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Birzgales pagasta svētki labestības zīmē
Teju mēnesis aizritējis kopš
Birzgales pagasta svētkiem, bet
sarunās ar birzgaliešiem nereti
atgriežos jūlija sākumā, kad posāmies
šim notikumam. Jā, attiecībā uz
svinēšanu esam tādi paši kā
R.Blaumaņa „Silmaču” ļaudis , kā
E.Virzas
„Straumēnu”
saime.
Vislielāko piederību savai dzimtai,
sētai, pagastam ikviens izjūtam
gatavojoties
godiem,
svētkiem,
jubilejām. Tad esam ierauti tajā
darbīgajā kņadā, kas kā lavīna apņem,
lai svētku brīdis būtu kā krāsains salūta
spiets debesīs. Un tam izplēnot sākam
gaidīt jau nākošo.
14. jūlija rītā Birzgale modās
mazliet miglaina, noslēpumainu gaidu
tīta. Pagasta svētku reklāmas uz afišu
stendiem,
„Kaleidoskopā”
un
laikrakstā „Ogres Vēstis Visiem”
formāli vēstīja par iecerēto. Kārtējo
reizi nācās pārliecināties, cik bagāti
esam- parkā pietiek vietas gan bērnu
atrakcijām un izjādēm ar „Zelta
pakava” zirgiem, gan amatnieku
tirdziņam un radošajām darbnīcām, gan lielajiem zupas katliem, par kuros vārīto gardumu nākošajā dienā vairāki Madlienas orķestra vīri
esot skolojuši savas sievas kā gatavot svētku maltīti. Pulksten 9 foto orientēšanās skrējienam gatavojās gan T.Vaļevko atbalstītā daiļo
zemnieču komanda, gan zem citiem ‘karogiem’ startējošie jaunieši. Piedodiet vecmāmiņas, arī es tiku ievilkta šajā jautajā avantūrā.
Desmit krāsaini fotoattēli aicināja izmest krietnu loku pa Birzgali. Jaunie skrēja, es soļoju, bet manam komandas biedram- sešgadīgajam
mazdēlam nācās atpazīt burtus, kas bija piestiprināti pie nofotografētā objekta – puķu kastes, bibliotēkas durvīm, ūdenstorņa, u.tt., lai
vēlāk izveidotu vienu vārdu. Šīs pastaigas laikā paspēju sasveicināties ar vairākiem birzgaliešiem, kuri jau pirms pulksten 10.00 uz
pakalnu pie pagasta pārvaldes nesa ziedus, lai tur taptu krāsains taurenis.Aiz milzīgā „Pumpuros” izaudzēto ziedu kalna Intu Laicāni pat
saskatīt nevarēju, labi, ka Imants Laicāns augumā dižāks. Vakarā uzzinājām, ka taurenis izveidots no vairāk nekā 80 ziedu pušķiem.
Laikam šāda statistika sanāca pēc taurenīšiem, kurus saņēma dāsnie ziedu audzētāji. Domāju, ka tā neparādīja visus , kuri ar vasaras
sveicieniem apliecināja savu līdzdalību svētku tapšanā. Paldies Diānai Arājai, kura Birzgales tuvākajos un tālākajos dārzos izaudzēto
krāšņumu salika krāsainos rakstos. Galvenais, ka taurenis ļaudis priecēja vēl vairākas dienas.
Pagasta ļaužu radošam garam izpausties palīdzēja amatierteātra komanda. Zīmējumus no asfalta gan noskalojis lietus, bet
apgleznotie akmeņi un saulainie šķīvīši nav pazuduši – tie patlaban ir muzejā, rudens pusē autori tos varēs saņemt. Savukārt, pulciņš
birzgaliešu , precīzi izpildījušas afišās rakstīto / ar 200 kļavu lapām groziņos/ ar nepacietību gaidīja savu meistari no Jelgavas puses. Un,
lūk, ar krāšņu kļavu lapu cepuri galvā no mašīnas izkāpj Zanda Kursīte. Viņas vadībā pēc pāris stundu cītīga darba ar greznu galvas segu
varēja lepoties gan jaunas meitas un sievas, gan kundzes , kuras šādas skaistās rotas bija redzējušas, bet to tapšanas noslēpumus apguva
pagasta svētkos. Pie tam, rokām kustoties ausis tvēra arī uz estrādes notiekošo- pulksten 12.00 trīs pūtēju orķestru – Salaspils, Madlienas
un Laimoņa Paukštes diriģētais Birzgales kolektīvs bija sapulcējis krietnu klausītāju pulku. Orķestru muzicēšana un aplausi izdzenāja arī
mākoņus, un , sākoties svētku šefpavāres Sarmītes Pikaļevas vārīto zupu ballei, jau paspīdēja pa saules stariņam.
Svētku koncertā punkts uz „I” tika likts sveicot dejotājus 5 gadu jubilejā. Muzejs, sagatavojot izstādi par deju tradīcijām
Birzgalē, gan precizēja -5 gadi , kopš atjaunots vidējās paaudzes deju kolektīvs. Tik kuplu apmeklētāju saimi bieži neiznāk uzņemt.
Kādreizējie dejotāji ķircināja jaunos, rādīdami, cik viņi slaidi bijuši pirms ...dažiem gadu desmitiem. Prieks, ka tālākie viesi bija no
Uzbekijas, ka Vecumnieku ļaudis atbrauca līdz mums , lai gan pašu novadā bija liliju svētki . Atbrauca un nošpikoja zeķu rakstus, jo otra
svētku ekspozīcija tapa pateicoties rokdarbnieču atsaucībai. Ineses Pilānes un Veltas Priekules rotas lietas, Vijas Arājas gatavotās filcētās
