Pagasta pārvaldes informatīvs izdevums

Cik vienkārši nobirst zieds,
Tad ienākas sēklotnē sēklas,
Tad vēji tās zemē triec Un uzdīgst no jauna asni,
Tā rodas jaunas puķes,
Tā piedzimst jauni koki,
Tā dzīvība turpinās Tāda pati, vien citā lokā.
Un mēs kā sveces degam,
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Un katrs, cik spējam, spīdam,
Bet, kamēr vēl liesmai pa spēkam
Mūžīgai naktij spītēt,Neaizmirsīsim izauklēt
Mazu svecīti, svečulēnu,
Vienu bižainu meitenīti,
Vienu spriganu zēnu.
/Ā.Elksne/

Paldies visiem Birzgales pagasta izglītības iestāžu pedagogiem par meitenēm un zēniem, kuri Jūs sauc skaistajā
vārdā – skolotāj!
Pagasta pārvalde

DZIEDAM ANDREJAM PUMPURAM
Pēdējā vasaras dienā, 22.septembrī
apritēja 169 gadi kopš mūsu pagastā dzimis
Tautas eposa autors ANDREJS PUMPURS. Lai
godinātu dzejnieka un karavīra piemiņu uz Rīgu,
uz Lielajiem kapiem, kur atdusas mūsu
novadnieks, muzeja aicināti, devās Birzgales
pamatskolas audzēkņi, kuri paši dažkārt uzraksta
pa jaukam dzejolim, uzzīmē savus iespaidus,
sacerējumos izvērsti izsaka savas domas.
Ekskursijas sākumā stāstīju par jubilāru nevis kā
par eposa “Lāčplēsis” autoru, bet par viņa
karavīra gaitām un skolas programmās neietvertu
tēmu – dzejnieka sirdslietām. Vidzemes pusē ļoti
populāra viesību dziesma ir 1969. gadā kā
Andreja Pumpura dāvana kādām kāzām
Vecpiebalgā sarakstītā “Kur aug mana līgaviņa”.
Arī šīs dziesmas vārdus jaunieši saņēma
ekskursijas laikā.
Kad 1902. gada Līgo vakarā apstājās
dzejnieka sirds viņu apglabāja pilsētas Lielajos
kapos. Tagad tie vairāk atgādina parku, jo tikai
vietumis vairs redzami krusti, kapličas, kapu
pieminekļi. Jaunieši pirmoreiz bija šeit, kur kapu
malā / netālu no tramvaja pieturas “Klijānu iela”/ ir tēlnieka K.Zāles veidotais piemineklis mūsu novadniekam. Kā sveicienu no
Birzgales aizvedām ozollapu vainagu un skaistus rudens ziedu pušķus.
Ekskursijas turpinājumā ar kuģīti “Rebeka” devāmies braucienā par rudenīgi nemierīgo Daugavu .Atceļā piestājām pie
Robežkroga, Dīriķupītes ,Ķeirānu meža mājiņas vietas, lai bērni uzzinātu par vietām , kas Birzgalē saistās ar Andreja Pumpura
vārdu.
Un lūk, dažu brauciena dalībnieku gan prozā, gan dzejā izteiktie iespaidi:
/Man ļoti patika, kad visi kopā mēs dziedājām pie Andreja Pumpura pieminekļa, kurā bija iegravēta dzejnieka seja./
