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Ir sākušies XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki!

26. jūlijā no plkst. 1300 Birzgalē Rūķu parkā
Varēsiet rakstīt vēlējumus Latvijai, piedalīties Eiropas “veidošanā”,
ciemosies Rīgas Zooloģiskais dārzs. Varēs apskatīt bruņurupučus,
jūras cūciņas, lapsas un citus dzīvnieciņus. Ieeja bezmaksas.

Plkst. 1900“Sadziediet, sadancojiet,
nāburdziņi Birzgalē 2008”

Koncertā piedalās Valles, Vecumnieku, Ķeguma un
Birzgales pagasta pašdarbnieku kolektīvi.
Plkst. 2200 Zaļumballe.
Spēlēs grupa “Zvaigžņu lietus”

Ieeja uz abiem pasākumiem līdz plkst. 2100 - 2Ls, vēlāk 3Ls.
Pasākuma laikā darbosies piepūšamā bērnu pilsētiņa un citas
atrakcijas. Izbraukuma kafejnīcas lūdzu pieteikties līdz 20. jūlijam
pa tālruni 29417026
Lūdzu pieteikties cilvēkus, kuriem būtu vēlēšanās tirgot ieejas
biļetes pasākuma dienā.

Gājiens ir tradicionāla Dziesmu un deju svētku
sastāvdaļa, kas šogad notika svētku ieskaņā. Visi 38 500
svētku dalībnieki un viesu kolektīvi, ģērbušies tautas tērpos
no 11.novembra krastmalas caur Rātslaukumu, pa Kaļķu
ielu, gar Brīvības pieminekli, pa Brīvības ielu gāja līdz
Dailes teātrim. Jau labu laiku pirms gājiena sākuma ielas
malas bija pilnas ar skatītājiem, kuri turēja rokās ziedus,
daudzi bija ģērbušies tautastērpos. Vislielākais skatītāju
pulks bija laukumā pie Brīvības pieminekļa.
Arī visus trīs mūsu pagasta kolektīvus (kopskaitā
no Birzgales pagasta Dziesmu svētkos piedalās 85
dalībnieki) neskaitāmas reizes sveica skatītāji. Mēs varam
lepoties ar vidējās paaudzes deju kolektīvu, kas jau pirmajā
pastāvēšanas gadā izcīnīja tiesības piedalīties svētkos, un
kuru no 1.jūlija vada Mārīte Petrovska. Astoņdesmito un
deviņdesmito gadu tradīcijas atdzimst! Koris “Volante”
Mairas Līdumas vadībā un pūtēju orķestris Laimoņa
Paukštes vadībā ir jau ilggadēji Dziesmu un Deju svētku
dalībnieki.
Gājienā piedalījās arī V.Pastars
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Makšķerēšanas sacensības.
Sacensības tradicionāli notiek jau astoto gadu pēc kārtas,
bija pieteicies 51 dalībnieks, bet piedalījās 49.Diemžēl šogad ir
“pazudusi” jaunākā vecuma dalībnieku grupa līdz 13 gadiem –
acīmredzot ne vecāki, ne vectēvi, ne arī vecākie brāļi nemāca
mazajiem makšķerēšanas iemaņas.
Starta šāviens atskanēja pulksten 6:00, bet beigu signāls
11:00, pēc kura sākās lomu svēršana. Vecuma grupā no 13 līdz 18
gadiem 1.vietu ar 343g lomu ieguva Artūrs Trencis, otrajā vietā ar
175g Ivars Trencis, bet trešajā – Ritvars Bušs ar 125g. Grupā no 18
gadiem uzvarēja vecākais un pieredzes bagātākais dalībnieks
Vladimirs Ivanovs, kurš 13 izlozes sektorā noķēra 724g smagu līni.
Ar to pietika, lai uzvarētu gan kopvērtējumā, gan iegūtu balvu par
lielāko zivi. Otrajā vietā Santa Pētersone ar 338g, bet trešo
godalgoto vietu ieguva Kristaps Krastiņš ar 274g smagu lomu.
Ceturtās vietas ieguvējam Aigaram Spriņģim līdz medaļai pietrūka
tikai nieka divi grami.
Aktīvākie un kaislīgākie makšķernieki nevinnē, jo cer uz
lielo zivi, bet sporta makšķerēšanā parasti viss notiek ar mazajām zivīm. Vīriem arī ir “cemme” uz Santu, kura katru gadu piedalās
sacensībās un “izgriež pogas” rūdītajiem copmaņiem, iekļūstot labāko trijniekā. Kā parasti, laiks bija labs, zivis neķērās, un karpu
noķēra tikai Zigismunds Korsītis, kurš sacensībās nepiedalījās.
Nobeigumā sekoja apbalvošana tradicionālā zivju zupa. Ja kādam ir priekšlikumi šī pasākuma uzlabošanai, kādas jaunas
idejas – droši varat nākt pie manis, izrunāsimies, iespējams, kaut ko pamainīsim!
Paldies pagasta padomei un personīgi P. Kotānam par šim pasākumam sniegto atbalstu!
A. Balodis

