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Labāko piensaimnieku pulkā arī mūsējie
AS «Rīgas Piena kombināts» un AS «Valmieras
piens» apvienotais uzņēmums «Food Union» šā gada
25.janvārī Duntē rīkoja 2012.gada noslēguma balli, kuras
laikā 10 dažādās nominācijās tika sumināti un apbalvoti
labākie abu ražotņu piena piegādātāji. To vidū - Andra
Māliņa z/s «Urdziņas» un Ulda Onzuļa z/s «Renči»
Birzgales pagastā.
Svētku saietā piedalījās vairāk nekā 350 zemnieku no
visas Latvijas. Savus izcilniekus vairākās nominācijās sveica
«Food Union» valdes priekšsēdētājs Sergejs Beshmeļņickis.
Nominācijā «Latvijas piensaimniecības patriots» laureātus
sveica Zemkopības ministre Laimdota Straujuma, savukārt par
lielāko svaigpiena izslaukumu 2012.gadā piena piegādātājus
sumināja Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes
priekšsēdētājs Jānis Šolks.
Optimisms rodas prasmīgā darbā un mīļā ģimenē
Andra Māliņa z/s «Urdziņas» apbalvojumu saņēma par
«Veiksmīgu sadarbību un ievērojamām investīcijām
saimniecības izaugsmē 2012.gadā» Jaunais birzgalietis ir
gandarīts par šādu uzmanības pierādījumu. Viņš ir pārņēmis
tēva stafeti un nedomā apstāties. Īpašumā 40 hektāri zemes,
nomāti vēl 200. Ganāmpulkā 30 ‘Holšteinas melnraibās’,
‘Dāņu sarkanraibās’ ’Latvijas brūnās’ u.c. gotiņas. Piena
devēju skaitu domāts palielināt. Šim nolūkam tiek rakstīti
projekti un piesaistīta ES nauda, kas galvenokārt ieguldīta
būvniecībā. Nesen uzcelta 1000 kvadrātmetru ietilpīga
novietne. Par nākotni Andris domā cerīgi. Galu galā ģimenē
aug četras meitiņas. Jā, un piensaimnieku ballē būts kādu
septīto gadu. Viss bija jauki, par muzikālo gaisotni rūpējās
Žoržs Siksna.
Ar nopietnu darbu sirdī un smaidu uz lūpām...
Ulda Onzuļa vadītā z/s «Renči» atzinību nopelnīja
«Par lielāko svaigpiena izslaukumu 2012.gadā». Jau 20 gadus
saimniecība darbojas piena lopkopības nozarē. Lieti noder
savulaik iegūtā izglītība Saulaines sovhoztehnikumā –
agronoms un zootehniķe - lielisks tandēms. Ir pārliecība, ka
dēls Renārs «Renčus» virzīs arvien uz priekšu (viņš arī bija «sūtnis» uz piensaimnieku svētku pasākumu). Onzuļu ģimene apsaimnieko
vairāk nekā 100 hektārus lauksaimniecībā izmantojamās zemes, aprūpē turpat 100 esošo un topošo piena devēju ganāmpulku. Izslaukums
aptuveni 10 500 litru piena gadā no govs. Rekordistes atvēl pat 12 000 litru veselīgā dzēriena. Saimnieki lopiem nodrošinājuši kvalitatīvu,
sabalansētu uzturu un pārdomātu mikroklimatu novietnē (ventilāciju, mūziku...). Onzuļa kungs ar smaidu atceras gadījumu, kad vērtētāji
no Siguldas pat nav varējuši nomērīt kādas govs apkārtmēru, jo pietrūcis lentes... Turklāt veidlapā nevar ierakstīt svaru, kas ir virs 1000
kg (ailīte paredzēta tikai trīsciparu skaitlim). Tā nu iešņāpuši - 999 kg...
