Pagasta padomes informatīvs izdevums
Ir kādam jābūt mājas gariņam, kas, dienu iesākot,
Teic gaišu laburītu, kas visiem iedot spēj
Pa saules stariņam, lai arī kādā ceļā aizvadītu.
Ir kādam jābūt mājas gariņam,
Lai prieka dzīparu ik sirdī ieadītu,
No savas labestības lauzt pa zariņam,
Lai visu varavīksnes krāsām vītu.
/K.Apškrūma/
Novēlam, lai ikviena māmiņa, vecmāmiņa un
vecvecmāmiņa saņemtu mīļus vārdus, skaistus
ziedus un patiesu mīlestību!
Sirsnīgi sveicam Mātes dienā!
Pagasta padome
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Māmiņ, ziediem, skaistiem ziediem
Pievijies viss mežs un lauks!
Bet tie neatsver , ko dāvā
Tuvums tavs tik silts un jauks!
Tu ar savu gaišo sirdi
Mani māci, uzrunā
Un ar mātes mīlestību
Mani sedz un pasargā.
Kad tu eji, nolīst rasa Tavos soļos viegli mīt.
Ak, vienalga, kur tu ietu,
Vēlos tevi pavadīt.
Tevi redzu, tevi dzirdu –
Pietiek man ar tevi būt!

A

r šiem dzejnieces N.Ginteres vārdiem vēlos sveikt visas māmiņas un Birzgales ģimenes skaistajos svētkos! Kad
saules uzmodinātie ziedi mums veras pretī no katras ceļmalas, ir viegli dāvāt savu pāri plūstošo mīlestību saviem
vistuvākajiem cilvēkiem. Prieks, ka esam viens otram ikdienā, rūpēs, ka vienkārši esam viens otram...
Tuvojas mācību gada noslēgums, un mūsu bērni pakāpsies vēl vienu pakāpienu tuvāk lielajai dzīvei. Mēs, vecāki, esam
viņiem mīlošs atbalsts it visā! Mēs, skolotāji, ar gandarījumu vērojam, kā mirdz bērnu acis un kāda atdeve un darbotiesgriba viņus
pārņem, kad pasākumos klāt ir mammas un tēti, vecmāmiņas un vectētiņi!
Atceros š.g. 14.marta pasākumu vecākiem. Atceros, kā vairākas ceturtdienas uz priekšnesuma mēģinājumiem nāca
5.klases mammas, kā gatavojās 8.klases vecāki, un skolotāji pa starpbrīžiem skrēja uz zāli iestudēt deju. Skolas kolektīvs šo
pasākumu organizēja jums, mīļie vecāki! Daudzi skolotāji un vecāki tam nopietni gatavojās.
Paldies, sadarboties gribošie vecāki! Jūsu bērni to redzēja un novērtēja jūsu vēlmi atbalstīt to, kas notiek skolā! Paldies
Anitai un Ventim L., Inesei M. un Jānim R., Ritai un Aivaram R., Lailai K., Inesei P., Zojai R., Ingrīdai P., Inetai A., Dzintrai T.,
Iritai E., Ilonai G., Agrai H., Antrai P., Ivetai H., Ingai M. un Anitai R. par atsaucību! Skumji, ka atnāca tik maz... Tāpēc novēlu
nākamajā gadā nebūt tik kūtriem!
Gribu pateikties visiem vecākiem, kuri šajā mācību gadā regulāri apmeklēja skolu, tikās ar klašu audzinātājiem un
priekšmetu skolotājiem, tādējādi radot bērnos drošību un pozitīvas izjūtas – vecākiem rūp, kas notiek ar mani, kas notiek skolā!
Skolotāja V.Kozlovska

Ogres rajona pašvaldība apstiprinājusi divus
projektus: “Es skatos uz pasauli ar ģimenes
acīm-2” (Ls 880,35) un “Impact Dance-pad”
(Ls 656,81).
Projekts “Impact Dance-pad” uzsākts 2008. gada 6. maijā
Birzgales pamatskolā un tā mērķis ir:
1. Rosināt un sniegt informāciju bērniem un jauniešiem kur un
kā meklēt sabiedrībā pieņemamus pašizpausmes veidus.
2. Veicināt sportisku atvērtību riska grupas bērniem un
jauniešiem.
3. Uzlabot ritma izjūtu, koordināciju, reakciju līdzsvara izjūtu.
4. Aktivizēt sportiskai un pozitīvai pašizpausmes konkurencei.
Projekta “Es skatos uz pasauli ar ģimenes acīm-2” ietvaros
tiek organizēts lekciju cikls pieaugušajiem mērķa grupas
dalībniekiem par tēmām, kas saistītas ar ģimeni, tās vidi. Dalībnieki,
kuri piedalīsies projektā, būs ieguvuši sapratni un izveidojuši
pozitīvu attieksmi par ģimenes dzīves resursu iespēju izmantošanu savas dzīves situāciju uzlabošanai. Projekts norisināsies viesu
namā “Vecupes” 2008. gada 16 un 17 jūnijā. Interesentus lūdzam pieteikties un saņemt sīkāku informāciju Birzgales bāriņtiesā,
sociālajā dienestā vai pie Mārītes Petrovskas.
Vija Arāja

Dejošana pēc datorprogrammas“IMPACT
DANCE – PAD” aizrauj visas paaudzes
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MUZEJU NAKTS, ko jau vairākus gadus atzīmē Latvijā, guvusi lielu atsaucību. Piemēram, pērn, kad kultūras
dzīve iezīmējās ar Francijai veltītiem pasākumiem, Latvijas Kara muzejā apmeklētāji stāvēja garās rindās, lai atraktīvi „tiktu uzņemti
franču leģionā”. Interesantas programmas piedāvāja daudzi muzeji, dodot iespēju iepazīt izstādes, piedalīties konkursos.
Šogad maijs atnācis ar iespējām labāk izprast vācu kultūru .Kultūras mēneša Latvijā „O! Vācija” ietvaros arī muzeji plāno
MUZEJU NAKTI ,kas sāksies sestdien, 17.maija vakarā. Latvieši zina stāstīt , ka teju vai katrā vecā pilī joprojām klīst pa kādam
aizgājušo gadsimtu lieciniekam – spokanai, jumpravai vai vecam augstmanim. Tāpēc arī muzeji piedāvā atbilstošas izklaides.
Mūsu pagasta ļaudīm pils spoku klātbūtni nav iespējas pārbaudīt, jo ziņas par lielo – Lindes muižu un mazo – Birzgales
muižu glabā vairs tikai simtgadīgi koki Daugavmalā un Rūķu parkā, kā arī materiāli novada muzejā. Te gan jāpiebilst, ka kādreizējo
jaunsaimnieku Saulgožu māja „Rūķi”, kur tagad iekārtots muzejs ,ir vistiešākais Birzgales muižas turpinājums, jo uzcelta muižas
parka malā. Astoņdesmit divos gados arī „Rūķi” pieredzējuši daudz neparasta. Te saimniekojusi darbīga ģimene, ēkā atradies
kopsaimniecības kantoris, bibliotēka. Te no pasta sūtītas vēstules, te krājkasē saņemtas sertifikātu grāmatiņas. Jauniem ļaudīm tā šķiet
spokaini tāla pagātne , bet pusmūža un vecākiem birzgaliešiem šī ēka ir viena no viņu dzīves prieku un arī bēdu lieciniecēm.
Birzgales novada muzejs „Rūķi” MUZEJU NAKTĪ aicina visus viesos , lai kopīgi atcerētos spokainos notikumus, kuros
mūs daudzus ierāva zemes nodoklis. Tātad , sestdien, pulksten 21.00 muzeja lievenī Limbažu Tautas teātris jūs smīdinās un
raudinās ar Māras Zālītes traģikomēdiju „Zemes nodoklis”. Šo lugu iestudējuši gan Dailes un Rīgas Krievu drāmas teātri, tā
bijusi Sanfrancisko Mazā teātra repertuārā, tulkota angļu, vācu, krievu un slovēņu valodās. Bet limbažnieki Marita Kuzmina un Jānis
Paucītis, kuri pie mums aizvadīs sava iestudējuma 22. izrādi, saņēmuši balvu par labāko saspēli.
