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Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma sākumskolas metodisko apvienību
vadītāji pulcējas Birzgalē
Pats galvenais, ko gribētu teikt - mēs bijām ļoti gaidīti
Birzgales pamatskolā. Ar interesi klausījāmies direktora
stāstītajā par skolu, tās sasniegumiem un tradīcijām.
Līdzdarbojāmies skolotājas Mārītes vadītajā rokdarbu stundā.
Dalījāmies pieredzē. Bērni kopā ar skolotājiem bija
sagatavojuši nelielu koncertiņu ar dejām, dziesmām un
dzejoļiem. Tas viss bija no sirds. Un tāpēc skolā jutāmies ļoti
labi. Paldies birzgaliešiem (visvairāk skolotājai M.
Skābarniecei) par jauko dienu!
Lēdmanes pamatskolas skolotāja Ausma Eglīte
Birzgales pamatskolā 27. janvārī notika Lielvārdes,
Ķeguma un Ikšķiles novadu sākumskolas pedagogu seminārs.
Semināra gaitā direktors demonstrēja skolas prezentāciju, kas
īsi raksturoja mūsu skolu un tajā notiekošo. Pēc prezentācijas
Mārīte Skābarniece rādīja atklāto stundu mājturībā un
tehnoloģijās, kur kolēģes tika iepazīstinātas ar interesantu
metodiku Valentīndienas dekoru izgatavošanā. Atklātajā stundā
bērni un arī ciemiņi veica sarežģītu darbu, kas izpildāms
vairāku stundu garumā, tāpēc tika demonstrēta tikai dekora
izgatavošanas nobeiguma daļa.
Dienas turpinājumā pozitīvas emocijas ciemiņiem
sagādāja sākumskolas bērnu koncertiņš „Balto domu plīvurā”,
kur piedalījās gandrīz visi sākumskolas skolēni.
Pēc
koncerta metodisko apvienību vadītāja Solvita Zirne no Ikšķiles
vidusskolas demonstrēja pašas sagatavoto metodisko materiālu
integrētai mācību pieejai sākumskolā. Filmā tika parādīts, kā ar
vienkāršām mācību metodēm skolēns tiek sagatavots dzīves
prasmju apguvei un veiksmīgai socializācijai.
Dienas nobeiguma daļā sākumskolas skolotājas
gatavoja uzdevumus ceturtās klases olimpiādes darbam latviešu
valodā, kas notiks aprīļa mēnesī Ikšķiles vidusskolā.
Sākumskolas seminārs Birzgales pamatskolā apliecināja to, ka
lauku skolas ir tikpat konkurētspējīgas un radošas kā novadu
centru un pilsētu skolas. Par to liecina gan atklātā stunda, kurā
profesionālas sākumskolas kolēģes ar pieredzi neviltoti izrādīja
izbrīnu par bērnu gatavotajiem darbiem un skolotājas izdomu,
gan koncerts, kur bērni parādīja sevi kā talantīgi dziedātāji,
dejotāji un deklamētāji.
Paldies visiem Birzgales pamatskolas skolotājiem, kas iesaistījās šajā semināra sagatavošanas un norises darbā!
Mārīte Petrovska, sākumskolas skolotāja
Sākumskolas Metodiskās komisijas sēdes notiek trīs reizes mācību gadā. Kopā sanākam visi priekšmetu skolotāji, kas māca
sākumskolā. Rudenī aktuālākais no dienas jautājumiem ir – tematisko mācību plānu izskatīšana un apstiprināšana. Iepazīstamies ar
jaunāko metodisko literatūru. Ziemas periodā izvērtējam 1.semestra mācību sasniegumus, kā arī kavējumus. Iepazīstinām kolēģus ar tālāk
izglītošanas kursos un semināros iegūtajām atziņām. Dalāmies pieredzē arī par pētniecisko metožu izmantošanu mācību procesa laikāstāstot par pētījumu veikšanu, to apkopošanu un secinājumiem.
Lasītprasmes apguves kvalitātes uzlabošanai regulāri apmeklējam pagasta bibliotēku, kur iepazīstamies ar jaunāko bērnu
literatūru, piedalāmies bibliotēkas organizētajos radošajos konkursos, izstādēs un prezentācijās. Pavasara periodā piedalāmies
starpnovadu rīkotajās priekšmetu olimpiādēs, dažādās pašdarbības skatēs un sporta sacensībās. Kopīgi analizējam Valsts ieskaites
rezultātus 3.klasē, izvērtējot stiprās un vājās puses konkrētajā klasē. Regulāri notiek arī mācību sasniegumu rezultātu analīze un
izvērtēšana. Lai uzlabotu savu profesionālo kvalifikāciju, piedalāmies kursos un semināros, ESF projektā pedagoga profesionālās
darbības novērtēšanā, iepazīstinot ar labās prakses piemēriem un iegūstot kvalifikācijas pakāpi.
Sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja Mārīte Skābarniece
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2012.gada 18.februārī notiks tautas nobalsošana par likumprojektu „Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē”.
Likumprojekts paredz mainīt Satversmes 4., 18., 21., 101. un 104. pantu, iekļaujot tajos nosacījumu par krievu valodu kā
otru valsts valodu, nosakot, ka arī pašvaldībās darba valodas ir latviešu un krievu valoda un ikvienam ir tiesības saņemt informāciju
latviešu un krievu valodā.
Tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?”. Iespējamie atbilžu varianti ir „Par” un „Pret”.
Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas Satversmē, kas paredz noteikt krievu valodai otras valsts valodas statusu, tad viņam tautas
nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Par”. Ja vēlētājs ir pret grozījumiem Satversmē un neatbalsta valsts valodas statusa noteikšanu
arī krievu valodai, tad viņam tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē atbilde „Pret”.
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks tautas nobalsošanas dienā būs no pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības piedalīties tautas
nobalsošanā ir balsstiesīgajiem Latvijas Republikas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. Lai piedalītos tautas nobalsošanā vēlētājam
nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase.
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties no 2012.gada 8. līdz 18.februārim.

