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Pekinas zelts un sudrabs ceļo uz Birzgali!

Tu jau esi trešo Olimpisko spēļu dalībnieks un no visām atvedis medaļas, un
arvien augstāka kaluma.
Tā ir sanācis, ka 8 gadu laikā 3 spēles. Šogad arī pirmā sudraba medaļa lodes grūšanā
10,02m, kaut arī jauns pasaules rekords, pēc punktu sistēmas līdz zeltam pietrūka kādi 12
cm, bet augstāk par savu vietu jau nevar pārlēkt. Tā jau pēc mana rezultāta visi bija
pārsteigti. Šogad startējām apvienotajās grupās, jo normatīvi ir tik augsti, ka vienas grupas
sportisti nevar tos sasniegt.
Apvienotajās grupās ir grūtāk startēt?
Protams, savā grupā es jau zinu rezultātu līmeni, bet šeit ir grūtāk orientēties
rezultātos, kuri ir atšķirīgi dažādām grupām. Lielākā kulminācija Pekinā man bija,
kad pēdējā metienā disks aizlidoja līdz jaunajam pasaules rekordam 20,47m un kad
es sapratu, ka medaļa man ir garantēta, bet pēc manis vēl meta Anglijas un Francijas
sportisti. Te parādījās tas, ka jācīnās līdz pēdējai sekundei, pēdējam metienam un
nedrīkst atslābināties. Bet viss beidzās laimīgi ar zelta medaļu un mani svinīgi mājās
sagaidīja komandas biedri. Daži, kuri bija izlasījuši e-sportā virsrakstu “Apini
latvieši svinīgi sagaida mājās”, man zvanīja un pārmeta kāpēc es neesot paziņojis.
Bet šeit ar to bija domāts olimpiskais ciemats.
Ar veselību un pašsajūtu viss bija kārtībā?
Nepiedalījos svinīgajā atklāšanas pasākumā, jo nākošajā dienā man bija starts diska
mešanā, tāpēc pataupīju spēkus, jo tik nopietnās sacensībās katrs it kā nenozīmīgs
sīkums ir svarīgs. Biju arī mazliet apaukstējies, bet turpat poliklīnikā iedeva visus
nepieciešamos medikamentus un ātri vien biju vesels. Arī ar dopinga kontroles testu
nebija nekādu problēmu.
Kādi bija sadzīves apstākļi Ķīnā?
Tik labi apstākļi vēl nav bijuši nekur! Transports pielāgots un kursēja regulāri,
nebija jābrauc lieli attālumi, ciemats apzaļumots, strūklakas, izgaismoti celiņi – nu
gluži kā pasakā. Arī brīvprātīgie palīgi mācēja krievu valodu, visur bija klāt, kur
vajag palīdzību. Man nav ne jausmas, ar ko vēl varētu pārsteigt nākošās Olimpiādes
rīkotāji! Bija iespēja arī izmantot baseinus, apskatīt Pekinas ievērojamākās vietas,
Ķīnas mūri, kurš ir ļoti iespaidīgs un grandiozs. Ļoti iespaidīgs bija zooloģiskais
dārzs, kurā varēja iebraukt ar mašīnu un redzēt turpat blakus staigājošus tīģerus,
lāčus un lauvas.
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Parasti Tev katrā sacensību vietā
atgadās kāds kuriozs. Šoreiz arī kāds
gadījās?
Apbalvojumā komplektā ar medaļu ir arī
diploms. Kad attaisīju vaļā diploma kasti,
tur iekšā bija sudraba diploms. Protams,
šo pārpratumu organizatori ātri vien
nokārtoja, bet tas laikam bija kā
priekšvēstnesis sudraba medaļai lodes
grūšanā.
Mums no malas ir grūti novērtēt
Tavus sasniegumus – to droši vien labāk
saprot sportisti, kas piedalās sacensībās.
