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Sestdien, 25.februārī, Birzgales Tautas namā notika plašs deju
koncerts, kurā piedalījās septiņi kolektīvi
Draudzība
ir
dīvainākā un labākā sirds
izjūta pasaulē. Tā liek vilkt
kājās gumijas zābakus un
laipot pāri peļķēm uz Tautas
namu, lai priecātos kopā ar
Birzgales pagasta vidējās
paaudzes deju kolektīvu
„Dejotprieks” un dāmu deju
grupu „Visma”, un viņu
draugiem
no
Ķeguma,
Lielvārdes,
Lauberes,
Lēdmanes
un
Valles.
Koncerts „Draugu pulkā
dejojam” tā dalībniekiem un
kuplajam skatītāju pulkam
ļāva sajust daudzu dejotāju
lielo sapni – 2013.gadā
piedalīties Dziesmu un Deju
svētkos Rīgā.
Pieredzējušie
–
„Lustīgais” no Lauberes –
savā vizītkartē atzina, ka no
dejotāju „sektas” tik viegli ārā
netiek, jo 9 dalībnieki ir
kolektīvā
no
tā
pirmsākumiem, tātad jau
12.sezonu. ”Lepna, lepna tā
pļaviņa” un citas lauberiešu
izpildītās dejas apliecināja, ka viņu vadītājs Edgars Tabors liek dejotājiem mēģinājumos pamatīgi svīst, lai koncertā uz skatuves valdītu
prieks un lepnums par paveikto. 2007.gadā, kad aizsākās „Dejotprieka” vēsture, vieni no pirmajiem ciemos atbrauca kaimiņi no Valles
saietu nama, toreiz Aizkraukles rajona kolektīvs. Tagad pārtapuši par zemgaliešiem, jo ir Vecumnieku novadā, aplausu vētras pavadīti,
izpildīja „Ai, tēvu zeme”. Ieklausoties dejas „Rūnu raksti” mūzikā un vārdos skaidrs, ka arī vairāki birzgalieši, kurus skatītāji atpazina
vallēniešu pulkā, cītīgi gatavojas lielajiem svētkiem. Nekas, ja Astrīdas Celmiņas vadītajos mēģinājumos zudīs kāda mārciņa no 1430 kg
kolektīva kopsvara, arī gadu būs vairāk /patlaban 665/. Bet „Valles” dejotāju vienojošais spēks taču nepakļaujas nekādiem mēriem…
Ar dāmu deju kolektīvu „Rasa” birzgalieši vairākkārt dejojuši uz vienas skatuves – gan Ķeguma novada svētkos, gan koncertos
abos Daugavas krastos. Sestdien dāmu izpildītā „Horvātu deja” pat skatītājiem kustināja kājas, bet „Bobu dancis” lika apbrīnot Mirdzas
Dzirkales talantu – kā elegantās ķegumietes pārvērst ņiprās lauku sievās. Lielvārdes pensionāru biedrības deju kopa „Sidrabotie gadi”
februāra nogalē atzīmēja 3 gadu jubileju. Dāmām tagad pievienojušies arī kungi un ievēroju, ka skatoties „Kučieru polku”, dažs Birzgales
kungs saņēma sānos dunku – sak’, vecīt, kas mums liedz tā dejot… Lielvārdieši gan kautrīgi atzīst, ka nepretendē uz smalku mākslu, bet
dejojot gūst mundrumu pilnvērtīgām vecumdienām. Kārtējo reizi nācās pārliecināties, cik pasaule maza. Jo kolektīva vadītāja, pensionēta
skolotāja, savulaik Ogres rajona skolēnu dziesmu un deju svētku virsvadītāja Ārija Priedīte, dzīvojusi Vallē un vienu gadu mācījusies arī
Birzgales skolā, un no Gobas stacijas braukusi uz Jelgavas pedagoģisko skolu.
Kā spirgta pavasara palu straume uz skatuves „Trejupe” – jaunieši no Lēdmanes. Aijas Perkevicas vadītais kolektīvs izdejojot
visiem tik pazīstamo „Vilks un kaza”, „Tūdaliņ, tāgadiņ” apliecināja, ka Birzgales tautas nama vadītājai Ritai Reinsonei lēdmanieši
uzticējuši nolasīt savu ar sirdi rakstīto moto „Prieks dejot un ceļot!”
Mājinieces, dāmu deju grupa „Visma”, savu nosaukumu veidojušas no dalībnieču vārdu pirmajiem burtiem. Vadītājas Mārītes
Petrovskas un koncertmeistares Ineses Martinovas padoms palīdz iekļauties skaistā dejas ziedu buķetē. Birzgales vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Dejotprieks”, kas tagad gatavojas startēt skatēs, lai tiktu uz saviem otrajiem lielajiem svētkiem, ar šo koncertu parādīja, ka
neilgā laikā iegūts daudz draugu, kuriem zināms dejas dzimšanas sūrums un aplausu lidojošais prieks.
Koncerta izskaņā, ko „Trejupe” izvirpuļoja „Sudmaliņās”, Ķeguma novada domes izpilddirektora vietnieks P.Kotāns aicināja
dejotājus uz tikšanos kārtējos Birzgales svētkos, kolektīvu vadītājiem dāvināja kurpes, ar ko dejot mājās.
Paldies par prieku, ko jūs mums atvedāt!
D.Melnūdre /no „OVV” materiāliem/
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Mūzikas ziņas
27. līdz 29. janvārim Rīgā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā notika jau XVII
Latvija mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un Sitaminstrumentu izpildītāju konkurss. Šogad
viena no 192 jaunajiem dalībniekiem, kuri pārstāvēja 55 mūzikas skolas, bija Birzgales mūzikas
skolas flautiste Juliāna Kokina (ped. Līga Paukšte, koncm. Aleksandrs Dribass). Gatavošanās ir
nopietna. Katram dalībniekam ir jāapgūst obligātais skaņdarbs un pretēja rakstura skaņdarbs pēc
izvēles. Šogad visi obligātie skaņdarbi bija saistīti ar Norvēģiju. Flautistiem bija jāatskaņo
virtuozs norvēģu tautas dziesmas „Es aizgāju gulēt tik vēlu” aranžējums. Kā izvēles skaņdarbu,
Juliāna atskaņoja A. Dvoržaka „Humoresku”. Lai arī muzicēt uz tik slavenas skatuves ir īsts
pārbaudījums, tomēr Juliāna godam sniedza savas prasmes klausītāju un žūrijas vērtējumam.
3. martā Rīgā, Juglas vidusskolā notika Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru
Rīgas un Pierīgas novadu skate, kurā starp 11 kolektīviem piedalījās arī Birzgales pūtēju
orķestris. Gatavošanās notika ļoti nopietni, jo atskaņojamie skaņdarbi ir augstas grūtības
pakāpes, bet kolektīvā šobrīd spēlē Birzgales pamatskolas audzēkņi sākot no 3. klases un lielākie pūtēji no Ķeguma vidusskolas.
Tomēr mūziķiem sava diriģenta Laimoņa Paukštes vadībā izdevās sniegt vislabāko sniegumu un izcīnīt II pakāpes diplomu, atstājot
aiz sevis Zvejniekciema vidusskolas PO, Ogres novada Bērnu un jauniešu centra PO un Limbažu ģimnāzijas PO. Paldies visiem
dalībniekiem par ieguldīto darbu, jo tikai ar cītību: „Mazi cinīši var gāzt lielus kalnus”.