cepures, Genovefas Zaharānes austās Lielvārdes jostas, Ineses Priedītes, Ilzes Strazdiņas, Dzintras Pitānes , Aijas Silkalnes, Annas
Čūderes ,Velgas Ziemeles, Mirdzas Safranovas, Līgas Paukštes, Lailas Krastiņas adījumi un tamborējumi ļāva ieskatīties, cik čaklas un
radošas ir birzgalietes. Paldies Vijai Arājai, Velgai Feodorovai, no kurām muzejs saņēma vērtīgus dāvinājumus- pūtēju orķestra
dalībnieka Imanta Barena trīs formas tērpus un Vilmas Dzilnas darināto tautisko kreklu , jostu , kuru deju kolektīvā nēsājis Velgas
dzīvesbiedrs Ivars. Bet Genovefa Zaharāne muzeja krājumu papildināja ar skaistu seģeni un priecīgās krāsās austu jostu.
/turpinājums 2.lpp./
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/turpinājums no 1.lpp./
Dāvanu birzgaliešiem jau kopš pavasara gatavoja Aigars Larks, Juris Rozenbaums un Anete Dzene. Jauniešu sapnis – pērn nozāģētā
ozola bluķiem dod otru mūžu, sāka realizēties. Svētku reizē , izstaigājot parku, sasveicinoties ar rūķīšiem Burtiņu un Beciņu,
pieklauvējot pie rūķīšu namiņa un pamirkšķinot ausainajai pūcei uz jumta, pie kompasa noskaidrojot , kur katra debess puse
atrodama, dzirdot stāstu par kara šķembu glabājošo ezi un saņemot klātesošo neviltotus pateicības vārdus modās cerība, ka
masīvkoka figūru veidošanu jaunieši turpinās. Svētkos paldies arī Ilgai un Uldim Brantiem par ozolu stādiem, kuri , šķiet, ieaugušies
pateicoties Ivetas Balodītes pacietībai kociņus laistot sausajā pavasara periodā. Muzeju naktī kociņiem dotie vārdi tagad tika izteikti
skaļi- parkā aug jaunie ozoli – Rūdis, Kārlis, Stefans / no Annas Čūderes dārza, tāpēc nosaukts par godu viņas tēvam/, Ansis .
Liepiņas vārds ir Alise.
Pēcpusdienā bērnu aktivitātes atrakcijās turpinājās , uz skatuves jau notika vakara koncerta mēģinājumi. Bet Sarmīte ar
saviem palīgiem vārīja trešo un ceturto zupas katlu.
Vakara koncertā viens otru uz skatuves nomainīja Lauberes „Lustīgais” un Lēdmanes „Trejupe ‘, Ķeguma „Kadiķis” ,
Birzgales „Dejotprieks” un „Visma”, Rīgas 811. gadadienas svētku programmu izdziedāja jauniešu ansamblis „Tikai tā” un sieviešu
koris „Pērles”. Tā reizē bija deju kolektīva jubileja un Birzgales pašdarbnieku sezonas noslēguma atskaite saviem uzticīgajiem
klausītājiem, savām pacietīgajām un saprotošajām ģimenēm. Vadītāja Mārīte Petrovska, koncertmeistare Inese Martinova un
„Dejotprieks” saņēma Ķeguma novada domes priekšsēdētāja Roberta Ozola , izglītības speciālistes Sandras Čivčas, novada kultūras
un sporta nodaļas vadītājas Daces Jaunzemes ,izpilddirektora vietnieka Pāvela Kotāna oficiālos, no sirds teiktos apsveikumus, gan
viesu un pašmāju kolēģu sveicienus/ aplausi nerimās, kad sveikšanas ģenerālmēģinājumu izspēlēja amatierteātris!/ Bet domāju, ka
visi klātesošie reizē ar pašdarbniekiem priecājās par to, ka Birzgales Tautas nama kolektīvi svētkos atrādīja arī savus jaunos tērpus –
deju kopa „Visma”, jauniešu ansamblis „Tikai tā!” ir saposušies jauno koncerttērpos Arī „Pērles” savu piekto sezonu rudenī varēs
sākt – apģērbtas no galvas līdz kājām, Birzgales tērps koristēm un diriģentei Mairai Līdumai izskatās ļoti labi. Birzgales pagasta
svētki parādīja, ka cilvēku spēja pārvarēt nedrošību , uzdrīkstēties pakāpties soli uz priekšu , dod skaistus rezultātus. Vieni no šādiem
svētku jaunatradumiem bija koncerta jaunie vadītāji Egija Abaroviča un Raivis Krastiņš. Nesamulstot / jeb vismaz to neizrādot/
jaunieši sevi apliecināja kā drošus un veiksmīgus eksperimentētājus. Paldies Tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei par Birzgales
svētkiem, kur viņas aizrautība kopīgam mērķim spēja iekustināt tik daudzus pagasta ļaudis. Bet Reinsonu ģimenei – Aivaram un
Ritai īpašs paldies par sagādāto pārsteigumu. Reinsoni piedalījās 1998. gada Lielajos svētkos Rīgā, dejoja arī 2008. gadā, kad
kolektīvs pēc darba atjaunošanas atkal tika uz Dziesmu un deju svētkiem. Bet 14. jūlija vakarā , kad aplausiem skanot uz estrādes tika
iznests jaunais karogs, Rita noklusēja, ka to „Dejotpriekam” dāvina viņi- sirdī vienmēr dejai uzticīgā Reinsonu ģimene.
Lai mums visiem skaists rudens un enerģija jaunajai pašdarbības sezonai gatavojoties!
Kopā ar parka rūķiem un ezi, Daina Melnūdre

