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2009./2010. gada bargā
ziema
Šī gada sniegotā ziema ir pārbaudījums ne tikai
dzīvajai dabai, bet arī cilvēka radītajām lietām. Aukstajos
janvāra rītos daudziem bija problēmas iedarbināt savus
automobiļus, privātmāju īpašnieki kurināja savus mitekļus
visu diennakti un bērniem beidzot var izskaidrot, kas ir
sniegs, sals, lausks un sērsna. Daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji šādā situācijā ir savā veidā priviliģēti – ienākot
mājās ir silts. Daudzi varbūt man oponēs, ka tik silti nemaz
nav un jāmaksā dārgi, bet aprunājoties ar individuālo māju
īpašniekiem, izrādās, ka kurināmais dārgs ir arī viņiem,
turklāt vēl pašiem jāstrādā. Lai noskaidrotu kā veicas darbi
siltuma ražošanas jomā un ūdensapgādē, devos pie Ķeguma
novada izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna un
komunālās saimniecības vadītāja Konstantīna Žoida.
Stāsta P. Kotāns: Apkure ir viena no vitāli
svarīgākajām lietām pagasta centrā, jo daudzdzīvokļu
mājas jau nav domātas ekspluatācijai bez apkures. Tādā aukstā ziemā kā šī noteikti
varētu aizsalt ūdensvads vai kanalizācija, turklāt iedzīvotājiem nemaz nav atsevišķu
novietņu kurināmā glabāšanai. Vēl pagājušā gadā iegādāti divi apkures katli,
dīzeļgenerators, atjaunots ūdenstornis. Diemžēl uzstādītā atdzelžošanas iekārta
nestrādā vajadzīgajā kvalitātē, un, lai to uzlabotu vajag papildus finansējumu. Ļoti
būtisks ieguvums šajā ziemā bija ģenerators, jo aukstajā decembra nogalē paliekot
bez elektroenerģijas gandrīz divas dienas, varēja aizsalt ūdensvads un siltumtrase –
šādā situācijā: kas notiktu Birzgales centrā? Vārds traģēdija ir pārāk maigs!
Situācija ar parādniekiem diemžēl nav uzlabojusies, drīzāk viņu ir kļuvis
vairāk kā “treknajos gados”, jo cilvēkiem nav darba, līdz ar to arī naudas. Šos
cilvēkus es varu saprast, bet diemžēl malku uz parāda mums vairs neviens nedod. Par
pagājušo gadu komunālo maksājuma parāds sastāda 10000 latu – par šo naudu
varētu iegādāties ap 700m3 malkas ar ko pietiktu divu visaukstāko ziemas mēnešu
apkurei. Pēc iedzīvotāju sapulces rudenī daudzi nemaksātāji ir nodoti kredītu
piedziņas firmai un viens no viņiem jau ir pilnībā norēķinājies par parādiem. Es
aicinu parādniekus būt saprātīgiem un sākt maksāt, jo parādu piedziņas firma strādā.
Ja lieta tiek nodota tiesu izpildītājiem, tad jau būs par vēlu un visi īpašumi un cilvēka
mantas tiks aprakstītas un atdotas izsolē . Elektrības rēķinus taču mēs apmaksājam un
tāpat jāmaksā arī komunālie maksājumi!
Es uzskatu, ka apkurei ir jābūt arī turpmāk, bet par to ir jādomā mums
visiem, sākot ar kāpņu telpu durvīm un logiem, beidzot ar māju siltināšanu.
Daudzdzīvokļu māju siltināšanai var izmantot arī ES fondu līdzekļus, bet nepieciešams
30-50% iedzīvotāju līdzfinansējums, kas patreizējā ekonomiskajā situācijā ir nereāls. Bet priecīgs moments ir tas, ka pašvaldības
iestāžu ēkas ir iekļautas ESF siltināšanas programmā.
Stāsta K.Žoids: Pašlaik mums kurtuvēs ir ielikti divi jauni katli, iebetonēta grīda, ieliktas jaunas durvis, bet darbojas arī
vecie. Šie katli kaut arī saucas kā vecie, bet tie pa vasaru ir saremontēti, atjaunotas bojātās sekcijas, tāpēc vairākus gadus tie
darbosies bez problēmām. Arī ģenerators pašlaik ir pietiekami jaudīgs, lai apgādātu gan ūdensvada, gan katlu mājas sūkņus. Kad
tā nebija, kurinātājiem nācās dzēst krāsnis, un, ja īsā laika posmā bija vairākkārtēji elektropadeves traucējumi, tad kurinātājiem
klājās ļoti grūti. Pašlaik katli un sūkņi darbojas normāli, nekādu būtisku traucējumu nav. Arī ūdenstornis strādā labi, ziemā biju
apskatīt un –30grādos viss bija kārtībā.