Ķeguma novada Birzgales vēlēšanu iecirknis Nr.694 – Birzgales Tautas namā, Skolas ielā 2, Birzgale,
Birzgales pag., Ķeguma nov., tālr.65034155, ir atvērts no 8.februāra un darbojas sekojošos laikos:
Iecirknis
Nr.694

08.02
13.0017.00

09.02
09.0013.00

10.02
09.0013.00

11.02
09.0013.00

12.02
09.0013.00

13.02
09.0013.00

14.02
09.0013.00

15.02
13.0017.00

16.02
09.0013.00

17.02
09.0013.00

18.02.
07.0022.00

Pašvaldības autobusa kursēšanas grafiks Tautas nobalsošanas dienā 2012.gada 18.februārī
1.reiss
2.reiss
8:00
8:05
8:10
8:12
8:15
8:20
8:25
8:35
8:50
9:10
9:40
9:45
12:00

Birzgale
Brūveri
Vecumnieku pagrieziens
Širmeļi
Dzintari
Krusts
Ņega
Lindes pagrieziens
Daugaviešu autopietura
Plieņi
Aizpori
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

10:00
10:20
10:45
11:00
11:15
11:25
14:00

Birzgale
Peņķi
Gāguļi
Lāčplēsis
Zeltmaņi
Birzgale
Pa tādu pašu maršrutu atpakaļ

Noslēgusies Ķeguma novada kausa
2011/2012 izcīņa zolītē
Turnīrs notika 4 kārtās pēc kura kopsavilkuma ir sekojoši
rezultāti:

Individuālais vērtējums:
1. vieta Ilgonis Dzendoleto - 106 punkti (Bauskas
komanda)
2. vieta Uldis Ķibilds -93 punkti (Birzgales
komanda)
3. vieta Jānis Miglinieks - 92 punkti (Bauskas
komanda)
Komandu vērtējums:
1.vieta BAUSKAS komanda -297 punkti
2.vieta BIRZGALES komanda - 261 punkti
3.vieta SALASPILS komanda - 236 punkti
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Policijas ziņas
Valsts policijas informācija








