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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Daudz laimes dzimšanas dienā, Madona!

Padarītais rosina jaunam darbam –

tā varētu teikt par Induli Zvirgzdiņu, 
kuru pazīstam kā zinošāko Madonas 
novada vēstures pētnieku. Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzejā 
viņš strādā no 1982. gada. Indulim 
raksturīgi it kā jau zināmas patiesī-
bas pieņemt tikai tad, kad tam gūts 
pietiekoši daudz pierādījumu, bet lai 
varētu objektīvi spriest par pagātnes 
notikumiem, ir jāvāc vēstures liecības, 
dokumenti, fotogrāfijas, dzīvesstāsti, 
priekšmeti, par tiem jāiegūst papild-
informācija arhīvos un bibliotēkās. 
Tas viss rada uzkrājumu, kas palīdz 
veidot mūsu pagātnes izpratni, un In-
duli interesē gan pats izziņas process, 
gan rezultāts – sabiedrības izglītošana 
publikācijās, izstādēs, uzstājoties da-
žādās auditorijās. 

Vēstures maģistrs, vadošais pēt-
nieks I. Zvirgzdiņš ir vairāku desmitu 
zinātnisko publikāciju autors dažādos 
izdevumos („Latvijas Universitātes 
Raksti,” Latvijas Arhīvi”, „Trimda, kul-

tūra, nacionālā identitāte”, „Latvijas 
Vēstnesis” u.c.), ir piedalījies vairāku 
grāmatu, kā „Madonas muzeja raks-
ti”, veidošanā, ir autors daudziem 
rakstiem par novada kultūrvēstures 
tēmām.

 Sadarbībā ar Latvijas Vēstures 
institūtu, citiem Latvijas muzejiem, 
Valsts vēstures arhīvu, Latvijas vēs-
turnieku komisiju kopš 1999. gada 
regulāri organizējis zinātniskās kon-
ferences Madonā. Nozīmīgākās no 
tām: „Lauzums Latvijas laukos”, 
„Notikumi. Likteņi. 1940. – 1941.”, 
„Zinātnieks Rūdolfs Drillis”, „Agro-
noms Jānis Vārsbergs”, „Par mež-
saimniecības vēsturi”. I. Zvirgzdiņš 
regulāri ar referātiem piedalās repub-
likas vēsturnieku konferencēs Latvijas 
Universitātē, Latvijas Tehniskajā Uni-
versitātē, muzejos. Apmeklētāju iein-
teresētību par novada vēsturi guvušas 
I. Zvirgzdiņa veidotās daudzveidīgās 
tematiskās izstādes „Zirgs aizskrien, 

groži paliek” (par dzelzceļa vēsturi), 
„Arhivāra Augusta Nores manto-
jums”, „Vācbaltu mākslinieks Ervīns 
Volfeils”, „Hallo Madona” (Madonas 
raidstacijas vēsture), „Aiz kokiem 
nepazaudēt mežu” (novada mežsaim-
niecības vēsture), kas eksponētas gan 
Madonā, gan Rīgā.

 I. Zvirgzdiņa veikto pētījumu 
rezultātā muzeja krājums papildināts 
ar nozīmīgiem dokumentārajiem un 
lietiskajiem materiāliem par Madonas 
pilsētas vēsturi, novada muižām, ar 
1905. gada revolūciju saistītiem no-
tikumiem, mežsaimniecības vēsturi, 
novadniekiem – Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieriem, militārajiem, sabiedriska-
jiem, saimnieciskajiem darbiniekiem 
un citām tēmām.

Kā muzeja speciālists viņš pratis 
raisīt skolēnu interesi, organizējot 
konkursus un orientēšanās sacensī-
bas saistībā ar pilsētas vēsturi, novada 
dabu, sniedz konsultācijas skolēniem, 

studentiem un pētniekiem zinātnis-
ko projektu, kursa un diplomdarbu 
izstrādē un ir iecienīts lektors gan 
skolu jaunatnes auditorijās, gan lauku 
pagastos. 

