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„Rūķu šļūciens” gūst birzgaliešu atsaucību
Šoziem,
pateicoties
vietējā
uzņēmēja Andra Baloža entuziasmam,
parkā var slēpot viņa izveidotajā, rūpīgi
koptajā, pēc atkušņiem sakārtotajā trasē,
kas vakaros/ ja vien zeme ar debesīm
nejaucas
kopā/
ir
apgaismota.
Visatsaucīgāk no novērtējušas dāmas, jo
2011. gadā, kad notika pirmais „šļūciens”,
startēja tikai divas drosmīgākās, tad 16.
februārī līdzjutēji aplaudēja deviņām
dažādu paaudžu slēpotājām. Distancē bija
arī biatlona elementi. Varēja izvēlēties –
šaut vai mērķus „uzveikt” ar bumbiņām.
Samanta Mitrovska, Dzintra Teika un Vija
Arāja izcīnīja medaļas par visbiatloniskāko
startu , bet bez mazām balviņām nepalika
arī Gunta Niedra, Inga Šteina, Lita
Baginska, Iveta Hamriha, Sandra Siliņa,
Ērika Apine.
Vīriem vajadzēja veikt 5 apļus, 4
reizes iegriezties šautuvē. Visprecīzākā acs
un drošākā roka bija trases veidotājam,
slēpošanā ātrāka bija jaunība. Bet godīgi
nopelnītas medaļas visiem- Jānim Siliņam,
Gundaram Apinim, Andrim Pikaļevam,
Andrim Balodim. Pat sekundes simtdaļās
protokolā ierakstīti laiki, kā finišējuši ragaviņu vilcēji, kuri, cenšoties nenokrist, veica līkumotu distanci. Prieks, ka šajā disciplīnā startēja
19 dalībnieki. Bērniem bija iespēja arī izmēģināt ,kā ir pirmoreiz likt pie kājām slēpes. Draudzīgā atmosfērā pieaugušie palīdzēja
pieregulēt lamatiņas, tikt uz kājām pēc pirmajiem kritieniem. No Ričarda Ziemeļa, Samantas Ziemeles, Raivja Gudraiša, Klāva Kozlova,
Haralda Puķes centās neatpalikt arī Ēriks Strods, Laura Millere, Olafs Liberts, Valts Kārkliņš un pat Agris Eglītis, kuram tikai 4 gadi.
Gaisā jau smaržoja Sarmītes Pikaļevas vārītā zupa, kad pakrietns pulciņš dāmu devās pirmajā pastaigā, lai apgūtu pareizas
nūjošanas iemaņas. Tagad, teju mēnesi pēc šīs sporta dienas, priecājos, kā pa slidenajām Birzgales ielām nūjas palīdz uz kājām noturēties
vairākām kundzēm. Pie tam, viņas nešķendējas par ledaino brauktuvi, bet soļo smaidīdamas.
Dalībnieku un atbalstītāju reģistrācija parādīja, ka ziemas sporta dienas izskaņā 83 birzgalieši piedalīsies izlozē. Uzņēmējs
Gundars Apinis lai stimulētu pagasta ļaužu sportisko garu dāvināja kartes sporta inventāra iegādei. Par to īpašniekiem izlozē kļuva Iveta
Hamriha, Evita Reinsone un Ronalds Puķe.Ar apetīti baudot gardo zupu, birzgalieši apsveica paši sevi, draugus, kaimiņus, ka pārvarējuši
kūtrumu un uzdāvinājuši sev skaistu dāvanu- dažas aktīvas stundas svaigā gaisā.
„Norijot” pārmetumus par šo sacensību rīkošanu, tomēr jūtos gandarīta. Jo arī muzejam tika jauka dāvana – kad vairums
dalībnieku jau bija izklīduši , sacensību vietā ieradās arī Aigars Apinis, un „Rūķu” krājums papildinājās ar 2013. gada kalendāru, kurā
redzami visi paraolimpieši, kas piedalījās spēlēs Londonā. No augusta lapas pretī smaida Aigars, viņa treneris un daktere. Uz tikšanos
Ziemas olimpisko spēļu gadā , februāra trešajā sestdienā pulksten 11.00.
Paldies Edgaram Siliņam, Evitai Reinsonei, Armandam Arājam ,Jānim Siliņam, Ludmilai Millerei, Sarmītei Pikaļevai, Mārim
Jēkabsonam ,Imantam Strazdiņam, Ivetai Balodītei, Anitai Smilškalnai par sacensību vadīšanu, tiesāšanu, palīdzību sporta dienas
gatavošanā un norisē.
Daina Melnūdre

„Mēs esam viens otram – 2013”
Tuvojas pavasaris, dienas kļūst garākas un siltākas. Drīz sāksies lielie sakopšanas un dārza darbi, bet līdz tam aicinu birzgaliešus
būt aktīvus un piedalīties pasākuma ‘Mēs esam viens otram -2013”organizēšanā, kas paredzēts 11. maijā plkst. 19:00. Būsim aktīvi un
pastāstīsim par mūsu aktīvajām, atsaucīgajām, radošajām, čaklajām ģimenēm. Jūsu vēstules un pieteikumus gaidīšu līdz 1. maijam e –
pasts Ritina22@inbox.lv vai arī personīgi, vai arī pa pastu adrese: Ķeguma novads, Birzgale, Birzgales pagasts, Skolas iela – 2, LV –
5033. Cerot uz jūsu aktīvu dalību un atsaucību ar cieņu Tautas nama vadītāja Rita Reinsone
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Bērnu žūrija
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” Birzgales bibliotēka piedalās vairākus gadus. 2012. gadā projektā varēja
piedalīties pateicoties Latvijas Nacionālās
bibliotēkas Atbalsta biedrības labdarības
projektam „Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa”.
Dāvinājumā saņēmām10.grāmatas, daļa
grāmatu tika nopirktas par budžeta
līdzekļiem. Prieks, ka skolēni varēja izlasīt
visas projektā paredzētās grāmatas. Kā
jaunums 2012.gadā sāka veidoties tradīcija
– vecāku iesaistīšana programmā, kurā tika
piedāvātas četras ar bērnu un vecāku
problēmām saistītas grāmatas. 2012.gadā
Bērnu, jauniešu un vecāku „Bērnu žūrijā”
piedalījās 17dalībnieki. Eksperti darbojās 4
dažādās grupās. 1 -2. klase, 3 -4. klase, 5 9.klase un vecāku žūrija.
2. martā Rīgā notika Lielie
lasīšanas svētki, kuros gan eksperti, gan
nākamie grāmatu draugi uzzināja, kuras no
izlasītajām grāmatām un to autoriem
ieguvušas vislielāko lasītāju novērtējumu.
Arī mūsu bibliotēkā tika novērtēti
visčaklākie grāmatu eksperti un lasītākās
grāmatas.1-2.klases grupā pirmo vietu ieguva I.Zanderes grāmata „Dieguburti”. 3-4.klases grupā par interesantāko grāmatu tika
izvirzīta U.Ausekļa grāmata „Zīlītes pīlītes pūš”, 5 –9. klases grupā visvērtīgākā izrādījās R. Regera grāmata „Emīlija dīvaine”.
Vecāku grupā pārdomas izraisīja grāmata Ērlenns Lū „Doplers”. Aktīvākie eksperti: Laura Millere, Linda Millere, Madara Putāne,
Kristiāna Tretjakova, Elīna Kovoļonoka, Daiga Kārkliņa, Kristiāna Timma, Emīls Eglītis, Ritvars Eglītis, Ronalds Puķe, Ēriks Lazda.
Paldies visiem, kas iesaistījās lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija” 2012.
9. februāra pēcpusdienā Birzgales bibliotēkā bija dzirdami bērnu smiekli, čukstēšana un aplausi. Šeit pulcējās „Bērnu
žūrijas” dalībnieki – tie bērni, kas bija izlasījuši un novērtējuši visas Bērnu žūrijai domātās grāmatas savā vecuma grupā. Tie bija
bērni, kas iesākto nepameta pusceļā, bet pabeidza darbiņu līdz galam. Pēcpusdiena sākās ar kopīgu grāmatu izvērtēšanu un atbildēm
uz jautājumiem, kāpēc es lasu un par ko man patīk lasīt. Pēc tam visi kopā nofotografējāmies un ikviens eksperts dāvanā saņēma
grāmatu un aprocīti Latvijas karoga krāsā ar nosaukumu „Vairāk labu lasītāju” Pasākuma turpinājumā bērni cienājās ar tēju un
klinģeri un izteica vēlēšanos arī 2013gadā piedalīties „Bērnu žūrijā”.
Ja gribi kļūt 2013.gadā par „Bērnu žūrijas” ekspertu, tad nāc uz bibliotēku, kur varēsi iepazīties ar grāmatu kolekciju.
Plašāku informāciju un padomus, kā kļūt par zinošu literatūras vērtētāju tev pastāstīs bibliotekāre. Piedaloties „ Bērnu žūrijā” tu būsi
pirmais, kas lasīšanai saņems visjaunāko grāmatu kolekciju. Tevi gaida aizraujoši, pārdomu vērti notikumi un sastapšanās ar vēl
neiepazītiem superīgiem grāmatu varoņiem.
Lasot grāmatas piedzimst iztēle un sapņi. Lasīšana ir pirmais solis uz labu valodu un spēju paust savas domas. Radīt un rādīt
idejas var tikai ar labas valodas palīdzību – tā domā gudri cilvēki, kuri gatavi sniegt atbalstu, lai palīdzētu labākajām grāmatām
nonākt pie lasītājiem, tajā skaitā arī pie „Bērnu un jauniešu’’ 2013. gada dalībniekiem. Uz tikšanos bibliotēkā.
A. Smilškalna