Pēc lodes grūšanas sacensībām man
pazvanīja Atēnu olimpiskais čempions,
kurš beidzis aktīvās sporta gaitas. Viņam
esot ļoti žēl, ka klātienē nav redzējis to, kā
tiek pārsniegta 10 metru robeža. “Šajā
grupā aizgrūst lodi 10 metru tālumā ir
milzīgs darbs” – atzina pats bijušais
sportists. Dažreiz izskan replikas par
rezultātiem, bet cilvēki jau neiedziļinās,
ka mēs sacenšamies savā augstākajā
līmenī, bet olimpieši savā. Līdzīgi ir arī
autosportā, jo tur vienā klasē nesacenšas
mašīnas ar 1,1 litra un 4,5 litru tilpumu.
Daudz
skatītāju
apmeklēja
sacensības?
Popularitātes ziņā Paralimpiskās spēles
atpaliek no Olimpiādes, bet ja būtu
sponsori un publicitāte, tad cilvēki
noteiktu nāktu skatīties. Bet Pekinā,
atšķirībā no citām vietām, sacensību laikā
lielais stadions un visas citas sacensību
vietas bija aizņemtas – tas bija
pārsteidzoši. Kad aizbraucu apskatīt Lielo
Ķīnas mūri, tad cilvēki mani tur nomocīja
ar fotografēšanu – visi gribēja nobildēties
kopā ar mani.
Uz nākošajām Paralimpiskajām
spēlēm noteikti jābrauc!
Grūti jau izdzīvot tikai ar sportu vien, bet
man tas ir darbs un es visu tam ziedoju.
Tie, kas cīnās par pirmajām vietām vēl var
iztikt, ja tiec tikai labāko desmitniekā, tad
sanāk gandrīz vai piemaksāt no savas
kabatas. Paralimpiskā komiteja tagad
cīnās par naudas balvām un stipendijām
saviem sportistiem. Es trenēšos un turpināšu iesākto, jo tuvākās nopietnākās
sacensības
ir
2011.gada
janvārī
Jaunzēlandē, kur varēs izcīnīt vietu uz
2012.gada spēlēm. Būs neierasti startēt
ziemā, bet tur jau tie gadalaiki ir otrādi.
Paldies Birzgales pagasta un Ogres rajona
padomei un visiem citiem par atbalstu!
Sarunu pierakstīja V.Pastars
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Birzgales Tautas namam – 75!
Ir mirkļi tādi, kur paliek atmiņas
Ir atmiņas tādas, kādas vēlos tās stāstīt citiem,
Ir atmiņas, kas skumju mani dara,
Kad dažreiz asaras no acīm līst.
Ir atmiņas, kas prieku sirdī atnes vienmēr,
Un smaids uz lūpām parādās.
Ir atmiņas, kas no bērnu kājas līdzi nāk
Un šīs atmiņas, krāšņās atmiņas,
Manu dzīvi tik piepilda.
Pa skatuves dēļiem var aiziet uz sirdīm,
Uz skatuves dēļiem var laimīgs būt,
Ja patiesam vārdam tu atbalstu dzirdi,
Tad pats kļūsti redzīgs, tad pats kļūsti dzirdīgs
Un bagāts, jo atdodams sevi, spēj gūt.
Šajā vietā, kur tagad ir Tautas nams kādreiz bija
magazīna un blakus šķūnis kur bērt labību. Divdesmitajos
gados pagasta valde magazīnu uztaisīja par tādu kā
saiešanas namu, lai jauniešiem būtu ko darīt. Apmēram
1928. gadā sākās lielā teātra spēlēšana. Spēlēja dažādas
izrādes, režisori pat brauca no Rīgas. Un ja rēķinām no šī
gada, tad šodienas jubilejas cipars ir nevis 75, bet 80.
Namā rīkoja dažādus sarīkojumus, bazārus, loterijas.
Apmēram 20-to un 30 – to gadu mijā, kādā Jaungada
pasākumā nams nodega. Pagasta valdei naudiņas nebija,
par ko uzcelt. Lai būtu naudiņa par ko atjaunot namu,
cilvēki spēlēja teātri, rīkoja bazārus, loterijas, laimes akas,
kādu reizi arī parādīja kino ārā pie nama uz šķūņa sienas.