Juliāna,8.klase/...braucot ar kuģīti, uzzināju daudz par Rīgu, baznīcām, tiltiem.../Edijs,9.klase/ Daugava, pelēkie viļņi,/piemineklis
un Rīgas ielas.../kā savīts vesels stāsts/par to, kas ir bijis agrāk.../Kintija,9.klase/Rudens ripina pa stiklu lietus lāsi, Saule skopa
mākoņsegā tinusies. Atmiņstāsti sirdis dīvaini mums glāsta. Un par kādu mazu zēnu vēstī, stāsta. Stiprs vārds tam- Andrejs-tika dots
.Lielam vīram- ģimene un tauta bija gods! Viņa rakstītais eposs- mūsu rota! Un beidzot-brīvība, kā lūgts, ir izkarota! Kaut dažreiz
Lāčplēsi vēl pasaukt gribas... /skolotāja Vita/ Pumpura atdusas vietā Ziedus liekam lietā. Viļņus šķeļam braši, Kā jau skolēni aši!/
Paula, 9. klase/ Man bija gods aizdegt sveces un nolikt puķes mūsu novadniekam /Dmitrijs,9.klase/
Paldies latviešu valodas skolotājām Elgai un Vitai par atsaucību, paldies Tautas nama vadītājai Ritai, kura šoreiz pildīja
fotogrāfa pienākumus un šoferim Jānim, kurš tik labi pārzina Rīgas ielu labirintus. Ar jums visiem kopā pat lietu aizdzinām, jo
nākošajā dienā jau staroja saule!
D.Melnūdre
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Industriālā kaņepe – nākotne Latvijas
tautsaimniecībai
Latvijā kopš seniem laikiem kaņepes un lins ir bijušas vienas no
svarīgākajām kultūrām, ko pat vajadzējis muižkungiem nodot kā nodevu. Kad Rīgā
2006.gada oktobrī viesojās Lielbritānijas karaliene Elizabete II, savā runā Melngalvju
namā viņa teica arī šādus vārdus: "Pirms gada šajā laikā Lielbritānija svinēja divsimto
gadskārtu kopš Karaliskās kara flotes uzvaras Trafalgaras kaujā. Britu kuģus tajā laikā
pret ūdens iedarbību aizsargāja ar Rīgas darvu, aptakelēja ar Rīgas kaņepāju tauvām
un mastus tiem būvēja no Rīgas priedēm." Tā ir vēsture, kas varētu atkārtoties.
Ja jautā, kas ir izdevīgāk - audzēt rapsi vai kaņepes, tad pašlaik rapsi, bet kaņepes
audzēt summā ir izdevīgāk. Ir starta problēma, jo skaidrs, ka vajag pārstrādes iespējas.
Kaņepes ir labas augu sekā, tās nomāc visas nezāles un ar savu spēcīgo sakņu sistēmu
labi uzirdina augsni, barības vielas no dziļākiem slāņiem uznesot virspusē. Pēc tam,
sējot graudaugus, nevajag tik daudz ķīmijas. Kaņepes ir vieglāk audzējamas nekā
rapsis.
Kaņepju šķiedras cena Eiropā svārstās no 250 līdz 600 eiro tonnā. Spaļu
cena ir 120-600 eiro, atkarībā no tīrības pakāpes. Ikviens var parēķināt, ko varētu
pelnīt, ja raža ir aptuveni 2 tonnas šķiedras no hektāra un 4 tonnas spaļu no hektāra, ar