"Ziema Birzgalē"
Ar šādu nosaukumu 19.janvārī
norisinājās
zemledus
makšķerēšanas
sacensības "Rūķīšu ūdenskrātuvē". Laika
apstākļi nelutināja, termometra stabiņš
rādīja -23*pēc celsija. Varbūt tāpēc dalībai
pieteicās tikai pieci copmaņi.Taču kārtīgu
copmani laika apstākļi nevar nobiedēt
nekad.Tāpēc arī visi, kas bija ieradušies tika
pie lomiem,lai arī tie nebija sevišķi
lieli.Tomēr tie ļāva noskaidrot medaļniekus
pirmā vieta: Uldis Ķibilds otrā vieta: Ainārs
Krastiņš trešā vieta: Romāns Krilovs
.Lielākās zivs īpašnieks: Uldis Ķibilds.Ne
asakas turpmākajā ziemas sezonā!!!
A.Balodis

Birzgales Avīze Nr.218 2013.gada 10. marts

3

Policijas ziņas
Valsts policijas ziņas
9 10.februārī no Oškalna ielas Birzgales pagastā Ogres slimnīcā ar galvas un ķermeņa
sasitumiem, smadzeņu satricinājumu un alkohola reibumā nogādāts 1973.gadā
dzimušais Ģ.
9 18.februārī 1981.gadā dzimušais J. Birzgales pagastā pa autoceļu Birzgale –
Enkurnieki vadīja automašīnu „VW TRANSPORTIER” un 3.kilometrā izbrauca
pretim autobusam „MERCEDES BENZ”, kuru vadīja 1962.gadā dzimušais J.
Negadījumā cieta 9 cilvēki, tostarp septiņi bērni. Pēc negadījuma slimnīcā nogādāti
divi bērni.
9 19.februārī Birzgalē, Lindes ielā kādai sievietei, iespējams, izteikti draudi. Sakarā ar
minēto faktu policija pārbauda 1959.gadā dzimušo O. Šo pašu sievieti, kā arī
1964.gadā dzimušu vīrieti policija pārbauda arī sakarā ar iespējamo draudu izteikšanu kādai sievietei Birzgalē, Oškalna ielā.
Policija noskaidro notikušā apstākļus.
9 26.februārī konstatēts: mežā, netālu no kādām mājām Birzgales pagastā, nozagti zāģbaļķi ar kopējo krāju 38 kubikmetri. Policija
noskaidro notikušā apstākļus. Savukārt 27.februārī mežā Birzgales pagastā konstatēta patvaļīga koku ciršana. Uzsākts
kriminālprocess.
Dzintra Dzene, „OVV”