Vasaras saulgrieži Birzgalē
Kad Līgo vakarā Rūķu parka estrādē amatierteātris
izspēlēja Silmaču saimes gatavošanos svētkiem, ar prieku varējām
secināt, ka gadsimts, kas aizritējis kopš R.Blaumanis uzrakstīja
„Skroderdienas Silmačos”, ir tikai īss laika sprīdis. Jo arī tagad,
21. gadsimta steigā, birzgalieši, kopīgi strādājot un svētkus gaidot,
dzirkstīja priekā. Izrādes fragmentā iesaistījās ansamblis „Tikai
tā”, apdziedot gan Silmaču saimi, gan mūsu pagasta veiksmes un
ķibeles. Kā ģenerālmēģinājums pirms došanās uz Dziesmu un
Deju svētkiem bija vidējās paaudzes deju kolektīva skaļu aplausu
pavadītais sniegums.
Ozollapu vainagi tika Birzgales
kā arī ciemos
atbraukušajiem Jāņiem un Līgām, bet sievām un meitām par šo
vainagu darināšanu – nelieli muzeja suvenīri. Grupa „Savējie”
ballē spēlēja līdz saullēktam.
Nemēģināšu nosaukt visus, kas pielika roku, lai svētki
izdotos. Bet ja jūsu fotoaparātā , videokamerā vai mobilajā
telefonā ir kāds tā vakara moments, ja mājās vēl smaržo savītušais
vainags , vai ,atceroties Līgo vakaru , jau domās gaidiet nākošo pasākumu, tad ticiet – ar savu labo gribu arī JŪS esat visā bijuši klāt!
Daina M.

Pašvaldību sacensībās “Saulītēs”

Mūsu komanda dodas uz sacensību atklāšanas
parādi

Marina bija viena no nedaudzajām meitenēm,
kura veiksmīgi startēja kāpšanā pa kastēm
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2008.gada 26.jūnija padomes sēdē
Nr. 7 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Piešķirt sociālo pabalstu 1 personai uzturēšanās maksas
sociālās
aprūpes
dzīvoklī ar īres
tiesībām starpības
segšanai 2008.gada
jūnija mēnesī.
Apstiprināt vientuļo
pensionāru
sarakstu, kuriem tiek piešķirti finanšu līdzekļi dāvanu
iegādei dzimšanas dienās no sociālās aprūpes budžeta
kultūras pasākumu organizēšanai.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Ruceļi” 2.zemes
gabalu 11,8 ha platībā, kuru pēc atdalīšanas pievienot
nekustamam īpašumam „Mežsētas”.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Priedesmuiža”
2.zemes gabalu 5,4 ha platībā, piešķirt nosaukumu:
„ZKG Priedesmuiža”.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 90,93 ha
platībā un 1 dzīvojamās mājas.
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes 2007.gada
publisko pārskatu.