nosacījumu, ka var iegūt 6-8 tonnas stiebru no hektāra.
Jāpiebilst, ka pašlaik Latvijā kopumā ir 2400 tūkstoši hektāru
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, tai skaitā 900 tūkstoši hektāru - neizmantotas
platības. Minimums vienā reģionā (novadā) ir vajadzīgi 700-1000 hektāru 50 līdz 70 kilometru rādiusā, lai būtu ekonomiski veidot
pirmapstrādes uzņēmumu un arī gala produkta uzņēmumu. Izmaksas zemniekiem ~ 350-400 Ls/ha sezonā (iesk. sēklas,
minerālmēslojumu, tehnikas izmantošana ). Ieņēmumi , pārdodot stiebriņus pie vid. cenas par1 tn sausu stiebriņu 70-80 Ls/tn (2009)
un ražības 5 – 10 tn/ha , būs ~ 350-800 Ls/ha . Investīcijas pirmapstrādes “rūpnīcai” pēc min programmas ~ 150’000 Ls.
Kaņepes tīrumā var izaugt pat 2,5 līdz 3 metru augstumā. Latvijas zemnieki līdz šim sēklas materiālu lielākoties ir pirkuši
Polijā - ES sertificēto Bialobrzeskie šķirnes sēklu. ES šķiedru iegūšanai ir atļauts audzēt 25 kaņepju šķirnes. Kaņepju šķirnēs, ko sēj
šķiedras iegūšanai, praktiski nav tetrahidrokanabinola (THC), tādējādi tās nav iespējams izmantot apreibinošo vielu ieguvei. Latvijas
klimatam piemērota un tradicionāla kultūra (vēsturiski fakti!). Zemniekiem – iespēja diversificēt savu darbību bez lielām investīcijām
(nosacījums – kooperācija). Uzņēmējiem – plašas iespējas dažādu produktu ražošanā ar augstu pievienoto vērtību un eksporta tirgiem.
Pētniekiem – reize pierādīt savu varēšanu jaunu produktu, tehnoloģiju radīšanā.
2010.gada jūnijā ir nodibināta Latvijas Industriālo kaņepju asociācija, kurā apvienojušies līdzšinējie aktīvisti ( LOSP, Vieglās
rūpniecības uzņēmumu asociācija, uzņēmēji, kaņepju audzētāji ) , kuri pamatoti tic Latvijas nākotnes produktam kaņepei. Aicinām Jūs
Birzgales zemniekus un uzņēmīgus cilvēkus atnākt , iepazīties ar mums un mūsu programmu . Ticam, ka birzgaliešus tas ieinteresēs un
Jūs pievienosieties mūsu komandai . Mums kopā ir iespējas laukos nopelnīt , radīt jaunas darba vietas, radot industriālo kaņepju
klāsteri, kura ietvaros zemnieks audzē kaņepes, kooperējoties veic pirmapstrādi un gala rezultātā ražo pārtiku ( sviests, eļļa ) ,
būvmateriālus (siltināmo vati, konstruktīvās plātnes ), kurināmo un plaša patēriņa preces . Tam Birzgalē ir vajadzīgā zeme un brīvs
darbaspēks . E-pasts guntis.vilnitis@lathemp.lv; tālr. 29428995
Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas valdes pr-js Guntis Vilnītis