Par apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā
Pamatojoties uz LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta d) apakšpunktu, LR likuma „Par pievienotās vērtības
nodokli „5., 6. pantu un 2011./ 2012.gada apkures sezonas reālo izdevumu tāmi (pielikumā), ņemot vērā domes Finanšu komitejas
atzinumu,
2012.gada 4.jūlijā Ķeguma novada dome NOLEMJ:
ar 2012.gada 1.oktobri noteikt apkures maksu Birzgales pagastā:
1. iedzīvotājiem Ls 0.94/ m2+ PVN 12% Ls 0.11= Ls 1,05/m2;
2. iestādēm un organizācijām - Ls 0.94/m2+ PVN 21% Ls 0.20=Ls 1.14 /m2.
3. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta
pārvaldei.
4. Atzīt par spēku zaudējušu 2011.gada 20.jūlija domes lēmumu Nr.16, 3.§ „Par
apkures maksas tarifu izmaiņām Birzgales pagastā ”.
Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē
Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta c) apakšpunktu,
kas noteic, ka tikai dome var noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai
Ministru kabineta noteikumiem, maksu par pašvaldības ūdensvada un kanalizācijas
lietošanu; likuma „Par pievienotās vērtības nodokli „5.pantu, kas noteic ar pievienotās
vērtības nodokli ( PVN) apliekamos darījumus un nodokļu likmes;
ņemot vērā domes Finanšu komitejas atzinumu,
2012.gada 4.jūlijā Ķeguma novada dome NOLEMJ:
1. Ar 2012.gada 1.oktobri apstiprināt maksu par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem Birzgales pagastā:
1.1.
ūdens padeves tarifs
• iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji – 1,00 Ls vienam cilvēkam mēnesī + PVN ;
• patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji – 0,21 Ls/m3 + PVN.
1.2. kanalizācijas ūdeņu novades tarifs
• iedzīvotājiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skaitītāji- 1,75 Ls1 cilvēkam mēnesī + PVN;
• patērētājiem, kuriem uzstādīti ūdens skaitītāji- 0,37 Ls/m3 +PVN.
2. Pašvaldības sekretārei nodrošināt lēmuma nosūtīšanu Birzgales pagasta pārvaldei.
3. Atzīt par spēku zaudējušu 2010.gada 7.jūlija domes sēdes lēmumu Nr.14,5.§ „Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu
apstiprināšanu Birzgalē” un 2010.gada 21.jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu Nr.16,10.§ Par grozījumiem 07.07.2010.
domes lēmumā (protokols Nr. 14,5.§) „Par ūdens un kanalizācijas maksas tarifu apstiprināšanu Birzgalē”.
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Policijas ziņas
Valsts policija
 4.jūlijā kādās mājās Birzgales pagastā atrasts miris 1952.gadā dzimušais O.
 17.jūlijā pagaidām nenoskaidrots autovadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu
Birzgales pagastā, autoceļa Birzgale – Abermaņi 1.kilometrā, uzbrauca šķērslim –
gaisvadu līnijas stabam un patvaļīgi aizbrauca no negadījuma vietas.
 19.jūlijā Birzgales pagastā pirms Ņegas upes mežā atrasts lādiņš, kas pēc
klasifikācijas atbilst «B 2» tipam. Lādiņš nodots Nesprāgušās munīcijas
neitralizēšanas vienības sapieriem.
 19.jūlijā konstatēts, ka Birzgales pagastā 1959.gadā dzimušajam V. piederošie suņi
klaiņo pa iesniedzēja īpašumiem, tādējādi I. pārkāpj dzīvnieku turēšanas noteikumus.
Uzsākta administratīvā lietvedība.
 23.jūlijā, 1990.gadā dzimusī K. Birzgalē, Oškalna ielā, nodarīja miesas bojājumus 1950.gadā dzimušajai J. Policija noskaidro
notikušā apstākļus.
 26.jūlijā 1970.gadā dzimis velosipēdists Birzgales pagastā pa autoceļu Rīgas HES – Jaunjelgava vadīja velosipēdu, būdams
alkohola reibumā, kas pārsniedz pieļaujamo normu.
 Jūlijā saņemta informācija, ka, iespējams, 1961.gadā dzimušais V. 2007.gada jūlijā veicis krāpnieciskas darbības, noslēdzot
kredīta līgumu un ieķīlājot kādu īpašumu Birzgales pagastā. Uzsākts kriminālprocess.
Dzintra Dzene, „OVV”
Ķeguma novada pašvaldības policija informē.
 1.jūlijā veikalā Ķegumā, Ķeguma prospektā, nozagtas cigaretes un alkohols.
 4.jūlijā Ķeguma novada pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz metāla pieņemšanas punktu Rembates pagastā, jo kāda
persona sūdzējās, ka tur tiekot dedzināti vadi. Kad kārtības sargi ieradās notikuma vietā, apstiprinājumu šai informācijai viņi
neguva.
 5.jūlijā konstatēts, ka Ķegumā, Egļu ielā, novietotajai automašīnai "BMW 525" radušies bojājumi
 5.jūlijā policijas darbinieki Tomes pagastā aizturēja nepilngadīgas personas, kuras pēc pulksten 23.00 atradās ārpus savas
dzīvesvietas, turklāt – bez vecāku uzraudzības. Jāpiebilst, ka bērni pārvietojās pa ceļu ar velosipēdu, kas nebija aprīkots ar
atstarotājiem. Nepilngadīgās personas tika nogādātas dzīvesvietā pie saviem vecākiem, ar kuriem policisti veica pārrunas, kā arī
izskaidroja izdarīto pārkāpumu būtību un atbildību par tiem. Šoreiz vecāki tika vienīgi brīdināti par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu.
 Tajā pašā vakarā pulksten 23.40 Rembates pagastā sabiedriskā vietā tika aizturēts kāds vietējais iedzīvotājs, kuram konstatēts
smags alkohola reibums – 2,84 promiles. Pie aizturētā atrastas cigaretes bez Latvijas akcīzes nodokļa markas.
 7.jūlijā kādās mājās Rembates pagastā 1989.gadā dzimušajam A. un 1965.gadā dzimušajai I. nodarīti miesas bojājumi. Saņemta
arī informācija, ka 1989.gadā dzimušajam A. šajā pašā dienā sabojāts mobilais telefons.
 10.jūlijā policija saņēma izsaukumu uz Staru ielas masīvu Ķegumā, kur bez uzraudzības skraidīja un bērnus biedēja kāds suns.
Par šo faktu uzsākta administratīvā lietvedība.
 Tajā pašā dienā pulksten 12.35 kārtības sargus izsauca uz Ozolu ielu Ķegumā, kur kaimiņu starpā bija radies strīds par to, ka
pilsētas teritorijā tiek kurināts ugunskurs. Policijas darbinieki veica pārrunas ar ugunskura kurinātājiem, konfliktu atrisinot turpat.
 Savukārt 15.jūlijā autobusa pieturā Ķegumā nepazīstami vīrieši miesas bojājumus nodarīja 1985.gadā dzimušajam A.
 16.jūlijā Ķeguma komercnovirziena vidusskolas teritorijā kāds automašīnas BMW vadītājs sabojāja basketbola laukuma
segumu. Vainīgā persona noskaidrota, par īpašuma bojāšanu uzsākts kriminālprocess.
 17.jūlijā pagaidām nenoskaidrots autovadītājs ar nenoskaidrotu automašīnu Birzgales pagastā, autoceļa Birzgale – Abermaņi
1.kilometrā, uzbrauca šķērslim – gaisvadu līnijas stabam - un patvaļīgi aizbrauca no negadījuma vietas.
 19.jūlijā Rembates pagastā konstatēts, ka no kādas ražotnes dīķī ieplūst indīga viela, kā rezultātā bojā gājušas zivis. Vainīgais
noskaidrots, viņam uzdots novērst nodarījuma sekas.
 25.jūlijā pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur kādā mājā alkohola lietošanas laikā tiekot trokšņots
pār mēru. Ierodoties notikuma vietā, pašvaldības policijas darbinieki noskaidroja, ka alkohola lietošanas laikā kāda sieviete
kritusi un salauzusi sev kāju. Uz notikuma vietu tika izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība, kas cietušo nogādāja Ogres
slimnīcā. Ar trokšņotājiem tika veiktas profilaktiska rakstura pārrunas.
 Kopumā aizejošajā mēnesī Ķeguma novada pašvaldības policijā reģistrētas ļoti daudzas sūdzības par kaimiņu trokšņošanu, kā
arī iesniegumi par nesakoptiem īpašumiem pilsētas teritorijā, kas ļoti bojā kopējo ainavu.
R.Liepiņš