Mūzikas izglītība Latvijā
Arvien neatlaidīgāk sevi sabiedriskajā telpā iekaro pētījumi par instrumentu spēles apmācības ietekmi uz cilvēka vispārējo
spēju attīstību un augstāko domāšanas prasmju attīstību. Pierādījumus mēs varam meklēt arī Jāņa Imanta Birzkopa (dzimis 1936.
gadā) papildinātajā izdevumā „Muzicēšana - labākā intelektuālo spēju attīstītāja”. Tās autors ir beidzis gan J. Vītola Latvijas Valsts
konservatorijā klavierspēli, gan Liepājas Pedagoģiskajā institūtā Fizikas un matemātikas fakultāti, gan Maskavas Mākslinieciskās
audzināšanas institūtu, kur beidzot aspirantūru aizstāvējis zinātņu kandidāta disertāciju tieši par grāmatā minētajiem jautājumiem. J.I.
Birzkopa pētījumu nozīme atzīmēta arī ASV, no kurienes autors saņēmis apbalvojumu par saviem pētījumiem.
Ka ir veikti šādi pētījumu, ir ļoti apsveicami. Ka par tiem tiek informēti pedagogi un iepazīstināti vecāki, arī. Vislielākā
problēma veidojas mūsu valsts patreizējā attieksmē pret šo izglītības jomu, kura ir ļoti nozīmīga nākotnes pilsoņa veidošanas procesā.
Piemēram, Somijā, kur pagājušā gada rudenī bija iespēja iepazīties ar mūzikas izglītības iespējām, finansējums, neskatoties uz krīzi,
bērnu mūzikas izglītībai ir nevis samazināts, bet palielināts. Latvijā, krīzes rezultātā, mūzikas un mākslas izglītībai valsts finansējums
samazinājies par pusi, bet nākotnes perspektīva arī nesolās būt labvēlīgāka.
Aicinu ikvienu vecāku apdomāt. Vai esat aizdomājušies kāda unikāla iespēja ir šobrīd jūsu bērniem, ka pagastā, kurā jūs
dzīvojat ir mūzikas skola? Vai esat aizdomājušie cik patiesībā izmaksā šī izglītība? Cik maksā instrumenti, kurus jūsu bērni izmanto?
Cik par mūzikas skolu izglītību maksā vecāki citās valstīs? Pieļauju, ka nē.
Latvijā Mūzikas skolas, tāpat kā vispārizglītojošās skolas, ir valsts akreditētas skolas ar savām programmām un stundu
skaitu, ko jārespektē jebkuram skolotājam, audzēknim un vecākam. Tām ir arī sava noteikta infrastruktūra, kuru ar finansējumu
nodrošina pašvaldība. Šobrīd Latvijas mūzikas skolu programmas ir unikālas ar individuālo stundu skaita īpatsvaru. (Par to
izmaksām, liekas, aizdomājamies vismazāk.) Pēc patreizējās pedagogu darba samaksas, pirms visu nodokļu nomaksas, viena mācību
stunda mēnesī izmaksā apmēram 15Ls. Eiropā tā nav liela summa, bet Latvijas patreizējiem iedzīvotāju maksātspējas apstākļiem tā ir
liela summa. Līdz krīzei samaksu par visām programmās noteiktajām stundām sedza valsts. Šobrīd nu jau lielu daļu sedz pašvaldība,
bet ne visu. Vecāki no savas puses piedalās tikai ar nelielu līdzfinansējumu un, vajadzības gadījumā, simbolisku instrumentu īres
maksu. (Atzīmēju, ka Latvijas lielākajai daļu mūzikas un mākslas skolu ir noteikts daudz lielāks vecāku līdzfinansējums nekā
Birzgales mūzikas skolai.)
Vecāki! Gribu vērst uzmanību uz atbildību, ko jūs uzņematies piesakot savu bērnu mūzikas skolā. Tā ir tāda pati kā
mācoties vispārizglītojošajā skolā, kurā tāpat ir audzēknim saistošāki mācību priekšmeti, gan mazāk saistoši, bet visi jāapmeklē un
jāveic mājas darbi. Tāpat stundu kavējumu gadījumos obligāti ir jāinformē specialitātes pedagogs par kavējuma iemesliem, nevis
vieglprātīgi izvēloties kad to apmeklēt, bet kad nē.
Krīzes sākumā mērķdotācija no valsts mūzikas un mākslas skolu pedagogu algām tika samazināta par pusi. Katra mūzikas
skola bija spiesta griezties pie savas pašvaldības izprast radušos situāciju un lūgt papildus finansējumu, lai saviem audzēkņiem varētu
turpināt nodrošināt mācību priekšmetu un attiecīgo stundu skaitu, kuri paredzēti mācību programmās. Citas pašvaldības sniedza
papildus finansējumu, citas nē, vēl citas pacēla vecāku līdzfinansējumu līdz 15Ls mēnesī.
Tomēr vēlētos atgādināt svarīgu lietu kas attiecas uz izglītību mūzikas skolā. Tā ir dārga izglītība, tāpēc es aicinu vecākus
pirms vēl no valsts puses nav izdarītas neatgriezeniskas reformas, padomāt par šīs izglītības nozīmīgumu katra jūsu bērna nākotnē.
Apzināties arī jūsu katra paša attieksmi pret iespēju, ka jūsu bērns par simbolisku samaksu apgūst individuāli dažādu instrumentu
spēli.
Līga Paukšte

Par Tautas nobalsošanas rezultātiem
2012.gada
18.februāra
tautas
nobalsošanā
par
likumprojekta "Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē"
pieņemšanu, kas paredzēja krievu valodai noteikt otras valsts
valodas statusu, Birzgales pagasta vēlēšanu iecirknī nobalsoja
762 balsotāji:
• Balsotāju skaits iecirknī – 697;

•
•
•
•

Balsotāju skaits balsotāju atrašanās vietā – 65;
Balsošanas zīmes, kurās balsotāju griba nav saprotama
– 1;
Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PAR” – 38;
Balsošanas zīmju skaits ar atbildi „PRET” – 723.
Vēlēšanu iecirkņa komisija
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Policijas ziņas


Februārī saņemta informācija, ka 17.janvārī Birzgales pagastā, Nākotnes ielā,
konstatēts: katlumājai sabojāti pieci logi. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda
1992.gadā dzimušo A.

Februārī saņemta informācija, ka 31.janvārī konstatēts: Birzgales pagastā nozagtas
11 priedes. Aizdomās par minētās zādzības izdarīšanu aizturēts 1971.gadā dzimušais
ķegumietis A. Informācija pievienota jau agrāk uzsāktajam kriminālprocesam.

16.februārī Birzgales pagastā, Latvijas valsts mežu Skaistkalnes meža iecirkņa
365.kvartāla 1.nogabalā konstatēta nelikumīga meža ciršana. Uzsākts kriminālprocess.

16.februārī Birzgalē, Lindes un Oškalnu ielas krustojumā, notika sadursme starp automašīnu «BMW 325», kuru vadīja
1983.gadā dzimušais V. un kravas automašīnu «VOLVO», kuru vadīja 1968.gadā dzimušais J. Negadījumā cieta un Rīgā,
Austrumu slimnīcā ar mugurkaula jostas daļas sasitumu, galvas smadzeņu sasitumu un sistu brūci apakšžoklī ievietots
1983.gadā dzimušais vieglā auto pasažieris. Medicīniskā palīdzība sniegta arī «BMW 325» vadītājam, kurš no hospitalizācijas
atteicies. Uzsākts kriminālprocess.

