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15. augustā plkst. 2100 Birzgalē Rūķu parkā ciemosies ar savu koncertu
grupa “Klaidonis “ un Aina Poiša
Pēc koncerta diskotēka 80s 90s style sadarbībā ar IMI 3
Biļetes iepriekšpārdošanā no 17. jūlija Birzgales grāmatveikalā un pie Tautas nama vadītājas. Biļetes var iegādāties uz koncertu un
diskotēku kopā, kā arī atsevišķi.
Pirmās 150 biļetes 3,50ls + diskotēka 1Ls, kopā 4,50Ls. Nākamās biļetes 4Ls + diskotēka1Ls, kopā 5Ls.
Pasākuma dienā ieeja uz koncertu 5Ls un uz diskotēku 3Ls. Izbraukuma kafejnīcas lūdzu iepriekš pieteikties pa tālruni 29417026.
Lūdzu pieteikties cilvēkus, kuriem būtu vēlēšanās tirgot ieejas biļetes pasākuma dienā.

Ar dziesmu un deju uz Rīgu!
Ir pagājuši Vispārējie 24
dziesmu un 14 deju svētki. No
mūsu
pagasta
šos
svētkus
pārstāvēja trīs kolektīvi: pūtēju
orķestris
„Birzgale”,
vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Birzgale”
un bērnu koris „Volante”. Prieks,
ka
mūsu
mazo
pagastiņu
pārstāvēja tik liels dalībnieku
skaits.
Lai būtu šo nozīmīgo
svētku dalībnieki, visa gada
garumā bija jāiegulda liels darbs.
Katru nedēļu notika vairāki
mēģinājumi, skates, konkursi, kas
bija jāiztur visiem kolektīviem.
Malači visi šie kolektīvi, visus
pārbaudījumus izturēja un kļuva
par svētku dalībniekiem. Pirmie uz
Rīgu devās koris „Volante”. Viņi
izbrauca jau 5. jūlijā un piedalījās
atklāšanas koncertā „Dziedot
dzimu, dziedot augu”. Iespēja
noskatīties
šī
koncerta
ģenerālmēģinājumu
bija
arī
daudziem birzgaliešiem. Paldies
tiem birzgaliešiem, kuri brauca un atbalstīja mūsu bērnus, kaut arī tikai no tāluma kā skatītāji, jo ticiet man, ka katra bērna sirsniņā
ir prieks, gandarījums un lielāks dziedāt prieks, ja klausītājos atrodas viņa vecāki. Paldies Mairai Līdumai un Inesei Martinovai par
lielo ieguldīto darbu, visām skolotājām, kuras katru reizi korim devās līdzi gan uz skatēm, gan arī uz Dziesmu svētkiem un rūpējās
par visiem bērniem, kā arī paldies pašiem bērniem par lielo uzņēmību.
6. jūlija rītā no Birzgales uz Dziesmu un Deju svētkiem devās divi autobusi: vienā pūtēju orķestris „Birzgale”, bet ar otru
brauca vidējās paaudzes deju kolektīvs „Birzgale”, lai piedalītos svētku gājienā. Pūtēju orķestris piedalījās Pūtēju orķestru
Dižkoncertā, kurš notika 11. jūlijā Doma laukumā. Paldies orķestra vadītājam Laimonim Paukštem un visiem dalībniekiem par
izturību un uzņēmību. Vidējās paaudzes deju kolektīvs „Birzgale” uz Rīgu brauca dejot skaistos, jaunos Birzgales tautastērpos.
Viņi Rīgā nodzīvoja visilgāk no 6. jūlija līdz 12. jūlijam. Visas dienas notika mēģinājumi un koncerti, ko viņi to izturēja varonīgi.
Deju kolektīvs piedalījās deju svētku lieluzvedumā „Izdejot laiku”. Paldies kolektīva vadītājai Mārītei Petrovskai un visam
kolektīvam. Vislielāko paldies par finansiālo un morālo atbalstu, gribu pateikt Birzgales pagasta padomei un priekšsēdētājam
Pāvelam Kotānam, Kā arī Kārlim Okmanim par sarūpēto cienastu deju kolektīvam. Paldies jums birzgalieši, kuri bijāt ar mums gan
domās, gan mājās skatoties televīzijā kārtējo svētku koncertu, kuros mēģinājāt saskatīt kādu no birzgaliešiem. Es domāju, ka arī jūs
bijāt ar mums lepni un gandarīti.
Ejot svētku gājienā, es jutos ļoti lepna ar visiem šiem kolektīviem , ar viņu vadītājiem, jo kas zina vai nākošajos Dziesmu
un Deju svētkos Birzgali vēl pārstāvēs tik liels dalībnieku skaits? Bet ir jācer, ka neviena reforma mums netraucēs dziedāt, dejot
vai pūst kādu instrumentu. Viss ir atkarīgs tikai no mums pašiem, no mūsu vēlmēm un darbiem.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Projekts: "Centra ūdenskrātuves sakopšana un
labiekārtošana",
tika īstenots Vienotā programmdokumenta programmas
papildinājuma 1.mērķa programmas 2004.-2006.gadam
4.prioritātes
"Lauku
un
zivsaimniecības
attīstības
veicināšana" 4.6.pasākuma "Vietējo rīcības grupu attīstība
(Leader+ veida pasākums) aktivitātes "Integrētās lauku
attīstības izmēģinājuma stratēģijas" ietvaros.
Projekta īstenošanas laiks: 14.04.2008.-31.07.2008. Projekta
īstenotājs: Biedrība "Birzgales makšķernieku biedrība"
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, Eiropas lauksaimniecības
virzības un garantiju fonds (ELVGF).

