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Daudzdzīvokļu māju
apsaimniekošana – problēmas
un risinājumi?
Pirms 3 gadiem 2007.gada jūlijā notika
māju iedzīvotāju sapulce, kurā tika aktualizētas
lielākās problēmas – kāpņu telpu stāvoklis, tekoši
jumti,
automašīnu
stāvvietas,
sarūsējušās
ūdensvada un kanalizācijas caurules. Diemžēl daļa
iedzīvotāju joprojām uzskata, ka viņu īpašums
sākas tikai aiz dzīvokļa durvīm un par pārējo
neliekas ne zinis. Tomēr vajadzētu saprast, ka
laukos jaunu māju celtniecības valsts programma
nepastāv, bet lai uzceltu privātmāju nepieciešami
lieli finansiāli ieguldījumi, un tas būtu pa spēkam
(ņemot vērā pašreizējās banku kreditēšanas
iespējas) tikai retajam. Tāpēc jādara viss
iespējamais, lai jau esošās mājas kalpotu pēc
iespējas ilgāk, bet caurs jumts, bojātas
notekcaurules un mitrs pagrabs bojā visu māju
kopumā, neatkarīgi no tā vai dzīvo pirmajā vai
ceturtajā stāvā. Kā šajā laikā veicies ar apsaimniekošanu, aicināju uz sarunu māju vecākos vai viņu vietniekus.
Kalna iela 3/1, A.Starovoitovs. Pa šo laiku esam veikuši remontu kāpņu telpās, uz jumta lūkām un mājas galiem atjaunots
skārda segums, kā arī kopā ar kaimiņu māju ierīkojām un paplašinājām automašīnu stāvvietas. Nomainītas arī kāpņu telpu ārdurvis.
Lielākās problēmas ir ar nemaksātājiem un darbaspēku, jo ir nopirktas notekcaurules un ruberoīds jumtam, bet vai nu negrib strādāt,
vai arī daudziem nav laika. Pašā sākumā entuziasms bija lielāks, bet tagad tas diemžēl ir apsīcis. Pozitīvs moments mums ir tas, ka
katru nedēļu ir dežurants kāpņu telpā, kas regulāri to uzkopj.
Nākotnes iela 9, I.Puišele. Pa šiem 3 gadiem mums ir nobetonēta mājas pamatne pie ieejas, zem balkoniem ar granti
aizbērtas bedres, vēlreiz iztīrīti pagrabi un nosiltinātas apkures caurules. Ir izremontēta viena kāpņu telpa, nomainītas pagrabu
durvis un salabotas nojumes pie ieejas durvīm. Pašlaik mēs krājam naudu mājas jumta nomaiņai un jaunām durvīm visām kāpņu
telpām. Lielākās problēmas ir darbaspēka trūkums un ļoti gribētos, lai maksātāji ir atsaucīgāki, jo vien daļa ļaunprātīgi izmanto
pašreizējo ekonomisko krīzi. Vēl daļa mūsu mājas iedzīvotāju sūdzas par suņiem, kuri kā tualeti izmanto zālāju pie mājas vai rotaļu
laukumu, bet tā jau ir saimnieku atbildība. Tālākā perspektīvā būtu nepieciešams arī siltināt māju. Gribētu, lai cilvēki būtu
atsaucīgāki un saprastu, ka viss jau tiek darīts pašu mājas iedzīvotāju interesēs, nevis priekš kāda cita.
Kalna iela 1, L.Baginska. Trīs gadu laikā esam padarījuši samērā daudz, ņemot vērā cik naudas ir ieguldīts. Divus gadus
krājām naudu, lai varētu uzlikt mājai jaunu jumta segumu, protams, arī ierīkot elektrību kāpnēs un pagrabos, kā arī pielabot kāpņu
telpu logus un durvis. Tagad mēs nolēmām turpināt mājas uzlabošanas darbus no augšas uz leju – salabot notekcaurules un
iebetonēt vietām iegruvušos pamatus. Gada laikā mums sakrājas kādi 450 lati un tad varam organizēt nepieciešamos darbus. Parasti
Normunds Kreimanis noorganizē visus ar tehniku saistītos darbus un tad cilvēki, kuri ir brīvi nāk un strādā. Runājot par naudas
maksāšanu, situāciju var salīdzināt ar brāļu Kaudzīšu “Mērnieku laikos” sieviņas teikto, ka visus cilvēkus var iedalīt 4 grupās,
salīdzinot ar ziedošiem kokiem. Viena grupa ir tie, kas regulāri samaksā un piedalās visos darbos; otrā grupa samaksā savus piecus
latus mēnesī, bet aizņemtības vai veselības problēmu dēļ darbos nepiedalās; trešā grupa nevar samaksāt visu, bet darbos piedalās; un
ceturtā grupa nemaksā, darbos nepiedalās un visus kritizē, bet talkas dienās nerādās ārā no mājas. Mūsu mājas apkārtne, tāpat kā
Birzgale ir diezgan sakopta, gribētos, lai pagasta pārvalde vēl vairāk pieliktu roku pie bērnu laukuma sakopšanas. Kaut kas jau tiek
darīts, bet firmai AKORNS arī vajadzētu būt laukuma konstrukcijām 5 gadu garantijai. Vēl uz mājas jumta būtu nepieciešam uzlikt
skārdu: uz malām un ventilācijas lūkām. Ļoti labi būtu, ja varētu nokrāsot mājas fasādi un pielabot mājas galos drūpošos ķieģeļus,
ūdensvada stāvvadus un kritiskākos posmus kanalizācijas caurulēm.
Nākotnes iela 11, J.Priekulis. Mūsu mājai nomainītas ieejas durvis, uzliktas jaunas nojumes, mainīta jumta kore un
atsevišķas šīfera plāksnes. Atjaunots celiņš gar māju, mainītas ūdens notekcaurules, aiztaisītas šuves paneļos un nosiltināti pagrabu
logi, kā arī labotas un mainītas kāpņu telpu un pagrabu durvis. Diemžēl cilvēki negrib vai nevar atļauties maksāt, līdz ar to visi
darbi apstājas. Mājas talkās arī piedalās tikai kādi 30% cilvēku. Mājai būtu nepieciešams jauns jumta segums.
Kalna iela 3/2, V.Putāns. Pa šo laiku esam sakrājuši naudu un nopirkuši ruberoīdu un bituma mastiku, tāpēc šīs nedēļas
beigās uzklāsim mājai jumta segumu. Pie mājas ir ierīkotas autostāvvietas, salabotas durvis un notekcaurules. Perspektīvā vajadzētu
ķerties klāt ūdensvada un kanalizācijas caurulēm, bet diemžēl ir problēmas ar naudas maksājumiem. Talkās gan aktīvi piedalās
lielākā daļa mājas iedzīvotāju.
Ar māju vecākajiem vai to vietniekiem tikās V.Pastars
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Kā F.Lista Ungāru
rapsodija...
...nežēlīgi ātri, mazliet smeldzīgi, radoša darba
pārpilni –tā aizskrējuši atkal 10 gadi mūsu novadnieces,
tulkotājas, ungāru kultūras daudzinātājas Elgas Sakses
mūžā. 11. augustā viņai visai apaļa jubileja. Lai Dievs
mums visiem atvēlētu vismaz 80 vasaras! Birzgales
muzeja “Rūķi” plauktā kārba Nr. 97 ar uzrakstu “Elga
Sakse un viņas tulkotās grāmatas” ir sen par mazu, lai
tajā ietilpinātu vairāk nekā 70 ungāru autoru darbus, kuri
kopš 1966.gada, jubilāres tulkoti, izdoti latviešu valodā.
Piedodiet, Elga, manuprāt, Latvijā nav daudz
izdevniecību, ar kurām Jūs nebūtu sadarbojusies.
Piemēram, pērn no “Tapala” pie lasītājiem aizceļoja
Leslija L.Lorenca romāns “Budistu klostera noslēpums”.
Bet mani visvairāk pārsteidz, pat fascinē tulkotājas
drosme latviskot visai sarežģītus 20. gadsimta modernās
literatūras paraugus. 1994.gadā “Preses nams” izdeva
Elgas Sakses tulkoto eseju – romānu “Hārona laivā vai
novecošanas simptomi”, kurā autors Ģula Ijēšs ar
pašcieņu un miera pilns raksta par vecumu. Toreiz, kad
jubilāre tulkoja šo darbu viņai bija nedaudz pāri 60. Ar
labu humoru apdvestajā romānā izlasu rindas:
“...stabulīte jāpūš nevis no šī gala, bet gan no otra. Lai es
izrīkotu laiku, nevis laiks mani, un, dabiski, cik iespējam
– ilgāk”.
Spējot saskatīt citiem neredzamo, saprotot
daudziem nesaprotamo, saklausot nesaklausāmo, Elga
Jubilāre kopā ar A.Smilškalni teātra dienās Birzgalē
Sakse piekļuvusi tik sarežģītajai ungāru tautas dvēselei.
Par to viņai pērn pasniegts Ungārijas Republikas ordeņa
2010.gada 26.martā
“Par nopelniem” Bruņinieka krusts.
Atkal zied vasara, un Nacionālais teātris
gatavojas jaunajai sezonai. Aizvadītajā nedēļā sarunājos ar teātra literārās daļas vadītāju R.Melnaci. Viņa sūta Elgai Saksei sveicienus
jubilejā un saka paldies, ka, pateicoties Liliomam, kas Ģirta Jakovļeva vai Ulda Dumpja atveidots uz skatuves kāpa 1971.gadā, aizsākās
arī garš un interesants sadarbības laiks. Jo no ungāru valodas jubilāre tulkojusi 10 lugas, no kuram vairākas ilgi bijušas Nacionālā teātra
repertuārā.
LAI JUMS VESELĪBA, LAI LABI KAIMIŅI UN RADOŠS NOSKAŅOJUMS!
LAI JŪS ILGI VĒL SPĒTU IZRĪKOT SAVU LAIKU!
D.Melnūdre