27.februārī konstatēts, ka Birzgales pagastā, pie Lāčplēša dzelzceļa stacijas, iespējams, ar auto sabojāti divi elektrības stabi
un vadi. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
Ziņas apkopoja Dz. Dzene „OVV”

Ķeguma novada pašvaldības policijas informācija


01.02.2012. Birzgales pagastā saņemts iesniegums, ka regulāri bez uzraudzības ir trīs klaiņojoši suņi, kuri apdraud garām
gājējus un arī citu iedzīvotāju suņus, pašvaldības policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot suņu saimnieci, par notikušo ir
uzsākta administratīvā lietvedība.

01.02.2012. Pašvaldības policijas darbiniekiem nācās iesaistīties konflikta risināšanā Birzgales pamatskolā, kur starp diviem
nepilngadīgiem jauniešiem bija izraisījies konflikts, kur viens jaunietis bija iesitis otram. Pašvaldības policija ar abu jauniešu
vecākiem par radušos konfliktu veica pārrunas, un tā kā ne viena no pusēm nevēlējās rakstīt iesniegumu par notikušo, un
izvērtējot notikuma būtību, par augstāk minēto gadījumu abiem vecākiem izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu.

07.02.2012. Pašvaldības policija saņēma izsaukumu uz Birzgales pagastu, kur pēc saņemtās informācijas ir piekauts kāds
vīrietis. Ierodoties notikuma vietā, tika sastapts kāds 1968.g., dzimis vīrietis, kurš bija alkohola reibumā, kuram bija
nepieciešama medicīniskā palīdzība. Pēc palīdzības saņemšanas vīrietis tika nogādāts savā dzīvesvietā.

14.02.2012. Ap plkst. 18. Ķeguma bibliotēkā, interneta lasītavā bibliotēkas darbiniecei pazuda Nokia mobilais telefons,
pašvaldības policijas darbiniekiem veicot meklēšanas pasākumus, izdevās noskaidrot telefona „atradēju” , telefonu atgūt un
atdot to īstajam īpašniekam.

21.02.2012. Pašvaldības policijas darbinieki Tomes skolā tikās ar skolēniem, tikšanās laikā skolēni tika iepazīstināti ar
Administratīvajiem pārkāpumiem un viņiem tika izskaidroti atbildība par savas uzvedības un rīcības sekām.

24.02.2012. Ķeguma Pašvaldības policijā pēc palīdzības griezās kāda pensionāre, kurai bija radies konflikts ar meitu. Pēc
sirmās kundzes teiktā, meita mātei ierobežoja lietot gāzi un elektrību, kā arī abas sievietes nevarēja vienoties, kā sadalīt
komunālos maksājums savā starpā. Pēc pārrunām ar policijas darbiniekiem meita apņēmās turpmāk mātei neierobežot dzīvoklī
lietot gāzi un elektrību, kā arī panāca kompromisu par turpmākajiem maksājumiem.

29.02.2012. Aizturēta sieviete, kura iegādājās cigaretes bez Latvijas akcīzes uzlīmēm, aizturētā sievietē tika nodota valsts
policijas darbiniekiem administratīvās lietvedības uzsākšanai.
Pašvaldības policijas inspektors R.Liepiņš

Teātra dienā –cilvēka pārvērtību stāsts
Vēl esot patālu no Latvijas sāku domāt, kā šopavasar Birzgalē atzīmēt Starptautisko
Teātru dienu. Divu iepriekšējo gadu pieredze liecināja, ka nelielam birzgaliešu pulciņam šīs
pasākums jau kļuvis par tradīciju. Televizoru neskatos, tāpēc veikalu „Maxima” reklāmas par
aktīvo Ilzi un Ingu biju dzirdējusi tikai pa radio. Bet radu dzīvoklī ekrānā ieraugu savu
kādreizējo kolēģi Ingu Jērumu. Sekoja zvans, un žurnāliste Inga Jēruma atsaucās
aicinājumam svētdien, 25. martā pulksten 13.00 tikties ar birzgaliešiem mūsu Tautas namā.
Kāds tam sakars ar teātri? Vistiešākais. Ingas mamma Velta Krūze bija ilggadējā Dailes
teātra aktrise. Apveltīta ar prasmi steigas pilnajā ikdienā saskatīt komisko, „piefiksēt” kolēģu
asprātības un tās apkopot aktrise sava teātra vēsturē ierakstījusies arī kā izdevuma „Ploška” veidotāja .
Ingu Jērumu , savukārt atceramies pēc viņas darba izdevumos „Padomju Jaunatne”, „Dadzis”, „Lauku Dzīve”, „Teātra
Vēstnesis”, arī mūsu mazajā muzejā tik gaidītā „Muzeju Vēstneša”. Un tas nav viss... Četrus gadus viņa strādāja Limbažu rajona
laikrakstā, kuram , starp citu, 9. martā iznāca 9000. numurs. Inga toreiz dzīvoja Staicelē, šķiet, savas vecmāmiņas mājā , audzināja
bērnus un rakstīja „Auseklim”.
Tikšanās reizē uzzināsiet arī par trešo personu –dāmu detektīvu rakstnieci Margaritu Grietēnu. Kur un kā radusies šī
enerģiskā būtne, ar ko viņa nodarbojas- to uzzināsiet no Ingas Jērumas. Tātad, sestdienas vakarā, ejot gulēt, neaizmirstiet
pagriezt pulksteni vienu stundu uz priekšu, lai svētdien, 25. martā pulksten 13.00 / jau pēc vasaras laika/ Birzgales Tautas
namā tiktos ar aktrises meitu, žurnālisti Ingu Jērumu. Un atcerieties, ka vislielākais teātris ir dzīve, kurā lomas ir katram.
Arī jums, arī man.
D.Melnūdre, muzeja „Rūķi” vadītāja
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Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien mākoņrindas slīdēs,
Un baltās pīpenes gar ceļa malām plauks,
Es dzīvi mīlēšu, kamēr vien saule spīdēs,
Un vējš no lapām rasas lāses trauks.
/I. Kalnāre/