Janvārī saņemta informācija, ka 31.decembrī Birzgales pagastā 1958.gadā dzimušajam
A. nozagti dokumenti.
1.janvārī kādās mājās Birzgales pagastā radies strīds starp 1959.gadā dzimušo A. un
viņas znotu.
Janvārī saņemta informācija, ka pagājušā gada 25.februārī Birzgalē nelikumīgi
nozāģēts bērzs un apse. Bet 15.janvārī konstatēts, ka 1949.gadā dzimušais V. Birzgales
pagastā Ogres valsts tehnikuma lietošanā esošajā mežā patvaļīgi veica koku ciršanu. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess.
16.janvārī konstatēts, ka Birzgales pagastā novietotajai automašīnai «VW TIGUAN» radušies skrāpējumi.
18.janvārī Birzgales pagastā atrasts nesprādzis I Pasaules kara artilērijas lādiņš.
23.janvārī konstatēts, ka Birzgales pagastā meža 223.kvartālā nozagti aptuveni trīs kubikmetri malkas 60 latu vērtībā.
Policija noskaidro notikušā apstākļus.
3.februārī Birzgales pagastā, iespējams, no bojājuma apkures sistēmā nodega šķūnis. VUGD Rīgas reģiona pārvaldes
Ogres daļas komandieris Artūrs Umulis stāsta, ka minētājā šķūnī bija ierīkota slieku ferma. Uguns liesmas plosījās aptuveni
30 kvadrātmetru platībā un diemžēl sadega aptuveni 200 kilogrami slieku. Savukārt 4.februārī Birzgales pagastā nodega
aptuveni 250 kvadrātmetru liels vienstāva guļbaļķu viesu nams «Zaķi», kura dzēšanas darbos bija iesaistītas četras Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autocisternas – divas no Ogres daļas, viena no Aizkraukles un viena no Vecumniekiem.
Ūdens dzēšanas darbiem tika ņemts no netālu esošā dīķa. U.Umulis stāsta, ka cīņa ar liesmām turpinājusies no pulksten 12.30
līdz pat pulksten 20. Ugunsnelaimi bija pamanījuši paši viesu nama saimnieki. Par laimi viesu namā cilvēku tobrīd nebija, līdz
ar ko neviens nav cietis. Paglābt izdevās arī daļu no iedzīves.
Ziņas apkopoja Dz. Dzene „OVV”

Ķeguma novada pašvaldības policijas informācija











04.01.2012.Ķeguma novada pašvaldības policija Rembates pagastā aizturēja metāla zagļus, kuri no bijušās katlu mājas
mēģināja nozagt metālu, zagļi tika aizturēti brīdī, kad tie zāģēja siltuma apkures caurules. Aizturētie zagļi tika nodoti Valsts
policijas rīcībā un par minēto faktu tiks uzsākts kriminālprocess.
11.01.2012. Kādam pensionāram -Ķeguma iedzīvotājam sastādīts APP par sīko huligānismu, kurš piketēja pie Ķeguma
novada domes un sarīkoja nekārtības domes sēdes laikā.
12.01.2012. Ķeguma pašvaldības policija Rembatē aizturēja vīrieti, kurš bija iegādājies nelegālas izcelsmes alkoholisko
dzērienu un cigaretes bez Latvijas akcīzes uzlīmēm, persona tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur tika izņemts točkā
iegādātais alkohols un cigaretes, par konstatēto faktu uzsākta administratīvā lietvedība.
15.01.2012. Rembatē kādam vīrietim sastādīts APP par sīko huligānismu, kurš alkohola reibumā konfliktēja ar kādu citu
Rembates iedzīvotāju.
17.01.2012. Birzgalē 21:30 jauniešu starpā bija izcēlies kautiņš, kura laikā katlu mājai izsisti seši. Jauniešu radītie
zaudējumi vēl nav noteikti. Notikuma vietā aizturēti 5 jaunieši, kuri nogādāti Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres
iecirknī, bet Ķeguma pašvaldības pārstāvis vērsies policijā ar iesniegumu, lūdzot uzsākt kriminālprocesu.
18.janvārī pulksten 14:20 Ķeguma novada pašvaldības policijas darbinieki mežā netālu no Ķeguma aizturējuši personas,
kas veikušas nelikumīgu meža zāģēšanu. No likumpārkāpējiem izņemta automašīna GAZ. Aizturētās personas ar koku
nelikumīgu zāģēšanu nodarbojušies ilgstoši un jau iepriekš nonākuši policijas redzeslokā.
24.01.2012. Rembates pagastā kāds vīrietis bija nolēmis uz pašvaldības lietošanā esošo ceļu bez saskaņošanas ar VAS
„Latvijas valsts ceļi” (VAS ,,Latvijas Valsts ceļi" Satiksmes organizācijas pārvaldi) uzstādīt barjeras, tādejādi mēģinot
nobloķēt ceļa braucamo daļu, par ko vietējie iedzīvotāji, kuriem ikdienā šis ceļš nepieciešams, lai nokļūtu no darba uz mājām,
kā arī bērniem, lai nokļūtu uz bērnu dārzu un skolu, bija ļoti neapmierināt. Tā kā vīrietim ir liela pārliecība, ka braucamais
ceļš ir viņa īpašums un neviens cits bez viņa ģimenes locekļiem nedrīkst pa minēto ceļu pārvietoties, šobrīd tiesa lemj, vai
vīrieša apgalvojumi un normatīvo aktu interpretācija ir likumīga.
Pagājušajā mēnesī Rembates pagastā notikušas vairākas zādzības gan no privātīpašumiem (mājām un saimniecības ēkām),
gan arī juridisko personu īpašumā un lietošanā esošajām telpām.
Birzgalē bijuši vairāki ģimenes konflikti, kuros pašvaldības policijas palīdzību lūdza gan konfliktā cietušās, gan iesaistītās
personas.
Pašvaldības policijas inspektors R.Liepiņš

