
Nākamais numurs pavisam drīz – speciālizlaidums domē pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem

Nr. 72010. gada jūnijs

Aronas, Barkavas,  Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastu un Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Šogad Madonas pilsētas svētki pir-
mo reizi norisināsies novada ietvaros. 
Madona svin savu 84. dzimšanas die-
nu novada gadadienas priekšvakarā. 
Šķiet, paši vēstures grieži salikuši šos 
gadskaitļus tik tuvu līdzās. Gatavojoties 
savai jubilejai, Madona pošas mums 
visiem, kas patiesībā visi esam savējie. 

Svētku reizē Madonas pilsētas pār-
valdes vadītājs Guntis Ķeveris uzrunā 
iedzīvotājus: „Ko cilvēks vēl cilvēkam, 
draugs draugam, pilsēta novadam, vienā 
laikā un telpā mītošie? Sasniegt augstus 
mērķus, nepazaudējot pamatus. Celt lab-
klājību, neaizmirstot cilvēkus. Un lai katru 
jaunu rītu pilsētu modina gailis un atgādina 
par pilsētas 84 gadu krāto pieredzi. Lai svētki 
izdodas Madonas novadam, tā iedzīvotājiem 
un viesiem!”

Sveicienus sūta Dzelzavas pagasta 
pārvalde: „Šajā straujajā pārvērtību laikā, 
mūsu dažādajā Latvijā, kad mēs dzīvojam, 
staigājot pa bezgalīgām kāpnēm augšup 
ideju pasaulē un lejup ne visai pievilcīgajā 
dzīves īstenībā, pats svarīgākais ir saglabāt 
garīgo līdzsvaru. Tāpēc katram no mums ir 
būtiski saglabāt skaidru un mērķtiecīgi do-
mājošu galvu uz pleciem un krūtīs pukstošu 
sirdi, kuras rīkojas tikai uz vispāratzītiem 
morāles principiem, nobīdot malā savu per-
sonīgo „es” un partiju diktātus, lai mainoties 
mēs saglabātos. Tieši tas ir vajadzīgs mūsu 
novada un Latvijas nākotnei.”

 Novada ļaudīm Ošupes pagas-
ta pārvalde – vietā, kur norisinājās 
pirmais novada pārvalžu salidojums 
– savu vēlējumu izsaka vārdos: „Pagājis 
gandrīz gads kopš tika šķirta jauna vēstu-
res lappuse, lai kopīgi apvienotos, dzīvotu 
un strādātu jaunajā novadā. Toreiz vien 
varējām minēt, kā būs, kā dzīvosim. Viens 
gan bija skaidrs – daudz kas būs atkarīgs 
no cilvēkiem pašiem. Kāds tad ir bijis gads 
pēc novadu reformas? Katrs no mums to 
atcerēsies ar dažādiem notikumiem, gan 
jaukiem, gan ne tik jaukiem. Psihologi 
apgalvo, ka tikai tam ir nozīme, ko atceras 
vēl pēc gada. Novada svētkiem tuvojoties, 
novēlam veselību un izturību, ģimenēm 
– saticību. Nezaudēt cerību, ka būs labāk. 
Pēc katra zemākā punkta jānāk pacēlumam, 
un mūsu cilvēki ar savu darbu un sīksto 
dabu taču pratīs izdzīvot. Lai mums visiem 
izdodas!” 

Sarkaņu pagasts sūta savu sveici-
nājumu: „Daba pārber pāri mums ziedošu 
mīļumu, šūpoles izšūpo vēju un mēs esam 
kopā – savā svētku pasaulē – dziesmu 
skaņās, dejas soļos, dzejas klusumā, 
teātra jokos, mūzikas skaņās un kāda 
ceļa pašā sākuma, kad visi kopā veidosim 
novada tradīcijas, kur spoži iemirdzēt 
visām septiņām varavīksnes krāsām. Lai 
pirmie Madonas novada svētki ir saules 
apmirdzēti, cilvēku smaidu un labestības 
piepildīti!”

Savukārt mētrēnieši savam novadam 
atsūtījuši šādu vēlējumu: „Mēs esam kā 
piecpadsmit gredzeni. Katrs ar savu vērtību un 
skaistumu. Un vidū kā dimants mirdz mūsu 
Madona! Mums mirdzēt zeltā un sudrabā!” 

Lazdonas pagasta pārvalde sveic 
pirmajos novada svētkos Lazdonas un 
visa Madonas novada iedzīvotājus ar 
tautā tik iemīļotiem vārdiem:

„Mazs bij tēva novadiņis,
Bet diženi turējās.
Man pieder tēvu zeme 
Ar visiem līdumiem.
Man pašam kungam būt,
Man pašam arājam.”

Šie vārdi savā būtībā sasaucas ar 
praulēniešu novēlējumu: „Neskatoties 
uz ikdienas grūtībām un problēmām, vēlam 
saglabāt sevī latvieša spītību, ticību sev un 
labākiem laikiem. Lai vienmēr spējam radīt 
labo un skaisto, lai spēks un drosme stāties 
pretī izaicinājumiem.” 

Domās un vēlējumos ar visiem kopā 
ir arī Mārcienas, Aronas, Barkavas, Bēr-
zaunes, Ļaudonas un Liezēres pagastu 
pārvaldes!

Vestēnieši visiem novēl: „ Lai 
novadā uzlabotu iedzīvotāju dzīves 
kvalitāti, novēlam attīstīt inovatīvos 
pakalpojumus sociālās aprūpes jomā 
pensijas vecuma cilvēkiem un iedzīvo-
tājiem ar īpašām vajadzībām. Iespēju 
robežās atbalstīt pagastu projektus, kuri 
palīdzētu uzlabot ģimeņu ar bērniem un 
jauniešu saturīgu brīvā laika pavadī-
šanu dzīves vietā. Panākumus, kopīgu 
darba degsmi un aizrautību novada 
attīstīšanā!”

Kalsnavieši mūs stiprina ar vār-
diem: 

“Cilvēka sirds izdomā sev ceļu, bet vie-
nīgi Tas Kungs pašķir viņa gājumu.”

             (Salamana pamācības 16:9)
Kungs, Jēzu Kristu! (vai Debesu 

Tēvs)
Paldies par to, ka varam svinēt novada 

svētkus! 
Paldies par to, ka ar saviem talantiem 

un vaļaspriekiem varam iepriecināt citus!
Paldies par mūsu vadītājiem! 
Lūdzam, lai Tava roka, Kungs, pieskaras 

un svētī mūsu pagastus un visu Madonas 
novadu! 

Lai Tavs Gars atspirdzina ikvienu 
novada iedzīvotāju un padara gaišākas 
mūsu sirdis! “

Kultūras dzīve 
neapsīkst
Madonas apkārtne allaž bijusi bagā-
ta kultūras tradīcijām, te dzīvojuši 
ievērojami ļaudis, radījuši garīgās 
bagātības, atstājuši vērtības un 
tradīcijas. Kā ir šobrīd? Vai laikā, 
kad nereti jādomā par dienišķo 
izdzīvošanu, kultūras vajadzības 
novadā ir aktuālas?

Par pašreizējām aktualitātēm kul-
tūras dzīvē stāsta novada kultūras 
darba organizators Jānis Kļaviņš.

Šogad vērojams pat pacēlums! 
Laikā, kad samazinās materiālās vērtī-
bas, pieaug pieprasījums pēc garīgām 
vērtībām, cilvēki ne tikai plaši apmeklē 
pasākumus, koncertus, bet arī paši 
meklē iespējas radoši pavadīt brīvo 
laiku. Liels prieks, ka novada pašdar-
bības kolektīviem tieši pirmā novada 
gada laikā piepulcējušies 3 jauni ko-
lektīvi. Tas norāda, ka, neatsakoties no 
kultūras dzīves tradīcijām, saglabājot 
labās iestrādes, pašvaldība ir pieņēmusi 
pareizu lēmumu!

Kuri ir tie stūrakmeņi, uz ko balstās 
Madonas novada kultūras dzīve?

Madonas novada lielākais lep-
nums ir mūsu pašdarbības kolektīvi, 
mākslas studijas. Šogad bijām vieni  no 
retajiem valstī, jo, neskatoties uz esošo 
ekonomisko situāciju, neatteicāmies 
no kolektīvu skatēm. Šādas skates ir 
vajadzīgas, lai, kopā sanākot, dalītos 
pieredzē, vērtētu viens otru, kas svarīgi, 
lai nepazaudētu kvalitāti, lai neapstātos 
mākslinieciskais līmenis. Otrkārt, mēs 
varam lepoties ar attīstīto kultūras in-
frastruktūru – rekonstruējam Madonas 
kultūras namu, faktiski otrā kārta ir ne-
vis rekonstrukcija, bet gan pilnīga jaun-
būve! Tāpat ir gan renovēti, gan pašlaik 
remontēti kultūras nami pagastos,  Ma-
donas estrādē būvēsim nožogojumu, 
kas vairāk ieinteresēs organizatorus 
izmantot mūsu brīvdabas pasākumu 
iespējas. Uzskatu, ka kultūras dzīves 
piedāvājums ir daudzpusīgs, kultūras 
nami ir piepildīti gan no satura, gan 
apmeklētības viedokļa.

Bez iestrādņu un tradīciju sagla-
bāšanas novada kultūras dzīvē ir 
ienācis arī kas jauns?

Mūsu lielais ieguvums ir daudz-
funkcionālā halle, kurā nu var notikt 
plaši izklaides pasākumi. Patiess 
sasniegums ir halles akustikas sakārto-
šana, ierindojot mūs vadošajās pozīcijās 
valstī tai ziņā, ka spējam nodrošināt ap-
jomīgus muzikālus pasākumus slēgtā 
telpā. Ir izveidojies loģisks sadalījums 
– kultūras nams pārsvarā nodrošina 
augstvērtīgu akadēmisku pasākumu 
norisi, savukārt, halle uzņem izklaides 
žanra pārstāvjus, cienītājus. Pateicoties 
koncertdarbībai, ko varam nodrošināt 
hallē, esam piesaistījuši daudzskaitlīgu 
publiku ne tikai novada mērogā, bet 
pie mums brauc arī skatītāji no visiem 
kaimiņu un pat tālākiem novadiem. Uz-
skatu, ka tā ir mūsu niša – liela mēroga 
koncerti slēgtā telpā.

Šogad notiek pirmie pilsētas svētki 
novada ietvaros, kas faktiski ir veltī-
jums visam novadam. Kas paredzēts 
šajos svētkos iedzīvotājiem? 

Dzīvojot novadā, nevaram nodalīt 
pilsētu un pagastus. Tie nav kādi atse-
višķi svētki, bet gan visu iedzīvotāju 
svētku brīdis! Neskatoties uz salīdzino-
ši pieticīgo finansējumu, esam centušies 
gan novada iedzīvotājiem, gan viesiem 
sarūpēt daudzpusīgu svētku program-
mu, kas, cerams, neliks vilties: būs vieta 
gan sportiskām aktivitātēm, kristīgiem 
pasākumiem, folklorai, notiks mūsu 
pašdarbības kolektīvu un profesionālu 
mākslinieku koncerti, uzvedumi, dejas, 
ballītes – tas viss veltīts Madonas pilsē-
tas 84. un Madonas novada pirmajai ga-
dadienai! Aicinu atrauties no ikdienas 
rūpēm un piedalīties pasākumos, kas 
domāti dažādu paaudžu apmeklētā-
jiem. Nāciet nevis kā ciemos, bet kā pie 
sevis uz mājām – svinēsim pilsētas un 
novada svētkus kopā!

