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No Indijas ar divām zelta medaļām!
Olimpiskais un pasaules čempions Aigars Apinis atkal mūs ir iepriecinājis ar divām zelta medaļām Pasaules
invalīdu sacensībās (IWAS) Indijas pilsētā Bangalorē. Ar rezultātu 9,59m lodes grūšanā un 19,34m diska mešanā viņš
kārtējo reizi pierādīja, ka savā grupā ir labākais visā pasaulē!
Tālais lidojums norisinājās
veiksmigi?
Visi
šāda
veida
pasākumi, kā parasti, sākas un
beidzas Rīgas lidostā. Sākumā
aizlidojām uz Frankfurti, kur jau
sākās pārpratumi. Sākumā atnāca
autobuss bez pacēlāja un
piedevām vēl aizveda uz neīsto
viesnīcu. Labi, ka šoferi vienojās
savā starpā un atbrauca man
pakaļ arī īstais busiņš. Nākošajā
dienā pēc 8 stundu lidojuma jau
bijām Bangalorē.
Pirmie iespaidi Indijā?
Laikam jau tumšādainie
melnīgsnējie indieši. Pēc mums
atbrauca autobuss, kuram nebija
pacēlāja. Kā vēlāk izrādījās,
viņiem
tāda,
invalīdiem
pielāgota, transporta nav vispār,
bet visus mūs transportēja ar
rokām
ieceļot
autobusos.
Autobusi gan visi paveci, graboši
bez
jebkādiem
komforta
elementiem. Braukšanas stils arī
pirmajā brīdī likās šokējošs – noteikumus neviens neievēro, pie krustojumiem sazinās ar skaņas signāliem un brauc. Katrā
krustojumā visi izturas kā pirms starta maratonā, kurš pirmais. Neskatoties uz visu šo haosu, tomēr viņi ciena viens otru, palaiž
garām un avārijas šeit bija reta parādība. Tiesa, arī ātrums pilsētas ielās nebija liels – ap 50 km/h un arī ceļi ir ļoti labi. Vēlāk
stadionā viņi ar lepnumu mums demonstrēja skolēnu autobusu, kuram bija ierīkots pacēlājs. Noskaidrojām, ka pilsētā ar 10
miljoniem iedzīvotāju ir tikai 5 šādi autobusi. Cilvēkiem ratiņkrēslos tur ir diezgan grūti pārvietoties un nokļūt nepieciešamajā
vietā gandrīz neiespējami – uz trotuāriem nav nevienas nobrauktuves.
Cilvēki sabiedrība, vai ir atsaucīgi un draudzīgi ?
Cilvēki tur izturas ļoti mierīgi, neviens nestreso – laikam jau siltais klimats dara savu. Apkalpojošais personāls bija ļoti
laipns un atsaucīgs. Šāda veida pasākums viņiem bija pirmo reizi, jo bija sabraukuši sportisti no 46 dažādām pasaules valstīm.
Pirmajās dienās vieglatlētikā bija vērojamas arī paviršības, kuras tālākajā sacensību gaitā amatpersonas novērsa. Visu viņi darīja
pēdējā brīdī, jo akreditācijas karte man nebija izsniegta, bet jau jādodas uz startu un kā izrādījās es nebiju vienīgais. Kad viss bija
laimīgi beidzies, jokojot nospriedām, ka varbūt gaidīja no mums kukuli.
Kā apkārtne, pilsētas vizuālais tēls ?
Ļoti liela netīrība valda apkārtnē – ceļa malas piemētātas ar visādām drazām un atkritumiem. Redzējām arī svētās govis,
kuras meklēja ēdienu atliekas atkritumos, nevis ganījās pļavā kā pie mums. Bet visvairāk mani šokēja kanalizācijas upe cauri
pilsētai, milzīgs vaļējs kanāls, pa kuru tek visi pilsētas notekūdeņi. Smaka bija šausmīga, bet cilvēki tam nepievērsa uzmanību un šī
kanāla malā būvē mājas, veikalus. Visi celtniecības darbi un ceļu remonti, vai cauruļvadu nomaiņa notiek izmantojot roku darbu,
vīrieši strādā ar lāpstām un laužņiem, bet sievietes lielās vannās uz galvas nes visu nes prom. Celtniecība notiek lielos tempos un
tiek celtas lepnas mājas, jo atšķirībā no mums viņiem pagājušā gadā iekšzemes kopprodukta pieaugums ir kādi 15%. Tirgošanās arī
notiek neievērojot nekādas normas, uz zemes nolikts kaut kas līdzīgs palagam un uz tā salikti dārzeņi, turpat blakus +25 grādu
temperatūrā sakarināta gaļa, saldētavu nav, mušas visapkārt, bet neviens tam nepievērš uzmanību.
