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Atklāts Valsts un pašvaldības
vienotais klientu apkalpošanas
centrs Birzgalē
Ir sācies jaunais 2018.gads, ar jauniem notikumiem,
piedzīvojumiem un daudzām izmaiņām likumdošanā. Arī mūsu
pagastā ir nelielas izmaiņas – izveidots Ķeguma novada Valsts un
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), kurš
tika atklāts 4.janvārī un atrodas bijušajās PIPP (Publiskā Interneta
Pieejas Punkta) telpās. Izveidojot šādu apkalpošanas centru, mūsu
pagasta iedzīvotāji ir lieli ieguvēji, jo varēs saņemt valsts iestāžu
pakalpojumus tuvāk savai dzīves vietai, tādējādi iedzīvotājiem būs
iespēja ietaupīt laiku un līdzekļus, kas citkārt tiek tērēti, apmeklējot
tuvākās valsts iestādes.

Klientu apkalpošanas centra sniegtie pakalpojumi:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra:
1. Apbedīšanas pabalsts.
2. Bezdarbnieka pabalsts.
3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts.
4. Bērna kopšanas pabalsts.
5. Bērna piedzimšanas pabalsts.
6. Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrācija.
7. Ģimenes valsts pabalsts.
8. Invaliditātes pensija.
9. Maternitātes pabalsts.
10. Pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam,
kuram ir apgrūtināta pārvietošanās.
12. Paternitātes pabalsts.
13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas.
14. Slimības pabalsts.
15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu
pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa.
16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)
dalībnieka
reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēle.
17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts.
18. Vecāku pabalsts.
19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam
(pensionāram)
Valsts ieņēmumu dienests pieņem iesniegumus par:
1.Algas nodokļu grāmatiņu;
2.Gada ienākumu deklarāciju pieņemšanu;
3.Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu
reģistrēšana/anulēšana;
4.Iesniegumi par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS
lietošanai;
5.Atbalsta sniegšana darbam ar EDS.

20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un
apdrošināšanas periodiem.
21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996.gadam).
22. Informācija par piešķirtās pensijas /pabalsta/ atlīdzības
apmēru.
23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju /pabalstu/
atlīdzību.
24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli.
25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru.
26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)
dalībnieka konta izraksts.
27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju
2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu.
28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem /pensijām/
atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli.
29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu.
30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka
reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli.
31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas
/pabalsta / atlīdzības.
32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas
kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas /pārrēķināšanas.
33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa.
34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/
atlīdzības izmaksa.
Tiek sniegta informācija par valsts iestāžu e-pakalpojumiem
un palīdzība to lietošanā:
Lauku atbalsta dienests
Nodarbinātības valsts aģentūra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Uzņēmumu reģistrs
Valsts darba inspekcija
Valsts zemes dienests
/turpinājums 2.lpp/
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Valsts policijas ziņas
•

•
•
•
•
•
•
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Policijas ziņas

12.decembrī 1969.g. dzimušais G. Ķeguma novadā, pa autoceļu Rīgas HES – Jaunjelgava, vadīja
automašīnu «TOYOTA», nobrauca no brauktuves, iebrauca kokā un uzbrauca šķērslim – kādas
mājas sētai, radot tai bojājumus. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
11.decembrī mežā Birzgales pagastā konstatēti izgāzti bīstami atkritumi – aptuveni 80 automašīnu riepas. Uzsākta
administratīvā lietvedība.
16.decembrī konstatēts, ka no kādām mājām Birzgales pagastā nozagts ģenerators. Uzsākts kriminālprocess.
Saņemta informācija, ka 5.decembrī Birzgales pagastā mežā no izvedējtraktoriem nozagta tonna dīzeļdegvielas. Uzsākts
kriminālprocess.
Saņemta informācija, ka A. Birzgales pagastā 7.janvārī piesavinājies kādam citam vīrietim piederošo automašīnu «SEAT».
Policija noskaidro notikušā apstākļus.
Saņemta informācija, ka no pagājušā gada 2.oktobra 1961.gadā dzimušais V. Birzgales pagastā neatdod pilnā apmērā no
1982.gadā dzimušā M. paņemto naudu.
8.janvārī A. stāvlaukumā Birzgalē vadīja automašīnu «SEAT», būdams alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu,
kā arī bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām.
Dzintra Dzene „OVV”