I. Zvirgzdiņš piedalījās Tautas 
frontes veidošanā Madonā, bija aktīvs 
atmodas kustības dalībnieks, kas tajā 
laikā ar saviem rakstiem vietējā presē 
modināja tautas pašapziņu. Laikā no 
1990. gada līdz 2009. gadam daudzi 
madonieši viņu iepazina kā atsaucīgu 
un pilsētas pilnveidošanā ieinteresētu 
Madonas pilsētas domes deputātu.  
Ar savu pārliecinošo nacionālo stāju 
Indulis iemantojis ne tikai kolēģu 
cieņu un uzticību, bet arī daudzu 
madoniešu un novada iedzīvotāju 
atzinību. Par Induli Zvirgzdiņu var 
apgalvot to pašu, ko mūsu novad-
nieks Leons Briedis teicis par sevi: 
„Es cenšos piepildīt un paplašināt 
garīguma lauku”. 

 Brigita Balode 

Arī šogad, godinot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, valsts Ordeņa kapituls par nopelniem Latvijas valsts labā piešķīra valsts 
augstākos apbalvojumus. Kā allaž, īpašs lepnums par savējiem – ar Triju Zvaigžņu ordeņu piekto šķiru apbalvots arī mūsu Indulis Zvirgzdiņš. Par 
izcilo vēsturnieku lasiet viņa kolēģu – muzeja darbinieku – sagatavotajā rakstā.

Daudz laimes dzimšanas dienā, Madona!

Cienījamie 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji!

Laiks, kad novada centram – 
Madonas pilsētai – aprit 85 gadi 
un Madonas novadam – divi gadi, 
kopš tā izveidošanas, dabā zīmīgs ar 
siltumu, sauli, plaukumu visapkārt. 
Esmu pārliecināts, ka augšupeja dabā 
atainosies arī mūsu kopējā novada un 
pilsētas izaugsmē. 

Cilvēka mūžā 85 gadi ir cienījams 
vecums, taču pilsētas mērogā tas ir 
tikai izveidojies labs pamats turpmā-
kajai dzīvei. Madonā ir norisinājies 
daudz infrastruktūras sakārtošanas 
projektu. Kopš atzīmējām Madonas 
astoņdesmitgadi, esam renovējuši 
izglītības iestādes, uzcēluši daudz-
funkcionālo halli, pabeiguši ūdens-
apgādes saimniecības sakārtošanu, 
mūsu iestādes ir īstenojušas virkni 
dažādu projektu, piesaistot Eiropas 
Savienības finansējumu. Pilsētas 
pilnveide turpinās joprojām – tur-
pinās pirmskolas izglītības iestāžu 
rekonstrukcija, turpinās kapitāla ielu 
pārbūve, notiek būvdarbi Smeceres 
sila slēpošanas un biatlona trasē. Visi 
mūsu realizētie un topošie projekti 
vērsti uz galveno mērķi – mūsu iedzī-
votāju ikdienas apstākļu uzlabošanu, 
lai labi dzīvot pilsētā, kur esi gaidīts 
– Madonā.

Atskatoties uz pilsētas aizvadī-
tajiem gadiem, jāuzsver, ka pēdējie 
divi gadi Madonu raksturo kā lielākā 
Vidzemes novada centru. Madona 
pulcē ap sevi 14 pagastus, un par 
prioritāti esam izvirzījuši līdzsvarotu 
un  vienmērīgu attīstības līmeni visā 
novada teritorijā, un šo principu esam 
ievērojuši jau no pašiem novada izvei-
des pirmsākumiem. Arī šobrīd lielākā 
daļa novadā aktīvo projektu norisinās 
tieši pagastos. 