14.augustā plkst. 1900 Rūķu parkā
BIRZGALĒ CIEMOSIES IEVA
KERĒVICA UN ZAĻAIS KORIS.
Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā uz
koncertu 3 Ls, pensionāriem un
skolēniem – 2Ls,
pirmsskolas bērniem ieeja
bezmaksas. Koncerta dienā – 4Ls.
Pēc koncerta, plkst. 2200 zaļumballe
spēlēs grupa „Emburgas zēni”
Ieejas maksa – 3Ls. Pērkot biļetes
iepriekšpārdošanā uz koncertu un
balli ieejas maksa – 5Ls.
Biļetes var iegādāties no 19. jūlija pie
Tautas nama vadītājas.
Kontakttālrunis 29424612.
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Publiskais interneta pieejas
punkts
Publiskais interneta pieejas punkts Tautas nama telpās
darbojas jau no 16.novembra.
Darba laiks: darbdienās no plkst. 12:00 -16:00, tikai
neaizmirstiet, ka ieeja ir pa gala durvīm.
Ir iespēja piekļūt internetam un izmantot datoru, ir
iespēja veikt arī melnbalto izdruku. Palīdzēsim jums iepazīt
datoru un plašās interneta iespējas, veikt maksājumus internetā
un citas jūsu vēlmes. Vēlreiz atgādinu, ka punkts nav paredzēts
datorspēlēm, bet domāts e-pasta saņemšanai un nosūtīšanai,
darba meklējumiem, informācijas iegūšanai.
Gaidīsim Jūs un palīdzēsim īstenot vēlmes!
Publiskā interneta pieejas punkta vadītājs E.Skuja

Izstāde “Stundā sēdēšu klusu” Birzgalē
Pērn ar šādu nosaukumu Ogres Vēstures un mākslas muzejs apmeklētājiem sagatavoja apskatu par Ogres rajona skolu vēsturi.
Tā tapšanā nedaudz piedalījās arī mūsu “Rūķi”. Tāpēc esmu ļoti pateicīga Ogres kolēģiem, kas ar šo ceļojošo ekspozīciju uz vienu
mēnesi no 17. augusta līdz pusseptembrim atvēl iepazīties birzgaliešiem.
Arī Birzgales skolas “vēstures grāmatā” jau 161 gadskārtu lappuse, bet žēl, ka tajā saglabājušies pamaz fotomateriālu. Lai
redzētu meiteņu un puišu apģērbus, frizūras, vaļaspriekus un smaidošās sejas, kuras solījušās stundā sēdēt klusu, būs interesanti aplūkot
fotogrāfijas no Kaibalas, Zādzenes, Ogres. Pusaudžiem šķitīs dīvaini, ka tik daudzu izstādē minēto skolu mūsu apkārtnē vairs nav.
Piemēram, par Umpārti, kas arī daudziem vecākās paaudzes birzgaliešiem bija pirmā un vismīļākā skola, izstādē liecina zvans, par
Kalna skolu – svētku programma un laika novērojumu burtnīca.
Savukārt, lai “atdzīvinātu” izstādes vidi un eksponētos muzeja priekšmetus, izveidota filma. Režisors Uģis Tīrums Ogres
1.vidusskolas skolēniem uzticējis izspēlēt raksturīgas epizodes no seno laiku skolas, no Latvijas pirmās brīvvalsts/1918.-1940./ un
padomju laiku skolas ikdienas. Šo īsfilmu, ko saņēmu dāvanā no Ogres muzeja, Birzgales skolēni septembra sākumā varēs noskatīties
skolā vēstures stundās pēc izstādes apmeklējuma. Muzejā esmu sagatavojusi arī darba lapu, kas liks vērīgāk aplūkot eksponātus un
ieklausīties gida stāstījumā, varbūt arī skolā saņemt pirmo labo atzīmi jaunajā mācību gadā.
Šopavasar izstādes “Akmeņu pelēkais skaistums” veidošanā cītīgi piedalījās “Birztaliņas” audzēkņi, kuri šoruden jau sāks
skolas gaitas. Visus Birzgales skolas pirmklasniekus, viņu vecākus un pirmo skolotāju muzejā gaidīšu sestdien, 28. augustā
pulksten 13.00. Pirms mazie apņemas stundā sēdēt klusu vēl nedaudz jāpajandalē...
Tātad, ceļojošā izstāde par skolu vēsturi Birzgales muzejā no 17. augusta.
D.Melnūdre

BĀRIŅTIESU NOMETNE
RAISKUMĀ
Jau trešo gadu pēc kārtas Latvijas bāriņtiesu
asociācija
rīko
vasaras
nometnes
bāriņtiesu
darbiniekiem. Šogad pirmo gadu tajā piedalījāmies arī
mēs- Birzgales bāriņtiesa. Pateicoties bāriņtiesas
priekšsēdētājas Vija Arājas uzņēmībai, mēs bijām viena
no retajām bāriņtiesām, kura nometni apmeklēja pilnā
sastāvā- Vija Arāja kā bāriņtiesas priekšsēdētāja, un
mēs, bāriņtiesas locekles – Ilona Klimane, Inta Pastare
un Mārīte Petrovska.
Nometne notika no 6. līdz 8. augustam, un tās
norises vieta bija Pārgaujas novada Raiskuma pagasts.
Skaista vieta, brīnišķīgi cilvēki un 90 bāriņtiesu
darbinieki no visas Latvijas- kas var būt labāks par šo!
Trīs dienu garumā apguvām ne tikai pozitīvo domāšanu
un dažādas dzīvesziņas mākslas, tā pilnveidojot sevi
garīgi, bet arī, neskatoties uz lielo karstumu, aktīvi
piedalījāmies dažādās fiziskajās aktivitātēs. Trīs dienas,
kas, protams, neizmainīja pasauli, bet kurās
pasmēlāmies gan zināšanas, gan spēku, strādājot šo
grūto un atbildīgo darbu. Paldies par doto izdevību iepazīties tuvāk ar kolēģiem, iegūt jaunas zināšanas un iemaņas un arī atpūsties
pirms jaunā darba cēliena!
Birzgales bāriņtiesas locekle Mārīte Petrovska
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Tagad mums jādala smiekli un asaras,
Saule, mēness, ziemas un vasaras,
Septiņas dienas, rīti un vakari...
Jādala viss, ko var dalīt un dot.
Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēdza:

31.jūlijā
6.augustā

Anete Simsone un
Aigars Jaudzems

Evita Liepiņa un Māris Pētersons
SVEICAM!
Sociālais dienests informē

Vientuļie pensionāri un maznodrošinātās ģimenes katru
pirmdienu Birzgales pagasta pārvaldē, pie sociālā darba
organizatores var saņemt maizīti.
Latvijas Sarkanā Krusta Ķeguma nodaļa Birzgalē pie sociālā
darba organizatores no 27. 04.2010. izsniedz pārtikas produktu
pakas Ķeguma novada Birzgales pagasta trūcīgajiem
iedzīvotājiem. Katru darba dienu no plkst. 9:00 – 12:00 un no
plkst. 13:00 – 17.00
Pārtikas paku var saņemt vienu reizi mēnesī. Lai saņemtu
pārtikas produktu paku, jāuzrāda Ķeguma novada Sociālā
dienesta izsniegta izziņa par trūcīgās ģimenes/personas statusu.

