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PAR SAKOPTĪBU
Esam pārdzīvojuši sniegotu un aukstu ziemu. Kaut gan dažviet sala ciet ūdensvadi un lūza sniega
tīrāmā tehnika, kopumā vērtējot, ziemu esam pārdzīvojuši veiksmīgi un sapratuši, ko nozīmē kārtīga ziema ar
kārtīgu sniegu.
Nu sniegs ir nokusis un skatam paveras viss ziemā sastrādātais. Tāpēc aicinu gan daudzdzīvokļu, gan
individuālo māju īpašniekus sakopt māju apkārtni. Savāktos gružus un atkritumus lūdzu atstāt ceļmalās un tie
tiks aiztransportēti prom.
24.aprīlis – Lielā talka. Uzskatu, ka māju apkārtne jākopj visu gadu nevis vienreiz gadā – talkā. Piekrītu viedoklim, ka
normāls cilvēks aiz sevis neko zemē nenomet, tad kāpēc viņam būtu jāsavāc citu izmestais. Kāpēc skolniekiem jāsavāc gada
garumā izmestais no automašīnu logiem no Birzgales līdz Krustam. Aizstāvu viedokli, ka simtlatniekiem nebūtu jāsakopj Jūsu
māju priekša, tas jādara Jums pašiem. Diemžēl esam tur, kur esam un tāpēc bērni ies un lasīs pa ceļmalu mūsu izmestos gružus
cerībā, ka, izaugdami lieli, to paši vairs nedarīs. Lielo talku atbalstīsim. Talkošanai ir arī daudzas pozitīvas iezīmes, kas parāda cik
stiprs un saliedēts ir mājas kolektīvs un ko tas var izdarīt. Tāpēc aicinu pagasta iedzīvotājus ņemt aktīvu dalību. Māju vecākie un
aktīvisti – organizējiet māju un apkārtnes sakopšanu un iesaistiet ar pārējos! Lūgums iestāžu vadītājiem sakopt nozīmētos objektus.
Pamatskola, kā ierasts, sakops ceļu Birzgale – Birzgales pagrieziens. Citi aktīvisti aicināti uz parku un ābeļdārzu apgriezt ābelēm
zarus. Līdzi ņemiet zāģīšus. Sekojiet reklāmai.
Īpašs lūgums un brīdinājums suņu saimniekiem! Pēc suņu pastaigām teritorija jāsakopj. Ir saņemtas vairākas sūdzības par
piemēslotajām kāpņu telpām un māju apkārtni. Kopā ar māju vecākajiem atradīsim vainīgos un sodīsim.
Birzgales pagasts vienmēr ir izcēlies ar sakoptību, tāpēc darīsim to ikdienā nevis vienreiz Lielajā talkā!
P.Kotāns