Pašvaldības policija informē
•

•

13.12.2017. Ķeguma policijas iecirknī ar sūdzību par savu kaimiņieni griezās kāda sieviete, kurai kādā no daudzdzīvokļu
mājām Ķegumā bija izcēlies sadzīviska rakstura strīds par to, ka viena no sievietēm bija atvērusi ārdurvis, lai ielaistu kaķi,
kas savukārt nepatika otrai, jo uzskatīja, ka ārdurvis par ilgu tiek turētas atvērtas un tiek dzesēta māja. Kā paskaidroja
sūdzības iesniedzēja, tā vietā, lai pieklājīgi viņai aizrādītu, par to kas viņai nepatīk, kaimiņiene ar agresiju pagrūda sūdzības
iesniedzēju un aizskarošā tonī nolamāja. Par notikušo viedokļi gan atšķīrās, jo sieviete, kuru vainoja huligāniskās darbībās
noliedza, ka būtu savu kaimiņieni grūdusi un lamājusi. Tā kā strīds sieviešu starpā notika kāpņutelpā un tikai abu sieviešu
starpā, ar abām dāmām pašvaldības policijas darbinieki veica profilaktiska rakstura pārrunas.
22.12.2017. ap pulksten 21.30 PP saņēma izsaukumu uz Ķeguma HES, kur kāds vīrietis būdams alkohola reibumā veica
huligāniskas darbības, vispirms apgāza pagaidu luksoforu un pēc tam norobežojošo barjeru. Kā vēlāk noskaidroja policijas
darbinieki, vīrietim, kādam Birzgales pagasta iedzīvotājam neapmierināja tas, ka tilts ir slēgts, un satiksme pār tiltu ar
mehānisko transportu nav atļauta, tādejādi viņš centās izrādīt ne tikai savu nepatiku, bet arī konfliktēja ar strādniekiem, kuri
veica remontdarbus uz tilta. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja vīrieša personību, izskaidroja noteikto kārtību par
situāciju, kad tilts ir slēgts un veica noteiktās administratīvi procesuālās darbības, pēc kā vīrietis tika atbrīvots.
Ķeguma novada pašvaldības policijas vecākais inspektors Rinalds Liepiņš

Biedrības “GTK BIRZGALE”
identitātes T-kreklu iegāde

Ķeguma novada “Iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas
projektu konkursā” īstenots projekts „Biedrības “GTK
BIRZGALE” identitātes T-kreklu iegāde”. Projekta ietvaros tika
iegādāti 17 T-krekli ar apdruku.
25.novembrī Birzgalē norisinājās galda tenisa sacensības
"Birzgales atklātais čempionāts par godu Latvijas simtgadei".
Sacensības bija paredzētas jauniešiem, arī biedrības "GTK
BIRZGALE" pārstāvjiem. Tam par godu, jaunieši varēja startēt
jaunajos T-kreklos - formās, kas parādīja to, ka viņi pārstāv
biedrību "GTK BIRZGALE", Ķeguma novadu un Latvijas valsti.
Biedrības „GTK BIRZGALE” biedri šī projekta realizācijas laikā
ir piedalījušies vēl divās galda tenisa sacensībās Bauskas novada
Uzvarā un 2 sacensībās tepat Birzgalē, kurās varēja startēt kā
vienota komanda skaistos T-kreklos.
Paldies Ķeguma novada domei un ZS RENČI par atbalstu!
Biedrības „GTK BIRZGALE” projekta īstenotājs Nauris
Mazjānis

Latvijas Universitātes pētnieks Oskars Gruziņš
mutvārdu vēstures intervijām meklē cilvēkus:




kuri dzimuši 1942.-1949. gadā
kuru mātes ir Latvijas iedzīvotājas,
bet tēvi – vācu vai padomju armijas karavīri, kuri nedzīvoja Latvijā pirms
kara.

Intervijas tiks izmantotas pētījumā "Karā dzimušie bērni Latvijā".
Ja Jūs pazīstat kādu vai esat atbilstos cilvēks, lūdzu zvanīt (28254186) vai
rakstīt: oskars.gruzins@lu.lv
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/turpinājums no 1.lpp/
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte. Lai saņemtu epakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti. VPVKAC centrā ir
pieejami kopēšanas, skenēšanas un izdrukas pakalpojumi, kā arī piekļuve internetam.
Kontakti:
Ķeguma novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs filiāle Birzgalē – Nākotnes ielā 1, Birzgalē, Birzgales
pagastā, Ķeguma novadā, LV-5033, e-pasts kegums@pakalpojumucentri.lv, telefona numurs 65034235.
Darba laiks: Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās piektdienās
8.30-12.00
12.30-17.00
Novēlu Jums laimīgu Jauno gadu! Lai Jaunajā gadā izdodas sasniegt jaunas virsotnes, īstenot radošas idejas un būt laimīgiem!
Nāciet droši, nebaidieties – palīdzēšu!
Klientu apkalpošanas speciāliste – Gunita Ārste