Skaidrs, ka tik vērienīgs darbs prasa vienotu ģimenes saimi. Uldis un Jolanta, kuri bija ieskatījušies viens otrā vēl kolhoza laikos,
pamazām gājuši kalnup. Prātus un spēkus liekot kopā, panākumi nelika gaidīt. Šobrīd izmantojamo lopu novietni viņi projektējuši un
cēluši paši. Lai gan darbs laukos stāv darba galā, Uldis atrod brīvbrīžus kolekcionēšanas vaļaspriekam – sakrātas aptuveni 1000
pildspalvas ar dažādu firmu un iestāžu logo.
Foto no personiskā arhīva
• Onzuļu ģimenes pārstāvi Renāru sveic Latvijas piensaimnieku centrālās savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Šolks
• Andris Māliņš (no kreisās) tikko saņēmis balvu. Vidū «Food Union» valdes priekšsēdētājs S. Beshmeļņickis
«Food Union» ir apvienoto uzņēmumu AS «Rīgas Piena kombināts» un AS «Valmieras piens» jaunais nosaukums. Tas atspoguļo
jaunu darbības filosofiju un vērtības, kuru pamatā ir jaunrade, radoša pieeja produktu izstrādē, vēlme pastāvīgi meklēt jaunas
idejas un izvirzīt ambiciozus plānus. «Food Union» šobrīd kopumā ir vairāk nekā 600 darbinieki, uzņēmuma apgrozījums
pārsniedz 100 miljonus eiro gadā. «Food Union» ražotnes iepērk pienu no vairāk nekā 400 Latvijas zemnieku saimniecībām un
piena ražotājiem.
Uldis Prancāns „OVV”
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Klases no mūsu skolas, kas kvalificējušās konkursā „Mēs varam labāk!”
Jau otro gadu "E-klase" un "Skolas Diena" organizē konkursu "Mēs varam labāk!", kurā aicināti piedalīties 4.-12.
klašu skolēni, kas kopīgiem spēkiem 1.semestrī nopelnījuši vidējo atzīmi 6 un augstāk. Šīs klases ir kvalificējušās konkursa 2.
kārtai, kurā tiks vērtēts, kā procentuāli uzlaboti mācību sasniegumi 2.semestrī, salīdzinot ar 1.semestra vērtējumiem.
Sekmju uzlabošanas sacensība uzņem apgriezienus, un visā Latvijā skolēni sākuši cītīgi mācīties, lai parādītu pēc iespējas
labāku rezultātu.
No Birzgales pamatskolas konkursa 2.kārtai kvalificējušās klases: 4. un 5.
Tāpēc pateicamies ikvienam skolotājam, kas savā klasē, pilsētā un novadā motivē skolēnus noticēt saviem spēkiem. Jau
februāra otrajā pusē izziņosim arī pirmos provizoriskos līderus klašu grupās visā Latvijā, tāpēc aicinām atbalstīt savas skolas
skolēnus veltīt visas pūles, lai katrs mājasdarbs, ieskaite vai darbs stundā būtu vispilnvērtīgāk pavadītais laiks un katra atzīme vislabākā, kādu var iegūt.
Labākajām klasēm katrā klašu grupā būs balvas un īpašs noslēguma pasākums, savukārt 27 priekšmetu skolotājus, kuri savos mācību
priekšmetos būs visveiksmīgāk iedvesmojuši 4.-12.klašu skolēnus, apbalvos TALLINK. Vidējā atzīme visām klasēm ir aprēķināta
2012.gada 27.decembrī, kad atzīmēm ir jābūt izliktām.
e-klases administrācija
TOP 10 (skolēni ar augstākajām vidējām atzīmēm
skolā)