Dejot ar prieku!
Ar jauno darba sezonu tautas namā darbu sāk jauns pulciņš: bērnu –
jauniešu laikmetīgās dejas pulciņš. Pirmā tikšanās 8. septembrī plkst. 14:00 tautas
namā. Vēlams ierasties ar vecākiem. Pulciņa vadītāja Egija Abaroviča.
Mīļi aicināti visi bērni, kuri vēlās dejot jaunizveidotajā pulciņā. Tālrunis
uzziņām 29424612.
Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Auklē mani, māmuliņa,
Kā saulīte zirņa ziedu:
Apvelc manim baltu kreklu,
Pacel mani saulītē.
(Latv.t.dz.)

SVEICAM!
Raivitu un Mareku Čuladus ar dēliņa MATĪSA
piedzimšanu!
Ingu un Nauri Birzniekus ar meitiņas SIMONAS
piedzimšanu!
Santiju un Ēriku Migačevus ar meitiņas DEBORAS
piedzimšanu!
Olgu un Arti Tomiņus ar meitņas KARLĪNES
piedzimšanu
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Pieskaries zilajam debesu jumam
Ar domām, ar dvēseli tā, lai to jūti.
Lai katru dienu nodzīvot nebūtu
Ne viegli, ne grūti- lai sirdī laimi gūsti.
Lai katrs mirklis gaismas piepildīts,
Mīlestībā ieskauts un sasildīts!