PLŪDI BIRZGALĒ
Mūsu pagasta centrs atrodas tālu no lielo upju palienēm un citām palu ūdeņu apdraudētām vietām, tāpēc likās, ka
vienīgais, kas šeit var applūst – tie ir māju pagrabi. Taču biezā sniega un ledus kārta, straujā gaisa temperatūras paaugstināšanās
darīja savu – mazā Zvirgzdes upīte parādīja savu spēku un pirms Lieldienām pārrāva aizsargdambi. To neglāba arī šopavasar
veiktie nostiprināšanas un paaugstināšanas darbi. Lielus postījumus šie plūdi neizdarīja – applūda daži mazdārziņi un aizgāja uz
citiem ūdeņiem makšķernieku ielaistās zivis. Protams, arī sabojāta skaistā ainava.
Stāsta
makšķernieku
biedrības
priekšsēdētājs
Andris
Balodis: “Šajā pavasarī bija liels
ūdens pieplūdums un esošā meniķa
caurteces spējas bija par mazu.
Atjaunojot aizsargdambi tas jāņem
vērā. Vēl liels mīnuss ir tas, ka
dambja pamatā vairākās vietās ir
būvgruži, kuros ir lieli betona gabali
un starp tiem esošās spraugas veicina
pastiprinātu ūdens eroziju. Diemžēl
lielās zivis, kuras atradās šajā
ūdenskrātuvē jau bija beigtas pirms
tam no skābekļa nepietiekamības. Es
piedāvāju makšķerniekiem sūkni, lai
tikai sarūpē naudu benzīnam un
darbojas, bet viņi nevarēja vienoties
savā starpā un rezultātā zivis
noslāpa. Šo ūdenskrātuvi mēs tikai
apsaimniekojam un ielaižam zivis, bet
tā ir pieejam visiem bez maksas, un
makšķerniekiem vajadzēja par to
parūpēties.
Lielajā
Ŗūķu
ūdenskrātuvē mēs veselu mēnesi
darbinājām sūkni un tur visas zivis
(izņemot vienu stori) ir dzīvas.”
Ceram, ka makšķerniekiem ar novada domes un pagasta pārvaldes palīdzību izdosies atjaunot aizsargdambja pārrāvumu
un vasarā mūs visus priecēs skaita dabas ainava un lieli lomi!
V.Pastars
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PAVASARA IESKAŅAS BIRZGALĒ
Ieskatu marta pēdējās dekādes Birzgales
kultūras dzīves notikumos sākšu ar atvainošanos
tām 120 birzgaliešu ģimenēm, kuras abonē vai pastā
pērk laikrakstu „Ogres Vēstis Visiem” un 26.marta,
1.un 7.aprīļa numuros par koncertiem un
pasākumiem jau lasījuši. Ja paši bijuši dalībnieku
vai skatītāju vidū, tad laikraksts varbūt pat tiek
saglabāts ģimenes hronikai. Centīšos neatkārtoties.
Sestdiena, 20.marts- saulaina un vējaina
ziemas pēdējā diena. Sīkāk Tautas namā valdošo
atmosfēru raksturo sekojošās rindas:
Skolotāja Inese! Esam dzirdējuši, ka
kaimiņu novados organizē dziedošo bērnu
konkursus „Cālis 2010”. Priecājamies, ka Jūs
,kopā ar mums muzicējot, palīdzot izvēlēties
vispiemērotāko dziesmu, iedrošinot, dažreiz
mazliet parājot, mācot, kā jāuzstājas nedalījāt
mūs visdažādāko kategoriju „cāļos”, bet
izveidojāt draudzīgu, skanīgu grupu, kas spēj
dziedāt katrs atsevišķi un visi kopā! Mēs ļoti
vēlamies turpināt birzgaliešu dziedāšanas un
muzicēšanas tradīcijas! Paldies par Jūsu
mīlestības pilno stingrību un neatlaidību!
Koncerta „Kas tie tādi ,dziedātāji?” dalībnieki – Daniela, Liāna, Madara, Baiba, Raita, Agnese, Sandra, abas Lauras, Simona,
Ketija, Mārtiņš un viņu vecāki.
Svētdiena,21.marts – lietaina, vējaina, silta pavasara pirmā diena. Muzejā „Rūķi” vairāk nekā 30 lielāki un mazāki
birzgalieši gatavo papīra putnus, noskaidro atšķirību starp LIELO dienu un LIELDIENĀM, tin oliņas sīpolu mizās un zāles
stiebriņos. Uz muzeja krāsniņas/ jo laiks ārā pārāk skarbs/ katlā ar sīpolu mizām olām krāsa gan pieķērās, bet mājās nācās pabeigt to
gatavošanu, galvenokārt, izcept.
Piektdiena,26.marts – Tautas namā iekārtota Neredzīgo biedrības Ogres filiāles biedru rokdarbu izstāde-pārdošana.
Iesaistoties Eiropas Savienības līdzfinansētā projektā šie ļaudis gan sporto, gan cep un vāra garšīgus ēdienus, gan gatavo skaistus
rokdarbus. Paldies Inārai Gricaitei, kura panāca, ka Ogres filiāles dalībnieku pirmā izstāde notiek Birzgalē. Adīti cimdi un zeķes,
tamborēti galdautiņi un krāšņas vistiņas Lieldienu olu paslēpšanai , pīti puķu podu ietvari, aplikāciju darbi rada apbrīnu par redzes
invalīdu veikumu. Pie tam, cenas darinājumiem ļoti zemas. Šie cilvēki ar savu sirds redzīgumu mūs, kuri savu acu gaismu dažkārt tērē
lai saskatītu tikai melno un peļamo, māca priecāties par katru labās domās nodzīvoto dienu.
Labās domas par teātri tuvināja arī pasākuma „Dzīvē kā teātrī ... un otrādi” apmeklētājus – birzgaliešus, viesus no Ķeguma
un Ogres. Gados jaunākajiem tas bija ieskats teātra vēsturē. Bet paaudzei , kura uz ekrāna un teātrī skatījusi gan G.Cilinski, gan
dziedājusi līdzi operetes „Annele” varoņiem, gan skumusi kopā ar Nacionālā teātra leģendu- Liliomu, šis muzeja, bibliotēkas un
Tautas nama kopprojekts bija kā atmiņu kamols. Manuprāt, tajā viskošāko pavedienu ietina tulkotājas, nu jau daudzus gadus
birzgalietes Elgas Sakses optimistiskais stāstījums.
27.marts- atkal saulains ,un Birzgales Tautas namā atkal skan dziesmas. Šoreiz mūsu „Pērles” uzņem viešņas –Ogres
kultūras centra kori „Rasa” un Lēdmanes
dziedātājas. Ogrēnietes un birzgalietes gatavojas
Latgales Dziesmu svētkiem, kas 5. jūnijā notiks
Daugavpilī ,tāpēc kopmēģinājumā un vakara
koncertā skanēja latgaliešu dziesmas. Bet 3. jūlijā
Ogresgalā skanēs komponista Emīla Dārziņa
dziesmas. Šo repertuāru Airas Birziņas, Mairas
Līdumas un Alda Andersona vadībā izpildīja visi
trīs kori. Koncertā vētrainus aplausus izpelnījās
Strazdumuižas vīru ansamblis „Senozols”, kuri ir
redzes invalīdi un dziesmas mācās tikai pēc
dzirdes.
Paldies birzgaliešiem, kuri pavasara
nogurumu kliedēja gan piedaloties, gan atbalstot
kultūras pasākumus. Bet...mūsu Tautas nama jaukā
zāle, par kuras labo akustiku un vienkāršo
skaistumu esam dzirdējuši daudz uzslavu nav nedz
dzelzceļa stacija, nedz autoosta, kurās arī dažkārt
notiek koncerti, un garāmgājēji tos klausās
tērpušies virsdrēbēs. Aicinu atcerēties, ka
Birzgales Tautas namā ir garderobe, ka virsjakas
un mēteļi - mūsu „otrā āda” jāatstāj ārpus zāles.
D.Melnūdre
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IZSOLE
Ķeguma novada dome 2010.gada 12.maijā plkst.10:00 Ķeguma novada domes ēkā – Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, 2.stāvā sēžu
zālē rīko pašvaldības nekustama īpašuma „Kraukļu atpūtas bāze”, kas atrodas Ķeguma novada Birzgales pagastā, atklātu mutisku
izsoli ar lejupejošu soli. Izsoles objekts – zemes gabals 0,8 ha kopplatībā un 1 ēka – atpūtas bāze. Īpašuma izsoles sākumcena
LVL 5000,- ar noteiktu slepeno cenu, drošības nauda – LVL 500,- , dalības maksa LVL 10,-.
Ar Izsolāmo mantu var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst.13.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pie domes
izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna pa tālruni 65034212, 29134202. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Ķeguma novada
domē, Ķegumā, Lāčplēša ielā 1, pie lietvedības sekretāres un Birzgales pagasta pārvaldē, Lindes ielā 2, Birzgalē, Birzgales pag.,
Ķeguma nov., darba dienās no plkst.08.30 līdz 15.00.