Nazarovs Markuss

7,7

Šķeltiņš Dāvis

7,7

TOP 7 (mācību priekšmeti, kuros vidējā atzīme ir virs 6)
Sports

6,2

Ķibilds Ričards

7,8

Informātika

6,4

Kozlovs Klāvs

7,8

Dabaszinības

6,4

Puišele Sindija

7,8

Vizuālā māksla

6,4

Puķe Harijs

7,9

Kārkliņa Daiga

7,9

Pudulis Harijs

8

Braunšteina Lelde

Mājturība un tehnoloģijas

Tretjakova Kristiāna

8,7
7,5

8

8,5

6,8
7,2

Mūzika

8,4

7

6,5

Sociālās zinības

5,6 5,8

6

6,2 6,4 6,6 6,8

7

7,2 7,4

9

Datus apkopoja mācību pārzine I.Pastare

Noslēgusies Ķeguma Domes kausa
2012/2013 izcīņa zolītē. Izcīnot
turnīru 4 kārtās individuālajā
vērtējumā:
6.vieta
Raimonds
Možeiks
(Salaspils),
5.vietaRihards Gailītis (Bauska), 4.vietaIlmārs Vojaks (Birzgale), 3.vietaIlgonis
Dzendoleto
(Bauska),
2.vieta- Ēriks Karpovičs (Ķegums),
1.vieta- Uldis Ķibilds (Birzgale).
Septiņu
komandu
savstarpējā
izcīņā 3.vietu ar 145 punktiem
ieguva Salaspils komanda, 2.vietu
ar 264 punktiem ieguva Bauskas
komanda, 1.vietu ar 283 punktiem
izcīnīja Birzgales komanda./att./
Sacensību galvenais tiesnesis
Uldis Ķibilds
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Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas
9 Janvārī saņemta informācija, ka 1965.gadā dzimusī O. Birzgalē, Nākotnes ielā, 2010.gada
6.janvārī veikusi nelikumīgas darbības ar 1954.gadā dzimušās S. kontu. Uzsākts
kriminālprocess.
9 Janvārī saņemta informācija, ka pagājušā gada 30.novembrī konstatēts: Birzgalē, Smilšu ielā,
kabeļu skapim sabojātas atslēgas cilpas.
9 Janvārī saņemta informācija, ka pagājušā gada 14.jūnijā konstatēts: Birzgales pagastā pie
kādām mājām Daugavas krastā nozagta airu laiva. Informācija pievienota jau agrāk uzsāktajam kriminālprocesam.
9 Janvārī saņemta informācija, ka 1971.gadā dzimusī Birzgales pagasta iedzīvotāja G. pagājušā gada 28.aprīlī konstatēja, ka viņai
nozagts dzīvojamais vagoniņš, kurš atradās Irlavas pagastā.
9 Janvārī saņemta informācija, ka pagājušā gada 15.decembrī AS «Sadales tīkli» darbinieki kādā dzīvoklī Birzgalē, Nākotnes ielā,
konstatēja, ka bez uzskaites patvarīgi ar alumīnija kabeli izveidots dzīvokļa elektroietaises pievienojums no pirmsuzskaites
drošinātāja un paketslēdža. Sakarā ar minēto faktu policija pārbauda 1962.gadā dzimušo N. Uzsākta administratīvā lietvedība.
9 31.janvārī 1967.gadā dzimušais A. Birzgales pagastā pa autoceļu Bauska – Linde vadīja pasažieru autobusu «MERCEDES
BENZ SPRINTER» un ceļa 46.kilometrā, iespējams, nebija izvēlējies pareizu braukšanas ātrumu, kā rezultātā nepaguva
noreaģēt un aizķēra priekšā stāvošu automašīnu «AUDI 80», kura bija aizdegusies. Par laimi negadījumā cilvēki nav cietuši.
Konstatējis, ka sākusi dūmot un degt auto motortelpa, «AUDI 80» vadītājs īsi pirms sadursmes no sava spēkrata bija paguvis
izkāpt. Negadījuma vietā izsauktajiem Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbiniekiem apdzēst vieglo auto neizdevās
un tas pilnībā sadega. Sastādīts ceļu satiksmes negadījuma reģistrācijas protokols.
9 6.februārī Ogrē, Brīvības ielā, administratīvi aizturētais, 1974.gadā dzimušais birzgalieties J. nosūtīts uz pārbaudi narkotisko
vielu klātbūtnes noteikšanai organismā. Uzsākta administratīvā lietvedība.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
9 02.01.2013. PP saņēma informāciju, ka no kāda sociālā dzīvokļa Rembates pagastā tiek iznestas sadzīves priekšmeti (gāzes plīts,
izlietne, u.c.). Notikuma vietā tika noskaidrots, ka minēto lietu iznešana ir saskaņota ar dzīvokļa īrnieku.