Visas pazemes komunikācijas ir 20-30 gadu vecas, ar sliktu siltumizolāciju vai vietām vispār bez tās. Apkures caurules
remontējam tikai avārijas gadījumā, jo lai tās nomainītu pilnībā, būtu vajadzīgi ļoti lieli līdzekļi. Ūdensvadu gan atsevišķos
posmos esam nomainījuši Smilšu ielā un pie dažām daudzdzīvokļu mājām. Pagrabstāvos apkures caurules ir bez siltumizolācijas
un, ja būs līdzekļi, vasarā šo darbu veiksim.
Kurinātāju sastāvs ir palicis vecais, tikai no jauna pienāca Emīls Priekulis. Malkas patēriņš ir krietni lielāks kā
iepriekšējos gados. Slikti arī tas, ka pavasarī bija sagādāta tikai neliela malkas rezerve, vēlāk nācās kurināt ar pilnībā neizžuvušu
malku. Labi, ka šogad kurinātājiem palīdz ES fondu stipendiāti, jo liels daudzums malkas bija arī jāskalda.
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No iedzīvotājiem īpašu sūdzību nav, vienīgi aukstajā laikā bija dažas, bet stūra, kā arī pirmo un
pēdējo stāvu dzīvokļi ir vēsāki, diemžēl mājas ir uzbūvētas bez iespējas regulēt siltuma padevi katrā
dzīvoklī. Pašlaik kopumā ziemā viss ir mierīgi, bet nevar vēl zināt kas būs, ja atkusīs Arī daži iedzīvotāji
rīkojas nekaunīgi, ņemot silto ūdeni no apkures sistēmas savām vajadzībām – veļas mazgāšanai vai
vannai. Lai nākošajā gadā nebūtu apkures problēmu, malku vajadzētu sagādāt pavasarī un vasarā, bet
sazāģēt var arī ziemā.
Mans ieteikums bija piegāzt apkures ūdenim kādu krāsainu, eļļainu un smakojošu vielu, kas
netraucētu saņemt siltumu, bet liegtu iespēju izmantot to vannai vai veļas mazgāšanai. Sūdzēties šādā
situācijā būtu bezjēdzīgi, jo apkures radiatoros esošais ūdens ir domāts tehniskām vajadzībām. Esiet
uzmanīgi ar apkures ūdeni – nesabojājiet apģērbu un ādas krāsu!
Viedokļus par komunālo saimniecību apkopoja V.Pastars

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI !!!
Aktuālākās izmaiņas likumā „Par nekustamā īpašuma
nodokli”.
Šajā gadā iedzīvotājiem valsts noteikusi vairākus jaunus nodokļus un mainījusi esošo nodokļu likmes. Izmaiņas attiecas arī
uz nekustamā īpašuma nodokli. Atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3. pantam zemei, ēkām vai to daļām,
inženierbūvēm nodokļa likme šogad ir 1,5% no kadastrālās vērtības (pērn tā bija 1%). Likums arī nosaka minimālo nodokļa
maksājumu 5 lati katram nodokļa maksātājam.
2010.gadā tiek saglabāts arī 25% nodokļa pieauguma ierobežojums. Nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu nepiemēro,
ja aprēķinātais nodoklis ir mazāks par 5 latiem. Izmaiņas likumā skar arī nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās
un izbeigšanās termiņu. Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7. pants nosaka, ka nekustamā īpašuma nodokli sāk maksāt ar
nākamo taksācijas gadu pēc īpašuma tiesību vai valdījuma tiesību rašanās un ar nākamo mēnesi pēc valsts vai pašvaldības nekustamā
īpašuma lietošanas vai nomas tiesību rašanās. Tas nozīmē, ka, piemēram, īpašuma pirkšanas – pārdošanas gadījumā nodokli vajadzēs
samaksāt par visu gadu, lai saņemtu izziņu zemesgrāmatai.