„MĒS ESAM VIENS OTRAM”
„Stipra, strādīga, godprātīga, nesavtīga ģimene ir mūsu tautas spēks un laimīgas
nākotnes pamats, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību. Katram cilvēkam
ir vajadzīga ģimene kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē cilvēks mācās veidot
attiecības - gan tēva un mātes, gan vecāku un bērnu, gan brāļu un māsu , gan atbildību
vienam pret otru. Ģimene ir tā vieta, kur bērns veido primāro vērtību sistēmu, iemācās mīlēt
un cienīt savu tuvāko, pateicoties vecāku mīlestībai un rūpēm. Ģimenē tiek iedibinātas un
turpinātas dzimtas un tautas garīgās, tikumiskās vērtības un tradīcijas. Šīs ir vērtības, kas
mums ir jāsaglabā.” Šādus vārdus varētu teikt par mūsu pagasta daudzām ģimenēm. Marta
mēnesī aicināju pagasta iedzīvotājus būt atsaucīgiem un pastāstīt par Birzgales ģimenēm,
kuras būtu pelnījušas ar saviem darbiem, lai godinātu 1. maija pasākumā „Mēs esam viens
otram”. Paldies, saņēmām astoņas mīļas, emociju pilnas vēstules. Skaisti, ja mēs mākam
kādam pateikt paldies un kādus mīļus vārdus. Tā, arī 1. aprīlī sanākot kopā Birzgales iestāžu
vadītājiem arī apstiprinājām septiņas ģimenes un vienu līdzcilvēku sabiedrībā un tika
sadalītas sekojošas nominācijas:
1. LAIMAS UN VASILIJA SEŅIŅECU ĢIMENE – „BĒRNI IR MANA LAIME”.
2. ILZES UN ZIGFRĪDA STRAZDIŅU ĢIMENE – „KATRAM PUTNĒNAM SAVU LIGZDIŅU”
3. JĀŅA UN RITAS AUZĀNU ĢIMENE - „MŪSU DZIMTA IR TIK PAT KUPLĀ, KĀ LATVIJAS OZOLI”
4. GUNTARA UN ALDAS ZIEDU ĢIMENE – „MĒS STIPRINĀM MŪSU PAGASTU UN VALSTI”
5. VIKTORIJAS UN TĀLIVALŽA LOĶU ĢIMENE – „MĒS ESAM TIK PAT STRĀDĪGI, KĀ BIŠU SAIME”
6. JĀŅA UN ILGAS SKALDERU ĢIMENE - „MĒS ESAM TIK PAT STRĀDĪGI, KĀ BIŠU SAIME”
7. EDGARA UN SANDRAS SILIŅU ĢIMENE – „MUMS ASINĪS VIRMO MŪZIKA”
8. MĀRĪTE PETROVSKA NOMINĀCIJA LĪDZCILVĒKS SABIEDRĪBĀ - „AR MĪĻU SMAIDU UN LABIEM
VĀRDIEM PA DZĪVI EJOT”.
Visas šīs ģimenes un visi birzgalieši tiek gaidīti 1. maijā plkst. 1900 apmeklēt pasākumu „Mēs esam viens otram”, kas notiks
Birzgales Tautas namā. Būsiet mīļi gaidīti. Tālrunis informācijai 29417026.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
Ķeguma novada Birzgales bāriņtiesas
priekšsēdētāja Vija Arāja