23. martā Tautas nams organizē braucienu
Uz Nacionālā teātra Latviešu dziesmu spēli „Tikai Tā”. Režisors un scenārija
autors: Valdis LŪRIŅŠ. No zaļumballes, kur tas puisīt’s mīl to meitiņ, līdz roka
balādei un piekūnam debesīs, no Silavas valša izlaidumā līdz zemeņu laukam Īrijā latvieši dzied un dzied. I kad labi, i kad bēdīgi, pa vienam un koros, gultā un karos.
Valdis Lūriņš, Raimonds Petrauskis un Nacionālā teātra aktieri izdziedās Latvijas
vēsturi kā nebeidzamu dziesmu. Jo tie ir mūsu vārdi un mūsu krāsas - gan
dziesmām, kas bija, gan dziesmām, kas būs. No sentimentālas juteklības līdz
pārdrošam rokam un negaidītām interpretācijām.
Biļetes cena - 5,50Ls. Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 29. februārim.
Tālrunis informācijai 29424612
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Tā sacīja meža māte,
Par siliņu tecēdama:
Pūt, vējiņ, nelauz koku,
Mans bērniņš šūpulī.

SVEICAM!
Kristīni Spriņģi un Igoru Nastaju
ar dēliņa RIHARDA piedzimšanu!
25. februārī plkst. 1900 Tautas namā
Tautas deju koncerts „Draugu pulkā dejojam”
Koncertā piedalās deju kolektīvi no Ķeguma, Birzgales,
Lielvārdes, Lauberes, Lēdmanes un Valles.
Ieeja – bezmaksas

4
Gadi atsnieg un aizsnieg
kā saules atspulgi laika upē.
Zilās pastalās auta,
ziemas novakare
laipo pār sniega laukiem…
M. Fridrihsone

Sveicam visus FEBRUĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

Pilngadniekus

50

10. martā plkst. 1600 Tautas namā
Viesosies Lielvārdes Tautas teātris ar sieviešu dienai veltītu
izrādi
MIRO GAVRANS "VISS PAR SIEVIETĒM"
Lomās: Žanete Some, Santa Zača, Maija Jaudzeme
Režisore- Santa Zača
Ieeja – sievietēm bezmaksas, vīriešiem – 1Ls.

