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„Tikai tā” mēs varam kopā vēl būt!
2011. gada 15. oktobris.
Birzgales tautas nama zāle, kurā
pulcējušies daudz klausītāju, lai
piedalītos Birzgales jauktā vokālā
ansambļa „Tikai tā” sarūpētajā
koncertā un suminātu viņus ar 5
gadu jubileju. Bet runa nav par
cipariem. Stāsts par nepārtrauktu
vēlmi caur dziesmu izteikt savu
radošumu, savu spēku, savu vājumu,
savu mīlestību, savu pasaules izjūtu.
Tas kolektīvam izdevās, ievedot
klausītājus daudzveidīgajā dziesmu
pasaulē, caur vadītāju Mairas
Līdumas, Ineses Martinovas un
Lindas Ivanovas skata punktu un
katra dalībnieka personīgo izjūtu
gammu ietvertu melodijās.
Bet koncertā neļāvāmies
tikai filozofiskām pārdomām caur
garīgā repertuāra plašumu vai tautas
dziesmu dziļumu. Jādzīvo taču šeit
un tagad. Tam lieti noderēja Ulda
Marhilēviča, Raimonda Paula un
citu latviešu komponistu dziesmas,
kuras caur radošu pieeju izmantojot
ģitāru ansambļa, klarnetes, sitamo
instrumentu tembrus bija „citām ausīm klausāmas” un konkrēto dalībnieku emocijām piesātinātas. Neizpalika arī pārsteigumi.
Priekšnesumos ļoti organiski iekļāvās emocionāli izjustais Egijas Abarovičas kustību solo, Raivja Krastiņa atturīgais klarnetes solo, Ulda
Siliņa priekšnesumu pieteikumi un visu dalībnieku izpildījumā dziesmu telpiskais papildinājums. Parasti redzam dziedātājus uz
podestiem, no kuriem viņi nokāpj koncerta beigās teju vai stīvām kājām. Jauktā ansambļa dalībnieki pārvietojās nepārtraukti, tā palīdzot
arī vizuāli uztvert dziesmu saturu. Ne vēsts no uztraukuma, bikluma vai nepārliecinoša dziedājuma.
Koncerts bija skaists. Prieks , ko guva katrs zālē esošais, nevar palikt bez atbalss. To novērtēja arī daudzie klausītāji un dziedošie
un runājošie sveicēji. Koncerta izskaņā, kad uz skatuves kāpa arī bijušie jauktā ansambļa dalībnieki, izskanēja Guntara Rača un Ulda
Marhileviča dziesma „Tikai tā”. Tas nav tikai Birzgales jauniešu jauktā vokālā ansambļa nosaukums, tas ir arī visu birzgaliešu spīta
apliecinājums. Par spīti grūtībām, kuras jāpārvar ikvienam no mums, lai vēl joprojām dzīvotu savā pagastā un tieši šeit, kopā ar savējiem
dotu savu pienesumu kopējās garīgās vertikāles veidošanā.
Kopā ar visiem bija Līga Paukšte
15. oktobra vakarā Birzgales kultūras namu pildīja apsveikuma vārdi, ģitāru skaņas, krizantēmu smarža, dejotāji, mazi un lieli
dziedātāji. Iemesls tam bija Birzgales jauniešu ansambļa, „Tikai tā” 5 gadu jubileja. Šo ansambli jau 2002. gadā izveidoja jaunieši, kas
izauguši no bērnu kora „Volante”. Par vadītāju tie izvēlējās Mairu Līdumu, un kā koncertmeistare tika izraudzīta Inese Martinova.
Savu nosaukumu ansamblis ieguva 2006. gadā. „Tikai tā” droši vien tāpēc, ka ansambļa dalībniekiem muzicēšana ir sirds lieta. Tikai tā
viņi var izrauties no ikdienas darbiem, no lekcijām augstskolās un satikties Birzgalē, lai rastu dvēseles piepildījumu mūzikā, ar ko priecēt
citus. Tikai tā viņi var kopā vēl būt.
Arī šajā koncertā klausītāji varēja baudīt garīgo mūziku ansambļa izpildījumā, nobirdināt kādu asaru, klausoties puišu dziedāto
Latviešu tautas dziesmu „Gula meitīna”, ko aranžējušas Maira Līduma un nu jau arī ansambļa dalībniece Linda Ivanova, par pavadījumu
rūpējās ansambļa draugi- Ogres BJC ģitāristu ansamblis „Grifs”. Viesi varēja ne tikai klausīties, bet arī vērot Ulda Marhilēviča dziesmas
„Lūgums” interpretāciju dejā, just līdzi Latviešu estrādes dziesmu popūrijam, kā arī vienoties kopīgā dziesmā koncerta noslēgumā un
priecāties bezgala daudz priecāties par šiem talantīgajiem un uzņēmīgajiem jauniešiem.
Ansambli sveikt bija ieradušies daudzi viesi- bērnudārza dziedātāji, koris „Volante”, dejotāji, draugi no Ķeguma, Ogres un
Birzgales, daudzi teica, ka 5 gadi, tas jau tik tāds bērnudārznieka vecums, neraugoties uz to, ka pa šo laiku tik daudz koncertēts dažādās
Latvijas pilsētās, arī Lietuvas un Polijas skaistākajās vietās un baznīcās, tik daudz kas piedzīvots un pārdzīvots, vēl daudzus gadus, novēl
sveicēji, ansamblim tik raženi darboties, jo katra nots, katra dziesma „Tikai tā” izpildījumā ir svētki klausītāju ausīm, par to ikviens varēja
pārliecināties 15.oktobrī.
Ansambļa „ Grifs ” ģitāriste un „Tikai Tā” labs draugs Inese Pučeka
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Valsts svētkos novembrī
00

11.novembrī plkst. 15 pie Stendera pieminekļa baznīckalnā piemiņas
brīdis veltīts Lāčplēša dienai. Līdzi, lūdzu, ņemt svecītes.
17. novembrī plkst. 2000 Birzgales Tautas namā Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai veltīts koncerts „Zemei un dziesmai”. Koncertā piedalās: bērnudārza
„Birztaliņa” un pamatskolas, mūzikas skolas audzēkņi, Tautas nama pašdarbības
kolektīvi. Pasākumā ar mīļiem sveicieniem un ziediem sveiksim:

1. Ķeguma novada lepnums – Anita Smilškalna
2. „Birzgales lepnums – 2011” Konstantīns Žoids
3. Konkursa „Veidosim skaistu un sakoptu savu novadu – 2011” no
Birzgales pagasta izvirzītos cilvēkus:
 Māju „Lejas Rasas” saimnieces – Annu Poliku, Rasmu Poliku un Dainu
Lebedoku;
 Parka ielas 1 saimniekus Annu un Māri Čūderus,
 Lielvārdes jostu audēju – Genovefu Zaharāni
 oriģinālākās mājas norādes autoru – Aigaru Larku.

Plkst. 2200 Balle kopā ar grupu „Savējie”.

Man savā Dzimtenē
zem skaidras debess
stāvēt,
Ar mātes mīlestību
zemi noglāstīt.
Ja savu Dzimteni
kā mazu bērnu spētu
Pie krūtīm glaustu,
klēpī izauklētu.