Pirms izrādes , pulksten 20.00 birzgaliešu visjaunākā paaudze tiek aicināta uz konkursu – stafeti „Pupa kāpa
debesīs”. Pēc izrādes, kad no lieveņa būs novāktas dekorācijas, aicinām visus iegriezties muzejā, apskatīt novadpētniecības
ekspozīciju, V.Strautiņa fotogrāfijas, R.Bergmaņa gleznas , I.Brokānes krustu kolekciju, jo muzejs būs atvērts līdz 1 naktī, tātad
jau stundu pāri pusnaktij. Gan izrāde , gan konkurss , gan muzeja apmeklējums ir bez maksas. Turēsim īkšķus, lai 17. maijā pie
muzeja zied lielais ceriņš, lai ir labs laiks! Gaidām Jūs uz MUZEJU NAKTI BIRZGALĒ!
Birzgales novada muzeja „Rūķi” nelielā kolektīva vārdā D. Melnūdre
„KO DĀVINĀSIM LATVIJAI
SVĒTKOS ?”
Šopavasar, runājot par gatavošanos Latvijas
republikas proklamēšanas 90. gadadienai, jautāja
Valsts prezidents V.Zatlers. Esmu ievērojusi, ka
daudzi, atbildot uz šo jautājumu, izsaka vēlmi sakopt
mājas, savas darba vietas apkārtni, labiekārtot kādu
pagalmu vai parku.
Paldies, ka aicinājumam par kultūrvēsturisko vietu
sakopšanu atsaukušies vairāki mūsu pagasta kolektīvi.
Garāmbraucēji , šopavasar piestājot pie 1. Pasaules
kara karavīru atdusas vietas Abermaņos priecājas, ka
cilvēki, savākdami sakritušos zarus, attīrot skujām
piebirušās kāpnes, noliekot pavasara ziedus un notīrot
apsūnojušo
pieminekli, likuši aizdomāties par
notikumiem, kas šeit ik soļa risinājušies pirms mūsu
valsts dzimšanas. Šie labie talcinieki ir Birzgales
skaitliski mazākie kolektīvi . Paldies Birzgales pasta
nodaļai, doktorātam, aptiekai un šo kolektīvu vadītājām
R.Upesjurei, I.Grīnbergai un A.Grašiņai.
Paldies pirmsskolas izglītības iestādes „Birztaliņa” kolektīvam
par 1. Pasaules kara karavīru kapu, kas atrodas aiz Lezmaņu
mājām, aprūpēšanu. Pirmoreiz, dodoties uz talku, mašīna iegrima
pavasara lāmās. Tad A.Skosa savu kolektīvu sēdināja autobusā,
un talkā iesaistījās arī šoferis A.Rozenbergs. /att./
2. Pasaules kara karavīru kapus jau pērnajā rudenī sāka kopt
pamatskolas darbinieku kolektīvs. Pavasarī darbs atsākās, un
tagad vairs nav jākaunas, ja pieminot savus mīļos, Birzgalē
iegriežas tuvinieki no Latgales vai pat Krievijas attāliem
apgabaliem. Par vērienīgas pavasara talkas organizēšanu paldies
skolas direktoram V.Pastaram.
Ar atraitnīšu stādiem, A.Smilškalnes audzētajām košajām tulpēm
un darbarīkiem R.Reinsones vadītajā mašīnā, Tautas nama,
bibliotēkas un muzeja darbinieki ieradās Meža kapos, kur atdusas
A.Pumpura Mīļā māte – Ede Plūme. Paldies tām rokām, kuras jau
krietnu daļu no lielās liepas pērnajām lapām bija novākušas.
Mums atlika darbu turpināt.
Paldies Daugavmalas iedzīvotājām I.Mednei un M.Lapai, kuras
rūpējas par to, lai zīme starp Kurzemi un Vidzemi pie
Robežkroga un Dīriķupītes akmens gan vietējiem, gan

atbraucējiem liecinātu, cik vēsturiski bagāts un mūsdienīgi skaists
ir Daugavas kreisais krasts.
Pērn pagasta zemessargi piekrita rūpēties par karavīru kapiem pie
Vīzentāliem. Bet šopavasar, savus tiešos darba pienākumus
pildot, A.Gūtmanis iegriezās “Vecluikās”, kur pāri vācu, krievu
un, iespējams arī latviešu puišu atdusas vietai jau izaugušas
eglītes. Lēmums ir atbalstāms, ka jaunsargi un zemessargi
sakārtotu šos kapus, kas atrodas uz mūsu pagasta robežas ar
Jaunjelgavu.