Paveiktais 2017.gadā
Tautas nams – 2017

2017.gads – Ugunīgā Gaiļa gads ir
pagājis ar aktīviem un radošiem pasākumiem
tautas namā. Šajā gadā tautas namā darbojās
8 pašdarbības kolektīvi: deju kolektīvs
„Dejotprieks”, dāmu deju kolektīvs „Visma”,
amatierteātris „Laipa”, sieviešu koris
„Pērles”, ansamblis „Tikai Tā”, pūtēju
orķestris „Birzgale”, bērnu deju kolektīvs
„Spārni”, senioru vokālais ansamblis „Viršu
laiks”, kā arī darbojas šaha pulciņš un notiek
ārstnieciskās vingrošanas nodarbības. Visi
kolektīvi aktīvi piedalās gan pagasta, gan
novada,
gan
arī
Latvijas
mērogā
organizētajos pasākumos un skatēs, kā arī
četri kolektīvi gatavojas Dziesmu un Deju
svētkiem, kuri notiks šajā vasarā. Tautas namā ir notikuši daudz un dažādi pasākumi, bet viens no lielākajiem bija pagasta svētki, kuros
atzīmējām mūsu pagasta 450 gadu jubileju, Birzgales dziedošo ģimeņu, māmiņu dienai veltītais koncerts u.c. , demonstrētas filmas,
notikušas teātra izrādes, atpūtas vakari.
2018.gads ir Latvijas simtgades gads, kurā turpināsim rādīt filmas, tiks organizēti koncerti, piedalīsimies Vispārējos Latvijas
Dziesmu un deju svētkos. Radīsim, veidosim svētkos kopā! Uz tikšanos tautas namā.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

2017.gads muzejā „Rūķi”

2017.gadā visnozīmīgākais notikums bija muzeja renovācija. Tagad muzejs ir ieguvis jaunu izskatu gan ārēji, gan iekārtojuma
ziņā. Ir arī jauna apkures sistēma. Sakarā ar remontdarbiem aizvadītajā gadā izpalika tradicionālā Muzeju nakts, bet vēl pirms tās mēs
paspējām februārī nosvinēt Meteņdienu kopā ar folkloras kopu „Vecsaule”. No muzeja atkal atvēršanas dienas 22.jūlijā līdz pat gada
beigām muzeja apmeklētājiem bija iespēja apskatīt Valda Brūvera gleznas. Gada beigās notika arī Rūķu radošās darbnīcas. Tāpat muzeja
krājums ir papildinājies ar dažiem jaunieguvumiem. Neskatoties uz to, ka muzejs kādu laiku bija slēgts apmeklētāju skaits aizvadītajā
gadā ir pieaudzis. Vēlu veiksmīgu Jauno 2018.gadu un gaidīšu Jūs arī šogad.
Muzeja „Rūķi” vadītāja Iveta Freimane