9 02.01.2013. Patrulējot pa Rembates pagastu, netālu no metāla uzpirkšanas punkta tika pamanīti aizdomīga izskata kāda sieviete
un vīrietis, kuri stūma ķerru apsegtu ar segu. Uz vietas tika noskaidrotas abu personības, kā arī personām tika palūgts parādīt kas
atrodas ķerrā zem segas, kā rezultātā tika konstatēts, ka vīrietis un sieviete, lai iegūtu līdzekļus pārtikas iegādei bija nolēmuši
nodot metāla uzpirkšanas punktā zāles pļāvēju. Tā kā minētās personas likās aizdomīgas tika fiksēti viņu personu dati, kā arī
minētais priekšmets tika reģistrēts kā riska informācija.
9 07.01.2013. Saņemts izsaukums uz Ozolu ielā, Ķegumā, kur pa logu kādā privātmājā mēģina iekļūt kāds vīrietis. Ierodoties
notikuma vietā un apskatot mājas apkārtni, tika konstatēts, ka pa stalažām, kuras novietotas pie mājas sienas staigā kaķis.
9 09.01.2013. PP. Saņēma izsaukumu uz Liepu alejā, Ķegumā, kur netālu no vairumtirdzniecības bāzes, uz zemes guļ kāds
vīrietis. Ierodoties notikuma vietā minētais fakts apstiprinājās. Persona tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur tika
noskaidrota viņa personība, kā arī tika veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas daudzuma izelpā, pirmajā reizē alkohola
koncentrācija izelpas gaisā personai bija 2.20 promiles, savukārt otrajā reizē ar 15. minūšu intervālu bija – 2.56 promiles. Par
konstatēto vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols pēc LAPK 171.panta 01. daļas, pēc kā vīrietis tika
nogādāts savā dzīvesvietā.
9 09.01.2013. Saņemta informācija, ka uz saliņas Daugavā zāģē kokus. Apsekojot norādīto vietu, tika pamanīts kāds vīrietis, kurš
minētajā vietā savāca kritušos kokus. Ar vīrieti tika izvestas profilaktiska rakstura pārrunas un viņam tika izskaidrota noteiktā
kārtība, kā no valsts un pašvaldības īpašuma drīkst ņemt kritušos kokus savām vajadzībām.
9 18.01.2013. Netālu no Ķeguma Tautas nama kāds vīrieti policijas a/m priekšā iekrita sniega kupenā. PP. darbinieks palīdzēja
vīrietim piecelties, kā arī mēģināja noskaidrot iemeslu šādai vīrieša rīcībai. Pieceļot vīrieti kājās, tas nevarēja sakarīgi atbildēt uz
uzdotajiem jautājumiem, tāpēc persona tika nogādāta Ķeguma policijas iecirknī, kur tika noskaidrota viņa personība, kā arī tika
veikta pārbaude par alkohola koncentrācijas daudzuma izelpā. Pēc pārbaudes veikšanas vīrietim tika sastādīts administratīvā
pārkāpuma protokols pēc LAPK 171. panta 01. daļas, pēc kā persona nogādāta savā dzīvesvietā.
9 21.01.2013. Kāds HES darbinieks labajā Daugavas krasta pusē bija pamanījis vīrieti, kurš pēc viņa teiktā bija atradies tuvu
neaizsalušajai ūdens tilpnei. PP darbinieki veica vairākkārtēju notikuma vietas apsekošanu, bet nekādas pēdas, vai citas pazīmes
norādītajā vietā nekonstatēja.
9 31.01.2013. Ķeguma pašvaldības policijas darbinieku palīdzību lūdza Sociālais dienests, kur kāds SD apmeklētājs bija
nepamierināts ar pieņemto lēmumu un agresīvā veidā pārkāpjot vispārpieņemtās normas pret to iebilda. PP ar agresīvo personu
veica profilaktiska rakstura pārrunas un izskaidroja kādas sekas var radīt viņa rīcība.
9 Kā katru mēnesi ļoti aktuāls ir suņu jautājums, ļoti bieži no Ķeguma novada iedzīvotājiem tiek saņemtas sūdzības par
klaiņojošajiem suņiem, kā arī par citiem mājdzīvniekiem, kur pat ir bijusi nepieciešamība jautājumu risināšanā iesaistīt PVD.
Policijas inspektors Rinalds Liepiņš