/V.Kokle-Līviņa/

Birzgales pagasta pārvalde
sveic visus pagasta
iedzīvotājus Latvijas
Republikas proklamēšanas
93.gadadienā!

Pamatskolas skolēniem ieeja uz balli tikai ar VECĀKIEM!!!! Galdiņus lūdzu rezervēt
līdz 15. novembrim pa tālruni 29424612. Ieeja bezmaksas

Es priecājos par daudz ko. Arī par kaimiņu sakopto sētu. Vismaz reizi nedēļā mani sajūsmina Poliku sēta „Rasās”.
Lielisks zāliens, daudz dekoratīvo augu, krāšņas kompozīcijas. Tur Dainas darbs un izdoma katrā nedēļas nogalē, Rasmas aprūpe
ikdienā. Īpašs prieks man bija 26.oktobrī, kad mani apciemoja Ungārijas vēstnieks Gābors Dobokai ar kundzi. Lai viesiem būtu
iespēja redzēt, ka Latvijā prot dzīvot skaisti, ar kaimiņu laipnu atļauju aizvedu atbraucējus uz „Rasām”. Arī viņi priecājās, un man –
divkāršs prieks.
Elga Sakse
„Viens tu nevari neko. Lai cik spēcīgs, lepns un iedomīgs cilvēks arī nebūtu, vienmēr dzīvē pienāks tāds moments, kad
tev būs nepieciešama citu palīdzība. Tādēļ nekad nevajag smieties par tiem, kas to lūdz. Nekad nevajag atteikt tiem, kam tā ir
nepieciešama, jo kāds cits var atteikt arī tev.”
PALDIES visiem, kuri neatteica – Edītei Kundertei un Elgai Saksei, kuras veica injekcijas manas slimības laikā. Paldies Ķeguma
veterinārārstiem Ilmāram un Kristapam, kuri izglāba runcīti, paldies par palīdzību Indrai Kundertei, Edītei Zeltiņai un Irēnai Bāliņai.
Rasma Polika
INFORMĀCIJA PACIENTIEM
Informējam, ka Irēnas Grīnbergas ģimenes ārsta praksē ir izveidota mājas lapa, kura ir pieejama adresē www.mansarsts.lv.
Šeit ir informācija par prakses darba laikiem, kā arī cita aktuāla informācija. Ar mums ir iespējams sazināties arī ar e-pasta
starpniecību un uzdot savus jautājumus, ja ir vēlēšanās. Centīsimies atbildēt 3 darba dienu laikā, adrese – irgrin@inbox.lv. Lai
taupītu Jūsu laiku, aicinām pierakstīties uz pieņemšanu pie ārsta, piezvanot pa telefonu 65034119, lai vienotos par konkrētu laiku
ārsta apmeklējumam. Ir iespējams arī pasūtīt atkārtotu recepšu izrakstīšanu, ko izpildīsim maksimāli 3 dienu laikā. Tā kā tuvojas
gripas sezona, aicinām potēties pret gripu, vakcīna nopērkama Birzgales aptiekā. Pacientiem vecākiem par 65 gadiem, kā arī
pacientiem ar hroniskām saslimšanām gripas vakcīnai ir atlaide 50% apmērā, tikai vispirms pie ģimenes ārsta jāizraksta recepte.
Informējam, ka mūsu praksē tuvākajos mēnešos konsultēs sekojoši speciālisti: 6.decembrī – acu ārsts, 14.decembrī – endokrinologs,
16. februārī –spirogrāfija (elpošanas pārbaude, būtu ļoti ieteicama smēķētājiem), 21. februārī – ginekologs. Par jebkuru neskaidru
jautājumu saistībā ar medicīnu, lūdzu, zvaniet 65034119.
Ģimenes ārste Irēna Grīnberga

Jauno pianistu festivāls ''Baltais - melnais''
5.novembrī Ogres mūzikas skolā notika jauno pianistu festivāls ''Baltais melnais'', kurā piedalījās Birzgales mūzikas skolas jaunie pianisti- skolotāja Aleksandra
Dribasa 2.klases audzēkņi - Klāvs Kozlovs un Haralds Puķe un skolotājas Sandras
Siliņas audzēkņi Sindija Bramane(2.klase), Lelde Braunšteina(5.klase) un Zigurds
Teikmanis(8.klase). Dzirdot vārdus ''balts- melns'' rodas asociācijas par klavierēm un
baltiem, melniem taustiņiem. Taču tie var būt visdažādākie kontrasti: ātrs - lēns,
priecīgs - bēdīgs, sens - mūsdienīgāks, liels - mazs, saulains - lietains u.t.t. Šo visu
kontrastu savirknējumu mēs piedzīvojām Ogres mūzikas skolā, jo uz pianistu festivālu
bija aicināti klaviermūzikas atskaņotāji no Birzgales, Lielvārdes, Madlienas, Ogres un
Rīgas mūzikas skolām. Jaunie pianisti bija lieli un mazi, sākot no 1.klases līdz 9.klasei,
spēlēja gan priecīgus un skumjus, gan domīgus, stāstošus un lēnus skaņdarbus. Tika
atskaņota gan senā mūzika, gan romantiskā, gan mūsdienu komponistu dažādu stilu
kompozīcijas.
Ogres mūzikas skolas direktors un galvenie pasākuma organizatori solīja arī turpmāk
rīkot šādus festivālus, kas ir iespēja jaunajiem pianistiem muzicēt uz lielas skatuves, plašas auditorijas priekšā un klausīties savu
vienaudžu priekšnesumus. Gaidīsim nākamo festivālu!
Sandra Siliņa
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POLICIJAS ZIŅAS
Valsts policijas informācija

1.oktobrī konstatēts, ka no mājas pagalma Birzgales pagastā nozagts apkures katls (metāllūžņi).
Cietušajiem nodarīts 200 latu liels materiālais zaudējums. Uzsākts kriminālprocess.

2.oktobrī no kādām mājām Birzgales pagastā Ogres slimnīcā ar smadzeņu satricinājumu,
galvas sasitumu, ribu lūzumu un alkohola reibumā, nogādāts 1989.gadā dzimušais I. vīrietis
skaidro, ka uz autoceļa Birzgale – Valle, cietis negadījumā, avarējot automašīnai «AUDI 80 AVANT». Vīrietis nespēj
atcerēties ne to, kurš bijis pie auto stūres, ne arī to, kā iekāpis automašīna un kurp braucis. Atjēdzies vien tad, kad auto bija
avarējis, aizrāpojis līdz netālu esošajām mājām, kur arī izsaukti mediķi. Policija turpina noskaidrot notikušā apstākļus.

2.oktobrī mežā Birzgales pagastā atrasti četri kara laika lādiņi, kas nodoti Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas vienības
speciālistiem.

5.oktobrī pagaidām nenoskaidrota persona kādā dzīvoklī Birzgales pagastā, Nākotnes ielā, no galda nozaga piecus latus.

Oktobrī saņemta informācija, ka 23.augustā Birzgales pagastā nozagts elektroenerģijas komercuzskaites mēraparāts.
Uzsākts kriminālprocess.

