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Pūtēju orķestrim ,,Birzgale” jau 30
Tas
ir
vecums, kad nevar
vairs atsaukties uz
jaunības dullumu,
jau jāveic kāda
laika posma bilance
un, ja iespējams,
jāpalūkojas nākotnē.
30
gadus
atpakaļ
vietējās
padomju saimniecības
„Birzgale”
direktors Rubaža
kungs sāka dzīvē
īstenot ideju par
pūtēju
orķestra
izveidošanu un apgādāšanu
ar
instrumentiem. Tad
neviens vēl nedomāja, ka orķestris
piedzīvos
laikus, kad tajā
spēlēs jau pirmo
dalībnieku bērni,
kuri būs mūzikas
skolā
pamatīgi
apguvuši pūšamo instrumentu spēli, kaldinājuši savu prasmi startējot gan Skolu jaunatnes Dziesmu svētku skatēs, gan izpildot visas
pieaugušo pūtēju orķestra prasības.
1981.gada sezonu diriģenta Daiņa Saliņa vadībā uzsāka vīri, kuri savas pūtēju prasmes sāka apgūt no nulles. Kad
1987.gada rudenī Laimonis Paukšte pārņēma orķestra vadību, daži jaunie muzikanti jau mācījās Ogres mūzikas skolā. Tikai tad, kad
Birzgales mūzikas skolā mācījās jau vesels bariņš dažādus instrumentus spēlējošu jauniešu, kuri rūdījumu bija guvuši spēlējot
blakus vīriem, orķestra darbs sāka paralēli notikt gan skolēnu sastāvam, kopš 2000.gada piedaloties Skolu jaunatnes Dziesmu un
deju svētkos, gan turpinot pildīt pieaugušo pūtēju orķestra pienākumus. Svētku reizēs jāspēlē marši un himna, pirms koncertiem
jāizklaidē viesi, jāsniedz koncertprogrammas gan tuvās, gan tālās Latvijas, Lietuvas un Igaunijas vietās, jāprot nospēlēt danču
programmu un pašiem reizē uzdejot, gan katru gadu jāspēlē skatēs un jāpiedalās lielākos un mazākos Dziesmu svētkos. Tātad jābūt
profesionāliem un daudzveidīgiem.
Gadu garumā koncertu ir bijis ļoti daudz. Katrs dalībnieks ilgi var kavēties atmiņās. Iespējams tās būs priecīgās, joku
pilnās, pārbraucienos piedzīvotās, pārpratumus atcerošās, puišu un meiteņu attiecību atmiņas. Katras no tām pieder tikai mums
katram un tāpēc ļoti dārgas un svarīgas. Un tas ir labi. Daudzi no pirmajiem orķestrī spēlējošajiem jauniešiem jau sasnieguši
pilngadību un nedrīkst vairs startēt skolēnu orķestru skatēs. Vairāki no viņiem kļuvuši ģimenes cilvēki vai drīz tādi kļūs. Mums,
vadītājiem, viņi visi ir mūsu bērni, izauguši kopā ar personīgajiem un likuši pārdzīvot tās pašas raizes, ko par savējiem.
Nāks nākamās sezonas, mainīsies dalībnieku paaudzes. Gribas noturēt mirkli un sasniegto, bet pasaules kārtība liek sajust
attīstības nākamo spirāles posmu, kad viss it kā jāsāk no sākuma. Tas nebūs viegli, bet tāds ir šodienas izaicinājums .
19. februārī, atzīmējot pūtēju orķestra „Birzgale” 30 gadu jubileju, tautas namā notika plašs koncerts, kurā piedalījās arī
viesi no Salaspils pūtēju orķestra. Par koncerta norisi mēs varam lasīt laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”, kuru ļoti smalki ir
izklāstījusi muzeja „Rūķi” vadītāja Daina Melnūdre. Par to viņai milzīgs paldies.
Paldies ikvienam, kurš atnāca uz šo koncertu: gan bijušajiem dalībniekiem, visiem atbalstītājiem, lielajam sveicēju pulkam.
Paldies par daudzajām no sirds dāvātajām dāvanām. Paldies Ķeguma novada domei, Birzgales pagasta pārvaldei un Tautas namam
par materiālo un praktisko atbalstu jubilejas organizēšanā. Paldies orķestra dalībniekiem par ieguldījumu koncerta organizēšanā un
īstenošanā un sev ballītes spēlēšanā.
P.S.Vēl viena priecīga ziņa. Birzgales pūtēju orķestra jaunākie dalībnieki (līdz 20 gadiem), pārstāvot pamatskolu izcīnīja I