Ziemas sporta diena „RŪĶU ŠĻŪCIENS” sestdien, 16. februārī pulksten 11.00 Birzgalē,
parkā pie muzeja: Slēpošana ar biatlona elementiem.
Sacensības ragaviņu vilkšanā. Apgūsim pareizas nūjošanas iemaņas. Cienasts un balvas.
Aicināti dalībnieki un līdzjutēji!

Birzgales Avīze Nr. 217 2013.gada 10. februāris
Bērni ir puķes pasaules dārzā, kas
uz laiku ir uzticēti mūsu mīlestībai
un kopšanai, bet kas attīstās un
aug pēc viņu pašu vien zināmiem
un nesatricināmiem likumiem.
(Z. Mauriņa)

SVEICAM!

Jeļenu un Gati Loķus ar meitiņas
EVELĪNAS piedzimšanu!
Lai bērniņš aug vesels un laimīgs!
Lai Tavas domas ir manējās
Un mani sapņi ir tavējie.
Lai tavas mājas ir manējās,
Veiksmes un neveiksmes mūsējās
(V.Kokle-Līviņa)

19.janvārī Birzgales dzimtsarakstu nodaļā laulību
noslēdza
Anete Macpane un Kārlis Sniedze
SVEICAM!
16. februārī plkst. 22:00 Valentīndienas balle
Spēlēs grupa „Brīvdiena”
Ieejas maksa līdz 23:00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 14. februārim pa tālruni 29424612

9. martā plkst. 22:00 Birzgales tautas namā
Sieviešu dienas balle Spēlē grupa „Brāļi optimisti”

4
Laime nav dvēseles trīsas, bet mīļajiem dāvātais laiks.
Laime- vien mirklis īss, starp brīvajiem, uzplaucis vaigs.
Laime ir saskaņā būt ar dvēseli savu un pasauli šo.
Laime ir mieru sev gūt, caur nemieru savu iemantot to.
Veltīgi laiks kā skopulis gadskārtas skaita,
Stiprāks par viņu ir zemē iesētais grauds.
Asnu zelmenī ievīta Tava gaita,
Mūžīgi jaunai tāpēc palikt būs ļauts!!!

Birzgales pagasta pārvalde sveic
Mārīti Skābarnieci 60 gadu jubilejā!
Ar mīļu vārdu katru dienu sāc.
Ar gaišu smaidu viņai pretim nāc.
Tad Tava bēda ātri projām steigs
Un katra diena Tevi mīļi sveiks.

Sveicam visus FEBRUĀRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

55

60
65
70

Ieeja līdz plkst. 23:00 – 2Ls, vēlāk – 2,50Ls.
Galdiņus lūdzu rezervēt līdz 7. martam pa tālruni 29424612.

15. martā plkst. 16:30 Birzgales Tautas namā
Birzgales pagasta Dziedošo ģimeņu koncerts.
Ģimenes, kas vēlas parādīt savu prasmi dziedāšanā, lūdzu
pieteikties pie mūzikas skolotājām Sandras Siliņas un
Ineses Martinovas.
Ieejas maksa uz pasākumu: saldumi, limonāde un citi našķi.
Kontakttālrunis informācijai : 29424612

2013. gada 2. martā notiks pirmās birzgaliešu
zemledus makšķerēšanas sacensības Igaunijā
uz Peipusa ezera
Par noteikumiem un sacensību dalību pieteikties līdz šī
gada 20. februārim. Dalības maksa 3 Ls
T. 26541630 Uldis Ķibilds

75
81
82
84
87

89

Bezzubovu Nikolaju
Daudzi Ivaru
Mihailovu Aleksandru
Pučeku Moniku
Skābarnieci Mārīti
Bušu Āriju
Skalderi Jāni
Būmani Eleonoru
Engelbergu Intu
Kapeli Ivaru
Osīti Ritu
Bugajenkovu Ivanu
Kalniņu Voldemāru
Dātavu Annu
Liepiņu Ilgaru
Neimani Ausmu
Prikuli Jāni
Saliņu Jevgeniju
Saliņu Almu
Saliņu Eduardu
Grāvīti Ellu