Pensionāru, invalīdu ekskursija 2010. gada
25.augustā. Izbraucam 8.00 no pieturas.
1. Vējiņu alas Braslas krastā- Straupē.
2. Jaunklētnieki /strausi/
3. Silkalni /apskates saimn./- tējas, pirtsslotas, tēju
degustācija.
4. Vaidavas keramikas ražotne “Rebeka.”
5. Lejasbregži – krēslu meistari, keramika.
6. Sietiņiezis- kāpelējam pa brīvu.
Kopā izdevumi par ekskursijām – 4 lati,+ ceļa izdevumi 2,50Ls
no cilvēka.
Sociālā darba organizatore:
Iveta Ķepiņa, tel. 65035985.

Ķeguma novada dome NOLEMJ:
Izdarīt grozījumus Ķeguma novada domes 07.07.2010.domes
lēmumā (protokols nr.14, 5.§) „Par ūdens un kanalizācijas
maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē”,
punktu 1.1. izsakot sekojošā redakcijā: „ ūdens padeves tarifs
iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji – 1,07 Ls
vienam cilvēkam mēnesī + PVN ;
patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji – 0,19
Ls/m3+PVN “

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta,
Paliek cilvēka mūžs...

Dipane Aleksandra (1932)
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Tumšzaļās augusta naktīs
Mācos vējiem par aizdzīto vasaru piedot,
Tumšzaļās augusta naktīs
Saucu kopā visbaltākās atmiņas
Un pārvēršu asteru ziedos.
/S.Kaldupe/

Sveicam visus augusta jubilārus,
īpaši suminām:
Pilngadniekus

50
55
60
70
75
80
83
89
92

Grīnvaldi Dzintru
Ziedu Lindu
Daudzi Uldi
Popovu Juriju
Rozēnu Sarmu
Belabko Tadeušu
Braunšteinu Dzintaru
Smilškalnu Agri
Dreimani Ludmilu
Feodorovu Ivaru
Kleinovski Imantu
Saksi Elgu
Baibu Jāzepu
Kreicmani Tamāru
Pormani Kārli
Bošu Elfrīdu
Klaušu Olgu
Siliņu Mariju

SIA “KNIFS 4” 29222427
Piedāvājam ūdens tilpņu – upju, ezeru, dīķu, peldvietu,
krasta joslu izpļaušanu ar ūdens trimmeri (pļaušanas dziļums
no 0 līdz 1.5m). Pļaujot ar ūdens trimmeri netiek iznīcināti
aizsargājamie ūdensaugi.
Apskatot un izvērtējot darba apjomu mēs ar prieku
izstrādāsim Jums paredzētu piedāvājumu, kā arī labprāt
piedalīsimies rīkotajos iepirkuma konkursos. Šis pakalpojums
ir bezmaksas, zvaniet, visu sarunāsim.
Kontakttālrunis: 29472045

Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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 augusts