Mums ir daudz, par ko lepoties. 
Svētku reizē lai izskan paldies mūsu 
novada iedzīvotājiem, kas sekmējuši 
pilsētas attīstību, stiprinājuši Mado-
nas novadu – mūsu uzņēmējiem, 
kas nodrošina darbavietas Madonas 
novada iedzīvotājiem, dienestiem, 
kas dienu un nakti ir mūsu veselības 
un drošības sardzē, ikvienam, kas 
godprātīgi dara savu darbu, palīdz 
līdzcilvēkiem. Paldies tiem, kas ne-
savtīgi atbalstījuši pašvaldības iniciē-
tos pasākumus. Paldies pašvaldības 
sadarbības partneriem.

Lai mums kopā ražens nākamais 
darba cēliens  novada centrā un visā 
novadā!

Madonas novada  
pašvaldības vārdā,

ANDRejs CeļAPīTeRs
  

No labās: Indulis Zvirgzdiņš svinīgajā brīdī kopā ar valsts pirmo pāri un dzīvesbiedri Mārīti.                                                                         Foto no muzeja arhīva
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Piešķirti pirmie Madonas novada 
pašvaldības augstākie apbalvojumi
Apstiprināti Madonas novada 
pašvaldības 28. aprīļa domes sēdē 
(protokols Nr. 9, 28. p.).

Piešķirts Goda diploms un 
Goda zīme:

Pensionētam skolotājam, sabied-
riskam darbiniekam jānim Bērziņam 
par ieguldījumu Madonas novada 
kultūrvēstures izpētē.

Madonas mūzikas skolas direkto-
ram, deputātam Artim Kumsāram 
par mūža ieguldījumu kultūrizglītības 
attīstībā, mūzikas un radošās dzīves 
veicināšanā Madonas novadā.

Piešķirtas Atzinības:

Vītolu ģimenei par latvisko un 
ģimenes vērtību izkopšanu, Madonas 
novada vārda popularizēšanu.

Pensionētam skolotājam Rolan-
dam Ignašam par ilggadēju radošu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu 
jaunatnes audzināšanā un latviskuma 
uzturēšanā sabiedrībā.

Bijušajai Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Valentīnai Ozoliņai par 
ilggadēju darbu Madonas pilsētas 
Dzimtsarakstu nodaļā.

Bijušajai Izglītības nodaļas vadītā-
jai Veronikai Caunei par ilggadēju, 
nesavtīgu darbu un personisko iegul-
dījumu izglītības jomā.

Zviedrijas pilsonim Bjornam elvi-
nam par sociālās palīdzības organizē-
šanu un sniegšanu Madonas novada 
iestādēm un iedzīvotājiem.

Riteņbraukšanas trenerim Ivo 
Lakučam par ieguldījumu sporta 
attīstībā Madonas novadā.

Ārstei, Madonas slimnīcas bērnu, 
ginekoloģijas un neiroloģijas nodaļas 
vadītājai Inārai Ližbovskai par nozī-
mīgu ieguldījumu pacientu ārstniecī-
bā un aprūpē.

Madonietei, biedrības „Caritas 
Madona” priekšsēdētājai sandrai 
Zariņai par ieguldījumu, organizējot 
Madonas novada un blakus esošo 
novadu parakstu vākšanu un piketu 
Madonā par Madonas slimnīcas esošā 
statusa saglabāšanu.

Madonietei, Iedzīvotāju interešu 
aizstāvības biedrības vadītājai jeuže-
nijai Adamovičai par ieguldījumu, 
organizējot Madonas novada un 
blakus esošo novadu parakstu vākša-
nu un piketu Madonā par Madonas 
slimnīcas esošā statusa saglabāšanu.

Mētrienas pagasta sporta darba 
organizatoram Ilmāram Grudulim 
par ilggadēju darbu un ieguldījumu 
sporta attīstībā Mētrienas pagastā.

Ļaudonietei, deputātei Rutai 
Vizānei par ilggadēju un labu darbu 
Ļaudonas pagastā.

Madonietim Andrim Dzenovs-
kim par ieguldīto darbu, organizējot 
dabas stihijas seku likvidēšanu Mei-
rānu slūžās.