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

2013.gada februāris

Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" janvāra ziņas!
2013.gada janvāris bija notikumiem bagāts mēnesis biedrības izaugsmei. 19.janvārī tika noorganizēts pirmais Birzgales
jauniešu forums, uz kuru ieradās vairāk nekā 26 darboties griboši jaunieši vecumā no 14 līdz 26 gadiem. Foruma laikā tika izklāstīta
ideja par jauniešu centra izveidi un attīstību Birzgalē. Jaunieši ģenerēja idejas par to, ko viņi vēlētos redzēt jauniešu centrā, kādus
pasākumus vēlētos organizēt un, kā jaunieši ar savām idejām un darbiem varētu sevi pierādīt pieaugušo acīs un darboties sabiedrības
labā. Foruma laikā tika uzņemti 19!!! jauni biedri, kas izteica vēlmi darboties jauniešu centra labā. Uzreiz pēc foruma tika izveidota
domubiedru grupa, kurai jau seko 76 jaunieši. Domubiedru grupā jaunieši tiek informēti par piedāvātajām aktivitātēm un biedrības
aktualitātēm, kā arī tiek dota iespēja izteikt savu viedokli un idejas jauniešu centra darbībai.
25.janvārī ikviens interesents tika aicināts uz oficiālo Birzgales jauniešu centra atklāšanas pasākumu. Uz pasākumu tika
aicināti Ķeguma novada deputāti, ziedotāji, pašvaldības iestāžu darbinieki, jaunieši u.c. interesenti. Neformālā gaisotnē pasākuma
viesiem tika prezentēts stāsts par jauniešu centra tapšanu, kas uz doto brīdi paveikts, kādu devumu jaunieši var dot sabiedrībai, kādas
finansējuma piesaistes iespējas pastāv, kā arī tika izteiktas pateicības dāsnākajiem ziedotājiem (Andrim Balodim, Vairim Veinbergam,
Kārlim Okmanim un Agrim Križanovskim). Paldies visiem ielūgtajiem viesiem par apsveikumiem, praktiskajām dāvanām un laba
vēlējumiem nākotnē!
Par godu jauniešu centra atklāšanai, tajā pašā vakarā tika organizēta pirmā ballīte jauniešiem. Jau nākamajā nedēļas nogalē
(1.februārī) jaunieši organizēja pirmo tematisko galda spēļu vakaru, kurā tika uzņemti vēl 9 jauni biedri, kopējo biedru pulku
palielinot līdz 30 biedriem! Paldies visiem jauniešiem, kuri aktīvi iesaistās aktivitātēs un vēlas padarīt ikdienu krāsaināku.
Vēlamies pateikties janvāra mēneša ziedotājam SIA “GA GRUPA” (personīga pateicība Gundaram Apinim), par atbalstu
jauniešu centra darbībai! Arī šogad mēs plānojam piedalīties vairākos projektu konkursos, lai piesaistītu finansējumu jauniešu centra
attīstībai, tāpēc aicinām ikvienu jaunieti pievienoties un būt aktīvam jauniešu dzīves veidotājam.
P.S. Ziedojumu jauniešu centram joprojām var veikt pārskaitījuma veidā uz zemāk redzamajiem rekvizītiem. Biedrības
"Birzgales Attīstības Centrs" rekvizīti: Reģ. nr. 40008181068; Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033; Banka:
DNB banka; Kods: RIKOLV2X; Konta nr. LV77RIKO0002013275720
Ar cieņu, biedrības vadītājs Jānis Siliņš

Par sezonas vakanču gadatirgu organizēšanu
Sākot ar 2013.gada marta mēnesi Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Aģentūra) uzsāks aktīvu sezonas vakanču
gadatirgus pasākumu organizēšanu visā Latvijā:
Reģions
Pilsēta
Datums
Tematika
Norises vieta
Vidzeme
Cēsis
22.03.2013.
Vispārīgi
Cēsu Tūrisma un informācijas centrā
(Pils laukums 9, Cēsis)
Zemgale
Jelgava
05.04.2013.
Lauksaimniecība,
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
zemkopība, rūpniecība
(Svētes iela 33, Jelgava)
Kurzeme
Liepāja
10.04.2013.
Vasaras sezona, tūrisms,
Liepājas latviešu biedrības namā
(Rožu laukums 5/6,Liepāja)
rūpniecība
Rīgas
Jūrmala
17.04.2013.
Vasaras sezonas vakances, Kauguru kultūras namā
(Raiņa iela 110, Jūrmala)
reģions
tūrisms
Latgale
Rēzekne
01.05.2013.
Vispārīgi
Rēzeknes Kultūras un atpūtas parkā
(Raiņa iela 29, Rēzekne)
Sezonas vakanču gadatirgos ar Aģentūras un darba devēju starpniecību darba meklētājiem tiks piedāvātas katrā reģionā uz
pasākuma norises brīdi aktuālās sezonas vakances dažādās jomās (lauksaimniecība, zemkopība, rūpniecība, tūrisms u.tml.).
Vienlaikus, tā ir iespēja darba meklētājiem klātienē tikties ar potenciālajiem darba devējiem, iegūt plašu informāciju par darba un
apmācību iespējām Latvijā un ārzemēs, rast atbildes uz daudziem ar darbu un profesionālo izaugsmi saistītiem jautājumiem,
Aģentūras pakalpojumiem. Darba devējiem, piedaloties sezonas vakanču gadatirgos, ir lieliska iespēja prezentēt savu uzņēmumu,
informēt darba meklētājus par vakancēm, darba nosacījumiem, karjeras izaugsmes iespējām uzņēmumā, veikt pirmās darba intervijas
ar sev piemērotākajiem kandidātiem, klātienē u.tml.
Lai pieteiktu vakances gadatirgum, darba devējam jāsazinās ar NVA Ogres filiāli vadītāju Anitu Kuļikovsku, tālr.: 65046 340,
e-pasts: Anita.Kulikovska@nva.gov.lv un jāpiesaka sava vakance.