Sveicam visus AUGUSTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:
Pilngadniekus
Jansonu Tomu
Martinovu Jāni

50

Lai bērniņi aug veseli un laimīgi!
Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” EK pārtikas pakas
izsniedz iedzīvotājiem, kuriem ir derīga izziņa par atbilstību
trūcīgās ģimenes (personas) statusam.
Pārtikas pakas tiek dalītas pirmdienās un ceturtdienās no
plkst. 08.30 līdz plkst. 13.00, Birzgales pagasta pārvaldes ēkā,
1.stāvā. Sīkāka informācija pa tālruni 26100564.

Grāmatnīca „OGRES AUSEKLIS”
š.g.14.augustā no plkst. 10:00 – 14:00
Birzgales tautas nama telpās

tirgos skolai nepieciešamos mācību līdzekļus
un kancelejas preces
Vairāk smaidu, vairāk laimes, mazāk nopūtu un naidu,
Viss, ko darāt, lai Jums sokas. Un lai nepagurtu rokas!
Ar labākas dzīves uzsākšanu vēlamies pateikt paldies Vijai
Arājai un Agnesei Putānei, kā arī Jurim un Mārim
Kuranovu ģimene
Jau saule riet un atvadās no dienas,
Sirds pretī klusumam un dusai iet
To melno sāpi vārdos neizstāstīt
To bēdu nepacelt, kas smagi spiež
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Irai Ivanovai māsu mūžībā pavadot.
Birzgales invalīdu grupa

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA
Daudz darbiņu padarīti,
Daudz solīšu iztecēti,
Lai nu mīļā Zemes māte
Pārklāj savu seģenīti.

