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Ļaujiet strādāt – un mēs
turēsimies!
Pašlaik aktuāls jautājums Latvijā ir par
piensaimniecības nozares pastāvēšanu, jo ne jau
aiz laba prāta vai bezdarbības zemnieki rīkoja
akciju, kurā tika bloķētas valsts svarīgākās
automaģistrāles. Lai noskaidrotu situāciju no
pirmavota, “Birzgales Avīze” viesojās pie
zemnieku saimniecības “Renči” īpašnieka Ulda
Onzuļa. Pēc izslaukuma no vienas govs šī
saimniecība ir attīstīto Eiropas valstu līmenī (pēc
datiem subsīdijas zemniekiem tur ir krietni
lielākas) un viena no vislabākajām visā Ogres
rajonā
Kāda ir galvenā nozare saimniecībā?
Vienīgā nozare mūsu saimniecībā ir piena
lopkopība, augļus un dārzeņus audzējam nelielos
daudzumos tikai savām vajadzībām, nekādām
palīgnozarēm vienkārši nepietiek laika. Slaucamo
govju skaits ir pāri 40 un vidējais izslaukums no
govs pārsniedz 10 000 litru gadā. Tik augsti
izslaukumi ir tikai pateicoties manai sievai
Jolantai, kurai ganāmpulka kopšana ir sirdslieta.
Nekāda noslēpuma jau šeit nav – laba barība, regulārs barošanas un slaukšanas režīms + ciltsdarbs. Tas ir mēnešiem un gadiem ilgs
darbietilpīgs process, jo tā nav, ka šodien pabaroji un rīt jau pieaugs izslaukumi. Pārsvarā ganāmpulkā ir melnraibās govis un tikai
pateicoties augstiem izslaukumiem varam noturēties virs ūdens.
Lopbarības sagatavošana tiek veikta pašu spēkiem vai nepieciešams arī kaut ko iepirkt?
To mēs ar dēlu Renāru sagatavojam paši, tikai karstākajos vasaras mēnešos algojam strādnieku, kurš mums palīdz. Visa
nepieciešamā tehnika ir mums pašiem. Gatavojam gan ruļļus, gan arī sienu, jo teliņiem tas ir obligāti nepieciešams, arī govīm
ziemā barības dažādošana nāk tikai par labu. Graudus neaudzējam, bet iepērkam kombinēto lopbarību...
Es atceros, ka vēl pēc Ziemassvētkiem zemnieku saimniecības sponsorēja leļļu teātra izrādi Birzgales bērniem. Kas tik
pēkšņi izmainījās, ka Jums jābrauc ar traktoriem” šturmēt” Rīgu?
Piena cenas samazinājās gandrīz divas reizes – tas jau arī ir galvenais un vienīgais iemesls. Rīgas piena kombinātam tika it kā
piešķirtas eksporta subsīdijas, bet iepirkuma cenu pazemināja – tas nav mums saprotams. Protesta akcijā ar traktoriem no Birzgales
pagasta aizbraucām tikai es un Kārlis Okmanis, vēl aizbrauca Guntars Zieds, pirmajā akcijā piedalījās arī Auzāns, bet lielākā daļa,
kuriem piezvanīju atrunājās ar aizņemtību un teica, lai noprotestējot arī par viņiem. Žēl, ka nebijām visi piensaimnieki vienoti.
Piena cenas veikalos četras reizes pārsniedz iepirkuma cenu. Kurā posmā rodas tik milzīgs sadārdzinājums?
To mēs nevaram zināt, jo pārstrādātāji vaino tirgotāju un otrādi. Piena produktus – krējumu, biezpienu, sviestu es pats arī pērku
veikalā par dārgu naudu. Mums pieder akcijas Rīgas piena kombinātā, bet to īpatsvars ir neliels un mūsu teikšana maza. Tomēr
salīdzinoši ar citiem mums maksājumi iekavējas tikai par vienu mēnesi. Dividendes arī gadiem neesam redzējuši.
Cilvēkam no malas liekas, ka zemnieki nemaz tik slikti nedzīvo. Uz ceļiem neredzējām “Belarus” vai T-40, bet dārgu un
iespaidīgu pasaulē plaši pazīstamu firmu lauksaimniecības tehniku.
Uz pirmo akciju es aizbraucu ar savu veco “belarusiņu”, bet ja jau valdības vīri brauc ar “mersedesiem”, kāpēc zemniekiem jābrauc
