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Viena diena Cēsu pusē
Kad rudens vējš un lietus sitās logā, bija pagrūti izlīst no siltās gultas
un saņemties ceļojumam. Taču tie, kas to spēja, guva daudz jauku emociju un
kopā būšanas prieku!
Ziņās daudzinātā vētra nenobiedēja Birzgales izglītības iestāžu
pedagogus un darbiniekus, un visi draudzīgi devās ikgadējā Ķeguma novada
domes un Birzgales pagasta pārvaldes dāvātajā ekskursijā. Šogad – uz pašu
Vidzemes sirdi!
Vēl lāgā degunus autobusā neapsildījuši, trausāmies ārā, lai apskatītu
atjaunoto Mālpils muižu. Skaistā ēka celta 18.gs. vidū, bet pārbūvēta 1911.gadā
pēc slavenā baltvācu arhitekta V.Bokslafa projekta. Mālpils muiža ir valsts
nozīmes kultūras piemineklis, tās restaurācija noslēgusies 2008.gada augustā,
bet atklāšana notika 12.oktobrī, arhitekta V.Bokslafa 150.dzimšanas dienā.
Noklausījāmies gides interesanto ieskatu Mālpils muižas vēsturē, izstaigājām
Sirsnīgs sveiciens Skolotāju dienā!
skaistās telpas, zāles, aplūkojām istabiņas un dizaina priekšmetus, un tas viss
Pagasta pārvalde
bija iespaidīgi.
Tālāk devāmies uz Drabežu pagasta „Rakšiem”, kur apciemojām
divkupru kamieļus, Andu lamas, alpakas un Gvanako pāri. Apmīļojām un
fotografējām šos eksotiskos dzīvnieciņus, klausījāmies saimnieces stāstos par viņu raksturu, ieradumiem un uzvedību.
Cēsu vecpilsētā spilgtā atmiņā palika Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca – viena no vecākajām gotiskajām mūra baznīcām
Latvijā un vislielākā viduslaiku bazilika Latvijā ārpus Rīgas. 16.gs. tā kļuva par vienu no Ziemeļlatvijas reformācijas centriem. 1582.gadā
tā tika reformēta par katoļu katedrāli, bet no 1629.gada tā ir luterāņu baznīca. Celta 13.gs., iesvētīta 1284.gada 24.jūnijā kā Livonijas
ordeņa Doma baznīca. Deviņas reizes no 1568.-1748.gadam degusi. 1884.gadā notika pēdējā nozīmīgā baznīcas pārbūve. Otrajā Pasaules
karā ļoti cietusi, tā tomēr tika atjaunota. 1995.gadā pabeigts jumta remonts, bet 2003.gadā – altārdaļas vitrāžu restaurācija. Tas īsi par šo
ievērojamo celtni.
Cēsīs ieturējuši
siltas pusdienas, braucām
uz Liepu, kur skatījām
Liepas alas, sauktas arī
par Lielo ellīti. Alas pirmo
reizi
rakstos
minētas
1791.gadā un ir viens no
senākajiem
tūrisma
objektiem Latvijā. Arkas
ir no gaišā smilšakmens,
alā ieejot, var redzēt
Svētavotu. Pētnieki lēš, ka
ala varētu būt 7000 gadu
sena, un tā turpina
attīstīties. Lūk, tas tik bija
kaut kas! Iemūžinājām
sevi
gan
alā,
gan
smilšakmens arkās, lai
piemiņai paliek kāds foto
no tik interesanta dabas un
cilvēka roku darināta
objekta.
Valmierā
apskatījām
rudenīgās
noskaņas tērpto pilsētas
centru,
izstaigājām
gadatirgu, bet mājupceļā
piestājām pie Abula upes,
kur krastā izvietojusies Brenguļu alus darītava.
Un tā – bija viss gan dvēselei, gan miesai, katram pēc savas gaumes un iespējām! Paldies Birzgales mūzikas skolas kolektīvam
par izdomāto maršrutu, jaukajai gidei Līgai no Aizkraukles un atsaucīgajam autobusa šoferītim! Brauksim atkal nākamgad!
Vita Kozlovska
Skolas sirdspuksti ir skolēni,
Bet skolas stiprums - skolotāji.
Ja skola ir lukturis, kas dāvā gaismu,
Tad skolotāji ir šī luktura liesmiņa.
Ja skola ir burvju dzēriens, kas dod spēku,
Tad skolotāji ir šī dzēriena biķeri.
Ja skola ir templis, kas sniedz mieru,
Tad skolotāji ir šī tempļa kolonnas.
Tik ilgi būs pasaule šī,
Cik ilgi būs skola
Un skolas dvēsele - skolotāji mūsu!
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"Birzgales Attīstības Centrs" aicina ziedot!
2011.gadā pateicoties jauniešu iniciatīvai tika izveidota biedrība "Birzgales Attīstības Centrs". Tās mērķis ir veicināt
Birzgales pagasta teritorijas ilgtspējīgu attīstību, izmantojot vietējos un piesaistot citus ekonomiskos resursus. Biedrības dibinātāji
sagatavoja un iesniedza projektu PPP biedrībai “Zied zeme” par jauniešu kultūras centra izveidi Birzgalē. Projekts veiksmīgi tika
apstiprināts un pašreiz notiek aktīvi remontdarbi Birzgales tautas nama 2.stāva telpās, kur arī atradīsies jauniešu centrs. Kopējās
projekta izmaksas ir 9419Ls no kuriem 1000Ls līdzfinansējuma veidā piešķīra Ķeguma novada dome. Sakām lielu paldies domei par
atsaucību un finansiālu atbalstu!
Tā kā projekta ietvaros bija paredzēta telpas rekonstrukcija bez mēbelēm un aprīkojuma, biedrība 2012.gada Ķeguma
novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa ietvaros sagatavoja un iesniedza divus projektus virtuves stūrīša
iekārtošanai un mēbeļu iegādei par kopējo summu 1000Ls. Lai jau tuvākajā laikā varētu atvērt jauniešu kultūras centru, ir
nepieciešams papildus līdzfinansējums 900Ls apmērā virtuves stūrīša iekārtošanai un mēbeļu iegādei veiksmīgai centra darbības
nodrošināšanai.
Tāpēc mēs aicinām ziedot gan privātpersonas, gan uzņēmējus, lai kopīgiem spēkiem tiktu atvērts pirmais jauniešu centrs
Ķeguma novadā, Birzgalē. Lai šo līdzfinansējumu savāktu, nepieciešams tieši Jūsu atbalsts!
Mūs jau atbalsta: SIA "Birzgale K" (personīga pateicība Kārlim Okmanim), SIA “Ozolkalnu nams” (personīga pateicība
Andrim Balodim), Z/s “Madaras 2” (personīga pateicība Agrim Križanovskim), biedrība “SK Birzgale” (personīga pateicība
Edgaram Siliņam), Pāvels Kotāns, Jānis Altmanis, Jānis Siliņš!
Ja Jūsu uzņēmums strādā ar peļņu, Jums ir izdevīgi ziedot, jo biedrībai „Birzgales Attīstības Centrs” 2012.gada 5.aprīlī ir piešķirts
sabiedriskā labuma organizācijas statuss, saskaņā, ar kuru biedrība ir tiesīga saņemt ziedojumus no juridiskajām un fiziskajām
personām, un ziedotāji var saņemt nodokļu atlaides likumos noteiktajā kārtībā:
1) Dots devējam atdodas – Ziedojot Jūs variet kļūt par biedrības biedru, kā arī par Jums kā jauniešu un kultūras atbalstītājiem
uzzinās publiski, jo visi ziedotāji tiks publicēti Ķeguma novada medijos.
2) Uzņēmēji - ziedojot 100Ls, Jūs reāli būsiet iztērējuši
Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" rekvizīti:
15Ls, jo 85Ls saņemsiet kā Uzņēmuma Ienākuma Nodokļu
atlaidi, taču kopējā atlaide nedrīkst pārsniegt 20% no
Reģ. nr. 40008181068
nodokļa kopējās summas.
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033
3) Fiziskas personas no valsts kā iedzīvotāja ienākuma
Banka: DNB banka
nodokļa pārmaksu var atgūt 25% no ziedotās summas.
Kods: RIKOLV2X
Nodokļu atlaide pienākas no summas, kas nav lielāka kā
Konta nr. LV77RIKO0002013275720
20% no personas apliekamajiem ienākumiem.
Ar cieņu, biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Siliņš