Birzgales pagasta pārvalde sveic Anitu Lausu 50 gadu
jubilejā!

4
Tev dāvāsim sniega zvaigzni,
Lai gaisma Tev līdzi iet.
Un šūpuļa svētkos līksmi,
Lai sniegputen’s vējdziesmu dzied!

Sveicam visus MARTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

Pilngadnieku

Vienkārši vārdi, vienkāršas domas,
Laimei jau nevajag sarežģīt lomas.
Vienkārši mīlēt šo dzīvi, šo dienu,
Mīlēt šai ikdienā brīdi ikvienu!

50

Birzgales pagasta pārvalde sveic Edgaru Siliņu 50 gadu
jubilejā!

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
Birzgales pagasta pārvaldes ēkā var saņemt bezmaksas pārtikas pakas.
Iepriekš sazināties pa tālruni 22475633 – Alda

7. aprīlī plkst. 16:00 Tautas namā pirmizrāde Birzgales
amatierteātra iestudētajai Anitas Ločmeles lugai „Tēva meitas”
Lomās:
Tēvs - Vents Lielmežs; Māte - Alda Grašiņa; Iveta - Dzintra Teika;
Inese - Sarmīte Pikaļeva; Stase - Antra Petrova; Dēls - Imants Birzulis;
Ralfs - Agris Križanovskis;
REŽISORE - MĀRĪTE SKĀBARNIECE
Ieeja - bezmaksas
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Ķepiņu Jāni
Lausu Anitu
Siliņu Edgaru
Šķeltiņu Juri
Ziedu Viju
Yasinkevichu Ninu
Križanovski Agri
Apsīti Valdi
Kifjuku Vasiliju
Melnūdri Dainu
Dātavu Leonu
Bogdanovu Alekseju
Staravoitovu Valentīnu
Brūveri Dzidru
Bīriņu Zigurdu
Poliku Annu
Gailāni Eleonoru

„Mēs esam viens otram – 2012”
Ārā jau skan pirmās putnu pavasara dziesmas, saulīte vairāk
staigā pa zemes virsu, bet pie mums tuvojas ikgadējais pasākums „Mēs
esam viens otram”. Iepriekšējos divos gados mēs iepazinām 16 Birzgalē
dzīvojošas jaukas ģimenes, tāpēc aicinu arī šogad padomāt un pastāstīt
par kādu ģimeni, kaimiņu, vecvecāku vai māmiņu, tēti, kuri jūsu sirdīs ir
ienesuši daudz siltuma un labuma.
Pasākums notiks 5 .maijā plkst. 19:00 Birzgales Tautas namā.
Lūdzu vēstules iesūtīt līdz 10. aprīlim uz e-pastu Ritina22@inbox.lv vai
personīgi Ritai Reinsonei.
R. Reinsone

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Koks nezin, kad viņš vētrā lūzīs, Ne sirds, kad viņa kvēlot stās.
(L. Breikšs)

Olina Raja (1921)
Bajinskis Elmārs (1947)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

PATEICĪBA
Gribam pateikt vislielāko paldies mūsu vetārstam
Tadeušam Vaļevko un Paulim Kotānam par ātru
palīdzību, kad mūsu kaimiņš Andrejs C. pameta uz
vairākām nedēļām aukstumā un badā savus divus suņus,
trušus un mājputnus. Paldies arī Ingrīdai Bužuriņas
kundzei, kura nepalika vienaldzīga par bada nāvei
nolemtajiem mājputniem. Paldies visiem, kuri iesaistījās
problēmas risināšanā un nepalika vienaldzīgi!
Zeltiņu ģimene
Tā aiziet mūsu mīļie,
Aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā prom,
Paliek vien dvēseles gaisma...
Izsakām līdzjūtību Zandai Dzenovskai un ģimenei
sakarā ar mātes zaudēšanu.
Alma un Eduards