Oktobrī saņemta informācija, ka 23.augustā konstatēts: brīvi piekļūstot, no kādas mājas Birzgales pagastā, nozagti 60 lati
un pārtikas produkti.
Dzintra Dzene, Ogres Vēstis Visiem
Pašvaldības policija informē

17.10.11. Jau atkārtoti gada laikā pie administratīvās atbildības tiek saukts kāds Birzgales iedzīvotājs, kura suns bez
uzraudzības skraida un biedē cilvēkus, pavisam nesen augstāk minētā persona jau tika saukta pie administratīvās atbildības.

26.10.2011. Pašvaldības policija vakara reida laikā Birzgalē aizturēja kādu vīrieti, kurš pārvietojās ar automašīnu Opel
Corsa, kura bija noņemta no uzskaites vairāk kā 30 dienas, šoreiz persona tika cauri tikai ar brīdinājumu.

02.11.11. Ap plkst. 10.40 tika aizturēts vīrietis, kurš mēģināja piesavināties pašvaldībai piederošo malku zem
augstsprieguma līnijām, tā kā vīrietis atsacījās nosaukt personas datus, personu nogādāja policijas iecirknī, lai noskaidrotu viņa
personību un sastādītu APP par nepakļaušanos policijas darbiniekiem.

03.11.11. Ķegumā kādai nepilngadīgai meitenei tika sastādīts APP par smēķēšanu pēc APK 421 panta 4 daļas.

03.11.2011. NO kādas Birzgales iedzīvotājas, tika saņemta sūdzība, ka blakus dzīvoklī notiek trokšņošana, kas traucē
sabiedrisko kārtību, kā arī šajā dzīvoklī dzīvojošie esot nelegāli pieslēgušies kaimiņu energopadevei. Pašvaldības policijai
izdevās noskaidrot vainīgo personu, kura neatļauti atradās nu jau savā bijuša īpašuma Nākotnes ielā kādā dzīvoklī, un par
augstāk minēto gadījumu ir uzsākta administratīvā lietvedība, kā arī esošie dzīvokļa īpašnieki tika informēti par dzīvoklī
notiekošo.

04.11.2011. Pašvaldības policijas darbiniekam nācās veikt pārrunas ar vairākām nepilngadīgām personām Birzgales
pagastā, kuras neapmeklē mācību iestādi un regulāri kavē mācību stundas, pašvaldības policija vēlas atgādināt vecākiem, ka
par skolas neapmeklēšanu un neattaisnotu mācību stundu kavēšanu, bērnu vecākus var saukt pie administratīvās atbildības,
tāpēc nopietni būtu jāņem vērā fakts, ka saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 35. punktu, un 2011.gada 1.februārī izdotie LR
Ministru Kabineta noteikumiem Nr.89, kas nosaka izglītojamo kavējumu precīzu uzskaiti, atbildīgi ir bērnu vecāki, vai
personām, kuras viņu aizstāj. Kā arī vērā būtu jāņem fakts, ka nepilngadīgās personas pēc plkst. 23 bez pieaugušo uzraudzības
nedrīkst atrasties ārpus dzīvesvietas, pretējā gadījumā pie administratīvās var saukt bērnu vecākus, vai personas, kuras viņus
aizstāj.

Daudzi gājēji par savu drošību jau ir parūpējušies, piestiprinot somai vai virsdrēbēm dažādus atstarotājus, bet dažiem ir pat
jakas ar platām atstarojošām svītrām, kas ļauj tos pamanīt jau pa gabalu. Pašvaldības policija vēlas atgādināt, ka sods par
pārvietošanos neapgaismotā ceļa posmā bez atstarotāja ir brīdinājums, savukārt, ja gājējs jau iepriekš pārkāpis šo likuma
pantu, var nākties maksāt no 5 līdz pat 20 latiem.Var minēt piemēru, ka šoferis, braucot ar ātrumu 50 kilometru stundā, gājēju
bez atstarotāja pamana pēdējā brīdī un var arī no sadursmes neizvairīties.
Rinalds Liepiņš, Pašvaldības policijas inspektors

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju ievērībai !
Atgādinām, ka 2011.gada nekustamā
īpašuma nodokļa pēdējais 4. maksāšanas
termiņš ir 15. novembris. Cienījamie nekustamā
īpašuma nodokļa maksātāji, lūdzam pārliecināties par pilnīgu
nodokļu nomaksu. Informāciju par aprēķināto un samaksāto
nekustamā īpašuma nodokli varat iegūt:
9 Pašvaldībā pie nodokļu speciālistēm vai pa
tālruni 65055436,
9 Mājaslapā www.epakalpojumi.lv
Portālā www.epakalpojumi.lv nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājs var:
• iegūt informāciju par savu nekustamo īpašumu nodokli
Latvijas pašvaldībās,
• aplūkot un izdrukāt maksāšanas paziņojumus par saviem
īpašumiem,
• veikt nodokļa apmaksu par saviem īpašumiem vai arī
apmaksu par citas fiziskas vai juridiskas personas
īpašumiem,

•

iegūt informāciju par veiktajiem nodokļa maksājumiem par
sev piederošajiem īpašumiem Latvijas pašvaldībās,
• iegūt citu noderīgu informāciju par nekustamā īpašuma
nodokli.
Pakalpojums pieejams klientiem, kuri izmanto šādu banku
pakalpojumus: Swedbank, SEB Banka, Nordea, Citadele banka,
Latvijas Krājbanka, Norvik banka.
Aicinām nodokļa maksātājus izmantot iespēju saņemt
maksāšanas
paziņojumus
pa
e-pastu,
reģistrējoties
www.epakalpojumi.lv! Pieteikties elektroniskā paziņojuma
saņemšanai ir iespējams pašvaldībā, aizpildot iesnieguma
veidlapu
Atgādinām nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem,
kuru parādi iekrājušies, meklēt iespēju tos nomaksāt. Parāda
nenomaksāšanas gadījumā, pašvaldība parāda piedziņu nodos
zvērinātu tiesu izpildītājiem nodokļa parāda piedziņai
bezstrīdus kārtībā.
Sagatavoja M.Birzule
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Trešdien,30. novembrī, Andrejdienas vakarā pulksten18.00
aicinām Jūs Tautas namā uz koncertu
“No Daugavas līdz Donavai”
Ar smeldzīgām krievu romancēm, ar trakulīgām čigānu
dziesmām, kuras savās karavīra gaitās labprāt klausījās un dziedāja
līdzi Andrejs Pumpurs ,mūs priecēs dziesminiece Anta Eņģele.
Aicina muzejs “Rūķi”, gaida Tautas nams

Ik rudens tavam mūžam gadus
Pa vienam vien pieliek klāt,
Lai aicinātu radus
To pielikto sumināt.
Lai priecīgs ir gadu gājums,
Lai gaidīts top nākamais.
Ir svētki dvēselei guvums,
Pie tam – ne tas mazākais.
/V.Kokle-Līviņa/

Ķeguma novada domes kausa izcīņa zolītē 2011/2012
Otrā kārta notiks 2011.gada 12.novembrī Birzgales tautas namā.
Informācija pa tālr. 26541630 Uldis Ķibilds

Sveicam visus NOVEMBRA jubilārus,
īpaši suminām nozīmīgās jubilejās:

26. novembrī plkst. 1600 Birzgales Tautas namā viesosies
Baldones amatierteātris „Sudraba nagla” ar Dagnijas Dreikas
lugu
„Karmena, ak, Karmena”
Ieejas maksa: laba oma un atbalsts lielajai modelei
Paldies Antoņinai Daudzei par dāvātajiem ķirbjiem.
Birzgales pamatskolas pavāres

Pilngadniekus

50
55

Pārdod pārtikas kartupeļus un burkānus
Tālrunis 29409134, Jānis
Kosmētiķe - aromterapeite Dagnija Kazule (pēc
iepriekšēja pieraksta) mīļi gaidīs Jūs Birzgales ambulances telpās
š.g. 14.novembrī un 12.decembrī, pierakstīšanās pa tālruni
26436834.
Uz drīzu tikšanos, kosmētiķe – aromterapeite Dagnija
Aicinām Birzgales pagasta pensionārus un invalīdus uz
Ziemassvētku pasākumu Birzgales tautas namā š.g. 20.
decembrī plkst.13.00.
Šogad Jūs priecēs Birzgales pirmsskolas un pamatskolas
audzēkņi, balli spēlēs muzikants Andris no Suntažiem.
Lūdzam uz pasākumu pieteikties līdz š.g. 15.decembrim
pie pagasta sociālās darbinieces Agneses Putānes personīgi vai pa
tālr. 65035985, vai 26100564
Ja ir nepieciešams transports, ar ko atbraukt uz pasākumu,
tad lūdzu paziņot savlaicīgi.

†

MŪŽĪBĀ AIZVADĪTI

Noriet saule vakarā.
Meža galus zeltīdama.
Noslīgst klusi sirmā galva.
Saules ceļu aiziedama.
(Latv. t. dz.)

Vītola Mirdza (1928)
Šuļja Zenona (1928)
Ivanovs Viktors (1937)
Visdziļākā līdzjūtība piederīgajiem.
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Avotiņu Mārci
Birzuli Ritvaru
Krastiņu Lāsmu
Zabarovski Kasparu
Šteinu Ingu
Dumpi Zigrīdu
Medni Ilonu
Mišku Elmāru
Patmalnieku Albertu
Putāni Ināru
Sokolovu Dmitriju
Strodi Zigrīdu
Pļavnieci Astrīdu
Amtmani Arvīdu
Kiseļevu Mihailu
Peļovinu Nikolaju
Vasiļjevu Irmu
Zaharāni Genovefu
Meikulāni Broņislavu
Žuravski Genrihu
Braunšteini Ernu

Laipni aicināti uz zemas vai vidējas intensitātes
aerobiku, ar vienkāršu horeogrāfiju. Lielisks veids kā
stiprināt sirds muskulatūru, saites, muskuļus, trenēt
lokanību, spēku un, protams, palīdz cīnīties ar lieko
svaru.
Pirmā tikšanās reize ar aerobikas pasniedzēju
Indru Karpoviču notiks, trešdien, 9.novembrī plkst.19.00
Birzgales pamatskolas zālē.
Vienas nodarbības cena Ls 2,50.
BŪSIM AKTĪVI! UZ TIKŠANOS!

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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Rudens takās Latgalē
Šogad laika apstākļi ir tik saudzējoši,
daba nesteidz sastingt ziemas mierā, tāpēc
tradicionālais pedagogu brauciens 9.oktobrī
izdevās lielisks un veldzējošs gan dvēselei,
gan miesai. Ceļš veda gar gleznaino Daugavas
kreiso krastu līdz Aizkrauklei, tālāk pa labo
krastu līdz Liepsalām, tad – uz Līvāniem.
Mūsu jaukā gide L.Dziedātāja šo pilsētu
nosauca par atslēgu Latgales vārtos, kur
satiekas Dubna ar Daugavu, Zemgale ar
Latgali, kur izsenis godā tautas mākslas
tradīcijas. Te apskatījām Latgales Mākslas un
amatniecības centru, kas atrodas vecas muižas
klētī; vēsturiskā ēka savienota ar moderno
LMAC daļu, kurā izvietota izstāžu zāle, radošā
keramikas un tekstilmākslas darbnīca. Te
varēja aplūkot un aptaustīt garāko tautisko
jostu, ļoti senus sadzīves priekšmetus, unikālas
stelles, kā arī iegādāties ko sirdij tīkamu.
Vai zināt, kur atrodas Siera laukums
ar pieminekli sieram? Preiļos! Laukumu gan
neizstaigājām, vien redzējām ātri pazibam gar
autobusa logu, toties bijām viesu mājā Pie Pliča, kuras saimnieks to iekārtojis kādreizējā slimnīcas ēkā, un pagalmā, kas izskatījās
kā pie Rīgas Lido, uzbūvējis Latgales mazāko dievnamu. Baznīciņā viss, kā pienākas – gan altāris, gan sakrālie priekšmeti, gan logi
un soli, kuros var izvietoties 8-10 cilvēki. Izklaide, kaisle, bohēma, koķetēšana, intrigas karaļa galmā, pasaku motīvs; sejās, pozās
un žestos – plaša emociju gamma. Vai tas par mums? Neuzminējāt! To visu saskatīt varēja Jeļenas Mihailovas Leļļu karaļvalstī. Jā,
arī satikties ar R.Paulu, A.Pugačovu, Zatleru pāri un citām ievērojamām personām leļļu veidolā! Krāšņi un interesanti māksliniece
prot pārvērst savas idejas taustāmā realitātē – lellēs. Savukārt, cita virziena mākslu skatījām P.Čerņavska mājā-muzejā.
Klausījāmies stāstījumu par keramiķiem dažādās paaudzēs, par viņu izaugsmi, par sasniegumiem. Izvietotie māla priekšmeti atklāja
vēstures līkločus un šī aroda nianšu attīstību no vienkāršu saimniecības trauku darināšanas līdz izsmalcinātām dekoratīvās
keramikas formām. Arī te no laipnā podniekmeistara varēja iegādāties kaut ko piemiņai.
Karaļa kalna takas staigājot, visi izklīda kur nu kurais un, šķiet, aizdomājās par mūžīgām vērtībām un to, cik brīnumainas
atklāsmes saņēmuši cilvēki, kas sākuši iekārtot apkārtni, veidot skulptūras un tēlus no Bībeles. Tagad te tapusi arī baznīciņa. No
2006.gada, kad darbs sākts, viss ir ļoti mainījies, notiek nemitīga attīstība, papildināti dekoratīvie stādījumi, uzliktas jaunas
Ē.Delpera koka skulptūras. Likumsakarīgi likās pēc tam uz mirkli veldzēties Aglonas bazilikā, apsēsties solā, noliekt galvu lūgšanā
un pateicībā...
Saule jau grima kādā Latgales ezerā, kad ieradāmies vienīgajā Baltijā Aglonas maizes muzejā, kur saimniece Vija Ancāne
mūs sagaidīja, ģērbusies tautastērpā. Latgaliski sirsnīgs un interesants bija viņas stāstījums par maizītes tapšanu. Un tad –
aicinājums nobaudīt īstu Latgales lauku maltīti. Omulība un jautrība, siltums, maizes smarža un garša, īpašā vide atraisīja prieku un
latvieša identitātes apziņu. Vēl danči, skanot latgaļu dziesmai, tad mājupceļš un labsajūta par izdevušos svētdienu! Liels paldies
Ķeguma domei par šo jauko ekskursiju!
Birzgales pamatskolas skolotāja V.Kozlovska