Vasiļūne Jekaterina (1933)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem
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Alliku Normundu
Aļeksjonoku Andri
Arbidāni Inetu
Gulbi Juri
Ubagu Sarmīti
Apsīti Svetlanu
Krastiņu Daini
Upesjuri Rasmu
Avenu Martu
Poriņu Brigitu
Skujiņu Ivaru
Avenu Mirdzu
Safranovu Mirdzu
Silkalni Aiju
Ūdri Juri
Mīlgrāvi Jāni
Kleinovski Imantu
Saksi Elgu
Baibu Jāzepu
Bošu Elfrīdu
Klaušu Olgu

Birzgales Tautas nams organizē:
18. septembrī braucienu uz Nacionālā teātra izrādi „Parīzes
Dievmātes katedrāle”. Biļetes cena 9Ls – 10Ls pieteikties līdz
16. augustam pie Ritas Reinsones pa tālruni: 29424612

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.
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LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES AUGUSTĀ
Konkurss „Skaistākā lauku saimniecība”
Žurnāls „Ievas Māja” un Rīgas piena kombināts piedāvā piedalīties konkursā „Skaistākā lauku saimniecība”. Konkursā var piedalīties
visi Latvijas iedzīvotāji – zemnieku saimniecību vai viensētu īpašnieki, pārvaldnieki vai citas pilnvarotas personas, kas ir izveidojuši
skaistu un sakoptu lauku saimniecību. Dalībnieki var pieteikties līdz 31. augustam, aizpildot anketu www.ievasmaja.lv vai sūtot
pieteikumu pa pastu uz žurnāla redakciju, Stabu ielā 34, Rīgā, LV-1880. Lai pieteiktos, jānorāda precīza īpašuma adrese,
vārds/uzvārds, kontakti (telefona numurs, e-pasta adrese) un vismaz viena fotogrāfija lauku īpašuma ieskatam. Vērtēšanas kritēriji:
• Pirmais iespaids, zonējums visam īpašumam kopā.
• Dzīvojamās mājas, ražošanas (saimniecības) ēku ārējais estētiskais noformējums.
• Teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana (apstādījumi, sētas, puķu dobes, utt.), dārza savdabīgums, valsts karoga vieta.
• Apkārtējās vides sakoptība (ceļmalas, grāvmalas).
• Iebraucamais ceļš, ceļa stāvoklis uz māju, ceļu rādītājs ar mājas nosaukumu, attālumu un tml.
• Atpūtas vietu, mazo dārza arhitektūras formu, ūdens un citu elementu izvietojums, kompozīcija, risinājums (strūklakas, dārza
skulptūras, dārza kamīni, apgaismošanas ķermeņi, ziedu kompozīcijas, utt.).
• Latviešu tradicionālo un kultūrvēsturisko elementu saglabāšana.
• Citi neordināri risinājumi.
Uzvarētājs saņem:
• plāksnīti un sertifikātu „Skaistākā lauku saimniecība 2012”,
• apmaksātu braucienu divām personām uz Internationale Grüne Woche Berlin pārtikas,
lauksaimniecības un dārzkopības izstādi no 2013.gada janvārī,
• „Mana Saime” produkciju,
• žurnāla „Ievas Māja” abonementu,
• dārza kopšanas instrumentu komplektu,
Būs arī lasītāju simpātijas balvas.
Bioloģiski vērtīgu zālāju apsekošana
Zemkopības ministrija (ZM) izsludinājusi pieteikšanos zālāju apsekošanai ar mērķi noteikt jaunus bioloģiski vērtīgus zālājus, par
kuriem potenciāli varētu saņemt atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma „Agrovides
maksājumi" apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”. Par bioloģiski vērtīgiem zālājiem (BVZ) sauc zālājus
(gan pļavas, gan ganības), kuri veidojušies sen neartās platībās (vismaz 20 gadus), kas ir neielaboti, nemēsloti un daudzu gadu gaitā
cilvēka apsaimniekoti un uzturēti, tādējādi izveidojušies par sarežģītām ekosistēmām ar lielu bioloģisko daudzveidību. Pazīt
bioloģiski vērtīgu zālāju var pēc lielā augu sugu skaita, kā arī pēc zālājā sastopamām augu un putnu sugām. Dabiskos zālājos parasti
nav izteikti dominējošu sugu. Tajos ir liela sugu dažādība, tai skaitā daudz dažādu graudzāļu sugu. Raksturīga ir labi izveidota velēna,
ko veido galvenokārt blīvs graudzāļu sakņu pinums. Turpretī kultivētos zālājos izteikti dominē 1-3 sugas (sētās graudzāles), citu sugu
daudzums ir niecīgs, kā arī velēna ir skraja un nesaslēgta. Latvijā par bioloģiski vērtīgo zālāju indikatorsugām speciālisti atzinuši 55
augu sugas (piemēram, saulpurene, gaiļbiksīte, dzegužpirkstīte, mazais mārsilis, purva dedestiņa, smaržīgā naktsvijole, zilganais
grīslis). Taču par zālāja vērtību var spriest ne tikai pēc augiem – daudzas pļavas un ganības ir bioloģiski vērtīgas, jo ir nozīmīgas
putnu ligzdošanas (griezes, ķikuti) vietas. Ja Jums šķiet, ka Jūsu īpašumā varētu būt šāds bioloģiski vērtīgs zālājs, uz ZM līdz
2013.gada 1.maijam jāsūta pieteikuma anketa. Tā atrodama gan internetā, gan pieejama pašvaldības konsultanta kabinetā.
Apsekojumu ZM uzdevumā 2013. gada vasaras sezonā veiks Dabas aizsardzības pārvalde. Apsekojuma rezultāti tiks apkopoti un
publicēti ne ātrāk kā pēc 2013. gada 1. novembra. Informāciju par lauku bloku kartēs iezīmētajiem bioloģiski vērtīgajiem zālājiem
varēs iegūt no 2014. gada 2. aprīļa Lauku atbalsta dienestā (LAD). Aizpildītai pieteikuma anketai jāpievieno LAD izsniegtās lauku
bloku kartes kopija vai zemes robežu plāna kopija ar atzīmētu apsekojamo platību.
Sagatavoja T.Vaļevko

