Pagasta padomes informatīvs izdevums

Kā dzīvosim tālāk?
Birzgales pagasta centra iedzīvotājiem ir samilzusi
problēma par daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu. Vairākās
kāpņu telpās ir izsisti logi, izlauztas durvis(ziemā tad sūdzamies
par apkures kvalitāti), mētājas atkritumi. Protams, daudzas lietas
var izdarīt iedzīvotāji pašu spēkiem, jo kāpņu telpu uzkopšana un
atkritumu savākšana jau neprasa nekādus finansiālus ieguldījumus
– vienkārši nevienam negribas to darīt. Te darbojas vecā labā
paruna “ne mana cūka, ne mana druva”. Arī durvju pielabošana
(to izdarīt ir daudz lētāk nekā ielikt jaunas) un logu iestiklošana
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nav nemaz tik dārga – kādam tikai jāpieliek sava roka. Paši mēs
pie tā visa esam pieraduši, bet atbraukušie ciemiņi gan dažreiz
pabrīnās par mums.
Ir arī nopietnākas problēmas, kuras var atrisināt tikai
kopējiem spēkiem. Automašīnu stāvvietu izveidošana pie
mājām. Cilvēki negrib atstāt savus auto stāvlaukumā mājas galā,
jo jau atstājot zem logiem dažreiz no auto mistiski pazūd spoguļi,
salonā atstātas mantas, degviela. Tekoši jumti. Šī problēma
pagaidām vairāk skar Kalna ielas mājas, kurām ir plakanie jumti,
bet arī citām mājām atsevišķas šīfera loksnes būtu jānomaina.
Vislielākā problēma šajā jautājumā ir vienošanās starp pirmo un
trešo stāvu iedzīvotājiem. Ūdensvads un kanalizācija. Daudzās
vietās caurules ir kritiskā stāvoklī un turas uz pašu iedzīvotāju
nemākulīgi uzliktiem “žņaugiem”, kuri var neizturēt slodzi jebkurā
momentā. Arī noslēdzošie krāni nestrādā nevienā māju posmā,
tāpēc pat nelielas avārijas gadījumā vai pievienojot veļas mašīnu,
jāatslēdz ūdens padeve visai mājai. Labi, ka mums ir tāds meistars
Konstantīns Žoida, kurš daudzas reizes ir glābis mūsu pagrabus un
dzīvokļus no plūdiem, bet viens viņš nevar to visu izdarīt, jo viņam
ir arī citi darba pienākumi. Kāpņu telpu remonts. Šajā jautājumā
pozitīvu piemēru ir parādījuši Nākotnes ielas 9
vidējās
kāpņutelpas iedzīvotāji, kuri kopējiem spēkiem veica remontu –
pārējos aicinām sekot viņu piemēram.
Šie un daudzi citi sasāpējuši jautājumi tika cilāti 4.jūlija
iedzīvotāju sanāksmē. Pagasta padome aicina iedzīvotājus aktīvi
piedalīties apsaimniekošanas sabiedrības veidošanā, tāpēc 11.jūlijā
pulksten 19:00 tiksies no katras mājas ievēlēti pārstāvji, kuri
risinās šos jautājumus tālāk. Cerēsim, ka “ledus ir sakustējies”!
Sapulcē piedalījās V.Pastars

Skolas domes darba pārskats aizvadītajā mācību gadā.
Lai mazinātu alkohola un tabakas izstrādājumu tirdzniecību nepilngadīgajiem, uz sarunu aicinājām veikalu vadītājus. Pārrunājot
sasāpējušos jautājumus, veikalu vadītāji apsolīja pievērst lielāku uzmanību šai problēmai un pārrunāt to ar saviem darbiniekiem.
Tikāmies ar Ogres policijas inspektoru Ingu Ozoliņu, lai noskaidrotu cik legāli ir vecāku organizētie reidi, kas atbild par drošību un
kārtību pasākumos, ko darīt, lai ierobežotu alkohola un tabakas tirdzniecību skolēniem.
Izskatījām jautājumu par skolēnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām. Aptaujājām skolēnus un aicinājām uz sarunu
Birzgales aktīvākos jauniešus. Izskanēja doma par jauniešu centra izveidi. Jauniešu iniciatīva ir apsīkusi un darbs šajā virzienā neturpinās,
bet ar skolas domes līdzdalību tika organizētas skolēnu diskotēkas Tautas namā.
Kārtējā reidā uz diskotēku redzējām, ka pieaugušo diskotēkā atrodas skolēni līdz 16gadu vecumam un viņiem bārā tiek tirgots
alkohols. Ir saprotams, ka Tautas nama vadītājam vienam ir grūti ar to cīnīties, tāpēc piedāvājām savu atbalstu.
Pēc vairāku vecāku un skolēnu lūguma izskatījām ēdināšanas jautājumu. Galvenie neapmierinātības iemesli bija ēdiena
vienveidība, pusfabrikātu izmantošana un ēdiena kvalitāte. Pēc jaunā gada skolas virtuves darbs ir uzlabojies.
Pieskārāmies jautājumiem par skolas budžetu jaunajam mācību gadam, perspektīvām nākotnē, projektu piesaistei,
remontdarbiem un ugunsdrošību skolā. Skolas domi uztrauca arī jautājums par nodrošinājumu ar kadriem jaunajā mācību gadā. Par to
liecina tas, ka šo jautājumu apspriešanu sākām jau janvāra mēnesī un turpinām vēl joprojām.
Papildināti arī skolēnu darba pienākumi vasarā pie skolas labiekārtošanas. Skolēni, kuri nebūs nostrādājuši paredzētās
divas dienas pie skolas, apkures periodā dežurēs klasē trīs nedēļas.
Skolas domes priekšsēdētāja I. Puišele