16. martā plkst.1630 Tautas namā
Birzgales pamatskolas un bērnudārza „Birztaliņa”dziedošo
ģimeņu koncerts.
Mīļie vecāki atbalstīsim savus bērniņus
un dziedāsim ar viņiem kopā!
Ieejas maksa – saldumi

55
65
70
75
80
81

Ogres Valsts tehnikums 2012.gada 21.februārī

rīko skuju koku un jauktā koka malkas, un skuju koku
tievās un vidējās lietkoksnes izsoli. Sīkāka informācija
Ogres Valsts tehnikuma mājas lapā www.ovt.lv sadaļā
aktualitātes – izsoles

Pamatskolas skolēniem pavasara brīvdienas no 2012.gada
12.marta līdz 16.martam

23. martā Tautas nams organizē braucienu uz Nacionālā
teātra Latviešu dziesmu spēli „Tikai Tā”

82
83
84
85
88

Grahovsku Diānu
Strautnieku Lauri
Taradaju Dmitriju
Torbejevu Baibu
Drevinski Laimoni
Isajevu Valentīnu
Pitāni Dzintru
Skabergu Almandu
Kolosovu Alfrīdu
Sukalovu Aleksandru
Birzuli Dzintru
Bilderi Birutu
Arāju Veltu
Kauliņu Daci
Dātavu Annu
Jēkabsoni Loniju
Neimani Ausmu
Prikuli Jāni
Aizpurieti Elmāru
Saliņu Almu
Saliņu Jevgeniju
Ceplišu Stefāniju
Saliņu Eduardu
Grāvīti Ellu

Biļetes cena - 5,50Ls. Lūdzu pieteikties un samaksāt līdz 29.
februārim.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA

Tuvs cilvēks neaiziet, Viņš pārstāj tikai līdzās būt.
(R. Skujiņa)

Muižniece Veneranda (1942)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

PATEICĪBA
Liels paldies Paulim Kotānam, Tadeušam Vaļevko,
Baložu ģimenei par atbalstu un palīdzību mūsu lielajās
bēdās, guldot zemes klēpī mūsu mīļo tēvu un vīru.
Paldies visiem, kuri bija kopā ar mums smagajā brīdī.
Lazdu ģimene

