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Aizvadītais gads pašvaldības iestādēs

Turpinot tradīciju, arī 2017. gada 6.janvārī
Ķeguma novada darbinieki pulcējās ikgadējā pašvaldības
darbinieku pasākumā, kurā tika pasniegti Ķeguma novada
pašvaldības dibinātie apbalvojumi – nominācijās „Gada
darbinieks”, „Gada skolotājs”, kā arī sveikti darbinieki,
kas pašvaldības iestādēs nostrādājuši 10, 15, 20 un vairāk
darba gadus.
Pirmsskola „Birztaliņa” šogad var būt lepna, jo
abās nominācijās apbalvojumu ieguva mūsu darbinieki.
Nominācija „Gada skolotājs” tika piešķirta vadītājai
Anitai Skosai par mūsdienīgu izglītības darba
organizāciju, vadību un kvalitātes nodrošināšanu. Anita
Skosa vienmēr ir gatava jauniem izaicinājumiem, meklē
jaunas iespējas iestādes attīstībai un izaugsmei. Iestāde ir
piedzīvojusi vairākas pozitīvas pārmaiņas- ir labiekārtots
bērnu rotaļu laukums - iegūta zaļā klase, estrāde, sporta
laukums, mazdārziņš, mini augļu dārzs. Pēc Anitas
iniciatīvas teritorijā ir izveidots pašiem savs kalns, kur
bērni var baudīt ziemas priekus un relaksējošais stūrītis ar baseinu un strūklaku.
2016.gadā „Birztaliņa” pieteicās Ekoskolu programmai. Aktīvi darbojoties, iestāde saņēma Zaļo diplomu par
sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. Pirmsskolai
ir piešķirts Latvijas Ekoskolas nosaukums. Tas ir starts jaunam mērķim- Zaļajam karogam.
Nominācija „Gada darbinieks” tika piešķirta skolotājai Aldai Daudzei – Kārkliņai. Alda ar savu auru, ar ikdienišķiem
darbiem, rūpēm un milzīgu mīlestības starojumu jau 30 gadus ir iedvesmojusi Birzgales mazos cilvēciņus lieliem darbiem dzīvē.
Alda ikdienā rod pielietojumu jaunam skatījumam, principiem un praktiskām metodēm. Pēc viņas iniciatīvas ir izgatavota siltā
smilšu kaste, kurā bērni visu gadu var radoši darboties un relaksēties. Savā darbā viņa veiksmīgi rod pielietojumu visdažādākajiem
dabas materiāliem. Aldas darbs ir atzinīgi novērtēts Lielvārdes un Ķeguma novadu pedagogu metodiskajā skatē. Viņas vadītā
nodarbība tika nofilmēta un parādīta visai Latvijai.
Sveicām arī savus darbiniekus par ilggadēju darbu „Birztaliņā”- mūzikas skolotāju Inesi Martinovu ar nostrādātiem 30
gadiem, Sarmīti Pikaļevu ar nostrādātiem 20 gadiem pašvaldībā.
VPII „Birztaliņa” vadītājas vietniece Ingrīda Puišele

Birzgales pamatskola

Eiropas Savienībā jau vairāk kā 20 gadus tiek īstenots projekts „Veselību veicinoša skola”. Latvija šim projektam
pievienojās apmēram pirms desmit gadiem. Veselību veicinoša skola nozīmē to, ka tās darbības pamatā ir veselīga dzīvesveida
realizēšana skolēnu, skolotāju un darbinieku vidū. Mērķis tiek sasniegts veidojot veselību veicinošu vidi. Pamatā ir kustīgs
dzīvesveids kopā ar veselīgu uzturu, kaitīgo ieradumu izskaušanu, dzeramā ūdens pieejamību, iespēja saņemt atbalstu fiziskas un
emocionālas vardarbības gadījumos, sadarbība ar vecākiem.
Apmeklējot seminārus un izanalizējot kritērijus sapratām, ka mūsu skolas kolektīvam tas ir pa spēkam. Skolā labā līmenī ir
sporta dzīve, pusdienās bērni saņem veselīgu uzturu, skolas kolektīvs ir saliedēts un emocionāli saprotošs, tīra apkārtējā vide. Mums
atlika vēl dažus kritērijus īstenot un varējām pieteikt sevi šim statusam.
Un tā 2016.gada 2.decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs mums svinīgi pasniedza sertifikātu par veselību
veicinošas skolas statusa piešķiršanu. Lai visiem veiksmīgs 2017.gads!
Veselību veicinošas skolas koordinatore, medmāsa Anna Čūdere

Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2016.gadā

2016.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie (2015.gadā - 8), no tiem 8 zēni
(Endijs, Adrians, Māris, Ģirts, Dāvis, Ernests, Kristaps, Lūkass) un 6 meitenes. (Adelīna, Dārta, Viktorija, Odrija, Viviāna, Estere).
6 bērniņu dzimšana reģistrēta vecāku reģistrētā laulībā, 7 – ar paternitātes atzīšanu. Pabalsts sakarā ar bērniņa dzimšanu piešķirts 20
ģimenēm.
2016.gadā reģistrēti 13 miršanas gadījumi (2015.gadā - 8). No aizsaulē aizgājušiem 9 vīrieši un 4 sievietes. Dzimtsarakstu
nodaļā noslēgtas 6 laulības, t.sk. 3 ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām. Izsniegtas 4 atkārtotas civilstāvokļa aktu reģistrācijas
apliecības, 3 laulību reģistros izdarītas atzīmes par laulības šķiršanu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja M.Artihoviča