LIELĀ GAVĒŅA REKOLEKCIJAS
Ogres Sv. Meinarda baznīcā vadīs priesteris eksorcists no Ukrainas Jan Bielecki MIC. Svētdien 17. februārī Sv.Mise 10.00;
12.00; 18.00. Pirmdien 18.februārī Sv.Mise 8.00; 10.00; 18.00. Otrdien 19.februārī Sv.Mise 8.00; 10.00; 18.00. Priesteris Jans pieņem
individuāli, uzklausa un palīdz risināt garīgās dzīves problēmas. Palīdz atrisināt : Attiecības ģimenēs vecāku starpā, vecākiem ar
bērniem un mazbērniem, attiecības darba kolektīvos, alkohola, narkotiku, datorspēļu un citas atkarības. Palīdz personām, kuras
pareizas informācijas trūkuma rezultātā ir meklējušas dziednieku, ekstrasensu un astrologu palīdzību, un ir nokļuvušas lāstu atkarībā,
līdz ar to ir iemantojušas smagas psiholoģiska rakstura problēmas. Palīdz personām, kuru sirdsapziņa cieš par pagātnē – īpaši jaunībā
izdarītiem Dieva likumu pārkāpumiem.
Tēvs Jans kā priesteris kalpo - 32 gadus, vairākus gadus palīdz cilvēkiem atbrīvoties no augstāk minētajām problēmām. Mariāņu
Tēvs ir darbojies Ukrainā, Polijā, Baltkrievijā un ir labi pazīstams Latvijas draudzēs. Laipni aicināts tiek ikviens interesents
neskatoties uz konfesionālo piederību.
Jautājumu gadījumā sīkāka informācija uzziņām Prāvests K. Bojārs: 26551206; 65022458 Priesteris A. Trapučka:
29190359

“Birzgales Avīzes” pielikums

2013.gada februāris

LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES FEBRUĀRĪ
ES atbalsts
Februārī LAD pieņem projektu iesniegumus šādos pasākumos:
• „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” (līdz 28.februārim),
• Kredītu fonda aizdevums pasākuma „Tūrisma aktivitāšu
veicināšana” ietvaros
• „Lauku saimniecību modernizācija” kooperatīvajām
sabiedrībām,
• „Infrastruktūra, kas attiecas uz lauksaimniecības un
mežsaimniecības attīstību pielāgošanu”,
• „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” u.c.
Jauninājumi lauksaimniecības zemes iegādes kreditēšanas
programmā
• Ir samazināta aizdevumu procentu likme uz 3,315%, un
tā būs spēkā līdz šā gada 26. jūnijam.
• Zemes iegādes aizdevuma summa varēs būt lielāka par
vērtētāja noteikto tirgus vērtību. Tas ļaus atsevišķos
gadījumos iegādāties zemi, kuras faktiskā vērtība ir
lielāka par tirgus vērtību, piemēram, ja zemes gabals
atrodas starp lauksaimniekam jau piederošiem
īpašumiem un kura iegāde lauksaimniekam ir ļoti
būtiska.
• Lai paātrinātu aizdevuma saņemšanu, līdz trīs nedēļām
ir samazināts aizdevuma izskatīšanas laiks Hipotēku
bankā un līdz septiņām darba dienām VAS „Lauku
attīstības fonds”. Tāpat lauksaimnieki, kuriem īstermiņā
ir pieejami brīvi līdzekļi, būs iespēja zemi iegādāties
pirms lēmuma par valsts atbalsta piešķiršanu. Tas
palīdzēs lauksaimniekiem izvairīties no situācijas, ka
ātrāk to nopērk zemes pārpircēji. Lai iegādātos zemi
pirms valsts atbalsta piešķiršanas lēmuma, klientam
Hipotēku bankā jāiesniedz iesniegums.
Aizdevumu pieteikumi tiks pieņemti līdz 2013. gada beigām.
Programmas ietvaros viena aizdevuma maksimālais apmērs ir
100 000 latu, aizdevuma termiņš ir līdz 20 gadiem. Aizdevuma
pieteikumus pieņem un izvērtē Hipotēku banka, bet par
aizdevuma piešķiršanu, pamatojoties uz bankas ieteikumu, lemj
„Lauku attīstības fonds”.