pakāpes diplomu savā grupā spēlējot Rīgas reģiona pūtēju orķestru skatē 5.martā Juglas vidusskolā. Pieredze gatavojoties jubilejas
koncertam un papildus apgūstot daudz sarežģītāku repertuāru, nekā skolēniem paredzēto, ir nesusi novērtētu rezultātu.
Līga Paukšte
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Informācija nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem!
Ķeguma novada pašvaldība ir veikusi nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķinu 2011.gadam un izsūtījusi nodokļu
paziņojumus maksātājiem. Ja nodokļa maksātājs līdz kārtēja
taksācijas gada 15.februārim nav saņēmis maksāšanas
paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā par to informēt
pašvaldību.
Saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”
nekustamā īpašuma nodokļa likme: zemei, ēkām vai to daļām,
inženierbūvēm 2011.gadā nav mainījusies un ir palikusi
līdzšinējā 1.5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības.
Savukārt vienģimenes un divģimeņu dzīvojamām mājām,
daudzdzīvokļu mājām (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru
izmantošana ir dzīvošana un kuras netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, nekustamā īpašuma nodokļa
likme 2011.gadā ir palielinājusies :
• 0.2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz Ls 40 000;
• 0.4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz Ls 40 000;
• 0.6% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz Ls 75 000;
Saskaņā ar Likuma pārejas noteikumu 22.punktu arī
2011.gadā tiek piemērots nodokļa pieauguma ierobežojums
25% apmērā, ja nemainās nekustamā īpašuma lietošanas
mērķis.
Minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums
katram nodokļa maksātājam arī 2011.gadā saglabājas 5 lati
neatkarīgi no tā, vai nodokli aprēķina par pilnu vai nepilnu
taksācijas gadu. Minimālo nodokļa maksājumu nepiemēro
trūcīgām personām. Ar nekustamā īpašuma nodokļa
papildlikmi 1.5% apmērā apliek neapstrādātu lauksaimniecībā
izmantojamo zemi (NLIZ), kas kopā ar pamatlikmi sastāda 3%
no zemes kadastrālās vērtības gadā. Lauksaimniecībā
izmantojamo zemi apseko un informāciju pašvaldībām
papildlikmes aprēķināšanai sniedz Lauku atbalsta dienests.
Apsekošanu veic bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā
valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes. Par neapstrādātu
lauksaimniecībā izmantojamo zemi uzskatāma zemes platība,
kura netiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, ja
līdz kārtējā gada 1.septembrim tajā vismaz vienu reizi nav
veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un
izkliedēšana. Ja nodokļu maksātājam ir objektīvas pretenzijas
pret aprēķināto nekustamā īpašuma nodokli par NLIZ, zemes
īpašniekam ir tiesības mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas
dienas iesniegt pašvaldībā pretenziju.
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Likuma 5.pants paredz atvieglojumus nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem:
• politiski represētajām personām - 50% apmērā
par zemi un individuālo dzīvojamo māju vai dzīvokļu īpašumu
bez zemes domājamās daļas, kas ir šo personu īpašumā vai
valdījumā vismaz 5 gadi. Šo atvieglojumu saņemšanai personai
jāiesniedz domei iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu līdz
01.februārim.
• trūcīgām personām – 90% apmērā no nodokļa
aprēķinātās summas par to periodu, kurā nodokļu maksātājs
atbilst trūcīgam statusam.