Pašvaldības policija informē
9 2013. gada 03. februārī, kāds Ķeguma novada iedzīvotājs informēja Ķeguma novada pašvaldības policiju, ka bērnu rotaļu
laukumā, netālu no daudzdzīvokļu mājas Liepu alejā ir dedzināti papīri, kā rezultātā ir nosmērēta slidkalniņa virsma. Pārbaudot
iedzīvotāja sniegto informāciju, minētais fakts apstiprinājās, bērnu laukumiņā tiešām bija dedzināti papīri un ar pelniem
nosmērēta slidkalniņa virsma un koka konstrukcijas. Ķeguma novada pašvaldības policijas darbiniekiem izdevās noskaidrot
vainīgos. Ķeguma novada pašvaldības policija vēlas informēt bērnu vecākus, ka viņiem ir jāzina, kā viņu bērnu pavada brīvo
laiku, ko dara un kur atrodas.
9 06.02.2013. PP. darbinieku palīdzību lūdza Ķeguma iedzīvotāji, kuri Ķeguma Krusta kalnā bija aizturējuši kādu jaunu vīrieti,
kurš no Krusta kalna altāra bija nozadzis svečturi, divas vāzes un divas brošas. Minēto vīrieti bija pamanījusi Krusta kalna
pārzine, un mēģināja vīrieti aizturēt, bet kad vīrietis saprata, ka viņš ir ievērots, metās bēgt, bet par nelaimi vīrietim tajā brīdī
garām Krusta kalnam brauca divi Ķeguma iedzīvotāji, kuri vīrieti aizturēja un nodeva PP. darbiniekiem. Pēc aizturēšanas vīrietis
tika nogādāts Ķeguma pašvaldības policijas iecirknī personības noskaidrošanai, un par notikušo sniedza rakstisku
paskaidrojumu. Nozagtās mantas tika atgrieztas Krusta kalna altārim.
9 06.02.2013. PP. darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu, kur notiek ģimenes strīds. Ierodoties notikuma vietā - dzīvoklī tika
sastapts kāds policijas darbiniekiem labi pazīstams vīrietis, kurš paskaidroja, ka viņam esot bijis strīds ar sievu un dēlu par
ģimenes jautājumiem, kā rezultātā izveidojusies asa vārdu pārmaiņa. Ar vīrieti tika veiktas pārrunas un viņam tika izskaidrots,
kā un kur ir risināmi civiltiesiski strīdi.
9 2.02.2013. PP. darbinieki saņēma izsaukumu uz Staru ielu 12, kur kāds jaunietis draudot uzspridzināt māju un izdarīt pašnāvību.
Policijas darbiniekiem ierodoties notikuma vietā, 19. gadus vecais jaunietis nekādu agresivitāti neizrādīja, kā arī par draudu
izteikšanu bija piemirsis, kā viņš paskaidroja policijas darbiniekiem, viņam esot problēmas ar vecākiem, un lai mazinātu stresu,
viņš dažreiz uzsmēķējot kādu nomierinošu tabaku, jeb tautā saukto „Zālīti”, ko pierādīja arī tas fakts, ka uz grīdas jaunieša istabā
mētājās tukšs „Kaljana tīrīšanas” iepakojums. Sarunas laikā jaunieša vecāmāte pastāstīja, ka beidzamajā laikā viņas mazdēls
esot sācis dīvaini uzvesties, un tā vietā lai apmeklētu skolu, Ogrē iegādājoties it kā nekaitīgas, bet atkarību izraisošās vielas, un
ar draugiem kopā to pīpējot, kad atgriežas mājās, izskatās saguris ar sasārtušām acīm. Jaunietis dažas reizes esot izteicies, ka
viņš izdarīšot pašnāvību, jo viņam viss esot apnicis. Lai noteiktu vai jaunietis nav lietojis aizliegtās vielas bez ārsta norādījuma,
PP darbinieki jaunieti nogādāja Ogres policijas iecirknī, lai tālāk viņš tiktu nogādāts uz attiecīgu iestādi ekspertīzes veikšanai
9 14.02. 2013. Saņemta sūdzība no kāda Staru ielas 12 mājas iedzīvotāja, kurš informēja PP, ka no blakus esošā kokapstrādes
uzņēmuma uz mājas pusi nāk melni un kodīgi dūmi. PP darbiniekiem ierodoties notikuma vietā minētais fakts apstiprinājās, no
kokapstrādes uzņēmuma dūmeņa gaisā griezās melni dūmi. Kā paskaidroja uzņēmuma ražošanas vadītājs, krāsns tiekot kurināta
ar dēļu atgriezumiem, bet kāpēc no dūmeņa nāk melni dūmi viņš nezinot. Tā kā šāda parādība tikai vizuāli izskatījās bīstama
cilvēka veselībai un apkārtējai videi, un radīja vizuāli diskomfortu sajūtu tuvējās mājas iedzīvotājiem, šoreiz minētās ražotnes
vadītājs tika cauri ar mutisku brīdinājumu un profilaktiska rakstura pārrunām, kā arī tika brīdināts, ka, ja atkārtoti tiks saņemtas
iedzīvotāju sūdzības, nepieciešamības gadījumā PP. lūgs iesaistīties kompetentas iestādes problēmas risināšanā.
9 19.02.2012. Tomes bibliotēkā kāds vīrietis ar savu uzvedību traucē strādāt bibliotekārei. PP darbinieki noskaidroja vīrieša
personību, notikušā apstākļus, un veica profilaktiska rakstura pārrunas ar vīrieti, kura laikā viņam tika izskaidrota pārkāpuma
būtība un atbildība par viņa rīcību, kā arī viņš tika brīdināts par sankcijām, ja tiks konstatēti tamlīdzīgi pārkāpumi.
9 21.02.2013. Saņemts izsaukums no Ogres iecirkņa VP. dežuranta, nepieciešama palīdzība neatliekamās palīdzības darbiniekiem,
kur kāds jaunietis uzvedas agresīvi, kā arī izteicis draudus par pašnāvību. PP darbinieki notikuma vietā noskaidroja, ka kāds 21.
gadus vecs Ķeguma iedzīvotājs pēc tautā sauktās „Zālītes”, pīpēšanas palicis agresīvs un vecāsmātes klātbūtnē draudējis izdarīt
pašnāvību. Pēc jaunieša teiktā viņš esot Rīgā iegādājies „Kaljana tīrīšanas līdzekli”, un lai mazinātu stresu to uzpīpējis. Tā kā
mediķiem bija pamatotas aizdomas, ka jaunietis apdraud savu veselību un dzīvību, persona tika nogādāta speciālā iestādē, lai
veiktu pārbaudi par viņa veselības stāvokli.
9 28.02.2013. PP. palīdzību lūdza kāda sieviete, viņas vīrs dzīvoklī bija ieaicinājis kādu pudeles brāli, sievietei ne tikai nepatika
alkohola lietošana viņas dzīvoklī, bet arī viņai traucēja abu vīriešu skaļā un agresīvā uzvedība. PP darbinieki ar abiem vīriešiem
veica profilaktiska rakstura pārrunas, savukārt nevēlamais viesis tika nogādāts uz savu dzīvesvietu.
Policijas inspektors Rinalds Liepiņš
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Aptiekas informācija!
Sakarā ar to, ka katram mums dzīvē ir jāmācās, arī
man ir jāapmeklē apmācību kursi. Tāpēc vēlos informēt visus
Birzgales iedzīvotājus, ka martā, aprīlī un maijā noteiktās
dienās aptieka var būt slēgta visu dienu vai daļu dienas. Iespēju
robežās savlaicīgi centīšos informēt, izliekot paziņojumus. Jūs
varat piezvanīt uz aptieku saņemot informāciju pa
tālr.65034181. Lūdzu, atvainojiet par sagādātajām neērtībām.
Aptiekas vadītāja
PIRMSSKOLAS PASĀKUMU PLĀNS MARTĀ
08.03 plkst. 16.00 vidējā vecuma grupa Vecmāmiņu un
vectētiņu pēcpusdiena.
13.03. plkst.9.30 Zuzīte „ Par sapnīšiem”
15.03 plkst. 16.30 TN Ģimeņu dziedāšanas svētki
27.03. plkst. 16.00 5-6gadīgo grupā Tematiska pēcpusdiena
„Cirks”
28.03. plkst. 9.30 visas grupas Tematiskais rīts „Oliņ,
boliņ...!”
15. martā plkst. 16:30 Birzgales Tautas namā Birzgales pagasta
Dziedošo ģimeņu pavasara koncerts
Ieejas: saldumi, limonāde un citi našķi. Kontakttālrunis
informācijai : 29424612
30. martā plkst. 16:00 Birzgales tautas namā Birzgales
amatierteātris atzīmējot 5 gadu jubileju aicina uz pirmizrādi
Rūdolfs Blaumanis „Zagļi”
Lomās: Liene – Alda Grašiņa, Maja – Antra Petrova
Ilze – Dzintra Teika, Namnieks – Agris Križanovskis
Ješka – Juris Dumpis, Kārklēns saimnieks – Jānis Reinsons
Pēteris – Raimonds Rastjogins, Ābrams – Anita Skosa
Režisore :Mārīte Skābarniece
15. aprīlī plkst. 16:00 Birzgales tautas namā Liliputu cirks
Ieejas maksa 2Ls.Bērniem līdz 3 gadu vecumam ejot kopā ar
vecāku ieeja – bezmaksas.
17. martā plkst. 16:00 Birzgales tautas namā
Berlīnes kinofestivālā žūrijas "Grand Prix" ieguvusī Jāņa
Norda filma "Mammu, es tevi mīlu"
Ieejas maksa pieaugušajiem – 1Ls, bērniem no 10 līdz 16 gadu
vecumam 0,50Ls. Kontakttālrunis informācijai 29424612.
Birzgales tautas namā no 16. februāra līdz 16. martam
apskatāma Ludmilas Milleras foto izstāde

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI
Es būšu visur...Kā rasa ziedos,
Kā smarža kokos,Kā vēsma ābelēs.
/A. Eglītis/
Dātava Anna (1932)
Varfolomejevs Aleksandrs (1937)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Ak, šīs lielās marta acis,
Visur tās man pretī skatās:
Ledus plaisās, sniega čaugās,
Asarotu zaru spraugās, Lielas, dīvainas un platas!
Aspazija

Sveicam visus MARTA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

50
55
60
70
80
82
85
86

92

Anopu Ivetu
Merožu Andri
Krišānu Aivaru
Radziņu Spodru
Vasiļūnu Mārtiņu
Vojaku Ilmāru
Riekstiņu Rasmu
Torčilo Allu
Samolovovu Silviju
Kregždi Teofiliju
Bogdanovu Alekseju
Starovoitovu Valentīnu
Brūveri Dzidru
Bīriņu Zigurdu
Poliku Annu
Gailāni Eleonoru