Dzintra StraDiņa
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Katram lielākam un mazākam pagas-
tam, Madonai, katram atsevišķi un 
visiem kopā – pastāvēt. Jo, vai maz 
kāds gribētu kāpties atpakaļ (un – uz 
kurieni?) pēc visa, kas jau pārvarēts! 
Kad aiz muguras lielais nezināmais, 
kad katrs esam apjautuši savu vietu 
un nozīmi vienotajā veselumā, atliek 
doties tālāk. Nestāvēt malā, bet gan 
piedalīties, palīdzēt, atbalstīt. Rast 
kopsaucēju un vilkt vezumu vienā 
virzienā, kaut esam tik dažādi. Lai 
nesanāk, kā tai tautas pasakā, kad 
katrs velk uz savu pusi atspēries, 
bet vezums kā stāvējis uz vietas, tā 
stāv... Lai no kuras puses nākam, ko 
pārstāvam, aizstāvam vai noliedzam, 
tak, sirds dziļumos vēlamies normālas 
dzīves. Un visi jau nevar pasaulē aiz-
skriet – tepat vien jādzīvo, jāstrādā. 

Kā deputāts Valentīns rakstiņš tei-
cis: „ šajos laikos galvenais – ir jāiztur 
un jānoturas!” Grūti laiki, kaut tik 
cilvēciski velk uz nesaskaņām, ir 
pārvarami vienīgi kopā. 

Apritot pirmajai novada gads-
kārtai, Kaspars Udrass Vēstnesim 
raksta: „Mēs esam lielākais novads 
Vidzemē! Būsim lepni par to! Mūs 
vieno mūsu novada dažādība. Mums 
ir gan Gaiziņa pakalni, gan Lubāna 
klāni. Madonas novadā dzīvo lepni un 
strādīgi ļaudis. Par spīti krīzei mēs tomēr 
redzam,  ka daudzas lietas novadā tiek at-
jaunotas, tiek  celtas ēkas un būvēti ceļi. 
Protams, ka mēs visi vēlētos, lai vairāk 
par to, kas jau novadā notiek, aktīvāk 
attīstītos tieši ražojoši uzņēmumi, kas 

Madonas novadam būs būt!

24 kolektīva dalībniekiem vislabāk 
patīk raksturdejas un tās, kuras 
kādiem īpašiem svētkiem veidojusi 
vadītāja Daiga Maderniece. Kolektī-
va nosaukums „Labākie gadi” tiem, 
kas nepazīst dejotājus tuvāk, liekas 

nopietns, nepieejams… bet patiesībā, 
viņi ir jautri, humora pilni, ar drau-
dzīgu labestības dzirkstelīti sirdī. 
Nekad neaizmirsīs sagādāt kādu 
pārsteigumu citiem kolektīviem 
jubilejas reizē, neizpaliks arī kāds 

Sarkaņu pagasta spēcīgās deju tradīcijas

Kolektīva jubilejas reizē, tā vadītājai Skaidrai Dzenei tika pasniegts Nemateriālā 
kultūras mantojuma valsts aģentūras atzinības raksts par ieguldījumu tautas 
mākslas tradīciju kopšanā un popularizēšanā. 

Sarkaņu pagasta vārds daudzu 
gadu garumā saistās ar labiem, sta-
biliem pašdarbības kolektīviem, kas 
darbojas, sniedz koncertus, gūstot 
gandarījumu sev un sniedzot prieku 
citiem. Nozīmīgas jubilejas šogad 
pavasarī ar skaistiem koncertiem 
svinēja deju kolektīvi „Senči” un 
„Labākie gadi”.

 Caur sidraba birzi gāju. Gāju 
domādama, gāju dziedādama, gāju 
dancodama, tas nekas, ka ar sudra-
bu matos – tā varētu teikt par mūsu 
novada kultūras dzīves gaviļniekiem 
– vecākās paaudzes deju kolektīvu 
„Senči”. Pavisam nemanot pagājuši 
25 gadi, kopš uz pirmo mēģinājumu 
Patkules tautas namā viņus pulcēja 
vadītāja Skaidra Dzene. Vairāk 
nekā puse dalībnieku kolektīvā nu 
jau dejo 15 un vairāk gadus, un pēc 
neoficiālas informācijas „Senči” ir 
viens no gados visvecākajiem deju 
kolektīviem Latvijā. 

Savukārt koncertā „Viena mīles-
tība vieno mūs” 20 gadu jubileju svi-
nēja vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Labākie gadi”. Jau pats koncerta 
nosaukums liecina, ka draudzīgā 
atmosfēra kolektīvā, savstarpējās 
attiecības un kopējs darbs, ir pamats 
kolektīva sekmīgai darbībai daudzu 
gadu garumā. „Labākie gadi” savas 
darbības laikā iestudējuši 118 dejas, 
no kurām pašlaik repertuārā ir 37, 
atliek tikai vienreiz pamēģināt un 
var dejot koncertā. Kolektīva reper-
tuārs šajos 20 gados ir raibu raibais. 
Ir dejas, kas ir obligātajā repertuārā, 
bet tiek nodejotas tikai pāris reizes 
un ir tādas, kas iepatīkas gan ska-
tītājiem, gan pašiem dejotājiem, un 
tad gribas dejot vēl un vēl. Visiem 

atpūtas brīdis ārpus mēģinājumu un 
koncertu grafika, kad apmeklēt kādu 
pasākumu kopā, aizbraukt ekskursijā 
ar ģimenēm vai vienkārši pasēdēt, 
ieiet pirtī un „uzsist kādu klačiņu”. 
Koncerta viesi bija Raplas rajona 
Marjamaa kultūras nama deju kolek-
tīvs „Hopsani”, ar kuriem Sarkaņu 
dejotājus saista draudzība nu jau 5 
gadu garumā. „Hopsani” koncertā 
dejoja populāras igauņu tautas dejas, 
turpretī pasākuma otrajā daļā pilnīgi 
cita rakstura dejas, varētu teikt – bija 
brīnišķīgs šovs. Jubilejas koncerti 
allaž ir dejotāju svētku diena, kad 
aiz muguras palikušas mēģinājuma 
vakaru stundas, uztraukums un dau-
dzi spilgti notikumi kolektīvu pastā-
vēšanas vēsturē, tāds mazs pieturas 
punkts, tālāk jaunas domas, jauni 
darbi un jaunas tikšanās ar deju. 

5. jūnijā „Labākajiem gadiem” de-
jas ceļš vedīs uz Valmieru, kur notiks 
VII Vislatvijas vidējās paaudzes deju 
kolektīvu svētki. Viņi ir vienīgais 
vidējās paaudzes deju kolektīvs 
Madonas novadā, kas apguvis šo 
svētku repertuāru un, kā paši dejotāji 
saka: „Mums tur ir jābūt, jo tāpēc jau 
dejojam, lai ne tikai mēģinātu, bet arī 
svētkus svinētu.”

Sarkaņu dejotāju jaunā paaudze – 
Sarkaņu pamatskolas mazie dejotāji 
un jauniešu deju kolektīva „Resgaļi” 
studija 5. jūnijā piedalīsies Madonas 
novada svētkos, bet visi kopā Sar-
kaņu pagasta pašdarbības kolektīvi 
koncertēs 22. jūnija vakarā Biksēres 
estrādē, ieskandinot Uguns skulptū-
ru festivālu un Līgo svētkus.

ValDa KļaViņa, 
Sarkaņu tautas nama direktore  

ValDaS KļaViņaS un  
KriStapa VeļĶera foto

„Spieta”  
sveiciens 
svētkos
pasaulē ir iespējams dzīvot di-
vējādi: bēgot no grūtiem jautāju-
miem un situācijām vai pieņemot 
dzīves izaicinājumus un uzdevu-
mus un mācoties tos risināt. Izvē-
loties otro iespēju, atskārstam, ka 
visam mūsu dzīvē ir kāda nozīme. 
Lielākā gudrība – to saprast, tātad 
iemācīties dzīvot – tā savās atziņās 
teicis Juris Rubenis.

Ģimene un tās pavards ir tas, 
kas ikvienam ieliek pamatus lie-
lajai dzīves skolai. Kultūra atšķir 
tautu no tautas. Eiropas kontekstā 
mēs lepojamies ar saviem unikā-
lajiem Dziesmu un deju svētkiem 
ar vēlmi mācīties mūzikas skolās, 
bet tam pamatus ieliek ģimenes, 
dziedot bērnam pirmo šūpuļ-
dziesmu, pirmo rotaļdziesmu. 
Mūsu novads un Madonas pilsēta 
ir bagāta ar dziedošām ģimenēm. 
Īpašs prieks par tām, kur ne tikai 
māmuļa, bet arī tētis atrod laiku 
kopīgai dziesmai. Vītolu ģimene 
no Liezēres. Būs laiks, kad atkal 
būsim kopā, klausoties viņu īpašo 
dvēseles dziesmu, ko apgaismojis 
Gaismas eņģelis.

Apbrīnas vērta ir Madonas 
viesu Beitiku ģimene, kur 10 bērnu 
mamma un tētis teic, ka,  kopā esot 
pasākumos ar bērniem, nav jādo-
mā, kā tos audzināt, mūzika un 
dziesma to izdara viņu vietā.

Lai izteiktu savas ģimenes 
„Mēs” pasaulē, jārod iespējas sevi 
parādīt arī uz skatuves, bet tam 
nepieciešams atbalsts. Esmu patei-
cīga Vītolu ģimenes un to draugu 
koncertu atbalstītājiem. Sirsnīgi 
sveicot Madonas pilsētas svētkos 
– novadam, izsaku pateicību par 
atbalstu dziedošo un muzicējošo 
ģimeņu „Spietam” – Madonas 
novada pašvaldībai, laikrakstam 
„Stars”, Vidzemes televīzijai, Ma-
donas BJC, Madonas pilsētas KN, 
īpaši Aināram Vecozolam, veika-
lam „Lauku labumi”, Irinai Uha-
novai, SIA „Krūmiņa Beķereja”, 
SIA „Ādere A”, SIA „Madonas 
poligrāfists”.

Mēs dziedam draugiem dziesmu
Par mūsu dienas gaitām.
Ar dziesmas kurto liesmu,
Jums visiem sniedzot prieku!
Lai patiess prieks, jauka svētku 

noskaņa visiem Madonas novada 
ļaudīm!

anita KļaViņa,
Madonas novada  

dziedošo, muzicējošo  
ģimeņu „Spieta” vadītāja  

Ielūdzam  
uz Madonas 

pilsētas 
svētkiem –  
novadam
no 3. līdz 

6. jūnijam!
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dotu iedzīvotājiem darba vietas, kā arī 
būtu lielāka bērnu dzimstība un jauni 
cilvēki pēc tālām un gudrām skolām 
vairāk atgrieztos savā dzimtajā novadā, 
bet šīs lietas mēs, novada deputāti, varam 
risināt tikai netieši, radot labvēlīgu vidi 
uzņēmējdarbībai, ģimenēm, jauniešiem, 
domājot par brīvo laiku, veselības aprūpi, 
izglītību, attīstot infrastruktūru.  To mēs 
arī darām, un, pateicoties daudzu jo dau-
dzu aktīvu cilvēku darbiem un enerģijai,  
Madonas novadā lietas uz priekšu virzās 
itin sparīgi. Paldies viņiem par to!” 

Atskatoties uz aizvadīto darba 
cēlienu, Vanda Maderniece atzīst 
un vienlaikus novēl: „Novada vei-
došanās bijis grūts periods, pārpildīts 
ar emocijām, reizēm nesapratni un 
vilšanos. Jebkura reorganizācija, jeb-
kura sastapšanās ar izmaiņām ierastajā 
kārtībā nes sev līdzi zināmas bažas. 
Vienlaicīgi mūs skāra arī ekonomiskā 
krīze, tādēļ deputātu un ierēdņu pūliņi 
sakoordinēt visu nozaru darbību nova-

dā saistīti ar pūlēm ietaupīt līdzekļus. 
Ir taču ne tikai jāizdzīvo, bet arī jāattīs-
tās. Paldies par sapratni un sadarbību, 
īpaši izglītības jomā! Mācību procesa 
organizācija visos līmeņos lielā mērā 
nosaka mūsu nākotni. Vai nākamā pa-
audze būs drosmīga, radoša, patstāvīga 
savos spriedumos, mērķtiecīga. Dzīves 
situācijām nerimtīgi, ik mirkli mai-
noties, mainās arī cilvēks. Noslīpējas 
paradumi, uzkrājas pieredze, kas dzīves 
mainības dēļ atkal un atkal jāattīsta no 
jauna. Būsim elastīgi! Lai mūsu kopīgo 
pūļu rezultātā šajā nemitīgajā mainībā 
izdodas novada attīstība!” 