Būs ļaudis, kas izlasot šīs rindas pasmīnēs – atkal kapi. Neesmu
kapu kulta pielūdzēja, bet no bērnības atceros vecmāmiņas
ielāgoto, ka dzīvē veicas tam, kurš prot pateikt paldies visiem, kas
dzīvoja pirms tevis ,kas šo zemi varbūt mīlēja vēl vairāk nekā tu
to tagad mīli. Un mūsu paldies var būt – sava pagasta klusāko,
skaistāko, svētāko vietu sakopšana. Gribas vēlēt, lai izdodas
noorganizēt veiksmīgu talku baronu Hānu dzimtas kapu
sakārtošanā. Par to, uz mākoņu maliņas sēdēdami, pateiksies un
mums labu vēlēs gan šeit mūža mierā dusošie vācieši, gan krievi
un latvieši, gan priecāsies garāmbraucošie steidzīgie 21. gadsimta
cilvēki. Tomēr – vislielākie ieguvēji būsim mēs paši- savā
Latvijā, savā Birzgalē.
D.Melnūdre
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Piešķirt atkārtoti 1 ģimenei pabalstu garantētā minimālā
ienākumu
līmeņa
nodrošināšanai
Ls
26,apmērā
2008.gada
aprīļa,
maija,
jūnija
mēnešos.
Piešķirt
sociālos
pabalstus 6 personām Ls 191,99 apmērā - ārstēšanās
izdevumu segšanai un kurināmā iegādei.
Apstiprināt 2007.gada budžeta izpildi.
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes 2007.gada finanšu
pārskatu.
Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamiem
īpašumiem „Šopas-2” 1.zemes vienībai, atdalot zemes gabalu
apm.1,0 ha platībā; Vaņķi” 1.zemes gabalam, atdalot zemes
gabalu 0,8 ha platībā; „Krūmiņi”, 1.zemes gabalam, sadalot
īpašumu 8 zemes gabalos ne mazākos kā 0,5 ha platībā;
Ārītes”, atdalot zemes gabalu apm.1,0 ha platībā.
Atteikt sniegt atļauju zemes gabala atdalīšanai no nekustama
īpašuma “Ražošanas ēkas „Ābermaņi”” un zemes lietošanas
mērķa maiņai uz vienģimeņu dzīvojamo māju apbūve.
Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi „Zeltmaņi”
2.zemes vienība, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā (7 gadi) – par 14%; „Zeltmaņi”
3.zemes vienība, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā (3 gadi) – par 6%; „Smilšu iela 8” ,
ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai īpašumā
(11 gadi) – par 22%.
Atļaut iegādāties novusa galdus jaunsargu vajadzībām Ls
100,- apmērā.

Informācija meža īpašniekiem
Šī gada sākumā Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā
tika izdarīti grozījumi, kas pastiprina meža īpašnieka atbildību
par ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā un uzliek par
pienākumu veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas.
Ugunsgrēka vietas uzraudzība ir meža ugunsgrēka
dzēšanas darbu stadija, kad ugunsgrēks ir likvidēts un tiek
uzraudzītas gruzdošās vietas un, ja nepieciešams, veikti pasākumi,
lai novērstu ugunsgrēka atkārtotu izcelšanos. Ugunsgrēka vietas
uzraudzība ietver:
•
ugunsgrēka vietas periodisku novērošanu;
•
gruzdošu vietu, zaru, pagaļu un celmu dzēšanu ar
vienkāršiem paņēmieniem (lejkannu, lāpstu u.c.);
•
VMD tūlītēju informēšanu par ugunsgrēka atjaunošanos.
Dzēšanas darbu vadītājam ir jāiepazīstina meža īpašnieks ar:
•
ugunsgrēka vietas uzraudzības kārtību un laiku;
•
vienkāršiem dzēšanas paņēmieniem;
•
darba aizsardzības prasībām .
Aktuāli – par platību maksājumiem lauksaimniecībā
Atgādinu, ka līdz 15.maijam Lauku atbalsta dienestā
(LAD) Ogrē var pieteikties platību maksājumiem. Šogad paralēli
tradicionālajam pieteikšanās veidam (iesnieguma veidlapu
aizpildīšanai) ieviesta arī elektroniskā pieteikšanās.