LAUKU DIENAS
Laiks: 17.jūlijā, plkst. 10.00
Vieta: Rēzeknes raj., Viļāni
Darba kārtība:
9.00 - Dalībnieku reģistrācija
1.00 - Atklāšana
1.01 10.30 - 16.00 Jaunākās lauksaimniecības tehnikas
demonstrējumi
1.02 11.00 - Izmēģinājumu apskate
1.03 · Laukaugu audzēšanas tehnoloģijas agrotehnisko
paņēmienu pētījumi (ziemāju un vasarāju graudaugu
kultūras, kukurūza)
1.04 · Garšķiedras un eļļas linu kolekcija, linu izlases sēklas
audzēšana
1.05 · Ziemas un vasaras rapša jaunāko šķirņu un to
audzēšanas tehnoloģijas demonstrējumi
1.06 · Dārzeņu kultūras (sīpoli, burkāni, kāposti)
1.07 Rīkotājs: Viļānu Lauksaimniecības zinātņu centrs
1.08 Kontakti: Veneranda Stramkale, tālr. 29465004 un
4628140
Pulcēšanās: Viļānu – Rēzeknes šosejas 3.km
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Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi
2007.gada 27.decembra Saistošajos noteikumos Nr.9
„Par Birzgales pagasta padomes 2008.gada budžetu””.
8. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.6 “Grozījumi
2007.gada 27.decembra Saistošajos noteikumos Nr.10
„Par Birzgales pagasta padomes 2008.gada speciālo
budžetu””.
9. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.7 “Par Birzgales
pagasta padomes īpašumā, valdījumā vai zemes reformas
laikā rīcībā esošu zemes gabalu iznomāšanu”.
10. Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Meža Luikas-C”
lauksaimniecībā izmantojamo zemi 6,45 ha platībā un
krūmājus 1,28 ha platībā par dīķiem.
Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada jūnija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 486,00.
7.

No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 300,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 80,00
pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 30,00
pabalsts ārstēšanās segšanai kā trūcīgai personai Ls 30,00
pabalsts kā represētai personai
Ls 20,00
pabalsts GMI
Ls 26,00

SEMINĀRS
„Lauku attīstība: programma un atbalsts 2007. – 2013.
gadam”
Šogad, gatavojoties tradicionālajām reģionālajām
konferencēm, kas, kā ierasts, notiks augustā, Zemkopības
ministrija visā Latvijā organizēs mazākus, vietējā līmeņa
informatīvos seminārus.
Tajos galvenā uzmanība tiek veltīta Lauku attīstības
programmas ieviešanai, nosacījumiem un aktualitātēm,
programmas LEADER aktivitātēm un jaunumiem, valsts lauku
tīklam, kā arī risku fondam lauksaimniecībā un citiem
jautājumiem. Ar lasījumiem uzstājas un uz jautājumiem atbild
pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta un
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra.
Dalība semināros ir bezmaksas. Viens no tuvākajiem
semināriem būs 16. jūlijā pulksten 11:00 Codes pamatskolā,
Bauskas rajonā.

VALSTS ATBALSTS
Zemkopības ministrija atgādina, ka šā gada jūlijā un arī turpmākos mēnešus Lauku atbalsta dienesta (LAD) reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes turpina pieņemt lauksaimnieku iesniegumus valsts atbalsta pasākumiem 2008.gadā.
Piemēram, lai saņemtu atbalstu par ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē, iesniegumi jāiesniedz līdz 1.augustam, bet
kazkopības nozarē - līdz 1.septembrim. Tiem lauksaimniekiem, kas vēlas papildināt zināšanas kursos, semināros, konferencēs un
kongresos ārzemēs, iesniegums atbalstam iesniedzams LAD katru mēnesi līdz pirmajam datumam, tātad līdz 1.jūlijam, 1.augustam utt.
Iesniegumu veidlapas un informācija ir pieejama Zemkopības ministrijas interneta mājas lapā www.zm.gov.lv, kā arī Lauku
atbalsta dienesta mājas lapā www.lad.gov.lv. Brošūras lauksaimnieki var saņemt arī LAD reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs.
PAR VIDES KONTROLI
Zemkopības ministrija (ZM) ir izstrādājusi projektu, kas paredz no 2009.gada Lauku atbalsta dienestam (LAD) veikt
kontroles par vides jomas prasību izpildi savstarpējās atbilstības kontroles sistēmas ietvaros. Tādējādi LAD apvienotu līdz šim
veiktās atbalsta maksājuma saņemšanas nosacījumu izpildes pārbaudes saimniecībā uz vietas ar pārbaudēm par vides jomas prasību
izpildi.
Informāciju sagatavoja lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko

