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Birzgalē top unikāls kuģis.
“Birzgales Avīze” viesojās pie Jura Zīles, kurš kopā ar
dvīņubrāli Ingolfu /att./, dēlu Juri, mazdēliem Edgaru Zīli un
Tomu Vīgantu būvē vikingu kuģi. Tas ir autentisks 8.gadsimta
kuģis, ar kuram līdzīgu vikingi ir arī ceļoši pa netālo Daugavu.
Kā Jums radās tāda doma?
1994.gadā es satikos ar norvēģi Pēru un izgatavoju metru garu
kuģa modeli, bet 2000.gadā viņš atbrauca uz šejieni un
piedāvāja man darbu. Tā es 3 gadus nostrādāju Norvēģijā par
galdnieku, kur taisīju logus, durvis vecajām ēkām – tādus
nestandarta darbus un dažādus koka greznojumus. Oslo es
apmeklēju daudzus muzejus un dabūju kuģu rasējumus. Tur
bija arī interesanti greznojumi no koka. Pats es esmu Tautas
daiļamata meistars, beidzu studiju “Kalvis”, esmu piedalījies
dažādās izstādēs ar metāla un dzintara darbiem. Daudz un
dažādus darbus esmu darījis. Tad norvēģis ieradās pie manis un
piedāvāja izgatavot īstu kuģi. Sākumā jau baidījāmies, bet viņš
ļoti uzstāja. Arī iepriekšējā sadarbība mums bija ļoti laba, un
beigās, kad es tomēr piekritu, pagājušā gadā sākām darbu pie šī
projekta, ko pilnībā finansē norvēģi.
Kā tiek plānots nogādāt šo kuģi uz Norvēģiju – pa
gaisu, sauszemi vai ūdeni?
Kad kuģis būs gatavs, to ar treileri aizvedīs līdz Doles salai, kur
ielaidīs Daugavā, bet īsti vieta vēl nav atrasta. Kādu laiku tas
paceļos pa Daugavu un būs redzams arī rīdziniekiem. Vēlāk
savā gaitā tas dosies pāri jūrai uz Stokholmu un tālāk pa
kanāliem uz Norvēģiju. Jūlijā tur notiek vikingu svētki.
Kādi ir kuģa izmēri un no kāda materiāla tas tiek gatavots?
Kuģa “Äsa”(tāds būs nosaukums par godu vietai Sandefjordā,
kur apbedīta vikingu karaliene – latviski tas būtu Ōsas kalna
kuģis) garums ir 21,56m, augstums 6metri, bet platums 5metri
un būvēts no ozolkoka, bet klājs, iespējams, būs no priedes.
Visi sānu stiprinājumi ir veidoti pēc tādām pašām metodēm kā

pirms 1000gadiem, tikai zirga astru vietā mēs izmantojam
kaprona šņori. Buras lielums būs apmēram 80m2. Sākumā bija
doma iebūvēt stacionāru motoru, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīti,
tāpēc palikām pie buras un 30 airētājiem – pa 15 katrā pusē.
Priekšgalā kuģim nav kaut kas pretinieku
iebaidīšanai?
Faktiski kuģis ir domāts kā čūska – priekšējais koka vijums ir
kā galva, aizmugurējais kā aste. Vikingiem savā laikā ir bijuši
7veidu kuģi – uzbrukumiem un tālākiem ceļojumiem pa okeānu
ir bijuši dziļāki kuģi. Šis, ko mēs būvējam, ir seklāks un
platāks, vairāk domāts kā transporta kuģis zirgu pārvadāšanai.
Kuģis tiks pabeigts nākošā gada jūlijā. Vai mums būs
iespēja to apskatīt jau gatavā veidā ar visiem greznojumiem?
Noteikti, birzgaliešiem būs priekšroka gan apskatīt kuģi, gan arī
pavizināties, jo mēs jau esam Birzgales patrioti. Tas viss tiks
paziņots iepriekš.
Sarunu pierakstīja V.Pastars