Būtiska novada nākotnes un visu 
ieguldīto pūliņu jēga ir tad, ja pratī-
sim piesaistīt mūsu jauniešus, depu-
tāte Gunita Kļaviņa uzskata, ka „lai 
novads, pilsēta nenovecotu, tiem nemitīgi 
jāatjaunojas. Paaudžu pārmantojamība 
rada drošības sajūtu pamatīgumam, kura 
balsts ir mūsu jaunieši. Tāpēc ir svarīgi, 
lai Madonas vārds piesaistītu jauniešus 

gan ar interesi veidojot tās šodienas 
seju, gan skatoties nākotnei acīs – redzēt 
jauniešus atgriežamies jau ar nopietnu 
izglītības bagāžu savā novadā, pilsētā. Ir 
jābūt pamatiem, kāpēc jauniešiem būtu 
vēlēšanās dzīvot Madonas novadā un tā 
vēstures grāmatā ierakstīt arī savu dzīvi 
un tās nozīmīgākos brīžus. Mums ir ie-
spējas strādāt Madonā. Iespējams, veidot 
savu biznesu, bet līdztekus tam nepiecie-
šamas saturīgas brīvā laika pavadīšanas 
iespējas, ko piedāvā novada ārpusskolas 
izglītības iestādes, jauniešu un aktīvās 
atpūtas centri. Madonas pilsētai un 
novada iedzīvotājiem svētku reizē vēlu 
izjust jaunības degsmi, radošas domas 
un aktīvu rīcību katram savā vietā.” 

Deputāts rihards Saulītis atzīst: 
„Es ceru, ka katram no mums, kuram nav 
vienaldzīga mūsu novada tālākā attīstība, 
jau ir izveidojies savs priekšstats par to, 
vai administratīvi teritoriālā reforma un 
pārmaiņas, kas nākušas tai līdzi, ir kaut 
kā ietekmējušas gan mūsu personīgo 
dzīvi, gan novada dzīvi kopumā. Novada 
reforma nesusi līdzi gan pozitīvas, gan arī 
dažas neviennozīmīgi vērtējamas tenden-
ces, taču kategoriskus secinājumus izteikt 
būtu pāragri. Par to, kas ir izdevies, kas ne, 
ir jāspriež novada iedzīvotājiem. Mums ir 
pietiekoši daudz gan aktīvu iedzīvotāju, 
uzņēmēju, gan zinošu darbinieku novada 
pašvaldībā un katrā pagasta pārvaldē, lai 
nākotnē izveidotos par spēcīgu novadu. 
Panākumi sākas ar pārliecību. Svarīgi ir 
ticēt, tad arī visi kopā izveidosim bagātu 
un plaukstošu Madonas novadu.”

Domas apkopoja  
Dzintra StraDiņa

Sarkaņu deju kolektīvs “Labākie gadi”.
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Atskatāmies uz pirmo gadu
teju apritēs gads, kopš dzīves jauniz-
veidotajā Madonas novadā, kas tapa 
administratīvi teritoriālās reformas 
rezultātā. 2009. gada 6. jūnijā devā-
mies uz vēlēšanu iecirkņiem, lai ievē-
lētu novada lēmējvaru – deputātus, 
bet pirmā domes sēde tika sasaukta 
1. jūlijā. Šajā numurā, cienījamie la-
sītāji, piedāvājam sarunu ar domes 
vadību – priekšsēdētāju andreju Ce-
ļapīteru, vietniekiem – Daigu Ābolu 
un agri lungeviču par aizvadīto 
laika posmu novadā, par nākotnes 
iecerēm un vienkārši cilvēciskas pār-
domas par laiku, kurā dzīvojam.

Kā vērtējat pirmo gadu novadā?

a. Ceļapīters – Aizvadītais pir-
mais gads novadā nav bijis viegls, 
bet pilnvērtīgs un labs. Allaž jau var 
vēlēties vēl labāk, taču vienmēr ir 
jāsaglabā arvien jauni mērķi, uz ko 
tiekties. Esam izveidojuši struktūru, 
ieviesuši darbības sistēmu, ko turpi-
nām pilnveidot, esam sadalījuši atbil-
dības, nobeigumam tuvojas teritoriālā 
plānojuma attīstības programmas 
izstrāde, piesaistot finansējumu, 
turpinām iesāktos projektus, esam 
uzsākuši jaunas aktivitātes. Šobrīd 
svarīgākais ir iemācīties domāt visa 
novada kategorijās, uztvert novadu 
kā savas mājas, SAVU novadu. 

Kādas bija izjūtas laikā pirms novada 
izveidošanās, sabiedriskās apsprieša-
nas laikā, tajās nedēļās un mēnešos, 
kad jautājumu bija vairāk nekā atbil-
žu? ar kādām domām gatavojāties 
startam novada vēlēšanās?

a. lungevičs – Uz vēlēšanām gāju 
ar domu, ka jāstartē, lai iekļautos 
novada veidošanās procesā. Sapratu, 
ka tas, kā turpmāk dzīvosim, lielā 
mērā būs atkarīgs no ievēlētajiem 
deputātiem. Laiks pirms vēlēšanām 
nebija viegls, valdīja neziņa, savukārt 
neziņa rada negācijas, jo nezināmais 
vienmēr baida. Taču, ja pats iesaisties 
procesā, labāk vari redzēt, izprast 
notiekošo. Mums visiem ir jāsaprot, 
ka pirmais gads ir vissmagākais, jo 
liels sākums vienmēr ir grūts, taču 
kopumā esam sasnieguši rezultātu. 
Uzskatu, ka reforma ir noritējusi ar 
plus zīmi, kaut arī, domājot īstermiņā, 
ir jāpārvar daudz ar reorganizāciju 
saistītu jautājumu – neskaidrības par 
pilnvaru, funkciju sadali, saistošajiem 
noteikumiem utml. Protams, tas rada 
diskomfortu domē un pagastos strā-
dājošajiem, taču, raugoties ilgtermiņā, 
ieguvēji visās jomās būs tieši lielie 
novadi.

D. Ābola – Uz vēlēšanām gāju 
ar zināmām bažām, jo biju novada 
skeptiķe. Bažu pamatā bija neziņa, 
kā būs strādāt tik lielā saimniecībā. 
Līdz tam darbojos pilsētas mērogā, 
kur lielākoties visu bijām sakārtojuši, 
sistēma un darba ritms bija zināms, 
saprotams, labi nostādīts, taču, veido-
joties novadam, bija daudz neskaid-
rību. Kā veiksmīgi tiksim galā, vai 
jaunais mehānisms nebūs par daudz 
sarežģīts un smagnējs? Tā kā neesmu 
no tiem, kas stāv malā un neapmieri-
nātībā tikai kritizē, nolēmu iesaistīties 
jaunajā procesā. Gadu gaitā esmu 
uzkrājusi pieredzi izglītības, kultūras 
un sociālajā jomā, tāpēc arī tagad šīs 
ir tās sfēras, kurās darbojos. 

Kā ir pašlaik ar šīm bažām?

D. Ābola – Nevarētu teikt, ka tās 
būtu pilnīgi pārgājušas, vēl tik daudz 
darāmā, jo gatavas receptes taču nav 
nevienam!  Tomēr darba gaitā esmu 
pārliecinājusies, ka ir daudz svarīgu 
ieguvumu, pateicoties tieši  mūsu 
novada lielumam. Neredzu, kā turp-
māk, sevišķi laikā, kad valūtas fonds 
diktē tik smagus noteikumus valsts 
budžetam, varēs pastāvēt mazie no-
vadi. Tas, ka esam liela pašvaldība, 

ir ļāvis mums saglabāt visas skolas 
novada teritorijā, jo, kā ir aprēķināts, 
sevi uzturēt spēj skola, sākot tikai no 
160 audzēkņiem; mēs esam spējuši ne 
tikai pastāvēt, bet pat, piesaistot inves-
tīcijas, uzsākt lielus darbus pagastos, 
pilsētā. Mazam novadam šādas jaudas 
nebūtu pa spēkam.

Kā vērtējat administratīvi teritoriālo 
reformu kopumā?

a. Ceļapīters – Mums kā lielāka-
jam novadam Vidzemē reforma nesu-
si veiksmi, taču valsts mērogā kopumā 
tā nav izdevusies. Novadi izmēru ziņā 
izveidoti neviendabīgi; ja mēs kā liels 
novads spējam pārņemt un pildīt visas 
funkcijas, tad mazajiem novadiem 
nebūs šādas kapacitātes. 

a. lungevičs – Mazajiem nova-
diem pati reforma nenoritēja smagi, 
taču tālākā nākotnē tikai lielie novadi 
spēs pilnvērtīgi izpildīt paredzētās 
funkcijas, uzdevumus un piesaistīt 
investīcijas. Mūsu galvenais mērķis 
ir panākt līdzsvarotu attīstību nova-
dā, līdzvērtīgus pakalpojumus un 
nodrošināt to pieejamību visā novada 
teritorijā. Apzinos, ka tas nav viegli 
paveicams, taču, ja reiz ir notikusi šāda 
reforma, būtu jānodrošina samērība. 
Runājot valsts mērogā, diemžēl, iz-
veidojot atšķirīga lieluma novadus, ir 
izjaukta loģiska sistēma, kas pamatā 
nodrošināja līdzīgus priekšnoteiku-
mus visām pašvaldībām, jo funkcijas 
taču visiem jāpilda vienādas.

Kā vērtējat to jomu aktivitāti novadā, 
kas nesaraujami saistītas ar iedzīvo-
tāju brīvo laiku, tātad – ar kvalitatīvu 
atpūtu, pilnvērtīgām aktivitātēm, kas 
galu galā veido mūsu labsajūtu?

a. lungevičs – Viena no šādām 
jomām noteikti ir sports, kas novadā 
nekādā ziņā nav aizmirsts vai apdalīts. 
Ar pilnu sparu notiek sportiskas akti-
vitātes, esam pārņēmuši un turpinām 
pagastos, pilsētā izveidotās tradīcijas. 
Pateicoties novada sporta infrastruk-
tūrai, pie mums norisinās liela mēroga 
sporta pasākumi – pirmais novada 
čempionāts florbolā, valsts mēroga 
veterānu un cīņas sporta veidu sacen-
sības, šovasar norisināsies Krievijas 
čempionāta posms rallijā apvidus au-
tomašīnām, kā arī Latvijas čempionāta 
posms rallijā. Strādājam pie Eiropas 
finansējuma piesaistīšanas kartinga 
trases sakārtošanai, turpinām piln-
veidot BMX trases gan Smeceres silā, 
gan Kalsnavā, rekonstruējam sporta 
laukumus Degumniekos, Dzelzavā.

D. Ābola – Viens no iemesliem, kā-
pēc novada budžets ir tik saspringts, ir 
tas, ka, neskatoties uz stingriem taupī-
bas pasākumiem, faktiski esam sagla-
bājuši visas līdzšinējās kultūras dzīves 
tradīcijas, kolektīvus, neviens, kas 
aktīvi darbojas, nav beidzis pastāvēt 
naudas trūkuma dēļ! Arī tas ir mūsu 
lielā novada ieguvums. Tajā pat laikā, 
pierādot savas vajadzības, kultūras 
darbiniekiem nācās rūpīgāk izvērtēt 
savu budžeta pieprasījumu, rūpīgāk 
izsvērt un argumentēt, kas gala re-
zultātā mums ir devis augstvērtīgāku 
kultūras piedāvājumu. Manuprāt, tie 

cilvēki, kas mazāk ietekmējas no nereti 
masu medijos paustajām negācijām, 
vairāk prieka rod savā ikdienā un at-
rod gan laiku, gan enerģiju piedalīties 
novada kultūras dzīvē.