Mūziķei Ievai Kerevicai par ie-
guldījumu Madonas novada vārda 
popularizēšanā, veiksmīgi piedaloties 
televīzijas konkursā „Koru kari 2”, 
vadot „Madonas Zaļo kori”.

sIA „Ceļu būve” un Pēterim 
Ozoliņam par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

sIA „Asigne” un Aivaram Ka-
paklim par ieguldījumu Madonas 
novada ekonomiskās aktivitātes vei-
cināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

sIA „Aiviekstes energobūv-
nieks” un Mārim Štrombergam par 
ieguldījumu Madonas novada ekono-
miskās aktivitātes veicināšanā, attīstot 
uzņēmējdarbību un nodrošinot darba 
vietas novada iedzīvotājiem.  

Zemnieku saimniecībai „Kalna 
putni” un jānim starcim par iegul-
dījumu Madonas novada ekonomis-
kās aktivitātes veicināšanā, attīstot 
uzņēmējdarbību un nodrošinot darba 
vietas novada iedzīvotājiem.  

Zemnieku saimniecībai „sveķi” 
un Dzintrai Karavaičukai par ieguldī-
jumu Madonas novada ekonomiskās 
aktivitātes veicināšanā, attīstot uz-
ņēmējdarbību un nodrošinot darba 
vietas novada iedzīvotājiem.  

Zemnieku saimniecībai „Līvi” 
un Raimondam Melderim par ie-
guldījumu Madonas novada ekono-
miskās aktivitātes veicināšanā, attīstot 
uzņēmējdarbību un nodrošinot darba 
vietas novada iedzīvotājiem.  

K/s „Gaiziņš” un Ivaram Miķel-
sonam par ieguldījumu Madonas 
novada ekonomiskās aktivitātes vei-
cināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

sIA „Lazdonas piensaimnieks” 
un elvīrai Utinānei par ieguldījumu 
Madonas novada ekonomiskās akti-
vitātes veicināšanā, attīstot uzņēmēj-
darbību un nodrošinot darba vietas 
novada iedzīvotājiem.  

sIA Madonas patērētāju bied-
rība „Madonas maiznieks” un lud-
milai Harinai par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

sIA „AVe MTP” un edgaram Šķē-
lem par ieguldījumu Madonas novada 
ekonomiskās aktivitātes veicināšanā, 
attīstot uzņēmējdarbību un nodroši-
not darba vietas novada iedzīvotājiem.  

sIA „Norte” un Normanam 
Miķelsonam par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

A/s „Madona” un Genādijam 
jeršovam par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

sIA „Madonas Būve” un Arvī-
dam Apfelbaumam par ieguldījumu 
Madonas novada ekonomiskās akti-
vitātes veicināšanā, attīstot uzņēmēj-
darbību un nodrošinot darba vietas 
novada iedzīvotājiem.  

sIA „Damaksnis” un jurim 
Pogulim par ieguldījumu Madonas 
novada ekonomiskās aktivitātes vei-
cināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem. 

sIA „Latvāņi” un Laimonim 
ondzulim par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.  

Uzlabos  
satiksmes drošību 
Bērzaunes pagastā

Pagājušā gada nogalē LR Satiksmes 
ministrija kā Eiropas Savienības struk-
tūrfondu un Kohēzijas fonda 2007. 
– 2013. gada plānošanas perioda at-
bildīgā iestāde apstiprināja darbības 
programmas „Infrastruktūra un pakal-
pojumi” apakšaktivitātes „Satiksmes 
drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās 
ārpus Rīgas” otrās projektu atlases kār-
tas ietvaros iesniegto projekta iesnie-
gumu „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” 
un parakstīja vienošanos par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansē-
juma piešķiršanu projekta īstenošanai. 

Realizējot projektu, tiks izbūvēts 
velosipēdistu un gājēju celiņš no 
autobusu pieturas „Bērzaune” līdz 
Bērzaunes skolai. Gājēji un velosipē-
disti, kas dodas uz baznīcu, kapiem vai 
skolu, vairs nebūs spiesti  pārvietoties 
pa bīstamajām ceļa nomalēm, bet varēs 
iecerēto mērķi droši un ar komfortu 
sasniegt pa bruģēto, diennakts tumšajā 
laikā apgaismoto celiņu.