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 MARTĀ
VALSTS UN ES ATBALSTS – JAUNUMI 2012.GADĀ
Uz vienoto platības maksājumu (VPM) varēs pieteikt tādu lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platību, kas ir
atbalsta pretendenta īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā. Par LIZ, kas nav īpašumā, pēc LAD pieprasījuma būs
jāuzrāda apliecinājums: nomas līgums, patapinājuma līgums, dāvinājuma līgums, mantojuma apliecinošs dokuments, pagasta
lēmums u.c.; Izņēmuma apliecinājumi var būt vienpersonisks zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja rakstisks apliecinājums un
ārkārtas gadījumā, ja no zemes īpašnieka vai tā pilnvarotā pārstāvja nav iespējams iegūt rakstisku piekrišanu, bet pastāv vienošanās
par atļauju apsaimniekot konkrēto zemes gabalu, ir pieļaujams vienpersonisks rakstisks pretendenta apliecinājums. Izņēmuma
apliecinājumos par tiesībām apsaimniekot LIZ obligāti jānorāda: attiecīgais lauka numurs un platība (ha), kas deklarēta atbalstam
2012.gadā; konkrētais lauku bloka vai kadastra numurs; īpašnieks, īpašnieka adrese un kontaktinformācija. LAD sazināsies ar
attiecīgo zemes īpašnieku, lai pārliecinātos par konkrētā lauksaimnieka tiesībām apsaimniekot atbalstam pieteikto LIZ platību.
No 2012.gada būs iespējams pieteikties diviem jauniem atbalstiem: īpašam atbalstam par kvalitātes uzlabošanu cietes
kartupeļiem, kas audzēti saskaņā ar kvalitātes shēmu prasībām; īpašam atbalstam lopbarības augu sēklas un sēklas kartupeļu kvalitātes
uzlabošanai. 2012.gads ir pēdējais, kad tiek piešķirti jebkādi papildu valsts tiešie maksājumi (PVTM). Ar 2012.gadu tiek
pārtraukta pieteikšanās PVTM par kartupeļu cieti un par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, jo tie tiek pilnībā atdalīti no
ražošanas un 2012.gadā tiks attiecīgi aizstāti ar diviem jauniem maksājumiem: atdalītais PVTM par kartupeļu cieti un atdalītais
PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem. Lai pieteiktos abiem jaunajiem, atdalītajiem PVTM, līdz 15. maijam būs jāiesniedz
platību maksājumu iesniegums LAD un jāpiesaka vismaz viens atbalsttiesīgs lauksaimniecības zemes ha.
Bezakcīzes dīzeļdegvielas piešķiršanā saglabās pašreizējo ieņēmumu slieksni uz vienu LIZ ha. Tiks saglabāti pašreiz spēkā
esošie atvieglojumi arī 2012./2013.saimnieciskajam gadam. Bet, sākot ar 2012. gadu, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa gada ienākumu
deklarācijas VID ir jāiesniedz no 1. marta līdz 1. jūnijam, un, lai varētu saņemt bezakcīzes dīzeļdegvielu jau no 30. jūnija, piesakoties
LAD bezakcīzes dīzeļdegvielas saņemšanai, būs jāiesniedz VID iesniegtā deklarācija par 2011. gadu. Ja deklarācija netiks
iesniegta LAD, dīzeļdegviela tiks piešķirta ne ātrāk kā no 1. septembra.
JAUNĀKAIS PAR DEKLARĀCIJU IESNIEGŠANU VID
Saimnieciskās darbības veicējiem ir obligāti jāiesniedz GADA IENĀKUMU deklarācija par 2011.gadu, taču saskaņā ar
jauno termiņu - līdz š.g. 1.jūnijam. Ja par taksācijas gadu būs jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis, tad maksāšanas termiņi ir šādi:
nodoklim zem 450 latiem līdz 16. jūnijam; nodoklim virs 450 latiem trīs vienādos maksājumos līdz 16. jūnijam, 16. jūlijam un 16.
augustam.
(1) Par MANTISKĀ STĀVOKĻA deklarācijas neiesniegšanu, deklarācijas aizpildīšanas un iesniegšanas kārtības
neievērošanu vai par apzināti nepatiesu ziņu norādīšanu deklarācijā tiem, kam šī deklarācija ir obligāta, var uzlikt naudas sodu līdz
250 latiem. Par kārtības un termiņa neievērošanu attiecībā uz skaidras naudas uzkrājumu iemaksāšanu kredītiestādē - naudas sodu līdz
500 latiem. (2) Par deklarācijas 8.punktu „Īpašums (lieta vai lietu kopība), kas nav minēts deklarācijas citos punktos", ja to vērtība
pēc personas ieskatiem pārsniedz 10 000 latu, - personām, kuras ir saimnieciskās darbības veicēji vai SIA īpašnieki, kuri nodarbojas
ar govju un jaunlopu ganāmpulku vai savvaļas dzīvnieku audzēšanu, nav jānorāda informācija par ganāmpulkiem, kas ir nošķirti
saimnieciskās darbības veikšanai un tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā.
Sīkāka informācija pa tālr. 1898 vai www.vid.gov.lv.
TUVĀKIE PASĀKUMI
20.starptautiskā lauksaimniecības, lopkopības, mežkopības un lauku celtniecības izstāde Pavasaris 2012 notiks no 29.
marta līdz 1.aprīlim izstāžu kompleksā Rāmava Ķekavā. Tajā būs lauksaimniecības, mežkopības, dārzu un parku kopšanas tehnika,
agroķīmijas produkcija, lopkopības un zivsaimniecības aprīkojums, lauku celtniecība, sēklas, stādāmais materiāls. No Birzgales uz
izstādi ar autobusu varēs doties 30.martā 8:30.
Sagatavoja lauksaimniecības speciālists T. Vaļevko