Ar 01.01.2010. stājās spēkā jauni nekustamā īpašuma
nodokļa objekti, tie ir vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamās mājas,
daudzdzīvokļu mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļas, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai. Saskaņā ar likumu šī nodokļa likme ir: 0,1% no
kadastrālās vērtības, ja tā nepārsniedz 40 000 latu; 0,2 % no
kadastrālās vērtības daļas, ja tā pārsniedz 40 000 latu, bet
nepārsniedz 75 000 latu; 0,3 % no kadastrālās vērtības daļas, ja tā
pārsniedz 75 000 latu.
Ēku un būvju kadastrālo vērtību datu bāzi mājokļa nodokļa
aprēķiniem novada pašvaldība no VZD saņems tikai gada otrajā
pusē. Līdz 2010. gada 1. jūlijam saskaņā ar likumu katrai pašvaldībai
tiks nodrošināta programmatūra nekustamā īpašuma nodokļa objekta
kadastrālās vērtības aprēķinam un arī nodokļa aprēķinam par
objektiem, kuru aplikšana ar nekustamā īpašuma nodokli tiek uzsākta
ar 2010. gada 1. janvāri, tāpēc paziņojumus par mājokļa nodokli
iedzīvotāji varēs saņemt ne vēlāk kā līdz šī gada 15.septembrim.
Nodokļu maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas termiņš
2010.gadā ir ne vēlāk kā 15.septembris. Pašvaldība pakāpeniski veiks
nodokļu aprēķinu, maksāšanas paziņojumu nosūtīšanu.
Pirmie maksāšanas paziņojumi tiks nosūtīti februārī par zemi un ēkām (kuras izmantotas saimnieciskajā darbībā), kuru
aprēķinātā nodokļu summa būs lielāka par 5 latiem. Maksāšanas paziņojumu nosūtīšanas termiņš par zemēm, kuru aprēķinātā summa
mazāka par 5 latiem un mājokļu nodokli - līdz 15.septembrim.
Nodokļu aprēķinu 2010.gadam nosaka :
1. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” ( Ar 01.01.2010. grozījumiem);
2. MK Noteikumi Nr.495 “Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtību” ( Ar 22.12.2009. grozījumiem)

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvanīt nodokļu administratorei
Marinai Birzulei pa tālruņiem:
Birzgales pagasta pārvaldē – Otrdien no 8.30-12.30 un 13.00 -17.00, tālr.:65035982
Ķeguma novada domē – Pirmdien, Ceturtdien, no 8.00-12.00 un 13.00 -18.00.
Trešdien, no 8.00-12.00 un 13.00 -17.00
Piektdien, no 8.00-12.00 un 13.00 -15.00, tālr.:65055436
Sagatavoja M.Birzule
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KATRĀ DIENĀ PRIEKU
RAST!
No Jaunā gada līdz Lielajai dienai - pavasara
atnākšanai mūsu senči deviņas (9) dienas atvēlējuši dažādām
svinībām. Teņa diena, Sveču diena un tā tālāk. Tas ļāva gada
tumšākajā laikā satikties kaimiņiem, atpūtināt skalu gaismā
nogurušās acis, vieglāk sagaidīt pavasari, kad svinībām vairs
laika nebija, jo darbs dzina darbu. Visplašāk atzīmētā ir
Meteņu diena, kuru svin visā Eiropā no Britu salām līdz
Urāliem. Ar masku gājieniem, pankūkām, vizināšanos
ragavās ļaudis met skatu uz pavasari.
Birzgales muzejā „Rūķi” uz Meteņdienas
jampadraci pirmie ieradās pirmsskolas izglītības iestādes
„Birztaliņa” vecāko grupu audzēkņi. Kamēr skolotājas Alda
un Sarmīte stīvēja mugurā tautiskos brunčus, mazie pārtapa
par pelītēm un guva dažas atziņas par Meteni. Piemēram, ja
kaķis un suns izvārtās sniegā, tad saimniece, ar ledu norīvējot
govīm muguru, iztīra dzīvnieku spalvā sakrājušos putekļus.