2017.gads Birzgales pamatskolā

2017.gadā skolu absolvēja 9 skolēni, no kuriem 4 saņēma Ķeguma novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu par augstiem
un optimāliem mācību sasniegumiem. Februārī iesaistījāmies starptautiskajā Labestības dienas pasākumā ar plakātu konkursu. Ar
panākumiem piedalījāmies vizuālās mākslas konkursā „Iepazīsti Jāni Rozentālu”. Aprīlī aktīvi piedalījāmies Lielajā talkā un pirmo reizi
mūsu skolā viesojās Eirobuss, kurā atraktīvā veidā iepazināmies ar Eiropas savienību un sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Septembrī
atsāka darboties keramikas pulciņš un kopā ar pirmsskolu „Birztaliņa” rīkotajā Tēvu dienā piedalījās kupls skaits dalībnieku – ap simts
cilvēkiem. Pirmo gadu mūsu skolā skolēni piedalījās MMC PANGEA konkursā matemātikā, kurā labākos sasniegumus uzrādīja 9.klases
skolniece Kristiāna Tretjakova un iekļuva 2.kārtā. Konkursā „Iepazīsti Latvijas pilsētas” 1.vietu ieguva 8.klases skolniece Daniela
Gutreia. Ansamblis „Lakstīgalas” latviešu tautasdziesmu konkursā uzvarēja pārliecinoši un dosies tālāk uz Vidzemes novada skati. Ar
godalgotām vietām starpnovadu sacensībās var lepoties skolas florbola un futbola komandas, kā arī ar „Lieliskajā balvā” 17 komandu
konkurencē izcīnīto 2.vietu. Darbu Birzgales un Ķeguma skolās uzsāka karjeras konsultants, kurš visu gadu /arī vasaras periodā/ rīkoja
dažādas nodarbības un ekskursijas, kas palīdzēja jauniešiem veidot izpratni par dažādām profesijām. No saimnieciskajiem darbiem
nozīmīgākais bija virtuves remonts un iesākta videonovērošanas sistēmas uzstādīšana.
Ar 2017./2018.mācību gadu skolā sāka darboties divi ar ESF atbalstu finansētie projekti. Projekta „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros darbu uzsāka divi pedagoga palīgi – viens valodu jomā, otrs matemātikas un vides jomā.
Pedagoga palīgi piedalās mācību stundās, palīdz skolēniem izpildīt stundās veicamos uzdevumus, strādā ar skolēniem individuāli. Otra
projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Ķeguma novadā” ietvaros skolēniem bija iespēja apmeklēt un
piedalīties vairākos interesantos pasākumos – „Ēdam dārzeņus”, „Ūdens”, „Veselīgs uzturs”, „Zāļu tējas un eļļas”, nodarbības bija gan
praktiskas, gan teorētiskas. Skolas skolēnu vecāki piedalījās nodarbībā „Mācāmies gatavot veselīgi” bija iespēja noklausīties lekciju un
degustēt veselīgus našķus. Viens no interesantākajiem pasākumiem bija dienas nometne skolēnu brīvdienās.
Birzgales pamatskolas direktors Valentīns Pastars
/turpinājums pielikumā/
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10. februārī plkst.19:00 Birzgales tautas namā
Birzgales deju kolektīva „Dejotprieks” 10 gadu
jubilejas koncerts „Dej’ māsiņa ar tautieti”
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Pārdod pārtikas kartupeļus. Iespējama piegāde
mājās.
Tālrunis saziņai 29409134

PAZIŅOJUMS
Saskaņā ar Datu valsts inspekcijas norādījumiem un
pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības
likuma 1.pantu, šā likuma mērķis ir aizsargāt fizisko
personu pamattiesības un brīvības, turpmāk
informatīvajā izdevumā “Birzgales Avīzē” netiks
publicēta informācija par attiecīgajā mēnesī
pašvaldībā dzimušajiem jaundzimušajiem (norādot
viņu vārdu un vecāku vārdus un uzvārdus),
noslēgtajām laulībām (norādot laulāto vārdus un
uzvārdus), jubilāriem (norādot jubilāru vārdus un
uzvārdus, jubilāru vecumu), kā arī ziņas par mūžībā
aizgājušiem pagasta iedzīvotājiem.
Pagasta pārvalde

27. janvārī plkst. 14:00 Birzgales tautas namā
filma „Vēsture aiz kadra”

Birzgales tautas nams ar tūrisma firmu „Remirotravel”
organizē braucienu uz „Tulpju svētkiem Burbišķos!”
Datums: 2018.gada 5. maijs (sestdiena)

Uz koncertu mīļi gaidīti visi, kam mīļa un tuva ir deja un
bijušie dejotāji. Tālrunis informācijai: 29424612

Sākot ar 17.01., trešdienās no plkst.19.15
pamatskolas sporta zālē sāks darboties sporta spēļu
treniņgrupa jaunietēm/sievietēm

Pirmo reizi kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas kino
dokumentālisti, kas iemūžināja janvāra barikādes, Tautas
manifestāciju Mežaparkā, Augstākās Padomes balsojumu
1990.gada 4.maijā, sarkanbaltsarkanā karoga uzvilkšana Sv.
Gara tornī, augusta puču un citus Trešās Atmodas notikumus,
stāsta, kā tapa šie labi pazīstamie kino materiāli, kas kļuvuši
par neatņemamu Latvijas vēstures daļu. Mēs ieraudzīsim bieži
vien anonīmo dokumentālā kino veidotāju sejas un uzzināsim,
ko viņi pieredzēja un izjuta, atrodoties Atmodas epicentrā.
Dramatiski un komiski atgadījumi, pacilātības un baiļu brīži,
ikdienas dzīve pēdējos padomju gados un misijas apziņa – ir
jāfilmē!
Kā pēdējā dokumentālistu paaudze, kas filmēja pamatā uz 35
mm kinolentes, šie autori saskārās ar unikāliem
izaicinājumiem. Vienā filmas “rullītī” ietilpa tikai divas
minūtes, un ik brīdi bija jāizlemj, ko nofilmēt, un ko atstāt aiz
kadra. Un tomēr, dažādu iemeslu dēļ, ne viss nofilmētais savā
laikā iekļuva filmās un kinohronikās. Līdzās jau
pazīstamajiem materiāliem un operatoru, režisoru, filmu
uzņemšanas grupu dalībnieku dēku stāstiem, “Vēsture aiz
kadra” izceļ no aizmirstības un košās, emocionālās krāsās
atdzīvina līdz šim vēl nepublicētus kinokadrus par vienu no
Latvijas vēsturē svarīgākajiem laika posmiem, ļaujot Atmodai
ieskanēties daudzbalsīgos, iespējams, pat pretrunīgos
personīgos atmiņu stāstos. Visi filmā izmantotie arhīva
materiāli filmēti uz 35 mm kino lentes.
Ieejas maksa – 2 EUR
Caur pirkstiem smiltis birst,
Viss aiziet projām, irst –
Vējš, ziedu smaržas, glāsts,
Tā beidzas katras dzīves stāsts.
Skumju brīdī esam kopā ar Andri Balodi, tēvu mūžībā
pavadot.
Birzgales makšķernieku kolektīvs