17. martā plkst. 12:00 Birzgales Tautas namā Dārzu Centrs
Hedera (no Rīgas) Organizē bezmaksas semināru
Tēmas šajā seminārā:
1.Puķes 1) Puķu sēklu jaunumi. 2) Puķes balkonkastēm un pakaramiem podiem. 3) Modes
puķes – jo zemākas, jo modernākas, bet ne vienmēr. 4) Japāņu zāliens.
2.Dārzeņi 1) Dārzeņu sēklu jaunumi. 2) Dārzeņi veselībai.
3. Kā uzlabot veselību. Citronliānas, aktinīdijas, ginki, goji.
4. Kokveida peonijas. Ieteikumi sekmīgai audzēšanai Latvijas klimatiskajos apstākļos.
Seminārā atbildes sniegs Dārzu Centra Hedera vadītājs, selekcionārs Raimonds Petrovskis.
www.hederagardens.lv
Dārzeņu, garšaugu un puķu sēklas, dažādi puķu sīpoli - iegāde tūlīt uz vietas.
Liela gurķu, tomātu un ķirbju izvēle. Puķuzirnīši, asteres, samtenes, rozā kreses, nokarenās
petūnijas, zemās balzamīnes, pildītās lauvmutītes, daudzgadīgās sarkanziedu un dzeltenziedu
delfīnijas utt. Konsultācijas – bez maksas! Būs Hederas katalogi sēklām, ziemcietēm un
sīpolpuķēm!
Pieņemam arī dienliliju, peoniju, īrisu, liliju, citronliānu, aktinīdiju, vīnogu,
krūmmelleņu un goji pasūtījumus!
Varam nosūtīt jebkuru pasūtījumu arī pa pastu!

Traktortehnikas
ikgadējās valsts
tehnikās apskates
laiki un vietas
Birzgalē
21.maijā pulksten 9.00
„Virslavās” (R.Binde),
pulksten 12.00
SIA”Birzgale-K”.
18.jūnijā pulksten 9.00
„Virslavās” (R.Binde),
pulksten 11.00
SIA”Birzgale-K”.
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Būtiski jaunumi sociālajā jomā
Par veselības izziņu darbības izbeigšanu
LR Nacionālais veselības dienests ir informējis pašvaldības
par to, ka ar 2012. gada 1. janvāri atvieglojumi par pacientu
iemaksām un līdzmaksājumu kompensācijām attieksies tikai uz
ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss. Līdz ar to
atvieglojumi vairs neattieksies uz ģimenēm (personām), kuru
ienākumi ir līdz 120,-Ls vai 150,-Ls uz vienu ģimenes locekli un
par to sociālais dienests ir izsniedzis izziņu. Šo divu kategoriju
iedzīvotājiem izsniegtās izziņas ārstniecības iestādēs vairs nav
jāuzrāda, un sociālais dienests jaunas šāda veida izziņas vairs
neizsniegs.
Bez tam, nevienai iedzīvotāju grupai vairs netiks kompensēti
izmitināšanas izdevumi, ja pacients, saņemot ambulatoros dienas
stacionāra pakalpojumus, pavadīs nakti ārstniecības iestādē. Līdz
ar to ārstniecības iestādes par šo pakalpojumu varēs no
pacientiem iekasēt maksu atbilstoši saviem maksas pakalpojumu
cenrāžiem.
Par jaunajām Elektrības norēķinu kartēm
Ķeguma novada sociālais dienests ir uzsācis jauno elektrības
norēķinu karšu izsniegšanu. Elektrības norēķinu karte ļaus AS
„Latvenergo” klientiem norēķināties par elektroenerģiju 53,70
LVL apmērā, un akcija turpināsies līdz pat 2013. gada 31.
martam.
Elektrības norēķinu kartes var saņemt iedzīvotāji - sociāli
mazaizsargātās ģimenes ar bērniem:
1. Trūcīgās ģimenes ar bērniem (izņemot tās ģimenes, kas
iepriekšējās akcijas ietvaros saņēmušas 2 kartes);
2. Ģimenes ar bērniem – invalīdiem;
3. Ģimenes ar audžubērniem un aizbildniecībā esošiem
bērniem;
4. Daudzbērnu ģimenes (kas nav saņēmušas tarifa
kompensāciju 2400 kWh patēriņam).
Dodoties uz Sociālo dienestu līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments (Pase) un dokumenti, kas apliecina atbilstību mērķa
grupai, kā arī ir jāzina Elektroenerģijas piegādes līguma numurs,
uz kuru vēlaties attiecināt dāvinājumu.