Birzgales Avīze Nr.264 2017.gada 13. janvāris
2
Pagasta pārvalde
Nozīmīgākais darbs – Birzgales centra iedzīvotāju vajadzībām izveidots otrs dziļurbums Graudu ielā 2. Rekonstruēta sūkņu māja,
uzstādīta ūdens attīrīšanas iekārta. Saņemot ūdens resursu lietošanas atļauju no Valsts vides dienesta, objekts tiks nodots ekspluatācijā un kalpos
kā rezerves dzeramā ūdens ņemšanas vieta.
Sagatavots rekonstrukcijas projekts muzeja “Rūķi” ēkai, celiņu izveidošanai un estrādes grīdas remontam. Nomainīti logi Lindes ielā 1
un “Silamiķeļos”. “Silamiķeļos” saremontēta grīda starp stāviem. Atjaunots ventilācijas dūmenis Nākotnes ielā 5.
Veikti nopietni rekonstrukcijas darbi ceļu posmos: Gāguļi – Peņķi; Cirši – Žīvarti. Remontēti ceļu posmi : Vinnesti – dz.st.Lāčplēsis;
Ziemeļnieki – Ātiņi; Runči – Jaunsalas; Zeltiņi – Ezermalas; Irbītes – Linde; Pumpuri – Smiltiņi; Truči – Pekšas. Veikta ceļu planēšana un
attīrīšana no sniega.
Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks P.Kotāns
Birzgales tautas nams
Ar ātriem soļiem ir pagājis Ugunīgā Pērtiķa gads un iesācies jaunais Ugunīgā Gaiļa gads. Tik pat ātri un ugunīgi darbi ir ritējuši arī
tautas namā. Ir notikuši daudz un dažādi pasākumi, balles, koncerti, aktīvi darbojušies pašdarbnieki. Pagājušā gadā savā jubilejā pie mums
viesojās Jānis Paukštello, kura izpildījumā skanēja tautai mīļas dziesmas. Rudenī ar jauku koncertu mūs apciemoja „Rūžupes veiri”, notika
vairāki pašdarbnieku koncerti, mūs apciemojuši un jautrām izrādēm iepriecinājuši dažādi amatierteātri, ar teātra izrādi, dejām tika nosvinēts Līgo
vakars „Rūķu” parkā, aktīvi un radoši pavadīti Birzgales pagasta svētki, 11. novembrī Birzgales centrs trika izgaismots ar simtiem svecīšu,
apmeklētas teātra izrādes un koncerti Rīgā un Ogrē, utt.
Tautas namā darbojas septiņi pašdarbības kolektīvi: pūtēju orķestris „Birzgale”, deju kolektīvi „Visma” un „Dejotprieks”, koris
„Pērles”, vokālais ansamblis „Tikai Tā”, amatierteātris „Laipa”, adīšanas pulciņš, bet rudenī sāka darboties bērnu tautas deju kolektīvs „Spārni”
un šaha pulciņš. Kolektīvi aktīvi ir piedalījušies dažādos koncertos, skatēs, kuros guvuši augstus rezultātus. Oktobra mēnesī vokālais ansamblis
ar skaistu koncertu „Manā sirdī” nosvinēja savu 10 gadu jubileju. Aktīvi un radoši tautas namā sākuši darboties Birzgales seniori. Pateicoties
biedrībai „Viršu laiks” seniori izveidojuši savu vokālo ansambli un dramatisko pulciņu.
Jaunais Ugunīgā Gaiļa gads solās būs vēl aktīvāks, jo šajā gadā svinēsim Birzgales pagasta 450 gadu jubileju, pūtēju orķestra
„Birzgale” 35, amatierteātra „Laipa” un deju kolektīva „Dejotprieks” - 10 gadu jubilejas un daudzi citi pasākumi.
Paldies visiem tautas nama apmeklētājiem un atbalstītājiem! Kā arī aicinām visus pievienoties mūsu pulciņam – nāciet, mēs jūs gaidām. Lai
veiksmīgs un radošs jaunais Ugunīgā Gaiļa gads!
Tautas nama vadītājs Rita Reinsone
Birzgales mūzikas skola 2016. gadā
Aizvadītais, 2016. gads Birzgales mūzikas skolas dzīvē ir bijis radošs, nozīmīgs un panākumiem bagāts. Klavieru nodaļas audzēknis
Valters Ruda (skolotāja Sandra Siliņa) piedalījies 3 nozīmīgos konkursos. 30. janvārī piedalījās XI Starptautiskajā P.Čaikovska Klaviermūzikas
jauno izpildītāju konkursā Kokneses Mūzikas skolā un ieguva III vietu. 18. martā, piedaloties VI starptautiskajā A.Žilinska jauno pianistu
konkursā Jēkabpils Mūzikas skolā ieguva Atzinības rakstu, bet piedalīšanās X Mazpilsētu un lauku Mūzikas skolu 2.- 4. klavieru klašu audzēkņu
konkursā Dobeles MS viņam atnesa I vietas ieguvēja titulu. Spožus panākumus ir guvuši arī Pūtēju nodaļas audzēkņi.
30. janvārī piedaloties XXI Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā, kurš notika Pāvila
Jurjāna Mūzikas skolā, Daniela Dišereite (trompete) ieguva III vietu, Harijs Pudulis (trompete) III vietu, bet Ritvars Eglītis (tuba) Diplomu. 28.
aprīlī Ogres Mūzikas skolā notika konkurss metāla pūšamo instrumentu spēlētājiem ,,Misiņa pavēlnieks”, kur sniedzot izcilu priekšnesumu
Haralds Puķe (eifonijs) ieguva II vietu, Daniela Dišereite III vietu, bet Harijs Pudulis un Ritvars Eglītis nopelnīja Atzinības rakstus. 11. maijā
Ozolnieku Mūzikas skolā notika VI Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles audzēkņu konkurss, par kura I vietas ieguvēju
kļuva Haralds Puķe, bet III vietas izcīnīja Daniela Dišereite un Harijs Pudulis. Audzēkņus konkursiem sagatavoja Laimonis Paukšte, Dimitrijs
Grozovs un koncertmeistare Agita Lagzdiņa.