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

2012.gada februāris

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES
VALSTS UN ES ATBALSTS
Izmaiņas PVTM piešķiršanas kārtībā
Sākot ar 2012. gadu, tiek samazināts papildus valsts tiešo maksājumu (PVTM) apmērs. Sīkāk par to skaidrots Zemkopības ministrijas
(ZM) mājas lapā. 2012.gadā lauksaimniekiem vēl joprojām būs iespēja pieteikties PVTM, tomēr stājas spēkā vairāki būtiski
nosacījumi, piem., PVTM var tikt piemēroti līdz 2012.gadam ieskaitot, kamēr nav pilnībā ieviesti ES tiešie maksājumi 100% līmenī,
tātad šis būs pēdējais PVTM piemērošanas gads. 2012.gada PVTM piešķiršanas kārtība nosaka, ka:
• Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA līdz 3510 LVL (5000 eiro), atbalsta summa netiks samazināta;
• Lauksaimniekiem, kuriem pienāksies TA virs 3510 LVL (5000 eiro), atbalsta summas daļai virs 3510 LVL (5000 eiro) tiks
aprēķināts samazinājums
Pēc aprēķiniem, 2012.gadā PVTM samazinājums attieksies uz aptuveni 5800 Latvijas lauksaimniekiem, bet lielāko daļu, aptuveni 60
000 atbalsta saņēmējus šis samazinājums neskars. Turklāt jāņem vērā, ka lielākajai daļai no minētajiem 5800 lauksaimniekiem PVTM
samazinājumu kompensēs VPM atbalsta pieaugums.
Izmaiņas PVTM par kautiem vai eksportētiem liellopiem
2012. gadā tiek pārtraukts PVTM par kārtējā gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem, un tiek ieviests atdalītais PVTM par
nokautiem vai eksportētiem liellopiem, jo atbalsts liellopu sektorā pilnībā atdalāms no ražošanas. Tas nozīmē, ka atbalsts tiks piešķirts
par noteiktā references gadā, nevis šajā gadā nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Lai saņemtu šo maksājumu, lauksaimniekam
jāatbilst vienotā platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem un līdz 2012. gada 15. maijam jāiesniedz platību maksājumu
iesniegums LADā, un jāpiesaka vismaz viens atbalsta tiesīgs lauksaimniecības zemes ha. 2012. gads ir pēdējais gads, kad var
pretendēt uz PVTM un atdalītajiem PVTM.
Prasības par zemes nomas līgumiem
Sākot ar 2012. gadu, lai pieteiktos un saņemtu platību maksājumus, ir nepieciešams rakstisks apliecinājums par tiesībām apsaimniekot
atbalstam pieteikto lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Nomas līgumiem, piesakoties platības maksājumiem, nav jābūt notariāli
apstiprinātiem, un tie netiks prasīti pie platību maksājumu iesnieguma iesniegšanas, tomēr atlases kārtībā tiks fiziski kontrolēts, vai
tādi ir. Nomas līgumam nav noteikta kāda konkrēta veidlapa, bet ZM mājaslapā var atrast nomas līguma paraugformu.
Atviegloti nosacījumi programmas „Skolas piens” realizācijai
24. janvārī valdība apstiprināja ZM izstrādātos grozījumus MK 2011. gada 1. februāra noteikumos Nr.106, kas paredz, ka turpmāk
valsts līdzfinansējumu varēs piešķirt par jebkura tilpuma iepakojumā piegādātu termiski apstrādātu pienu bērnudārzu audzēkņiem un
1.–4. klases skolēniem, ja izglītojamiem par to nebūs jāmaksā. Tādējādi tiek dota iespēja bez maksas pasniegt arī atsevišķās porcijās
fasētu pienu. Līdz šim noteikumi paredzēja, ka valsts līdzfinansējumu programmā var saņemt tikai par termiski apstrādātu pienu
iepakojumā, kas lielāks par 250 ml.
Grozījumi pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”
27. janvārī stājās spēkā grozījumi MK noteikumos „Kārtība, kādā piešķir valsts un ES atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu
veidā pasākumam „Lauku saimniecību modernizācija””, kas nosaka, ka fiziskā persona, kura piesakās atbalstam un vēlas dibināt
jaunu uzņēmumu, nodibina zemnieku saimniecību vai iegūst komersanta statusu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies
spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izmaiņas dod iespēju atbalsta pretendentiem kā vienu no saimnieciskās
darbības formām saimniecības izveidei izvēlēties arī zemnieku saimniecību.
LADā turpinās projektu iesniegumu pieņemšana pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”
Pasākuma mērķis ir palielināt meža ekonomisko vērtību, nodrošinot ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tiek atbalstīta jaunaudžu
kopšana, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņa, kā arī jaunu instrumentu un aprīkojuma, kas paredzēts jaunaudžu kopšanai un mazvērtīgu
mežaudžu nomaiņai, iegāde.
BEZMAKSAS SEMINĀRI UN PASĀKUMI
Februāra mēnesī Aizkraukles novadā notiks vairāki lauku iedzīvotājiem aktuāli bezmaksas pasākumi:
•

13.februārī 10:00 - 13:45 Aizkraukles pagasta kultūras namā Kalna ielā 20 seminārs „Aktualitātes nodokļu likumdošanā,
augu aizsardzībā, lopkopībā (valsts plāns slimību apkarošanā, ciltsdarbs, piena kvotas), darba drošībā un
finansējuma piesaistē” (lektori no PVD, VAAD, LLKC un VID). Informācija: 26158775