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Zied zeme” izsludina atkārtotu
projektu konkursu mājražošanas attīstībai.
Konkurss tiek izsludināts 4.1. rīcībā Atbalsts Mājražošanas attīstībai
Rīcības mērķis ir veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas
apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2012.gada 29.oktobra līdz 2012.gada 29.novembrim!
•
•
•
•
•
•

Atbalsta saņēmēji: juridiskas un fiziskas personas.
Pieejamais finansējums konkursa ietvaros - 51 425,30Ls.
Maksimālais atbalsta apjoms vienam projektam - 20 000Ls.
Projektu konkursu reglamentē MK noteikumu Nr.764 3.1. un 3.2. aktivitātes.
Projekti jāīsteno Ogres (izņemot Ogres pilsētu), Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novados.
Ar rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā
atzinuma saņemšanai par projekta iesniegumu ir iespējams iepazīties Lauku atbalsta dienesta mājas lapā:
www.lad.gov.lv un www.ziedzeme.lv, kā arī PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē, Raiņa ielā 11a, (1.stāvā)
• Projekti jāiesniedz līdz 2012.gada 29.novembrim plkst.17:00 PPP biedrības „Zied zeme” birojā Lielvārdē,
Raiņa ielā 11a, (1.stāvā).
• Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika
zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, var iesniegt arī lad@lad.gov.lv.
Vairāk informācijas: www.ziedzeme.lv
Papildus informācija pie Jāņa Siliņa (janis@ziedzeme.lv, tālr.29185665)
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Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas











Septembrī saņemta informācija, ka 2011.gada 27.novembrī konstatēts: no kādām mājām Birzgales
pagastā nozagtas dažādas mantas vairāk kā 1700 latu vērtībā. Uzsākts kriminālprocess.
20.septembrī 1986.gadā dzimušais D. Birzgales pagastā, pa autoceļu Rīgas HES – Jaunjelgava, vadīja automašīnu
«RENAULT»,neizvēlējās pareizu braukšanas ātrumu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Sastādīts ceļu satiksmes
negadījuma reģistrācijas protokols.
21.septembrī no kādām mājām Birzgales pagastā Ogres slimnīcā ar ķermeņa sasitumiem un alkohola reibumā nogādāts
1991.gadā dzimušais E.
27.septembrī konstatēts: Birzgalē, uzlaužot fermas durvis, nozagta cūka. Šajā pašā dienā konstatēts: kādās mājās Birzgales
pagastā nozagti 60 metāla sētas stabi, bet kādās citās mājās nozagts pakešu logs un palodze.
30.septembrī no Birzgales pagasta Ogres slimnīcā ar galvas sasitumu ievietots 1999.gadā dzimušais A., kurš, iespējams,
cietis ceļu satiksmes negadījumā. Policijas darbinieki noskaidro notikušā apstākļus.
30.septembrī konstatēts, ka Birzgales pagastā automašīnai «VW PASSAT» nodarīti bojājumi. Uzsākts kriminālprocess.
2.oktobrī 1987.gadā dzimušais J. Birzgales pagastā pa autoceļu Birzgale – Valle vadīja automašīnu «FORD», būdams
alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu.
2.oktobrī no Birzgales pagasta Ogres slimnīcā ar labās rokas augšdelma lūzumu nogādāts 1986.gadā dzimušais I., kurš
cietis ceļu satiksmes negadījumā. Uzsākts kriminālprocess.
2.oktobrī konstatēts: pie kādām mājām Birzgales pagastā veikti prettiesiski ceļa būves darbi. Policija noskaidro apstākļus.
Oktobrī saņemta informācija, ka 2009.gada 27.novembrī konstatēts: kādā īpašumā Birzgales pagastā nozagtas dažādas
mantas, tostarp tērauda muca, metāla žoga ruļļi, medus sviede, 40 litru kanna un zāles pļāvējs. Uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē










2012. gada 05. septembrī Ķegumā daudzdzīvokļu mājas pagalmā kāds iedzīvotājs piesietu pie saites bez uzraudzības bija
atstājis savu suni. PP noskaidroja suņa saimnieku, tika izvestas pārrunas un pārkāpējs brīdināts par dzīvnieku „Labturības
prasības mājas dzīvnieku turēšanai” neievērošanu, kā arī persona brīdināta par atbildību, ja tml., gadījums atkārtosies.
06. 09.2012. Kāda 1959. gadā dzimusī sieviete Tomes pagastā pēc sēņošanas bija sagurusi, ka pati ar saviem spēkiem
nevarēja nokļūt līdz mājām, PP darbinieki noskaidroja sievietes personību un palīdzēja kundzei nokļūt līdz viņas dzīvesvietai.
09.09. 2012. Ķeguma komercnovirziena vidusskolā izsisti divi stikli. Pamatojoties uz saņemto informāciju pašvaldības
policija veica meklēšanas pasākumus, kā rezultātā izdevās noskaidrot, ka iespējamais vainīgais ir 1984. gadā dzimušais A.
dzīvojošs Ogresgala pagastā.
10.09.2012. Saņemts izsaukums uz Birzgales bērnudārzu, kur PII iestādes fasāde apmētāta ar dubļiem, PP darbiniekiem
izdevās noskaidrot vainīgos, tie bija 11 un 12 gadus veci vairāki zēni. Par notikušo ar zēnu vecākiem izvestas pārrunas, un
uzsākta administratīvā lietvedība.
2012. gada 13. septembrī Ķeguma pašvaldības policija saņēma informāciju, ka ir sabojāta Ķeguma ambulances fasāde. PP
darbinieki veica meklēšanas pasākumus, kā rezultātā izdevās noskaidrot vainīgos, kāpjot uz jumtu pa notekcauruli ēkas fasādi
sabojāja 3 nepilngadīgie.
Saistībā ar 2012. gada 17. jūlijā sabojātajām laternām un vienu sabojāto luksoforu, PP veica virkni pasākumu, lai
noskaidrotu vainīgo. Tika aptaujāti iedzīvotāji, fiksēta un pārbaudīta dažāda informācija, kā rezultāta meklēšana vainagojās
panākumiem un PP darbiniekiem izdevās noskaidrot vainīgo personu, kurš 2012. gada 17. jūlijā sabojāja laternas.
2012. gada 19.septembrī pagaidām nenoskaidrots vadītājs Ķegumā, Daugavgrīvas ielā, vadīja automašīnu "OPEL
ASTRA", nezināmu iemeslu dēļ nobrauca no brauktuves un iebrauca kokā.
27.09.2012. Kāds 1989. gada dzimušais vīrietis atradās sabiedriskā vietā tādā reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu, vīrietis
gulēja zālājā netālu no policijas iecirkņa, un viņam blakus atradās atvērta alkohola pudele, par minēto gadījumu vīrietim
sastādīts APP pēc APK 171.01. daļas.
Septembra mēnesī pie Ķeguma komercnovirziena vidusskolas sastādīti 8 administratīvā pārkāpuma protokoli pēc APK
42.1 4daļas, par smēķēšanu, ja to ir izdarījis nepilngadīgais.
Policijas inspektors Rinalds Liepiņš

Laimīgs ir nevis tas, kas saņem, bet gan tas, kurš spēj dot citiem
Tuvojās 18. novembris Latvijas Republikas Proklamēšanas 94. gadadiena. Šajos svētkos mēs godināsim Ķeguma Novada
Lepnumu. Tādēļ gaidīsim Jūsu iesūtītās vēstules par iedzīvotājiem, kuri, Jūsuprāt, ir pelnījuši kļūt par Ķeguma Novada Lepnumu,
cilvēku ar kuru mēs varam lepoties. Vēstules Jūs varat iesūtīt elektroniski – dace.malina@kegums.lv; sarmite.pugaca@kegums.lv;
sanita.jefremova@inbox.lv; ritina22@inbox.lv; vai atstāt Tomes, Birzgales, Ķeguma Tautas namos, Rembates pasākumu
organizatorei, vai arī vēstuli iemest anketu pastkastītēs, iepriekš minētajās iestādēs.
Ar cieņu, Dace Māliņa Ķeguma novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļa

Birzgales lepnums!
Tuvojas Latvijas Republikas proklamēšanas 94. gadadiena. Nu jau vairākus gadus šajos svētkos mēs sakām paldies
cilvēkiem, kas Birzgales labā ir, veikuši daudz labus darbus. Arī šogad 16. novembra pasākumā sveiksim „Birzgales lepnumu”.
Tāpēc aicinu Birzgales pagasta iedzīvotājus padomāt, būt atsaucīgiem un izvirzīt pretendentus nominācijai „Birzgales lepnums”, jo
mūsu pagastā dzīvo daudz jauku cilvēku. Vēstules un ieteikumus par pretendentiem varat sūtīt uz e-pastu Ritina22@inbox.lv, vai
nodot personīgi tautas nama vadītājai līdz 1. novembrim.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Tini mani, māmuliņa,
Baltajā villainē;
Kad izaugšu liela meita,
Tad pūriņu darināšu.
(Latv. t. dz.)

SVEICAM!
SILGU UN KASPARU ELKSNĪŠUS ar meitiņas
EVAS piedzimšanu!

13. oktobrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā viesosies Baldones
amatierteātris „Sudraba nagla” ar izrādi
Kristīnes Lagzdiņa „Laimīgie pagriezieni”
Ieeja – simboliska un laba oma
15.oktobrī plkst. 16:00 Birzgales tautas namā viesosies Ukraiņu
cirks „Transformeris”
Ieejas maksa – 2Ls Bērniem līdz 3 gadiem, ejot kopā ar pieaugušo –
ieeja bezmaksas
28. oktobrī plkst. 17:00 Birzgales tautas namā viesosies Valles
dramatiskais kolektīvs
A.Niedzviedzis „Trīsarpus atraitnes” Režisore Aija Skosa
Ieeja – ziedojums un labs garastāvoklis

Vēlos lēti īrēt dzīvokli vai māju Birzgales pagastā. Varu pieskatīt un
izkurināt.
Mans tālrunis 20519577
3. novembrī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā Viesosies Valmieras
kinostudija ar muzikālo izrādi

„Tāltālā meža karnevāls”
Šreka otrā daļa. Biļetes cena - 2Ls.
Biļetes iepriekšpārdošanā no 15. oktobra pie tautas nama vadītājas.
Tālrunis informācijai: 29424612

Ķeguma novada kausa atklātā turnīra izcīņa zolītē
2012/2013.gada
1.kārta notiks Birzgales tautas namā 2012.gada 20. oktobrī.
2.kārta - Birzgales tautas namā 2012.gada 24.novembrī
Reģistrācija no plkst. 8.30 - 9.00. T: info. Uldis Ķibilds 26541630
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Koki sākuši pielaikot rudeni.
Debess glazūra lapotnē spīd.
Peļķu pelēkā emaljā, saulrietā,
Lapu krāsainie tauriņi krīt.
Koki sākuši pielaikot rudeni,
Saulei pāri mākoņu krusts.
Un par dzērvi kļuvusī sirds
Vēlas gājputnu kāsī zust.
K.Apškrūma