Par izziņas par deklarēto
dzīvesvietu saņemšanas kārtību
Vides aizsardzības un reģioālās attīstības ministrija
15.07.2012. vēstulē visām novadu un pilsētu pašvaldībām sniedz
skaidrojumu par valsts nodevas piemērošanu par informācijas
sniegšanu no Iedzīvotāju reģistra. Tādejādi, darām zināmu, ka
pamatojoties uz 2007.gada 11.decembra Ministru kabineta
noteikumu Nr.844 „Noteikumi par valsts nodevu par
informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”2.4.punktu, par
izziņas par deklarēto dzīvesvietu saņemšanu maksājama valsts
nodeva sekojošos apmēros:
1) ja izziņu izsniedz 5 darbdienu laikā –Ls 3,00 (par 1
personu);
2) ja izziņu izsniedz 1 darbdienas laikā – Ls 6,00 (par 1
personu);
3) ja izziņu izsniedz 2 stundu laikā – Ls 10,50 (par 1
personu).
Valsts nodevu samazina par 50%, ja izziņu pieprasa:
1) represētā persona;

2) aizbildnies, aizgādnis par aizbilnībā vai aizgādībā esošu
personu.
No valsts nodevas atbrīvotas šādas personas:
1) invalīdi;
2) Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki;
3) pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī
noteikto minimālo darba algu;
4) personas, kuras atzītas par trūcīgām;
5) personas, kurām dokuments (izziņa) zudis nelaimes
gadījumā vai prettiesiskas rīcības rezultātā.
Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu
izziņas
nepieciešamības gadījumā, savlaicīgi (vismaz 5 darbdienas
iepriekš) griezties pagasta pārvaldē, lai pieprasītu izziņu par
deklarēto dzīvesvietu. Par šadas izziņas saņemšanu jāmaksā
valsts nodeva – Ls 3,00, pārējos gadījumos valsts nodevas
apmērs tiks piemērots Ls 6,00 vai Ls 10,50 apmērā.
M.Artihoviča
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Latvijas labākie autovadītāji –
birzgalieši!
Sestdien, 14.jūlijā sporta kompleksā „333”
noslēdzās kravas automašīnu vadītāju ekonomiskas auto
vadīšanas sacensības, kurās startēja 65 profesionāli šoferi.
Lai noskaidrotu Latvijas prasmīgākā autovadītāja titula
ieguvēju, konkursa finālā tikās 10 labāko rezultātu
īpašnieki. Pirmo vietu ar degvielas patēriņu 21,10 litri uz
100 kilometriem ieguva Andris Pļavnieks, otrais ar 21,47
L/km Normunds Kreimanis, trešais Guntis Līpiņš ar
rezultātu 21,77. Labāko desmitniekā iekļuvis arī otrs
birzgalietis Uldis Pastars.
Oktobra vidū Latvijas čempions dosies uz
Centrālās un Austrumeiropas finālu Olomoucā, Čehijā. Tur
viņam būs iespēja ne tikai cīnīties par čempiona titulu, bet
iegūt savā īpašuma Volvo C30 automašīnu, bet darba
devējiem būs iespēja laimēt vaučerus Volvo servisa pakalpojumu apmaksai līdz pat 10000 eiro vērtībā, ja viņu vadītājs iegūs kādu no
pirmajām trīs vietām reģionālajā finālā. Cerams, ka nākošajā gadā uz finālu dosies arī kāds no mūsējiem. Lai veicas!
Pēc Volvo Truck Latvia materiāliem