Tā to naudiņu būvēšanai cik necik sapelnīja. Cēla šo namu
un ļaudis to sauca par Tautas namu, kāds tas patiesībā arī
ir, un tik ļoti tam nepiestāv vārds klubs. Tā arī palika
Tautas nams. Tauta brauca mežā, tauta cēla, tauta stādīja
kokus un kā tad var savādāk būt, ja ne Tautas nams – pašu
nams.
Tautas namu sāka būvēt 1932. gadā .Uztaisīja lielāku skatuvi ar augstu virsbūvi skaņai un gaisam. Uz atlikušajām mūra
atliekām, tur, kur tagad atrodas kabineti, vēl tagad ir viena gandrīz metru bieza siena vēl no magazīna laikiem, uzbūvēja dzīvokli tam,
kas namu apkops. Pagrabā, tur, kur bija pirts telpas bija bufetes telpa. Tur varēja vārīt, cept, uzklāt viesību galdus. Turpat pagrabstāvā
bija arī garderobe, bet pašreizējās garderobes vietā bija speciāla dāmu istaba ar spoguļiem. Priekštelpā bija pastaigu zāle.
Galvenā meistara godu un darbu uzticēja Mārtiņam Zeltmanim. Viņš bija veco laiku Zelta amatnieks. Meistars taisīja arī
skaistas un izturīgas mēbeles, viņam bija arī savs meistara zīmogs un tas tajos laikos nozīmēja ļoti daudz. Arī Tautas namu Mārtiņš
Zeltmanis uzbūvēja kā meistars. Paši uzcēla un paši spēlēja teātri, dziedāja un rīkoja dažādus pasākumus. Tur arī Mārtiņš noskatīja
savu nākamo sievu Dzilnu Elziņu un 1933. gadā viņi apprecējās. Tāpēc arī šodien pie mums ciemos ir atnākušas, meistara meitas
Velga Feodorova un Hilda Groma.
No pēckara gadiem visilgstošākie un pamatīgākie , kurus ļaudis atceras un piemin, ir bijušas trīs Tautas nama vadītājas.
Visspilgtākā personība pēc kara ir Elvīra Auziņa., vēlāk tautā saukta par Auziņtanti.
Otra spilgtākā Tautas nama vadītāja 50- tajos gados no 1955. –1959. gadam bija Silvija Ķeze. Trešā, tautas prātā palikusī
nama vadītāja bija Aija Berķe ( Smiltniece). Viņa par Tautas nama vadītāju strādāja laika posmā no 1959. gada – 1964. gadam.
Pieminētajām trim Tautas nama vadītājām pievienojās vēl ceturtā personība. Laika posmā no 1964. gada –1967. gada
augustam, pēc darba veikalā, par Tautas nama vadītāju sāka strādāt Tamāra Mārīte Avena tagad Liestiņa. Vienlaicīgi ar šo darbu
Tamāra mācās mūzikas vidusskolas neklātienē. Tamāra strādā no sirds, brīžiem ar gandarījumu, brīžiem ar izmisumu, brīžiem ar
asarām, kā jau visi šī grūtā laika labākie. Mārīte pati vada vīru un sievu ansambļus, bija deju kolektīvs, dramatiskais kolektīvs, kuru
vadīja Skaidrīte Boruka, kori vadīja Pastare, pūtēju orķestris darbojās kopā ar Tomes orķestri. Kādu gadu pūtēju orķestri vadīja
Hermanis Eglītis. Kad skolotāja Pastare saslima kori vadīt pārņēma Leons Amoliņš, bet vēlāk vadību pārņēma pati Mārīte. Mārītes
laikā Skaidrītes Borukas vadītais dramatiskais kolektīvs pelnīja daudz naudiņas, it sevišķi braukājot ar izrādi “Tilts”. Pašdarbības
izrādes tolaik bija labi apmeklētas. Par nopelnīto naudiņu uzšuva korim tērpus, iegādājās klavieres un skatuves drapērijas. Ciema
priekšsēdētāja tajā laikā bija Ieviņa, partijas sekretāre Čulīte un kopīgi ar ciema kultūras komisiju, kurā bija arī Naglis, tik daudz
strostēja Mārīti, ka viņa slikti strādājot, līdz Mārīte no šī darba aiziet uz Krapi, strādāt par dziedāšanas skolotāju. Protams, ka drīz vien
Mārīte atgriežas Birzgalē un, būdama mūziķe, nekad vairs nezaudē saites ar kultūras darbu. Dzied pati, māca dziedāt gan bērnus, gan
vokālos ansambļus. Dziesma ir Mārītes sirdslieta.