Sveicam visus OKTOBRA
jubilārus, īpaši suminām nozīmīgās
jubilejās:
Pilngadnieku
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Nāzaru Raiti
Aleksejevu Mariju
Treieri Inesi
Kalniņu Inesi
Kampu Vizmu
Ambaini Ausmu
Kregždi Arnoldu
Bruģmani Dzintru
Anģēnu Imantu
Kalniņu Irēnu
Vlasovu Ivanu
Sāviču Lidiju
Grigoroviču Ēvaldu

Pārdod 6 mēnešus vecu āzīti par lētu cenu.
Telefons 29681513 – Rita
PAZIŅOJUMS

Sestdien, 13.oktobrī plkst.10:00 notiks apkures
sistēmas uzpildīšana ar ūdeni.
Avārijas gadījumā zvanīt t.29194810

†

27. oktobrī plkst. 9:00 pie Birzgales tautas nama

Rudens gadatirgus
Laipni aicināti visi pirkt un pārdot gribētāji. Tālrunis
informācijai 29424612

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Daudz darbiņu padarīti, daudz solīšu iztecēti,
Lai nu mīļā Zemes māte pārklāj savu seģenīti.

Klauša Olga (1918)
Plūmītis Ivars (1949)
Metmane Balva (1952)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

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
LLKC jaunās atbalsta iespējas lauksaimniekiem
No š.g. 1.augusta tiek realizēta jau pavasarī Zemkopības ministrijā
apspriestā ideja par bezmaksas konsultāciju nodrošināšanu
potenciālajiem un esošajiem uzņēmējiem laukos. Tādēļ katrā
LLKC birojā ir nodrošināts vismaz viens uzņēmējdarbības
konsultants (UK). Viņa pārziņā ir ne tikai sniegt konsultācijas, bet
arī uzturēt uzņēmēju datu bāzi, organizēt apmācības, apzināt
uzņēmēju vajadzības un aizstāvēt tās augstākstāvošās instancēs.
LLKC Ogres biroja kontaktinformācija ir Skolas iela 19a, tālrunis
65022792.
Hipotēku bankas konkurss "Lec biznesā!" jauniešiem
Hipotēku banka 1.oktobrī izsludinājusi konkursu "Lec biznesā!".
Ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuram ir biznesa
ideja un uzņēmība to īstenot, aicināts piedalīties konkursā un iegūt
vērtīgas balvas - biznesa mentoru palīdzību un naudas balvas.
Konkursa 30 uzvarētājiem atbalstu sniegs mentors jeb pieredzējis
uzņēmējs. Piecu labāko biznesa plānu autori saņems naudas balvas
1 000 latu apmērā, nākamie pieci - naudas balvas 500 latu apmērā.
Konkursa balvas saņems tie jaunieši, kuri ar savu biznesa plānu
piedalīsies Starta programmā un īstenos savu ideju dzīvē. Lai
piedalītos konkursā, jaunietim vai jauniešu grupai jāsagatavo
biznesa idejas apraksts, kura apjoms ir līdz trīs A4 formāta lapām
un kopā ar pieteikumu un CV jāiesniedz bankas filiālē vai
elektroniski lecbiznesa@hipo.lv līdz 5.novembrim. Savukārt
26.novembrī tiks paziņoti tie, kas būs iekļuvuši konkursa otrajā
kārtā. Otrās kārtas dalībnieki tiks aicināti trīs nedēļu laikā sagatavot
biznesa plānu, ko palīdzēs sagatavot Hipotēku bankas darbinieki.
Biznesa plāns jāiesniedz līdz 14.decembrim. Uzvarētāji tiks
paziņoti 2013.gada 8.janvārī. Informācija par konkursu pieejama
mājas lapā www.hipo.lv.
Aktuālie valsts un ES atbalsta pasākumi
Lauku atbalsta dienestā (LAD) turpinās projektu iesniegumu
pieņemšana pasākumos „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”:
„Papildu valsts tiešie maksājumiem par zīdītājgovīm” „Atbalsts
apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segšanai” u.c.
Par dīzeļdegvielu, kas atbrīvota no akcīzes nodokļa
LAD ir piešķīris nākamo dīzeļdegvielas apjomu, kam piemēro
akcīzes nodokļa atbrīvojumu, – 5 litrus par vienu atbilstošās
platības hektāru. Līdz ar to šī gada 21.septembrī ir piešķirti 80
(50+25+5) litri par vienu atbilstošās platības hektāru. Par atlikušā
dīzeļdegvielas daudzuma piešķiršanu LAD lēmumu pieņems līdz
2012.gada 30.oktobrim. Lauksaimnieki par to tiks informēti.
Hipotēku bankas klientu ievērībai
LAD aicina tos klientus, kuri Hipotēku bankas pārveides ietvaros ir
pārcēluši kontu no Hipotēku bankas uz Swedbank vai citu banku,
savlaicīgi sniegt informāciju par mainīto bankas konta numuru.
Informācija nepieciešama, lai netiktu aizkavēta 2012.gada tiešo
maksājumu saņemšana. Veidlapas klienta datu maiņai pieejamas
mājaslapas www.lad.gov.lv sadaļā LAD klientu reģistrācija.
Aizpildītu un parakstītu veidlapu jāiesniedz tuvākajā LAD
reģionālajā lauksamniecības pārvaldē vai jānosūt pa pastu. Ja
veidlapa parakstīta elektroniski, tā jāsūta uz e-pasta adresi
lad@lad.gov.lv.
Informācija par LDC datubāzi svaigpienam
Lauksaimniecības datu centrs (LDC) no š.g. 1. oktobra testa režīmā
savā datubāzē automātiski aprēķinās baktēriju kopskaita un
somatisko šūnu skaita vidējos ģeometriskos rādītājus svaigpienam
no visu laboratorijā iesūtīto obligāto svaigpiena paraugu analīžu
rezultātiem. LDC datubāzē uzrādīs piena ražotāju:
• zaļā krāsā – ja obligātajā svaigpiena paraugā noteikto
somatisko šūnu vai baktēriju kopskaits ir mazāks par 1999;
• dzeltenā krāsā – ja obligāto svaigpiena paraugu analīžu skaits
ir mazāks nekā divas reizes mēnesī – baktēriju kopskaita