Ļoti priecājamies par mūsu 2016. gada absolventēm Leldi Braunšteinu (klavieres), Sintiju Priedīti (flauta), Danielu Dišereiti
(trompete), kura šobrīd jau ir Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkne. Bez dalības skatēs un konkursos Rīgā, Ogrē un Liepājā, pūtēju orķestris
un metāla pūšamo instrumentu ansamblis daudz priecējis klausītājus dažādos koncertos Birzgalē, Ķegumā, Rembatē, Ogrē, Siguldā, Rīgā,
Alūksnē un Igaunijā Ottepē. Tradicionāli gada nogalē Birzgales mūzikas skolas audzēkņi priecēja klausītājus ar daudzpusīgām programmām 4
koncertos gan Birzgalē, gan Ķegumā.
Birzgales Mūzikas skolai 2016. gadā ir nācies cīnīties ar dažādiem izaicinājumiem. Viens no tiem. Nav izveidojusies veiksmīga
sadarbība ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoru V. Samohinu, kura kompetencē sadarboties vai nē, lai Ķegumā vispārējo izglītību
iegūstošie bērni varētu sekmīgi mācīties arī mūzikas skolā. Bet grūtības norūda un liek kļūt spēcīgākiem.
Vēlam visiem izturību, gudrību, mieru, lai Jaunajā gadā piedzīvotu daudz patiesa prieka, ko sniedz labi padarīts darbs, skaisti atskaņots
skaņdarbs!
Birzgales Mūzikas skolas skolotāja Līga Paukšte
Pagasta teritorijas apzaļumošana un labiekārtošana
2016. gada sezonā turpinājām iesāktos darbus pie teritorijas apstādījumu veidošanas. Parkā tika iesākta jaunas dobes veidošana, blakus
dambretes laukumam. Patlaban sastādītie augi ziedēs baltos toņos, katrs savā laikā. 2017. gada sezonā plānots dobi papildināt. Pavasara
gadatirgū turpinājās biedrības „JADARA” organizētā akcija un iedzīvotāji tika aicināti iegādāties puķu podiņu kādiem no pašvaldības
apstādījumiem. Kopumā iegādātas 300 dažādas vasaras puķes. Blakus estrādei turpinājās neliela kalniņa apstādījumu papildināšana ar
ziemcietēm un sīpolpuķēm. PII „Birztaliņas” audzēkņi un darbinieki izaudzēja ap 300 dažādu samteņu stādiņu. Bērnudārza teritorijas
labiekārtošanas darbu laikā tika veikta pārstādīšana ļoti lieliem gados jau veciem skujeņiem, tie atrada jauno vietu parka teritorijā, kopumā 5 gb.
Cerams, ka pārstādīšana būs bijusi veiksmīga un pavasarī tie priecēs ar jaunu pieaugumu. Tika veikti arī dažādi teritoriju sakopšanas darbi. Parkā
dekoratīvajām ābelēm veikta vainagu kopšana, jaunā dziļurbuma teritorijā tika pamatīgi izzāģēti saaugušie krūmāji. Graudu ielas ceļa posmā
grāvmalas attīrītas no krūmiem un aplūzušajiem koku zariem. Kā sezonas noslēdzošais darbs oktobra mēnesī bija sastādīt 225 gb. sīpolpuķu
sīpolus, lai pavasarī pirmie mūs sveicinātu krokusi, tulpes, īrisi u.c.
Paldies iedzīvotājām, kuras arī šajā sezonā padalījās ar saviem vasaras puķu sējenīšiem, dāliju gumiem un citiem augiem no savām
kolekcijām, tie visi atrada vietas apstādījumos. Arī biedrība „JADARA” dāvināja vasaras puķes jaunajām puķu kastēm Birzgales centrā.
Savukārt puķu kastes bija dāvinājums no uzņēmuma „Silver Standard Plant”. Vasaras mēnešos darbos piedalījās arī skolēni un algoto pagaidu
sabiedrisko darbu veicēji. Kopumā šogad tika iestādīti 2700 augs, tas ir par 359 augiem vairāk kā iepriekšējā sezonā ( vasaras puķe 2343 st.,
ziemcietes 105 st., sīpolpuķes 225 gb., kokaugi 27 st.).
Diāna Arāja
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Saņemta informāvija, ka pilsonim V. Birzgalē 25.novembrī nodarīti miesas bojājumi.
23.decembrī ceļa posma Ķegums – Jaunjelgava 2.kilometrā notika sadursme
starp trīs automašīnām – „VW Passat”, „Opel” un „Honda”. Negadījumā cieta
pieci cilvēki. Notikuma vietā ieradās ceļu policijas, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
darbinieki. Pēc sākotnējās informācijas noskaidrots, ka auto „VW Passat”, kuru
vadīja 1935.gadā dzimis vīrietis, sadūrās ar pretim braucošo „Honda”, kuru
vadīja 1955.gadā dzimis vīrietis, kā arī ar auto „Opel”,, kuru vadīja 1976.gadā
dzimis vīrietis. Negadījumā cieta automašīnas „VW Passat” vadītājs, „Honda”
pasažieres – 1958. un 1980.gadā dzimušas sievietes, kā arī „Opel” pasažieri – 2005.un 2014.gadā dzimuši zēni. Visi
cietušie nogādāti slimnīcā. Uzreiz pēc notikušā šajā ceļa posmā bija slēgta satiksme, ko vēlāk izdevās pilnībā atjaunot.
28.decembrī A. Birzgalē konstatēja, ka viņam pazudusi autovadītāja apliecība.
Saņemta informācija, ka pagājušā gada 22.augustā konstatēts, ka kādās mājās Birzgales pagastā nozagtas dažādas
mantas.
6.janvārī konstatēts, ka Birzgales pagastā nozagtas divu transformatoru sastāvdaļas. Abos gadījumos uzsākts
kriminālprocess.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