Citi atsevišķi nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategoriju atvieglojumi nav pieņemti. Nodokļu aprēķinu
2011.gadam nosaka :
1. Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” ( Ar
20.12.2010. grozījumiem);
2. MK Noteikumi Nr.495 “Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” normu piemērošanas kārtību” ( Ar
22.12.2009. grozījumiem).
3. MK noteikumi Nr.635 „Kārtība, kādā apseko un
nosaka neapstrādātās lauksaimniecībā izmantojamās
zemes platību un sniedz informāciju par to” (Spēkā ar
30.07.2010.).
Jautājumu vai neskaidrību gadījumā interesēties Ķeguma
novada domē Lāčplēša iela 1, Ķegumā, pirmdienās un
ceturtdienās vai zvanīt pa tālruni 65055436. Birzgales pagasta
pārvaldē, Lindes ielā 2, Birzgalē, otrdienās vai zvanīt pa tālruni
65035982.
Ar cieņu,
nodokļu administratore Marina Birzule

Juridiskā palīdzība
2011. gada 19. martā Latvijas Advokatūra atzīmē 90. gadadienu. Šo svētku ietvaros ir
plānots turpināt tradīciju – sniegt bezmaksas juridisko konsultāciju ikvienam, kam ir
tāda nepieciešamība.
Uz bezmaksas juridisko konsultāciju īpaši tiks gaidīti tie sabiedrības locekļi, kuriem ir
ierobežotas iespējas saņemt advokātu juridisko palīdzību par samaksu. Proti, šā gada
15. un 16. martā visā Latvijā būs iespējams bez maksas saņemt zvērināta advokātu
palīdzību. Vairāki desmiti brīvprātīgo advokātu bez maksas konsultēs gan fiziskas,
gan juridiskas personas. Interesentiem pašiem jāsazinās ar advokātiem un jāpiesakās
uz konsultāciju laiku. Advokātu saraksts pieejams Advokātu padomes mājas lapā:
http://www.advokatura.lv/konsultacijas/
15. martā 14.00-16.00 Ogrē uz bezmaksas juridisko konsultāciju pieņems
MATISĀNS Lauris Krimināltiesības, Administratīvās tiesības, Civiltiesības
Brīvības ielā 6-202, Ogre, LV-5001, tālr. 26188944, e-pasts:
lauris.matisans@inbox.lv
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Birzgale- Valle...tikai 17 kilometri
Kad iznāk runāt par birzgaliešu dzimtas saknēm, daudzi ar lepnumu min Valli, pagastu, kas pēc pēdējiem latviešu ‘mērnieku
laikiem’ kļuvis par Vecumnieku novada teritoriju. Šogad, Starptautiskajā teātra dienā, 25.martā muzejs „Rūķi” aicina visus
birzgaliešus , it īpaši tos, kuru senči, vai pašreizējās ģimenes saistītas ar Valles pagastu, uz pasākumu, kas notiks Tautas namā
,„BIRZGALE –VALLE...TIKAI 17 KILOMETRI”.
Pēcpusdienā, kas sāksies pulksten 16.00, mūsu viesi būs pašreizējie vallēnēši. Grāmatu „Valles pagasts” un „Savieši”, kā
arī dzejoļu krājumu autore Gina Viegliņa- Valliete stāstīs par saviem pētījumiem, kuru rezultātā tapuši apraksti par Pliekšānu, Langu
un Amtmaņu dzimtām. Par Amtmaņu dzimtas memoriālo muzeju „Zvanītāju Bukām” pasākumā varēsiet iztincināt mājas labo gariņu
Daci Annu Paegli.
Zinu, ka vairāki birzgalieši ar interesi jau izlasījuši grāmatu „Savieši”. Ginas kundze sola, ka arī 25.martā būs iespējams šo
grāmatu iegādāties /cena 5 .00 lati/. Jau pirms šī pasākuma paldies Ivetai Mackejevai, kura aizvadītajā vasarā muzejam atveda
„Saviešus”, un tā radās iecere jūs visus aicināt uz Starptautiskās teātra dienas pasākumu 25. martā pulksten 16.00 ,Tautas namā.
D.Melnūdre,
kā muzeja „Rūķi” vadītāja