PALĪDZĒSIM BĒRNIEM UN VECĀKIEM
Nav noslēpums, ka cilvēki šobrīd dzīvo zināmas spriedzes apstākļos, cits vairāk,
cits mazāk. Bērni ģimenēs to jūt un grib saviem vecākiem palīdzēt ar mīļu glāstu, labu
vārdu, skaistu zīmējumu...
Vecāki ir norūpējušies un pārņemti ar darba problēmām vai darba meklējumiem,
ar ģimenes likstām un strīdiem ģimenē naudas, sadzīvisku sīkumu vai citu iemeslu dēļ.
Bāriņtiesa arvien vairāk saņem informāciju par fizisku vai emocionālu
vardarbību pret bērnu. Piemēram, bērns tiek sists uz ielas citu garāmgājēju acu priekšā,
bērns tiek nolamāts uz ielas vai veikala rindā un uz bērnu tiek kliegts mājās. Mūsu vēlme
ir palīdzēt bērnam un ģimenei, lai bērna vecāki viņu mīlētu un spētu pateikt labu vārdu arī
grūtās dzīves situācijās. Katram bērnam tētis un māmiņa ir vieni un uz visu mūžu.
Mūsu lūgums sabiedrībai, kas redz šādu attieksmi pret bērnu, – ziņot par to bāriņtiesai, sociālajam dienestam vai policijai.
Telefonisks, rakstisks vai mutisks situācijas ziņojums pēc vēlēšanās paliek anonīms. Atbildība par situācijas paziņošanu netiek uzlikta.
Mēs iespēju robežās palīdzēsim bērna vecākiem, uzklausīsim viņu problēmas, ieteiksim iespējamos risinājumus, bet turpmākais rezultāts
būs atkarīgs no pašiem bērna vecākiem.
Bāriņtiesas darbiniekiem ir prieks par katru bērnu ģimenē, kura vecāki ir spējuši rast kopīgu valodu, ieklausīties viens otrā un
rast risinājumu samilzušajām problēmām, kas skar arī katra bērna dzīvi.
Nebūsim vienaldzīgi pret bērna pārdzīvojumiem! Mēs kopā varam bērnam daudz palīdzēt.
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Sniegpulkstenis starojošs pāri sniegiem
un pumpuru atmoda, kurai debesu balss
Tā dzīvība Tava, kas sākusi skanēt liegi
laukā, kad valda vēl puteņi, tumsa un sals.
Tava dzīvība zīlītēs, pūpolkokā,
kurš ar zariem sauli pie vaigiem glauž,
Esot ar ticību, cerību roku rokā
Tu brīnumu radi, kas cilvēkos ledājus lauž.
/K. Apškrūma/

Sveicam visus aprīļa jubilārus,
īpaši suminām:

17. aprīlī plkst. 1800 Tautas namā Vokālās mūzikas koncerts.
Pasākumā piedalās: koris „ Volante „ koris „Pērles” vokālais
ansamblis „Tikai Tā”
1.MAIJĀ PLKST.1900 TAUTAS NAMĀ KONCERTS
„MĒS ESAM VIENS OTRAM”

Koncertā piedalās pašdarbības kolektīvi un tiks
apbalvotas nominētās ģimenes.
Pēc koncerta plkst. 2200
Balle spēlēs grupa „Savējie”
Ieeja bezmaksas
PAZIŅOJUMS
Lūdzu Ogres invalīdu biedrības Birzgales grupas dalībniekus
uz sapulci ceturtdien, 15.aprīlī pulksten 11:00 ambulancē
invalīdu grupā.
Aisma Daudze

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA

Es aizeju un tomēr paliekuGan baltajā saulē, gan zilajā jūrā,
Gan šalcošā vējāEs esmu pie jums.