Birzgales tautas nams organizē atpūtu ūdens atrakciju parkā „TROPICANA” un
ekskursiju Mikolajkos 17.-19.februārī
/Cenas – LVL 72.00 (2-vietīgos numuros); LVL 69.00 (3-vietīgos numuros), bērniem līdz 4 gadu vec. 25.00 LVL, bērniem līdz 15
gadu vec. 58.00 LVL (3-vietīgos numuros) Nepieciešama ceļošanai derīga pase! (izbraukšana 2012. gada 17.februāra vakarā)
1.diena 17.02. Izbraukšana:20.00 no Birzgales 2.diena
18.02.Polijas robežas šķērsošana. ~ 07.00 Hitlera Bunkura
apmeklējums. ~ 10.00 Sv.Lipskas baznīcas apmeklējums un
pilsētas apskate ~ 13.00 ierašanās viesnīcā. Iespēja iepazīties
ar Mazūrijas pilsētiņu Mikolajkiem a rtās jauko vecpilsētu un
pilsētas simbola „Zivju Ķēniņa” skulptūru. Iespēja vizināties
ar kuģīti pa ezeriem.
Ūdens atrakciju parka darba laiks līdz 21.00.
Bagātīgas vakariņas (zviedru galds) no 16.00-19.00.
Nakts diskotēka 21.00-04.00
3.diena 19.02..Brokastis 8.00-11.00.Ūdens atrakciju parks
8.00-11.30. 12.00 Izbraukšana no viesnīcas uz mājām. Pirms
izbraukšanas no Polijas iespējama iepirkšanas Suvalkos.
Ierašanās Latvijā vēlu vakarā.

Brauciena cenā ietilpst- transporta pakalpojumi, gids, ūdens
atrakciju parks, nakšņošana 4* viesnīcā, brokastis, vakariņas,
diskotēka naktsklubā.
Papildu izmaksas- par papildu samaksu biljards, boulings,
masāžas; ieejas maksa Hitlera Bunkurā~12PLN; ziedojumi
Sv.Lipskas baznīcā. 1LVL par apdrošināšanu (grupas
apdrošināšana); papildus vieta autobusā 15 LVL.
Šī ir lieliska dāvana saviem mīļajiem Ziemassvētkos,
kā arī atpūta pašiem. Par braucienu ir iespēja samaksāt pa
daļām. Līdz 1. decembrim pusi no summas 36Ls, atlikušo daļu
jāiemaksā līdz 10. janvārim. Ir iespēja dabūt arī dāvanu kartes.
Lūdzu visus braukt gribētājus pieteikties līdz 1.
decembrim un iemaksāt pirmo iemaksu pie Tautas nama
vadītājas Ritas Reinsones. Tālrunis informācijai 29424612.
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Uz tikšanos ābeļdārzā!
Birzgale ir tik liela, lai mums visiem pietiktu vietas, kur dzīvot un augt
nākamajām paaudzēm. Birzgale ir tik maza, lai mēs visi kopā spētu tai dot tīrākā un
sakoptākā pagasta slavu. Hipotēku un zemes banka ir apstiprinājusi projektu „Rūķu parka
dīķa tīrīšana un apzaļumošana” (Ls 200,00). Projekts tiks īstenots Birzgales pagasta „Rūķu
parka” teritorijā, kurā atrodas Birzgales novada muzejs „Rūķi” un ar ES projekta palīdzību
tikko ir atjaunota „Rūķu parka” estrāde. Rūķu parkā esošais dīķis aizaug ar vilkvālītēm,
niedrēm, kārkliem, ūdensziediem, aļģēm, meža meldriem, u.c. augiem. Augi veido lielu
biomasu un to atmirušās daļas pūstot patērē lielu skābekļa apjomu, kurš pasliktina vides
stāvokli. Trūkstot skābeklim nenotiek attīrīšanās procesi un bojā iet ūdenī dzīvojošie
organismi. Tas rada vides degradāciju, kā arī samazina ainavisko vērtību.
Piešķirtā summa ir paredzēta ekskavatora pakalpojumiem dīķa iztīrīšanai, augiem
dīķa apzaļumošanai un materiāliem soliņu un atkritumu tvertņu izgatavošanai. Iecerēts
nolīdzināt dīķa malas, veidot ainavu ap dīķi, uzstādīt četrus soliņus un divas atkritumu tvertnes. Lai realizētu šo ieceri un projektu
kopumā, nepietiek tikai ar Tautas nama vadītājas Ritas ideju, Birzgales pagasta pārvaldes atbalstu un Hipotēku un zemes bankas
piešķirto finansējumu, vēl ir nepieciešams visu birzgaliešu sapratne, atbalsts un piedalīšanās. Ieplānotas ir divas Lielās dīķa
sakopšanas talkas. Viena rudenī, viena pavasarī. Mūsu ir daudz, un visi kopā mēs varam iztīrīt un uzturēt Birzgali tīru un sakoptu.
Pirmā talka parkā un pie dīķa ir jau notikusi 5. novembrī. Izdarījām daudz. Dīķis ir daļēji iztīrīts, parks sakopts. Paldies
visiem, kuri ieradās un palīdzēja. Lai mūsu entuziasms neapsīktu un darbi veiksmīgi turpinātos, talkas laikā nolēmām, ka 2011.
gada 12. novembrī plkst. 11.00 sakopsim lielo ābeļdārzu. Lūdzam ierasties visus, kuri nomā zemi ābeļdārzā un pārējos palīgus.
Ņemsim līdzi zāģus, grābekļus, un citus darba rīkus. Zāģētājus nodrošināsim ar degvielu. Izzāģēsim nolūzušos zarus, izpļausim zāli
un savāksim gružus, vārīsim atkal pusdienu rudens zupu, dziedāsim, labi pastrādāsim un atpūtīsimies.
Diāna Arāja, projekta „Rūķu parka dīķa tīrīšana un apzaļumošana” vadītāja