/turpinājums pielikumā /
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2008.gada 25.septembra padomes
sēdē Nr. 10 deputāti NOLĒMA:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Atļaut atdalīt no
nekustama īpašuma
“Mežsētas”, zemes
gabalu
21,0
ha
platībā,
piešķirt
nosaukumu (adresi) :
„ZKG mežs”.
Piedalīties atklātā projektu konkursā Latvijas Lauku
attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākumā
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” –
aktivitātē „Vietējās nozīmes saieta namu, brīvā laika
pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai
rekonstrukcija”. Projektu „Birzgales tautas nama
rekonstrukcija” iesniegt Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas
reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē. Projektā piedalīties
ar līdzfinansējumu Ls 35 000,- apmērā. Projektu realizēt 3
gadu laikā no līguma ar LAD par projekta apstiprināšanu
noslēgšanas dienas.
Birzgales pagasta padome plāno realizēt projektu "Birzgales
tautas nama rekonstrukcija". Lai nodrošinātu projekta
finansējumu, Birzgales pagasta padome nolemj:
1) ņemt aizņēmumu Valsts kasē Ls 140 000,- apmērā,
2) atmaksas grafiku veidot trijos posmos, proporcionāli
atbalsta saņemšanas grafikam no LAD pēc darījumu
apliecinošo dokumentu iesniegšanas un apstiprināšanas.
Atļaut iepirkumu komisijai veikt iepirkumu procedūru
dzīvojamās mājas „Silamiķeļi” jumta seguma nomaiņai,
līgumu apmaksājot no dotācijas administratīvi teritoriālās
reformas likuma izpildei.
Atļaut iepirkumu komisijai veikt iepirkumu procedūru logu
nomaiņai nekustama īpašuma Nākotnes iela 1 aptiekas
telpās, līgumu apmaksājot no dotācijas administratīvi
teritoriālās reformas likuma izpildei.
Pamatojoties uz 27.08.2002. Ministru kabineta noteikumu
Nr.384 „Adresācijas noteikumi” 15.punkta 1.punktu, mainīt
adresi (nosaukumu) zemes gabalam ar kadastra Nr.7444005-0296, no Jaunatnes iela – uz Oškalna iela 1.
Pamatojoties uz 27.11.1997.LR likuma „Par zemes reformas
pabeigšanu lauku apvidos” 2.pantu, kas paredz piešķirtās
zemes platības precizēšanu, pēc kadastrālās uzmērīšanas
zemes gabalam Oškalna iela 1, kadastra Nr.7444-005-0296,
noteikt precizēto platību – no 1,9 ha uz 1,01 ha.

Aicinām pieteikties darba devējus pasākuma
„Algoti pagaidu darbi” īstenošanai
No 2008.gada 7.oktobra Nodarbinātības valsts
aģentūra izsludina darba devēju pieteikšanos aktīvā
nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu darbi”
īstenošanai no 2009.gada janvāra līdz jūnijam.
Pieteikumus lūdzam iesniegt līdz 2008.gada
27.oktobrim tajā Nodarbinātības valsts aģentūras
filiālē, kuras administratīvajā teritorijā darba devējs ir
paredzējis īstenot nodarbinātības aktīvo pasākumu
bezdarbniekiem.