Projekta īstenošanai piesaistīti 
13 500 latu Madonas novada pašval-
dības līdzekļu, 87 000 latu ir Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinan-
sējums, bet 3 100 lati – valsts budžeta 
dotācija. 

Būvdarbus paredzēts uzsākt maija 
beigās, bet darbi saplānoti tā, lai 1. sep-
tembrī skolēni un viņu vecāki uz skolu 
varētu doties pa jaunuzbūvēto celiņu.

jāNIs MeLNUPs,
Pašvaldības attīstības nodaļas 

projektu speciālists 

Katru darbdienu, izņemot piektdie-
nas, visa aprīļa garumā Madonas novada 
pašvaldības deputāti, administrācijas 
pārstāvji devās ārpus Madonas, lai 
apmeklētu katru novada pagastu, tik-
tos ar novada ļaudīm, uzklausītu viņu 
domas, ierosinājumus, pārmetumus, 
jautājumus.

Tikšanās grafiks bija intensīvs, 
reizēm sarunas ieilga pat līdz pusdes-
mitiem vakarā, kā tas bija, piemēram, 
Barkavā, Dzelzavā, Mārcienā, Sarkaņos. 
Ierastā darba kārtība sākās ar vispārēju 
novada prezentāciju, izpilddirektors 
Āris Vilšķērsts detalizēti izklāstīja budže-
ta veidošanas pamatprincipus, bet pēc 
tam sekoja diskusiju sadaļa. Iedzīvotāju 
ieinteresētība pagastos atšķīrās – bija 
jūtams, kur pagastu pārvaldes strādā 
ciešā saiknē ar saviem ļaudīm, cilvēki 
ir informēti par pagasta aktualitātēm, 
taču bija arī pagasti, kur novada vadības 
tikšanās tika izmantota kā retā iespēja 
vaigā tikties ar pagasta pārvaldnieku 
un noskaidrot savus jautājumus. Ap-
meklētākās tikšanās reizes, kas pulcēja 
līdz pat piecdesmit iedzīvotājiem, bija 
Dzelzavā, Barkavā, Liezerē, Ļaudonā, 
kā arī Madonā.       

Jautāti par iespaidiem un secināju-
miem deputāti izteica savu viedokli arī 
Vēstnesim. 

Gunita Kļaviņa: „Atskatoties uz 
aizvadītajām pašvaldības deputātu un 
speciālistu tikšanās reizēm ar novada 
iedzīvotājiem, sarunas apliecināja viņu 
ieinteresētību savā pagastā, pilsētā un 
novadā notiekošajā. Jautājumu nebija 
daudz, bet tie bija aktuālākie un proble-
mātiskākie šajā brīdī. Ne visus problēmu 
apstākļus var ietekmēt nekavējoties. 
Manuprāt, būtiskākais ir akcentēt uz-
manību uz problēmas risināšanu, kad 
tā apzināta, nevis pašu problēmu, jo tā 
varam patērēt ļoti daudz laika un spēka, 
bet rezultāta nebūs. Tāpēc ir svarīgi, 

Pašvaldība tiekas ar saviem iedzīvotājiem

ka sasāpējušu jautājumu gadiem ilgi 
neturam sevī, bet risinām to, sniedzam 
priekšlikumus un vēršamies pēc palī-
dzības pagastu pārvaldēs un Madonas 
novada pašvaldībā.”  