Hipotēku bankas atbalsta programmas
Tā kā šis gads plānojas būt "tukšais" attiecībā uz Eiropas
struktūrfondu projektiem, Hipotēku banka piedāvā savas atbalsta
programmas. Vairāk informācijas
http://www.hipo.lv/lv/attistibas_programmas. Banka piedāvā:
• Starta programma
• Mikrokreditēšanas programma
• MVU izaugsmes aizdevums
• Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma
• Apgrozāmo līdzekļu aizdevumi lauksaimniekiem
• Zemes iegādes kreditēšanas programma
Pieredzes apmaiņas brauciens tūrisma nozares interesentiem
LLKC piedāvā apmeklēt vienu no plašākajām tūrisma nozares
izstādēm visā Eiropā - ITB Berlīnē. Ir sagatavota iespēja tur
nokļūt līdzīgi domājošu kolēģu grupā, un ne vien apskatīt izstādi,
bet arī paviesoties dažās Vācijas lauku tūrisma mītnēs, tikties ar
saimniekiem un padalīties savā pieredzē. Brauciens ir veidots kā
mācību - pieredzes apmaiņas pasākums, un visus izdevumus var
attiecināt uz saimniecības/uzņēmuma izdevumiem. Pasākums
notiks no 2013. gada 5.- 9.(10.) martam. Brauciena cena 200 250 ls (atkarīgs no grupas dalībnieku skaita un attiecīgi
naktsmāju samaksas; rēķināts uz 20 dalībniekiem). Cenā ietilpst:
- autobusa noma + degvielas izdevumi + ceļa nodokļi Lietuvā un
Polijā
- grupas apdrošināšana;
- naktsmājas ar brokastīm;
- grupas vadītāja-tulka darbs;
- nodokļi Latvijā;
- ieejas karte izstādē
Papildus izdevumi:
- pusdienas un vakariņas - pēc pašu ieskatiem;
- ieejas kartes pasākumos.
Interesentus lūgums pieteikties LLKC līdz 25. februārim uz
epastu aija.zidena@llkc.lv vai pa mob.tālr. 26564167.
Sagatavoja T.Vaļevko

Pašvaldību vēlēšanas 2013
2013.gada 1.jūnijā Latvijā notiks kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Pašvaldību vēlēšanās
vēlētāji drīkst balsot tajā pašvaldībā, kurā viņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 90 dienas pirms vēlēšanu
dienas vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem pieder likumā noteiktā kārtībā reģistrēts nekustamais
īpašums.
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāju uzskaitei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. Tas nozīmē, ka katrs
vēlētājs tiks iekļauts noteikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju sarakstā atbilstoši reģistrētajai dzīvesvietai
90 dienas pirms vēlēšanu dienas (2013.gada vēlēšanās – atbilstoši ierakstam par reģistrēto
dzīvesvietu Iedzīvotāju reģistrā 2013.gada 3.martā.)
Centrālā vēlēšanu komisija aicina vēlētājus laikus pārliecināties par Iedzīvotāju reģistrā deklarētās dzīvesvietas
adresi un nepieciešamības gadījumā līdz 2013.gada 3.martam deklarēt savu faktisko dzīvesvietas adresi.
PIRMSSKOLAS PASĀKUMU PLĀNS FEBRUĀRIM
06.02 no plkst. 10.00 visās grupās Meteņa diena
11.02- 15.02 visās grupās „Krāsu nedēļas parāde”
15.02 plkst. 16.00 vecāku tikšanās ar psihiatri Agitu Žukovsku,
tēma- „Emocionālā audzināšana.”
22.02. plkst. 10.00 jaunākā vecuma grupā „Tējas rīts” ar radošo
darbošanos
27.02. plkst. 9.30 5-6gadīgo bērnu grupā tematiskais rīts „Zāļu tējas”
01.02.- 28.02 „Sniegavīru čempionāts”
Aicinām ģimenes ar bērniem pirmsskolas teritorijā uzcelt savu
Sniegavīru!

26. februārī plkst. 15:00 Birzgales tautas namā
Dārzkopības seminārs – puķu un dārzeņu sēklas
1. Sēklu kvalitāte – labas vai ne tik labas.
2. Pieļaujamās dīgstības normas un garantijas.
3. Sēklu diedzēšana. Skarifikācija un stratifikācija.
4. Sēklu uzglabāšana.
5. Pēdējo gadu puķu un dārzeņu jaunumu tendences.
Semināru vadīs Dārzu Centra Hedera (Rīga) vadītājs,
selekcionārs Raimonds Petrovskis. Semināra laikā varēs
iegādāties labas puķu un dārzeņu sēklas. Būs arī katalogi
sēklu un stādu pasūtīšanai pa pastu.www.hederagardens.lv