Masku mēnesi atceroties
Kā jau lasījāt laikraksta
„Ogres Vēstis Visiem” 25. februāra
numurā, muzejs „Rūķi” februārī
organizēja
masku
gatavošanas
radošās darbnīcas, Birzgales bērni un
vairāki interesenti pabija arī XII
Starptautiskajā
masku
kultūras
festivālā Viesītē.
Šoreiz pagasta avīzes slejās
lielu paldies saku /rakstu/ skolotājām Elgai, Valijai un Vitai, kuras
uz masku gatavošanu atnāca ar
savām klasēm, brida pa sniegu, šļūca
pa ledu, laipoja pa peļķēm, lai viņu
audzēkņi labāk izprastu latviešu
Meteņu tradīcijas, lai paši sev
uzdāvinātu mazu sīkumu – prieku.
Arī man, izlasot astotklasnieka Dāvja
pārdomas par zaglīgā Amerikas
jenota pārtapšanu, Kitijas „sarunu” ar
jautro ūdri, bija patīkami, ka pēc
muzeja darbnīcas skolā radošais
process turpinājies, jo skolēni
rakstījuši par savām maskām, un
daudzi prasmīgi izmantojuši līdzi
saņemtās darba lapas.
Paldies arī PII „Birztaliņa” skolotājām Sarmītei, Inesei, Signei. Daudzi mazuļi pirmoreiz gatavoja šādas maskas. Rezultāts bija labs, mazie strādāja ar lielu
aizrautību. Tiesa, varēju arī vērot, ka ne visās ģimenēs vecāki atlicina laiku, lai ar bērniem kopā „paknibinātos”. Bet tas gan liek izdarīt
secinājumus man kā vecmāmiņai.
D.Melnūdre
Februāra vidū, kad valdīja lielākais sals, Rūķu muzeja galvenais „rūķis” negulēja. Daina Melnūdre aicināja skolas un pirmsskolas
bērnus gatavot maskas, lai atvadītos no ziemas. Katram, kurš bija ieradies, tika kāda dzīvnieka galvas maska, kuras bērni ar
sajūsmu demonstrēja.
Labi, ka mūsu vidū ir cilvēks, kuram nerūp tikai sava maka biezums, bet kurš interesējas par Birzgales iedzīvotājiem, lai viņu
ikdienu padarītu krāšņāku un interesantāku. Manai ģimenei sagādāja patiesu prieku piedalīties muzeja saimnieces iecerētajā un
jauki noorganizētajā pasākumā „Rūķu šļūciens”.
Lai, Tev Daina, laba veselība, priecīgs prāts, lai vienmēr pietiek spara un nepietrūkst izdomas turpmākajā darbā. Lai viss, ko
vēlies piepildās, lai viss, ko dari, izdodas! Daudz laimes dzimšanas dienā!!!
Alda Daudze – Kārkliņa

„Mēs esam viens otram – 2011”
Pagājušā gadā mēs iesākām skaistu tradīciju. Maija mēnesī, kad svinam Mātes un Ģimenes dienu, mēs sveicām Birzgales
draudzīgākās, čaklākās, muzikālākās, aktīvākās ģimenes. Arī šogad, kad ārā spīdēs saulīte un būs atlidojuši gājputni, tieši pirms Mātes
dienas, sveiksim un godināsim Birzgales ģimenes. Varbūt, ka blakus tieši jums dzīvo šāda ģimene, kura ir pelnījusi šādu godu, tāpēc
aicinu visus rakstīt un pastāstīt par viņām. Vēstules varat sūtīt elektroniski uz e-pastu Ritina22@inbox.lv vai pa pastu uz adresi
Ķeguma novads, Birzgales pagasts, Skolas iela 2, Birzgales Tautas nams, LV -5033, vai arī nodot personīgi man -Tautas nama vadītājai
Ritai Reinsonei. Būsim atsaucīgi un pateiksim paldies ģimenēm, kuras ir to pelnījušas.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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2. aprīlī plkst. 1800 Tautas namā
Birzgales pamatskolas kora

„Volante”
15 gadu jubilejas koncerts
„Dziesma ar ko tu sācies……”
Aicināti visi bijušie dziedātāji un mūzikas mīļotāji
26. martā plkst. 1300 Tautas namā tiks demonstrēta Arvīda
Krievāna spēlfilma „Dancis pa trim”.
Ieejas maksa pieaugušajiem – 1Ls,
bērniem un pensionāriem – 0,50Ls.

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates
laiki 2011.gadā
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Kaut visapkārt kupenu villaina dzirkstī,
Kaut vēl paklusa dārzā zīlītes balss,
Vij jau vainagā pumpurus saules pirksti,
Gaidot dienu, kad beidzot sāks padoties sals.
Tava diena starp sniegputeņiem,
Draugus priecējot, pretī kā vizbule zied.
Kaut vēl ilgi mūs sildītu saulainā gaisma,
Ko tu proti kā pūpolkoks dvēselē liet.
/K. Apškrūma/

Sveicam visus MARTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadnieci

50

20.jūnijā pulksten 9:00 „Virslavās” (Raitis Binde),
pulksten 11:00 SIA „Birzgale-K” darbnīcās.