Kāda ir jauniešu dzīve novadā? Vai 
jaunietim mūsu novadā ir nākotne?

a. Ceļapīters – Novadā pirmkārt 
būtu jāvērš uzmanība uz demogrā-
fiskajiem rādītājiem. Pagājušais gads 
bija dramatisks – dzimis tikai 181 
bērns (salīdzinoši 1991. gadā piedzi-
ma 472 bērni, kas tagad ir vidusskolu 
absolventu vecumā). Tas ir ļoti būtiski 
novada attīstībai, jo lai veidotos dzīves 
un darba vietas, ir jābūt paaudžu pēc-
tecībai. Uzskatu, ka jauniešu labā da-
rām daudz, ko uztveram jau kā pašu 
par sevi saprotamu – esam izveidojuši 
labus bērnudārzus, skolu sistēmu, 
novadā ir iespēja pat iegūt augstāko 
izglītību, uzbūvēti kvalitatīvi sporta 
un kultūras objekti, turpinām pilnvei-
dot pievilcīgu vidi – tās ir lietas, kas 
ietilpst pašvaldības funkcijās un ko arī 
esam paveikuši, lai novads izveidotos 
kā pievilcīga vieta. Ir radīts pamats, lai 
realizētu savs idejas, tai skaitā uzsāktu 
uzņēmējdarbību. Jauniešus aicinu 
ieprogrammēt domāšanu nevis bals-
toties no darba ņēmēja pozīcijas, bet 
gan mācīties ar domu kļūt par darba 
devējiem. Mums ļoti trūkst uzņēmīgu 
cilvēku, kas dodas uzņēmējdarbībā, 
kaut arī konkurence šajā jomā nav liela 
un iespējas var atrast. Uzskatu, ka ie-
dzīvotāju, tai skaitā jauniešu, došanās 
ārpus sava novada vai valsts nebūtu 
jādramatizē – ja cilvēks mācās vai strā-
dā, lai atbalstītu ģimenes budžetu, tas 
norāda uz drosmi un spēju uzņemties 
atbildību un negaidīt kādu no malas, 
kas noorganizēs vai īstenos vēlmes 
viņa vietā. Jaunajiem ļaudīm pašiem 
jāņem iniciatīva savās rokās, jānāk 
klajā ar idejām, jo neba jau pusmūža 
vīri un sievas, kas lemj, var pārzināt 
visas jauniešu vēlmes. 

a. lungevičs – Pats esmu pēc 
studijām atgriezies dzimtajā pusē un 
uzskatu, ka jaunatnei ir jāpaliek nova-
dā un iespējas var sameklēt vienmēr. 
Jautājums ir par to, kā jaunietis vēlas 
sevi redzēt – daļa aiziet tāpēc, ka citi 
tā dara un tāpēc pat neiedomājas, 
ka varētu pēc studijām atgriezties. 
Tas, ko novads var darīt šajā ziņā, ir 
izveidot jauniešu brīvajam laikam 
saistošu infrastruktūru (prieks, ka 
tas ir uzņēmis apgriezienus), ar labiem 
pasākumiem pārklāt nedēļas nogales, 
kas jau rada pievilcīgu vidi jaunajiem, 
lai pievērstos savai dzimtajai pusei. 

D. Ābola – Runājot par jauniešiem, 
vispirms gribu minēt kā piemēru arī 
mūsu sirmgalvjus. Kad piemiņas 
pasākumā tikos ar represētajiem, šie 
cienījamie ļaudis neviesa pret sevi 
nekādu līdzjūtību vai nožēlu tajā ziņā, 
ka viņi negaužas, viņi uzsver, ka pār-
dzīvojuši ne tādus laikus vien! Viņi ir 
tie, kas, neskatoties uz visu pārciesto, 
nav zaudējuši ticību rītdienai. Un 
tāpat mani pārņem patiess lepnums, 
satiekot jauniešus, kas ir savā ziņā tādi 
paši – ar ticību savai valstij, ar lieliem 

mērķiem, uzdrīkstēšanos. Šādi cilvēki 
ir mūsu novada balsts un nākotne. 
Nevajag baidīties iesaistīt jauniešus, 
uzticēties viņiem, mums ir gudra un 
varoša jaunā paaudze! Kā noturēt šos 
gaišos cilvēkus uz vietas – tā lielā mērā 
ir valsts līmeņa politika.

arī mūsu novadā ne tikai jaunieši, 
bet arī pusmūža ļaudis dodas uz ārze-
mēm. Ko jūs teiktu aizbraucējiem vai 
tiem, kas domā šādi rīkoties?

a. Ceļapīters – Tā ir šodienas 
situācija, kad Latvijā ir grūti. Taču, 
ja cilvēks meklē reālu risinājumu 
pašreizējām grūtībām, tas liecina par 
spēku pieņemt izšķirošu lēmumu, 
attālums rada iespēju paraudzīties 
uz savu dzimto vietu objektīvāk, un 
esmu pārliecināts, ka šādi cilvēki 
atgriezīsies. Atgriežoties atradīs savu 
vietu, būs iepazinuši darba ritmu un 
apjomu, pārvedīs vērtīgu pieredzi un 
uzdrošināsies uzsākt savu biznesu. 
Šādi ļaudis novadam nav zuduši. 
Pašlaik vērojams problēmas pagaidu 
risinājums.

a. lungevičs – Ir daļa iedzīvotāju, 
kas dotos projām jebkurā situācijā, 
taču lielākā daļa tā ir spiesti rīkoties 
un dzīvo svešumā ar domu atgriez-
ties. Šie cilvēki mums nav zuduši, 
agrāk vai vēlāk viņi atgriezīsies ar 
savu pieredzi, mainītu domāšanu un 
dzīves uztveri, ar domu uzsākt savu 
biznesu šeit. Protams, primārais, kas 
liek doties projām, ir darba vietas, un 
pašvaldība diemžēl tiešā veidā nav 
darba vietu radītāja. Bet, manuprāt, 
te vairāk ir jautājums par latviešiem 
kā nāciju – mums nav uzņēmēju, bet 
gan darba ņēmēju domāšana. Mēs pa-
rasti neuzdrošināmies ņemt iniciatīvu 
savās rokās un rīkoties. Taču prieks, 
ka ir arī labi piemēri, uzņēmēji izrāda 
jaunas iniciatīvas un tad pašvaldība 
var atbalstīt. 

D. Ābola – Cilvēku aizbraukšana 
ir ciešā saistībā ar sociālo jomu, un 
sociālie jautājumi  ir ļoti sāpīga tēma. 
Kaut arī neviens pabalsts cilvēkam 
neatsver reālu darba vietu, to sajūtu, 
ka esi sabiedrībai noderīgs, pašvaldī-
bas varā nav radīt jaunas darba vietas. 
Ko mēs varam darīt to cilvēku labā, 
kas nonākuši grūtā situācijā? Šogad 
esam palielinājuši sociālo budžetu, 
izveidojuši vienotu sociālās palīdzības 
pakalpojumu klāstu, vienotu pabal-
stu sistēmu. Turklāt neesam slēguši 
nevienu pansionātu, neskatoties uz 
to, ka valsts atteicās no jebkādas līdz-
finansēšanas.

Kādu jūs redzat Madonas novada 
nākotni?

a. Ceļapīters – Nākamo gadu sais-
tu ar situāciju valstī kopumā, jo mūsu 
dzīvi vistiešāk ietekmē Saeimas lēmu-
mi un īpaši tas, kādus lēmumus Saei-
ma pieņems pēc 2. oktobra vēlēšanām. 
Kāds būs valsts budžets, tā mums būs 
jādzīvo. Zinot, Pasaules bankas prasī-
bas, vieglas dienas neprognozēju. Būs 
jāpielieto māka sabalansēt finansiālās 
iespējas ar situāciju, līmeni, pie kāda 
mūsu iedzīvotāji ir pieraduši, tas būs 

laiks, ko raksturos māka lejupejoša 
budžeta apstākļos izdarīt maksimāli 
daudz. Otrkārt, intensīvi meklēsim 
veidus finansējuma piesaistei, lai īste-
notu uzsāktos projektus, jo aktivitātes 
nodrošināšana būtībā ir mūsu reālais 
ieguldījums krīzes pārvarēšanā. Tāpēc 
novēlu uzņēmējiem, kas turpina strā-
dāt, uzņemt apgriezienus, bet tiem, kas 
palikuši bez darba un nevēlas peļņas 
meklējumos doties projām no savām 
mājām, pārdomāt un uzdrošināties 
kļūt par darba devējiem vai vismaz 
individuāli nodarbinātām personām, 
jo krīzē mūžīgi nedzīvosim. Esam 
vienotajā pasaules telpā un kā maza 
valsts esam cietuši vairāk, taču ekono-
mika attīstīsies un vispārēja aktivitāte 
atsāksies. 

a. lungevičs – Ilgtermiņā raugos 
optimistiski. Kā liels novads esam 
spēcīgi stratēģiskā ziņā, finansiāli, paši 
spējam nodrošināt visas pašvaldības 
pārziņā esošās funkcijas. Kad būsim 
pilnībā sakārtojuši iekšējo darba 
organizāciju, zudīs neziņa, negācijas, 
ko tā rada, un doma, ka novads mums 
ir uzspiests. Mainoties psiholoģiskajai 
atmosfērai, arvien vairāk ieraudzīsim 
tos plusus, ko novada izveidošanās 
mums ir devusi – pagastos jau tagad 
tiek ieguldīts vairāk nekā pilsētā, un 
tas arī saprotami, jo ne visur pagasts 
saviem spēkiem bija spējīgs sakārtot 
savus objektus, un jāatceras, ka jau 
šobrīd esam izdarījuši daudz, tāpēc 
nākamais gads novadā tomēr būs 
vieglāks nekā pirmais. 

D. Ābola – Domāju, ka nāka-
mais novada gads nebūs viegls ne 
sabiedrībai, ne mums, deputātiem. 
Ir jāpieņem nepopulāri lēmumi, un 
sabiedrības neapmierinātība lielā 
mērā ir saprotama – kuram gan patīk 
samazināta alga vai zaudēta darba 
vieta! Tāpēc uzskatu, ka nākamgad 
mūsu galvenais uzdevums ir vērst 
uzmanību uz darba vietu noturēšanu 
pašvaldības sistēmā strādājošajiem, 
uz rūpēm par sociāli jūtīgākajām 
iedzīvotāju grupām. Protams, ir 
jāpabeidz iesāktie projekti, darbi, 
tomēr to apjoms nākamgad nebūtu 
jāpalielina. 

Visbeidzot, ko jūs novēlat sava no-
vada iedzīvotājiem visu deputātu 
vārdā?

D. Ābola – Sagaidot novada 
nākamo gadu, novēlu iedzīvotājiem 
aktīvāk nākt klajā ar savām idejām, 
nākt pie priekšsēdētāja, deputātiem, 
kopīgi meklēt problēmu risinājumus. 
Deputāti ir atvērti priekšlikumiem, 
es analizēju arī saņemto kritiku, jo 
parasti nekas jau nerodas no nekā, 
taču tikai kritika – tā nepalīdz rast 
risinājumu! Šovasar novēlu ikvienam 
novada iedzīvotājam uzņemt saules 
enerģiju nākamajai ziemai, rast 
prieku, cienīt un sadzirdēt vienam 
otru – tikai tā, kopīgiem spēkiem un 
domām, mēs varēsim pārvarēt grūtus 
laikus gan darbā, gan personiskajā 
dzīvē.                 

a. lungevičs – Galvenais visos 
darbos ir cilvēciskais faktors – tas var 
veicināt lietu virzību, var arī  brem-
zēt, pārējais ir risināms. Lai novada 
nākamajā gadā mēs veicinātu, nevis 
bremzētu novada dzīvi, attīstību!

a. Ceļapīters – Svētkos novēlu 
labu noskaņojumu, veselību, pozitīvi 
raudzīties uz notiekošo un tad arī 
ieraudzīsim vairāk labā sev apkārt. 
Pozitīva attieksme palīdzēs rast sav-
starpēju sapratni, spēju novērtēt to, 
ko esam sasnieguši un kas mums ir. 
Lai mums visiem labas, cieņas pilnas 
savstarpējās attiecības ģimenēs un 
ārpus tās!      

izjautāja Dzintra StraDiņa

Novada lēmējvaras vadība – priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, vietnieki Agris Lungevičs, Daiga Ābola.
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Vēl tikai nedaudz vairāk par mēnesi 
atlicis līdz X Latvijas skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētkiem. Ir 
izdarīts liels darbs, apgūstot svētku 
repertuāru, piedaloties skatēs un 
konkursos, lai kļūtu par svētku da-
lībniekiem. Kā pastāstīja Madonas 
Bērnu un jauniešu (BJC) direktore 
Gunita Kļaviņa, Madonas novadu 
svētkus pārstāvēs 657 dalībnieki no 
32 kolektīviem. Pašreiz tiek precizē-
tas tīri organizatoriskas lietas, kas 
attiecas uz transportu, uzturēšanos 
Rīgā, kā arī ar novada koptēla veido-
šanu svētku gājienam. Šogad svētki 
tiek organizēti kā videi draudzīgi, 
arī svētku gājiena noformējums 
novadam iecerēts zaļā krāsā.