Makšķernieku kolektīva priekšlikumi par labāku dīķa apsaimniekošanu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sakarā ar sūdzību par informācijas trūkumu, visus kolektīva lēmumus pasākumus un darbus turpmāk publicēt “Birzgales Avīzē”.
Veikt saimnieciskos darbus vairākas reizes gadā. Ja kāds nevar ierasties noteiktajā dienā, savā vietā var nominēt kādu citu.
Ja kāds kolektīva biedrs nav varējis atstrādāt dienu saimnieciskajos darbos, tas maksā Ls 5,- pie nākošā gada biedru naudas.
Ja kāds no kolektīva nevar ierasties uz sapulci, priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt rakstiski Andrim Balodim.
Par Birzgales makšķernieku kolektīva saimnieciskās darbības vadītāju un koordinatoru ierosinu ievēlēt Venti Lielmežu.
Ierosinu turpmāk dīķa papildināšanu ar jaunām zivīm izlemt makšķernieku kolektīva ikgadējā sapulcē.
Birzgales makšķernieku kolektīva biedrs U. Ķibilds
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Toreiz un tagad...
Tālajā 1972.gada jūnijā, mazliet apjukuši, satraukti un laimīgi viņi stāvēja uz Birzgales pamatskolas kāpnēm. Arī tagad, pēc 35
gadiem, šķiet, ka nekas nav mainījies. 30.jūnija pēcpusdienā skolā nebija ne vēsts no ierastā vasaras brīvlaika klusuma. To piepildīja
absolventu jautrās sarunas par piedzīvoto skolas gados – par bērnības priekiem un palaidnībām, par sēdēšanu pēc stundām līdz melnai
naktij, par piedzīvojumiem skolas internātā un daudz ko citu. Salidojumā piedalījās: Līga, Grāvīte, Rudīte Hauptmane, Gundega Rūse,
Aina Piļka, Sarmīte Pandere, Svetlana Pikaļeva, Biruta Peterāne, Ārija Mileiko, Imants Strazdiņš, Dainis Krastiņš, Elmārs Janovskis,
Alberts Patmalnieks, Miervaldis Krūze, Juris Sloka, Elmārs Miška, Jānis Knutovs, Andrejs Safonovs. Viņi labprāt piekrita dalīties
savos iespaidos arī ar avīzes lasītājiem.
Andrejs. Man ir liels prieks satikties ar saviem klasesbiedriem, jo dažus no viņiem neesmu redzējis 35 gadus, bet daudzus satieku
arī biežāk. Paldies visiem, kas atrada laiku un iespējas apmeklēt salidojumu! Atrodoties skolā, man ir savādas un interesantas izjūtas,
kuras nevar aprakstīt vārdos.
Elmārs. Skolā pavadītais laiks tagad šķiet pats labākais un ir liels prieks visus satikt un atcerēties vecos labos laikus.
Sarmīte. Ar šo klasi mācījos kopā tikai četrus gadus, tāpēc liels paldies mūsu zēniem, ka viņi mani atrada un uzaicināja uz šo
pasākumu.
Svetlana, Rudīte. Liels prieks atkal satikties ar klasesbiedriem, jo daži nav redzēti no pamatskolas izlaiduma.
Ārija. Šajā skolā es mācījos no 1.klases un beidzu kopā ar visiem kolēģiem. Man ir mazliet žēl, ka tomēr nav ieradušies pilnīgi
visi, bet cerēsim, ka uz nākošo salidojumu ieradīsimies kuplākā skaitā, jo garastāvoklis šeit mums visiem ir lielisks. Dažus no
kolēģiem es pat nepazinu, bet tas tikai stimulē tikties biežāk. Laikam jau iestājies tāds vecums, kad ir nostaļģija atgriezties bērnībā.
Liels prieks ir arī par to, ka šeit, kopā esot, mēs esam tādi, kādi esam.
Dainis. Kādreiz mēs visi bijām birzgalieši, bet tagad esam izkaisīti pa visu Latviju. Patīkami, ka skolā mūs sagaidīja un izrādīja
visas telpas, kur mēs kādreiz esam gan blēņas darījuši, gan labie darbi jau arī ir bijuši.
Juris. Klasesbiedrus neesmu saticis 38 gadus, jo te mācījos tikai līdz 5.klasei. Paldies, ka neaizmirsāt mani!
Jānis. Kad sāku mācīties, es neatceros, bet beidzu skolu kopā ar visiem. Man ir labi arī ar šo klasi, tāpat kā ar visām iepriekšējām.
Izstāstīšu kādu kuriozu no skolas gadiem, lai nu vērtē, kāds tas bija. Man skolas laikā nepadevās zīmēšana. Pagarinātās dienas klasē,
gatavojot mājasdarbus, uz grīdas atradu zīmējumu, kuru es paņēmu kā savu un nesu skolotājam parādīt. Skolotājs apskatās – vienkārši
ideāls zīmējums. Viņš manu darbu novērtē uz 5 (tajā laikā augstākais vērtējums) un saka: ”Zini, Jāni, to zīmējumu zīmēju es, bet to
atzīmi dalīsim uz pusēm – man 3 par zīmējumu, bet tev 2 par nešanu!” Es, protams ar prieku, piekritu. Bet šis superatradums man
palicis atmiņā visus šos gadus.
P.S. Man jāatvainojas, bet visus piedzīvojumus avīzē nav iespējam uzrakstīt, taču es gribētu ieteikt absolventiem uz nākošo
salidojumu izveidot savu atmiņu kladi, kurā varētu dalīties ar citiem savos piedzīvojumos.
Ar absolventiem tikās V. Pastars

ATKAL VISĀ LATVIJĀ - KONKURSS
„PAR SKAISTĀKO LATVIJAS DAIĻDĀRZU UN
LAUKU SĒTU”
Konkursu rīko Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrība
Konkursu atbalsta: Laikraksts „Praktiskais Latvietis” un žurnāls
„Dārzs un Drava”
Konkursā var piedalīties visi Latvijas iedzīvotāji, kuri izveidojuši
skaistu daiļdārzu, vasarnīcas dārzu vai lauku sētu. Daiļdārzus un
lauku sētas konkursam piesaka rajona, pilsētas, ciemata vai pagasta
pašvaldība, pats dārza vai lauku sētas īpašnieks, vai kāda cita
persona ar dārza īpašnieka piekrišanu.
Pieteikumus sūtīt:
o Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrībai, abonenta
kastīte Nr.10, Rīga, LV-1006;
o E-pastu: daarzukonkurss@inbox.lv

Pa tālruni: 29489048, 29406600;
Pieteikumā jānorāda daiļdārza vai lauku sētas atrašanās
vietas adrese, pieteicēja adrese un
tālruņa Nr. vai cita kontaktu iespēja.
o Pieteikumam vēstulē vai pa e-pastu
vēlams pievienot dažas fotogrāfijas.
Pieteikumus lūdzam nosūtīt līdz 2007.gada
30.jūlijam
Dārzu vērtēšana notiks līdz
2007.gada 25. augustam.
KONKURSA UZVARĒTĀJI
TIKS APBALVOTI!
Konkursa žūrijas komisijas
priekšsēdētājs Andris Ārgalis.
o
o
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2007.gada 28.jūnija padomes sēdē Nr. 7 deputāti NOLĒMA:
1.