ar veco tehniku, jo valdībā un Saeimā ar “volgām” un “žiguļiem” laikam neviens nav braucis. Un šī tehnika nav domāta, lai
izrādītos, bet strādātu. Turklāt ļoti daudziem šie traktori ir paņemti uz kredīta, kurš ir jāatmaksā.
Valdība piešķīra piensaimniekiem 27 miljonus latu. Kā tas ietekmēs Jūsu saimniecību – palielinās piena cenas, būs
kredīta atvieglojumi, vai izmaksās subsīdijas?
Piena iepirkuma cenas nemainīsies, bet būs subsīdijas par katru govi, kuras izslaukums gadā pārsniedz 5000litru. Tas būs tikai
viens maksājums. Tie, kas turas jau turēsies – lai tikai ļauj strādāt. Ja man pasaka, ka rīt vairs pienu neņems, tad ir cauri, jo tādu
daudzumu man nebūs kur likt.
Kā ir ar kredītiem? Pats jau var paknapināties, ja lopbarība sagatavota, bet bankām maksājumi jāveic regulāri.
Es sapratu, ka ar bankām var vienoties par atlikto maksājumu, vienu gadu var maksāt tikai procentus, atliekot pamatsummas
maksājumu. Man lielie kredīti tūlīt būs beigušies, bet tie, kas ņēma rēķinoties ar to, ka piena cenas visu laiku kāps, pārrēķinājās.
Bet īsti man nav saprotama arī banku politika attiecībā uz zemniekiem, kuri tagad ir spiesti izkaut lopus un likvidēt saimniecības.
Kur tās saimniecības liks? Naudu taču tāpat nedabūs atpakaļ, jo nebūs jau pircēju!
Zemnieku saimniecībā “Renči” viesojās V.Pastars
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Saskaņā ar Būvniecības likuma 7.panta prasībām, publicējam informāciju par
2008.gada marta-decembra mēnešos Birzgales pagasta būvvaldē saņemtajiem
būvniecības iesniegumiem- uzskaites kartēm un uz tā pamata izsniegtajiem
plānošanas un arhitektūras uzdevumiem:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Administratīvā un apkalpojošā personāla ēkas
būvniecība nekustamā īpašumā „Atpūtas bāze
„Vitkopi” un ūdenskrātuve”;
Ūdenskrātuves „Vitkopi” paplašināšana;
Ūdenskrātuves „Vitkopi” renovācija;
Dīķa būvprojektēšana nekustamā īpašumā
„Saulītes”;
„Aklā” ezera ceļa 1,5 km rekonstrukcija (Vidusdaugavas mežsaimniecības 12523.Skaistkalnes meža
iecirknis);
Bērnudārza ceļa 0,6 km rekonstrukcija (Vidusdaugavas mežsaimniecības 12523.Skaistkalnes meža
iecirknis);
Sliežu ceļa atjaunošana Vecumnieki –Lāčplēsis
216,525 km – 253,882 km;
Dzīvojamās mājas, pirts, saimniecības ēkas un
dīķa būvprojektēšana nekustamā īpašumā „Pogas”;
Tautas nama rekonstrukcija;
Lauku viensētas būvniecība nekustamā īpašumā
„Anduļi”;
Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas, auto novietnes būvniecība nekustamā īpašumā „Lejas Grantiņi 13”;
Dīķa rekonstrukcija nekustamā īpašumā „Dzirnavnieki”;
Derīgo izrakteņu atradnes „Strauti” karjera izstrāde;
Saimniecības ēkas un pagraba jaunbūve nekustamā īpašumā „Meža Tiļķeni”;
Dīķa jaunbūve nekustamā īpašumā „Apiņi”;
Dīķa rekonstrukcija nekustamā īpašumā „Daugavas Dzirnavas”;
Pirts un dīķa būvprojektēšana nekustamā īpašumā Smilšu iela 6;
Pirts būvprojektēšana nekustamā īpašumā „Jaunpilskalni 7”;
Kempinga „Pilskalni” sporta un atpūtas būves – futbola laukums, būves – basketbola
laukums, būves – tenisa korts būvprojektēšana nekustamā īpašumā „Pilskalni”;
Kempinga „Pilskalni” koplietošanas virtuves, ēdamtelpas, tualetes, dušas būvprojektēšana nekustamā īpašumā „Pilskalni”;
Dīķa būvprojektēšana nekustamā īpašumā „Dzirnupes”;
Mazēkas būvniecība nekustamā īpašumā „Lauciņi”;
Valsts nozīmes ūdensnotekas „Taļķe” rekonstrukcija.