•

01.11. 20.12. PP darbinieki saņēma sūdzību, ka Birzgalē kādā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī notiek alkohola lietošana
un trokšņošana. PP darbinieki apsekošanas laikā pārbaudot dzīvoklī esošo personu datus konstatēja, ka viens no pudeles
brāļiem un trokšņotājiem atrodas meklēšanā. Persona tika aizturēta nogādāta uz Ogres policijas iecirkni un nodota VP
rīcībā.
21.11. PP darbinieki Patrulējot pa Rembates pagastu ap plkst. 22:35 pamanīja kādu, nepilngadīgu meiteni, kas
piesaistīja policijas darbinieku uzmanību. Notikuma vietā tika noskaidrots, ka meitene ir 14 gadus veca. Pēc meitenes
teiktā viņa gāja mājās no draudzenes pie kuras bija ciemojusies. Policijas darbinieki meiteni nogādāja uz viņas dzīves
vietu, lai nodotu vecākiem un noskaidrotu iemeslus, kāpēc viņa viena tik vēlā vakara stundā atrodas uz ielas. Ierodoties
minētajā adresē, policijas darbiniekiem kļuva skaidrs iemesls, kāpēc meitene nevēlas atgriezties mājās, jo tur notika
alkoholisko dzērienu lietošana. Abi vecāki atradās alkohola reibumā, kā arī pie viņiem viesojās paziņa, kurš arī bija
manāmi iereibis. Mājoklī notika gan alkohola lietošana, gan bija piesmēķēts. Ar pieaugušajiem tika veiktas profilaktiska
rakstura pārrunas, kura laikā tika izskaidrots, ka viņi ar savu rīcību apdraud bērnu drošību un veselību. Lai turpmāk
nepieļautu šādu rīcību no pieaugušo personu puses, ka bērns nakts laikā atstāts uz ielas bez vecāku uzraudzības,
meitenes vecākiem tika noformēts administratīvā pārkāpuma protokols par vecāku aprūpes pienākumu nepildīšanu.
27.12. Birzgalē kādā citā dzīvoklī, par kuru arī iedzīvotāji sūdzējās, ka tur bieži notiekot alkohola lietošana un
sabiedriskā miera traucēšana, apsekojot norādīto adresi un ieejot dzīvoklī, policijas darbinieki virtuvē uz galda
pamanīja četras cigarešu paciņas bez LV akcīzes markām. Viens no vīriešiem, kurš atradās dzīvoklī un pie galda
smēķēja “kontrabandas” cigaretes paskaidroja, ka viņš cigaretes esot iegādājies iepriekšējā dienā, bet kur tieši neteikšot.
Vīrietis apzinājās savas rīcības prettiesiskumu un nolēma sadarboties ar policiju, labprātīgi izdeva prettiesiskā veidā
iegādātās cigaretes un sniedza rakstisku paskaidrojumu. Par konstatēto pārkāpumu personai tika noformēts
administratīvā pārkāpuma protokols, materiāli un izņemtās cigaretes nodevu VP.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

IR IESPĒJA ŠĶIROT ATKRITUMUS
BIRZGALĒ!
Pirmsskolā „Birztaliņa” oktobra mēnesī notika pētījums par to, kādus sadzīves
atkritumus un cik daudz saražojam katrs savā ģimenē. Daudzi vecāki minēja, ka labprāt šķirotu
tos, taču nav konteineru, kur tos likt.
Tagad tāda iespēja ir! „Birztaliņas” teritorijā, speciālā nojumē ir konteineri, kuros
ikviens birzgalietis var atnest sašķirotus sadzīves atkritumus.
Stikla taru (tīras burkas un pudeles) jāmet dzeltenajā konteinerā. Stikls drīkst būt ar
etiķetēm un alumīnija foliju. Pārstrādes procesā tā tiks atdalīta . NEDRĪKST mest spoguļu un
logu stiklus, porcelāna un māla traukus.
Zilajā konteinerā var mest plastmasu: šampūna un citas līdzīgas plastmasas pudeles, kurām apakšā ir atzīme HDPE,
saplacinātas dzēriena plastmasas (PET) pudeles. Arī tetrapakas. Visas tetrapakas un pudeles pirms izmešanas lūdzu izskalojiet un
saplaciniet!
NEDRĪKST mest jogurta, krējuma, margarīna trauciņus, vienreiz lietojamos traukus un plastmasas maisiņus!
Konteineri pieejami katru darba dienu „Birztaliņas” darba laikā.
Paldies visiem, kuri šķiro atkritumus!
VPII „Birztaliņa” skolotāja Ilona Klimane

Birzgales Avīze Nr. 264 2017.gada 13. janvāris
Ir mūsu dzīvē brīnums ienācis:
Mazs bērniņš saulei acis atvēris
Un raugās plašās debess dzidrumā
Uz sevim lemto zvaigzni godībā.
(V.Kokle – Līviņa)

PRIECĀJAMIES KOPĀ AR:

Diānu Duļbinsku un Mārci Avotiņu par meitiņas
ESTERES piedzimšanu!
Ingu un Oskaru Enikiem par dēliņa MĀRTIŅA
piedzimšanu!

4

Ja man kāds solītu piepildīt prasīto,
domāt un šaubīties nenāktos gari...
Pasaule tūkstošās krāsās lai laistītos,
izlūgtos vienu sev, izlūgtos – laiku.
/L. Brīdaka/
Sveicam visus JANVĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

pilngadniekus

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!