Cena: 25 EUR – pieaugušais / 22 EUR - bērns līdz 15 g.,
seniors no 70 g.
Izbraukšana plkst. 6:00 no Aizkraukles (Lāčplēša iela 2), 6:45 no
Ogres "Priedītes", 7:30 no Rīgas, Daugavmalā pie Zivju
paviljona.
~ 10:00 Pakruojis muižā saglabājušās 43 dažādas ēkas, kuras
ieskauj viens no iespaidīgākajiem 19.gs.vidū veidotajiem vēlā
klasicisma ainavu parkiem. Pilsētiņas simbols - Eiropā vienīgais
piecu arku tilts.
~11:30 Pusdienu pauze Pakruojis traktierī. Jāpiesaka iepriekš!
Burbišķu pils un parks - viens no skaistākajiem muižu
kompleksiem Lietuvā, pavasaros priecē ar bagātīgiem tulpju
stādījumiem, bet kā apskates objekts interesants arī citos
gadalaikos ar sakopto ainavu parku un atjaunoto pili. Plašajā
parkā ir daudzas ūdenskrātuves, 15 saliņas, kuras savieno 12
tiltiņi. Lieliska vieta romantiskām pastaigām... Maija sākumā šeit
katru gadu tuvus un tālus viesus pulcē tulpju svētki!
Klebonišķu ciems skaistajā Daugīvenes upes ielejā izveidots kā
brīvdabas muzejs, kurā vienuviet aplūkojamas 19.gs. viensētu
dzīvojamās ēkas, klētis, pirtis, šķūni u.c.
Šeduves senajās vējdzirnavās iekārtots krodziņš, bet apkārtni
rotā skaisti iekopti stādījumi.
Pasvālē aplūkojama Antana Stapuļoņa dzirnakmeņu,
dobakmeņu un pēdakmeņu kolekcija...
Mājupceļš. Atgriešanās Rīgā pēc plkst. 21:00, tad Ogrē….
Cenā iekļauts:
autobusa noma; gida pakalpojumi; Lietuvas autoceļu nodoklis.
Iespējamie papildus izdevumi:
 akmeņu kolekcija Pasvālē: ziedojums 0.50 EUR;
 ekskursija Pakruojis pils kompleksā: 4 EUR;
 Burbišķu parks: 4.50 EUR / 3 EUR – bērns, skolēns / par
fotogrāfēšanu pils parkā un dārzā: 1.50 EUR;
 Klebonišķu brīvadabas muzejs: 2 EUR / 1 EUR - bērns,
students, seniors;
 pusdienas Pakruojis traktierī: 6 EUR; Jāpiesaka iepriekš!

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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/turpinājums no 2.lpp.

Aizvadīts veiksmīgs gads, kurā paveikts, apgūts un iegūts milzum daudz. Ar dažādām mērķtiecīgi plānotām aktivitātēm
izglītības jomā tikām veiksmīgi novērtēti Ekoskolu programmā, un ieguvām augstāko novērtējumu – Zaļo karogu.
Piedalījāmies Lielvārdes un Ķeguma novada pedagogu metodisko darbu skatē, kurā Atzinības rakstu ieguva skolotāja Ilona
Klimane. Skolotāji savas zināšanas ir papildinājuši dažādos semināros, nometnēs, pieredzes apmaiņas braucienos un iegūtās novitātes
izmanto ikdienas darbā. Patiess prieks par to, ka vecāki radošajās darbnīcās ir gatavi dalīties ar savām zināšanām un pieredzi.
Pirmsskolā turpina pieaugt bērnu skaits un Birztaliņā dzīve rit pilnā sparā! Paldies visiem, kuri mūs ir atbalstījuši.
VPII „Birztaliņa” vadītājas vietniece Ingrīda Puišele