noteikšanai un vienu reizi mēnesī –
somatisko šūnu noteikšanai;
• sarkanā krāsā – ja aprēķinātie
ģeometriskie vidējie rādītāji pārsniedz
noteiktos maksimālos lielumus;
Datubāzei būs autorizēta pieeja gan piena
ražotājam (par savu ganāmpulku), gan piena pircējam, gan Pārtikas
un veterinārajam dienestam (PVD).
Atgādinājums piena ražotājiem par piena kvotas izpildi
Zemkopības ministrija atgādina, ka katram piena ražotājam ir
jāseko līdzi savas kvotas izpildei. Lai novērstu piena kvotas
pārsniegšanu vai tās neizpildīšanu, ir jāveic kvotas izpildes uzskaite
un plānošana savā saimniecībā, jo kvotas lielumam jābūt
samērojamam ar saimniecības ražošanas jaudu. Informācija par
valsts piena kvotas izpildi ir apskatāma LDC mājas lapā
www.ldc.gov.lv un jautājumu gadījumā iespējams vērsties LDC
Piena kvotu nodaļā tālrunis 67095070.
Par uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli
No 2013. gada 1. janvāra zemnieku saimniecības kļūs par
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa (UVTN) maksātājām,
bet tas nebūs jāmaksā komersantiem vai zemnieku saimniecībām,
kuras apstrādā īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi un kura kārtējā gada 1. janvārī
ir apstiprināta vienotā platību maksājuma saņemšanai LADā.
Minētā atbrīvojuma piemērošanai ir šādi nosacījumi:
• ja īpašumā vai turējumā ir reģistrēts viens vieglais
transportlīdzeklis, nodokli par to nemaksā, ja komersanta vai
zemnieku saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās
ražošanas pēdējā iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai
pēdējā iesniegtajā gada ienākumu deklarācijā ir vismaz 3000
latu (neieskaitot saņemto valsts un ES atbalstu
lauksaimniecībai un lauku attīstībai);
• ja īpašumā vai turējumā ir reģistrēti vairāki vieglie
transportlīdzekļi, nodokli nemaksā par vienu vieglo
transportlīdzekli, ja komersanta vai zemnieku saimniecības
ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā iesniegtajā
uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā gada ienākumu
deklarācijā ir vismaz 3000 latu (neieskaitot saņemto valsts un
ES atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai), un par katru
nākamo vieglo transportlīdzekli uz katriem 50 000 latu
ieņēmumiem no lauksaimnieciskās ražošanas pēdējā
iesniegtajā uzņēmuma gada pārskatā vai pēdējā iesniegtajā
gada ienākumu deklarācijā (neieskaitot saņemto valsts un ES
atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai).
Sīkāk skatīt Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un
uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumu.
Ķirbju un kabaču „skaistumkonkurss” Ciemupē
Ciemupes tautas namā no 27.oktobra līdz 2.novembrim notiks
ķirbju un kabaču izstāde – konkurss. Katram ir iespēja līdz
26.oktobrim atnest savu dārza skaistuli un piedalīties balsošanā, kas
notiks 27.oktobrī no plkst. 13:00, bet 15:30 būs lielo ogu un kabaču
audzētāju apbalvošana.
Bezmaksas semināri Bauskā
18.oktobrī 10:00 – 16:30
• Trifeļu – pazemes sēņu audzēšanas iespējas Latvijā;
• Garšaugu audzēšana
30.oktobrī 10:00 – 16:30
• Krūmmelleņu un dzērveņu audzēšana
• Krāšņumaugu audzēšana
Semināri notiks Bauskas novada domes 2. stāva sēžu zālē, Uzvaras
ielā 1. Lektore: LLU docente Antra Balode.
Sagatavoja T.Vaļevko
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Informācija nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, kuriem ir izveidojušies
nodokļu parādi
Ceturtdien, 27. septembrī Ķeguma novada dome pieņēma saistošos noteikumus Nr.14 „Par nodokļa atbalsta pasākuma
piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Ķeguma novadā”. Saistošie noteikumi pieņemti, pamatojoties uz Saeimā 26.07.2012
pieņemto likumu „Nodokļa atbalsta pasākuma likums”, kas stājās spēkā ar 23.08.2012. Nodokļu atbalsta pasākuma mērķis ir atvieglot
nodokļu maksātājiem ekonomiskās krīzes rezultātā radušos parādu slogu un palielināt budžeta ieņēmumus. Nodokļu atbalsta
pasākums (turpmāk - NAP) ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un 90% soda naudas dzēšanai tiem nodokļu
maksātājiem, kuriem ir nodokļa parāds, kas radies līdz 2011.gada 1.septembrim un līdz 2012.gada 1.oktobrim nav samaksāts.
Pieteikšanās nodokļu atbalsta pasākumam atvēlēti trīs mēneši - no šā gada 1.oktobra līdz gada beigām.
No 2012.gada 1.oktobra nodokļu atbalsta pasākuma iespējamais pretendents (juridiska vai fiziska persona), varēs saņemt
informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu un nokavējuma naudu uz 01.10.2012. pie nodokļu speciālistēm Ķeguma
novada domē. Pēc informācijas saņemšanas nodokļu maksātājs izlemj par piedalīšanos pasākumā un iesniedz pašvaldībai
"Iesniegumu par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā". Iesniegums pašvaldībā jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2012. gada
31.decembrim. Pašvaldība 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas pieņem lēmumu par NAP piemērošanu vai atteikumu.
Personām, kuras no 1. oktobra līdz 31. decembrim pieteiksies šim atbalsta pasākumam, varēs saņemt pēc likumā noteiktajiem
nosacījumiem NAP maksājuma samaksas termiņa pagarinājumu atbilstoši šādiem ierobežojumiem:
•
NAP maksājums sadalāms vienādās daļās, un tas maksājams reizi mēnesī;
•
NAP maksājuma samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 mēnešiem;
•
NAP mēneša maksājums ir vismaz 50 lati.
Nodokļa maksātājs piesakoties NAP, jāsamaksā ne tikai parāds uz 01.09.2011., bet arī pašreizējie parādi un ar to saistītie maksājumi
pēc šī datuma. Pašvaldība nodokļu parādniekiem, kuriem parādu summa virs 50 latiem izsūtīs informatīvo vēstuli par NAP.
Pēc NAP maksājumu samaksas pilnā apmērā pašvaldība 21 dienas laikā pieņem lēmumu par nokavējuma naudas dzēšanu. Ja
nodokļa maksātājs nav veicis trīs NAP maksājumus un netiek veikts kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums vai noteiktajos
termiņos neveic nodokļu maksājumus, kur samaksas termiņš pagarināts, pašvaldība atceļ lēmumu par NAP piemērošanu. Izmantojot
portāla www.epakalpojumi.lv iespējas, nodokļa maksātājam būs pieejami nepieciešamie dati
iesnieguma sagatavošanai.
NAP piedalīties nevar:
•
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem nav parāda uz 01.09.2011., bet radies pēc
šī datuma;
•
Personām, kurām tiesa ir pieņēmusi lēmumu par maksātnespējas procesa pasludināšanu.
Iesniegumu par dalību NAP var iesniegt :
•
nosūtot pa pastu uz adresi: Ķeguma novada dome, Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma
novads, LV-5020;
•
elektroniski (pa e-pastu) - izmantojot portālu www.epakalpojumi.lv
•
personīgi Ķeguma novada domē (Lāčplēša iela 1, Ķegumā).
Marina Birzule, Ķeguma novada domes nodokļu administratore