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām”21.panta 9.punktu un Darba likuma 101.panta 1.daļas
6.punktu ar 2007.gada 30.jūliju atbrīvot no darba tautas nama vadītāju Andi Aizpurieti.
2. Piešķirt sociālo pabalstu 1 personai Ls 30,- apmērā ārstēšanās izdevumu segšanai.
3. Piešķirt pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai 1 ģimenei Ls 9,- mēnesī
2007. gada jūnija, jūlija un augusta mēnešos.
4. 2007./2008.mācību gadā piešķirt finansējumu Birzgales pamatskolas sociālā pedagoga darba
algai un nodokļiem – Ls 107,96 /mēnesī apmērā.
5. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 200,- apmērā no sportistu stimulēšanai un apbalvošanai paredzētiem līdzekļiem Aigaram Apinim
startam Latvijas izlasē Pasaules spēlēs invalīdiem Taivānā no 09.09.2007. – 19.09.2007.
6. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 120,- apmērā no sportistu stimulēšanai un apbalvošanai paredzētiem līdzekļiem 3 skolēniem
ēdināšanas un naktsmītņu izdevumu daļējai segšanai braucienam uz futbola sacensībām Slovākijā Ogres rajona izlases sastāvā no
29.06.2007. – 04.07.2007.
7. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 58,24 apmērā transporta izdevumu Birzgales pūtēju orķestra braucienam uz II Starptautisko pūtēju
orķestru festivālu Panevežos 2007.gada 8.un9.jūnijā segšanai.
8. Noteikt zemes gabalam „Kraukļu atpūtas bāze”, kadastra Nr.7444-002-0100” 0,8 ha platībā un ēkām „Atpūtas bāze „Kraukļi”
vienotu nosaukumu (adresi) – „Kraukļu atpūtas bāze”.
9. Atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektus nekustamiem īpašumiem „Rasas”, „Salaskalni”, „Nazari”, „Dīķīši”, „Āžkalni”, „Apsēni”,
‘’Sireikas”, „Bauderi”.
10. Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 6 nekustamiem īpašumiem – zemes gabaliem 21,72 ha kopplatībā, 2 dzīvojamām ēkām ar
palīgceltnēm par kopējo summu Ls 197500,-.
11. Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamiem īpašumiem „Silmači”, „Baudas”.
12. Atļaut transformēt nekustama īpašuma “Meža rotas” meža zemi 9,1 ha platībā par derīgo izrakteņu ieguves teritoriju.
13. Anulēt ziņas par deklarēto dzīvesvietu Edgaram Dovidānam Māra Liepiņlauska privātīpašumā –– Skolas ielā 16, Birzgales
pagastā, Ogres rajonā.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns
Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada jūnija mēnesī sociālajos pabalstos izmaksāts: Ls344,85
No tiem:
GMI pabalsts
Ls27,pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls52,85
pabalsts bēru gadījumos
Ls40,pabalsts ārkārtas gadījumos- ārstēšanās izdevumu segšanai
Ls80,pabalsts ārkārtas gadījumos- ceļa izdevumu segšanai
Ls5,pabalsts bērnam bārenim izglītības iegūšanai
Ls40,pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls100,-

AKTUĀLI
Ministru
ir
kabinets
apstiprinājis
latvāņu
izplatības
ierobežošanas
programmu, kas paredz arī
valsts un ES atbalstu
zemniekiem šīs invazīvās
sugas apkarošanā. Lai to
īstenotu,
vispirms
ir
nepieciešama
latvāņu
izplatības noteikšana un
kartēšana. Valsts augu
aizsardzības
dienests
(VAAD) lūdz Birzgales
pagasta iedzīvotājus un
zemju īpašniekus sniegt
informāciju par latvāņa
atrašanās vietām, norādot:
1) ar latvāni invadētās
teritorijas īpašnieku
vai valdītāju (vārds,
uzvārds, personas
kods, adrese vai
juridiskai personai
nosaukumu,
reģistrācijas
numuru, adresi);
2) teritorijas faktisko adresi un/vai kadastra numuru.

Ziņas ir jāsniedz VAAD Rīgas reģionālajai nodaļai, Pulkveža
Brieža ielā 17, Rīgā, LV-1010 līdz š.g. 20.jūlijam.
Informācijas tālruņi: 67343698, 26532137 (inspektore Ingrīda
Cirpone) un 29115843 (konsultants Tadeušs Vaļevko).
Informācija no latvāņu izplatības ierobežošanas
programmas:
Latvijā pastiprinās problēmas, ko izraisa invazīvās
augu sugas „Sosnovska latvānis” negatīvā ietekme uz ekosistēmu.
Negatīvi tiek ietekmēta bioloģiskā daudzveidība, Latvijas
laukiem tradicionālās ainavas vizuālās vērtības. Vienlaikus ar
ekoloģiskajām problēmām invazīvo latvāņu audzes rada arī
ekonomiskus zaudējumus un nopietnus draudus cilvēku veselībai.
Latvāņi ar dažādu izplatības intensitāti ir sastopami
gandrīz visos Latvijas rajonos. Latvāņu platība 2002. gadā
aizņēma vairāk kā 12000 ha. Nav precīzu datu par latvāņu
pašreizējām platībām.
Sugas konkurētspēju veicinošie bioloģiskie un
ekoloģiskie faktori kopā ar efektīvu sēklu izplatīšanu, ko veic
cilvēki, ūdens un vējš, nodrošina latvāņa straujo un sekmīgo
savairošanos. Latvāņu izplatība katru gadu pieaug vismaz par
10% salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tiek prognozēts, ja pasākumi
netiks veikti, 2010. gadā Sosnovska latvāņi aizņems ap 30000 ha.
Latvijā laika posmā no 2001. līdz 2004. gadam ir pētīta latvāņu
izplatība, bioloģija, ierobežošanas pamatprincipi. Ir izstrādātas
pagaidu rekomendācijas to izplatības ierobežošanai. Tomēr līdz
šim nav atrasts visaptverošs komplekss risinājums latvāņu
izplatības
problēmas
mazināšanai.
Sosnovska
latvāņu
ierobežošana prasa ilgstošu un mērķtiecīgu darbu ar ievērojamu
finansu
līdzekļu
ieguldījumu.
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Būs mīlestībai smarža rūgtena gan salda,
Būs kādreiz arī asie vārdi jāapvalda.
Bet galvenais, lai nepietrūkst jums maizes savā galdā,
Lai, kopā smaržojot vai ēdot, tā arvien salda!
/V.Kokle-Līviņa/

NOSLĒGUŠI LAULĪBAS:
Birzgales pagasta dzimtsarakstu nodaļā:
2007.gada 21.jūnijā
Baiba Sidra un Tomass Kreicbergs
Birzgales ev.lut. baznīcā:
2007.gada 16.jūnijā
Baiba Apsīte un Leons Matrosovs
2007.gada 7.jūlijā
Alda Daudze un Ainārs Kārkliņš
SVEICAM!