Visplašāk svētkos no Madonas 
novada būs pārstāvēti tautisko deju 
kolektīvi, kas kopā ar citu novadu 
deju kolektīviem veidos deju liel-
koncerta „Deja kāpj debesīs” rakstus. 
Tautas deju lielkoncerta struktūra 
veidojas no simboliskā dzīvības koka 
ar tā saknēm, stumbru un galotnīti 
– saknēm pagātnē, saknēm Latvijas 
novados, visu paaudžu vienojošajā 
stumbrā un galotnīte, kas šūpojas 
dejas priekā. 

Koncertu 29 dejās un deju svītās, 
trijos koncertos Daugavas stadionā 
izdejos 12 500 tūkstoši mazu un 
lielu bērnu no visiem Latvijas no-
vadiem. 

Svētku lielkoncertā piedalīsies 
Madonas kultūras nama 1. – 2. klašu 
deju kolektīvs, Madonas kultūras 
nama un Madonas 1. vidusskolas 
3. – 4. klašu deju kolektīvi, Mado-
nas kultūras nama 5. – 6. klašu deju 
kolektīvs, Madonas kultūras nama 
Tautas deju ansambļa „Vidzeme” di-
vas grupas, Dzelzavas pamatskolas, 
Praulienas bērnudārza „Pasaciņa” 
un Praulienas pagasta tautas nama, 
Bērzaunes pagasta Sauleskalna tau-
tas nama, Ļaudonas vidusskolas, 
Lazdonas pamatskolas un Kalsnavas 
pamatskolas 1. – 4. klašu deju kolek-
tīvi, Ošupes pagasta Degumnieku 
pamatskolas, Praulienas pagasta 
tautas nama, Dzelzavas pamatskolas 
un Kalsnavas pamatskolas 3. – 6. kla-
šu deju kolektīvi un Ošupes pagasta 
Degumnieku pamatskolas, Barkavas 
pamatskolas un Dzelzavas pamat-
skolas 5. – 9. klašu deju kolektīvi.

Degumnieku pamatskolas 3. – 6. 
klašu deju kolektīvs 6. jūlijā piedalī-
sies laureātu koncertā VEF Kultūras 
pilī. Koncerts būs kā Dziesmu un 
deju svētku atklāšanas pasākums, 
kurā godinās tautas deju kolektīvus 
– laureātus, pieminēs un cildinās 
savus svētku Goda virsvadītājus un 
iecels šai godā jaunos.

Par svētku dalībniekiem kļuvuši 
visi pieci novada kori. Barkavas 
un Bērzaunes pamatskolu kori, 
kā arī visi trīs Ijas Voiničas vadītie 
kori – Madonas Valsts ģimnāzijas, 
Madonas 1. vsk. un Madonas mū-
zikas skolas – kļuvuši par svētku 
laureātiem un piedalīsies koru fināla 
konkursā 7. jūlijā Rīgas Latviešu 
biedrības namā. 

Koru koncerts „Mana zeme – 
zemīte skaistā!” Mežaparka estrādē 
izskanēs kā muzikāla ziedu buķete, 
kas godinās svētku piecdesmitgadi. 
Tiks izpildītas labākās dziesmas, 
kas radītas šajā laikā un kuras nav 
zaudējušas savu nozīmi arī šodien, 
kā arī mūsu komponistu I. Kalniņa, 
Ē. Ešenvalda, R. Paula, U. Marhilē-
viča un A. Maskata jaunās dziesmas, 
atklājot jauniešiem pamatvērtības 
– Latvija, ģimene, skola, mīlestība 
un gods. Koncertā piedalīsies 12500 
dziedātāji, kā arī deju kolektīvi, pūtē-
ju orķestri un folkloras kopas.

Folkloras kopu konkursā Mado-

nas 1. vsk. folkloras kopa „Madavi-
ņa” ieguva I pakāpes diplomu, Mār-
cienas pamatskolas un BJC folkloras 
kopa II pakāpes diplomus. Folkloras 
kopām visi svētku dalībnieki vēl nav 
zināmi, bet kā pastāstīja folkloras 
kopas „Madaviņa” vadītāja Ingrīda 
Grudule, viņas vadītais kolektīvs 
ir kļuvis par svētku dalībnieku un 
piedalīsies pasākumos Brīvdabas 
muzejā, rotaļu dienā Vērmanes dārzā 
un uzstāsies Mežaparkā, ieskandinot 
noslēguma koncertu.

Mūsdienu deju koncertā Kon-
gresu namā piedalīsies Madonas KN 
deju grupas „Aliens” 10. – 12. klašu 
kolektīvs. 600 mūsdienu deju dejotāji 
vienosies dejiski teatrālā uzvedumā, 
kas pārsteigs skatītājus ar krāšņām 
kopdejām un oriģinālām idejām. 

X Latvijas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkiem gatavojas ne 
tikai dziedātāji un dejotāji, bet savas 
prasmes bija iespējams parādīt arī 
tiem bērniem, kuriem patīk zīmēt, 
veidot, krāsot un darināt citas inte-
resantas lietas. 

Šogad vizuālās un lietišķās māks-
las konkursa tēma ir „Ritmu spēles”. 
Konkursa dalībnieki un pedagogi 

pētījuši līniju, krāsu, rakstu ritmu 
sakārtojumu tautastērpos, lietišķās 
mākslas priekšmetos, apkārtējā vidē, 
cenšoties atrast savam novadam 
raksturīgo un realizēt to vizuālās un 
lietišķās mākslas darbos. 

Vizuālās un lietišķās mākslas 
konkursā „Ritmu spēles” Vidzemes 
novadu kārtā Madonā 28. aprīlī pie-
dalījās 713 dalībnieki no 56 mācību 
iestādēm. Konkursam tika iesniegts 
231 darbs. Konkursa žūrija, kuras 
darbu vadīja X Latvijas skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētku mākslas 
projektu koordinatore Areta Rau-
dzepa, 89 darbus izvirzīja konkursa 
3. kārtai un noslēguma izstādei. Kā 
pastāstīja BJC metodiķe Vija Pelše, 
varam būt lepni par novada skolē-
nu panākumiem. Vizuālās mākslas 
konkursā no Madonas novada uz 
noslēguma izstādi izvirzīti 18 darbi, 
kas ir vislielākais skaits no Vidzemes. 
Tāpat noslēguma izstādei Kongresu 
namā izvirzīti trīs lietišķās mākslas 
pulciņu darinājumi – Degumnieku 
pamatskolas Māra Šķēles vadītās 
studijas „Saulespinums” kopdarbs 
„Mazs putniņš vēsta pasaulei” (put-
nu būrīši), Madonas BJC Māra Karl-
sona audzēkņa Anda Edija Kirejeva 

darbs „Podu ritmi” (keramika) kā 
arī BJC Rimas Smoļskas vadītā „Mīļ-
lietiņu” pulciņa kopdarbs „Ritmu 
spēles mīļlietiņās” (origami-moduļu 
tehnikā). Tikpat labi veicās BJC pul-
ciņu kopdarbam, kas piedalījās kon-
kursa „Tērpies zaļāk” tērpu kolekciju 
priekšnesumā. Frizieru (sk. Vineta 
Blumberga), šuvēju (sk. Aija Vanaga) 
pulciņu un teātra studijas „Tinte” (sk. 
Inese Nagle) veidotais priekšnesums 
„Jautrās pirtnieces” ieguva I pakāpes 
diplomu un iespēju 9. jūlijā piedalīties 
konkura „Tērpies zaļāk” veiksmīgāko 
kolekciju demonstrējumos Vērmanes 
dārzā. Šajā pašā dienā iecerēts nova-
da dāvināts brauciens uz Rīgu tiem 
skolēniem, kuri piedalījās konkursā, 
bet kuru darbi finālam netika izvir-
zīti. Brauciena laikā tiks apskatītas 
izstādes un skolēniem būs iespēja 
iejusties svētku atmosfērā.

Tā kā 2010. gada svētku uzsvars 
vērsts uz draudzīgu vidi, daudz 
un dažādu aktivitāšu bija projektā 
„Zaļais kods”. Kā pastāstīja BJC me-
todiķe Māra Evardsone, svētku vides 
projektā aktīvi piedalījušies novada 
skolēni. Vislielākā atsaucība bija 1. 
aktivitātē, kur tika aicināti piedalīties 
pašdarbības kolektīvi, kas gatavojas 
svētkiem un ir realizējuši kādu videi 
draudzīgu projektu. Kurš strādājis 
un paveicis vairāk, kurš mazāk – iz-
vērtēt grūti, bet visi paveiktie darbiņi 
ir bijuši noderīgi un uzslavas vērti 
– Bērzaunes koris gatavojis putnu 
būrīšus, folkloras kopa „Madaviņa” 
piedalījusies sakopšanas talkā, gata-
vojusi putnu būrīšus un piedalījusies 
Muzeju nakts pasākumā, kas šogad 
noritēja ar moto „Par tīru Latviju”, 
Aigas Āboliņas vadītais deju ko-
lektīvs strādājis pie Priežu kalniņa 
sakopšanas, Ijas Voiničas vadītie kori 
un TDA „Vidzemes” dejotāji kopuši 
graviņu pie mūzikas skolas un Mīles-
tības graviņu, Lazdonas pamatskolas 
deju kolektīvs piedalījies Meža dienās 
un kopis skolas apkārtni, Mārcienas 
skolēni piedalījušies Meža dienās un 
stādījuši ceriņus pie bērnudārza. Uz 
vides pētnieku forumu no Madonas 
2. vsk. brauca Raivis Kalniņš un Jānis 
Ozols (9. klase) ar pētījumu “Skābo 
lietu ietekme uz zaļajiem augiem” 
Vides spēles – Lazdonas pamatskolas 
5. klases skolnieks Ivo Seikstulis ar 
spēli – domino “Vide mūsu rokās”. 
Puiši saņēma pateicību par pie-
dalīšanos, bet veiksmīgākie vides 
pētījumi un eksperimenti tiks pre-
zentēti svētku laikā vides radošajās 
darbnīcās Vērmanes dārzā. Turpat 
tiks izspēlētas labākās vides spēles un 
parādīts svētku dalībnieku veikums 
vides sakopšanā.

Svētkiem ir gatavi gan dalībnieki, 
gan viņu skolotāji, gan visi, kas sais-
tīti ar mūsu novada skolēnu piedalī-
šanos šajā tik nozīmīgajā notikumā. 
Atliek vien vēlēt saulainu laiku, un 
tad jau viss pārējais būs atkarīgs no 
pašu dalībnieku spējas iekļauties 
svētku ritmā un izbaudīt tos gan savā 
priekšnesumā, gan maksimāli apska-
tīt, ko svētkiem sagatavojuši citi.