Projekts ”Ripo vesels”
Velotransports- videi visdraudzīgākais no visiem transporta veidiem. Drošība pieder pie svarīgākajām cilvēka pamata
vajadzībām un veido tā dzīves kvalitāti. Par bērnu drošību ir jādomā ikvienam no mums- pašiem bērniem, viņu vecākiem un
vecvecākiem, māsām un brāļiem , draugiem, skolotājiem, cilvēkiem, kas mums ir līdzās. Tomēr , lai kā arī mēs vēlētos, mēs
nevarēsim vienmēr atrasties blakus saviem bērniem. Tādēļ svarīgi, lai sabiedrība kopumā pievērstu uzmanību bērnu drošības
jautājumiem, lai spētu apstāties un palīdzētu, tā radot drošāku vidi gan mūsu bērniem, gan paši sev.
Iestājoties siltākam laikam bērni pavada aizvien vairāk laika ārā. Tā kā mēs dzīvojam lauku apvidū daudziem bērniem ir
labāks vai sliktāks divritenis. Bērni ar tiem braukā ne tikai pa lauku celiņiem, bet nereti arī pa lielceļu, tādejādi kļūstot par ceļu
satiksmes dalībniekiem. Velotransports ir kopīgās transporta sistēmas svarīga sastāvdaļa, kura ieņem aizvien svarīgāku vietu. Tāpēc
projektā klausījāmies lekciju un nodarbību ciklu skolēniem par ceļu satiksmes noteikumiem un pirmo palīdzību. Divas dienas
skolēni mācījās ceļu satiksmes noteikumus. CSDD pārbaudīja praktiskās un teorētiskās zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem
velobraucējiem. Skolā uz vietas bija iespēja nolikt velobraucēju eksāmenu un iegūt velobraucēja apliecību. Mēs ar projekta
palīdzību sniedzām zināšanas – ceļu satiksmes noteikumos un pirmās palīdzības sniegšanā, kā arī ierīkojām pie skolas drošu
velosipēdu stāvvietu.
Valija Skuja, projekta „Ripo vesels” vadītāja

Jaunais „Pētniecības kombināts”
31.oktobrī PII „Birztaliņa” jauki un smaržīgi tika
atklāts dabas un mājturības centriņš, kuram kāds no audzēkņiem
jau bija piešķīris virsrakstā minēto nosaukumu. Tagad mūsu
bērniem ir dota iespēja tuvāk iepazīties ar dzīvo un nedzīvo
dabu, ar tās aizsardzību, ar vielām, kurām mūsu dzīvē ir liela
nozīme. Šajā centrā bērni varēs apgūt arī veselīga uztura
pamatprincipus. Kā tas sākās? Jau labu laiku skolotājas vēroja,
ka mūsu bērni, kas patiesībā aug dabiskā lauku vidē, tomēr ar šo
vidi vairs nav īsti mijiedarbībā, neizprot vienkāršas
likumsakarības. Tādēļ Ķeguma novada domes piedāvājums
izstrādāt dažādus projektus un iegūt to realizēšanai līdz 500
latu, atrada dzirdīgas ausis. Skolotāja Ingrīda kopā ar skolotāju
Lilitu ķērās pie darba – uzrakstīja projekta pieteikumu un
iesniedza komisijai- uzvara!- līdzekļi tika piešķirti.
Projekts veidojās no divām savstarpēji saistītām
daļām- iegādājāmies dažādas ierīces un darbarīkus virtuvei, kā
arī mikroskopus, kukaiņu pētāmos traukus, spēles un grāmatas
dabas un apkārtējās vides pētīšanai. Tagad mums ir elektriskā
plītiņa ar cepeškrāsni, virtuves kombains, sulu spiede, mikseris,
vafeļu cepamā panna un vēl citi virtuves piederumi. Bērni varēs

apgūt pirmās iemaņas virtuves darbos- griezt, rīvēt, putot- un
rezultātā iegūt garšīgu un veselīgu ēdienu. Galvenais, tas būs
interesanti un pavisam citādi, nekā vērot attēlu „Kā mēs
palīdzam māmiņai mājas darbos”. Tāpat aizraujoši ir redzēt
mikroskopā ikdienā nesaskatāmo. Ir iespēja pašam vai ar
skolotājas palīdzību izveidot priekšmetu stikliņus un pavērot, ko
tad var ieraudzīt.
Centriņa atklāšanas dienā gaidījām ciemiņus un
sagatavošanas grupas bērni grieza augļu salātus cienastam.
Projekta prezentācijas laikā jaunajā cepeškrāsnī tika izcepta
burkānu kūka un spiesta burkānu, ķirbju un ābolu sula. Sulu jau
pirms centra atklāšanas grupās esam spieduši vairāk kārt, un
bērni to dzer labprāt. Žēl, ka telpa ir ļoti maza, bet nevienā
mājas virtuvē jau nestrādā reizē vesels pulks pavāru. Ceram, ka
šis centriņš palīdzēs mūsu bērnus sagatavot lielajai dzīvei skolā
un veidos priekšstatus par dabu, tās aizsardzību, pareizu dzīves
veidu, uzturu- vārdu sakot , bērniem tiks radīti „zaļās”
domāšanas pamati.
Projekta vadītājas: L.Baginska, I.Puišele