10.augustā pulksten 22:00 Rūķu parkā koncerts
SADZIEDIET, SADANCOJIET NĀBURDZIŅI
BIRZGALĒ!
Koncertā piedalās Birzgales, Ķeguma, Vecumnieku un Valles
pagastu pašdarbnieki.
Pasākumu vadīs Aigars Rozenbergs.
Pēc koncerta zaļumballi spēlēs grupa:
“KANTORIS 04”
Ieeja uz pasākumu līdz plkst. 22:00 Ls 2,- vēlāk Ls 3,Darbosies āra kafejnīca.

VAJADZĪGA aprūpētāja pensionārei Bārenītei
Ainai, kas dzīvo mājās “Cīruļi”, Birzgales pagasta centrā.
Aprūpētājam ir iespēja dzīvot patstāvīgi mājās “Cīruļi”.
Apmaksa tiek garantēta pēc noslēgtā 3-pusējā līguma starp
pagasta padomes sociālo darbinieku, aprūpētāju un
aprūpējamās personas tiešajiem apgādniekiem.
Iespējamos aprūpētājus lūdzu zvanīt aprūpējamās personas
meitai Ingrīdai Legzdiņai (mob.t.nr.29570486) vai sociālajai
darbiniecei (tel.nr.5035984).
PAR TAUTAS NOBALSOŠANAS REZULTĀTIEM
2007.gada 7.jūlija tautas nobalsošanā par Valsts
prezidentes V.Vīķes-Freibergas apturēto likumu „Grozījumi
Nacionālās drošības likumā” un „Grozījumi Valsts drošības
iestāžu likumā” atcelšanu Birzgales pagasta vēlēšanu iecirknī
nobalsoja 281 vēlētājs :
• Par likuma „Grozījumi Nacionālās drošības likumā”
atcelšanu - „PAR”- 269, „Pret”- 12;
• Par likuma „Grozījumi Valsts drošības iestāžu
likumā” atcelšanu – „PAR” -269, „Pret”- 12.
Vēlēšanu komisija

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTA

Anna Hauptmane (1926.)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.

Sveicam jubilārus jūlijā!
50 gados

MĀRĪTI KUČINSKU
NATĀLIJU KUĻKOVU

60 gados

ELMĀRU BAJINSKI
AIJU BEIJERI
JURIJU BEĻAJEVU
ALFRĒDU KOZLOVSKI
JĀNI PILĀNU
GENIJU RUDZĪTI

80 gados

ALBERTU OSI
PATEICĪBA

Birzgales pamatskolas kolektīva vārdā izsaku pateicību
1972.gada absolventiem, jo īpaši salidojuma organizatoriem
Andrejam Safonovam un Elmāram Janovskim, par skolai
uzdāvināto datoru.
V.Pastars

Lauku un mazpilsētu muzikantu saiets 20.jūlijā
Birzgalē nenotiks.
Ar 26.07.2007. atsāksies fotokursi
“DIGITĀLĀ FOTOGRĀFIJA 21.GS”.
Tiem, kas ir jau pieteikušies un arī jauniem interesentiem, kas
vēlas iemācīties ikdienišķo fotogrāfiju veidot ne tikai
krāsaināku, bet arī neparastāku- tādu, kuru gribas ne tikai
apskatīt, bet arī...iegūt sev, pieteikties, zvanot uz Birzgales
bāriņtiesu (tel.nr.5036984) vai Lindai (mob.t.nr.29133711).

29.jūlijā pulksten 12:00 Birzgales stadionā
pludmales volejbola čempionāta 1.kārta

2007.GADA KAPU SVĒTKU DIEVKALPOJUMI
BIRZGALES PAGASTA KAPSĒTĀS NOTIKS
Sestdien, 28.jūlijā
Pulksten

10:00
Zizānu kapos
11:15
Meža kapos
12:30
Jedes kapos
14:00
Kalnamuižas kapos
15:00
Lāču kapos
17:45
Dzeņu kapos (ja būs
piederīgo pieprasījums)

Svētdien, 29.jūlijā
Pulksten

10:00
11:15
12:30
13:00
15:45
17:00

Zaru kapos
Sauleskalna kapos
Mācītāju kapos
Birzgales kapos
Baltupes kapos
Aveņu kapos

Lūdzam piederīgos sakopt kapus.
Birzgales evaņģēliski luteriskā draudze un pagasta padome

Iznāk kopš 1994.gada 14.oktobra. Reģistrācijas apliecības Nr.1311. Izdevējs - Birzgales pagasta padome – datorsalikums.
Atbildīgais par izdevumu – P.Kotāns. Adrese: Lindes ielā 2, Birzgales pagastā LV – 5033, Ogres raj., tālr. 5034125 vai 5034212.

“Birzgales Avīzes” pielikums
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6.jūlijā Birzgales pagasta darbinieku komanda startēja Ogres rajona pašvaldību noslēguma
sacensībās Madlienā, izcīnot tajās bagātīgu kausu ražu. Dieviņš sacensību dalībniekus palutināja ar labu laiku, vien pabaidot ar
dažiem pērkotēva rūcieniem, kurus veiksmīgi apklusināja birzgaliešu ugunsdzēsēju komanda – Ilmārs Priekulis un Ingrīda
Puišele, izcīnot 2.vietu ūdens strūklas virzīšanā uz mērķi. Varam lepoties, ka esam “lecīgākā” komanda Ogres rajonā, jo
aukliņu pārliecinoši grieza P.Kotāns un I.Priekulis, bet veiksmīgi no tās spēja izvairīties I.Puišele, K.Kreimanis un E.Siliņš. Šis
bija viens no fiziski smagākajiem sacensību veidiem, kam sekoja izcīnītā otrā vieta biatlonā, kurā nebija viegli slēpot pa zālāju.
Savu otro uzvaru izcīnījām pašā smagākajā un atraktīvākajā veidā – minifutbolā, kurā bez ātruma un precizitātes bija
vajadzīga arī smalka taktiskā gudrība, jo cīņas noritēja starp dāmām un vīriem. Izcili nospēlēja I.Puišele gan, spējot trāpīt
vārtos ar meistara cienīgu sitienu no gaisa, gan realizējot soda sitienus, kopā iesit 5 vārtus. Futbola komanda, kurā spēlēja
I.Puišele, M.Petrovska, M.Birzule, A.Lausa, K.Kreimanis, E.Siliņš, izcīnīja uzvaras visās 5 spēlēs un čempionu kausu. Sporta
organizatoru sacensībās 2.vieta, atpaliekot no uzvarētāja 0,4 sekundes (pievīla neveiksme šaušanā).
Noslēgumā Birzgales komandai tika pasniegts kauss par 2.vietu kopvērtējumā un prēmija sporta inventāra iegādei.
Sporta organizators Edgars Siliņš

Komanda gatava startiem

“Uznesiet mani kalnā”

Galvenais – lai strūkla iet precīzi!