Masku gājienos parasti devās pieaugušie, bet bērni zināja, ka
atnākušie pārbaudīs, kā mazie apguvuši lasītprasmi, jo pēc
Meteņiem, kad diena jau kļuvusi garāka mūsu
vecvecmāmiņas sāka aust un vairs nebija laika mācīt lasīt. Ja
lasīšana neveicās, tad varēja sagaidīt pat pērienu. Pēc šāda
satraucoša jaunuma daži muzeja apmeklētāji uz brīdi kļuva
nedaudz domīgi. Bet ārā spīdēja saule, un pēc pozēšanas
fotogrāfam bērni sāka rotaļas. Visvairāk jautrības radīja
„Meteņa panna”, kurā neiekrita tikai daži. Bērni pārliecinājās,
ka arī lielīšanās, kas ikdienā viņu vecumā ir parasta lieta,
prasa izdomu un uzmanību.
Ar interesi bērni aplūkoja arī Daugavmalas akmeņu
kolekciju un „dinozaura astes nospiedumu”, vēroja Amerikas
dabas skatus. Kopīga tējas dzeršana, nelielas uzkodas ļāva
atvilkt elpu.
Arī skolas bērni Metenim sekojošajā Pelnu dienā ar pelniem
“mērīja” ,cik tālu vasarā aizbrauks, gan lielījās, gan pankūkas
ēda.
Kā decembra avīzē solīju, tagad varu aicināt uz
Muzeju nakti. Šogad tā notiks 15.maijā. Lai pasākums
izvērstos interesantāks, lai tajā iesaistītu pēc iespējas vairāk
dalībnieku, uzdevumus saņēmuši gan „Birztaliņas”, gan pamatskolas audzēkņi. Bērni aicināti uzmanīgi aplūkot un uzzīmēt Raimonda
Bergmaņa savāktos akmeņus, lai Muzeju nakts sestdienā izveidotu vērienīgu izstādi. Sīkāk par pasākumu turpmākajos izdevumos, bet
varu iepriecināt danču un rotaļu cienītājus, ka kāds jauks folkloras ansamblis jau salīgts.
D.Melnūdre

Ģimene – mūsu lepnums un spēks.
Ģimene kā Dieva veidojums ir svēta. Stipra ģimene ir mūsu tautas dzīvā spēka un
laimīgas nākotnes pamats, kas garantē tautas pastāvēšanu, izdzīvošanu un attīstību. Katram
cilvēkam ir vajadzīga ģimene kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē ir īpaša vide, kur
cilvēks mācās veidot attiecības - gan tēva un mātes, gan vecāku un bērnu, gan brāļu un māsu
attiecības, gan atbildību vienam pret otru. Ģimene ir tā vieta, kur bērns veido primāro vērtību
sistēmu, iemācās mīlēt un cienīt savu tuvāko un, pateicoties vecāku mīlestībai un rūpēm, iepazīt
dzīvības un mīlestības avotu. Ģimenē bērns aug kā harmoniska un atbildīga personība. Ģimenē
tiek iedibinātas un turpinātas dzimtas un tautas garīgās, tikumiskās vērtības un tradīcijas. Maija mēnesis ir ģimenes mēnesis, kurā tiek
atzīmēta gan mātes, gan ģimenes diena. Tās ir dienas, kad ir iespēja pateikt paldies sev vistuvākajiem un mīļākiem cilvēkiem.
Tuvojoties pavasarim, kad saule sāk sildīt arvien vairāk, aicinu birzgaliešus pastāstīt par tām Birzgales ģimenēm, kuras ir
pelnījušas, lai viņas godinātu 1. maija pasākumā, kas notiks Birzgales Tautas namā un būs veltīts visām Birzgales ģimenēm. Šī pasākuma
mērķis ir atklāt un pastāstīt birzgaliešiem par godprātīgām, saticīgām, strādīgām, mērķtiecīgām un ar augstu morāli apveltītām ģimenēm,
kas dzīvo mūsu pagastā. Paskatīsimies sev apkārt un noteikti ieraudzīsim, ka tieši šo ģimene var nosaukt par „Draudzīgākā ģimene”,
„Strādīgākā ģimene”, „Talantīgā ģimene”, „Lielā ģimene”, „Nesavtīgākā ģimene” un „Kuplākā dzimta”. Būsim aktīvi un varbūt tieši
šādā veidā, mums ir iespēja kādam pateikt paldies.
Vēstules varat sūtīt pa pastu uz adresi Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Skolas iela 2, Birzgales Tautas nams vai elektroniski
uz e-pastu ritina22@inbox.lv, kā arī nodot personīgi Tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei, kontakttālrunis 29417026 un muzeja „Rūķi”
vadītājai Dainai Melnūdrei.
Ceru uz jūsu atsaucību, Tautas nama vadītāja Rita Reinsone