10.Saeimas vēlēšanu rezultāti Birzgales pagasta vēlēšanu iecirknī
Nr.p.k.

Saraksti 10.Saeimas vēlēšanām

Derīgo balsu skaits

%

3

0.41%

1.

"PCTVL - Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā"

2.

VIENOTĪBA

284

38.96%

3.

"Ražots Latvijā"

11

1.51%

4.

Politisko partiju apvienība „Saskaņas Centrs”

59

8.09%

5.

„Tautas kontrole”

2

0.27%

6.

Zaļo un Zemnieku savienība

243

33.33%

7.

„Par prezidentālu republiku”

5

0.69%

8.

Partiju apvienība „Par Labu Latviju"

28

3.84%

9.

"ATBILDĪBA-sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība”

2

0.27%

10.

Partija „Daugava-Latvijai”

2

0.27%

11.

„Pēdēja partija”

7

0.96%

12.

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”- „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

73

10.01%

13.

Kristīgi demokrātiskā savienība

1

0.14%
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Par apkuri
Ir uzsākta 2010./2011.gada apkures sezona. Un kā jau ierasts, vieni uzskata, ka apkure
uzsākta laicīgi, bet citi, ka par ātru. Cik cilvēku, tik viedokļu. Jārunā par dzīvokļu gatavību ziemas
sezonai. Vienai daļai nomainīti logi, viss nosiltināts, protams, ir par karstu, citi, kas nav ieguldījuši
līdzekļus un darbu, nesūdzas. Vēl, protams, ir laiks aizlīmēt logus, sastiklot ieplīsušās rūtis, nosiltināt
durvis un vispār padomāt par siltuma saglabāšanu dzīvoklī.
Gribu atzīmēt dažus šķēršļus, kas kavē normālu apkures uzsākšanu. Lielos vilcienos tie ir
divi. Pirmkārt, ir dzīvokļu īpašnieki, kurus mēs nezinām, un kuri nedzīvo Birzgalē. Un līdz ar to
iekļūšana telpās un sistēmas „atgaisošana” ir praktiski neiespējama. Otrs – patvaļīga radiatoru
nomaiņa, kā rezultātā cietēji ir kaimiņu dzīvokļu īpašnieki.
Protams, neaizmirsīsim, ka parāds nav brālis un tas ir jāatdod. Jūs visi redzat, kāda situācija
ir malkas placī. Tādā veidā novada dome sponsorē mūsu apkuri šajā sezonā, ar domu, ka līdz apkures
sezonas beigām naudiņa atgriezīsies, bet vai atgriezīsies? Vai tiešām maksājums par apkuri liekams
pēdējā vietā? Uz 2010.gada 1.oktobri apkures parāds iedzīvotājiem sastāda Ls 25 873,-. Lielākais
parādnieks – Ls 1712, -. Visu cieņu maksātājiem, bet nemaksātājus tomēr gaida tiesu darbi. Siltums tāpat kā maize veikalā ir prece un
to Jums neviens par velti nedod. Rīgā, piemēram, māja ar parādiem kādu laiku siltumam netiek pieslēgta. Birzgalē visas mājas ir tādas.
Vai mums rīkoties līdzīgi un tādā veidā spīdzināt gan maksātājus, gan nemaksātājus?
2007.gadā mēģinājām iedzīvināt pagasta centra daudzdzīvokļu mājās māju apsaimniekošanas ideju. Sākums bija cerīgs.
Iedzīvotāji rīkoja sapulces, vēlēja māju vecākos, rīkoja talkas, bet pamazām entuziasms noplaka. Vieniem nepatika māju vecākie, citi
žēlojās par naudas trūkumu, citi nedarīja neko. Rezultāts tāds, ka vislabākie panākumi apsaimniekošanā ir mājai Nākotnes ielā 9
(neformālais līderis Ingrīda Puišele), un māja no vissliktākās kļuvusi par sakoptāko. Tas nozīmē, ka arī bez lielām naudiņām var ko
sasniegt.
Visbeidzot- vasaras periodā pagasta pārvalde palīdzēja „salāpīt” jumtu mājai Nākotnes ielā 7. Ir pienācis rudens un kārie
antenu mīļotāji to ir piebeiguši. Nāks pavasaris, un es jau tagad zinu, ka uz pārvaldi nāks 3.stāva iedzīvotāji ar sūdzībām par
notecējušiem griestiem un remontu nepieciešamību.
Citādi, izturību vēlot ziemas periodā un siltu ziemu – P.Kotāns