Kaupmane Agafija (1947)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

50 gados

Čaku-Šekmani Juri
Jukāmi Viju
Pētersoni Silviju
Teikmani Juri

55 gados

Branti Ilgu

60 gados

Dumpi Mildu
Kozjolu Jekaterinu
Skalderi Ilgu

65 gados

Dzeni Tamāru
Ozoliņu Edīti

70 gados

Breusovu Aļinu
Griezi Kārli

75 gados

Aļeksejonoku Gunāru
Zablocki Gunāru

No 17. aprīļa – 1. maijam Tautas namā apskatāma Ogres foto
kluba dalībnieka Mārtiņa Vilipsona fotoizstāde
„AR DABU UZ TU”

UZMANĪBU!
Sestdien 15.maijā Birzgalē
Plkst. 9:00 – PAVASARA GADATIRGUS
Pulksten 14:00 – dziedošo ģimeņu šova 3.vietas ieguvēju
ERIŅU ģimenes koncerts. Biļetes iepriekšpārdošanā no
19.aprīļa 3lati, koncerta dienā 4lati.

Muzeju nakts pasākumi:
Pulksten 19:00 – izstādes “Akmens
pelēkais skaistums” atklāšana,
Pulksten 19:30 – orientēšanās sacensības
“Atpazīsti nofotografēto”,
Pulksten 20:00 – Vecsaules folkloras grupas
uzvedums “Pirmā ganu diena”.
Muzeju nakts pasākumi ir bez maksas.

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta pārvalde – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ķeguma novads., tālr. 65034125 vai
65034212.

“Birzgales Avīzes” pielikums

2010.gada aprīlis

AKTUALITĀTES
LAUKSAIMNIECĪBĀ UN
VETERINĀRMEDICĪNĀ
LR Centrālā statistikas pārvalde
sadarbībā ar pašvaldību speciālistiem ir
uzsākusi kārtējo lauksaimniecības
skaitīšanu. Ķeguma novadā
nepieciešamo informāciju plānots iegūt
no 450 zemju un saimniecību
īpašniekiem, ar kuriem sazināsies
telefoniski. Tiks jautāts par:
• lauku saimniecību, tās īpašnieku / vadītāju;
• zemes platību un izmantošanu;
• lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;
• bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām;
• izmantotajām būvēm un tehnisko aprīkojumu;
• nodarbinātajām personām lauksaimniecībā;
• citām saimnieciskām darbībām.
Izlases veidā (atsevišķiem respondentiem) tiks jautāts par
lauksaimnieciskās ražošanas metodēm:
• augsnes apstrāde un auglības saglabāšana;
• dzīvnieku novietnes un kūtsmēslu krātuves; laistīšanas
metodes.
No 15. līdz 18. aprīlim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā
notiks 8. starptautiskā lauksaimnieciskās ražošanas un
infrastruktūras izstāde “Rigaagro 2010”, kuras galvenās tēmas
ir lauksaimniecības ražošana, infrastruktūra un pārvalde. Izstādē
piedalīsies gan ārvalstu, gan Latvijas uzņēmēji un piedāvās
lauksaimniekiem nepieciešamo tehniku, iekārtas un citu
produkciju un pakalpojumus. Vienlaikus izstāžu centrā Ķīpsalā
notiks mežsaimniecības un koksnes produktu izstāde “Mežs un
Koks 2010”, medību, inventāra un medību saimniecības izstāde
“Medības 2010" un dārza un floristikas izstāde “Dārzs. Flora
2010”. Izstādes darba laiki: 15. aprīlis 12.00 – 18.00, 16. – 17.
aprīlis 10.00 – 18.00, 18. aprīlis 10.00 – 17.00. Ieejas biļetes
cena – Ls 2.00. Nozares studentiem, pensionāriem, skolēniem,
bērniem – Ls 1.50.
Seminārs "Kārklu audzēšana alternatīvās enerģijas
ražošanai" notiks Ogres kultūras namā 16.aprīlī no 10.00 līdz
17.00. Papildinformācija pa tālr. 22019356.
Bezmaksas
kursi
„Dārzeņkopības
saimniecību
konkurētspējas paaugstināšana” notiks Ogres novadā
Madlienas pagastā (z/s „Bajāri”) 22.aprīlī no 10.00 līdz 17.00.
Pulcēšanās Madlienas centrā, stāvlaukumā, izbraukšana uz
„Bajāriem” no Madlienas centra 9:45. Zināšanās un pieredzē
dalīsies augļkopis D.Cauka un Latvijas Valsts Augļkopības
Institūta speciālisti. Pieteikšanās pa tālr. 26400224 vai
www.laukutikls.lv.
Bezmaksas kursi „Lauksaimniecības uzņēmumu vadības
menedžments” notiks Lielvārdes novadā SIA „Lāčplēša
grauds” Čuibas ielā 1, Kaibalā 26.aprīlī no 10.00 līdz 17.00.
Tikšanās no 9 30 – 9 50 pie SIA „Latvijas šķirnes sēklas” ēkas.
Lekciju tēmas par uzņēmuma vadību un grāmatvedību
paredzētas konkurētspējas paaugstināšanai. Pieteikšanās pa tālr.
26400224 vai www.laukutikls.lv.
Aicinu ieskatīties izdevumā „Lauku Lapa” Nr.61 visus, kurus
interesē valsts un ES atbalsts (izmaiņas platībmaksājumu
saņemšanā, dīzeļdegvielas akcīzes jaunā atmaksas kārtība u.c.),
Lauku attīstības programmas projekti (saimniecību