•

13.februārī 14:00 – 16:00 (turpat) „ES finansējuma piesaistes iespējas meža īpašumam un izmaiņas likumdošanā”
(VID un MKPC lektori stāstīs par aktualitātēm nodokļu piemērošanā darījumos ar meža īpašumiem, cirsmām,
kokmateriāliem, izmaiņām „Meža likumā”, ES finansējuma piesaistes iespējām mežsaimniecībā u.c.) Informācija: 26534704
17.februārī 15:00 Aizkraukles pilsētas kultūras namā Spīdolas ielā 2 Pārtikas amatniecības festivāls „Gardēdis 2012".
Piedalīties tiek aicināti visi, kas izpaužas pārtikas gatavošanas mākslā (pārtikas ražotāji, biedrības, pārtikas meistari no
mājsaimniecībām, tie kuri glabā senas receptes u.c.). Degustācijas rezultātā noteiks labākos kategorijās Latviešu
tradicionālais produkts ar seno recepti; Inovatīvs (jauns) produkts; Produkts bērniem; Vietējais Aizkraukles rajona
partnerības teritorijas produkts; Produkts ar dzimtas stāstu; Labākais noformējums; Dižprodukts. Festivāla laikā būs
koncerts, mūzika un dejas. Informācija: 65121978, 29487108
21.februārī 10:00 - 15:00 Aizkraukles rajona padomes ēkā Lāčplēša ielā 1 seminārs „Tomātu, gurķu, ķirbju un citu
dārzeņu audzēšana”. Tēmas: Kādas siltumnīcas patīk tomātiem. Augsnes sagatavošana. Stādu sagatavošana; tomātu
stādīšanas nosacījumi; priekšnosacījumi optimālas tomātu ražas ieguvei – mēslošana, mitrums, augu aizsardzība pret
slimībām. Tomātu šķirņu raksturojums, to savdabība un ražība. Ķirbju, gurķu sēklas sagatavošana diedzēšanai; stādu
audzēšana un stādīšana, to aprūpe augšanas periodā. Augu mijiedarbība siltumnīcā un uz lauka. Bioloģiskie augu
aizsardzības pasākumi. Labā prakse mājražošanā – iegūtās produkcijas lietošana uzturā, dziedniecībā. Lektores no
dārzkopības entuziastu kluba „Tomāts”. Semināra dienā būs pieeja sēklu fondam. Vēlams informēt par dalību šajā pasākumā.
Informācija: 26158775
Sagatavoja lauksaimniecības konsultants