„Birzgales Avīze” pielikums

2011.gada novembris

PASAULES VALODU DIENA BIRZGALES
PAMATSKOLĀ
Katru gadu
26. septembrī Eiropas Savienības dalībvalstīs
atzīmē Eiropas valodu dienu, kad tiek pievērsta
īpaša uzmanība Eiropas valodām, valodu
daudzveidībai un to apguvei.
Tā kā daudzi Birzgales pamatskolas skolēni un
absolventi savā ikdienā izmanto svešvalodas, tika
izlemts, ka būtu interesanti un lietderīgi uzzināt par
šīm valodām vairāk. Šoreiz uzmanības lokā bija ne
tikai Eiropas valodas, bet arī citur pasaulē
izplatītās, un skolā tika sarīkota Pasaules valodu
diena.
Pasākuma afišā skolas gaitenī skolēni un skolotāji
varēja izlasīt sekojošus jautājumus:
•
Vai jūs gribat dzirdēt, kā skan
grieķu, ķīniešu un norvēģu valodas?
•
Vai jūs zināt, kā var pateikt
spāniski „Es tevi mīlu”?
•
Vai
jūs
protat
uzrakstīt
„2011.gads” arābu valodā?
•
Vai jūs gribat uzzināt, kā var
pateikties japāņu, somu un vācu valodās?
Atbildes uz šiem un vēl daudziem citiem jautājumiem skolēni un skolotāji saņēma Pasaules valodu dienas pasākumā, kas notika
2011.gada 7. oktobrī skolas zālē. Pasākumu vadīja 9.klases skolnieces Lāsma Pētersone un Kristīne Ķibilde. /att./
Pasākuma idejas un šī raksta autore bija izveidojusi prezentāciju „Pasaules valodas”, kurā tika uzsvērta galvenā doma –
valodu zināšanas spēj cilvēku padarīt bagātāku. Tāpat prezentācijā varēja uzzināt par visvairāk runātām pasaules valodām – cik
valodās tiek runātās Āfrikā, cik ir dzīvu valodu pasaulē, kāda ir visgrūtāk iemācāmā pasaules valoda, no kādiem vārdiem un kāpēc
izvairās japāņi, kāds ir vissenākais burts, kā atšķiras valodas pēc rakstības virziena, kāds ir visizplatītākais uzvārds pasaulē (pasaulē ir
vismaz 75 miljoni cilvēku ar šādu uzvārdu), cik cilvēkiem pasaulē latviešu, angļu un vācu valoda ir dzimtā valoda, ka garākais vārds
angļu
valodā
ir
vārds
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis,
bet
krievu
valodā
метилпропенилендигидроксициннаменилакриловая (кислота), kā arī ko šie vārdi nozīmē latviešu valodā, kāpēc somu vārdā
hääyöaie ir viens līdzskanis un septiņi(!) patskaņi.
Nākamo prezentāciju veidoja Santa Pētersone, kura agrāk mācījās Birzgales pamatskolā, turpināja mācības Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā, bet pašlaik, pēc Latvijas Jūras akadēmijas absolvēšanas, strādā un mācās maģistrantūrā Spānijas pilsētā
Kadisā. Santas prezentācija bija par Spāniju un spāņu valodu: ar ko ir slavena Spānija, par Spānijas virtuvi, par Spānijas dzīves ritmu,
par savu pieredzi svešvalodu apguvē. Santa ieradās Spānijā 2010. gada 16. septembrī, bez jebkādām spāņu valodas zināšanām, bez
dzīvesvietas un nojausmas, kas būs rīt! Bet viņai ļoti noderēja viņas angļu valodas zināšanas. Santu pārsteidza, ka Kadisā, pilsētā, kurā
viņa biju ieradusies, lai mācītos, maz iedzīvotāji zināja angļu valodu, toties, viņa zināja gana labi, lai izprastu apkārtējos.
Spāņu valodas pamatus Santa apguva pāris mēnešu laikā un jau pēc pusgada varēja brīvi sarunāties. Lielākie valodas skolotāji, bija tie
paši draudzīgie ļautiņi, gan veikalā, gan autobusa pieturā, gan kaimiņš blakus dzīvoklī, visi palaboja un labprāt pamācīja, katru reizi
uzmundrinot ar vārdiem, ka nu jau runā daudz labāk. Tieši šie uzmundrinājumi bija valodas apguves dzenulis, jo vienmēr gribējās, lai
nākamajā reizē, kad satiksi savu kaimiņu varētu bez stostīšanās pateikt - Buenos días, amigo! (Labrīt, draugs!) 2011. gadā Santa
absolvēja Kadisas universitāti, atgriezās mājās pabeigt Latvijas Jūras akadēmiju un šogad atkal devās uz Spāniju, lai turpinātu mācības
maģistrantūrā un turpinātu apgūt spāņu valodu. Santai ir ļoti noderējušas viņas valodu zināšanas, jo Spānijā viņa runāja krievu, angļu,
spāņu un vācu valodās. Pateicoties tieši valodu zināšanām Santa veiksmīgi nokļuva Spānijā: viņai bija nepieciešama laba angļu
valoda, pirmkārt, lai, lidojot uz Spāniju, viņa nenomaldītos lielajās lidostās, lai pieteiktos universitātē, lai sarunātos ar saviem studiju
biedriem, lai atrastu sev dzīves vietu un visbeidzot uzsāktu darba gaitas Kadisā. Uzsākot darbu, viena no Santas lielākajām
priekšrocībām arī bija valodu zināšanas.
Daudziem skolēniem šķiet, ka krievu valoda nav svarīga, bet Santa apgalvo, ka tā nav taisnība! Spānijā, tāpat kā citās valstīs, mācās
daudz studentu, piem., no Krievijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, ar kuriem var komunicēt tieši krievu valodā. Un cik gandarīti var
justies, redzot uz ielām nomaldījušos tūristus, un varot viņiem krievu valodā paskaidrot ceļu un palīdzēt!
Santa nesaka, ka valodu apguve ir viegla, viņasprāt, angļu valoda vispār ir viena no grūtākajām, bet, to iemācoties, tik paveras
daudzas iespējas! Citējot Santu: ’’Varbūt tagad mums šķiet, ka ne angļu, ne krievu valoda nav nepieciešama. Dzīvojam Latvijā un
mums ir sava valsts valoda, bet ziniet, lai arī kur un kad Jūs gribēsiet izbraukt no Latvijas, ar mūsu skaisto un humora bagāto valodu
vien nepietiks!’’
No Santas prezentācijas mēs iemācījāmies tādas frāzes, kā Hola! – Sveiki! Buenos días! – Labrīt! Buenas tardes! – Labdien! Buenas
noches! – Labvakar! Hasta luego! – Uz tikšanos! Te amo! – Es tevi mīlu! Te quiero! – Es tevi mīlu! Me llamo Santa! – Mani sauc
Santa!
Pasākumu bagātināja arī Elīnas Baginskas prezentācija. Vispirms viņa pastāstīja par sevi. 1997. gadā Elīna absolvēja
Birzgales pamatskolu, pēc tam – 2000. gadā – Rīgas 90. vidusskolu, bet 2004. gadā ieguva bakalaura grādu Sociālajās zinātnēs
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Bibliotēkzinātnes un Informācijas studiju programmā (papildus studējot Psiholoģijas kursu) Latvijas
Universitātē. 2004. gadā Elīna devās uz Lielbritāniju, lai iegūtu dziļākas angļu valodas zināšanas, plus
gribēja vairāk uzzināt par citu tautu tradīcijām, dzīvesveidu. 2006. gadā atgriezās Latvijā. Strādāja
ofisā Drošības un Riska Vadības Dienestā par vadītāja asistenti.
2009. gadā Elīna devās uz Grieķiju, jo bija ļoti ieinteresēta grieķu valodā, šīs valsts kultūrā un
tradīcijās. Sākumā pierakstīja vārdiņus, ko sadzirdēja. Protams, ka pašas izruna sākotnēji bija
nepareiza, bet pēc neatlaidīgas mācīšanās viss uzlabojās. Pēc sešiem mēnešiem pašmācības ceļā viņa
apguva gramatiku un rakstību. Pēc gada izgāja ES finansētos 3 mēnešu kursus, iegūstot diplomu.
Tagad Elīna tulko bērnu grāmatiņas no grieķu uz latviešu valodu, tādējādi bagātinot gan savu dzimto,
gan grieķu valodu.
Aizraujoši un emocionāli Elīna stāstīja par Grieķiju, tās vēsturi un popularitāti, grieķu valodu un tās īpatnībām, par personīgo pieredzi,