Apsveikums
Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,
Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,
Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,
Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.
Lai sajustu - cik dzīve tomēr skaista,
Kur tā kā darba bite vari būt,
To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,
Kas neapsūb un vējos nepazūd!
/ K.Apšukrūma /
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Sirsnīgi sveicam mūsu mīļo Emmu Ozolu 90 gadu jubilejā!
Novēlam labu veselību, dzīvesprieku un tikpat možu garu arī
turpmāk!
Bērnu un mazbērnu ģimenes

29. janvārī plkst. 13:00 Birzgales tautas namā viesosies
Baldones amatierteātris „Sudraba nagla” ar Leldes
Stumbres izrādi „Burvīgie blēži”

Režisore Zigrīda Ezeriņa

Ieejas maksa – 1 EUR

Birzgales tautas organizē braucienu 29. martā uz
koncertu – dziesmu spēli Ogrē
„Es šonakt būšu laimīgs”
Biļetes cena 15 EUR. Biļetes rezervēt un apmaksāt līdz 10.
februārim. Tālrunis informācijai- 29424612
Tēti, māmiņ, atļaujiet
Es gribu mikāties
Latvijas saulītē sauļoties
Savos celīšos šūpoties
Darbos skriešus skriet
Svētkos kopā priecāties.
Paldies, Pauli, paldies birzgalieši, ka pavadījāt manu brālīti
Andri pēdējā gaitā.
Māris Altmanis, Birzgalē, 2016.gada 30.decembrī
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Ceru Kristīni
Stauni Adelīnu
Šķeltiņu Juliānu
Zeinvaldu Imantu
De Haah Andries
Lazdu Ēriku
Lazdu Normundu
Leiņu Jāni
Strazdiņu Ilzi
Vītolu Vizmu
Altmani Intu
Skābarnieku Rūdolfu
Sorokinu Jevgēniju
Hunčaku Veru
Teperi Andri
Bērtuli Dzintru
Migačevu Eleonoru
Nagli Valentīnu
Jaunzemu Hariju
Ozolu Emmu

Ekskursija uz Slovēniju

Birzgales tautas nams sadarbībā ar tūrisma firmu
Remiro travel no 16.-23. augustam 2017.gadā
organizē ekskursiju: Slovēnija Miramare, Itālijas
Triestas piekrastē
Ekskursijas cena – 445 EUR. Maksājumus var
veikt pa daļām. Informāciju var iegūt pie Birzgales tautas
nama vadītājas. Tālrunis: 29424612

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, e-pasts birzgale@kegums.lv
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Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme” izsludina projektu
iesniegumu pieņemšanas 3. kārtu no 2017. gada 24.janvāra līdz 24.februārim

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 trešajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā piešķirtais atbalsta apmērs
450 135 Euro, tajā skaitā 1. mērķim “Labvēlīga vide uzņēmējdarbībai un vietējās ekonomikas stiprināšana” - 450 135,00 Euro.

RĪCĪBAS PLĀNS

Projektu iesniegumi tiks pieņemti sekojošās rīcībās:

Rīcība 1.1. Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 133 990,32 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā
(izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

- 50 000 EUR; un- 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību un jauninājumu ieviešanu, tādējādi sekmējot nodarbinātību VRG
darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.

Rīcība 1.2. Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to
realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 192 781,41 Euro.
Projekti īstenojami VRG darbības teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā, Ogres novadā
(izņemot Ogres pilsētu).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

- 50 000 EUR; un - 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt lauksaimniecības produktu pārstrādi un iepakošanu, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem,
sekmējot nodarbinātību un jauninājumu ieviešanu. Lauksaimniecības produktu pārstrāde ir jebkura darbība ar lauksaimniecības
produktu, kuras rezultātā tiek iegūts produkts, kurš arī ir lauksaimniecības produkts, izņemot saimniecībā veiktas darbības, kas
vajadzīgas, lai dzīvnieku vai augu produktu sagatavotu pirmajai pārdošanai. Gala produkts izmantojams pārtikā. Projektu var īstenot arī
kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.

Rīcība 1.3. Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu
īstenošana.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 74 093,55 Euro.
Projekti īstenojami VRG stratēģijas īstenošanas teritorijā – Baldones novadā, Ikšķiles novadā, Ķeguma novadā, Lielvārdes novadā,

Ogres novadā (tajā skaitā Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs, lauksaimniecības produktu
pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās rīcības grupas darbības
teritorijā).

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:

- 20 000 EUR; un - 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Atbalsta intensitāte:

- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt tradicionālu un netradicionālu vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību, piemēram, tirgus laukumi un to
aprīkojums, vietējo pārstrādātāju veikali, mobilas un pārvietojamas tirdzniecības vietas, internetveikala izveide, degustāciju
saimniecības, kurās notiek lauksaimniecības produktu pārstrāde, mājražotāju un amatnieku centri, vienota koordinējoša institūcija, kas
veicinātu PPP biedrība Zied zeme darbības teritorijas vietējo ražotāju produktu realizāciju, tostarp eksportu un tirdzniecību ārpus LV.
Atbalstu var saņemt projekta īstenošanai arī Ogres pilsētā, ja atbalsta pretendents ir lauksaimniecības produktu ražotājs,
lauksaimniecības produktu pārstrādātājs vai lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, un šī persona ir reģistrēta vietējās
rīcības grupas darbības teritorijā. Projektu var īstenot arī kopprojektā ar citiem atbalsta saņēmējiem.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2017.gada janvāris

Rīcība 1.4. Atbalsts darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai.
Atbalsta apmērs (publiskais finansējums): 49 269,72 Euro.
Projekti īstenojami visā Latvijas teritorijā. Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:
- 20 000 EUR;

Atbalsta intensitāte:

- 70 % no projekta attiecināmo izmaksu summas.