55
60
75

Skolēnu pavasara brīvdienas no 2011.gada
21.marta līdz 2011.gada 25. martam.
Vecāku diena skolā 6.aprīlī.

80

23.maijā pulksten 9:00 „Virslavās” (Raitis Binde),
pulksten 12:00 SIA „Birzgale-K” darbnīcās.

Kosmētiķe - aromterapeite Dagnija Kazule (pēc
iepriekšēja pieraksta) mīļi gaidīs Jūs Birzgales ambulances telpās
š.g. 21.martā un 18.aprīlī, pierakstīšanās pa tālruni 26436834.
Uz drīzu tikšanos, kosmētiķe - aromterapeite Dagnija

Uzstādu ūdens skaitītājus. Pakalpojuma maksa sākot no Ls5,Ēriks , tālrunis 28602770
Pārdod grieztos ziedu pušķus. Pieņem pasūtījumus strausu un
vainagu izgatavošanā.
Vija, tālrunis 26226450

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Lai sapnis balts, Viņu dvēseles aijā,
Un klusais miers Ar saviem spārniem sedz.

Liniņa Franciska (1923)
Liepiņa Velta (1934)
Janovskis Elmārs (1956)
Guščins Valentīns (1950)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

83
84
90

Bezzubovu Kristīni
Lausu Modri
Losevu Guntu
Korsakovu Genādiju
Novikovu Āriju
Kanašku Helēnu
Kreimani Augustu
Pelci Broņislavu
Reiteri Lidiju
Starovoitovu Valentīnu
Bogdanovu Alekseju
Brūveri Dzidru
Vītolu Mirdzu
Bīriņu Zigurdu
Poliku Annu
Gailāni Eleonoru

Lielā Gavēņa 3 dienu Rekolekcijas Ogres sv.
Meinarda baznīcā vadīs priesteris no Ukrainas
Jan Bielecki MIC
Sākums :
Ceturdien 17. Martā plkst. 17.00 Sv.Mise 18.00;
Piektdien 18. Martā Sv.Mise plkst. 8.00; 12.00; 18.00;
Sestdien 19. Martā Sv.Mise plkst. 8.00; 12.00; 18.00;
Svētdien 20. Martā Sv.Mise plkst. 10.00;
16.30 (kr. val.);18.00;
Priesteris Jans pieņem individuāli, uzklausa un palīdz
risināt garīgās dzīves problēmas un attiecības ģimenēs.
Laipni aicināts tiek ikviens interesents, neskatoties uz
konfesionālo piederību.
Sīkāka informācija Pr.A.Trapučka, 29190359

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

2011.gada marts

LAUKU ATTĪSTĪBAS UN VETERINĀRMEDICĪNAS AKTUALITĀTES
Valsts un ES atbalsts, ko administrē LAD (tālr. 67095000)
2011. gadā nav izsludināts konkurss par iespēju pieteikties
zālāju apsekošanai, lai noteiktu to atbilstību bioloģiski vērtīga
zālāja kritērijiem, bet tie lauksaimnieki, kuriem iepriekš tika
veikta zālāju apsekošana un zālāji tika atzīti par bioloģiski
vērtīgiem, no š.g. aprīļa vidus līdz 15. maijam varēs pieteikties
ES atbalstam „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”,
aizpildot un iesniedzot platībmaksājumu iesniegumu Lauku
atbalsta dienestā.

•

svarīgākajiem datumiem, kurus nedrīkst aizmirst lauku
uzņēmējs 2011. gada aprīlī; u.c.