Sociālajā dienestā jāuzrāda:
1. Ja esat trūcīgā ģimene ar bērniem, ir jāuzrāda izziņa par
piešķirtā „Trūcīgā” statusu un nepilngadīgo bērnu (līdz 18
gadu vecumam) dzimšanas apliecības.
2. Ja esat ģimene ar bērnu/iem invalīdu/iem, tad papildus
jāuzrāda dokuments - apliecība par bērnam piešķirto
invaliditāti;
3. Ja esat ģimene ar audžubērniem un aizbildniecībā
esošiem bērniem, tad papildus jāuzrāda dokuments –
Bāriņtiesas lēmums, kas apliecinātu bērnu nodošanu Jums
aizbildniecībā, kā arī nepilngadīgo bērnu dzimšanas
apliecības.
4. Ja esat daudzbērnu ģimene, tad papildus jāuzrāda
nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības.
Būtiskākais jaunums ir tas, ka šīs Dāvinājuma kartes varēs
attiecināt gan uz privātpersonu, gan juridiskās personas līgumu
un jebkuru tarifu (T-1, T-2, T-3, T-4, T6 u.c.). Tas nozīmē, ka
kartes varēs saņemt arī personas, kas dzīvo sociālajās mājās,
māju kooperatīvos u.tml., kuriem nav līguma ar AS
„Latvenergo”, jo par elektroenerģiju jānorēķinās ar
apsaimniekotāju.
Dāvinājuma akcijas ietvaros 1 mājsaimniecība/ģimene karti
var saņemt 1 reizi (piem. uz privātpersonas līgumu var būt
attiecināta 1 karte). Trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras
iepriekšējās akcijas ietvaros ir saņēmušas jau 2 Norēķinu kartes
(500 kWh), šīs akcijas ietvaros karti vairs nevar saņemt. Arī
daudzbērnu ģimene, kura jau ir saņēmusi 2400 kWh
kompensāciju, Elektrības norēķinu karti vairs nevarēs saņemt.
Jauno Elektrības norēķinu karti varat saņemt Sociālajā
dienestā un tā apkalpošanas vietās:
Ķegumā, Komunālā ielā 3; Rembatē, Lielvārdes ielā 3;
Birzgalē, Lindes ielā 2, sociālo darbinieku pieņemamajā laikā.
Sīkāka informācija par šo kampaņu Sociālajā dienestā vai pa
tālruni 65038896, vai AS „Latvenergo” klientu servisā pa tālr.
80200402.
Vineta Kļava,
Ķeguma novada sociālā dienesta vadītāja

SIA Vet Line aicina darbā Klientu
MENEDŽERI Latgales reģionā (vēlams no
Ogres, Ikšķiles, Ķeguma vai Lielvārdes).

Sociālais dienests aicina darbā sociālos darbiniekus
viena amata vieta (pilna darba slodzi) Rembatē, 2
amata vietas (pusslodze) Ķegumā un Birzgalē

Prasības:
- Vidējā vai augstākā veterinārā izglītība
- Orientācija uz rezultātu sasniegšanu
- Teicamas saskarsmes spējas un atbildības sajūta
- Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas
- Iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā
- B kategorijas vadītāja apliecība

Prasības pretendentam:
• augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
izglītība sociālajā darbā;
• augsta atbildības sajūta, spēja uzņemties iniciatīvu un
atbildību;
• prasme strādāt ar datoru un biroja tehniku;
• labas komunikācijas spējas un teicama saskarsmes
kultūra;
• prasme strādāt komandā;
• iepriekšējā darba pieredze sociālajā dienestā tiks
uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• Pozitīvu, atvērtu darba vidi; kolēģu atbalstu; sociālās
garantijas.
Gaidām Jūsu CV, pieteikuma vēstuli un izglītību
apliecinošu dokumentu kopiju līdz š.g. 12.martam Ķeguma
novada sociālajā dienestā, Komunālā ielā 3, Ķegumā,
Ķeguma novadā, LV 5020.
Tālrunis uzziņām 65038898 (dienesta vadītāja V.Kļava)

Galvenie pienākumi:
- Jaunu klientu piesaiste
- Darbs ar esošajiem klientiem
- Pārdošanas veicināšana
- Preču sortimenta pārzināšana un citi ar pārdošanu
saistīti pienākumi
Piedāvājam labus darba apstākļus, padarītajam
darbam atbilstošu atalgojumu, draudzīgu kolektīvu.
Tālrunis, Fakss: 6 7600885. Mob.t. 20269055,
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
info@vetline.lv.
www.vetline.lv / www.petline.lv