13. aprīlī plkst. 18:00 Birzgales tautas namā Deju kolektīva
„Visma „ 5 gadu jubilejas koncerts
„Tauriņdejas virpulī”
Uz koncertu aicināti visi dejas un mūzikas mīļotāji.
31. martā plkst. 13:00 Birzgales tautas namā vai pie tautas
nama, /ja būs saulains un silts/ Birzgales pamatskolas skolēnu
Lieldienu koncertuzvedums „Kā zaķēni olas krāsoja!”
Pēc koncerta, sadarbojoties ar Birzgales Jauniešu centra
biedriem- ripināsim, krāsosim olas un veidosim savu Lieldienu
koku, taisīsim putnu būrīšus un noskaidrosim Lieldienu
stiprāko olu.
Nākot uz pasākumu ņemam līdzi: olas, kuras var iekarināt
kokā, otiņas, āmurus, zāģīšus, labu noskaņojumu un priecīgu
prātu. Kontakttālrunis informācijai: 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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Birzgalē izveidota biedrība „JADARA”
Uzņēmumu reģistrā marta sākumā tika atbalstīts pieteikums – reģistrēt Ķeguma novada Birzgales pagasta sieviešu biedrību
„JADARA”. Lasītājiem varbūt šķitīs, ka nosaukums ir nedaudz dīvains. Paskaidrošu – biedrības veidotājas ir astoņas dažādu
profesiju, dažādu vecumu sievietes, kuras uzskata, ka pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes pilnveidi var veicināt „ Jauka, Aktīva ,
Darbīga, Atjautīga, Radoša Apvienība”. Visas strādājam, mums ir ģimenes, vairākas piedalās pagasta pašdarbības kolektīvos, citas,
rūpējoties par savu veselību, nedaudz sporto . Saprotam, ka bez apvienošanās biedrībā zaudējam iespēju iesaistīties projektos, kas visu
paaudžu birzgaliešu ikdienu vērstu interesantāku, vieglāku.
Labi piemēri nav tālu jāmeklē. Ķeguma pensionāru biedrība, sieviešu biedrība „Ķeguma Saulespuķes” un citas apkārtnes
novadu darbīgu ļaužu grupas gūst arvien lielāku atbalstu un gandarījumu, jo, realizējot gan pavisam mazas ieceres, gan saņemot
pašvaldību un dažādu fondu, arī Eiropas Savienības finansējumu tiek īstenoti labiekārtošanas darbi, organizēti pasākumi ģimenēm,
apgūtas jaunas zināšanas.
Biedrības „JADARA” darbības mērķi ir :
1. celt sievietes pašapziņu, atbalstīt un stiprināt sabiedrisko aktivitāti, sekmēt Birzgales pagasta attīstību, uzlabot iedzīvotāju
labklājību un veicināt iedzīvotāju interesi izglītoties;
2. veicināt sieviešu aktīvu līdzdalību politikā, saimnieciskajā, sociālajā dzīvē, atbalstīt sabiedrības integrācijas procesus un iestāties
par bērnu tiesību aizsardzību, uzlabot sabiedrības mazaizsargāto grupu stāvokli;
3. veicināt un atbalstīt kultūras dzīves aktivitātes, piedalīties vides, kultūrmantojuma un vēsturisko objektu apzināšanā, sakopšanā,
labiekārtošanā un saglabāšanā;
4. piesaistīt papildus finansējumu dažādu projektu realizēšanā atbilstoši biedrības darbības mērķiem;
5. atbalstīt labdarību, organizējot akcijas un pasākumus;
6. veidot sadarbību ar Ķeguma novada pašvaldību, dažādām valsts pārvaldes institūcijām un citām nevalstiskām organizācijām.
Esam sava ceļa pašā sākumā. Apzināmies, ka pirmais darba gads būs grūts. Aicinām pagasta ļaudis nākt ar savām iecerēm,
lietišķiem ierosinājumiem. Biedrības sanāksmes notiks katra mēneša 2. ceturtdienā pulksten 18.00, kad Birzgales Tautas namā lemsim
par darbiem, ar prieku pieņemsim jaunus biedrus. Esam nolēmušas, ka biedrībai „JADARA” jābūt saviem līdzekļiem, tāpēc biedru
maksa ir 2 lati mēnesī. Ļoti gaidītas būs jaunās māmiņas, jo savus bērnus audzinot , esam izjutušas, cik nozīmīga ir iespēja dalīties
domās, gūt atbalstu ikdienas problēmu risināšanā.
Tātad- uz tikšanos biedrībā „JADARA” pavisam drīz – ceturtdien, 14. martā, pulksten 18.00 ,Birzgales Tautas namā.
Mārīte Dakuļe

Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" februāra ziņas!
Turpinot janvāra mēneša aktivitātes, februārī Birzgales jauniešu centra telpās tika organizēta pirmā tikšanās Birzgales pamatskolas
jauniešiem. 9.februārī plkst.16.00 tika organizēts pirmais jauniešu forums pamatskolas skolēniem. Foruma organizatorisko lomu
uzņēmās Baiba Petrovska, jo ikdienā Birzgales pamatskolā strādā tieši ar šiem jauniešiem. Foruma laikā pamatskolas jauniešiem bija
jāatbild un jāsniedz idejas uz tādiem pašiem jautājumiem, kā pirmā jauniešu forumā 19.janvārī.
Uz jautājumu, “KO MĒS VĒLAMIES?” jaunieši atbildēja šādi: Bruģētu celiņu uz jauniešu centru, velostatīvus pie jauniešu centra,
galda spēles, kājslauķi, mīksto paklāju maziem bērniem, attīstošās rotaļlietas maziem bērniem, stabila nojume (vasaras aktivitātēm),
ledusskapi, mikroviļņu krāsni, dzeramā ūdens aparātu, pakaramos virsjakām, puķes, dīvānus, pufus, TV, mūzikas centru, spoguli,
pannas un katlus, lai varētu sarīkot tematiskos kulinārijas vakarus, pie durvīm mirgojošu zīmi ar uzrakstu "Jauniešu centrs", darbojošu
kamīnu, novusa un biljarda galdu, foto sienu, kurā izkārtu fotogrāfijas no visiem JC pasākumiem.
Uz jautājumu, “KĀDUS PASĀKUMS MĒS VĒLAMIES?” jaunieši ģenerēja idejas par to, kādus pasākumus vēlētos sarīkot tieši
jauniešu centrā. Foruma rezultātā tika apkopotas šādas idejas: pankūku vakars, dzīvnieku tēlu ballīte, vampīru ballīte, picu cepšanas
vakars, dažādi kulinārijas tematiskie vakari, 90'to ballīte, sirsniņballīte, filmu vakari, jauno biedru iesvētīšanas ballītes, brīvdabas kino
(vasarā), biedru kopīga pasēdēšana pie ugunskura ar desiņu cepšanu (vasarā), pārgājiens, ekskursijas, hokeja skatīšanās vakari. Kā
redzam, jauniešiem ideju netrūkst, atliek vien realizēt un to jaunieši pierādīja jau nākamās nedēļas sestdienā, 16.februārī, kad par godu
Valentīndienai saorganizēja sirsniņballīti! Jaunieši paši bija parūpējušies par telpas noformējumu, mūziku un dažādām atrakcijām.
Lielu enerģiju pasākuma organizēšanā un norisē ieguldīja Baiba, kura palīdzēja gan organizatoriskajos jautājumos, gan arī darbojās
kopā ar jauniešiem ballītes laikā. Liels paldies!
Trešais jautājums par ko diskutēja jaunieši bija “KĀ MĒS VARAM SEVI PIERĀDĪT?”. Jauniešiem radošu domu netrūka un
rezultātā radās daudzas ļoti labas idejas: dažādas pavasara talkas, palīdzēt veciem cilvēkiem saskaldīt un sanest malku, Birzgales
daudzstāvu māju kāpņutelpu slaucīšana, pirms Jāņiem palīdzēt sakopt un izdekorēt Rūķu parku, palīdzēt organizēt sporta spēles
Birzgales pagasta jauniešiem, izrotāt Birzgales pamatskolas zāli un Jauniešu Centru pirms dažādiem svinīgiem pasākumiem, jauniešu
centra biedru rīkots tirdziņš (ienākumi centra attīstībai), popielas organizēšana, radošais konkurss Birzgales pamatskolas skolēniem
(zīmēšana, dzeja utt.), labākie darbi ierāmēti un izstādīti jauniešu centrā, pieturas renovācija u.c..
Kā sacīja foruma organizatore Baiba Petrovska: “Man liekas, ka visi esam lieli malači un ļoti daudz labu, perspektīvu ideju izdevies
izdomāt, un, cerams, drīzumā daudzas idejas izdosies arī realizēt! Liels paldies visiem aktīvajiem, jautrajiem un idejām bagātajiem
Jauniešu Centra jaunākajiem biedriem par kolosālajām idejām pirmajā forumā!” Pēc foruma norises, tā dalībnieki pavadīja vairākas
stundas spēlējot dažādas galda spēles un vienkārši neformālā gaisotnē
pavadot savu brīvo laiku.
Biedrības "Birzgales Attīstības Centrs" rekvizīti:
P.s. Ziedojumu jauniešu centram pārskaitījuma veidā var veikt uz zemāk
Reģ. nr. 40008181068
redzamajiem rekvizītiem:
Adrese: Skolas iela 2, Birzgale, Ķeguma nov., LV-5033
Banka: DNB banka
Ar cieņu,
Kods: RIKOLV2X
Jānis Siliņš
Konta nr. LV77RIKO0002013275720
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Sacensības uz Peipusa ledus