•

•

T.Vaļevko

“Birzgales Avīzes” pielikums

2012.gada februāris

Saudzēsim dabu – šķirosim atkritumus!
Atkritumi jāšķiro:
1. Lai samazinātu atkritumu apjomus;
2. Lai taupītu dabas resursus;
3. Lai nepiesārņotu apkārtējo vidi tādējādi neradītu draudus
cilvēka veselībai
4. Lai samazinātu atkritumu apglabāšanas izmaksas;
Plastmasa : tiek plaši izmantotas visās dzīves jomās, sevišķi
iesaiņojamā materiāla ražošanā. Plastmasu iepakojums dabā
nenoārdās pat 100 gadu laikā. Plastmasu izgatavo no dabā
neatjaunojamām izejvielām – naftas produktiem. No izlietotā
iepakojuma materiāliem, PET ( izmanto dzēriena pudeļu ražošanā), ir otrs vērtīgākais materiāls pēc alumīnija. No pārstrādātās
plastmasas iegūst jaunus plastmasas izstrādājumus – atkritumu maisus, plēves, drenāžu caurules, loga rāmjus, kastes, sintētisko diegu,
ko pievieno audumu ražošanā un citus izstrādājumus. Lai gan daudzviet pasaulē vienreizēji lietojamās PET pudeles ir aizliegts
izmantot ražošanā, Latvijā pašlaik tas ir ļoti populārs dzērienu iepakojums. Stikla pudeles no tirgus ir tikpat kā pazudušas. PET
pudelēs dzērienus pilda pasaulē pazīstamās firmas «Coca-Cola», «Pepsi-Cola» un nu arī Latvijas ražotāji tajās pilda minerālūdeni,
gāzētos dzērienus un arvien vairāk arī alu.
Pašlaik mūsu veikalos lielāko daļu produkcijas (maize, siers, desa u.tml.) iesaiņo polivinilhlorīda (PVC) plēvītēs. Lai gan tas,
šķiet, nevainīgs un visādā ziņā it kā labs iepakojums, jo produkts tajā nesakalst un nesapel, – šīs plēvītes mājas krāsnīs un ugunskuros
dedzināt nedrīkst. Kāpēc? Plastmasa pilnīgi sadeg tikai ļoti augstā temperatūrā – vairāk par 1000 grādiem, taču ugunskura vai krāsns
temperatūra ir tikai 200 – 400 grādu. Pie šādas temperatūras nepilnīgas sadalīšanās rezultātā gaisā nokļūst hlorsavienojumi un
dioksīni. Varētu domāt – kas gan nu tur no tās vienas mazās plēvītes briesmīgs notiks, ja to piemetīšu ugunij, ne nu uzreiz kāds tā
saindēsies. Bet, ja dedzināsim vairākus desmitus plēvīšu ik dienas un ikkatrs no mums, tad saskaitot iznāks prāvs daudzums. Lietotos
plastmasas izstrādājumus var dedzināt nosacīti nepiesārņojot gaisu, tieši šim procesam pielāgotās krāsnīs ar īpaši augstu temperatūru
un specializētiem filtriem. Tad, plastmasām sadaloties, gaisā nekas kaitīgs nenonāk. Ikdienā mums šādu filtru nav. Vēl lielāku
kaitējumu veselībai nodara ugunskurā sadedzinātie plastmasas izstrādājumi, kuru degšanas produktus mēs tūlīt arī ieelpojam.
Stikla atkritumi nav videi bīstami, jo pamatā to ražo no smiltīm, sodas un krīta. Taču stikls dabā nenoārdās. Saplēstas stikla
lauskas var savainot cilvēkus un dzīvniekus. Stikla otrreizējā pārstrāde ļauj ietaupīt enerģiju un dabas resursus. Ražojot jaunus stikla
izstrādājumus tiem var pievienot līdz 30 % lietotu stiklu.
Papīrs kopējo atkritumu plūsmā ieņem vienu no galvenajām vietām. Papīru ražo no celulozes masas, kam pievieno
pigmentus un pildvielas. Izejmateriāls celulozei ir koksne. Lai saražotu vienu tonnu celulozes masas, nepieciešams apm. 3,5 tonnas
koksnes. Atkārtoti pārstrādājot papīru tiek saglabāti meži un ietaupīta enerģija. Otrreizējai pārstrādei tiek vākts kartons, avīžpapīrs,
grāmatas un žurnāli (izņemot glancētos un lakotos žurnālus).
Jau otro mācību gadu skolā organizējam otrreizējo atkritumu šķirošanu. Pie skolas ir stikla, PET pudeļu un papīra šķirošanas
konteineri. Skolā iekšā ir bateriju un elektroiekārtu konteineri. Čaklākie šķirotāji, protams, ir skolēni, bet aicinām arī pagasta
iedzīvotājus nemest kopīgajos konteineros otrreizējai pārstrādei izmantojamus atkritumus. Izejot nelielā pastaigā, var paņemt līdzi
sainīti ar sašķirotajiem materiāliem un atnākt līdz skolai, lai tos iemestu atbilstošajā konteinerā. Nolietotās elektropreces un baterijas
skolā var nodot darbdienās līdz plkst.16.00.
Attēls no www.dzm.lv/.../konkursu_arhivs_20102011/7/28/
Sīkāka informācija www.atkritumi.lv
Informāciju apkopoja I.Pastare

2012.gadā arī par palīgēkām var aprēķināt nekustamā īpašuma nodokli!
Saskaņā ar Kadastra likumu, Jums ir tiesības iepazīties ar Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem datiem par savu
nekustamo īpašumu un/vai būvi, kura neietilpst neviena nekustamā īpašuma sastāvā
Izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu, Jūs variet elektroniski bez maksas saņemt aktuālos kadastra datus par
vienu vai visiem Jūsu nekustamajiem īpašumiem, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā. Pakalpojums pieejams Jums vēlamajā laikā
un neierobežotu reižu skaitu.
Iesniedzot rakstisku pieprasījumu jebkurā VZD klientu
apkalpošanas vietā, reizi kalendārajā gadā Jūs variet pieprasīt un
bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā saņemt
aktuālos kadastra datus par visiem saviem nekustamajiem
īpašumiem vienlaikus.
Pievērsiet uzmanību!
Lai turpmāk nekustamā īpašuma nodoklis netiktu
aprēķināts par dabā neesošām palīgēkām, Valsts zemes dienests
aicina līdz 2012. gada 1. oktobrim tās bez maksas dzēst no
Kadastra, pamatojoties uz pašvaldības izdotu dokumentu.
Informāciju par īpašuma sastāvā reģistrētām būvēm (tai
skaitā palīgēkām) var uzzināt:
• izmantojot e-pakalpojumu „Mani dati kadastrā”;
• VZD Klientu apkalpošanas centros;
• pa tālruni 67038677 (no 1.februāra ).