Rīcības apraksts:

Paredzēts veicināt esošo un jaunu darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un
uzņēmējdarbības attīstību. Atbalsta darbinieku mācības, kurām ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā licencēta vai akreditēta
izglītības programma, kurās tiek izsniegts sertifikāts par mācību sekmīgu pabeigšanu, kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības, ja
tiek iegūtas atbilstošās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja tiesības. Darba devējs vienojas ar darbiniekiem darba attiecības pēc
projekta īstenošanas turpināt vismaz 18 mēnešu (par darbiniekiem tiek maksātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas).

PROJEKTU ĪSTENOŠANAS TERMIŅŠ:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana: 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta
iesnieguma apstiprināšanu.
- Pārējiem projektiem - 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

PROJEKTU IESNIEGUMU IESNIEGŠANA

Projektu iesniegumus var iesniegt elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai, saskaņā
ar Elektronisko dokumentu likumu sūtot elektroniski parakstītu dokumentu uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta
adresi: lad@lad.gov.lv. Projektu iesniegumus papīra dokumenta formā iesniedz PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē.
Papildus informācija Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

PAPILDINFORMĀCIJA UN KONSULTĀCIJAS

Ar vietējās attīstības stratēģiju varat iepazīties un saņemt bezmaksas konsultācijas PPP biedrībā “Zied zeme”, Raiņa ielā 11a,
Lielvārdē, PPP biedrības “Zied zeme” tīmekļvietnē www.ziedzeme.lv vai, sazinoties ar administratīvo vadītāju Lindu Cīruli, tālruņa nr.
25623775, e-pasts: linda@ziedzeme.lv.

Noslēgušās „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas 1. kārtas sacensības galda
tenisā!

grupa galda tenisa nodarbībām. Piesakieties!

18. decembrī Birzgales pamatskolas sporta zālē
norisinājās „GTK BIRZGALE” kausa izcīņas 1.
kārtas sacensības galda tenisā, kurās piedalījās
necerēti daudz - 56 dalībnieki ( 9 sievietes un 47
vīrieši) no dažādām Latvijas vietām - Rīgas,
Salaspils, Jēkabpils, Daugavpils, Bauskas,
Aizkraukles, Ogres, Ķeguma, Birzgales u.c. Galda
tenisa meistarības līmeni varēja vērot visas
svētdienas garumā. Sievietes un vīrieši spēlēja
kopā, toties apbalvoti tika atsevišķi. Par
uzvarētājiem kļuva Nikolajs Golubevs un
Skaidrīte Zāģere (abi Jūrmala). 2. vietu ieguva
Māris Freibergs (Rīga) un Karīna Gailiša (Bauska).
3. vietā ierindojās Mikus Vanags un Laura Pavāre
(abi Rīga). Sacensību pieredzi guva arī „GTK
BIRZGALE” pārstāvji - Kristaps Cers, Haralds Puķe
un Markuss Nazarovs.
Paldies SIA „Ozolkalnu nams” par gardo kliņģeri,
SIA
„Silver
Standard
Plant”,
Birzgales
pamatskolas personālam un Ķeguma novada
pašvaldībai par atbalstu!
„GTK BIRZGALE” tiek komplektēta arī pieaugušo
Sacensību galvenais tiesnesis un atbildīgā persona- Nauris Mazjānis (tel. 26211751)
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BIBLIOTĒKA

Straujajā ikdienas ritmā, kad visam nepietiek laika, gada nogale ir tas pārdomu brīdis, kad domāt tikai labas domas, plānot labus
darbus un izvērtēt katram pašam sevi un savu aizejošo gadu. Bibliotēkas uzdevums ir saglabāt un veidot tautas kultūru, palīdzēt
cilvēkiem interesanti pavadīt brīvo laiku, dot iespēju lasīt jaunākās grāmatas, presi, apgūt interneta iespējas. Bibliotēka pilda kultūras,
informācijas, izglītības, sociālās un izklaidējošās funkcijas. Veic iespieddarbu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, 2016. gadā
bibliotēkā lasīja 201 pastāvīgais lasītājs. No tiem 48 % pensionāri, 32 % skolēni un 20% pārējie. Īpašas izmaiņas lietotāju sastāvā nav
gaidāmas, jo to nosaka ekonomiskā un sociālā situācija valstī. Sociāli maznodrošinātie iedzīvotāji arī turpmāk būs galvenie bibliotēkas
apmeklētāji.
Bibliotēka var darboties sekmīgi, ja tās krājums atbilst lietotāju vajadzībām, ja tas ir informatīvs un pieejams lietotājiem.
Grāmatu fonds ir katras bibliotēkas pamats, tādēļ arī svarīgi pareizi izlietot ierobežotos līdzekļus grāmatu iegādei. Galvenais fonda
papildināšanas avots ir pašvaldības līdzekļi. Tālāk seko dāvinājumi. 2016 gadā grāmatu iegādei no pašvaldības tika atvēlēti 1000 eur.
Periodikas iegādei 500 eur. Bibliotēkas fonds tiek komplektēts atbilstoši visu lasītāju grupu interesēm, īpaši tika pievērsta uzmanība bērnu
literatūras komplektēšanai. Mūsdienās jau praktiski neiespējami katrai bibliotēkai atsevišķi iegādāties visas pieejamās grāmatas. Daudz
svarīgāk ir, lai katram bibliotēkas lietotājam būtu pieejama informācija par to, kur vajadzīgo, interesējošo grāmatu var atrast, tāpēc
bibliotēka pasūta SBA kārtā no citām bibliotēkām. 2016. gadā SBA kārtā pasūtītas un saņemtas 10 grāmatas. Regulāri tiek papildināts
novadpētniecības krājums – materiāli par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar Birzgali. Tās ir publikācijas no žurnāliem,
laikrakstiem, grāmatām. Par ievērojamiem cilvēkiem, notikumiem, kultūras un vēstures pieminekļiem utt.
Nopietns darbs tika veikts pie krājuma kvalitātes uzlabošanas, fondu attīrot no dubletēm, nolietotās un saturā novecojošās
literatūras. 2016. gadā tika veikta krājuma inventarizācija un pabeigta bibliotēkas krājuma rekataloģizācija. Pildot akreditācijas komisijas
ieteikumu bērnu stūrītī notikušas pārmaiņas - iegādāti trīs jauni plaukti, kas atbilst bērnu vecumam un augumam. Nomainīta
elektroinstalācija, līdz ar to uzlabojies apgaismojums bibliotēkā.
Regulāri bibliotēkā skatāmas tematiskas izstādes par dažādām aktuālām tēmām. Laba sadarbība izveidojusies ar Birzgales
pamatskolu, kopīgi organizējot Lieldienu pasākumu, Dzejas dienu pasākumu. Eposa „Lāčplēsis” autora Andreja Pumpura 175 gadu
jubilejas pasākumu , Rudens ziedu izstādi, skolēnu zīmējumu izstādes utt. Arī 2017. gadā visi labie darbi turpināsies.
Novēlu visiem bibliotēkas lasītājiem : Lai ikdienas rūpes netraucē pasaulē saskatīt skaisto, just patieso vērtību tam, kas mums ir,
jo pastāvīgi raizējoties par to, kā mums nav, nesanāks laika priekam! 2017. gadā domāsim baltas domas, darīsim baltus darbus, un ticēsim
brīnumiem!
Bibliotēkas vadītāja Anita Smilškalna