Dzimtsarakstu nodaļas statistika 2017.gadā

2017.gadā Ķeguma novada Birzgales dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 14 jaundzimušie (2016.gadā arī - 14), no tiem 7 zēni
(Dominiks, Mārtiņš, Kristofers, Alekss, Gustavs, Arvis, Olivers) un 7 meitenes. (Marta Magdalēna, Gabriela Eleonora, Madara,
Stefānija, Nellija, Gabriela, Melānija). Kopā Birzgales pagastā pagājušajā gadā dzimuši 18 bērniņi (4 gadījumos dzimšana reģistrēta
citās dzimtsarakstu nodaļās).
2017.gadā reģistrēti 4 miršanas gadījumi (2016.gadā - 13). Dzimtsarakstu nodaļā noslēgtas 3 laulības. Izsniegtas 6 atkārtotas
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības un 13 izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju, 3 laulību reģistros izdarītas atzīmes par
laulības šķiršanu. 1 persona mainījusi uzvārdu.
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Mārīte Artihoviča

Bibliotēka 2017.

Ir aizritējis 2017.gads, kas liek mums atskatīties uz paveiktajiem darbiem, kas šajā gadā ir bijuši. Birzgales bibliotēkai šis gads
ir bijis aktīvs gan pasākumu ziņā, gan grāmatu lasītāju skaita ziņā, jo ir vērojama tendence lasītāju skaitam palielināties, kas protams ļoti
iepriecina. Gada laikā Birzgales bibliotēka ir kļuvusi par 48 lasītājiem bagātāka. Vieni no aktīvākajiem lasītājiem bibliotēkā ir
pensionāri. 2017.gada nogalē tika apbalvoti čaklākie lasītāji, kas bija visvairāk izlasījuši grāmatas gada laikā.
Bibliotēkas fonds tiek komplektēts atbilstoši visu lasītāju interesēm. 2017.gadā bibliotēkas krājumā jau bija tuvu četri tūkstoši
grāmatu. Ar visu jaunāko informāciju var iepazīties laikrakstos “Latvijas Avīze ” un “Ogres Vēstis Visiem”. Tiek abonēti arī žurnāli, kas
ir gan iknedēļas, gan mēneša izdevumi. Bibliotēkā regulāri tiek organizētas grāmatu un zīmējumu izstādes par dažādām tēmām.
Zīmējumu izstādēs piedalās gan Birzgales pamatskolas, gan VPII “Birztaliņa” audzēkņi.
Bibliotēkā notiek ikgadējie jau tradicionālie pasākumi, piemēram, Lieldienu pasākums, Dzejas dienas. Bibliotēkai ir ļoti laba
sadarbība ar Birzgales pamatskolu un VPII “Birztaliņa”, kas gadu gaitā tikai paliek arvien labāka. 2017.gada nogalē Birzgales bibliotēka
arī visus savus jaunumus publicē https://www.facebook.com/Birzgales-pagasta-bibliotēka-192046934699882/.
2018.gadā tiks uzsākta sadarbība ar karjeras konsultanti. Bibliotēkā tiks izvietots stends, kas būs veltīts karjeras izglītībai. Šajā gadā
bibliotēkā notiks dažādi pasākumi, tāpēc aicinu ikvienu pagasta iedzīvotāju nākt un piedalīties bibliotēkas pasākumos. Paldies Birzgales
iedzīvotājiem, kas bibliotēkai aktīvi ziedoja jaunas grāmatas. Lai veiksmīgs 2018.gads visiem pagasta iedzīvotājiem. Uz tikšanos
bibliotēkā!
Bibliotēkas vadītāja Inga Daudze