Šī gada 2.martā notika pirmās birzgaliešu zemledus makšķerēšanas sacensības Igaunijā uz Peipusa ezera. Paši drosmīgākie,
izturīgākie birzgalieši un viesi spītējot -15 C grādiem Igaunijas salam urba Peipusa ezera ledu cenšoties tikt pie lielajiem lomiem.
Kopā uz startu izgāja 27 dalībnieki, jaunākajam dalībniekam Ričardam 10 gadi, vecākajam Jānim-84 gadi. Kaimiņvalsts
plašie ūdeņi ar lomu nelutināja. Labāko starpā
6. vieta ar kopējo svaru-5,29 kg A.Balodis, 5.vieta 5,34 kg un mazākā zivs J. Krastiņš, 4.vieta 5,56 kg V.Torbejevs, 3.vieta 5,89 kg
R.Lakstīgala, 2.vieta 7,30 kg M.Sakvārnis, 1.vieta 9,02 kg un lielākā zivs K.Baginskim.
Daži iespaidi no sacensību jaunākā dalībnieka Ričarda :
„Kad automašīna tuvojās Peipusam ezers izskatijās gluži kā sasalusi ledus jūra. Tad, kad skatījos uz priekšu otru krastu nevarēja
redzēt.skatoties ārā pa logu varēja redzēt sniegamotociklus, automašīnas un milzīgas mašīnas ar lidmašīnas riepām. Man bija liels
prieks un satraukums atrasties uz Peipusa. Brīžiem varēja labi dzirdēt kā tālumā krakšķ un plaisā ledus. Kad makšķerējām, vairāk
ķērās mazie ķīši, retāk lielāki asari un raudas. Pirmo vietu nedabūju, bet nākošgad braukšu vēl”.
Paldies visiem, kas palīdzēja transporta un citu lietu organizācijā. Izdevās tīri labi, iepatikās un turpmāk katru gadu pirmajā
marta sestdienā sacentīsimies vēl. Ne asakas!
Sacensību galvenais tiesnesis Uldis Ķibilds

Florbola čempionāts
Ķeguma atklātais florbola čempionātā ir noslēdzies 1.riņķis. Visas komandas ir pa reizei tikušās katra ar katru, un var izdarīt
secinājumus , kā ir vairāk ,vai mazāk veicies. Pēc tabulas punktiem it kā ir izveidojies pārliecinošs līderu trio, bet tajā pašā laikā
jebkura komanda var pārspēt citas - spēku samēri ir ļoti līdzīgi, un šādās dinamiskās spēlēs gan vārtsargu veiksmīga spēle, gan
veiksme uzbrucēju izpildījumā rada lielu neprognozējamību, kas čempionāta organizatorus tikai priecē. Turnīra vadībā ir Ķegums1 12p.,Birzgale-12p.,Ķegums2 - 11p.,Rubeņi - 4p.,Osports- 3p.,Rekrūši - 3p.
Rezultatīvākie: Ķegums1 komandā - Aivis Jonikāns 10+7,Mārtiņš Tīdemanis 7+1, Birzgale -Juris Tretjakovs - 11+1, Pāvels
Safonovs 7+4, Ķegums 2 - Sandis Mihailovskis 6+5, Rubeņi - Oskars Dudens 7+3, Osports - Didzis Avišāns 11+3, Rekrūši - Gatis
Liņģis 5+2. Kā redzams no šī saraksta- katrā komandā ir savi „strēlnieki”, uz kuriem var balstīt komandas spēli. Korektākā komanda Osports- tikai 2 soda minūtes, kuru pārliecinoši pārspēj arī pats nedisciplinētākais spēlētājs – Raitis no Birzgales komandas 10 soda
minūtes.
Bet nu par piekto kārtu - Ķegums 1 - Rubeņi 5:3 (nenoliedzami rembatiešiem pietrūka uzbrukuma līdera Oskara, līdz ar to līdzīgā
spēlē kārtējais zaudējums); Birzgale - Osports 9:8 ( kārtējo reizi birzgalieši izkausē savu gūto vārtu pārsvaru+5, tomēr beigas ir
viņiem laimīgas); Ķegums2 - Rekrūši 8:3 ( otrajā puslaikā spēka stipri vairāk izrādījās ķegumiešiem- likumsakarīga uzvara).
6.kārta - 14.martā (ir nelielas izmaiņas- 20.00 spēlē Ķegums2 - Birzgale, 21.00 Rubeņi - Rekrūši).
Edgars Siliņš