Informācija par projektiem
Ķeguma novada dome projektu konkursā „Par iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanu” atbalstījusi piecus no Birzgales iedzīvotāju
iesniegtajiem projektiem:
1.
Projekts „Sporta laukuma labiekārtošana”, iesniedzējs Armands Arājs, piešķirti Ls 433.52. Projekts tiek realizēts.
2.
Projekts „Lai skan!”, iesniedzējs Monta Artihoviča, piešķirti Ls 500.00. Tā ir ansambļa „Tikai tā” CD ierakstīšana. CD būs
paredzēts kā prezentācijas albūms Ķeguma novadam. Projekts tiek sagatavots realizēšanai.
3.
Projekts „Glābjam Birzgales dīķus”, iesniedzējs Jānis Reinsons, piešķirti Ls 494,50. Balto amūru iegādei. Baltie amūri tiks
ielaisti Birzgales ūdenskrātuvēs un tā bioloģiski dabīgā veidā tiks attīrīti dīķi no aizaugšanas, dažādiem ūdens augiem un nezālēm.
Projekts tiek sagatavots realizēšanai.
4.
Projekts „Birzgales Rūķu parka dīķa apzaļumošana”, iesniedzējs Diāna Arāja, piešķirti Ls 407.45. Projekts tiek sagatavot
realizēšanai.
5.
5. Projekts „Sportošana – veselīgs dzīves veids!”, iesniedzējs Edgars Siliņš, piešķirti Ls 499,74. Nūjošanas nūju un slēpju
iegādei. Projekts ir daļēji realizēts. Nūjas ir iegādātas. Lūdzam visus interesentus un nūjot gribētājus griezties pie Edgara Siliņa uz
konsultācijām un soļošanas prasmju un iemaņu apgūšanu.
Ar projektu palīdzību 2012. Gadā Birzgales pagastam piesaistīti Ls 2335.21 apmērā.

11. novembrī plkst. 15:45 Birzgalē,
pieminot Lāčplēša dienu, iedegsim
un noliksim svecītes pie Stendera
pieminekļa, bet plkst. 16:00 visi
kopā noskatīsimies Askolda Saulīša
skaņu filmu „Bermontiāda”
Ieeja bezmaksas.

16.novembrī plkst. 19:00 Birzgales tautas namā Latvijas
Republikas proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.
Piedalās pamatskolas, bērnudārza „Birztaliņa” audzēkņi
un tautas nama pašdarbības kolektīvi.
PLKST. 22:00 SVĒTKU BALLE KOPĀ AR MUZIKANTU
ĒRIKU SMAĻĶI.
IEEJA BEZMAKSAS.
Galdiņu lūdzu rezervēt līdz 15. novembrim pa tālruni 29424612
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Dzejas dienās uz ...
„Jeruzalemi”
Šogad šis dzejas maratons izvērtās ļoti
krāsains. Pie Birzgales bibliotēkas jaunās mājvietas
pagasta ļaužu dārzos uzplaukušie ziedi ,aizvēju
atraduši , priecēja veselu nedēļu. Pamatskolas 4.
klasītes bērnu, ar skolotājas M. Skābarnieces
padomu, veidotās ziedu grāmatas un saulītes
uzsmaidīja ikvienam bibliotēkas apmeklētājam. Bet
rudenīgajiem zīmējumiem A.Smilškalna bija
atvēlējusi veselu sienu. Arī izstādes plaukts krietni
patukšojās, jo birzgalieši vēlējās kādu atpūtas brīdi
veltīt dzejai. Kādreizējo „modi”- aicināt dzejniekus
viesos , birzgalieši nolēma pamainīt un paši devās
iepazīt memoriālos muzejus. Jo pagastā ir daudz
radošu cilvēku, kuriem ar šādu braucienu var
pateikt paldies par līdzdalību pasākumos. Tā, 22.
septembrī uz „Jeruzalemi” brauca vasarā notikušo
pagasta svētku aktīvākie atbalstītāji. Bet vieta, kas
slēpjas zem šī nosaukuma ir Ojāra Vācieša
memoriālais muzejs. Ēka, kas celta 18. gadsimta
otrajā pusē, redzama vairākos J. K. Broces zīmējumos, kādreiz bijis mantīgo rīdzinieku iecienīts traktieris „Jeruzaleme”. Namam
mainījušie īpašnieki, līdz 1940. gadā tā kļuva par dzīvojamo māju ar vairākiem dzīvokļiem. Ojārs Vācietis ar dzīvesbiedri Ludmilu
Azarovu, dēlu un Ludmilas māmuļu uz šo namu pārcēlās 1960. gadā.
Pēdējā vasaras diena ļāva iepazīšanos ar muzeju sākt no dārza puses. Senās mājas pagalma kokos un apkārtnē dzejnieks
saskatījis un iepazinis vairāk nekā 50 putnu sugas.Bet Ludmila, šķiet ir vienīgā sieviete Rīgā, kura dzimšanas dienas dāvanā saņēmusi
veselu kravu vecā Rīgas bruģakmeņa. Abu dzejnieku tik ierastajās garajās pastaigās iepazīts pat katras Rīgas vecpilsētas ielas bruģis /
par skaistāko Ludmila uzskatījusi Tērbatas ielas segumu/. Bet kartes rūpīgi pētošais Ojārs izvērtējis, ka Rīgas ģeogrāfiskais centrs ir
netālu no viņu mājām –pie Mārupītes.
Vāciešu ģimenes viesistabā muzeja gide interesanti stāstīja par katru tur esošo priekšmetu . Apbrīnu izpelnījās savdabīgais
grāmatu krāvums telpas stūrī. Ojāra kabinetā viņa berete, cimdi, uz rakstāmgalda burtnīcas, uz kurām datumi, kad tajās ierakstīts
pirmais dzejolis. Bet pildspalva, ar kuru dzejnieks strādāja, glabājas seifā, jo arī savas dzīves laikā šo rakstāmrīku tā īpašnieks nav
nesis ārpus mājas. Telpā, kurā kādreiz dzīvoja Ludmilas mamma, tagad var klausīties dzeju paša autora lieliskajā lasījumā, ekspozīcijā
iepazīties ar Ojāru Vācieti – lielisku zīmētāju, filigrāni izgrieztu sniegpārsliņu veidotāju .
Baltās podiņu krāsnis vēl nebija kurinātas, tāpēc jo patīkami plašajā virtuvē apsēsties pie gaumīgi klāta galda, cienāties ar
muzeja darbinieču sarūpēto smaržīgo piparmētru tēju un līdzpaņemtajiem pīrāgiem. Un ne tikai ... Pagasta bibliotēkā no O.Vācieša
Kopoto rakstu 7. sējuma, kurā ievietoti dzejnieka dzīves laikā nepublicētie darbi, „Rūķu” rūķi bija izrakstījuši vairākus dzejoļus un
izdalījuši tos ekskursijā braucošajiem birzgaliešiem. Mārai Lapai gan šādu ‘ špikeri’ pat nevajadzēja – viņa klātesošos pārsteidza ar
izjustu O.Vācieša dzejas izpildījumu. Savukārt, muzeja darbinieces, kurām sestdienas viesi bija kā balva pēc aizvadītajā nedēļā
notikušās akreditācijas, parādā nepalika- atklātnes ar dzejnieka zīmējumiem par dzejoļu lasījumiem saņēma Dārta Lapa, Līga Paukšte,
Anita Smilškalna un vairāki citi.
Nākošajā rītā Latvijas radio skanēja komentārs par aizvadītajās Dzejas dienās dažiem smagu kritiku saņēmušajiem
jaunizdevumiem. Bet Birzgales pagasta cilvēkiem, kuri bija viesojušies O.Vācieša un L.Azarovas dzejas pasaulē, tuvāk iepazīstot
radošo Pārdaugavu, dabas rudenī ieejot, līdzi nāk jau par klasiku kļuvušās, nezūdošās dzejas vērtības.
D.Melnūdre