Par piena kvotām
Tā kā kārtējais piena kvotas gads beidzas 31. martā, aicinu
lauksaimniekus pārskatīt piena kvotu izpildi, lai varētu plānot
piena kvotu iegādi nākamajam gadam. Ja ražotājs 2010./2011.
kvotas gadā piena kvotu izpildījis no 1% līdz 70,9 % apjomā,
tad nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 50 % no
neizpildītā apjoma. Savukārt, ja kvota izpildīta no 71 % līdz 84,9
Aktuālie projektu konkursi, kurus izsludinājis LAD:
%, tad nākamajam kvotas gadam kvotu samazina par 5 % no
• Lauku saimniecību modernizācija – līdz 31.III
neizpildītā apjoma. Ja ražotājs kvotas gada laikā pienu nav
pārdevis vispār, visu ražotāja kvotu ieskaita valsts rezervē.
• Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana – līdz datumam,
Kvotas izpildi 85% apjomā rēķina katrai kvotai atsevišķi, ņemot
ko publicēs „Latvijas Vēstnesī”
vērā
visu kvotas daudzumu, kas ražotāja rīcībā bija uz 2010.
• Tūrisma aktivitāšu veicināšana – līdz 26.IV
gada
1. aprīli (ieskaitot pārveidotos kvotas daudzumus kvotas
• Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem – līdz
gada
laikā).
Var pieteikties uz kvotas saglabāšanu arī gadījumos,
26.IV
ja
kvotu
neizpilda
par 85% un tam par iemeslu ir bijusi dzīvnieku
• Infrastruktūra lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstībai
saslimšana,
piespiedu
likvidācija, nobeigšanās, ražotāja
un pielāgošanai – līdz 11.IV
darbnespēja ilgāk par mēnesi, dabas stihija vai pircēja
apliecinājums par piena iepirkšanas pārtraukšanu, kuras dēļ
Ir iespēja pieteikties uz Kredītu fonda līdzekļu aizdevumiem.
ražotājam 12 mēnešu periodā nav bijis iespējams realizēt pienu
Tos piešķir šādiem pasākumiem: "Lauku saimniecību
vismaz divus mēnešus. Ja šo apstākļu dēļ ražotājs nav izpildījis
modernizācija", "Lauksaimniecības produktu pievienotās
savu kvotu, tad līdz 15. aprīlim kvotas īpašniekam ir jāiesniedz
vērtības radīšana", "Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai"
iesniegums
kvotas saglabāšanai Lauksaimniecības datu centrā.
un "Tūrisma aktivitāšu veicināšanā". Pieteikšanās LADā un
Bet
piena
ražotājs,
kurš ir izpildījis savu kvotu 100% vai vairāk,
iesniegumu iesniegšana bankās vai krājaizdevēju sabiedrībās
līdz
1.
jūlijam
var
sūtīt iesniegumu papildus kvotas piešķiršanai
notiks līdz 2011.gada 31.decembrim.
no valsts rezerves. Jaunajiem piena ražotājiem, kuri vēlas
uzsākt piena realizāciju un kuriem iepriekš kvota nav bijusi,
Mežu īpašniekiem
jāsūta iesniegums kvotas piešķiršanai no valsts rezerves līdz 1.
LLKC filiāles "Meža konsultāciju pakalpojumu centrs" (MKPC)
jūnijam.
Savukārt piena ražotājam un piena pircējam gada
speciāliste Rita Daščiora plāno organizēt bezmaksas apmācības
deklarācija
jāiesniedz līdz 15. maijam. LDC tālruņi 67027240,
mežu īpašniekiem, kurās tiks dota informācija par ES atbalsta
67027241.
saņemšanas iespējām, nosacījumiem un arī sniegs padomus
projektu rakstīšanā. Šobrīd viņa vēršas pie tiem mežu
Normatīvi par piesārņojošo darbību veikšanu dzīvnieku
īpašniekiem, kuru īpašumā ir jaunaudzes. It īpaši 2006. un 2007.
novietnēs un uz lauka
gadā ar lapu kokiem atjaunotas audzes, kā arī 2001. un 2002.
Šogad grozīti noteikumi Nr. 628 „Īpašās vides prasības
gadā ar skuju kokiem atjaunotas audzes. Šīs platības šogad
piesārņojošo darbību veikšanai dzīvnieku novietnēs”, kas attiecas
pārbaudīs Valsts meža dienests un, ja jaunaudze neatbildīs
uz C kategorijas piesārņojošām darbībām, ja tās veic dzīvnieku
koptas audzes kritērijiem, par to saņems brīdinājumu vai sodu.
novietnēs, kurās atrodas 10 un vairāk dzīvnieku vienību. Tāpat ir
Vēl ir atvērta projektu iesniegšanas kārta ES atbalstam „Meža
pieņemti jauni MK noteikumi – Nr.33 "Par ūdens un augsnes
ekonomiskās vērtības uzlabošana” – jaunaudžu kopšana,
aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma
mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa un tam paredzētu jaunu
ar
nitrātiem". Tajos atrunāta kūtsmēslu glabāšana un lietošana,
instrumentu un aprīkojuma iegāde. Šobrīd pieejamais publiskais
kā arī minētas institūcijas, kuru kompetencē ir pārbaudīt
finansējums ir vairāk nekā 7 miljoni latu. Ja ir interese LADā
noteikumu ievērošanu. Sīkāk adresē www.likumi.lv.
iesniegt pašu rakstītus projektus un saņemt ES atbalstu, ar
speciālisti jāsazinās pa telefonu 22019356 vai elektroniski
Obligātie izmeklējumi uz leikozi un brucelozi liellopiem
rita.dasciora@mkpc.llkc.lv.
Tuvākajā laikā saskaņā ar PVD sastādīto grafiku dzīvnieku
novietnēs notiks ikgadējā plānveida asins paraugu noņemšana
Informatīvais izdevums „Lauku Lapa” martā
liellopiem. PVD brīdina, ka šogad dzīvnieku īpašniekiem būs
Ar to var iepazīties internetā www.laukutikls.lv vai pašvaldības
jāsedz arī tādi izdevumi kā laboratorisko analīžu maksa pilnā
telpās konsultanta kabinetā. Šoreiz izdevumā ir skaidrojumi par:
apmērā.
• valsts subsīdijām 2011.gadā (kam, par ko, cik un kad);
• VID informāciju par lauksaimniecības atbalsta
Obligātie pasākumi trakumsērgas profilaksē
uzrādīšanu 2010. gada deklarācijā (līdz 1.aprīlim) un to,
Atgādinu, ka suņu un kaķu īpašniekiem jāpiesakās obligātajai
kam un kādos gadījumos šogad jāsāk maksāt IIN
mājdzīvnieku vakcinācijai (potei) pret trakumsērgu, ja tā nav
(atkarībā no atbalsta summas, veida un tā, vai ir
veikta. Par potes saņemšanu (vai nesaņemšanas sekām) saskaņā
reģistrēta saimnieciskā darbība); VID tālrunis 1898;
ar normatīviem ir atbildīgs mājdzīvnieka īpašnieks. Lūdzu šai
• gada pārskatā sniedzamo informāciju par bilanci; UIN
potei
pieteikties pa tālr. 29115843. Tāpat aicinu atbildīgi
aprēķināšanas kārtību;
izturēties pret mājdzīvnieku (īpaši suņu) klaiņošanu, lai novērstu
• tālmācības iespējām LLKC (lauksaimniecībā,
dzīvnieku uzbrukumus apkārtējiem, īpaši bērniem.
uzņēmējdarbībā, LEADER);
Sagatavoja lauksaimniecības konsultants un vetārsts T.Vaļevko