modernizācija (būves, stādu iegāde) – projektu iesniegšana no
5.maija; uzņēmumu radīšana un
attīstība (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītas darbības) –
projektu iesniegšana no 12. aprīļa līdz 13. maijam), izmaiņas
grāmatvedībā un nodokļos, kas attiecas uz lauksaimniecību.
„Lauku Lapu” var lasīt adresēs www.llkc.lv un
www.laukutikls.lv, kā arī pašvaldībā. Ir iespēja šo izdevumu
regulāri un bez maksas saņemt arī savā e-pastā (tas jāpiesaka
vēstulē, kas adresēta natalija.iljina@llkc.lv).
Atgādinu par suņu un kaķu īpašnieku pienākumu pieteikties
obligātajai mājdzīvnieku vakcinācija pret trakumsērgu. Par
potes saņemšanu (vai nesaņemšanas sekām) ir atbildīgs tikai
mājdzīvnieka īpašnieks. Pieteikties var pa tālr. 29115843. Tāpat
aicinu atbildīgi izturēties pret savu mājdzīvnieku (īpaši suņu)
klaiņošanu, lai novērstu dzīvnieku uzbrukumus apkārtējiem,
īpaši bērniem. Paskaidrojiet bērniem, ka nedrīkst glaudīt vai
aiztikt svešu suni pat tad, ja suņa saimnieks ir līdzās un
apgalvo, ka viņa suns ir mierīgs. Nekad nevar zināt, vai sunim
kaut kas nesāp, piemēram, ausis. Bērns nejauši var aizskart
sāpīgo vietu un suns kļūs agresīvs.
Lauku atbalsta dienests uzsāk iesniegumu pieņemšanu
platību maksājumiem 2010. gadā. Lauksaimnieki, kuri
apsaimnieko lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ), Lauku
atbalsta dienestā (LAD) atkal var iesniegt iesniegumus platību
atbalsta maksājumu saņemšanai.
No 12.aprīļa reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (piem.,
Ogrē, Brīvības ielā 40) pretendenti varēs saņemt Informatīvu
materiālu platību maksājumu saņemšanai 2010.gadā,
iesniegumu veidlapas, kā arī lauku bloku kartes. LAD vērš
uzmanību uz to, ka ir mainījušies atbalsta saņemšanas
nosacījumi dažiem atbalsta veidiem. Lauksaimniekiem, kuri nav
reģistrējušies LAD klientu reģistrā, taču vēlas pieteikties platību
maksājumu saņemšanai, jādodas uz to LAD RLP, kurā atrodas
lielākā apsaimniekojamā LIZ platība. Tur jāpiereģistrējas un
jāiesniedz apsaimniekojamās zemes kadastra numuri.
Pretendējot
uz
platību
maksājumiem
2010.
gadā,
lauksaimniekam līdz 17. maijam LAD jāiesniedz aizpildīts
iesniegums un lauku bloku kartes. Gadījumā, ja lauksaimnieks
nepagūs iesniegumu iesniegt līdz 17.maijam, to varēs izdarīt vēl
līdz 11.jūnijam. Taču tad par katru nokavēto darba dienu
atbalsta apjoms tiks samazināts par 1%. ES tiešo maksājumu
departamenta tālr. 67027424.
2010. gada 8. aprīlī stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 327
„Kārtība, kādā piešķir Eiropas Savienības atbalstu ārkārtas
tirgus pasākumiem piena nozarē”. Atbalstu piešķir piena
ražotājam par 2008./2009. kvotas gadā pieejamās piena tiešās
tirdzniecības un piegādes kvotas ietvaros realizēto piena tonnu,
ja
• piena ražotājam pieejamā piena tiešās tirdzniecības un
piegādes kvota uz 2009. gada 31. martu ir vismaz 80
tonnu;
• piena ražotājs 2008./2009. kvotas gadā ir realizējis
vismaz 80 tonnu piena;
• piena ražotājs 2009./2010. kvotas gadā vismaz vienu
reizi ir realizējis pienu savas pieejamās kvotas ietvaros;
• piena ražotājs ir reģistrēts Lauku atbalsta dienestā.
Šim pasākumam nav jāiesniedz pieteikums, LAD atbalstu
aprēķinās pēc „Lauksaimniecības datu centra” datiem par
pieejamo piena kvotu un realizēto pienu, kuri apkopoti pēc
stāvokļa uz 2010. gada 15. aprīli. Tas ir vienreizējs atbalsts,
ko izmaksās 2010. gadā un to saņems visi tie, kas atbildīs
minētajiem nosacījumiem. LAD karstais telefons 67095000.