Birzgales pagasta padome sveic pamatskolas 2008.gada absolventus!
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Sanāciet, sadziediet, sadancojiet!
2008. gada 30.maijā Ogres rajonā spraigais mācību gads beidzās
ar jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Saulainā piektdienas rītā uz
Jumpravu devās koris „Volante”, 1.-2.klašu deju kolektīvs un mākslas
grupa ar vadītājiem un pedagogiem, vēlāk pievienojās arī pūtēju orķestris.
Kopā no Birzgales 91 skolēns un pedagogs! Brīnišķīgi, talantīgi, radoši
bērni – mūsējie! Noguruši, bet lepni par savējiem – skolotāji!
Jumpravas vidusskolā mūs laipni sagaidīja, uzdāvināja
noformējumam un piemiņai krāsainus lakatiņus. Tad – mēģinājumi estrādē
gan dziedātājiem, gan dejotājiem, gan pūtējiem. Mākslas grupa jau aktīvi
strādāja, iesaistot interesentus marmorēšanā, tādā savdabīgā procesā, kura
rezultātu nevar paredzēt, bet iznāk kaut kas brīnumains – nu īsts mākslas
darbs!
Pēc nogurdinošā mēģinājuma kā atalgojums – mūsu pavārīšu
Dzintras, Marikas un Anitas gatavotās un sniegtās pusdienas, karaliskas,
garšīgas un svaigā gaisā! Paldies! Medmāsiņa Agra visus modri
uzraudzīja, palīdzēja un apzinīgi darīja savu darbu. Paldies, jutāmies droši
un pasargāti! Saģērbties koncertam, apsiet lakatiņus, jostas, sapīt bizes,
sasiet pastalas palīdzēja čaklās, uzņēmīgās māmiņas, kuras bija ar bērniem
no agra rīta līdz vēlam vakaram.
Stājāmies dziesmu un deju svētku gājienam, bijām lepni un
pagodināti, ka mums pievienojās pagasta padomes priekšsēdētājs
P.Kotāns, skolas direktors V.Pastars. Birzgales pamatskolas karogu nesa
skolotājs Ilmārs. Saules dāsnuma apveltīti, dziesmām un gavilēm skanot,
devāmies gājienā uz Jumpravas estrādi.
Koncertā cītīgi vērojām un atbalstījām savus kolektīvus –
„Volanti”, mazos 1.-2.klašu dejotājus, brašo pūtēju orķestri, baudījām
patiešām jauku, vasarīgu noskaņu un pārsteidzošus koncerta šova
elementus. Bērni godam ieskandināja lielos Vispārējos latviešu Dziesmu
un Deju svētkus! Mums kopā izdevās labs mācību gada noslēgums un
sveiciens vasarai!
Gribu teikt lielu PALDIES kolektīvu vadītājiem M.Līdumai,
M.Petrovskai, L.Paukštem un L.Laukšteinai, skolotājiem I.Martinovai, I.Priekulim, D.Melnūdrei, L.Kimai, S.Matrosovai, S.Siliņai,
V.Skujai, M.Skābarniecei, V.Korsītei, E.Skujam un K.Paukštem un Birzgales pagasta padomei par atbalstu! Četrus reisus uz
Jumpravu un atpakaļ varonīgi veica autobusa vadītājs J.Petrovskis. Paldies par izturību!
Vasaras brīvlaikam sākoties, vēlu visiem atpūsties, uzkrāt spēkus! Korim „Volante” un pūtēju orķestrim vēl priekšā darbs un
Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki! Lai spars un pacietība gatavojoties!
Direktora vietniece audzināšanas darbā V.Kozlovska

Izmaiņas autobusu kustības sarakstos
23. un 24.jūnija svētku dienās
maršrutā Ogre - Ķegums – st.Lācčplēsis
Reisa
Nr.
01
02
03
04
05
06
11
12
13
14

Atiešana no
Ogres
6:00

Pienākšana
Ogrē
7:40

6:45
9:10
11:40
13:59
11:40
13:59
17:35
19:15

Izpildes
dienas
1-5
1-5
1-6
1-6
4,7
4,7
1-3,5,6
1-3,5,6
1-5
1-5

23.06.2008.
pirmdiena
atcelt
atcelt
atcelt
atcelt
kursē
kursē
atcelt
atcelt
atcelt
atcelt

24.06.2008.
otrdiena
atcelt
atcelt
atcelt
atcelt
kursē
kursē
atcelt
atcelt
atcelt
atcelt

Jauns lauksaimniecības
preču veikals
Internetā ir pieejams jauns
lauksaimniecības preču veikals
www.agroshop.lv.
Tajā
var
iegādāties lopkopībai un augkopībai
nepieciešamo, dārza inventāru,
uzkopšanas iekārtas, darba apģērbu,
instrumentus,
elektroapgādes
ierīces, tehniku u.c.

Bioloģiskās lauksaimniecības aktualitātes
Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija (LBLA) līdz 2008.gada 20.jūnijam aicina pieteikties un pieteikt dalībniekus
mācībām un ikgadējam bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas un veicināšanas konkursam “Zaļā pēda”.
Konkurss paredz apzināt un popularizēt bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumus, veicināt Latvijas bioloģisko uzņēmumu
kvalitatīvu un konkurētspējīgu produktu ražošanu, sekmēt jaunu procesu attīstību un jaunu entuziastu atbalstu, kā arī veicināt
sabiedrības informētību par bioloģiski ražotiem produktiem un veicināt bioloģiski ražotu produktu pārdošanas apjomu tirgū.
Ar mācību un konkursa nolikumiem var iepazīties asociācijas mājas lapā www.ekoprodukti.lv, kā arī Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padomes mājas lapā www.losp.lv. Sīkākai informācijai vērsties pie mācību un konkursa koordinētājiem
Edgara Rubeža, tālr. 26304707, e-pasts edgars.rubezis@apollo.lv un Silvas Dolmanes – tālr. 26323025, e-pasts
silvadolmane@inbox.lv.
Lauksaimniecības konsultants T. Vaļevko
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2008.gada 29.maija padomes sēdē Nr.
6 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.
4.