Pēc sacensībām iznāca arī iegriezties veikalos un iepirkties ?
Cenas viņiem arī ļoti dažādas – vietējiem ražojumiem lētākas, bet pasaulē plaši pazīstamu preču cenas apmēram tā kā pie
mums. Degviela ir lētāka kā pie mums, cenas ir 40, 50 santīmu robežās, bet šokēja gāzes cena – tikai 5 santīmi litrā. Tāpēc jau ar
mazo trīsriteņu tuk tuk taksometru pa pilsētu var vizināties 5 stundas apmēram par trīs latiem. Bet tūristiem jau cenas uzreiz nesaka
un mēģina iekasēt pēc iespējas vairāk, un arī ved tikai uz noteiktiem veikaliem, ar kuriem ir vienošanās. /turpinājums 3.lpp./
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Domājot par mājām, sakām Birzgale
Jeb otrādi – Birzgale, manas mājas. Tāpēc 14. novembra vakarā uz Latvijas Republikas
proklamēšanas 91. gadadienai veltīto pasākumu „Nekur nav tik labi kā mājās” bija pulcējušies gan
birzgalieši, kuru ikdiena paiet mūsu pagastā, gan viņu bērni, kuri tikai nedēļas nogalēs atgriežas mājās,
gan draugi un paziņas, kuri šeit jūtas labi. Pamatskolas sporta zālē virmoja gaišs prieks, miers un lepnums
par to, ka, neskatoties uz grūtajiem laikiem, spējam, sākot no pirmsskolas mazuļa līdz cienījamu gadu
dāmai, apvienoties deviņos radoši aktīvos pašdarbības kolektīvos, lai pasākuma gaitā, izsekojot Tautas
nama vadītājas R.Reinsones veidotajam scenārijam, ar dziesmu, deju, mūziku, ar pārliecinoši teiktu vārdu
apliecinātu savu piederību Latvijai, Birzgalei.
Simboliskā balva „Pagasta lepnums” un ziedu klēpis šogad Pāvelam Kotānam, kurš jau 20 gadus
/vai tiešām tik ātri skrien laiks?/ kopā ar birzgaliešiem dala gan prieka, gan sūruma pilnas dienas.
17. novembra vakarā Ķegumā, novada ļaužu sanākšanas reizē, vidusskolas zāli pieskandināja
Birzgales pūtēju orķestris. Jo patīkamāk bija, kad par konkursa ”Ķeguma novada lepnums 2009” laureātu
kļuva
arī
birzgalietis,
gleznotājs, vērīgs dabas
pētnieks
un
kaktusu
kolekcijas
aprūpētājs
Raimonds Bergmanis.
Savukārt, konkursā
”Veidosim
skaistu
un
sakoptu savu novadu” par
savu sētu, pagalmu, savu
saimniecību priekšzīmīgu
kopšanu uzteikto pulkā arī
birzgaliete Inga Šteina,
zemnieku
saimniecības
„Malteni” saimnieks Jānis
Jakimenko, Linda un Valts
Ratkeviči no saimniecības
„Zaķi” un „Torbenu” māju
saime, kuras dvēsele ir
Mārīte Lapa.
Bet, mašīnu prožektori, kas atceļā uz
Birzgali savirknējās kā
ugunis,
vēlreiz
svētku
apliecināja, ka nekur nav tik
labi kā mājās.
Svētku priekā ar Jums dalās
D.Melnūdre

Birzgales makšķernieku kolektīva 29.11.2009. sapulces lēmums.
1. Sapulcē piedalījās 21
kolektīva biedrs, kuri klātienē nolēma
maksu 2010.gadam noteikt 25 Ls
apmērā.
2. Nākošgad katrs kolektīva
biedrs drīkst paturēt līdaku, ne mazāku
kā 40cm. Karpu no 1,5kg līdz 5kg –
skaits 2gb. Stores, platpieres, amūri
nekavējoties tiek atlaisti atpakaļ dīķī.
3. Makšķerniekiem, kuri nav
kolektīva
biedri,
maksu
par
makšķerēšanu noteikt 10Ls apmērā,
vēžošana – 10Ls.
4. 2010.gadā ziemas sezonā
notiks
zemledus
makšķerēšanas
sacensības – dalības maksa 3Ls.
Datums tiks izsludināts.
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Ēdieni, dzeramais ūdens atšķīrās no mums pierastajiem
standartiem?