ValDa KļaViņa

Dziesmu svētkiem esam gatavi

Madonas bērnu un jauniešu centra pulciņu kopdarbs “Jautrās pirtnieces”.                         eMīla DeSjatņiKOVa foto

Tautisko deju skates laureāts Degumnieku pamatskolas 3.-6. klašu deju kolektīvs.                        ilVijaS KrēSliņaS foto

2010. gada jūnijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests  SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Izdevumu veidoja:  
Valda Kļaviņa, Ilze Purpļeviča, 
Ilga Sabitova,  
Solvita Stulpiņa.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.
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Palīdzēsim 
sava novada 
jaunietei!
Augustā Agnesei Ūdrei paliks 
22 gadi. Taču Agnesei lietas, kas 
jaunam cilvēkam šķiet pašas par 
sevi saprotamas, ir liegtas. Savas 
dienas Agnese vada Madonas 
novada Praulienas pagasta „Tilt-
siļos” un vienīgie meitenes ikdie-
nas biedri ir televizors, uz kredīta 
ņemts dators,  logs uz apkārtnes 
tīrumiem un ratiņkrēsls. Kopš 
dzimšanas Agnesei neskaitāmu 
slimību dēļ liegta spēja staigāt. 
Agneses lielākais sapnis ir pie-
celties un doties basām kājām rīta 
rasā. Meitene nezina, ko nozīmē 
staigāt pašai uz savām kājām. 
Taču par laimi, ārsti ir devuši 
cerību piepildīt šo sapni. Ir jāveic 
gūžas operācija un tam nepiecie-
šamā virsmas aizvietojošā en-
doprotēze maksā 2563 latus, bet 
rehabilitācija Vaivaros izmaksā 31 
latu dienā. Ar Agneses ikmēneša 
170 latiem savākt šādu summu 
nav iespējams, tāpēc Agnese 
vēršas pie sabiedrības. 

palīdzēsim sava novada mei-
tenei īstenot sapni, zvanot uz 
ziedojumu tālruni 90006287, 
par katru zvanu mēs va-
ram ziedot 1 latu agneses 
operācijai un rehabilitācijai  
pēcoperācijas periodā. 

Gandarījums un 
vēlme darboties 
labāk
 
pavasaris Ošupes pagasta skolēniem 
un pašdarbības kolektīviem bija at-
skaites punkts par paveikto. Notikušas 
skates, un visiem kolektīviem, kas tajās 
piedalījās, ir patiess prieks par žūrijas 
novērtējumu, kas dod gandarījumu un 
vēlmi darboties vēl labāk. 

Teātra dienas ietvaros Madonas 
kultūras namā (KN) notika skate 
amatierteātriem. Degumnieku tautas 
nama (TN) amatierteātris „Cits mode-
lis” (rež. Iveta Šķēle) rādīja fragmentu 
no K. Klānas romāna „Trīs vītušas 
rozes”. Mūsu aktieri šāda veida skatē 
piedalījās pirmo gadu. 

Aprīlī Madonas mūzikas skolas 
Laimas zālē notika Madonas un kaimi-
ņu novadu skate. Pēc žūrija vērtējuma 
Degumnieku TN vokālais ansamblis 
„Harmonija” (vad. Ineta Strode) iegu-
va otrās pakāpes diplomu.

Aprīlī Madonas KN notika sko-
lēnu tautas deju kolektīvu skate, 
kurā piedalījās četri deju kolektīvi no 
Cesvaines novada, astoņi no Lubānas 
novada un 27 no Madonas novada.  
Pēc žūrijas vērtējuma Degumnie-
ku pamatskolas 3. – 6. klašu deju 
kolektīvs (vad. Daiga Rubene) 
ieguva laureāta pakāpi (45 pun-
kti), bet 5. – 9. klašu deju kolektīvs 
(vad. Daiga Rubene) ieguva pirmās 
pakāpes diplomu (44,17 punkti). 
Abi kolektīvi piedalīsies X Latvijas 
Skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētkos, kas notiks šovasar Rīgā.

Aprīlī Madonas KN notika Ma-
donas deju apriņķa skate. Pēc žūrijas 
vērtējuma Degumnieku TN vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Degumnie-
ki” (vad. Anita Tropa) ieguva otrās 
pakāpes diplomu (39,83 punkti).

ilze pUrpļeViča

Viss sākās pirms desmit gadiem. 
Droši vien tad arī tāpat reibinoši 
smaržoja ievas, ceriņi vilināja un 
kastaņu baltās sveces tiecās debesīs. 
Savu aktīvo darbību uzsāka Mētrie-
nas pensionāru padome Eleonoras 
Rimšas vadībā. Pēc Mirdzas Kozlo-
vas ieteikuma viens no pirmajiem 
padomes darbiņiem bija vecākās 
paaudzes pašdarbības kolektīvu 
izveidošana. Vadītājas Ārijas Jaško 
vadībā tika nodibināts deju kolek-
tīvs. Drīz vien pēc tam – sieviešu 
vokālais ansamblis Astrīdas Jefimo-
vas gādībā. 

15. maijā atskatījāmies uz paveik-
to. Dziedājām, dejojām, ciemiņus 
uzņēmām. Pie mums viesojās draugi 
no Ropažiem, Liezeres, Nagļiem, 
Degumniekiem. Godinājām bijušos 
pašdarbniekus, pateicāmies vadītā-
jām par ieguldīto darbu un pacie-
tību. Dedzinājām svecītes jubilejas 
tortē, līksmojām, priecājāmies, savu 
dzimšanas dienu svinējām. 

Izdejoti un izdziedāti desmit 
gadi. Daudz vai maz? Cilvēka 
mūžam varbūt maz, bet priekš 
kolektīva tas ir daudz. Laika gaitā 
bieži mainījies sastāvs. Bija laiks, 
kad dejoja tikai dāmas un to darām 
vēl joprojām. Šogad sarosījušies arī 
vīri. Kā smejamies, esam kolektīvs 
– divi vienā – jo dejojam gan pāru, 

gan dāmu dejas.  Bet ir dejotāji, kas 
vēl līdz šim uzticīgi dejai un senio-
ru deju kolektīvu sauc par savējo. 
Paldies Alīnai Rimšai, Teresijai Ti-
mofejevai, Guntim Vīksnam un Val-
dim Plivčam. Paldies par ieguldīto 
darbu desmit gadu garumā. Paldies 
visiem, kas divus nedēļas vakarus 

mēro ceļu uz Mētrienas tautas 
namu. Es ticu, ka vēl daudzus gadus 
jūsu soļi dimdēs uz mūsu skatuves, 
aicināsim ciemiņus un ciemos dosi-
mies paši. Esmu lepna, ka man dota 
iespēja vadīt Mētrienas senioru deju 
kolektīvu. Lai gan kopā esam tikai 
kopš pērnā gada rudens, paveikts 

ir daudz. Uzdrošinājāmies un pie-
dalījāmies Madonas apriņķa deju 
kolektīvu skatē, iegūstot 2. pakāpes 
diplomu. Pašreiz esam tikai seši 
pāri, bet dejot gribētāju, kā dzirdam, 
ir daudz. Mēs savā pulkā uzņemsim 
visus, nāciet! 

SOlVita StUlpiņa

Dziedāts un dejots desmit gadu garumā 

DaCeS MĀlnieCeS fotoUz skatuves bijušie un tagadējie pašdarbnieki.

Pagasta avīzīte. Jā, tik mīļi to sauc. To 
nesauc par dzelteno presi, laikrakstu vai 
mediju. Te neraksta par globāla mēroga 
problēmām, nezākā valdību un viens 
otru. Te nemelo. Te raksta par vienkāršu 
darba darītāju, par ikdienišķu pagasta 
iedzīvotāju, par notikumiem, kas ļoti 
svarīgi un nozīmīgi ikviena cilvēka dzī-
vē. Nevajag audzēt ābeļu dārzu, iestādi 
vienu zemeni, nevajag audzēt pat rudzu 
lauku, iesēj vienu dilli, bet zaļā krāsā. Te 
nav jāiedziļinās lēmumu un likumu pan-
tos. Pagasta avīzīti izlasa no pirmās līdz 
pēdējai lappusei, reizēm pat vairākkārt. 
To iesien un glabā kā dārgu relikviju. 

Tā par pagasta avīzītēm pašval-
dību avīžu konkursa „Spicā Spal-
va” noslēguma pasākumā izteicās 
vakara vadītāji un žūrijas pārstāvji. 
Šogad konkurss svinēja desmit gadu 
jubileju. Bija svētku sajūta, dāvanas, 
ziedi un torte. Bet to visu tomēr kaut 
kādā mērā aizēnoja neziņa, kā būs. 
Izskanēja frāzes, ka pagastu avīzes 
novada deputātiem un daļai pagastu 
pārvaldnieku nav vajadzīgas...  Bet 
kur paliek cilvēks? Vai atkal visu 
nosaka tikai nauda? Novads, tā nav 
tikai viena instance, dažu pakāpienu 
vai stāvu augstumā. Novads – tas 
ir ikviens cilvēks. Arī tur, kur meža 
ielokā, vientuļā mājā skurstenis kūp, 
kur neiet autobuss, kur veikalu nav 
un gandrīz nekā nav...  Bet ir cilvēks. 
Bet novads bez cilvēkiem?...

Laimīga un gandarīta par savas 
idejas par „Spico Spalvu” iziešanu 
tautās bija tā krustmāte, savulaik 
avīzes “Barkavas Vārds” redaktore 
Iveta Dukaļska: „Barkavas Vārda” 
vairs nav... Bet „Spicā Spalva” 
dzīvo. Esmu laimīga par to, ka 
ideja turpinās. Lai Jums vēl daudz 
skaistu svētku, nomināciju un ju-
bileju!”. 

„Spicās Spalvas 2010” nomināci-
jas – „Par vēstures atspoguļojumu” 
– „Sarkaņu Ziņas”, „Par vienkārša 
darba darītāja godā celšanu” – 
„Kalsnavas Avīze”, „Mēneša foto” 

un „Mēneša moto” – „Bērzaunes 
Rīts”, „Par valodas godā celšanu” 
– „Varakļōnīts”, „Labākās sko-
lu ziņas”- „Ērgļu novada ziņas”, 
„Par prasmi saskatīt neparasto 
ikdienišķajā” – „Mētrienas Dzīve”, 
„Par rakstiem rubrikā “Es nāku no 
Ļaudonas”” – „Ļaudonas Vēstis”, 
„Problēmraksts” – „Vecpiebalgas 
Novada Ziņas” (Vecpiebalgas no-
vads), „Redaktores sleja” – „Piebal-
dzēniem” (Jaunpiebalgas novads), 
„Par sadarbību ar novada domi 
avīzes tapšanā” – „Vecumnieku 
novada ziņas”, „Kolēģu simpātija” 
– „Vecumnieku Novada Ziņas”, „Ve-
cumnieku Novada Ziņu simpātija” 
– „Mētrienas Dzīve”, „Spicā Spalva 
2010” – „Lubānas Ziņas”. Pateicī-
bas saņēma „Lazdonietis”, „Klānu 
Vēstis” (Ošupes pagasts), „Liezēre 
vakar, šodien, rīt”. 

Šogad žūrijā bija Latvijas Paš-
valdību savienības pārstāve Daina 
Oliņa, „Gulbenes Novada Ziņu” 

redaktore Jana Igaviņa, „Madonas 
Poligrāfists” korektore Tija Seiksta. 
Savu skatījumu uz mazajām avīzēm 
izteica Latvijas Pašvaldību savienī-
bas izdevuma “Logs” sekretāre un 
Latvijas Mākslas Akadēmijas do-
cente, kas pasniedz Komunikāciju 
teoriju un praksi, Ingrīda Burāne: 
„Tas, ko dara vietējās avīzītes, ir 
neatsverams un nenovērtējams 
darbs – tā ir patiesā Latvijas vēstu-
re. Lai Dievs dotu saprātu un godu 
visiem novadu un pagastu pārvalžu 
vadītājiem neiznīcināt šo patieso un 
īsteno informācijas nesēju. Un galve-
nais – katrs cilvēks, kas neizbrauc no 
Latvijas, ir godā ceļams, viņa darbs 
nenovērtējams, mums katrs cilvēks 
ir jānovērtē, jāgodā, kaut vai viņš 
necilu darbu dara. Katrā novadā, 
katrā pagastā, katrs cilvēks ir zelta 
vērts”. 