Kurš no mums ar vienu šāvienu nošaus 3 balonus?

Populārākais sporta veids pasaulē arī Madlienā spraiguma ziņā neatpalika no UEFA kausa izcīņas
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Par izglītojamo iesaistīšanu skolas vides sakopšanā
Vēstule saņemta Birzgales pamatskolā 23.03.2007.

Ņemot vērā diskusijas par izglītojamo iesaistīšanu izglītības iestāžu sakopšanā un izglītības iestāžu vides veidošanā, kā arī
dažādu organizāciju atšķirīgos un bieži pretrunīgos viedokļus un ieteikumus šajā jomā, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
(turpmāk tekstā – inspekcija) informē par bērnu tiesību aizsardzības principu ievērošanu minētajās darbībās.
Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 4.pantu, bērna tiesību aizsardzības mērķi cita starpā ir arī sabiedrības
interesēm atbilstošas vērtību orientācijas veidošanās un nostiprināšanās bērnā un bērna orientācija uz darbu kā vienīgo
morāli atbalstāmo eksistences līdzekļu iegūšanas un labklājības avotu.
Savukārt Izglītības likuma 2.pants „Likuma mērķis” paredz, ka atbilstoši izglītojamā vecumam un vajadzībām tiek
nodrošināta iespēja tikumiskai, estētiskai, intelektuālai un fiziskai attīstībai, sekmējot zinīgas, prasmīgas un audzinātas personas
veidošanos.
Ņemot vērā minēto, inspekcija norāda, ka izglītojamos ir iespējams iesaistīt izglītības iestādes vides, it īpaši paša bērna
mācību vides – klases telpas – sakopšanā un tas ir nepieciešams audzināšanas procesa ietvaros, lai nostiprinātu atbilstošas vērtību
sistēmas nostiprināšanu bērnā. Šāda iesaistīšana palīdz bērnam saprast un uzņemties atbildību par sevi un savu rīcību izglītības
iestādē, kā arī apzināties savu līdzieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā.
Jānorāda, ka bērnu nodarbināšana pastāvīgā vai sezonas rakstura darbā pieļaujama tikai Darba likumā noteiktajā kārtībā.
Tādejādi turpmākajos ieteikumos vārds „darbs” lietots nevis darba tiesisko attiecību aspektā, bet, lai apzīmētu bērnu īslaicīgu
iesaistīšanu dažādos izglītības iestādes vides labiekārtošanas pasākumos, kuri notiek audzināšanas procesa ietvaros.
Iesaistot bērnus izglītības iestādes sakopšanas un labiekārtošanas darbos, jāņem vērā vairāki bērnu tiesību aizsardzības
principi:
1. Izglītojamo iesaistīšanas darbā mērķis ir izglītības un audzināšanas procesa īstenošana, nevis bērnu nodarbināšana vai
iestādes tehniskās darbības nodrošināšana. Tādejādi ar bērnu darbu nedrīkst aizstāt tos pienākumus, kas jāveic algotam
darbiniekam (piemēram, kurinātājs, apkopēja, dežurants, virtuves bloka darbinieki u.t.t.).
2. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 23.panta pirmo daļu bērna pienākumi pret sabiedrību pieaug atbilstoši
vecumam. Tādējādi, iesaistot bērnus skolas vides sakārtošanā, jāvērtē attiecīgā vecuma bērnu spēju veikt praktiskus pienākumus,
kā arī uzņemties atbildību par paveikto.
3. Bērnu iesaistīšana skolas vides sakopšanā nedrīkst kavēt mācību procesu, t.i., bērnu nedrīkst nodarbināt mācību stundu
laikā, ja vien tas nenotiek, piemēram, audzināšanas stundas laikā vai kā pasākums mācību procesa ietvaros. Nav pieļaujama
atsevišķu bērnu nodarbināšana, kamēr pārējā klase turpina mācības.
4. Izvērtējot pienākumus, ko var uzdot veikt bērniem, jāņem vērā arī normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.
5. Lai novērstu konfliktus un pārpratumus iestādes administrācijas, pedagogu, izglītojamo un viņu vecāku starpā, ieteicams
konkrētu kārtību, kā bērni iesaistās izglītības iestādes sakopšanā, iestrādāt izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos.
Noteikumus būtu nepieciešams izstrādāt sadarbībā gan ar skolēnu pašpārvaldi, gan vecāku pārstāvjiem, un ar tiem iepazīstina gan
izglītojamos, gan viņu vecākus. Iekšējās kārtības noteikumos iespējams atrunāt gan pieļaujamās nodarbošanās, kur iesaistāmi
bērni, gan darbus ārpus mācību laika – piemēram, skolas sakopšanu vasaras brīvlaikā, u.t.t.
Ņemot vērā iepriekš minēto, norādām, ka no bērnu tiesību aizsardzības viedokļa ir pilnīgi pieļaujami iesaistīt izglītojamos
tādos regulāros skolas vides labiekārtošanas darbos kā klases telpas sakārtošana pirms vai pēc mācību stundas (t.sk. tāfeles
tīrīšana, izdales materiālu un mācību līdzekļu izdalīšana un savākšana u.tml. klases dežurantu pienākumi); savas personīgās
mācību vietas uzkopšana un sakārtošana, kā arī vispārēja klases sakārtošana. Tāpat izglītojamos var un ir vēlams iesaistīt visas
skolas vides labiekārtošanā – teritorijas uzkopšanas darbos, izglītības iestādes dekorēšanā svētku pasākumiem, u.tml.
Priekšniece Laila Rieksta-Riekstiņa