“Birzgales Avīzes” pielikums

2011.gada marts

Māksla ļauties
Birzgales Tautas namā 5. martā,
Sieviešu dienas ieskaņā, tika rādīta
Māras Hornas lugas „Ļaujies un
viss!...” pirmizrāde. Tautas nama zāle
bija pilna, un pēdējie nācēji brīvas
vietas dabūja tikai ar grūtībām. Vai
nosaukuma saintriģēti, vai ar vēlmi
redzēt mūsējos spēlējam, vai vienkārši
mākslu baudot, skatītāji tiešām bija
daudz.
Amatierteātra režisore Mārīte
Skābarniece līdz pirmizrādei ne vienu
vien nakti negulēja, vēl un vēlreiz
pārdomājot
gan
dekorāciju
piemērotību, gan apgaismojumu un
katru aktiera teikto vārdu. Dienu pirms
pirmizrādes „Ļaujies un viss!...”
iestudējumu skatījās amatierteātru
virsvadītājs- režisors Jānis Kaijaks.
Bija jāuzklausa daudz ieteikumu un
jāpaspēj veikt labojumi. Darba temps
bija tāds, ka aktieriem ikdienas dzīve
bija jāpārkārto un katru vakaru
vairākas stundas jāmēģina, jāmēģina...
Un rezultāts bija acīm redzams. Izrāde guva lielus panākumus. To apliecināja skatītāju skaļie aplausi. Interesantākais tas, ka
es dienu iepriekš biju uz Dailes teātra izrādi. Bija ar ko salīdzināt. Un mūsējie nebija sliktāki! Tas gan ir subjektīvs viedoklis, taču
skatījos ar baudu un ne mirkli nebija garlaicīgi! Visi aktieri bija tiešām aktieri vārda tiešākajā nozīmē un spēja iejusties tiem atvēlētajā
lomā. Pārsteidza Ingas aktierspēles meistarība, Reiņa vienkārša un atbrīvotā runa un darbības, Agra kā aktiera izaugsme, Ritiņas un
Aldas spēlējums. Ļoti labi savas lomas nospēlēja arī visi pārējie mākslinieki: Dzintra, Anita, Edgars, Kārlis un Didzis.
No visu skatītāju vārda gribu pateikt gan aktieriem, gan režisorei, gan gaismu un mūzikas operatoram Armandam milzīgu
PALDIES par lielo darbu un to, ka jūs devāt iespēju tiem birzgaliešiem, kas kaut kādu iemeslu dēļ nespēj apmeklēt profesionālos
teātrus Rīgā, noskatīties ne mazāk profesionālu izrādi tepat- Birzgalē. Paldies tev, Mārīt, par izturību un lielo optimismu, kas saliedē
ne tikai tavu kolektīvu, bet arī visus birzgaliešus- kopīgi apmeklējot un no sirds izsmejoties Tevis iestudētajās izrādēs!
Mārīte Petrovska