Vai viegli 9klasniekam būt
skolotājam?
Ik
gadu,
tāpat
kā
Lieldienas,
Ziemassvētkus
vai
Jāņus, ikviens Latvijas skolotājs
svin īpašus svētkus – Skolotāju
dienu. Šī rudenīgā, mazliet vēsā, bet
saulainā un prieka pilnā oktobra
pirmā svētdiena vienmēr tiek
atzīmēta mūsu pagasta skolotāju
ģimenēs, bet Birzgales pamatskolā
svinības norisinājās 8.oktobrī.
Jauku vārdu un dziesmu
skaņās, ar mīļām bučām, apskāvieniem un rudenīgo ziedu
klēpjiem piektdienas rītā aizsākās
ikgadējā skolas tradīcija, kad
skolotāju vietā iejutās 9.klases
skolēni, bet, mēs, skolotāji varējām
atkal sēsties solos, kavēties atmiņās
par skolas gadiem, risināt uzdevumus un saņemt pa kādam
rājienam.
9.klases skolēniem bija
jāpaveic daudz smagu uzdevumu – nācās organizēt mācību darbu visām pamatskolas klasēm, ieskaitot skolotājus, jādarbojas ar bērniem
un jāsaimnieko skolotāju istabā. Kā atzīst vairāki topošie absolventi – būt skolotājam ir patiešām grūti. Īpašu piepūli prasīja novadīt
mācību stundas, kuras tika sagatavotas jaunizveidotajai 9.klasei. Mēs, skolotāji, stundās atdarinājām palaidnīgus, aktīvus pusaudžus –
īpaši neklausījām, skaļi sarunājāmies, skandinājām mobilos telefonus un, protams, it nemaz nevēlējāmies mācīties un pildīt sarežģītos
uzdevumus.
Vēlos skolotāju vārdā teikt paldies ikvienam 9.klases skolēnam par spēku, izturību, radošumu un centību, organizējot šo
pasākumu. Paši jutāt, darba bija ļoti daudz, bija vajadzīga milzīga pacietība un izturība, tomēr Jūs visu paveicāt godam. Paldies par
jauko koncertiņu, kuru kopā ar skolas skolēniem bijāt mums sagatavojuši. Tomēr īpašs paldies par skaistajiem, labajiem vārdiem, kurus
no sirds veltījāt mums – saviem skolotājiem.
9.klases audzinātāja B. Petrovska
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Mums piederēs dienas.
Vakari, rīti,
Lai dzīvotu kopā
Mēs saticīgi.
Mums piederēs naktisZvaigžņotā debess.
Mēs būsim kopā
Kā saule un mēness.
/V.Kokle-Līviņa/

27.septembrī Birzgales ev.lut.draudzē laulību
noslēdza
Iveta Osīte un Vairis Žuks
SVEICAM!
PALDIES Ritai Reinsonei un Pāvelam Kotānam par jauko
pasākumu izglītības iestāžu darbiniekiem. Ceru, ka tas kļūs par
tradīciju un ar katru gadu būs apmeklētāks!
Visu Birzgales izglītības iestāžu darbinieku vārdā V.Pastars

4

Aiziesim šodien pie cerībām ciemos
Iesim līdz mākoņu šūpolēm...
Migla kā audēja
Pelēkos rakstus ar sārtiem jauks kopā,
Audīs, līdz ieaudīs sarkanu oktobra sauli,
Brūklenājs uzdzirkstīs svētdienas gaismā,
Vilku vālīte brūnā būs pārvērsta brīnuma svecē,
Aiziesim ciemos pie cerībām,
Aiziesim... gan jau sirds zinās, kur doties.

Sveicam visus oktobra jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadnieci

50

23.oktobrī plkst. 1900 Tautas namā viesosies deju kolektīvs
„Samira” no Jēkabpils ar austrumudeju koncertu. Ieeja – 1Ls
Pēc koncerta plkst. 2100 pirmā rudens balle kopā ar grupu
„Robinsoni”
Ieeja līdz plkst. 2300 – 1,50Ls, vēlāk – 2Ls. Galdiņus lūdzu
rezervēt līdz 20.oktobrim pa tālruni 29424612

11.novembrī plkst. 1500 pie Stendera pieminekļa
baznīckalnā piemiņas brīdis veltīts Lāčplēša dienai. Līdzi,
lūdzu, ņemt svecītes.