Par skolēnu darbu skolas vides sakopšanā Birzgales pamatskolā
Mūsu skolā ir sava specifika un senas tradīcijas, ja runājam par skolas un klases vides sakopšanu. Specifiskie apstākļi ir
telpu apsildīšana ar krāšņu apkuri un samērā liela skolas teritorija. Līdz ar to skolā pastāv sistēma, ka ir klašu dežuranti un 5.9.klases papildus veic dežūrklases pienākumus. Klašu dežurantu pienākumi ir apstiprināti Skolēnu padomē un tie ir: nomazgāt
tāfeli, sacelt krēslus uz galdiem, aplaistīt klases puķes, ja nepieciešams palīdzēt skolotājam sanest klases telpā uzskates materiālus
un piederumus, iznest papīrgrozu, atbildēt par dežūrburtnīcu, rūpēties par klases kārtību starpbrīdī, izvēdināt telpu un apkures
sezonā sanest malku. Dežūrklases pienākumi ir izstrādāti ļoti sen, bet galvenais pienākums dežūrklasei ir sanest malku tajās telpās,
par kurām nav atbildīga neviena klase. Dežūrklases pienākumi nākamajā gadā būtu jāpārskata un jāizstrādā no jauna. Vēl skolā ir
virtuves dežuranti, bet ņemot vērā faktu, ka 20.aprīlī Valts bērnu tiesību inspekcijas vecākā inspektora izteica aizrādījumu, ka
atsevišķi skolēni kavē stundas, kamēr citi bērni mācās, šo dežūru esamība ir stipri apdraudēti. Arī iepriekš minētajā vēstulē ir
norādījumi, ka šādas virtuves dežūras nav īsti likumīgas.
Vislielākās rūpes un darba apjomu prasa skolas teritorijas sakopšana. Katrai klasei ir sava zona skolas teritorijā, par kuras
sakopšanu klasei ir jārūpējas. No skolēnu puses sakopšanas darbi šajā gadījumā ir samērā minimāli- jāsagrābj lapas rudenī un
pavasarī. Tas arī viss. Lapas bērni parasti sagrābj mācību procesa ietvaros, jo mājturību un tehnoloģiju, bioloģijas, ģeogrāfijas,
sociālo zinību un klašu audzinātāju programmās ir paredzēti vides labiekārtošanas un pētīšanas darbi.
Izsenis skolā pastāv vasaras darba dienas pie skolas labiekārtošanas un sakopšanas jaunajam mācību gadam. Šogad
Skolas domē atkārtoti izskatīja jautājumu par skolēnu vasaras darbiem un pieņēma lēmumu, ka ir turpināma šī tradīcija un visiem
5.-8.klašu skolēniem ir pienākums nostrādāt divas dienas pie skolas labiekārtošanas. Darba laiks ir no 900 līdz 1200, ja
nepieciešams skolēni par vienoties par citu darba laiku. Pēc pieredzes no iepriekšējiem gadiem, lielākā daļa skolēnu šīs dienas
nostrādā, bet ir arī tādi, kuri to neuzskata par vajadzību, tāpēc Skolas dome pieņēma lēmumu, ka skolēniem, kuri nenostrādās
vasarā, būs šis darbs jāveic rudenī. Viņiem būs jādežurē papildus klasē trīs nedēļas, veicot klases dežuranta pienākumus.
Es domāju, ka mūsu skolas bērni ir strādīgi un nekurn par katru dabiņu, par to liecina arī mūsu ikgadējās talkas pavasarī,
kad salasām gar ceļmalām izmētātos papīrus un citus gružus. Domāju, ka mēs arī turpmāk mācēsim kopīgi sakopt vietu, kur
dzīvojam un atkritumi no mūsu rokām nekritīs kur pagadās, bet tikai tam norādītās vietās.
Mācību pārzine Inta Pastare
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Skats no malas.
Ir Dieva pasaulītē tāda skaista vieta Birzgale. Priecājamies paši, priecājas ciemiņi. Šeit ir nepiesārņota vide. Esam
pietiekoši tuvu Rīgai un iedzīvotāji var strādāt Rīgā un izmantot Rīgā pieejamās kultūras vērtības atbilstoši savām vēlmēm. Īpaši
labi te dzīvot un vispusīgi attīstīties var bērni. Viņi te var justies droši, apmierināt savas vajadzības pēc kustībām un svaiga gaisa.
Pieejama arī gan daudzpusīga izglītība sākot no bērnudārza līdz pamatskolai, mūzikas skolai un sporta pulciņiem.
Bet mēs – pieaugušie, esam dīvaini. Pagasta centrā dzīvo lielākā daļa no visa pagasta iedzīvotājiem. Ikdienas gaitās mums
bieži
iznāk
tikties, bet mēs nesarunājamies par svarīgām lietām, nekārtojam darījumus, nestarojam viens
pret
otru
patiesi labvēlīgu starojumu. Mēs aprunājam, uzklausām, ko it kā kāds par mums ir teicis,
apvainojamies un uzpūšam savas visbiežāk nepamatotās aizdomas līdz līmenim, kad
atsākt normālu kontaktu vairs nav iespējams.
Tā nu noticis arī šoreiz. Pagasta Kultūras komisija jūnija sākumā izvērtēja
tautas nama vadītāja Anda Aizpurieša priekšlikumu šogad 22. jūnijā rīkot Jāņu
ielīgošanas svētkus. Tad tos varētu veidot ar plašu koncertu, kurā bez pašu pašdarbības
kolektīviem varētu uzaicināt uzstāties Lielvārdes tautas teātri, kuram 23. jūnijā
jāuzstājas savā pilsētā. Kultūras komisija atbalstīja šo priekšlikumu vairāku iemeslu dēļ.
Visā Latvijā Jāņu ielīgošana šogad notika jau visu jūniju. Visā Latvijā folkloras kopas jau
ļoti savlaicīgi aicināja domāt par Jāņu svinēšanu, šo svētku nozīmi gadskārtu ritumā, tradīcijām
u.t.t. Kāpēc arī Birzgalē jau piektdienas vakarā, izmantojot mūsu esošās iespējas nesarīkot svētkus? Protams, runa
bija arī par balli vakara noslēgumā, jo tā būtu lētāka un kvalitatīvāka. Kas no tā visa vēlāk iznāca, daudzi varēja būt
dalībnieki.
Pēc Birzgales pagasta deputātu sēdes, kurā nolēma, ka ballei vienalga par kādu samaksu, bet jānotiek 23.
jūnijā, tika uzrakstīta iedzīvotāju vēstule pagasta padomei, kura savus parakstītājus gaidīja Ozolkalnu veikalā. Vēstules
sākums veidots, kā aptauja, vai vēlaties Līgo svētkus sākt svinēt jau 22. jūnijā. Turpinājumā lūgums pagasta
padomei atbrīvot no darba patreizējo tautas nama vadītāju Andi Aizpurieti, jo viņš slikti veic savus pienākumus.
Beigas, manuprāt, lielākā daļa parakstījušies diez vai izlasīja. Tās bija tautas nama vadītāju pazemojošas, ļoti
nekorektas, apvainojumu pilnas tenkas. Es domāju, ka neviens pieaugušais, kurš sevi uzskata par izglītotu cilvēku, zem tāda teksta
neparakstītos. Patiesībā, ar iedzīvotāju parakstu atbalstu, vēstule savu mērķi bija sasniegusi – aizvainojusi biznesa konkurentu Andi
Aizpurieti. Nevienam nav noslēpums, ka starp visiem trim mūsu pagasta veikalu īpašniekiem notiek sīva konkurence par peļņas
sadali.
Mīļie iedzīvotāji! Mēs varam lamāt valdību cik mums tīk, bet mazais valsts modelis darbojas tepat uz vietas – Birzgalē.
Kad Latvijas prezidente Vaira Vīķe Freiberga savas prezidentūras noslēgumā bija Saeimai un Valdībai veltījusi ne visai laipnus
vārdus, Saeimas priekšsēdētājs, it kā nejauši, aizmirsa pateikties prezidentei par viņas ieguldījumu. Birzgalē, apstākļos, kad pēkšņi
kāds iedomājas ko mainīt mūsu pierastajā ikdienas ritējumā, mēs protam tikai uzrakstīt cieņu aizskarošu vēstuli, redzot vienīgo ceļu,
kā atbrīvoties no “visu nelaimju saknes” – tautas nama vadītāja. Situācija tautas nama darbībā ir kritiski vērtējama un izdarāmi
secinājumi. Šodien, kad arī kultūra ir pakļauta biznesa likumiem, iespējams jāveido jauns tautas nama funkcionēšanas modelis.
Izdarīt kaut nelielu remontu, nevar bez naudas līdzekļiem. Nedrīkst aizmirst, ka tautas nams ir Birzgali reprezentējoša ēka, kurā
jābūt ievērotām vismaz elementārām estētikas normām (uz skatuves pieklājīgi aizkari un norobežotas tualetes kabīnes).
Arī par normālu atalgojumu tautas nama vadītājam ir jādomā. Nedrīkst turpināties situācija, kad, nu jau par minimālo
mēnešalgu vienam cilvēkam ir jābūt apkopējai (jo štatā esošā apkopēja savus pienākumus veica slikti), garderobistei, apsargam,
scenāristam, telpu noformētājam, skaņu operatoram, programmas vadītājam, puķu pasniedzējam, kasierei, administratoram u.t.t.. Ja
ir izveidota šāda situācija, tad jebkurš kultūras darbinieks pateiks, ka tad normāli strādāt nav iespējams. Arī neviens ģimenes
loceklis ilgi šādu izpalīdzēšanu neizturēs. Anda Aizpurieša darbības sākumā, viņa kundzi bieži redzējām izpalīdzot daudzos, it kā
sīkos, darbiņos. Vai kāds ir sev pajautājis, kāpēc viņa to šobrīd vairs nedara? Atbilde: tas nav viņas darbs un arī fanātismam ir
robežas.
Vai tautas nama attīstība arī turpmāk iespējama ar Anda Aizpurieša līdzdalību vai bez tās, nedrīkst būt noteikta ar deputātu
balsojumu, kurš veikts pēc tam, kad pagastā tika iesniegta nepieklājīga vēstule ar parakstiem. Iespēja vēstuli izskatīt kultūras
komisijai netika dota. Tas ir pārkāpums, jo kam vēl ir tiesības vispirms lemt par kultūras dzīves nebūšanām, kā cilvēkiem, kuri ir
ikdienā saistīti ar šī darba specifiku.
Vokālās mūzikas koncertos beidzot bija atrisināts jautājums par kvalitāti, jo varēja izmantot tik nepieciešamo skaņu
pastiprinošo aparatūru. (Tautas nama zālē ir slikta akustika). Man ir jautājums: “Vai turpmāk pagasts katru reizi maksās skaņu
operatoriem gan par mēģinājumu laiku, gan koncertiem, vai varbūt kāds no deputātu kungiem uzņemsies šo darbiņu par brīvu? Bez
skaņu pastiprinoša aparatūras izmantošanas pasākumos vairs mūsdienās nevar notikt gandrīz neviens pasākums. Sen bija laiks
saprast, ka nevar kvalitatīvi likt skaņu aparatūru un veikt visus citus darbiņus pasākuma norisē.( Programmas pieteikšana, puķu
pasniegšana, dalībnieku sagaidīšana u.t.t.) Ja jau praktiski tas tik tiešām vienlaicīgi vienam cilvēkam nav izdarāms, tad nav arī
tiesības prasīt kādu iedomātu utopisku kvalitāti. Ir jāizdara secinājumi darba devējiem, kādas prasības tiek izvirzītas pasākumu
organizēšanai un jāsaprot ar kādiem resursiem tas ir sasniedzams”.
Kāpēc mums patīk apmeklēt dāmu klubiņa “Odziņas” ikgadējo balli? Viņas prot gan iztīrīt telpas, gan uzklāt skaistus
galdus, gan sagaidīt viesus, gan sarūpēt interesantu vakara norisi. Tas ir tāpēc, ka viņas strādā komandā. “Viens nav karotājs”. To
saka tautas paruna. To pierāda dzīve.
Vai mums tautas namā notiek daudz tādu pasākumu, kuru sagatavošanā piedalās vairāki cilvēku? Atbilde ir: “Nē”. Nevar
kvalitatīvi sagatavot un novadīt viens cilvēks ne Valsts proklamēšanai veltītu vakaru, ne Līgo svinēšanu, kā arī citus tematiskus
vakarus un vienmēr gaidīt uz pagasta ļaužu nesavtīgo palīdzību. Arī pagasta vecākais necenšas visas pagasta funkcijas veikt viens
pats, bet pietiek darbs gan sekretārei, grāmatvežiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem. Kultūras pasākumi mūsu pagastā gan
jāorganizē vienam cilvēkam, pie tam piebilstot, ka viņam taču nekas grūts nav jādara, to varot veikt gandrīz ikviens, bet kvalitātei
gan jābūt visaugstākajai.
/turpinājums/