Starptautiskajai Teātra dienai veltīta pēcpusdiena „Beidzot īsta aktrise!” pirmdien, 25. martā pulksten 13.00
Birzgales Tautas namā tikšanās ar Valmieras Drāmas teātra aktrisi Regīnu Devīti /arī Zenta TV seriālā
„Ugunsgrēks”/ un žurnālisti Ingu Jērumu /arī grāmatas „No Zentas līdz Zentai”autore/.
Aicina muzejs „Rūķi”, atbalsta Tautas nams un bibliotēka
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Par suņiem, kaķiem un pārējiem
Tādas pat problēmas, varbūt pat vēl smagākas, kādas pēdējā laikā tiek attēlotas mūsu televīzijā skar arī mūs –Birzgales
iedzīvotājus. Šī smagā problēma ir attieksme pret mājdzīvniekiem – suņiem un kaķiem. Šajā ekonomiski smagajā laikā daudz
spilgtāk, izceļas cilvēku „melnās” puses -ļaunums, bezatbildība, visatļautība. Ir ļoti daudzi dzīvnieku turētāji, kuri tiešām rūpējas par
saviem mājdzīvniekiem, bet uzkrītošāk ir pamanāma bezatbildīgo cilvēku rīcība vai bezdarbība. Jebkuram var gadīties situācija, ka
dzīvnieks „izraujas”, bet nedrīkst pieļaut apzinātu dzīvnieku atstāšanu savā vaļā.
Ļaunums. Pavisam nesen bijušajā izgāztuvē tika atrasts brutāli nogalināts jauns, liels suns, kurš nebija klaidonis, jo burtiski
sakapātajam suņa līķim, kura atliekas jau plosīja savvaļas dzīvnieki joprojām bija gan kakla siksniņa, gan pavadiņa. Slepkava
dzīvnieku nebija pat mēģinājis noslēpt vai aprakt un suņa traģiskās dzīves pēdējo brīžu apliecinājums ir redzamais milzīgais asiņu
laukums. Pat cilvēki, kas redzējuši dažādus nepatīkamus skatus savā dzīvē, bija šokēti par vēl neredzēto nežēlību, kā tas ir noticis. Arī
nežēlīgi un ļauni ir nolikt indi. Tādam indes licējam varbūt nemaz neienāk prātā, ka to indi, ar kuru ir savā prātā izdomājis noindēt
kādu konkrētu dzīvnieku, var apēst jebkurš dzīvnieks – gan mājas, gan savvaļas. Bet ja izlikto ēsmu apēdīs kāds bērns?
Bezatbildība. Cilvēks paņēmis dzīvnieku, lai gan pats nespēj parūpēties pat par sevi pašu – vai nu nav līdzekļu pārtikai, vai
arī grādīgās dziras pārņem pilnīgi savā varā un nekas cits šo cilvēkveidīgo radījumu vairs neinteresē. Bieži tādās situācijās līdzjūtīgi
kaimiņi cenšas dzīvnieciņu vismaz kādu reizi pabarot, lai gan tas nav nekāds risinājums. Mazi kaķēni un kucēni tiek izmesti, lai citi
cilvēki būtu spiesti uzņemties atbildību par šo mazo dzīvībiņu turpmāko dzīvi. Bet ja šos dzīvnieciņus neviens cilvēks savlaicīgi
nepamana, viņu dzīve beidzas no bada un aukstuma, vai arī var gadīties kādi ļauni cilvēki, kas viņus nomoka. Ja saimnieks apzinās, ka
viņa dzīvniekam ir raksturīga agresīva izturēšanās pret svešiem, vai nav spējīgs pat pats savu dzīvnieku kontrolēt, nedrīkst pieļaut
dzīvnieka izkļūšanu pie līdzcilvēkiem bez uzpurņa.
Sāpīgi redzēt, ka cilvēki bezatbildīgi izturas pret sevi un apkārtējiem. Ja cilvēks pieņem kādu mājdzīvnieku, tad viņa
pienākums ir par to rūpēties, un pirms kāda dzīvnieciņa paņemšanas vispirms ir jāizvērtē savas iespējas – gan materiālās, gan
cilvēciskās – Vai es spēšu šo dzīvnieciņu pabarot? Vai spēšu nodrošināt ar savu uzmanību? Vai spēšu sakopt pēc sava dzīvnieka
dabisko vajadzību nokārtošanas? Vai paņemtais dzīvnieks netraucēs kaimiņus? Mēs taču nedzīvojam tuksneša vai meža vidū un tāpēc
ir jārēķinās arī ar apkārtējiem kaimiņiem.
Visatļautība. Dzīvnieki tiek palaisti savā vaļā, nerēķinoties ar apkārtējiem. Suņa saimnieks, kurš paziņo, ka viņa suns nekož
vai nav bīstams ir vai nu muļķis vai ļauns cilvēks. Suns savam saimniekam var arī nekost, bet nekādā situācijā, it sevišķi, ja saimnieks
nav pat tuvumā, nevar apgalvot, ka suns nekož. Nevar zināt, kā suns uztver citu cilvēku, viņa smaku, kustību vai pat acu skatienu,
nemaz nerunājot par to, ka visi dzīvnieki ļoti labi jūt cita bailes un tādā situācijā rīkojas pavisam negaidīti. Ir pieredzēts kā pat kaķis
sāk trenkāt bērnu, kurš no viņa baidās. Otra veida situācija, kad cilvēki, kuriem parasti pašiem nav dzīvnieku, mēģina citiem
dzīvniekiem kaitēt – kaitina suni un tad ir ļoti pārsteigti, ka suns viņiem uzbrūk. Tādā situācijā dzīvnieks tikai sevi aizstāv un vainīgs
ir tas, kurš šo situāciju tīšuprāt ir izprovocējis, jo cilvēkam tiek piedēvēts lielāks saprāts, bet jāatceras, ka dzīvniekiem ir tīri laba
atmiņa un pāridarītājs var saņemt tiešu fizisku sodu kaitinātā suņa izpildījumā arī vēlāk..
Saimnieki bieži palaiž suni „izskrieties” vai pastaigājas kopā ar savu suni bez pavadiņas un uzpurņa. Ja suns ir pavisam maziņš, tas
varbūt neizraisa bailes, bet mums apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kuri baidās no suņiem. Šādam suņa saimniekam vajadzētu padomāt – kā
pats justos, piemēram, bērna vietā, kuram nāk virsū suns, kura galva ir gandrīz paša bērna sejas augstumā un ir daudz smagāks un
spēcīgāks par bērnu. Redzot savā acu augstumā atvērtu milzīgu muti ar pamatīgiem ilkņiem, nevar noticēt, ka suns ir labs un nekodīs,
jo tādā situācijā jebkura straujāka kustība var izsaukt agresiju un bērnam var tikt radīta smaga trauma un ne tikai fiziska Katram
dzīvnieka saimniekam vajadzētu izvērtēt reālas situācijas risināšanas iespēju – ja suns kādam uzbruks – vai ar suni kopā esošā meita
vai dēls fiziski būs spējīgs noturēt vai apvaldīt šo dzīvnieku?
Nedaudz ieteikumu tiem, kuri nonāk neapskaužamā situācijā:
# Ja suns nāk virsū un viņa nodomi vēl nav zināmi – nemukt un nevicināt rokas, jo suņi ķer visus, kas no viņiem bēg, bet roku
vicināšana sunim asociējas ar spēlēšanos un vēlēšanos noķert to, kas kustas. Iespējams, ka suns pienāks, apošņās un aizies.
# Ja cilvēkam pašam ir bailes, suns skatīšanos acīs var uztvert kā izaicinājumu.
# Ja ir kāds priekšmets vai lieta – nolikt to starp sevi suni (piemēram, divriteni)
# Ja esat kopā ar savu bērnu – slēpiet bērnu aiz sevis
# Saukt palīgā
# Sunim pavēlēt iet mājās – varbūt suns apstulbs un pavēli izpildīs
# Suns nespēj atturēties no savas dabas – paošņāt, tādēļ var pamest jebkādu priekšmetu sānis, lai iegūtu laiku bēgšanai. Bēgt var tikai
tad, ja ir kur uzreiz patverties.
# Ja suns uzbrūk un nav vairs nekādu citu iespēju, saprotot, ka suns sakodīs jebkurā gadījumā, tad var mēģināt šo situāciju saglābt, lai
tā nav letāla – atvērtajā rīklē jāgrūž dūre pēc iespējas dziļāk, jo tad sakosta būs tikai viena roka, bet suns varbūt nosmaks, kā arī vēlāk
suņa īpašnieks nevarēs vainot par viņa „nevainīgā” sunīša „apvainošanu”, jo neviens cilvēks labprātīgi negrūdīs savu roku zvēram
rīklē.
Apkārtējiem vajadzētu neklusēt un palīdzēt nelaimē nonākušajiem gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, jo apkārt klīstošie
dzīvnieki nav pēkšņi no Mēness nokrituši un gan jau saimnieki ir zināmi, un viņiem vajadzētu atgādināt arī par pienākumiem. Vai
varētu veikt kādus informatīvus pasākumus – informēt par pienākumiem, kas ir saistīti ar dzīvnieku turēšanu, par sodiem, kas jāzin
dzīvnieku turētājiem, jo ceram, ka bezatbildīgie dzīvnieku turētāju prot lasīt.
Antuāns de Sent-Ekziperī savā grāmatā “Mazais princis” ļoti precīzi raksturoja “mēs esam atbildīgi par tiem, ko esam
pieradinājuši”.
Birzgales Nākotnes ielas iedzīvotāji
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LAUKU ATTĪSTĪBAS AKTUALITĀTES MARTĀ
Aktualitātes valsts un ES atbalsta saņemšanā