Aktuāla informācija lauku zemes izpircējiem.
2009. gads ir pēdējais gads lauku zemes izpirkšanai, tādēļ, tiem, kuri to vēl
nav izdarījuši, būtu pēdējais laiks pasteigties. Lai zemes izpirkšanas process
noritētu sekmīgi, zemes izpircējiem ir nepieciešams ievērot dažus svarīgus
termiņus.
Pirmkārt, ir jāpārliecinās, vai VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu
plāns. (Vai ir veikti izpērkamās zemes robežu mērniecības darbi un zemes robežu plāna izgatavošana).
Otrkārt, līdz 2009. gada 31. augustam, lauku zemes izpircējiem ir jāiesniedz VZD reģionālās nodaļas birojā iesniegums
lēmuma par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu pieņemšanai.
Treškārt, pēc VZD lēmuma saņemšanas, tā var doties uz Hipotēku un zemes banku, lai noslēgtu līgumu. Personai zemes
izpirkuma (pirkuma) līgums ar Hipotēku un zemes banku ir jānoslēdz ne vēlāk kā līdz 2009. gada 30. decembrim.
Ja līdz 2009. gada 31. augustam VZD netiks iesniegts zemes robežu plāns. VZD nebūs saņēmis personas iesniegumu
lēmuma pieņemšanai, kā arī, ja līdz 2009. gada 30. decembrim līgums par zemes izpirkumu nebūs noslēgts, VZD reģionālās
nodaļas lēmums par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu zaudēs spēku, un lauku zemes potenciālais izpircējs zaudēs iespēju izpirkt
zemi par tās kadastrālo vērtību, kā arī zaudēs jau ieguldīto priekšapmaksu, kas veikta privatizācijas sertifikātos, pirms
zemes kadastrālās uzmērīšanas.
Tādēļ, aicinām nepieciešamās formalitātes veikt savlaicīgi. Ņemiet vērā, ka zemes robežu plāna izgatavošana ir pietiekami
laikietilpīgs un darbietilpīgs process un nebūtu prātīgi to atlikt uz pēdējo brīdi, jo vienkārši nepaspēsiet iekļauties noliktajos
termiņos.
SIA “Baustelle” ir gatavi pieņemt pasūtījumus zemes robežu plānu izgatavošanai, kā arī sniegt konsultācijas šajos
jautājumos. Ja zemes robežu plāna izgatavošanu pie mums pasūtīsiet līdz 2009.gada 1.martam, izdevumus, kas saistīti ar kadastra
datu aktualizāciju VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, apmaksās mūsu uzņēmums.
Ar cieņu, SIA “Baustelle” projektu vadītājs Guntars Brils
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2009.gada 8.janvāra Birzgales pagasta
padomes sēdē Nr.1 deputāti NOLĒMA:
1.