55
60
81
84

00

17.novembrī plkst. 19

Tautas namā Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums „Mēs Latvijai 2010”. Piedalās Birzgales pašdarbības kolektīvi. Pēc koncerta
svētku balle. Spēlēs muzikants Andris no Suntažiem.
Ieeja bezmaksas

85

Puduli Līgu
Laicāni Intu
Sauli Ritu
Skuju Andri
Šteinu Aigaru
Cīruli Dzintru
Reinsonu Jāni
Kalniņu Irēnu
Vlasovu Ivanu
Upīti Alvīni
Sāviču Lidiju
Grigoroviču Ēvaldu

Pārdod pārtikas kartupeļus. Iespējama piegāde mājās.
Tālrunis 29409134, 65034270

Tautas nams 16.novembrī
organizē braucienu uz Nacionālā teātra izrādi „Latgola. Lv”.
Biļetes cena 5,50Ls un autobusa izdevumi.
Lūdzu pieteikties braukt gribētājus un samaksāt par biļeti līdz
25.oktobrim pa tālruni 29424612. Biļešu skaits ierobežots.

Zolītes cienītājiem !
30.oktobrī plkst. 9.00 Ķeguma tautas nama telpās startēs
Ķeguma novada atklātais čempionāts zolītē- 1.kārta.
Pieteikšanās - no 8.30 sacensību dienā un vietā. Čempionāts
norisināsies četrās kārtās (reizi mēnesī). Sīkāka informācija -pa
telefonu 26541630 Uldis Ķibilds .

Informācija tiem, kuri vēlas dejot līnijdejas!
Birzgalē jau vairākus gadus var dejot līnijdejas.
Ja ir interese pamēģināt dejot šīs dejas, tiek organizēta
iesācēju grupa. Visi interesenti ir mīļi gaidīti Birzgales
mūzikas skolas telpās otrdienās plkst. 19.00 sākot ar 12.
oktobri.
Tur Jūs gaidīšu es, Līga Paukšte

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 oktobris

Labais ir tepat līdzās!
Jau trešo gadu pēc kārtas Ķeguma novadā gribam izcelt īpaši labus cilvēkus, ar kuru palīdzību kādam ir bijis
vieglāk pasmaidīt, kādam sajusties noderīgam, kādam sajusties vairāk mīlētam un kādam vienkārši ir palicis ap sirdi
vieglā.
Tādēļ arī šogad aicinām Jūs ieteikt savus kandidātus konkursam „Ķeguma novada lepnums 2010”. Zinu, ka
mūsu novadā ir daudz tādu cilvēku ar kuriem mēs lepojamies un kuriem nekad nespēsim pateikties līdz galam.
Visus ierosinājumus, vēstules ar stāstiem par labiem cilvēkiem mūsu novadā, gaidām visos Ķeguma novada
tautas namos, bibliotēkās vai e-pastā: antra.binde@kegums.lv ar norādi „Ķeguma novada lepnums 2010”.
Visus iesniegtos pieteikumus izskatīs Ķeguma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja, savukārt, laureātu
apbalvošana, nu jau tradicionāli, notiks Latvijas valsts svētkiem veltītajā pasākumā.
Ķeguma novada kultūras nodaļas vadītāja A. Binde