Pirms pasākuma visi izstaigājām 
un apskatījām Cesvaines vidusskolas 
telpas. Šī ir pagaidām vienīgā vidus-

skola, kas uzcelta neatkarīgās Latvi-
jas laikā. Skaisti, moderni, mūsdienu 
prasībām un laikam atbilstoši.

 Pasākuma gaitā mūs priecēja 
Vitas Krūmiņas vadītais skolēnu 
ģitāristu ansamblis, Cesvaines vi-
dusskolas instrumentālais ansam-
blis un Cesvaines mūzikas skolas 
audzēkņi. 

Paldies pasākuma organizatorei 
„Cesvaines Ziņu” redaktorei Gunai 
Graudiņai, vakara vadītājam Vikto-
ram Leimanim un visiem cesvainie-
šiem par viesmīlību un dāvāto svētku 
sajūtu. Lai Dievs dod to saprātu,  
vēlmi un tieksmi pēc vajadzības izdot 
pagastu pārvalžu avīzes!

Lai kuplojas šī jaukā tradīcija 
starpnovadu aspektā! 

Uz tikšanos 2011. gada pavasarī 
Lubānā!

SOlVita StUlpiņa,  
„Mētrienas Dzīves”  

redaktore

Norisinājies konkurss “Spicā Spalva”

VaLdaS OtVareS fotoKonkursa “Spicā Spalva” dalībnieki.
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Šī gada aprīlī Madonas novada 
pašvaldības Izglītības programmu 
projektu konkursā – 2010, esam 
guvuši finansiālu atbalstu un maijā 
sāksim realizēt projektu „ Mēs to 
varam! Darām!”.

Projekta tiešais mērķis ir nodro-
šināt lauku iedzīvotāju prasmju, 
spēju palielināšanu, veicinot sociālās 
atstumtības mazināšanu.

Projekta ietvaros tiks noorgani-
zētas trīs nodarbības „Šūsim, dari-
nāsim paši!” (vada Janīna Apsīte). 

Nodarbība notika 26. maijā Lubāna 
mitrāja informācijas centrā, tās laikā 
apguvām prasmes, piemēram, kā 
no tā, kas ir mājās pieejams, ko sen 
vairs neizmantojam, izveidot skais-
tu svētku tērpu, izgatavot dažādus 
aksesuārus, kuri paspilgtinātu jau 
esošos tērpus, dotu iespēju celt savu 
pašapziņu, vēlmi iziet no mājas, būt 
atšķirīgam no citiem. 

Otrā nodarbība „Dzīvosim vese-
līgi, praktiski, ekonomiski!”, notiks 
29. jūnijā. Šajā nodarbībā mācīsimies 
pagatavot un izrotāt vienkāršas, 

lieliskas maltītes no tā, kas mums ir 
pašu sarūpēts pagrabā, pieliekamajā 
un virtuvē, šī nodarbība mācīs mūs 
dzīvot veselīgāk, neiegādājoties ātrās 
pagatavošanas produktus, dzīvot 
ekonomiskāk.       

Trešā nodarbība “Kā uzsākt savu 
uzņēmējdarbību un realizēt savu 
pašmājas produkciju” (vada Dace 
Āriņa) notiks 15. jūlijā.

Liela daļa piemāju saimniecību 
paši gatavo sviestu, sieru, biezpienu, 
cep maizīti, sviež medu, auž paklā-
jus, dvieļus, ada vilnas zeķes, cim-

dus – tā ir laba iespēja uzsākt savu 
nelielo biznesu, veiksmīgi pārdodot 
šo produkciju, kura ir pieprasīta. 
Lielākā daļa iedzīvotāju atgriežas 
jau pie zināmām vērtībām, pašmāju 
ekoloģiskās produkcijas. 

Tuvāku informāciju var iegūt un 
pieteikties uz nodarbībām, zvanot 
pa telefonu 29234956 Inai, e-pasts 
infolubans@inbox.lv 

ina GUtĀne,
projekta vadītāja,

lubāna mitrāja informācijas 
centra vadītāja

Vineta Dāve Vestienas pamatskolā 
strādā par sākumklašu skolotāju, bet 
viņas mīlestība pieder mūzikai. Vine-
ta ar savu ģimenes ansambli kuplina 
daudzus pasākumus gan skolā, gan 
pagastā, gan citos novados. Muzi-
cēšanā iesaistīts dzīvesdraugs, trīs 
bērni un arī brāļa Arta meitas. 

Vineta dzimusi, augusi un dzīvo 
Kāla ezera krastā. Tēvs Gunārs strā-
dāja Kokneses mežniecībā, mamma 
Māra Ērgļu patērētāju biedrībā. 
Tagad abi ir pensionāri. Arī vecākais 
brālis Artis ar savu ģimeni dzīvo 
Vestienā.

Dziedāt Vinetai patika jau no ma-
zām dienām, bet nopietnāka muzicē-
šana sākās ar piedalīšanos dziedošo 
ģimeņu koncertos „Spietā”. Pirmajā 
koncertā Vecpiebalgā Vineta dziedāja 
kopā ar savu māsīcu. Pavadījumu uz 
ģitāras spēlēja nākamais dzīvesbiedrs 
Sergejs. Vēlāk muzicēšanā iesaistījās 
arī brālis Artis. Tad sekoja piedalīša-

nās citos „Spieta” koncertos Madonā, 
Mazsalacā Tērvetē un citur Latvijā.

Kad vajadzēja izvēlēties profesiju, 
Vineta vēlējās mācīties mūziku, bet 
nebija pabeigta mūzikas skola. Viņai 
patika arī pārdevējas darbs, jo par 
pārdevēju strādāja mamma un va-
sarās Vineta viņai labprāt palīdzēja, 
bet tikpat interesants likās skolotājas 
darbs. Beidzot izvēle tika izdarīta par 
labu Liepājai, kur bija atvērta sākum-
skolas skolotāju fakultāte.

Liepājā Vineta dziedāja augst-
skolas sieviešu ansamblī un sāka 
mācīties ģitāras spēli, bet kad bija 
iegūta profesija, atgriezās Vestienā un 
sāka strādāt Vestienas pamatskolā. Lai 
papildinātu muzikālo izglītību, Vineta 
bieži mācās dažādos kursos, piedalās 
ģitāristu sesijās. Piecus gadus vadīts 
Vestienas sieviešu vokālais ansamblis 
„Fantāzija”. Tagad visa uzmanība 
pievērsta skolas 1. – 2. klases, 3. – 4. 
klases; un 5. – 9. klases vokālajiem 

ansambļiem, mācīti pirmskolas bērni, 
kā arī tiek strādāts individuāli. Labus 
panākumus šogad guva Konstantīns 
Vuškāns, kurš uzstājās Madonas no-
vada, Vidzemes vēsturiskā novada un 
Republikas skatēs, pēdējā iegūstot pir-
mās pakāpes trešās vietas diplomu.

Pirmo reizi sniegt koncertu ar 
ģimenei Vinetu uzaicināja uz Mār-
cienas muižu 2009. gada Lieldienās. 
Tur koncertēts arī Ziemassvētkos un 
šī gada Lieldienās ar rotaļu vadīšanu. 
Vismaz divas reizes ir muzicēts Ērgļu 
pansionāta iemītniekiem un skolā 
Mātes dienas koncertā.

Vinetas ģimenes ansamblī pie-
dalās dzīvesdraugs Sergejs, divpad-
smitgadīgā meita Judīte, desmitgadī-
gā Iluta, sešgadīgais Kārlis un brāļa 
meitas Evija un Līva. Vienai Vinetai 
dziedāt nepatīk, un sirdij tuvāka ir 
kora mūzika, kurā var ieklausīties 
akordu sabalsojumā un daudzbal-
sīgumā. „Bieži jūtu, ka trūkst mu-

zikālās izglītības, bet kursos, kuri 
vairāk saistīti ar vokālo dziedāšanu, 
saprotu, kā skaņa nāk un kā to viegli 
paņemt un iemācīt nodziedāt”, stāsta 
Vineta. „Tāpēc tagad savām meitām, 
kuras arī mācās mūzikas skolā, cen-
šos atgādināt, cik svarīgi ir pabeigt 
iesākto, mēģinu palīdzēt bērniem 
pārvarēt lūzuma brīžus, kad vairs 
negribas mācīties, jo vajadzīga liela 
pacietība, lai iemācītos spēlēt kādu 
mūzikas instrumentu, vai apgūtu 
dziedāšanu.”

Vinetai patīk dzīvot lauku mā-
jās, kur ģimene kopīgi strādā un arī 
brīvos brīžus cenšas pavadīt kopā. 
Pavisam nesen lielu prieku sagādāja 
kopīgā makšķerēšana, kuras laikā 
izdevās noķert Kāla ezera jauno 
iemītnieci paliju. Vēl ģimene kopīgi 
apceļo Latviju. Pagājušo vasaru iz-
zināta Straupes puse, šogad plānots 
aizceļot uz Aglonu.

ILga SabItOVa

Vides spēlēs kopā ar skolēniem. Vineta ar bērniem koncertē Ērgļu pansionātā 2008. gadā. Ģitāristu priekšnesums skolas koncertā.

Dziedošā Vestienas ģimene

Talkoja arī Ošupes pagastā
Ošupes pagastā, tāpat kā visur 
citur, jau trešo gadu talka noti-
ka divas dienas. Tika sakopta un 
labiekārtota pašvaldības iestāžu 
teritorija. Savukārt Degumnie-
ku pamatskolas 9. klases skolēni 
kopā ar audzinātāju Inetu Strodi, 
vizuālās mākslas skolotāju Māri 
Šķēlu un savu pirmo audzinātāju, 
kā arī šīs idejas autori Anitu Tropu 
(tagad Madonas Valsts ģimnāzijas 
skolotāju) atjaunoja auto pieturas 
krāsojumu Degumnieku centrā. 
Savukārt Lielā talka noritēja Lubā-
na mitrāja informācijas centra un 
Rupsalas aprūpes centra apkārtnē. 
Lubāna mitrāja informācijas cen-
tra vadītāja Ina Gutāne pastāstīja, 
ka talkā piedalījās informācijas cen-
tra darbinieki ar ģimenēm, vietējo 
zemju īpašnieki, pārstāvis no Teiču 
dabas rezervāta zivju inspektors 
Dainis Tučs, pārvaldes vadītājs 
ar sievu, zvejnieka Jura Bērziņa 
ģimene, kā arī citi dabas mīļotāji. 
Kopā tika savākti atkritumi ap-
mēram 11 km garumā gar ezera 

krastu un ceļa malām – ceļaposmā 
no Asnupes torņa līdz informācijas 
centram. Lasot atkritumus, atrastas 
stikla un plastmasas pudeles, rie-
pas, beigti dzīvnieki ielikti maisos, 
pavadzīmes un daudz kas cits. Rīta 
pusē talciniekus sildīja saulīte, bet 

vēlāk „lutināja” lietus, krusa un 
liels vējš. Gan pirms, gan pēc tal-
kas informācijas centra darbinieki 
talciniekus cienājuši ar siltu tēju un 
medu, iecienīto informācijas centra 
ābolkūku, mājās sietu sieru.

“Mūsu vēlme ir dzīvot tīrā un 

Degumnieku auto pieturas „jaunā seja”.

Lubāna mitrāja informācijas centrā

Mētrienas bibliotēkas bijusī vadītāja 
Maruta Oša iedibināja jauku tradīciju – 
piemiņas sarīkojumus ar kociņu stādī-
šanu pagasta ievērojamiem cilvēkiem. 
Viss gan sākās ar akmens uzstādīšanu 
Raksalā dzimušajai purvu pētniecei, 
LVU docentei Marijai Galeniecei.