5.

Piešķirt sociālos pabalstus 2
personām Ls 60, apmērā ārstēšanās
izdevumu
segšanai.
Pamatojoties uz likuma
“Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likums”
4. nodaļas 29. panta 2. punkta 1. apakšpunktu un likuma “Par
pašvaldībām” 21. panta 14. punkta g) apakšpunktu ar
2008.gada 1.jūniju:
1) noteikt uzturēšanās maksu sociālās aprūpes dzīvokļos
ar īres tiesībām – Ls 85,- /mēnesī;
2) personām, kuras saņem tikai valsts sociālo
nodrošinājuma pabalstu pensijas vecumā, starpību līdz
noteiktajai ikmēneša uzturēšanās maksai, pagasta
padome piešķir pabalsta veidā;
3) ikmēneša uzturēšanās maksas apmērs pārskatāms pēc
pensiju indeksācijas.
Pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta Noteikumiem
Nr.384
„Adresācijas
noteikumi”,
noteikt
adreses
individuālajām kūtīm.
Atzīt, ka Natālijai Ručkinai, zemes lietošanas tiesības
uz zemes gabalu „Uzvaras 2”, Birzgales pagastā, 1,1 ha
platībā, kadastra Nr.7444-008-0137, beigušās sākot ar
2007.gada 1.decembri.
Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 200,- (divi simti lati) apmērā
no izdevumiem sporta pasākumu organizēšanai Birzgales
makšķernieku biedrībai ikgadējo makšķernieku sacensību
organizēšanai.

6.

Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punkta d)apakšpunktu, LR likuma “Par pievienotās
vērtības nodokli” 5., 6.pantu un 2007./2008.gada apkures
sezonas reālo izdevumu tāmi, ar 2008.gada 1.oktobri noteikt
apkures maksu :
• iedzīvotājiem - Ls 0,81/m2 +PVN 5% Ls 0,04 = Ls
0,85/m2;
• iestādēm un organizācijām - Ls 0,81/m2 +PVN 18% Ls
0,15 = Ls 0,96 /m2.
7.
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta
14.punkta c)apakšpunktu, LR likuma “Par pievienotās vērtības
nodokli” 5.,6. pantu un 2007./2008.gada ūdens patēriņa un
kanalizācijas reālo izdevumu tāmi, ar 2008.gada 1.oktobri
noteikt :
1) maksu par ūdeni:
• Ls 0,86/1 cilv. +PVN 5% Ls 0,04 = Ls 0,90/1 cilv.;
• Ls 0,18 m3 +PVN 5% Ls 0,01 = Ls 0,19/ m3;
2) maksu par kanalizāciju:
• Ls 1,00/1 cilv. +PVN 5% Ls 0,05 = Ls 1,05/1 cilv.; Ls
0,21 m3 +PVN 5% Ls 0,01 = Ls 0,22/ m3.

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada maija mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 762,79.
No tiem:
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 172,30
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 300;pabalsts bēru gadījumos
Ls 120;
pabalsts medikamentu iegādei ārkārtas
Ls 21,33
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls 23,16
izglītības iegūšanai kā bērnam bārenim
Ls 100;pabalsts GMI
Ls 26;-

Apkures izdevumi 2007.-2008. gadā
maijs
Darba alga
kurinātājiem
Darba alga katlu
mājas vad.
Darba alga par
malkas zāģēšanu
Soc.nodoklis

158,

38,1

jūnijs

158,

38,1

jūlijs

Aug.

158, 158,33

38,1

38,14

Sept.

158,33

38,14

Malka
Remontmateriāli
Dabas resursu
nodoklis

KOPĀ
Apkures platība
kvm 11072.32
Maksa par 1 kvm
mēnesī

Nov.

Dec.

Janv.

Febr.

721,04

1532,99

131,0

144,0

144,0 158,33 158,33

218,16

421,2

434,4

1485,43 1845,4 1903,2

504,0

marts

aprīlis

2012,64 2263,09 11763,72
158,33

158,33

1844,0

510,0

498,0

204,0

2789,8

642,95

632,46

3950,12

257,81

505,45

497,18 604,10 619,47

1742,2

4622,66

4538,52 5468,4 5163,6

5863,9 3382,48 30781,76

33,72

171,23

204,95

39,7

86,98

Kursi kurinātajiem
Elektroenerģija

Okt.

119,12

245,81

314,51

2181,39

141,50
10,2

10,08

118,77

328,18

380,9 335,24 341,02

206,72 205,21 246,73 206,24

206,55

3330,5

7588,2

7480,43 9002,4 8866,8

0,0187
4.8683 :
6 mēn. =
0.81138

0,3008

0,02

10,5

141,5

9,77

0,02

8,74

0,02

0,019

313,38

9489,2 7073,99 53902,98

0,685331 0,675597 0,8130 0,8008 0,857021 0,63889

4,8683