Stāsti manim, Daugaviņa!
22. septembris- Tautas eposa „Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura 171. jubileja.
Kā divas tērcītes, kas no abiem krastiem ieplūst Daugavā, tā sestdien Rīgā, Lielajos kapos dzejnieka atdusas vietā satikās
Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja ļaudis un Birzgales muzeja „Rūķi” draugi. Ziedi pie pieminekļa liecināja, ka šeit jau pabijuši
A.Pumpura pamatskolas jaunieši. Direktore Anita Streile ar gandarījumu atzīmēja, ka dienu iepriekš Lielvārdes muzejā uz atraktīvu,
eposa autoram veltītu pasākumu bija ieradušies Lēdmanes, Jumpravas, Lielvārdes un Birzgales skolu 9. klašu audzēkņi. Savukārt,
birzgalieši savu braucienu bija sākuši ar mazu piemiņas brīdi A.Pumpura dzimto māju vietā, un Almas un Kristapa Vītoliņu ģimene,
aplūkojot no viņu sētas pirms gadiem atvesto ozoliņu, secināja , ka koks jau briedē pirmās zīles.
Šoreiz tikšanās A.Pumpura atdusas vietā izvērtās visai sievišķīga, jo gada sākumā lasītāji saņēma Ingunas Baueres romānu
„Ede, Pumpura sieva”. To ar interesi lasa visā Latvijā, kārtējo reizi atzīstot, ka ievērojamu personību dzīvesbiedriem ir jābūt gana
stipriem, pacietīgiem, mīlošiem, tuvos cilvēkus atbalstošiem. Tāda – paskarba, dzīves praktisko pusi pleciem uzvēlusi, savās gaitās
gājusi Ede. Sestdien Lielvārdes muzeja darbinieces lasīja A.Pumpura sirsnīgākos, tuviem cilvēkiem veltītos dzejoļus.
Izrādās, ka dažas no populārākajām vārsmām dziedamas tautas „meldiņos”. Pat pāris riteņbraucēju visai bijīgi apstājās no
noklausījās ,kad A.Pumpura „Šo domāja, to domāja” skanēja tautas dziesmas „Sijā auzas, tautu meita” melodijā.
Rudens ziedi un ozollapu vainags pie pieminekļa, kurā dzejnieka un karavīra vārds atguvis visus burtus /pērn „bija pazudis”N/. Arī 1869. gadā uzrakstītā „Stāsti, manim Daugaviņa” jau kļuvusi par tradicionālu dziesmu , ar kuru A.Pumpuru jubilejās atceras gan
lielvārdieši, gan birzgalieši.
D.Melnūdre

“Birzgales Avīzes” pielikums
Īpaši gribas uzteikt skolēnus
Andri Vilčuku, kurš bija savai
gladiolu kompozīcijai sacerējis
dzejoli:
Gladiolas rindā stājas
Savā starpā sarunājas
Apnīk dārzā stāvēt kājās
Ciemos iesim skolās, mājās.
un Juri Tretjakovu ziediem
veltītām dzejas rindām:
Staba galā stārķis klabina
Vējš pie mājas stūra grabina
Sārtas kļavas lapa deju sāk
Pie manis ciemos zelta rudens
nāk
Kombains zelta graudus izkūlis
Laika rūķis rudens veltes atnesis
Man aiz loga sārta gladiola
uzplaukt sāk
Pie manis ciemos zelta rudens
nāk.