Ēdām tikai viesnīcā, citur neriskējām ieturēt maltīti, jo
baidījāmies saslimt. Bija ļoti daudz dažādu saldumu un kūciņu,
dažādi salāti, cepta vista un zivs pavisam nelielos gabaliņos ar
stiprām garšvielām, nebija mums raksturīgās karbonādes un
kotletes. Vienu reizi arī nopriecājāmies par ceptiem kartupeļiem,
bet kopumā viss bija normāli. Arī krāna ūdeni neriskējām dzert,
viesnīcā bija pieejams ūdens pudelēs. Lidojot projām no Indijas
pirmo reizi saskāros ar tik nopietnu pārbaudi vairākas reizes
noskenēja gan ratus, gan bagāžu, meklējot narkotikas.
Vai atbraucot mājās uz Latviju likās, ka te ir savādāk?
Indieši ir skaļi trokšņaini un daudz. Atbraucot uz Latviju,
likās, ka ielās ir kapa klusums, neviens nesignalizē.
Nākotnes plāni nav mainījušies?
Tagad jāgatavojas 2011.gada pasaules čempionātam
Jaunzēlandē un 2012.gada Olimpiskajām spēlēm Londonā.
Nākošajā gada galvenokārt būs treniņu darbs un piedalīšanās
starptautiskajās sacensībās Somijā.
Sarunu pierakstīja V.Pastars

Vai Jaungada nakts diskotēkai būt???
Ziemassvētku laiks ir pārdomu un piedošanas laiks, bet ir ļoti skumji, ka šajā laikā man ir jārunā par nejaukām
lietām. Katru gadu pagasta centrā tiek izrotāta eglīte, kura nes prieku katram pagasta iedzīvotājam un kura mums visiem atgādina, ka
tuvojas Ziemassvētki. Bet katru gadu arī atrodas kādas personas, kas šo prieku mums sabojā. Arī šogad tāpat kā citus gadus eglītes
izdemolēšanas darbi neizpalika, savā krāšņumā viņa paspēja sagaidīt tikai otro adventi. Man nav skaidrs, kādu gandarījumu iegūst šie
cilvēki, jo to dara mūsu pagasta iedzīvotāji, ne jau kādi iebraucēji. Žēl, ka mēs nemākam novērtēt un cienīt citu darbu. Tāpēc, mīļie
jaunieši, ja jums ir zināmi tie cilvēki, kas to dara, atnāciet un pasakiet man, jo no tā ir atkarīga Jaungada nakts diskotēka. Ja nebūs zināmi
vainīgie un eglīte nerotās pagastu līdz Ziemassvētkiem, tad Jaungada nakts diskotēka nenotiks. Šis ir mans ultimāts, jo savādāku
risinājumu es neredzu. Gaidīšu no jums kādu informāciju un ceru, ka mēs sapratīsimies.
Tautas nama vadītāja
Rita Reinsone

„Rūķi” strādā un priecājas
Vasarā pie muzeja „Rūķi” durvīm parādījās
uzraksts, kas aicināja cilvēkus, kuri vēlas iepazīties ar
pagasta kultūrvēsturi ,pieteikt savus apmeklējumus pa
telefonu. Izrādās, ka dažos birzgaliešos tas radījis pamatu
baumām. Tāpēc rakstu šīs rindas, lai paziņotu, ka

BIRZGALES MUZEJS „RŪĶI”
APMEKLĒTĀJIEM ATVĒRTS
OTRDIENĀS UN CETURTDIENĀS
NO PULKSTEN 10.00 LĪDZ 14.00.
Oktobrī rakstīju par Ķeguma komercnovirziena
vidusskolas 11.c klases projektu par Andreju Pumpuru.
Nesen patīkami pārsteidza skolotājas Sandras Bērziņas
informācija, ka ķegumieši vidusskolu grupā, apsteidzot
Pļaviņu un Jēkabpils skolu komandas, izcīnījuši pirmo
vietu republikā. Paldies Mārai Lapai un Ilonai Grīnvaldei,
kuras arī piedalījušās šīs uzvaras kaldināšanā.
Turpinot tradīciju, „Rūķi” arī šoruden gatavo
puzurus. Priecājos, ka visatsaucīgākie šo latviešu seno
telpu rotājumu darināšanā bija Birzgales pamatskolas 4.
klases skolēni, kuri apgūstot puzuru veidošanu, tagad
skaisti izrotājuši savu klasi. Pie tam, izgatavojot “eglītes” un “puškaišus” – rotājumu elementus, kurus mūsu senči izmantoja ejot ķekatās,
bērni labāk iepazinuši tautas kultūru. Protams, gandarī, ka uz individuālām nodarbībām piesakās un ļoti centīgi strādā arī vairāki
pieaugušie.
Pēc muzejnieku sanāksmes varēšu birzgaliešus informēt par Muzeju nakts iecerēm, bet datums jau tagad zināms – 2010.gada
15.maijs.
Uz sadarbību ar muzeju „Rūķi” aicinot,
D. Melnūdre