2016.gads muzejā „Rūķi”

2016.gadā Birzgales muzejā „Rūķi” ir bijuši daudz dažādi pasākumi. Jau pašā gada sākumā kopā ar folkloras kopu „Graudi” no
Tomes tika svinēta Meteņdiena pēc senajām latviešu tradīcijām. Aprīlī, kopā ar Latvijas Dabas muzeja ornitologu, „Putnu dienās” bija
iespēja uzzināt gan par Latvijā mītošajiem putniem, gan par to kā tie tiek gredzenoti kā arī pašiem pagatavot strazdu būrīšus, kurus vēlāk
mūsu skolas skolēni skolotāja Ilmāra Priekuļa vadībā salika parka kokos. Maijā kā jau ierasts notika tradicionālā Eiropas Muzeju nakts,
kuru šajā reizē apmeklēja negaidīti liels apmeklētāju skaits. Tā kā šī pasākuma tēma bija „Durvis uz pagātni”, tad tika izveidota izstāde
„Birzgale vakar un šodien”, kura lielu interesi izraisīja jaunajai paaudzei. Gaidot Līgo dienu bija iespēja mācīties gatavot sieru, darināt
vainagus. Pagasta svētku ietvaros aicināju iedzīvotājus atsaukties kopā veidot izstādi „Prieks dvēselei”. Paldies par atsaucību Mārītei
Artihovičai, Velgai Ziemelei, Tatjanai Štirkovai, Mirdzai Safronovai, Ilzei Strazdiņai, Lailai Krastiņai, Sanitai Apsītei, Irēnai Kalniņai,
Andrai Draudiņai un vienīgajam kungam- Agrim Križanovskim. Tāpat septembrī tika svinēta Andreja Pumpura 175. dzimšanas diena gan
Lielvārdes muzejā, gan kopā ar pamatskolas skolēniem mūsu muzejā. Tuvojoties Ziemassvētkiem, visi kuri vēlējās, varēja pagatavot savu
Adventa vainagu.
Tāpat arī muzeju visa gada garumā ir apmeklējuši ekskursanti gan no tuvākas, gan tālākas apkārtnes. Arī kāda kundze no tālās Amerikas.
Paldies visiem, kas ir atbalstījuši muzeja veidotos pasākumus. Gaidīšu Jūs arī šogad.
Birzgales muzeja vadītāja Iveta Freimane

SENLATVIEŠU METODES STRAUJAI DZĪVES UZLABOŠANAI

Nenormāli noderīgi padomi. Šīs ir mūsu sentēvu metodes, kuras adaptētas modernajam latvietim, lai tuvinātu viņu panākumiem
un mūžīgai laimei.
Kā sevi aizsargāt no ļaunām enerģijām? Savā pastkastē ievietot rūgušā kazas pienā mērcētas kartupeļu mizas, lai atgaiņātu
ļaunus sūtījumus, piemēram kredītreformas vēstules, siltuma parādu rēķinus un lielveikalu bukletus. Ņemiet vērā, ka kazas pienam ir jābūt
slauktam no grūtas kazas, pretējā gadījumā varat piesaukt ļaunos garus un nepatīkamu smaku kāpņu telpā.
Kā būt labākam sabiedrības loceklim? Pirms došanās gulēt uz datora klaviatūras novietot „Dimdiņkāpostus”, kuri pirkti ar 5 eiro
banknoti, vērstu ar Eiropas karti uz leju. Ja naudas nodošanas process izdarīts pareizi, tad pa nakti pie datora būs šiverējies labais gariņš
„Valodiņš”, kurš būs izlabojis tavus ziņu portālu komentārus, lai tajos būtu salikti komati un tie būtu gramatiski pareizi.
Kā atgriezt Rīgas „Dinamo” atpakaļ uz uzvaru takas? Tev ir jābūt krietnam „Dinamo” fanam jau trešajā paaudzē. Kopā ar tēvu
un vectēvu mēneša pirmajā trešdienā ir jādodas uz arēnu „Rīga”, kur tieši pusnaktī jāsāk tai skriet apkārt pretēji pulksteņrādītāja kustības
virzienam, gandējot buramvārdus: „Cipuli, Cipuli, iemet vienu ripuli!”
Kā pasargāties no raganām un burlakiem, dodoties uz deju vakaru „Roķenē”? Lai šie klāt neliptu, deju placī atrodies tikai tad,
kad ap kaklu aplikta branga zirņu virtene. Nedrīkst aizmirst, ka tās īstenais spēks sevi pierādīs vien tad, ja tā būs darināta augusta
pilnbriedā, kad pār labības lauku būs lidojusi vientuļa dzērve.
Kā uzzināt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem? Katra mēneša otrajā ceturtdienā, pusstundu pirms pusnakts, folkkluba „Ala”
platākajā spogulī trīs reizes aizvērtām acīm un iedegtu skaliņu jāsaka „Staburag, atsedzies!” Tad spogulī parādīsies Kārlis Ulmanis un tu
varēsi viņam uzdot vienu jautājumu saistībā ar „Parex” bankas lietu.
Kā izvairīties no pienākumiem un atbildības? Kad alimentu žņaugs neļauj elpot, zem spilvena jāpaliek saulgriežos miruša zirga
krēpes, lai taptu svabads no šī jūga. Jābūt uzmanīgam, jo, ja zirgs būs gājis bojā pēc saulgriežiem, nāksies maksāt divtik!
Pēc www.skats.lv materiāliem
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Kļūstiet par AUDŽUĢIMENI!