• LAD turpina pieņemt projektu iesniegumus pasākumā „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” vēl tikai līdz 2.maijam;
• Līdz 1.maijam ZM pieņem iesniegumus zālāju apsekošanai, lai varētu saņemt atbalstu pasākuma „Agrovides maksājumi”
apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.
• Lauksaimnieki aicināti elektroniski pārskatīt savas apsaimniekotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības LAD
ģeogrāfiskās informācijas sistēmā un precizēt tās, ja nepieciešams. Platības jāprecizē tiem lauksaimniekiem, (1) kuri apstrādā
zemi, kas uz 2003. gada 30. jūniju bija labā lauksaimniecības stāvoklī, gadījumos, ja platībai nav norādīts lauku bloka numurs; (2)
tas sastāv no 10 cipariem (piemēram, 12345-12345) un ir atšķirīgs no kadastra numura; (3) ja platība ir bijusi vismaz 2 gadus pēc
kārtas pieteikta bez atbalsta, tad tā var būt izņemta no lauku bloku reģistra; (4) mainījusies situācija dabā, salīdzinot ar lauku
bloku karti, piemēram, izcirsti krūmi vai izrakts dīķis. Lauku bloku precizēšanu elektroniski var veikt tie lauksaimnieki, kas
platībmaksājumu atbalstam pieteikušies elektroniski. Iesniedzot bloku precizēšanas pieprasījumu, jūs neiesniedzat platību
maksājumu iesniegumu 2013. gadam.
• 2013. gada platību maksājumu sezonā LAD pastiprināti vērtēs, vai persona, kas piesaka lauksaimniecības zemi tiešajiem
maksājumiem, ir faktiskais zemes apsaimniekotājs. Veicot pārbaudes uz vietas, kā arī izskatot strīdus gadījumus, LAD
pastiprināti pievērsīs uzmanību dokumentiem, kas apliecina, ka pretendents ir veicis lauksaimniecisko darbību konkrētajos
lauksaimniecības zemes hektāros. Piemēram, informāciju par rīcībā esošo lauksaimniecības tehniku, apmaksātus rēķinus vai
kvītis par izdevumiem degvielas, sēklas vai minerālmēslu iegādei vai saņemtiem lauksaimniecības pakalpojumiem.
Lauksaimnieks saskaņā ar normatīviem ir persona, kas veic lauksaimniecības produktu ražošanu vai audzēšanu, ieskaitot ražas
vākšanu, slaukšanu, dzīvnieku audzēšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem, vai veic zemes uzturēšanu labā
lauksaimniecības un vides stāvoklī.
• Ir publicēti valsts atbalsta (subsīdiju) noteikumi 2013.gadam - kas var saņemt atbalstu, par ko, kādā apmērā un kāds ir
iesnieguma
termiņš.
Ar
informāciju
pārskatāmā
(tabulas
veidā)
var
iepazīties,
piem.,
adresē
http://www.laukutikls.lv/images/stories/noteikt.pdf vai pašvaldībā (konsultanta kabinetā).
• Drīzumā PPP biedrībā “Zied zeme” būs iespēja pieteikties atbalstam nodarbinātības veicināšanai (nelauksaimnieciskajā
uzņēmējdarbībā) un mājražošanas attīstībai (lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos). Otrajā gadījumā projektus
varēs iesniegt juridiskas un fiziskas personas, kas reģistrētas PVD un ražo (vai plāno izveidot saimniecību, lai uzsāktu ražošanu)
produktus, izņemot zivsaimniecības produktus, un audzē tādus dzīvniekus, uz kuriem neattiecas Ciltsdarba un dzīvnieku
audzēšanas likums. Atbalsta pretendents nedrīkst būt saņēmis atbalstu Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam
pasākumā „Lauku saimniecību modernizācija”. Sīkāka informācija pie Jāņa Siliņa, 26179669.

Gada ienākumu deklarācija saimnieciskās darbības veicējiem u.c.
Fiziskai personai gada ienākumu deklarācija jāiesniedz obligāti, ja tā
• veic saimniecisko darbību (piemēram, ir zemnieku saimniecības īpašnieks, izīrē savu īpašumu, gūst ienākumus no profesionālās
darbības u.c.);
• ja saimnieciskās darbības veicēji maksā mikrouzņēmuma nodokli, tad gada ienākumu deklarācija nav jāiesniedz;
• gūst ar nodokli neapliekamus ienākumus, kas kopumā 2012. gadā pārsniedza Ls 2160 (piemēram, ienākumi no personiskās
mantas pārdošanas);
• gūst ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākums no kapitāla, ienākums no augoša meža vai
kokmateriālu pārdošanas), un no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā;
• gūst citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.
Saimnieciskās darbības veicējiem ir daži jaunumi deklarācijas D3 pielikumā. Turpmāk pielikumā būs jānorāda saimnieciskās darbības
veids, izmantojot NACE 2 kodu. D3 pielikuma 1. rindā norādītie ieņēmumi no lauksaimniecības un lauku tūrisma pakalpojumu
sniegšanas būs jāatšifrē sīkāk. Ja deklarācija ir jāiesniedz obligāti, tad par 2012. gadu tā ir jāiesniedz laika posmā no 2013. gada 1.
marta līdz 1. jūnijam.

Tuvākie bezmaksas semināri

• 13.III Rembates pagasta pārvaldē, 11:00-14:00 Aktualitātes lauksaimniekiem
• 19. III Lēdmanes tautas namā, 11:00-14:00 Aktualitātes lauksaimniekiem, 14:00-15:00 Aktualitātes mežu īpašniekiem
• 22.III Tīnūžu tautas namā “Kraujas”, 11:00-14:00 Aktualitātes lauksaimniekiem, 14:00-15:00 Aktualitātes mežu īpašniekiem
Mežu informatīvajā seminārā runās par izmaiņām Meža likumā, kas skars aizaugušo lauksaimniecības zemju īpašniekus, par
iespējām legalizēt kokaudzes uz lauksaimniecības zemēm. Sīkāka info pie Lienes Dreiskas, 28331239.
Sagatavoja T.Vaļevko

Traktortehnikas ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas
Birzgale
Birzgales pag.
Ķegums
Tomes
Rembate

20.05
20.05
30.05
30.05
29.04

13:00
10:30
11:00
13:00
11:00

17,06
17,06
20.06
20.06
13,05

12:00
10:30
11:00
12:00
11:00

SIA "Birzgale K"
"Virslavas" (R. Binde)
Pagasta padome
A/S "Tomieši"
Rembates pag. pārvalde