Projekta ietvaros tika padziļināta un iztīrīta ūdenskrātuve, sakopti krasti, uzstādītas pārģērbšanās kabīnes un
novietots atkritumu konteiners. Ir atvestas smiltis un ierīkots arī volejbola laukums. Makšķernieku biedrības
priekšsēdētājs A.Balodis apgalvo, ka pēc mēneša, kad sazaļos zāle, skats pie peldvietas būs daudz patīkamāks.

Sestdien, 26.jūlijā, Birzgalē, Rūķu parkā,
ciemojās Rīgas Zooloģiskā dārza darbinieki ar dažādiem zoodārza iemītniekiem - zaļo iguānu, bruņurupuci, lapsu, bebru,
ūpi, kraukli, jūrascūciņu un citiem. Rīgas zooloģiskā dārza informācijas un izglītības nodaļas speciālists Andrejs Briņķis pastāstīja par
dzīvniekiem un atbildēja uz interesentu jautājumiem.
Rūķu parkā notika arī koncerts «Sadziediet, sadancojiet, nāburdziņi, Birzgalē 2008», kurā piedalījās Ogres rajona un citu
rajonu pašdarbības kolektīvi. Ikviens birzgalietis un viesis varēja uzrakstīt savu vēlējumu Latvijai. Bērni varēja gūt prieku
piepūšamajā pilsētiņā, vizinoties gaisa balonā un citās atrakcijās.
/rakstā izmantoti arī materiāli no portāla www.ogrenet.lv /
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2008.gada 31.jūlija padomes sēdē
Nr. 8 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.

Piešķirt sociālos pabalstus 5 personām
uzturēšanās maksas sociālās
aprūpes dzīvoklī ar īres
tiesībām
starpības
segšanai,
kurināmā
iegādei,
ārstēšanās
izdevumu segšanai.
Pamatojoties uz 27.11.1997. LR likuma „Par zemes
reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pantu, kas paredz
piešķirtās zemes platības precizēšanu, pēc kadastrālās
uzmērīšanas:
• zemes gabalam „Rūķu parks”, kadastra Nr.7444005-0232, noteikt precizēto platību – 3,76 ha;
• zemes gabalam Oškalna iela 5-8, kadastra
Nr.7444-005-0176, noteikt precizēto platību –
0,0410 ha;
• zemes gabalam Nākotnes iela 11b, kadastra
Nr.7444-005-0233, noteikt precizēto platību –
0,3407 ha;
• zemes gabalam Smilšu iela 5”, kadastra
Nr.7444-005-0207, noteikt precizēto platību –
0,14 ha.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 3 nekustamiem
īpašumiem – zemes gabaliem 16,5 ha platībā par kopējo
pirkuma summu – Ls 39 000,-.

4.
5.

6.

Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi
„Mašiņi”, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz
pieprasīšanai īpašumā (11 gadi) – par 22%.
Pamatojoties uz MK 17.06.2008. noteikumiem Nr.453
„Kārtība, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo
lauku apvidus zemi, kura turpmāk izmantojama zemes
reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām
piederošo un piekrītošo zemi”, noteikt zemes gabala
kadastra Nr.7444-005-0420, 0,0071 ha platībā
elektroapgādes
objekta
–
AS
„Latvenergo”
transformatoru ēkas T-3103 uzturēšanai piekritību valstij
Ekonomikas ministrijas personā. Zemes gabalam noteikt
adresi : „Transformatora ēka T-3103”. Noteikt NĪLMinženiertehniskās apgādes tīklu un objektu apbūves zeme.
Atļaut atdalīt no nekustama īpašuma “Dzirnupes” zemes
gabalu 2,00 ha platībā, piešķirt nosaukumu : „Kaspariņi”.
Padomes priekšsēdētājs P. Kotāns

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada jūlija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 515,59.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 200,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 200,00
pabalsts ārkārtas situācijā ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 9,59
pabalsts apkures vai malkas segšanai (pēc saraksta)
Ls 60,00
pabalsts kā represētai personai
Ls 20,00
pabalsts GMI
Ls 26,00

Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta prasībām, publicējam informāciju par 2008.gada
marta-jūlija mēnešos Birzgales pagasta būvvaldē saņemtajiem būvniecības iesniegumiemuzskaites kartēm un uz tā pamata izsniegtajiem plānošanas un arhitektūras uzdevumiem:
1) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Garkalni-5”;
2) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Garkalni-1”;
3) Lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas un palīgēku jaunbūve
nekustamā īpašumā „Gāguļi”;
4) Vienas ģimenes dzīvojamās mājas rekonstrukcija nekustamā
īpašumā „Vaivari”;
5) Pirts jaunbūve un pagaidu ēkas (garāžas) piesaiste nekustamā
īpašumā Lindes ielā 6;
6) Meža ceļa rekonstrukcija – „Bullēnu ceļš”; (Vidusdaugavas
mežsaimniecība 12523.Skaistkalnes meža iecirknis);
7) Meža ceļa rekonstrukcija – „Aizsiļu trase”; (Vidusdaugavas
mežsaimniecība 12523.Skaistkalnes meža iecirknis);
8) Meža ceļa rekonstrukcija – „Cukurpurva ceļš” (Vidusdaugavas
mežsaimniecība 12523.Skaistkalnes meža iecirknis);
Birzgales pagasta vēlētāju aktivitāte
TAUTAS NOBALSOŠANĀ 2008.gada
2.augustā par likumprojektu „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”
Kopējais balsotāju skaits
t.sk. iecirknī
vēlētāju atrašanās vietā
Nobalsojuši „PAR”
„PRET”

550
524
26
537
5
Vēlēšanu komisija

9) Meža ceļa rekonstrukcija – „Dumpja ceļš” (Vidusdaugavas
mežsaimniecība 12523.Skaistkalnes meža iecirknis);
10) Atpūtas pirts un viesu nama jaunbūve nekustamā īpašumā
„Štogriņi”;
11) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Eglīši”;
12) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Eglīši-2”;
13) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Meža rotas”;
14) Atradnes apgūšana –teritorijas rekultivācija nekustamā
īpašumā „Garkalni”;
15) Artēziskās akas rekonstrukcija nekustamā īpašumā „Lejas
ferma”;
16) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve nekustamā īpašumā „Pīlāgi”;
17) Viena dzīvokļa mājas jaunbūve nekustamā īpašumā „Āžkalni”.

Birzgales pagasta padome parakstījusi aizdevuma līgumu ar Vides
investīciju fondu, lai nodrošinātu finansējumu projektam "Ūdens atdzelžošanas
stacijas tehniskā projekta izstrāde un būvniecības realizācija". Šo projektu ir
atbalstījis arī Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF), piešķirot
līdzfinansējumu. Projekta rezultātā Birzgalē būs sakārtota ūdensapgādes sistēma,
jo ir ieplānots uzstādīt ūdens atdzelžošanas iekārtu, kā arī veikt dziļurbuma
renovāciju, lai piegādātu tīrāku dzeramo ūdeni Birzgales pagasta iedzīvotājiem,
nodrošinot normatīvo aktu prasībām atbilstošas koncentrācijas dzelzs saturu
dzeramajā ūdenī.
Patlaban 8.augustā iekārta nodota ekspluatācijā un tiek gaidīti jaunie
ūdens analīžu rezultāti