Birzgales mūzikas skola

Katrs gads aiz sevis atstāj informāciju par paveikto. Arī Birzgales Mūzikas skolā tas atstājis savus nospiedumus. Klaviernodaļas
audzēkņi ir piedalījušies dažādos konkursos un festivālos un guvuši panākumus Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Līvānu Mūzikas skolā,
Ogres Mūzikas skolā, Juglas Mūzikas skolā.
Pūtēju nodaļas audzēkņi:
- ar savām solo programmām ir piedalījušies konkursos un guvuši panākumus Rīgā J.Vītola Mūzikas akadēmijā, Daugavpilī, Salacgrīvas
Mūzikas skolā, Ozolnieku Mūzikas skolā;
- metāla pūšamo instrumentu ansambļa sastāvā piedalījušies konkursā Talsu Mūzikas skolā un muzicējuši Rīgā Doma laukumā;
- pūtēju orķestra sastāvā muzicējuši koncertos Birzgalē, Rembatē, Ķegumā, Rīgā, Ogrē, Jelgavā un Igaunijas pilsētā Ottepē.
Birzgales Mūzikas skolas audzēkņi ir apmeklējuši J. Lūsēna operu ,,Putnu opera’’ un E. Grīga baletu ,,Pērs Gints”. Katrs mūzikas skolas
audzēknis ir piedalījies savu pedagogu rīkotajos koncertos Birzgalē vai Ķegumā.
Birzgales Mūzikas skolas direktors Laimonis Paukšte

Apstādījumi pašvaldībā

Vēsā un lietainā laika dēļ, 2017.gada dārza sezona iesākās
visai vēlu ar biedrības „JADARA” rīkoto akciju „Uzdāvini puķi
puķu dobei”. Un pavasara gadatirgus laikā iegādātos 500 augus
sastādījām Birzgales ģerbonī. Arī PII „Birztaliņa” audzēkņi
izaudzēja skaistus 780 samteņu stādiņus. Bērni paši piedalījās to
stādīšanas procesā.
Tika veikta rekonstrukcija pie ambulances. Izrauts vilkābeļu
dzīvžogs, augi jau bija novecojuši, zem lielajiem kokiem izstīdzējuši.
Laukumā tika izveidots neliels stādījums ar skujeņiem,
rododendriem, bārbelēm un spirejām. Pensionāru biedrības „Viršu
laiks” dāvinātie stādiņi atrada savu vietu šajā stādījumā.
Puķu kastēs uz ziemas sezonu tika izvietoti dažādi jauni
skujeņi, kuri pavasarī tiks izstādīti parka teritorijā. Oktobra beigās
apstādījumi tika papildināti ar jaunām sīpolpuķēm. Pamatīgi tika sakopta jaunā dziļurbuma teritorija. Ābelēm pacelti vainagi, izzāģēti
krūmāji, sakopta ceļmala. Jaunajā sezonā daži stādījumi tiks paplašināti, tāpēc rudenī tika veikta nezāļu apkarošana. Jau trešo sezonu,
apstādījumu kopšanā vasaras brīvlaikā piedalījās skolēni. Arī šajā sezonā iedzīvotāji padalījās ar augiem no savām kolekcijām, paldies.
Diāna Arāja
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Ķeguma novada bāriņtiesas PĀRSKATS PAR DARBU 2017. GADĀ
Vadība

Ķeguma novada bāriņtiesas darbības teritorija ir visa Ķeguma novada administratīvā teritorija - Rembates pagasts,
Tomes pagasts, Birzgales pagasts un Ķeguma pilsēta. Iestāde nodrošina pakalpojumus iedzīvotājiem gan Ķegumā, Komunālā ielā 3,
gan Birzgalē, Lindes ielā 2.
Ķeguma novada bāriņtiesas darbinieki ir priekšsēdētāja Natālija Aprāne, priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja un sekretāre
Dace Skābene. Bāriņtiesas sēdēs, apsekošanās dzīvesvietās, sarunās, un citu jautājumu risināšanā 2017.gadā piedalījās bāriņtiesas
locekļi Ilze Avotiņa, Artis Mundurs. Visiem bāriņtiesas darbiniekiem ir nepieciešamā izglītība un zināšanas, lai veiktu uzticētos
pienākumus. Bāriņtiesai ir piekļuve vairākām elektroniskajām datu bāzēm - Sodu reģistram, Zemesgrāmatai, Iedzīvotāju reģistram.
Tiek izmantota pašvaldības dokumentu vadības sistēma Namejs.
Bāriņtiesā 2017.gadā saņemti 75 iesniegumi, piemēram, par mantojuma pieņemšanu nepilngadīgā vārdā; par aizbildņa
iecelšanu; lūgumi no citu pašvaldību bāriņtiesām par dzīves apstākļu pārbaudi un bērnu viedokļa noskaidrošanu; par apliecību sociālo
garantiju nodrošināšanai izsniegšanu; par bāriņtiesas rīcībā esošas informācijas sniegšanu u.c.
Bāriņtiesas lietvedībā 2017.gadā bija 35 aktīvas lietas, tai skaitā no jauna ierosinātas 9 lietas. Bāriņtiesas sēdēs tika
pieņemts 21 lēmums nepilngadīgo vai aizgādnībā esošo personu interesēs:
1 - par aizgādņa iecelšanu mantojumam;
1 - vienpersoniskais lēmums par bērnu izņemšanu no
ģimenes;
1 – par bērna ievietošanu krīzes centrā;
1 – par atļaujas došanu bērnam šķērsot valsts robežu;
1 – par aizgādņa iecelšanu pēc rīcībspējas
pārskatīšanas;
2- par bērna uzturēšanās izbeigšanu audžuģimenē;
2 – par aizbildnības nodibināšanu;