Informācija
par
pasākumu
atrodama
Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā:
www.nva.gov.lv (sadaļā „Darba devējiem”--> Algoti
pagaidu darbi).
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Pamatojoties uz 1997.gada 27.novembra LR likuma „Par
zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” 2.pantu, kas
paredz piešķirtās zemes platības precizēšanu, pēc
kadastrālās uzmērīšanas zemes gabalam „Tildas 2”, kadastra
Nr.7444-003-0169, noteikt precizēto platību – no 3,0 ha uz
1,95 ha.
Piešķirt sociālos pabalstus 3 personām - uzturēšanās maksas
sociālās aprūpes dzīvoklī ar īres tiesībām starpības segšanai,
ārstēšanās izdevumu segšanai un kurināmā iegādei.
Piešķirt pabalstu ēdināšanas maksas segšanai pirmsskolā 1
bērnam septembra mēnesī, ar vecākiem noslēdzot
vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi
Iekļaut skolēnu sarakstā, kuriem piešķirts materiālais
pabalsts Ls 10,- apmērā mācību līdzekļu iegādei Birzgales
pamatskolas 1 skolēnu.
Samazināt samaksas apmēru par izpērkamo zemi – Smilšu
iela 5, ņemot vērā zemes lietošanas laiku līdz pieprasīšanai
īpašumā (12 gadi) – par 24%, ņemot vērā darba stāžu
lauksaimniecībā
( 26 gadi) – par 25%.
Atļaut transformēt nekustama īpašuma „Apiņi”, 1.zemes
gabala lauksaimniecībā izmantojamo zemi 0,6 ha platībā –
par dīķiem.
18 dzīvokļu mājas Nākotnes ielā 5, Birzgales pagastā jumta
renovācijas darbu veikšanai slēgt līgumu ar SIA „Akorns”,
par kopējo summu Ls 8772,39 + PVN Ls 1579,03. Līgumu
apmaksāt no dotācijas administratīvi teritoriālās reformas
likuma izpildei.
Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 4 nekustamiem
īpašumiem, kas sastāv no zemes gabaliem 63,7 ha platībā.
Padomes priekšsēdētājs P.Kotāns

Sociālais darbinieks ziņo, ka šī gada septembra mēnesī sociālajos
pabalstos izmaksāts: Ls 746;-.
No tiem:
pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā
Ls 300,00
pabalsts bēru gadījumos
Ls 160,00
pabalsts brīvpusdienām skolā
Ls 100,00
pabalsts ārstēšanās izdevumu segšanai kā trūcīgai
ģimenei
Ls 30,00
pabalsts apkures, malkas segšanai (pēc saraksta) Ls 60,00
pabalsts kurināmā iegādei kā trūcīgai ģimenei Ls 30,00
pabalsts pases atjaunošanai kā trūcīgai personai Ls 16,00
pabalsts uzsākot mācības Birzgales pamatskolas
1. klasē
Ls 50,00

Piedalies un veido savas ģimenes E-pasauli !
Pirmo reizi Latvijā īpašas apmācības digitālajās
prasmēs uzsāks ģimenes 12 rajonos. Apmācību projekta
„Virtuālais ceļvedis ģimenei” ietvaros datorprasmes kopīgi
mācīsies dažādu paaudžu ģimenes locekļi. Ģimenes pēc
apmācību beigšanas saņems sertifikātu „eApmācīta ģimene, kā
arī tiks aicinātas piedalīties konkursā „Manas ģimenes
ePasaule”. Projektu Latvija@Pasaule iniciatīvas ietvaros
organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Microsoft Latvia un
reģionālajiem mācību centriem.
Pieteikšanās termiņš konkursam “Manas ģimenes
ePasaule” līdz 15. novembrim. Ar konkursa nolikumu var
iepazīties www.latvijapasaule.lv mājas lapā.