“Birzgales avīzes” pielikums

2007.gada jūlijs

Sava personīgā labuma nodrošināšanas dēļ, jebkuri līdzekļi ir labi. Tā rīkojas valdība, tā rīkojamies mēs – Birzgalē. Kurš
traucē, tas jānovāc. Ar alkohola tirdzniecību pasākumos var labi nopelnīt jebkurš veikalnieks. Tikai padomāsim, kurš no viņiem,
tautas nama vadītāja nomaiņas gadījumā, tad tiks pie “lielā kumosa”. Droši vien tas, kurš pirmais parūpēsies izvirzīt tādu kandidātu,
kura lēmumus būs viegli iespaidot savā labā.
Jautājums paliek. Vai arī turpmāk būsim viegli no malas iespaidojami, vai tomēr savas neskaidrības un iespējamos
pārpratumus, arī priekšlikumus iesim un izteiksim tieši un nevis pa kaktiem. Mēģināsim paši spert pirmo soli pretim sadarbībai
nevis ļausimies aizvainojumiem.
Visi, kuri apmeklēja, Jāņu ielīgošanas koncertu 22. jūnijā, es domāju, izjuta prieku, gan par vallēniešu dejas soli, gan
skaistkalniešu viencēlienu, gan mūsu pašu spēlētājiem un brašajiem Jāņu ielīgotājiem. 23. jūnija vakarā nebūtu iespējama tik krāšņa
programma.
Līga Paukšte