1 – par personas atzīšanu par aizbildņa kandidātu;
2 –par atlaišanu no aizbildņa pienākumu pildīšanas;
2– par aizgādības tiesību atjaunošanu vecākiem;
1 - par bērna nodošanu aprūpē citai personai;
3- par atlaišanu no aizgādņa pienākumu pildīšanu
pār nepilngadīgā mantu;
1- par atļauju bērnam šķērsot valsts robežu;
2- par kļūdu labojumiem.

Gada un galīgie norēķini
Bāriņtiesā ik gadu tiek izveidots saņemamo gada norēķinu saraksts. Gada norēķins par aizgādnības, aizbildnības un mantas
pārvaldību tiek iesniegts līdz 1.februārim.
Aizbildnība: Aizbildnis aizvieto savam aizbilstamajam vecākus, visādi atbalsta un aizstāv, gādā par viņa veselību, garīgo un
tikumisko audzināšanu. Ķeguma novada bāriņtiesa 2017.gadā pārraudzībā 5 Ķeguma novada bāriņtiesas aizbildnības lietas un 4 citu
pašvaldību bāriņtiesu nodibinātas aizbildnības. Bērnu namā 2017.gadā atradās 1 bērns.
Audžuģimene: Ķeguma novadā 2017.gadā darbojās 2 audžuģimenes, kurās tika uzraudzīta bērnu tiesību aizsardzība.
Aizgādnība: Bāriņtiesa pārrauga 7 aizgādnībā esošas personas un viņu mantu.
Apliecinājumi: Bāriņtiesa sastāda un apliecina Ķeguma novadā deklarētajām personām pilnvaras, piekrišanas, paraksta paraugus,
pirkuma, dāvinājuma, aizdevuma, rokas naudas līgumus, iesniegumus, nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatai, testamentus.
2017.gadā Ķeguma novada bāriņtiesā Ķegumā veikti 172 apliecinājumi, Birzgalē – 120 apliecinājumi. Kopā iekasēta valsts nodeva
2260,92 EURO apmērā.
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece Vija Arāja
P.S.
Latvijā arvien ir ļoti augsti bērnu traumatisma rādītāji, tāpēc gada nogalē Labklājības ministrija vecākiem izdevusi izglītojošu
padomu žurnālu „Bērnam Droša Bērnība”. Žurnāls ir lielisks palīgs vecākiem, kā rīkoties dažādās situācijās, kā audzināt emocionāli
veselu bērnu, kā veidot drošu vidi mājās un kā mācīt bērnam drošības likumus uz ielas. Šis izdevums sniedz zināšanas, kas liek
aizdomāties un rīkoties, lai mūsu bērniem būtu droša bērnība. Ikvienam bērnam Latvijā ir jājūtas droši. Un šo sajūtu pirmkārt viņam
sniedz ģimene. Žurnālu varēs saņemt ikviena ģimene Ķeguma novada bāriņtiesā, sociālajā dienestā un bērnudārzos no 22.01.2018.

Simtgades pirmais bērniņš mūsu
novadā
2018.gadā Natālijai un Dmitrijam pasaulē nāca meitiņa Karīna,
kura ir pirmais Ķeguma novadā reģistrētais jaundzimušais. Ar skaisto
dzīves notikumu bērniņa tēti sveica Ķeguma novada domes priekšsēdētājs
Ilmārs Zemnieks, priekšsēdētāja vietnieks Imants Smirnovs un Ķeguma
novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Liāna Čodore, pasniedzot
dzimšanas apliecību un īpašu nozīmīti - Latvijas simtgades dāvanu – 925.
proves sudraba vērdiņu.
Sudraba vērdiņš ievietots īpašā ozolkoka kastītē kopā ar
apsveikumu mazulim un viņa vecākiem. Dāvana paredzēta simtgades
bērniem, lai pēc gadu desmitiem viņi varētu paņemt kārbiņu, kam uz vāka
iededzināta ozolzīle ar Latvijas karoga atveidu tās lapās, kā mūža vērtību
atgādinājumu.
www.kegumanovads.lv