Rokasgrāmatas
platību
maksājumu
saņemšanai
lauksaimnieki kopā ar lauka bloka kartēm un iesniegumu
veidlapām var saņemt LAD reģionālajā pārvaldē. Līdz 15. maijam
ir jāpiesakās arī atbalstam Lauku attīstības programmas 2007.2013.gadam pasākumiem, t.i. mazāk labvēlīgajiem apvidiem
(MLA), Natura 2000 maksājumiem lauksaimniecības zemēs un
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Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Sergejam Akimovam,
Marinai Akimovai, un viņas nepilngadīgajai meitai Valeriyai
Akimovai Lindas Seņavskas un Dmitrija Seņavska
privātīpašumā – Kalna iela 1-23, Birzgales pagastā, Ogres
rajonā.
10. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam
„Bļodnieki”.
11. Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Šireikas”zemes gabalu
1,69 ha platībā, kuru pēc atdalīšanas pievienot nekustamam
īpašumam „Gaismiņas”.
12. Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
9.punktu, LR likuma „Izglītības likums” 17.panta 4.daļas
3.punktu un saskaņā ar LR Izglītības un zinātnes ministrijas
16.04.2008. pamatskolas direktora amata kandidatūras
saskaņojumu, ar 2008.gada 1.maiju Valentīnu Pastaru iecelt
par Birzgales pamatskolas direktoru.
13. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 9 nekustamiem
īpašumiem – zemes gabaliem 228,4 ha kopplatībā par kopējo
pirkuma summu Ls 224 976,-.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada aprīļa mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 708,37.
No tiem:
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 220,70
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 100;pabalsts bēru gadījumos
Ls 180;
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā maznodrošinātai
personai
Ls 57,50
pabalsts ārstēšanās izdevumiem kā trūcīgai personai Ls 4,17
pabalsts apkures vai malkas iegādei (pēc saraksta) Ls 60;pabalsts malkas iegādei kā trūcīgai personai
Ls 60;pabalsts GMI
Ls 26;meža zemēs, Agrovides apakšpasākumiem – bioloģiskajai
lauksaimniecībai, rugājiem ziemas periodā, integrētai augļkopībai
un dārzeņkopībai. Pieteikties platību maksājumu atbalstam varēs
arī vēl pēc tam – līdz 9.jūnijam, tikai jārēķinās, ka šajā gadījumā
tiks ņemtā vērā kavēšanās un attiecīgi tiks piemērots atbalsta
apjoma samazinājums. Ja kavēšanās ilgs vairāk par 25 kalendārām
dienām, iesniegums netiks pieņemts. Labojumus un
papildinājumus varēs iesniegt līdz 15.jūnijam.
Pirms pieteikumu aizpildīšanas lauksaimniekiem jāizlasa
rokasgrāmata, jo atsevišķas procedūras ir mainītas, kā arī
papildu šobrīd esošajiem atbalsta pasākumiem lauksaimniekiem
no 2008.gada būs jauns atbalsta veids – maksājums par
pārstrādei paredzētajām aveņu un zemeņu platībām.
Tāpat kā līdz šim, lauksaimnieki var pieteikties
Vienotajam platības maksājumam (VPM). Tāpat atbalstam var
pieteikt arī piemājas dārzu, kur vienā laukā audzē vairākas
kultūras, piemēram, kartupeļus, burkānus, upeņu vai citu ogu
krūmus, kas domāti pašu patēriņam.
Atgādinu, ka MLA atbalstu par pastāvīgo pļavu, ganību
un aramzemē sēto zālāju platībām varēs saņemt tie atbalsta
pretendenti – ganāmpulku īpašnieki, kuru īpašumā ir dzīvnieku
skaits, kas nodrošina minimālo liellopu blīvumu vismaz 0,20
dzīvnieku vienības uz hektāru. Jāievēro, ka šo atbalstu varēs
saņemt tikai tā persona vai zemnieku saimniecība, kas reģistrējusi
ganāmpulku uz sava vārda.
Plašāka informācija, zvanot pa tālr. 7027542 (LAD
Rīgā, Republikas laukumā 2) vai 5035830 (LAD Ogrē, Brīvības
ielā 40), mājas lapā www.lad.gov.lv vai Birzgales pagasta
lauksaimniecības konsultanta kabinetā.
Lauksaimniecības konsultants Tadeušs Vaļevko

