
Aiva
audzēšanu, apsaimniekojot 140
hektārus zemes. Nu jau ganām-
pulkā ir 47 galvas - pārsvarā
'Šarolē' šķirne ar vaislas bulli
priekšgalā un 'Herefordieši'. Iz-
audzētie bullēni (rentablākais ve-
cums līdz gadam) kādreiz ceļoja
uz Skrīveriem un Madlienu, ta-
gad tiem jāveic lielāks attālums -
līdz Lietuvas pierobežai Ēberģei,
kur atrodas Baltijas izsolu nams.
Te cenas priecīgākas - var sa-
ņemt 500 latus par vienu galinie-
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Jauno, veiksmīgo zemnieku Jāni Mūrmani «Sējēja» ballē sveic zemkopības ministre Laimdota Straujun

ku. Tirgus situācija gan nav sta-
bila. Tikko aizvērta turku niša.

2009.gadā J. Mūrmanis ie-
gādājās 6,1 hektāru lielu zemes
gabalu Sausnējas pagasta Liep-
kalnē, kas tika mīli nosaukts par
«Murkīšiem». Pagaidām šeit tiek
pļauta zāle un gādāta lopbarība
ziemai.

Taujāti par prestižo balvu
un pasākumu ļaunmoku pili,
meņģelieši neslēpa savu prieku
un gandarījumu. Iegūtais tituls,
Goda raksts un naudas balva
būs dzinulis tālākajam darbam.
Priecēja vakara viesmākslinieki -
Nacionālā teātra aktieri, Puncuļu
ģimene, Suitu sievas un «Ap-

vedceļš». Cerams, ka vāls
dižkibele neatkārtosies. Ja
strādāt, rezultāts būs. T\r
plāni - atmaksāt dažus nel
kredītus un ņemt vienu prā
lai paplašinātu ganāmpulk
uzbūvētu liellopu novietni (
dzimušie teliņi jutīsies ērtā
mēslu krātuvi.
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Birzgalē materializēsies iedzīvotāju ideju lieliskais piecnieks
Ķeguma novada dome projektu konkursā «Par ie- ūdens augiem un nezālēm.

dzīvotāju iniciatīvas veicināšanu» atbalstījusi piecus
Birzgales pagasta ļaužu iesniegtos projektus.

Projektam «Sporta laukuma labiekārtošana» (iesnie-
dzējs Armands Arājs) piešķirti 433,52 lati. Projekts jau
tiek realizēts.

Projektam «Lai skan!» (Monta Artihoviča) ansambļa
«Tikai tā» CD ierakstīšanai atvēlēti 500 lati. CD pare-
dzēts kā prezentācijas albums Ķeguma novadam.

Projektam «Glābjam Birzgales dīķus» (Jānis Rein-
sons) piešķirti 494,50 lati. Tiks iegādāti baltie āmuri un
ielaisti Birzgales ūdenskrātuvēs, lai bioloģiskā, videi

Projektam «Birzgales Rūķu parka dīķa apzaļumoša-
na» (Diāna Arāja) domāti 407,45 lati.

Projektam «Sportošana - veselīgs dzīvesveids!» -
nūjošanas nūju un slēpju iegādei (Edgars Šiliņš) pare-
dzēti 499,74 lati. Projekts ir daļēji īstenots. Nūjas jau
iegādātas. Lūgums visiem interesentiem un nūjot gri-
bētājiem griezties pie E. Šiliņa uz konsultācijām, lai ap-
gūtu soļošanas prasmes un iemaņas.

Birzgales pagasta iedzīvotāji var būt gandarīti - ga-
rīgām, sportiskām, vidi saudzējošām vajadzībām un
aktivitātēm šogad ar projektu palīdzību piesaistīti 2335

draudzīgā veidā attīrītu dīķi no aizaugšanas, dažādiem lati un veiksmi nesošā acīte - 21 santīms...

Ogrē nākamgad plānots sākt satiksmes apļa izbūvi
Ogres novada domes Attīstības nodaļas projektu

vadītājs Edgars Pārpucis informē, ka Ogrē Brīvības ielas
i posma rekonstrukciju no Kranciema ielas līdz Sun-

tojumā. Satiksmes apļa projekts izstrādāts jau pirms
vairākiem gadiem, taču nebija finansējuma minētā
projekta realizēšanai. Savulaik, lai uzlabotu satiksmes

Georgam Gutpel
Ogres Goda pilsc
DZINTRA DZENE
Ogres novada domes 18.ok
jās sēdē deputāti vienbalsi
daudzu iedzīvotāju pārak;
Goda pilsoņa nosaukumu \
tim Georgam Gutpelcam.
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Georgs Gutpelcs šā gada stari
viņš olimpiskā vicečempiona J.C

Iedzīvotāji Ogres Goda pils<
ņa nosaukumu trenerim aicii
piešķirt par īpaši nozīmīgu i
guldījumu Ogres pilsētas spor
dzīves attīstībā, jauno sportis
kvalitatīvā sagatavošanā un mū;
ieguldījumu sportā. G.Gutpel
ne vienreiz vien Ogres tēlu spoc
rinājis tālu ārpus Latvijas rob<
žām, tostarp šovasar notikušajā
Londonas Olimpiskajās sp*
lēs, kur startēja viņa audzēkne
Latvijas ātrākā soļotāja Agnesi
Pastare.
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