AKTUALITĀTES LAUKSAIMNIECĪBĀ UN LAUKU ATTĪSTĪBĀ
Valsts un ES atbalsts zivsaimniecībā
Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsācis projektu iesniegumu
pieņemšanu vairāku Zivju fonda pasākumu trešajā projektu
iesniegumu iesniegšanas kārtā. Atbalsta pretendenti savus projektus
atbalsta saņemšanai varēs iesniegt līdz š.g.29.augustam. Piemēram,
iespējams pieteikties atbalstam zivju resursu pavairošanai un
atražošanai publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas
tiesības pieder valstij vai pašvaldībai. Atbalsta pretendenti var arī
pieteikties atbalstam zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu
aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus). Tāpat
LAD sācis pieņemt projektu iesniegumus Eiropas Zivsaimniecības
fonda (EZF) atbalsta ieviešanai Latvijā 2007.–2013.gadam šādos
pasākumos:
- no 22.jūlija līdz 15.decembrim pasākumā „Zvejas un akvakultūras
produktu apstrāde un mārketings”,
- no 22.jūlija līdz 23.augustam pasākumā „Investīcijas akvakultūras
uzņēmumos”,
- no 20.augusta līdz 15.decembrim „Zveja iekšējos ūdeņos”.
Projektu iesniegumus pieņem Lauku atbalsta dienestā, Rīgā,
Republikas laukumā 2, 8.stāvā, 820.kabinetā, tālrunis 67027687.
Iesnieguma veidlapa un informācija par projektu iesniegšanas kārtību
pieejama LAD interneta mājas lapā www.lad.gov.lv
Papildus atbalsts no kredītu fonda
Lauksaimnieki, kas LADā pieteiksies atbalstam pasākumos „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību
nesaistītu darbību dažādošanu)”, „Lauku saimniecību modernizācija”,
pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” apakšpasākumam
„Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas
izcelsmes biomasas”, „Lauksaimniecības produktu pievienotās
vērtības radīšana”, „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”, „Investīcijas
akvakultūras uzņēmumos” un „Zvejas un akvakultūras produktu
apstrāde”, papildus investīciju grantam varēs pretendēt uz atbalstu
kredītu fonda aizdevuma veidā. Saņemot kredītu fonda līdzekļu
aizdevumu, atbalsta pretendentiem būs mazāka kredītprocentu likme
nekā līdzvērtīgam aizdevumam brīvā tirgū. Lai pieteiktos kredītu
fonda aizdevumam, atbalsta pretendents kredītiestādē iesniedz
iesniegumu, investīciju projektu un LAD lēmumu par projekta
iesniegumu. Kā Kredītu fonda pārvaldītājs darbosies valsts akciju
sabiedrība „Lauku attīstības fonds”.
Akcīzes nodokļa atmaksa par jūlijā iegādāto dīzeļdegvielu
Sākot ar š.g. jūliju, spēkā stājusies jaunā akcīzes degvielas iegādes
sistēma (LAD piešķirtais degvielas limits saimnieciskajam gadam bez
akcīzes nodokļa piemērošanas). Taču, ja š.g. jūlijā ir iegādāta
degviela, par kuru veikta arī pilna nodokļa samaksa, tad, lai saņemtu
akcīzes nodokļa atmaksu, lauksaimniekiem līdz 2010.gada
31.augustam jāiesniedz LAD iesniegumu un dokumentu kopijas, kas
apliecina dīzeļdegvielas iegādi. Tas attiecas tikai uz jūlijā iegādāto
degvielu. Papildus informācija pa tālr. 67095000. Un, ņemot vērā, ka
uz akcīzes nodokļa atvieglojumiem Latvijā pieteikušies par 7000
vairāk lauksaimnieku nekā iepriekš un maksimālais noteiktais hektāru
apjoms, kam paredzēts akcīzes nodokļa atbrīvojums, pārsniegts par
400 000 hektāriem, LAD palielinās platības limitu valstī, lai varētu
lauksaimniekus atbalstīt kā plānots – 100 litri, nevis 70 litri degvielas
uz hektāru, kā sanāktu, ja kopējais platības limits uz valsti paliktu
nemainīgs. Tuvākās DUS un noliktavas, kas LAD klientiem tirgo
dīzeļdegvielu bez akcīzes nodokļa (līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments un LAD lēmums par piešķirto degvielas limitu):
• „Astarte-Nafta” Ķegumā, Ķeguma pr.1a
• „Virši-A” Aizkrauklē, Druvas ielā 8, Kalna ielā 17 un 19
• „Ziemeļu nafta” Lielvārdē, Laimdotas ielā 23
• „Aparts” un „Solis ZS” Vecumniekos, Rīgas ielā 1 un 29