Endijs Grāvlejs Mob. +37126486660
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Masļeņica
Līksmos svētkus Masļeņicu pareizticīgie šogad sāk atzīmēt 11.martā. Veselu nedēļu ļaudis priecājas par skarbās ziemas
beigšanos, un tieši
pirms Lielā gavēņa
svētki
nes
pareizticīgajiem
vispārējas piedošanas
un
samierināšanās
garu. Masļeņica 2013.
gadā ilgs līdz 18.
martam. Tās svinēšana
ir saistīta ar jautrību,
gadatirgiem
un
visdažādākajiem
cienastiem. Galvenais
ēdiens
un
svētku
simbols ir pankūkas –
siltas
saules
iemiesojums. Tās cep
katru dienu un cienā
visus radus, draugus un
kaimiņus.
Šo
svētku
pirmsākumi nāk no
Senās
Krievzemes
laikiem, un tiem ir
pagānu saknes, jo
pirms
kristietības
pieņemšanas
tie
simbolizēja atvadas no
ziemas. Svētku ideja un
daudzas
tradīcijas
saglabājušās Krievijā arī šodien, piemēram, Masļeņicas pēdējā dienā vēl joprojām dedzina izbāzeni, tā simboliski šķiroties no visām
aizejošās ziemas problēmām un slimībām. Pastāv arī ticējums, ka tas, kurš jautri un labi pavadīs šo laiku, sagaidīs bagātību un
veiksmi visa gada garumā.
Masļeņicas laikā galdi lūst no cienastu un gardumu pārpilnības. Svētku laikā ēdiens kļūst par svinību galveno iemeslu, jo ir
kārtīgi līdz sātam jāpaēd, sev neko neliedzot līdz Lielajam gavēnim. No šejienes arī svētku nosaukums – „Masļeņica” (krējuma pods).
Tāpēc pankūkas ir Masļeņicas galvenais gardums: plānas un čaganas, griķu un kviešu, saldas un sālītas, ar pildījumu un bez tā, biezās
pankūkas un virtuļi – jebkurai gaumei! Pie pankūkām pasniedz treknu lauku krējumu, kausētu sviestu, ikrus, lasi, sālījumus, medu un
mājas ievārījumu.
Katra saimniece cep pankūkas pēc savas receptes un steidzas pacienāt visus paziņas un radus, lai palielītos ar savām
pankūkām. Sievasmātes cenšas izpatikt saviem znotiem, znoti – sievasmātēm, vedeklas – svainēm, neprecētas meitenes – brīviem
līgavaiņiem. Bez pankūkām uz galda pārpilnībā ir arī visdažādākie pīrāgi un pīrādziņi ar pildījumu, biezpiena plācenīši un bulciņas.
Bērnus katrā mājā cienā ar ledenēm, piparkūkām, cukurgailīšiem un barankām. Pats populārākais dzēriens Masļeņicas laikā ir,
protams, karsta tēja: ar cukuru, medu vai ievārījumu. Tēju vāra patvāros un pasniedz pie pankūkām. Galdā liek arī kvasu, ķīseli un
medus dzērienu.
Katrai dienai Masļeņicas nedēļā ir sava nozīme un savas svinēšanas tradīcijas:
• Pirmdiena – sagaidīšana. Sākas gatavošanās svētkiem, visas saimnieces cep pankūkas. Uz ielas ārā lej slidkalniņus un ceļ
šūpoles.
• Otrdiena – saspēles. Šajā dienā sākas tautas svētki ar spēlēm un izklaidēm uz ielas: slidināšanās no kalniņiem, zirgu
iejūgšana, pajūgu greznošana ar zvaniņiem un krāsainām lentēm. Pēc paražas šajā laikā arī tika noskatītas līgavas. Tauta sāk
ēst pankūkas, dziedāt un dejot.
• Trešdiena – kārumniece. Šajā dienā sievasmātes mājā ir svētki, viņa gatavo gardumus un cienastu savam znotam. Tautā ir
paruna: „Iesim pie sievasmātes uz pankūkām.”
• Ceturtdiena – svinēšana. Ar ceturtdienu sākas galvenās svinības un jautrība. Ja kāds vēl nav sācis cept pankūkas, tad ar
Širokajas (platās) Masļeņicas (no ceturtdienas uz piektdienu) sākšanos viņam ir jāpaspēj ne tikai sacept pankūkas, bet arī
kārtīgi līdz sātam ar tām pieēsties. Šī diena ir slavena ar dūru cīņām un sniega pilsētas vai cietokšņa ieņemšanu. Populāras ir
arī zirgu skriešanās.
• Piektdiena – sievasmātes vakarēšana. Šajā dienā znoti, atbildot uz sievasmātes viesmīlību, aicina viņas uz savām mājām.
Pēc tā, cik bagātīgi klāts galds, var spriest par savstarpēju cieņu un saskaņu ģimenes locekļu vidū.
• Sestdiena – svaines vakarēšana. Ejot ciemos pie svaines, vedeklai jāizpatīk vīra māsai ar dāvaniņām vai gardumiem.
/turpinājums/
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• Svētdiena – piedošanas svētdiena. Ļoti svarīga un gaiša diena, šajā dienā visi cits citam lūdz piedošanu un kā vispārējas
piedošanas zīmi sirsnīgi apskaujas un skūpsta (trīs reizes) cits citu, lai pavasari varētu sagaidīt ar tīru dvēseli un atvērtu sirdi.
Šajā dienā centrālajos laukumos organizē lielus svētkus, gadatirgus, bet par svētku kulmināciju kļūst atvadas no Masļeņicas –
izbāzeņa sadedzināšana. Tā pelnus izkaisa virs tīrumiem, lai būtu laba raža. www.cetrassezonas.lv
Pateicoties Lēdmanes pamatskolas kolektīvam, kas 8. martā organizēja savā skolā radošo pasākumu "Masļeņica", mūsu skolas
skolēniem, kuri mācās krievu valodu kā svešvalodu, tika piedāvāta lieliska iespēja ne tikai paplašināt savas zināšanas, prasmes un
iemaņas krievu valodā, bet ari veidot valodas komunikatīvo un sociokultūras kompetenci, kas ļauj orientēties mainīgajā sabiedrībā,
būt konkurētspējīgiem darba tirgū, veicina pasaules izzināšanu un nepārtrauktu izglītošanos.
Pasākumā katras skolas pārstāvji prezentēja Masļeņicas nedēļas noteiktu dienu, piemēram, Ķeguma komercnovirziena
vidusskola stāstīja par trešdienu, bet Lielvārdes vidusskola – par svētdienu. Birzgales pamatskolas 6. klases skolniece Tatjana
Potjomkina, 7. klases skolnieces Ina Potjomkina un Alise Petrova un 9.klases skolēni Aivis Petrovskis un Vadims Taradais sagatavoja
priekšnesumu par Masļeņicas sestdienu. Visu skolu priekšnesumi bija ļoti interesanti, radoši, ar izdomu, dziesmām, dejām, mīklām un
spēlēm, ar krāšņiem krievu tautas tērpiem.
Svētki turpinājās ekskursijā pa "Trušu karalisti", kurā pasākuma dalībnieki apskatīja dažādus trušus, meža cūkas, pīles,
izmēģināja milzīgas šūpoles un, protams, pacienājās ar garšīgām pankūkām (pie pankūkām varēja izvēlēties vienu no pieciem
ievārījuma veidiem – meža ogu ievārījums: mmm...tas bija vienreizējs!) un karstu tēju. Kulmināciju svētkiem piešķīra salmu lelles
dedzināšana.
Atpakaļceļā pozitīvas emocijas pārpildīja mūsu sirdis! Pateicamies par šīm emocijām un par šo jauko dienu mūsu skolas
direktoram Valentīnam Pastaram, mājturības skolotājai Sanitai Matrosovai (viņas ceptās pankūkas bija fantastiskas!), šoferim
Aigaram Rozenbergam, kā arī Lēdmanes pamatskolas kolektīvam, tās direktoram Andrim Eglītim un krievu valodas skolotājai
Ausmai Eglītei!
Birzgales pamatskolas angļu un krievu valodas skolotāja Žanna Vaļevko

No 25.februāra līdz 1.martam Birzgales pamatskolas skolēni izstrādā
projektu darbus
1.klase šogad veidoja katrs
savu 2013.gada kalendāru.
2.klases bērni šeit rakstīs
katrs pēc saviem uzskatiem par
Latvijas dabu.
3.klase sadalījās 3 grupās,
kurās viņi apguva avīžu veidošanu
un to nozīmi. Bērni veidoja savas
anketas par avīžu nozīmi un to
lasīšanu.
Likumu grāmatiņu šogad
veidos 4.klase. Likumu grāmatiņā
viņi iekļaus vārdšķiras.
5.klases skolēni Harijs un
Rihards darbu veidoja pie savas
klases skolotājas Žannas Vaļevko.
Puiši veidoja darbu angļu valodā
par tēmu „Vulkāni”. 5.klases
meitenes Irīna, Krista un Anna
labprātāk izvēlējās darbu veidot
latviešu valodā. Irīna darbu veidoja
par
vārdšķirām,
Krista
par
frazeoloģismiem, bet Anna par
latviešu autoru tēlainību.
Liels vairākums 6.klases skolnieku projekta darbu veic pie savas skolotājas dabas zinībās. Viņi gatavosies konkursam vides
spēles. Pirms smagā darba klase iedzer tēju ar cepumiem.
7 un 8.klase projektu veidoja kopā. Darba tēma ‘’Nākotnes transports.’’ Nākotnes transporta modelēšana ir starptautiskā
projekta „Mācoties no dabas” daļa.
Aivis Petrovskis, 9.klase

Katoļu draudzes dievkalpojums Birzgalē 31.martā pulksten 13.30. Svētā Mise, ēdiena, ūdens iesvētīšana.