Dzejas un ziedu svētki bibliotēkā
Zālienā pie Birzgales bibliotēkas šoruden , Dzejas dienu laikā uzplauka krāsaina rudens ziedu varavīksne. Jau trešo gadu ,
kad Anita Smilškalna apmeklētājus mudināja iepazīties ar jaunākajiem dzejas izdevumiem un atgādināja par jau agrāk izdotajiem
birzgalietes ‘pārrevidēja’ savas puķu dobes , lai uz ziedu izstādi nestu skaistāko, ko rudens lietus un vējš vēl pasaudzējis. 15. un 16.
septembrī Valentīna Fjodorova, Irēna Jakubova, Velta Zijatdinova, Mārīte Dakule, Gunta Niedra, Monika Leglere, Aina
Laukšteina, Aisma Daudze, Velga Feodorova un viņu izaudzētās puķes apliecināja, ka dāliju, asteru, lauvmutīšu, cinniju,
saulespuķu, gladiolu saziedējis tik daudz, ka izstāde piesaistīja ne tikai vietējo, bet arī garāmbraucēju uzmanību. „Vai tad var būt
labāks kompliments birzgalietēm, kā tas, ka veikalā ieiet kungs un izsaka vēlēšanos iegādāties kādu no ārpusē izvietotajiem pušķiem,”
priecājās bibliotekāre.
Savdabīgu ziedu skates turpinājumu veidoja Birzgales skolas bērni. Skolēni uz bibliotēku nesa gan kompozīcijas, gan rakstīja
četrrindes par ziediem .Šoreiz lasītāju priekam Kristiānas Tretjakovas, Kristas Nadīnas Zeltiņas, Irinas Mihailovas un Ričija Cīruļa
sacerētais.
-Manās domās puķes zied
Kā tās visas sauc?
Margrietiņas, vijolītes ,
maijpuķītes, rozes, lilijas un
dālijas
Un vēl citas, kas zina kā tās
sauc?
/Kristiāna/
-Paliek dzestri rudens rīti,
Saule silda vēl par spīti.
Dzērve klaigā purva malā,
Sola doties ceļā garā.
/Krista Nadīna/
-Samtenītes dzeltenas,
Samtenītes brūnas
Manu sirdi sasilda,
Aizdzen domas drūmas
/Irina/
-Rudens klāt, rudens klāt,
Ziedi dārzos smaidīt sāk.
Priecāties var liels un mazs
Asteres dāvāt var ikkatrs
/Ričijs/
Bibliotēkas
saimniece Anita gandarīta
par to, ka ziedu izstāde
noderējusi
arī
dārzu
papildināšanaivairākas
birzgalietes mainījušās ar dāliju gumiem. Atliek novēlēt- lai bibliotēkā daudz lasītāju, lai krāsainā Dzejas dienu tradīcija turpina
dzīvot!
D.Melnūdre

UZMANĪBU!
2010.gada 20.oktobrī no plkst.10.00 Birzgales aptiekā dr.Inese Legzdiņa no Veselības centra 4 veiks osteoporozes
izmeklējumu un konsultāciju. Maksas pakalpojums – 10 Ls.
2010.gada 27.oktobrī no plkst.10.00 līdz 14.00 Birzgales aptieka aicina uz veselības dienu. Jums būs iespēja:
*bez maksas noteikt Jūsu holesterīna līmeni
*saņemt informāciju par sirds-asinsvadu slimībām, to riskiem, profilaksi
*izmantot aptiekas īpašos piedāvājumus atsevišķiem produktiem
Lūdzu iepriekš pieteikties aptiekā vai pa tālruni 65034181

“Birzgales Avīzes” pielikums

2010.gada oktobris

Birzgales sportiņš
Ir klāt rudens , atnesot sev līdz jaunu telpu futbola
sezonu , kura nu jau oficiāli ir sākusies ar
tradicionālo Ogres novada atklāto zibensturnīru
3.oktobrī. Tajā patīkamu pārsteigumu sagādāja
Birzgales komanda , 13 komandu konkurancē
izcīnot 3.vietu , pirmo reizi šāda līmeņa turnīros
kāpjot uz goda pjedestāla. Pa ceļam uz šo
panākumu savā apakšgrupā bija jāuzvar pagājušās
sezonas ceturtā labākā komanda ,,Ogres Prestižs”,
pret kuru vēl ne reizi nebija izdevies atņemt punktus
. Vienlīdzīgā cīņā ar trīs efektīgīem vārtu
guvumiem izdevās sarūpēt turnīra lielāko
pārsteigumu ,ar šo uzvaru nodrošinot iespēju
pacīnīties par godalgotām vietām. Cīņā par 3. vietu
spēles iznākums cīņā ar komandu ,,Delfīni’’ kļuva
zināms tikai pēcspēles soda sitienu izspildes laikā –
lielisks vārtos bija Mārtiņš Bruģmanis , kāja
nenotrīcēja Valteram , Raivim ,un Armandam pelnīts panākums šajā turnīrā. Bet pie durvīm jau
klauvē pirmā Ogres novada atklātā čempionāta
spēle 16.oktobrī. Veiksmi!!!
Edgars Siliņš.