2.
3.

Apstiprināt
Saistošos
noteikumus
Nr.1“Grozījumi
27.12.2007.
Saistošajos
noteikumos
Nr.9
„Par
Birzgales
pagasta padomes
2008.gada
budžetu””.
Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.2 “Grozījumi
27.12.2007. Saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Birzgales
pagasta padomes 2008.gada speciālo budžetu””
No 2009.gada 1.janvāra līdz 2009.gada 31.janvārim segt
Ls 0,10 no kopējās pusdienu maksas katram Birzgales
pamatskolas ēdnīcā pusdienojošam skolēnam.

2009.gada 29.janvāra Birzgales pagasta
padomes sēdē Nr.2 deputāti NOLĒMA:
1.

2.
3.

4.
5.

Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām - uzturēšanās
maksas sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām starpības
segšanai, ārstēšanās izdevumu segšanai un GMI līmeņa
nodrošinājumam.
Atteikt sociālā pabalsta piešķiršanu 2 personām, jo
neatbilst ne trūcīgās, ne maznodrošinātās personas s
Ar 2009.gada 1.janvāri uz nenoteiktu laiku apturēt
23.02.2006. Saistošo noteikumu Nr.3 „Par sociālajiem
pabalstiem un sociālajiem pakalpojumiem Birzgales
pagasta iedzīvotājiem” un 22.02.2007. Saistošo
noteikumu Nr.5 „Grozījumi 23.02.2006. Saistošajos
noteikumos Nr.3 „Par sociālajiem pabalstiem un
sociālajiem
pakalpojumiem
Birzgales
pagasta
iedzīvotājiem” darbību, izņemot pabalstus GMI līmeņa
nodrošinājumam un sekojošus noteikumu punktus:
4.1.5. – pabalsts apkurei vai kurināmā iegādei;
7. – apbedīšanas pabalsts;
9.2.2. – vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanās no
apcietinājuma;
9.2.3. – vienreizējs pabalsts bērnam bārenim, sasniedzot
pilngadību;
9.2.6. – vienreizējs pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā.
Apstiprināt pagasta padomes un personiskā transporta
degvielas patēriņa normas un limitus.
Apstiprināt Birzgales pagasta padomes štatu sarakstu uz
2009.gada 1.janvāri.
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6. Apstiprināt Labojumus un grozījumus pagasta padomes
darbinieku darba koplīgumā.
7. Apstiprināt Labojumus un grozījumus Birzgales mūzikas
skolas darba koplīgumā.
8. Apstiprināt Birzgales pamatskolas darba koplīgumu.
9. Apstiprināt Birzgales pagasta VPII „Birztaliņa” darba
koplīgumu.
10. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.3 „Par Birzgales
pagasta padomes 2009.gada budžetu”.
11. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.4 „Par Birzgales
pagasta padomes 2009.gada speciālo budžetu””.
12. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustamam
īpašumam „Dzirnupes”, atdalot zemes gabalu apm.2,0 ha
platībā.
13. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 1 nekustamo
īpašumu, kas sastāv no zemes gabala 6,0 ha platībā, par
pirkuma summu – Ls 1100,-.
14. Pamatojoties uz 27.05.2008. Reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministra E.Zalāna rīkojuma Nr.2-02/234
„Par vienreizējas dotācijas piešķiršanu novadu
infrastruktūras attīstībai Ogres rajona Birzgales pagasta
padomei” 3.punktu, novirzīt līdzekļus no piešķirtās
dotācijas tautas nama renovācijai sekojošiem objektiem:
1) Birzgales pamatskolas logu nomaiņa – Ls 4606,83;
2) Birzgales tautas nama rekonstrukcijas tehniskā
projekta izstrāde - Ls 236,-;
3) Pašvaldības ēkas Nākotnes ielā 1 logu nomaiņa – Ls
1497,66;
4) Daudzdzīvokļu mājas Nākotnes ielā 5 jumta
renovācija – Ls 10901,08;
5) Daudzdzīvokļu mājas „Silamiķeļi” jumta renovācija
– Ls 11599,67;
6) Birzgales pamatskolas logu nomaiņa – Ls 2424,63;
7) Tehniskā projekta izstrāde notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu rekonstrukcijai Birzgales pagastā – Ls
6050,00;
8) Sekciju malkas apkures katla iegāde ar jaudu 550 kW
– 8000,00.
Sociālais darbinieks ziņo, ka 2009.gada janvāra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 539,47.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā Ls 100,00
pabalsts bēru gadījumosLs 140,00
pabalsts brīvpusdienām skolā Ls 140,40
pabalsts GMI Ls 36,78
pabalsts soc. dzīvokļa uzturēšanās maksas segšanai Ls 46,75
pabalsts ārkārtas ārstēšanās izdevumu segšanai Ls 45,54
pabalsts par sabiedrisko darbu invalīdu labā Ls 30,00
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Par 2009.gada budžetu
Pagasta padome ir apstiprinājusi budžetu 2009.gadam. Tas ir par 20% mazāks nekā 2008.gada
budžets. Samazinājums skāris visas pozīcijas – sākot no algām un beidzot ar pabalstiem. Būs grūti, bet neviens
darbinieks netiks atlaists. Pašlaik šis budžets ir tikai uz papīra, jo iedzīvotāju ienākuma nodoklis netiek
garantēts un turpmāk var būt vēl sliktāk. Ko lai saka? Solītie treknie gadi ir beigušies ļoti ātri.
Nesaprotu, kāpēc vispār valstij bija jāņem aizņēmums, un mums visiem jākļūst par parādniekiem. Vai
nu tas vispār nebija jāņem, tad mēs ātri nokļūtu tur, kur tagad nokļūsim lēni un mokoši, vai arī aizņemoties,
nedodot to bankām, bet tikai un vienīgi novirzīt ražošanas atdzīvināšanai, kas nozīmētu bezdarba
samazināšanu un līdz ar to ienākumu palielināšanos. Parāds taču būs jāatdod. Un vispār - kāpēc mums būtu
jāatdod parāds, ko neesam ne redzējuši, ne sajutuši?
No Padomju Savienības mukām prom - kaut vai ar vīzēm kājās. Tā savienība vismaz cēla. Neapstājoties, ieskrējām jaunā
savienībā, pa ceļam paši sagraujot rūpnīcas un cukurfabrikas, simtiem uzņēmumu. Jaunās savienības dēļ bijām spiesti uzdāvināt
Krievijai Abreni un pārdevām pus Latviju ārzemniekiem, salaidām grīstē izglītību, medicīnu un visu pārējo, un visu laiku domājam, ka
tas ir vienīgais pareizais ceļš. Vai mēs neesam jocīgi? Tagad, kad atkal sile ir tukša, mums liek savilkt jostas, bet cik ilgi? Būs grūti laiki.
Bet tikai grūtos laikos cilvēki parāda pilsonisko sapratni un attieksmi pret notiekošo. Būsim tādi!
Pagasta padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