Sagatavoja lauksaimniecības konsultants un vetārsts Tadeušs Vaļevko

“Birzgales Avīzes” pielikums

2010.gada aprīlis

MŪZIKAS ZIŅAS

Milzīgās sniega kupenas jau izkusušas, tātad pavasaris
lieliem soļiem tuvojas un skolas bērni arī šogad sagaidīs
izlaidumus. Pirms tam ir izdzīvota gara, darbīga ziema.
Neskatoties uz ievērojami samazināto finansējumu mūzikas
skolai, pedagogi arī šajā mācību gadā ir pašaizliedzīgi strādājuši
un sagatavojuši savus audzēkņus vairākiem valsts konkursiem.
No 29. – 31. janvārim Jāzepa Vītola Latvijas valsts
Mūzikas akadēmijā notika XV Latvijas mūzikas skolu
Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkurss.
Tajā piedalījās mūzikas skolu audzēkņi no visas Latvijas. Katram
dalībniekam bija jāatskaņo obligātais skaņdarbs, kurš neatkarīgi
no mazā mūziķa vecuma katram instrumentam ir vienāds un otrs
skaņdarbs, kurš izvēlēts pēc paša ieskatiem.

No Birzgales mūzikas skolas šogad konkursā piedalījās
Aivis Petrovskis (trompete), Ingars Ivanovskis (trompete) un
Toms Paukšte (eifonijs). Visus konkursantus māca Laimonis
Paukšte un viņu koncertmeistars ir Aleksandrs Dribass.
Muzicēšana uz Mūzikas akadēmijas Lielās zāles skatuves ir
pārdzīvojums jebkuram muzikantam un, ja vēl izdodas lielisks
priekšnesums, tad gandarījuma sajūta neizpaliek.
3.martā Jelgavas mūzikas vidusskolā notika Jauno
pianistu valsts konkursa II kārta. Jelgavas zonā pavisam ir ap 20
mūzikas skolu, bet konkursā piedalījās dalībnieki tikai no 13
skolām. Viena no tām bija Birzgales mūzikas skola. Konkursanti
tika vērtēti trīs vecuma grupās. Viņi atskaņoja dažāda laikmeta
un rakstura skaņdarbus, bet katrai grupai bija noteikts laika
limits, kurā stingri jāiekļaujas. Mūsu skolas audzēkne Lelde
Braunšteina (skolotāja Sandra Siliņa) bija viena no 13 jaunākās
grupas dalībniecēm./att./ Viņa savu uzstāšanos, kurā bija iekļauti
4 skaņdarbi veica patiešām spīdoši, ko novērtēja arī žūrija.
Jelgavas mūzikas vidusskola mūs laipni uzņēma arī 17.
martā, kad kopā pulcējās Valsts Pūšaminstrumentu konkursa festivāla II kārtas dalībnieki no visām reģiona mūzikas skolām.
No Birzgales konkursam – festivālam gatavojās: flautiste Juliāna
Kokina, trompetisti Aivis Petrovskis, Ingars Ivanovskis un Jānis
Martinovs, eifonisti Ronalds Puķe un Toms Paukšte. Dalībnieki
tika vērtēti trīs vecuma grupās un brīvi izvēlētai programmai bija
jāiekļaujas laika limitā. Kopā ar koncertmeistaru Aleksandru
Dribasu un pedagogu Laimoni Paukšti audzēkņi daudz laika un
darba bija ieguldījuši, lai sekmīgi varētu startēt konkursā.
Piedalīšanās konkursos ir liels izaicinājums katram
dalībniekam gan apgūstot sarežģītāku repertuāru, gan
sakoncentrējoties īpašos apstākļos, lai sniegtu klausītājiem savu
labāko priekšnesumu.