LAUKU ATBALSTA DIENESTA INFORMĀCIJA
ES atbalsts:
 Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka lauksaimnieki, kuri ir uzņēmušies saistības saskaņā ar pasākuma “Agrovide”
apakšpasākumu “Erozijas ierobežošana” un „Buferjoslu ierīkošana”, kā arī apakšpasākuma „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana
zālājos” aktivitātes „Vēlā pļaušana” nosacījumiem, līdz 20.oktobrim var ziņot par gadījumiem, kad spēcīgo nokrišņu dēļ
2010.gada rudenī nav iespējams savlaicīgi veikt zemes platību apstrādi. LAD Agrovides un ražošanas maksājumu daļas tālrunis:
6702788)
 Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos: „Lauku saimniecību modernizācija” un „Meža ekonomiskās vērtības
uzlabošana”.
 7.oktobrī sākas projekta iesniegumu pieņemšana aktivitātē „Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku
un dabas katastrofu radīto postījumu vietās” un aktivitātē „Meža ugunsdrošības profilaktisko pasākumu ieviešana” .
 Turpinās pieteikšanās Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem.
 Līdz 15.novembrim turpinās iesniegumu iesniegšana atbalsta pasākumam "PVTM par zīdītājgovīm"
 Turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumos „Investīcijas zvejas kuģu ierīcēs un zvejas rīku selektivitāte”, „Zveja
iekšējos ūdeņos”, „Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde” un „Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas”.
 Valsts atbalsts:
 Uzsākta iesniegumu pieņemšana Valsts atbalstam bioloģiskās lauksaimniecības shēmai
BEZMAKSAS SEMINĀRI UN APMĀCĪBA
„Lauku un mēslošanas plānošana”
14.oktobrī 10:00, Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas konferenču zālē
10:00-16:00 Pamatinformācija par enAgro datorsistēmu; Lietotāju reģistrācija, profils, informācijas labošana un dzēšana;
Saimniecības reģistrēšana, labošana un dzēšana; Lauku informācijas ievadīšana, labošana, dzēšana; Kultūraugu rotācija;
Mēslošanas plānošana; Augu aizsardzības plānošana; Budžeta plānošana; Saimniecībā veikto darbu uzskaite;
Sagatavotās informācijas drukāšana
Ieteicams līdzi ņemt portatīvo datoru un savus saimniecības datus (ražošanas plāns 2011.gadam, augsnes analīžu rezultāti, dzīvnieku
skaits u.c. informācija). Par savu dalību lūdzam informēt, zvanot uz Zemnieku saeimas biroju 67027044.
"Veiksmīgas aitu audzēšanas pamati"
28.oktobrī 10:00 Ķeguma novadā, Tomes pagastā, z/s "Rasas"
Laiks
Saturs
Lektors
10:00- 10:45 Informācija par aitu audzēšanu „Rasās”

Viesturs Teicāns, z/s „Rasas” īpašnieks

10:45- 11:30 Aitkopības nozares attīstība Latvijā, problēmas un risinājumi

Aija Šneidere, veterinārārste

11:30- 12:30 Ciltsdarbs – aitu šķirnes, to izvēle

Aija Šneidere, veterinārārste

12:30- 13:00 Kafijas pauze ar diskusiju

Aija Šneidere, veterinārārste

13:00- 14:00 Aitu ēdināšanas pamati

Aija Šneidere, veterinārārste

14:00- 15:00 Aitu veselības nodrošināšana, veterinārās prasības
Aija Šneidere, veterinārārste
Pulcēšanās: Pie atpūtas kompleksa „Oškrogs” kas atrodas ceļa posmā Ķegums – Daugmale, 9:30
Informāciju sagatavoja lauksaimniecības konsultants T.Vaļevko