2012.gada oktobris

DZEJAS DIENAS
Nemitīgs laika ritums – rīti kļuvuši dzestrāki , dzirdamas gājputnu klaigas, sārtojas āboli,
zied asteres. Ir klāt septembris ar skolas gaitas sākumu un visā Latvijā notiekošajām dzejas dienām
.Lai gan dzeju šobrīd bibliotēkā lasa ļoti maz, jo cilvēkiem vairāk patīk saprotama un sirdij tuva
dzeja, tāpēc ļoti bieži viņi izvēlas Kornēlijas Apškrūmas grāmatas. Taču grūtāk ir ieinteresēt lasīt
autorus, kuru dzejoļi ir sarežģīti un ar pūlēm uztverami. Vecākā gadagājuma cilvēki vislabprātāk
lasa Maijas Laukmanes, Ārijas Elksnes, Kornēlijas Apškrūmas, Imanta Ziedoņa. u.c. autoru
darbus. Dzejas grāmatas bibliotēkā parasti meklē brīžos, kad jāieraksta apsveikums kartiņā saviem
draugiem dažādos svētkos vai dzīves jubilejās. Lai popularizētu jauno autoru darbus bibliotēkā
bija skatāma grāmatu izstāde „Dzejas dienas”. Šo izstādi papildināja bērnudārza „Birztaliņa”
zīmēšanas pulciņa dalībnieku zīmējumu izstāde.
Jau vairākus gadus par tradīciju kļuvis dzejas dienu ieskaņai veltīta rudens ziedu izstāde.
Tika aicināti visi pagasta iedzīvotāji piedalīties šajā izstādē, kura bija skatāma no 12. septembra.
Atsaucība bija necerēti liela. Ar ziediem rociņās nāca gan vismazākās bērnudārza grupiņas, gan
lielāki bērni jau ar izveidotiem ziedu pušķiem.
4. klases skolēni jau iepriekš bija izdomājuši ideju kā savus ziedus noformēt .Viņi veidoja
sauli, grāmatu un gulbi. Strādāja visa klase ar audzinātāju Mārīti Skābarnieci un aktīvākajām
skolēnu mammām Dzintru un Ingu. Arī pārējo klašu skolēni aktīvi papildināja ziedu izstādi ar
visdažādākajām kompozīcijām.
Paldies visiem pagasta iedzīvotājiem gan lieliem, gan maziem par lielo atsaucību,
izstādes veidošanā, parādot savu dārzu krāšņumu citiem. Kaut uz mirkli cilvēki varēja atslēgties
no ikdienas rūpēm un baudīt ziedu krāšņumu.
Anita Smilškalna

Uz Tartu zinātnes centru AHHAA!
18.decembrī izbraukšana no Birzgales centra pulksten 7:00. Kafijas pauze pie Valmieras, brauciens caur Siguldu, Valmieru un
Valgu uz Tartu...
12:00 Tartu vienmēr ir bijusi Igaunijas intelektuālā galvaspilsēta, tā ir senā zinātnes un mākslas pilsēta. Un, esot Tartu, varbūt tieši
jums paveiksies satikt «Tartu spoku» - noslēpumaino būtni, kas piespiež cilvēku pavadīt Tartu daudz laika un atgriezties atkal un
atkal. Kur dzīvo spoks? Neviens to nezina, bet Jūs varat just tā klātbūtni gandrīz it visur...Vecpilsētas apskate- strūklaka Studentu
skūpsts, Šķībā māja, terakota uz Sv. Jāņa baznīcas mūra, Eņģeļu un Velnu tiltiņi u.c.
14:00 Zinātnes centrs AHHAA Vēlies pārsteigt sevi? Jaunais Tartu Zinātnes centrs AHHAA ir Baltijas valstīs lielākais šāds centrs,
kas aizraujošā veidā iepazīstina ar zinātni un tehnoloģijām.
AHHAA piedāvā 50 interaktīvus objektus zem viena jumta: milzīga enerģijas
mašīna jeb Ņūtona ābele, paceļamais krēsls, kas triecas zemeslodes iekšienē,
brauciens ar riteni pa virvi, kas pārvilkta pāri telpai... Kārdinoši, vai ne? Tas ir
tikai sākums. Zinātnes centrā AHHAA var iepazīties ar ūdens pasaules radījumu
krāšņo dzīvi un lielo skudru rosīgo koloniju. Unikālajā, sfēriskajā planetārijā Tev
būs iespēja piedalīties kosmosa ceļojumā un vērot miljoniem zvaigžņu. Apaļajā
zvaigžņu teātrī Visumu palīdzēs izprast japāņu izgudrotāja Takayuki Ohiras
radītais projektors Megastar, kas ļauj saskatīt pat vismazākās Piena ceļa
zvaigznes un daudz ko citu! Starp citu, projektors Megastar ir iekļauts Ginesa
rekordu grāmatā!
Plkst. 17:30 4D kino filma "Dracula" vai "Ravine Race"
Mājupceļš... Atgriešanās Birzgalē plkst. 23:00
Cenā – 12 lati (jāiemaksā līdz 30.oktobrim) iekļauts: komfortabls autobuss; gida-grupas vadītāja pakalpojumi.
Papildus izdevumi 12EUR jāņem līdzi ekskursijas dienā: ieeja AHHAA centrā: 8 EUR, planetārijs: 2 EUR 4D kino filma: 2 EUR.
Var pieteikties Birzgales pamatskolā pie skolotājas Valijas Skujas

Godātie birzgalieši!
Jūsu pagastā ir uzsākts veselības veicināšanas ieviešanas darbs, dodot iedzīvotājiem iespēju iegūt bezmaksas izglītību un
informāciju par to. Šī darba mērķis ir panākt iedzīvotāju dabīgu veselības saglabāšanu visa mūža garumā. Nodrošināt cilvēku
bioloģiskā un produktīvā mūža pagarināšanu. Tas nozīmē iegūt augstu imunitāti, pasargājot no daudzām saslimšanām, un pastāvīgu
sāpju noņemšanu, depresiju novēršanu un laba garastāvokļa nodrošināšanu.
To panākam lietojot dabīgas izcelsmes antioksidantiem bagātu produktu Xango Reserva. Lai iegūtu pozitīvu ekonomisko
bilanci un nevienam nebūtu jāmaksā par saņemto produktu no saviem iekrātiem līdzekļiem, ir jāsastāda visu potenciālo produkta
lietotāju saraksts. Vienlaicīgi novadā sastādīts, visu iedzīvotāju, kas vēlas lietot veselību veicinošo produktu, saraksts ir garants
investoram, kas sedz visu sarakstā iekļauto dalībnieku pasūtījumu, kā tas norādīts mūsu projektā. Lai pieteiktos iekļaušanai sarakstā
potenciālajiem produkta lietotājiem jāgriežas Birzgales pagasta pārvaldē.
Lai jums veselība, ilgmūžība un skaistums!
Ar patiesu cieņu, projekta autors Ilgvars Dreižis. Mob. t.: 29175842
e-pasts: ilgvarsdreizis@gmail.com