,,BIRZGALES FILHARMONIJĀ’’ SKAN KORA MŪZIKA
30 gadu atpakaļ ar pūtēju orķestra dibinātāja Daiņa Saliņa palīdzību tautas namam tika iegādāts flīģelis. Toreiz viņš
priecājoties par jauno koncertinstrumentu tautas namu nosauca par Birzgales Filharmoniju. Tas bija teikts ar domu, ka Birzgalē uz
vietas mūzikā jāizglīto bērni, ir jāskan augstas klases mūzikai ir jāveido sava kultūras dzīve balstoties uz augstiem standartiem. Nekas
nav radies tukšā vietā. Arī ne šis notikums, ko piedzīvojām 27. martā Birzgales tautas namā vai šoreiz patiešām gribas teikt
filharmonijā. Notika plašs, līdz šim vēl nedzirdēts, kora mūzikas koncerts. Pirmā brīdī liekas, kas tad tur tik nozīmīgs. Birzgalē jau no
izseniem laikiem ļaudis dziedājuši. Arī šobrīd dzied gan bērni, gan jaunieši, gan dāmas un ar saviem brīnišķīgajiem priekšnesumiem
priecē klausītājus. Tomēr. Birzgales tautas nama zāle, nekad vēl nebija uzņēmusi tik daudz pieaugušo koru. Tas bija iespējams tikai
pateicoties apstāklim, ka Birzgalē tautas nams ir ieguvis jaunu elpu: tajā ir laba akustika, gaišas telpas, tajā gribas iegriezties pašiem
un aicināt ciemos draugus. Un draugi brauc, jo ir dzirdējuši par ilggadīgajām mūzikas tradīcijām mūsu pagastā un par gaišajiem
cilvēkiem, kuri šeit dzīvo.
Šajā dienā Birzgalē pirmo reizi uzstājās Ogres kultūras centra sieviešu koris ,,Rasa”, Lēdmanes pagasta sieviešu koris,
Neredzīgo biedrības vīru vokālais ansamblis, kurš savas kvalitātes ziņā ir noteikti uztverams kā vīru koris un mūsu pašu – Birzgales
pagasta sieviešu koris ,,Pērles’’. (Atvainojos, ka neatceros visu vadītāju vārdus, tāpēc neminēšu nevienu). Runa šoreiz ir par to, ka
Birzgalē notika kora mūzikas koncerts, kurā dzirdējām visdažādāko laikmetu un stilu mūziku, visdažādākajās apdarēs, kuras bija
pieskaņotas katra kolektīva gaumei. Kori bija tik atšķirīgi savos priekšnesumos, bet sniedzot klausītājiem pašu labāko no sevis, spēja
tos aizkustināt līdz sirds dziļumiem.
Niansēta kora mūzika nav paredzēta brīvdabas estrādēm. (Dziesmu svētki Mežaparka estrādē dziedot ļaužu tūkstošiem varētu
būt izņēmums). Tai jāskan piemērotās zālēs. Arī tādā kā Birzgales tautas nama zālē. Tai jāpulcē klausītāji. Kora mūzika var būt ļoti
nopietna un stāstīt par pasaules mūžīgajām tēmām, kā to izdziedāja koris no Ogres. Tā var būt tautā iemīļotas populārās mūzikas
dziesmas, ko dzirdējām Lēdmanes dziedātāju un Rīgas vīru izpildījumā. Tās var būt arī īpaši savam korim pielāgotas kora klasikas
dziesmas, ko dzirdējām skanam Birzgales dāmu kora izpildījumā. Lai visi koncerta dalībnieki arī turpmāk izdzīvo to brīnumu, ko dod
piedalīšanās ,,skaņu mājas’’ celšanā dziedot daudzbalsīgi. Lai birzgalieši arī turpmāk savā tautas namā varētu piedzīvot Dziesmas
svētkus.
Līga Paukšte

Sveika, pavasarī!
Beidzot ir pienācis ilgi gaidītais un viskrāsainākais gadalaiks – pavasaris! Šajā laikā mostas daba un viss dzīvais, tūlīt, tūlīt uzziedēs
ievas, ķirši, ābeles, ceriņi un vēl ......un vēl - tieši Tev tiek dota vienreizēja iespēja uzziedēt kopā ar dabu!
Līdz ar pavasara iestāšanos, savu darbību ambulances telpās uzsāk kosmetologs un aromterapeits Dagnija Kazule.
Sīkāka informācija par kosmetologa darba laiku, procedūrām un iespējām pie koordinatores Agneses pa tālr.26436834.
Kosmetologs strādā tikai ar dabīgiem kosmētikas līdzekļiem.
UZZIEDI KOPĀ AR PAVASARI!