Mūzikas ziņas.
Birzgales pūtēju orķestra muzikālā vasara sasniegusi savu kulmināciju.
Sestdien, 30. jūnijā Madlienas pūtēju orķestris svinēja savu 50 gadu jubileju. Tās
atzīmēšana izvērtās par skaistiem pūtēju orķestru svētkiem. Jau plkst. 12.00
Madlienas pagasta centru ieskandināja apvienotais pūtēju orķestris. No pulksten
15:00 uz estrādes pie kultūras nama visas dienas garumā plašas koncertprogrammas
atskaņoja visi Ogres rajona pūtēju orķestri: mēs – birzgalieši, “Ciemupe”,
“Horizonts”, apvienotais Lielvārdes un Jumpravas pūtēju orķestris. Dzirdējām arī
madlieniešu draugu – pūtēju orķestra no Vecauces un sieviešu kora “Rasa”
uzstāšanos. Pūšamo instrumentu skanējumu darīja vizuāli skatāmu arī dejotājas,
kuras atšķirīgos stilos papildināja gan Birzgales, gan Madlienas, gan Auces pūtēju
orķestru koncertus.
Tikai pulksten 20:00 uz skatuves kāpa paši jubilāri. Viņi plašā koncertā
prezentēja sava otrā diska izdošanu, atcerējās vēsturi un pateicās cilvēkiem, kuru
ieguldījums Madlienas pūtēju orķestra vēsturē ir bijis nozīmīgs. Visu dienu
koncertus vadīja un plašāku informāciju sniedza aktieris Valdis Pavlovskis.
Jubilejas svinības beidzās ar gaviļnieku sumināšanu, mielastu, dancošanu
un svētku salūtu taisni pusnaktī.
Birzgales pūtēju orķestris savu 40 minūšu uzstāšanos veidoja kā
ģenerālmēģinājumu priekšā stāvošajam braucienam uz Polijas. Koncertā bija iekļauti
gan latviešu, gan ārzemju komponistu skaņdarbi. Priekšnesumus ar savu dejas soli kuplināja arī meiteņu deju grupa. Kā novērtēja
klausītāji, orķestra mākslinieciskais sniegums Madlienā bija patiešām augstvērtīgs.
No 2. – 5. jūlijam Birzgales jaunie mūziķi un dejotājas Salaspils pūtēju orķestra sastāvā pabija Polijas Republikā.
Brauciena laikā bija ieplānoti arī divi koncerti. Koncerts 2. pasaules kara vācu armijas virspavēlniecības slepenajā pilsētā ,,Vilku
midzenī’’ ļoti ieinteresēja muzeja vadību, ka tikām ielūgti vēlreiz iepriecināt klausītājus ar savu spēli kādā citā, mums izdevīgā
reizē.
Pārējā ceļojuma laikā iepazināmies ar plašās Polijas dažām skaistākajām kultūrvēsturiskajām vietām Varšavā, Gdaņskā,
Torņjā, kurā ir dzimis ievērojamais astrologs Koperniks un ar vecāko atjaunoto viduslaiku pili, kura celta no sarkanā ķieģeļa,
Malborkā. Tā kā Polija ir katoļticības zeme, tad redzējām daudzas skaistas arhitektūras pērles, kuras celtas par godu Dievam.
Neskatoties uz diezgan lietainajiem laika apstākļiem, ceļojums bija prieka, pārsteigumu un jaunu iespaidu pilns. Izjutām
garo pārbraucienu grūtības, svešu zemju īpatnības, izbaudījām sazināšanās iespējas svešā zemē, ekskursanta dzīvi viesnīcās un citas
ar ceļošanu saistītas nianses.
Paldies dalībniekiem gan par ieguldīto darbu mēģinājumos, lai godam pārstāvētu mūsu valsti Polijā, gan par sadarbību
ceļojuma laikā. Paldies vecākiem par morālo un materiālo atbalstu brauciena sekmīgai noorganizēšanai.
Līga Paukšte
PAZIŅOJUMS PENSIONĀRIEM UN INVALĪDIEM!
Ekskursija pensionāriem un invalīdiem notiks š.g.17.augustā.
Maršrutā varēs kavēties vēsturiskajās atmiņās par Ziemassvētku kaujām Ložmetējkalnā,
nedaudz pastaigājoties pa vēstures taku.
Tad ceļojums turpināsies uz Jaunpils pili, kur sagaida īpaša viduslaiku romantika.
Turpinot ceļojumu, plānots apciemot biškopi Jāni Vainovski Brocēnu novada “Kārēs”,
lai nogaršotu dažādu ziedu medu, bišu maizi un dažādu ziedu ziedputekšņus. Tad
iegriezīsimies Saldus pārtikas kombinātā, kur varēsim vērot, nogaršot un arī nopirkt vairāku
veidu piena konfektes “Gotiņa”.
Visbeidzot, iebraucot Liepājas rajonā, apciemosim Rīgas zooloģiskā dārza filiāli
Kalvenē un varēsim papriecāties par savvaļas dzīvniekiem, aplūkot Latvijas zilās govis.
Ja būs spēks un gribēšana, vakarpusē apciemosim jūru.
Izbraukšana plānojas plkst.8:00 no autobusu pieturas.
Pieteikties uz ekskursiju var pie sociālās darbinieces Mārītes, tel.nr.5035984

Latvijas
Pensionāru
un
senioru partija uzsākusi
parakstu vākšanu,
lai
palielinātu
pensijas.
Parakstiem ir vajadzīgs notariāls
apstiprinājums un tas varētu
maksāt
apmēram
2
latus.
Parakstīties var pie zvērinātiem
notāriem vai laukos bāriņtiesās.
Jāsavāc vismaz 10000 parakstu,
lai Centrālā vēlēšanu komisija
varētu
izsludināt
Latvijas
republikas parakstu vākšanu, lai
ierosinātu referendumu.