•
•

„D.I.V.” Sērenē (Jaunjelgavas nov.), „Kalngalos”
„Aparts” Rembatē, Glāzšķūnī

Nekustamā īpašuma nodoklis par neapstrādātu zemi
Sākot ar 2010. gadu, zemes īpašniekiem par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi (LIZ) nekustamā īpašuma
nodoklim (NĪN) tiek rēķināta papildlikme 1,5% apmērā. 2010. gada
30. jūlijā stājās spēkā MK noteikumi Nr. 635, kas nosaka, ka LIZ
platības apseko un sniedz informāciju vietējām pašvaldībām
papildlikmes aprēķināšanai
Lauku atbalsta dienests (LAD). Pamatojoties uz Valsts zemes
dienesta sniegto informāciju, LAD vizuāli apsekos LIZ platības, kas
ir lielākas par vienu hektāru. Apsekošanu veiks bez zemes vienības
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes. Pēc
apsekošanas LAD apkopos informāciju un līdz kārtējā gada 1.
novembrim vietējām pašvaldībām iesniegs ziņas par tām zemes
vienībām, kas uzskatāmas par neapstrādātu LIZ atbilstoši likuma „Par
nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantam (tas ir, lauksaimniecības
zeme, kuru neizmanto lauksaimniecības produktu ražošanai vai
audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un
turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai kura netiek uzturēta labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī). MK noteikumu Nr. 635 izpratnē
LIZ platība netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja
līdz kārtējā gada 1. septembrim tajā nav vismaz vienu reizi veikta
pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana.
Skolas augļu un dārzeņu programma
LAD drīzumā uzsāks administrēt arī ES atbalstu svaigu un integrēti
audzētu augļu un dārzeņu piegādāšanai vispārējo izglītības iestāžu 1.–
6. klašu skolēniem. Atbalstu piešķirs produktu ražotājiem par
svaigiem augļiem (āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm) un
dārzeņiem (kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem un kāļiem), ko izdalīs
skolēniem programmas darbības laikā. Augļiem un dārzeņiem jābūt
audzētiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības
produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas
prasībām un kontroles kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to
ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem ne tālāk par 300 km.
Produktu izdale plānota sākot ar 2011. gada janvāra pirmo mācību
nedēļu aptuveni 2 mēnešus katru mācību dienu ārpus pusdienām (100
g porcija). Uz atbalstu varēs pieteikties produktu ražotāji, tostarp arī
to kooperatīvās sabiedrības, kas reģistrējušies Pārtikas un veterinārajā
dienestā (PVD), kā arī pašvaldības un izglītības iestādes. Tāpat
pieteikties varēs arī saimnieciskās darbības veicēji, kas nodrošina
skolas ēdināšanu. Atbalsta pretendentam ir jāreģistrējas LAD klientu
reģistrā un jāiesniedz LAD iesniegums. Papildus informācija pa tālr.
67095000.
Augu aizsardzības līdzekļi un bites
Latvijā ir novērots, ka miglošanas līdzekļu lietošanas dēļ bojā iet
bites, tāpēc atgādinājums lauksaimniekiem – ja vēlas lietot augu
aizsardzības līdzekļus, ir jāiziet apmācība VAAD. Apmācības laikā
iepazīstas arī ar prasībām, proti, ka persona lieto augu aizsardzības
līdzekļus saskaņā ar norādēm marķējumā, kas definētas Augu
aizsardzības likumā un MK noteikumos Nr.463 (29.04.2004.) „Augu
aizsardzības līdzekļu izplatīšanas, glabāšanas un lietošanas
noteikumi”. Sākot ar 2011.gadu, šīs prasības lauksaimniekiem būs
jāievēro arī savstarpējās atbilstības pārvaldību prasību ietvaros – tas
nozīmē, ka pārkāpumu gadījumos lauksaimniekiem bez
Administratīvā pārkāpuma kodeksa noteiktā soda tiks piemērots arī
tiešo maksājumu atbalsta samazinājums. Ar brošūru „Savstarpējās
atbilstības pārvaldības prasības lauksaimniekiem Latvijā” var
iepazīties konsultanta kabinetā vai mājas lapas www.llkc.lv sadaļā
„Pakalpojumi”/”Savstarpējā atbilstība”.
Sagatavoja lauksaimniecības konsultants T.Vaļevko

“Birzgales Avīzes” pielikums

2010.gada augusts

Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu 9.Grāmatu svētki
Ikšķilē, 2010.gada 20.augustā
9:00 – 15:00 grāmatu komercizstāde Ikšķiles vidusskolas foajē.
Piedalās izdevniecības: „Zvaigzne ABC”, “Lauku Avīze”, „Nordik”, „Tapals”, „Jumava”, „Avots”,
“Poligrāfijas infocentrs”, „Rēriha grāmatnīca”, “Likteņstāsti”. Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē
svētku noslēgumā.
10.00 Svētku atklāšana
Pieaugušajiem
10.30 Publiskā diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija „2011.gada budžets – diskusiju
krustugunīs”, piedalās ministru prezidents V.Dombrovskis (JL), Andris Šķēle („Par Labu Latviju!”), PS,
SC, ZZS; diskusiju vada Tālis Eipurs – Ikšķiles vidusskolas zālē.
12.30
Deputātu kandidātu preses konference - iztaujā „Latvijas Avīzes,” reģionālās preses žurnālisti (Ogres
Vēstis Visiem, Lielvārdes Ziņas, Ķeguma Novada Ziņas, Ikšķiles Vēstis) – vidusskolas zālē
12.30 Seno lībiešu spēka zupa liepu paēnā.
13.30 „Graudā ir spēks” - tikšanās ar grāmatas autoru dietologu Andi Brēmani (Jumava) – domes zālē
13.30 „Vīrietis vēsai vasarai” – saruna ar romānisti Moniku Zīli (Lauku Avīze) – vidusskolas zālē
13.30 Iepazīsim literāro Ikšķili! - pārgājiens gides Līgas Dziedātājas pavadībā
14.30 Ko paši spējam savas veselības sakārtošanai? – Ineses Ziņģītes pieredze un demonstrējumi – vidusskolas zālē
Bērniem
11.00 „Kā top multfilmas” – stāsta to autore Roze Stiebra, dažas noskatoties – pirmsskolas vecuma bērniem- PII ”Urdaviņa” zālē.
11.45 Sprīdīša zupa
12.15 Tikšanās ar latviešu multfilmām un to veidotājiem (1.-3.kl.skolēni) - PII “Urdaviņa” zālē
13.00 „Mini, mini mīkliņu...” kopā ar latviešu tradīciju zinātājiem Ivetu un Vidvudu Medeņiem sadarbībā ar Zvaigzni ABC –
jaunākā skolas vecuma bērniem – PII „Urdaviņa” zālē
14.00 Spēle par latviešu ēšanas tradīcijām visu vecumu bērniem kopā ar Ivetu un Vidvudu Medeņiem sadarbībā ar Zvaigzni ABC
- birzītē pie skolas.
Pusaudžiem un jauniešiem
11.00 „...Veldrē visa labībiņa;/Veldrē visi jauni puiši...” – auglības simboli latviešu rotaļās un tradīcijās. Vada Iveta un Vidvuds
Medeņi sadarbībā ar Zvaigzni ABC – vidusskolas bibliotēkā
12.00 Vai viegli būt skolēnam?-saruna ar jauno rakstnieci Justīni Kļavu, grāmatas “Zeķe” autori, – vidusskolas bibliotēkā
13.00 Grāmatas tapšanas ceļš kopā ar Poligrāfijas infocentru – novada bibliotēkas lasītavā
13.00 Jauniešu
diskusija sadarbībā ar Sorosa fondu Latvija „Attiecības: vecāki un es. Sarežģīti?” - vada psiholoģe Renāte Slucka, piedalās jaunā
rakstniece Ieva Brice, grāmatas „Krista” autore (Zvaigzne ABC) – vidusskolas bibliotēkā
14.30 „ Mana dzimtene Latvija” – filmas demonstrēšana un tikšanās ar tās veidotājiem – vidusskolas bibliotēkā
15.30 Grāmatu svētku noslēgums, jaunāko grāmatu izloze vidusskolas zālē
Grāmatu svētkus atbalsta: Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers, Sorosa fonds Latvija, Latvijas Mobilais Telefons, Jelgavas
tipogrāfija, Latvijas Bērnu Fonds, Latvijas Ebreju biedrība „Šamir”, Biedrība „Goļar”, Tautas partija, Zaļo un Zemnieku savienība,
Pilsoniskā savienība, Saskaņas Centrs, Vienotība Anta Rugāte, Inese Vaidere, Ikšķiles novada dome.
Informatīvie atbalstītāji: Laikraksti “Latvijas Avīze”, “Ogres Vēstis Visiem”, “Ikšķiles Vēstis”, “Ogres televīzija”

Birzgales sporta svētki
Birzgales sporta svētkos futbolā 6 komandu
konkurencē: 1.vieta –„Kaibala” (Dzintars Grigāns,
Igors Kiseļevs, Arturs Krastiņš, Andris Viļums, Igors
Ushapovs, Alvils Kļaviņš); 2.vieta –„FK Tīnūži”,
3.vieta – „Jamaika”.
Kungiem volejbolā 2:2 9 komandu
konkurencē: 1.vieta – „Šļunduri” (Kristaps
Dārgais, Mārtiņš Jansons), 2.vieta- „Par labu
Latviju” (Kristaps Rūde, Deivids Strazdiņš) ;
3.vieta – „Ziemas Ķirši”(Emīls Josts, Juris
Kiršholcs).
Dāmām volejbolā 2:2 - 1.vieta- „Ķegums”
(Ilze Priževoite, Diāna Tiunčika), 2.vieta- „Tome”
(Anna Duncīte, Gunta Bergmane), 3.vieta –
„Double” (Evita Reinsone, Egija Abaroviča).
/attēlā/
Edgars Siliņš