 Tad sākās ozoliņu stādīšanas ēra 
Bibliotēkas nedēļu ietvaros. Pirmais 
ozoliņš aug Jošmaļos dzejnieka un 
tulkotāja Anša Līventāla divsimt 
gadu godam. Kādreiz ļoti populārs 
bija viņa dzejolis „Matīsiņam cūkas 
ganot”. Sekoja ozoliņš Plēšās, kur 
dzimis agronoms Pēteris Pommers. 
Viņa darba gadi galvenokārt saistīti 
ar Skrīveru institūtu, kur pētījis ganī-
bām izmantojamos zālājus un radījis 
jaunas stiebrzāļu šķirnes. Tad stādām 
ozoliņu Dūkstupos, kur kādreiz savās 
tēva mājās saimniekojis rakstnieks un 
žurnālists Oļģerts Liepiņš. Jaunie par 
viņu maz ko zina, jo kādu laiku trimdas 
rakstniekus nebija pieņemts pieminēt. 
Ozoliņu stādīšana pagaidām ir beigu-
sies ar dziedātājam Artūram Vanagam 
veltīto stādiņu jaunajā birzītē pie lielā 
piemiņas akmens visu no Mētrienas 
izklīdušo un aizvesto piemiņai. Darba 
turpināšana ir jaunās bibliotēkas vadī-
tājas Jolantas Vītolas ziņā.

Tagad maza atkāpe no padarītā uz 
mūsu laiku. Šogad reizē ar apsveikumu 
Lieldienās saņēmu Mētrienas pagātnes 
un cilvēku pētītāja Jāņa Brieža vēs-
tuli no Kanādas. Citēju: „Tev (Maigai 
Meijerei) kā pagasta vecāku pārstāvei 
divās agrākās paaudzēs būtu tiesības 
atzinīgi novērtēt Marutas lielo veikumu 
pagasta kultūras laukā. Tādā sakarībā 
pavasarī Mežu dienās iestādīt birzes 
klajākajā vietā atzinības liepu Marutai. 
Lai tā, kā bites liepas ziedos dotos pēc 
medus, lai mētrienieši pēc gara maizes 
dotos uz viņas laikā izveidoto biblio-
tēku! Domāju, ka viņas veikums ir ar 
paliekošu vērtību”.

Nokaunējos, ka mums pašiem tas 
nebija ienācis prātā, bet no malas vien-
mēr labāk redzams.

Un tā 23. aprīlī pulcējāmies pie 
lielā akmens. Šoreiz tikai ar mutvārdu 
izziņošanu un bez pieņemšanas aktiem, 
jo Maruta pati ir sveika un vesela, varēs 
uzliet kādu lāsi kociņam. Stādījums nav 
viņas, bet pabeigto bibliotekāres gaitu 
godam. Iesākto ozolu loku izdaiļot ar 
liepu.

Kā jau visus ozoliņus, arī liepiņu 
sagādāja ilggadējais pagasta vecis, pēc 
izglītības un aicinājuma mežkopis, 
Ilmārs Grudulis. Pašai Marutai piepa-
līdzot liepiņas taisnai stājai, Ilmārs liek 
stādiņu un kārtīgi ierok saknītes. Vēl 
pāris fotogrāfiju un darbs ir padarīts.

Ja vien Jolanta gribēs, tad atzinību 
pelnījušo mētrieniešu vēl ir atliku li-
kām. Nav daudzināti vietējie darbinie-
ki: Praulsalas Mīlgrāvis ar meliorēšanas 
sākumiem, Ozolsalas Namiķis un Dēgļu 
Briedis (Kanādas Jāņa tēvs) ar priekš-
zīmīgām saimniecībām, Rubeņu Zakars 
ar sabiedrisko darbu un vēl un vēl. Lai 
mums veicas!

MaiGa Meijere

Iesākto ozolu loku 
izdaiļot ar liepu

Maruta Oša, Ilmārs Grudulis un 
Maiga Meijere pie iestādītās liepiņas. 
                  SOlVitaS StUlpiņaS foto

sakoptā vidē. Pašiem būs patīkami 
atbraukt uz ezeru, kur nebūs piemē-
slots,” atzina Ina Gutāne. 

Sociālā darbiniece Sanita Miglā-
ne pastāstīja, ka otro gadu pēc kārtas 
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna/
Rupsala” 14 klienti un darbinieki 
piedalījās Lielajā talkā. Lai arī lai-
ka apstākļi mūs nelutināja, vācām 
atkritumus no Rupsalas gar ceļa 
malām uz Ošupi, uz Jaunlubānu 
un Lubānu, salasot ap 20 maisu 
atkritumu. Sakopām pieturvietas 
Ošupē, apkārtni pie veikala, kur 
veikalniece Amantija Lāže talci-
niekus pacienāja ar kārumiem.  
Lielās talkas laikā veicām arī citus 
labus darbus aprūpes centrā, sakop-
jot apkārtni, iestādot filiāles vadītāja 
Jāņa Kļaviņa sarūpētās ābelītes un 
ogulājus. Pēc aktīvā darba talcinieki 
un klienti kopīgi pavadīja laiku pie 
ugunskura, cepot desiņas, pārrunā-
jot paveikto.

 
ilze pUrpļeViča,  

autores foto
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Iedzīvotāju un skatītāju ievērībai!
5. un 6. jūnijā notiks autorallijs „teng tools rallijs Madona 2010”.

ieejas kartes uz „tengt tools rallijs  
Madona 2010” no 31. maija varēs iegādāties 
visos SKY lielveikalos Rīgā:  
K. Ulmaņa gatvē 122; Krasta ielā 56; 
Biķernieku ielā 120b un Duntes ielā 19a  
(i/c Sky&More), kā arī DUS Statoil Madonā  
un Ogrē.
 
ieejas kartes cena lVl 5,00 uz abām rallija dienām. 
ieejas biļete uz vienu ātrumposmu, iegādājoties  
to pie ātrumposma ieejas lVl 2,50. 
Bērniem līdz 6 gadu vecumam ieeja bez maksas.  
 
rallija norises dienās 5. un 6. jūnijā ieejas kartes, žurnāls 
Motors&Sports ar ātrumposmu laikiem un kartēm kā arī rallija 
prezentreklāma tiks tirgota pie Madonas apļa, iebraucot Madonā  
pa šoseju P37 no Bērzaunes puses.

rallijs, kuru rotā gailis un kura laikā 
ir iespēja satikt lāci – tāds ir Latvijas 
rallija čempionāta jaunpienācējs. 
Patiesībā Teng Tools Rallija Mado-
na, kas pagājušajā sezonā debitēja 
kā rallijsprints un uzreiz kļuva par 
labāko posmu sezonā, vēsture ir 
daudz ievērojamāka un plašāka, jo tā 
saknes ir meklējamas 1992. gadā, kad 
rallijs Madonas pusē iekļuva Latvijas 
autosporta vēsturē kā pirmais starp-
tautiskas rallijs.

Turpinot īso stāstu par vēsturi, 
nākas atgādināt, ka rallijā Gaiziņš, 
kā to tolaik sauca, bez vēlākās rallija 
zvaigznes, igauņa Marko Martina 
startēja arī slavenais soms Sebastians 
Lindholms, kā arī daudzi citi Baltijā 
pazīstami rallija piloti. Diemžēl 1996. 
gads šī rallija vēsturē bija pēdējais. 
Vairākus gadus vēlāk, 2003. gadā, 
autosports Madonas pusē atgriezās, 
taču jaunā veidolā – kā rallijreids 
LatvianBaja, kas jau 2004. gadā kļuva 
par Latvijā pirmo un līdz šim vienīgo 
starptautisko rallijreidu. 2009. gadā 
LatvianBaja komanda nolēma vairs 

nerīkot rallijreidu, un Madonai at-
griezt starptautiskā rallija mājvietas 
slavu – līdz ar to 2009. gadā notika 
pirmais rallijsprints Teng Tools Rallijs 
Madona, kas jau šosezon vienlaikus 
būs gan rallijsprinta, gan rallija čem-
pionāta 4. posms.

Teng Tools Ralliju Madona vei-
do ļoti pieredzējusi organizatoru 
komanda, kuri līdzšinējos gados 
ir palīdzējuši noorganizēt nevienu 
vien ralliju, kas atzīti gan kā labākie, 
gan ir iekarojuši rallija skatītāju un 
sportistu sirdis.

2010. gadā rallijs Madonā notiks 
roku rokā ar pilsētas svētkiem, kas 
pirmo jūnija nedēļas nogali Madonā 
pārvērtīs par īstiem svētkiem gan 
tiem, kurus interesē rallijs, gan tiem, 
kuri ar autosportu ir uz Jūs un vairāk 
interesējas par izklaides iespējām 
ar visu ģimeni. Madona šogad sola 
izklaidi visiem – gan lieliem, gan 
maziem.

Runājot par sportisko pusi, Teng 
Tools Rallijs Madona sportistus 
sagaidīs ar ļoti interesantiem grants 

ātrumposmiem, kuru segums ciets 
un izturīgs. Visi ātrumposmi ir sa-
līdzinoši ātri, taču nebūt ne viegli – 
drīzāk tos var raksturot kā ātrus un 
tehniski sarežģītus. Domājams, ka 
arī skatītāji spēs izbaudīt šo ralliju, 
jo lielākā daļa no kartēs atzīmētajām 
skatītāju vietām ir tādas, no kurām 
varēs vērot gan sarežģītākus, gan ne 
tik sarežģītus rallija trases elementus, 
un ļaus skatītājiem izbaudīt sportistu 
brauktprasmi un rallija burvību.

Sīkāku informāciju gan sportisti 
gan skatītāji par šo ralliju var atrast 
Teng Tools Rallijs Madona oficiālajā 
mājas lapā www.rallymadona.lv – tajā 
ir apkopota ne vien aktuālā infor-
mācija par ralliju, bet arī ļoti vērtīga 
informācija par Madonas apkaimē 
atrodamajām naktsmītnēm un ie-
spējām iestiprināties pēc svaigā gaisā 
pavadītas dienas.

Uz tikšanos Madonā 5. un 6. 
jūnijā!

informāciju sagatavoja  
ĢirtS aVOtiņŠ

Šīs sezonas jaunums –  
TENGTOOLS  
Rallijs Madona

autorallijs ir bīstams sporta veids, esiet 
uzmanīgi, nepakļaujiet briesmām sevi un 
citus!

Mājsaimniecībām, kas pieguļ ceļu posmiem, pa 
kuriem notiek ātrumposmu trase, būs neiespējami 
piekļūt vai izkļūt tikai no divām līdz piecām stundām. 
Mājsaimniecībām, kuras atrodas norādītajā reģionā, 
bet neatrodas tiešā trases tuvumā, norādītajā laikā būs 
iespējama, taču apgrūtināta pārvietošanās pa reģionu. 
Pievērsiet uzmanību Jūsu mājdzīvniekiem, neatstājiet 
tos bez uzraudzības! 

Ātrumposms zelgauska (SS1; SS2) notiek 5. jŪnijĀ; 
CeļŠ tieK SlēGtS ViSpĀrējai SatiKSMei: no plkst. 
16:10 līdz 19:25.

Ātrumposms OCtaS.lV (Kusa SS1; SS2) notiek  
5. jŪnijĀ; CeļŠ tieK SlēGtS ViSpĀrējai SatiKSMei: 
no plkst. 18:05 līdz 21:28.

Ātrumposms Kalsnava (SS3; SS5) notiek 6. jŪnijĀ; 
CeļŠ tieK SlēGtS ViSpĀrējai SatiKSMei: no plkst. 
9:10 līdz 14:37.

Ātrumposms Gaiziņš (SS4; SS6) notiek 6. jŪnijĀ; 
CeļŠ tieK SlēGtS ViSpĀrējai SatiKSMei: no plkst. 
9:35 līdz 15:02.

rallija OrGanizatOri