Sportisko svētdienu atceroties...
Aicinājumam piedalīties ziemas sporta sacensībās
„Rūķu šļūciens” pirmā atsaucās februāra saltā saule. Kad Edgars
Siliņš slēpošanas trases startu un finišu iezīmēja ar karodziņiem,
iepriecināja Andra Baloža labrīts un jautājums: „Tātad viss būs
pa īstam?”
Jā, viss bija pa īstam. Parkā trasi pāris dienas iepriekš
rūpīgi izveidoja Sandra, Edgars un Jānis Siliņi. Skumji, ka slēpes
laikam drīz kļūs par muzeja „Rūķi” krājuma priekšmetu, jo pat
šajā, sniegiem bagātajā ziemā, slēpojošus bērnus un pusaudžus
Birzgalē nav nācies redzēt. Arī sacensību trasē devās dalībnieki,
kuri izturību un cīņas sparu kaldināja pirms vairākiem gadiem,
pat gadu desmitiem. Dalībniekiem – vīriešiem bija jāslēpo 4 apļi,
jātiek galā ar trim „šautuvēm”. Ja tajās nepaveicās ar bumbiņām
nogāzt visus ķegļus, nācās slēpot soda apli ap vienu no parka
ābelēm. Par uzvarētāju kļuva Salvis Cers, tikai nedaudz no viņa
atpalika Andris Balodis. Dāmu konkurencē prieks par abām
slēpotājām Guntu Niedru un Sandru Siliņu. No rūķu sarūpētā
dāvanu groza katram tika pa kārumam svētdienas pusdienām.
Ragaviņu vilcējiem konkurence krietni lielāka, jo bērniem bija izdevies savus vecākus „izvilkt no mājas”. Te parādījās ģimenes
cīņas spars, jo tēvi vilka ragaviņas, kurās centīgi „kantētāji” bija viņu bērni, bet māmiņas palīdzēja biatlona elementu izpildē. Tāpēc arī
pirmajās vietās mazais Uldis, Valts ar saviem tētiem un mammām- Salvi un Ivetu, Aināru un Aldu. Paldies visiem – Sindijai un māmiņai
Līgai, Laurai, Lindai un māmiņai Ludmilai, Madarai un mazajai Katrīnai, Edgaram un tētim Aleksejam, Jurim, Kristiānai un viņu
vecākiem Indrai un Sergejam. Gandarījums, ka arī lielāki puiši – Toms un Ronalds ar prieku piedalījās ragaviņu vilkšanas sacensībās.
Silta tēja, nelielas balvas, svaigs gaiss, bērnu prieks, ka esi kopā ar parasti tik aizņemtajiem vecākiem februāra pēdējo svētdienu
vērta gluži pavasarīgu visiem tiem, kuri pārvarēja kūtrumu un atnāca līdz parkam. Pat vairāki līdzjutēji, šķiet, atcerējās tos laikus, kad
paši sēdēja ragaviņās vai slēpoja.
D.Melnūdre