Ikviens bērns vēlas izaugt ģimenē - vecāku aprūpēts un izlolots, kopīgi baudot gan priekus, gan bēdas. Diemžēl, apmēram,
1429 bērniem Latvijā šis ir kluss sapnis, jo viņiem tādu iespēju nav. Tie ir bērni, kuri atrodas institūcijās vai bērnu namos. Lai
nodrošinātu bērnam ģimenisku vidi, bērnu ir iespējams adoptēt, tādējādi garantējot viņam stabilu un harmonisku dzīvi, ļaujot bērnam
iegūt pastāvīgu ģimeni, kurā viņš jūtas droši, iegūstot gan emocionālo stabilitāti, gan juridisko statusu.
Latvijā labākā alternatīva vecāku aprūpei (aprūpei ģimenē) līdz brīdim, kad bērns varēs atgriezties pie saviem vecākiem, tiks
adoptēts vai sasniegs pilngadību, ir aprūpe pie aizbildņa vai audžuģimenē.
Ķeguma novada bāriņtiesa meklē ģimenes, kuras vēlas kļūt par audžuģimeni. Uz 2015.gada 31.decembri 8 Ķeguma novada
bērni atradās ārpusģimenes aprūpē - 3 audžuģimenēs, 4 aizbildnībā un 1 bērns atrodas bērnu namā.
Ja vēlaties palīdzēt un sniegt atbalstu bērnam, kuram liegta iespēja augt savā ģimenē, kļūstiet par AUDŽUĢIMENI!
Ko nozīmē būt par AUDŽUĢIMENI?
 jūs dodat mīlestību un mājas sajūtu bez vecāku gādības palikušam bērnam;


jūsu mājas uz laiku kļūst par mājām kādam bērnam, kura vecāki nevar vai negrib par viņu rūpēties;



jūs dodat iespēju bērnam augt labvēlīgā, ģimeniskā vidē, nevis bērnu namā.

Kā kļūt par AUDŽUĢIMENI?
 var kļūt laulātie (persona), kur vienam ir jābūt vecumā no 25 – 60 gadiem (iespējami izņēmumi).




dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, iesniedz
iesniegumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu, ģimenes ārsta izziņu par
veselības stāvokli, psihologa un narkologa atzinumu;
bāriņtiesa apseko ģimenes sadzīves apstākļus un izvērtē piemērotību
audžuģimenes pienākumu veikšanai;



topošā audžuģimene noklausās apmācību kursu (60 akadēmiskās stundas);



bāriņtiesa pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

AUDŽUĢIMENE saņem:
 bezmaksas audžuģimeņu apmācību kursus;


sociālā darbinieka, psihologa atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā!



valsts noteikto atlīdzību par pienākumu veikšanu 113,83 euro – neatkarīgi no tai audzināšanā nodoto bērnu skaita;



pašvaldības, kuras bāriņtiesa bērnu ievieto audžuģimenē, noteikto atlīdzību par bērna aprūpi, pabalstu apģērba un mīkstā
inventāra iegādei u.tml. Ķeguma novada pašvaldība par bērna uzturēšanos audžuģimenē maksā 200,00 euro mēnesī.

Audžuģimenes statusu nepiešķir, ja vienam no laulātajiem (personai) pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības vai tiesa
ir piemērojusi Krimināllikumā noteiktos medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus par nepieskaitāmības stāvoklī izdarītu
Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu.
Uz audžuģimenes statusu aizliegts arī pretendēt, ja kāds no laulātajiem (persona):
 pārkāpis bērna tiesību aizsardzību reglamentējošos normatīvos aktus;


amorāli uzvedies darbā vai ārpus darba un tas konstatēts ar tiesas spriedumu vai
citu kompetentas iestādes lēmumu;



sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības
piedraudējumu, – neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;



sodīts par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas;



atcelts no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas aizbildņa pienākumu pildīšanas dēļ vai zaudējis audžuģimenes vai
viesģimenes statusu, jo nav pildījis pienākumus atbilstoši bērna interesēm.

Ja esat šo piedāvājumu pārdomājuši un izlēmuši varat griezties pēc informācijas Ķeguma novada bāriņtiesā Birzgalē Lindes ielā 2
vai Ķegumā, Komunālā iela 3.
Ķeguma novada bāriņtiesas priekšsēdētājas p.i. Vija Arāja