ceļojot ne tikai uz Grieķiju, bet arī uz Jamaiku, Lielbritāniju un Āfriku. Skolēniem un skolotājiem Elīna ir arī iemācījusi, kā pateikt
grieķu valodā Labrīt, skolotāja! (Καλημέρα, δασκάλα!) , Arlabunakti, mamma!( Καληνύχτα, μαμά!), Paldies! (Ευχαριστώ!), Es mīlu
Tevi! (Σ’αγαπάω!)
Nākamās prezentācijas autore bija Anna Vaļevko. 2000.gadā Anna absolvēja Birzgales pamatskolu, pēc tam ieguva vidējo
izglītību Ogres ģimnāzijā, turpinot apgūt latviešu, krievu, angļu valodas un kā jaunu valodu – franču valodu. Augstāko medicīnisko
izglītību viņa ieguva Rīgas Stradiņa universitātē, kur mācību saturs tika apgūts latviešu, angļu un krievu valodās, kā arī studiju
neatņemama sastāvdaļa – medicīnas terminoloģija – latīņu un angļu valodās. Tagad kā praktizējoša mediķe – fizioterapeite viņa
regulāri specializējas arī dažādos starptautiskos semināros un kursos, kur mācību valoda ir angļu, vācu un krievu. Viens no Annas
kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumiem bija stažēšanās Ēģiptes Centrālajā slimnīcā, Hurgadas pilsētā, kur sazināšanās ar
pacientiem un kolektīva vidū bija angļu, krievu un arābu valodās. Arābu meitenes nēsā lakatus un nosedz visas ķermeņa daļas, jo to
pieprasa reliģija – musulmanisms. Hurgadā, otrajā lielākajā tūrisma pilsētā Ēģiptē, Anna strādāja pusgadu. Pilsētai piemīt subtropu
tuksneša klimats, kas nozīmē, ka lietus tur ir 3 dienas gadā un vidējā temperatūra ir 35 grādi. Dzimtā valoda, kādā sarunājas Hurgadas
iedzīvotāji, ir arābu valoda, bet, tā kā tā ir tūrisma pilsēta, ļoti attīstītas ir arī angļu un krievu valodas. Kā tad Annai konkrētāk noderēja
valodu zināšanas? Darba intervijā tika runāts angliski par darba samaksu un grafiku, meklējot dzīvokli īrēšanai, arī šajā situācijā
vajadzēja vienoties par termiņu un cenu angliski, iepērkoties veikalā (Hurgadā veikalos nav fiksēto cenu), jāsarunā cenas, un, lai
brauktu ar sabiedrisko transportu, šoferim skaidri jāpasaka, kur lai autobuss dodas, jo uz ielām ir pilnīgs haoss. Kā arī komunikācijā ar
kolektīvu jāņem vērā, ka tik eksotiskā valstī latviešu valodu neviens nav mācījies. Salam aleikum! ir ikdienišķs sveiciens arābu valodā,
kas tulkojumā nozīmē Sveiki! Šodien Allahs ir ar tevi! Arābu valoda ir senākā dzīvā valoda un tās lielākā īpatnība ir, ka rakstība un
lasīšana notiek no labās puses uz kreiso. Tālāk daži piemēri no arābu valodas kurioziem. Ana arābiski nozīmē es. Tātad tiem, ko sauc
par Annu, jāsaka Ana Anna. Tas izklausījās diezgan jocīgi vietējiem iedzīvotājiem. Tāpat arī, kad Anna pateica kolektīvā, kā sauc
viņas mammu, tātad – Žanna, visi bija ļoti priecīgi, jo Žanna arābiski nozīmē Paradīze. Arābu valodā nav burta „P”, tātad viss, ko
arābi saka angliski vārdos, kur ir šis burts „P”, skan kā „B”. Piemēram – Baradize (Paradise), Baba (Papa), Beter Ben (Peter Pen).
Un pēdējais – šis teksts ir jāpasaka vienmēr, kad gribi ,lai autobuss piestāj pieturā. Pa visu autobusu ir diezgan skaļi jānobļaujas –
Allegambe bjesta! Tas nozīmē – Apstājies, vecīt! Vēlējums no Annas: „Veiksmīgu jums pasaules iekarošanu, bet, lai to tā pa īstam
iekarotu, ir jāmācās valodas!”
Noslēguma prezentācijas autors Normunds Pastars pēc Birzgales pamatskolas absolvēšanas turpināja mācības Ķeguma
komercnovirziena vidusskolā, pēc tam Vidzemes augstskolā, kurā apguva studiju programmu Tūrisma organizēšana un vadība.
Augstskolas mācību laikā studējis angļu, ķīniešu un spāņu valodu, kā arī iesaistījās studentu apmaiņas un prakses programmā
Erasmus, pateicoties kurai Normundam bija lieliska iespēja pavadīt kādu laiku Norvēģijā, strādājot par gidu un vikingu aktivitāšu
vadītāju Vikingu muzejā, kas atrodas Lofotu salās. Arī šovasar, atsaucoties uz Normunda lielisko pieredzi un valodu zināšanām, no
muzeja vadības puses viņam tika piedāvāts darbs šinī muzejā. Normunda (tāpat kā visu iepriekšējo prezentētāju) stāsts izraisīja dzīvu
interesi, jo Normunds stāstīja par savu pieredzi komunikācijā ķīniešu un norvēģu valodā, kā arī mācīja klātesošajiem tik dīvaini
eksotiskās frāzes šajās valodās. Mums visiem bija lieliskā iespēja ne tikai uzzināt/atsaukt atmiņā, ka ķīniešu valodā viens hieroglifs
apzīmē vienu vārdu, ka to vajadzētu uzsākt mācīties līdz 3 gadu vecumam, ka valodā eksistē nesaskaitāms dialektu skaits un četri toņi,
bet arī iemācīties pateikt dažus vārdus ķīniešu valodā. Runājot par norvēģu valodu, kurā Normunds bija sazinājies ar Vikingu muzeja
apmeklētājiem, klausītājiem zālē tika piedāvātas viņa darbā izmantojamās frāzes, tulkotas uz angļu valodu, piem., Er du venstre hent?
(Are you left handed?), Den røde fjæren må ut ( ifra buen)! (Red feather must be out (of the bow)!) u.c. Pašlaik Normunds ir
apņēmības pilns studēt krievu valodu, jo bez šīm zināšanām viņš neredz iespēju ne karjeras izaugsmei, ne personības attīstībai.
Raksta beigās es gribētu piedāvāt dažas atsauksmes par pasākumu „Pasaules valodas” no 5.-9.klašu skolēnu puses:
„Interesanti bija uzzināt daudz ko jaunu; Patika pati ideja par dažādu valstu valodu prezentāciju un pastāstīšanu; Interesanti bija
dzirdēt un redzēt, kā runā un raksta citās valstīs; Labi, ka cilvēki stāstīja par savu pieredzi, deva padomus; Sapratu, ka nav jābaidās no
valodām; Gribētu iemācīties prezentēt savus darbus tā, kā tas bija izdarīts; Iemācījos pateikt dažus vārdus prezentētās valodās;
Uzzināju, kā ir dzīvot citās valstīs; Iemācījos, kā labāk prezentēt savu darbu; Sapratu, kā valodas palīdz vienmēr; Patika, ka stāstīja īsi,
vienkārši un ar ļoti interesantiem faktiem un piemēriem; Gribētos klausīties vēl; Bija ļoti interesanti!; Sapratu, ka visiem tiem, kas
stāstīja par valodām, ir taisnība – valodas ir cilvēkam jāzina, bez valodām nevar dzīvot!; Valodas ir interesantas; Mācīšos angļu un
citas valodas daudz vairāk, jo es zinu, ka tās man noderēs; Valodas zināt ir kaut kas īpašs!”
Paldies, cienījamie skolēni, par jūsu interesi un atsauksmēm! Pateicos Lāsmai, Kristīnei, Elīnai, Santai, Annai, Normundam, Veltai un
Ilmāram, Valentīnam par sapratni un atbalstu šī pasākuma norisē! Paldies arī visiem skolēniem un skolotājiem, kuri šajā dienā ceļoja
visi kopā pa brīnišķīgo valodu pasauli!
PS: Cienījamo lasītāj! Tu noteikti pamanīji, ka īstenībā šis raksts nebija tikai par valodām un to īpašībām, bet pārsvarā gan par
cilvēkiem, kuri uzskata, ka valodas ir viņu bagātība, brīvība, neatkarība, kā arī plaši atvērts logs uz pasauli! Ja Tu vēlies kļūt bagāts
vai vēl bagātāks nekā esi – mācies valodas!
Žanna Vaļevko,
Birzgales pamatskolas angļu valodas skolotāja