Turēsim īkšķus, pārējo viņš izdarīs!
Izlidoju uz Londonu 21.augustā. Paraolimpisko spēļu atklāšana 29.augustā. Pirmais starts
paredzēts 31.augustā rīta cēlienā tieši manā vārdadienā. Un otrs 6.augustā diska mešana vakara
cēliens .Bet tas var vēl mainīties?
Šogad ir pabūts piecās treniņu nometnēs, kur pašlaik arī esam ar treneri un izdarām pēdējos
darbus kas darāms. Jūtos pats diezgan labi un pozitīvi noskaņots un ceru cīnieties par
godalgām, bet beigu iznākums būs zināms tikai pēc stariem. Esmu trenējies un gatavojies ļoti
cītīgi un neatlaidīgi lai nostabilizētu savus rezultātus un vēl pakāptos augšup.
Vēlu visiem maniem līdzjutējiem būt ar mani un just līdzi maniem startiem. Darīšu
visu pēc labākās sirdsapziņas un tad jau ceru, ka BŪS...
Aigars Apinis
P.S. Sīkāku informāciju un jaunumus var uzzināt mājas lapā www.citadele.lv/tuesituvari

Birzgale – 2012
Ir noslēgušās 2012.gada Birzgales vasaras
sporta spēles. 21.jūlija rītā stadionā pulcējās Birzgales
darba un domubiedru kolektīvu komandas uz sacensībām
ar devīzi – „Sava olimpiāde”. Sacensības starp 4
komandām risinājās izteikti olimpiskos sporta veidos:
šķēpa mešanā (labāko godā – „Makšķernieki”, diska
mešanā (1.v.-„Dejotprieks”) , lodes grūšanā(1.v.„Pamatskola”) , golfā(1.v.- „Pārvalde”), noslēdzot
sacensības ar „volejbola” turnīru, kurā pie otrās uzvaras
tika „Makšķernieki”. Divas pirmās vietas bija par maz ,
lai uzvarētu kopvērtējumā. Šoreiz uzvarētāju kausu
saņēma „Dejotprieks”(Evija Reinsone, Sindija Pūre,
Igors Peļovins, Jolanta Nijāne, Iveta Valujeviča, Zintis
Anops, Andrejs Ozols, Agnese Putāne, Valdis Putāns),
kuri spēja visstabilāk „izdejot” šīs sacensības( netraucēja
pat nebūt ne gaidītais lietus ).
Lietus stafeti pārņēma futbola turnīra dalībnieki
– 6 komandas noskaidroja uzvarētājus, sacenšoties katra
ar katru . Ļoti veiksmīgi tieši pēdējā spēle noteica
uzvarētājus – pārspējot Valles komandu ar 2:0,
Lielvārdes „Jamaika” izcīnīja čempionu kausu, otrajā vietā – „Lielvārde”, 3.vietā – „Valles” futbolisti.
Pludmales volejbola turnīrā sievietēm – 1.v.”Valle”, 2.v.”Ķegums”, 3.vietā Birzgales „Double E”(Evita Reinsone, Egija
Abaroviča) . Vīru konkurencē no lietus nenobijās 9 komandas – 1.vietā „Ķeguma HES 1” ( Kristaps Rūde , Deivids Strazdiņš), 2.v.
„Burbulināde” , 3.v. „Volvo” komanda.
Paldies vadītājiem , kuri spēja savus kolektīvus izraut no vasaras miega , un nākošajās sporta spēlēs pierādīsim, ka Birzgalē
nav palikušas tikai 4 piedalīties un sportot spējīgas komandas. Vēlu jauku olimpisko vasaru!
Sporta spēļu aculiecinieks – Edgars Siliņš.