Ruta Vizāne: „Uzskatu viennozīmīgi 
– deputātiem un novada administrācijai 
ir jātiekas ar iedzīvotājiem visos pagastos 
un pilsētā! Tikšanās reizēs uzklausījām 
iedzīvotāju problēmas, kuras novada 
iedzīvotāji nav spējuši atrisināt savā 
pagastā uz vietas. Sarunās ar cilvēkiem 
atklājās, ka arī iedzīvotāji atbalsta šādas 
tikšanās vismaz vienu reizi gadā. Bet, 
manuprāt, pagasta pārvalžu vadītājiem 
tikties ar saviem iedzīvotājiem vajadzētu 
vismaz divas reizes gadā, vai arī biežāk, 
jo īpaši pirms kāda svarīga lēmuma 
pieņemšanas, kas skar lielāko daļu 
pagasta iedzīvotāju. Skumji, ka pagasta 
iedzīvotāji burtiski baidās doties uz 
pagastmāju, lai atrisinātu kādu savu 
problēmu, jo nākas saskarties ar pār-
valdnieka neiecietību. Pagasta pārvalžu 
vadītājiem un vadītājām ir jāieklausās sa-
vos iedzīvotājos un savu iespēju robežās 
jāpalīdz atrisināt problēmas. Netaktiska 
izturēšanās sāpina cilvēkus un viņiem 
vairs negribas doties uz pagasta pārvaldi. 
Tāpat iedzīvotāji aizrādīja, ka pagastu 
pārvažu vadītājiem nav pieņemamo lai-
ku. Ja būtu noteiktas dienas ar noteiktām 

stundām, iedzīvotāji drošāk varētu do-
ties uz pagastmāju, jo tad zinātu, ka viņu 
ierašanās netraucētu pārvaldes vadītāju. 
Jo cilvēkus pārsvarā interesē konkrētas 
lietas – piemēram, Mārcienā iedzīvotā-
jiem skolēnu brīvdienās rodas problēma 
nokļūt Madonā uz darbu, jo autobusi 
nekursē, citviet pie pagastu iestādēm nav 
mazo atkritumu grozu, kur izmest sīkos 
atkritumus, savukārt ļaudoniešu sāpe ir 
sliktais ceļš uz novada centru... Gandrīz 
visur iedzīvotāji interesējās par novada 
ēku siltināšanas projektu gaitu un bieži 
izteica neizpratni par iepirkuma likuma 
nosacījumiem, kas daudzos gadījumos 
veicina darba kultūras pazemināšanos. 
Iedzīvotājiem patikušas prezentācijas, 
jo uzzinājuši interesantu informāciju.”

Vanda Maderniece: „Tiekoties ar 
novada iedzīvotājiem, kā trīs prioritārie 
jautājumi, kas rūp iedzīvotājiem, izska-
nēja – ceļu un ielu kvalitāte, bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas 
un labklājība, kā arī informācija par ap-
jomīgākajiem projektiem, kas iecerēti 
novadā un katrā apdzīvotā vietā. Pārējie 
jautājumi un viedokļi dažādās novada 
vietās atšķīrās.”

Vineta Lamberte: „Par tikšanos ar 
iedzīvotājiem varu teikt, ka tādas piere-
dzes un domu apmaiņas ir ļoti derīgas 
un jārīko arī priekšdienās un regulāri. 

Izbrīnīja tas, ka dažos pagastos bija diez-
gan maza atsaucība, jo daļai iedzīvotāju 
tā bija iespēja uz vietas pagastā satikties 
ar deputātiem un vadību. Pilsētā salīdzi-
noši biežāk cilvēki var atnākt uz domi un 
noskaidrot sev svarīgo. Nedrīkst domāt, 
ka tie, kas aizies uz tikšanos, atrisinās 
visus jautājumus un visiem būs labi. Ja 
nebūsi aktīvs, nekas nemainīsies, ir jāiet 
un jāiesaistās arī pašam. Cilvēkiem, kas 
iet uz šādām tikšanās reizēm, gan vairāk 
būtu jāpadomā par jautājumiem, uz ku-
riem deputāti var rast atbildi, un kurus 
jautājumus viņi var iespaidot, pieņemot 
lēmumus. Jo vairāk kustināsi deputātus, 
jo arī viņi vairāk domās citādāk. Sēžot 
pie galda un no attāluma, daudzas lie-
tas izskatās savādāk, bet, kad jautājums 
tiek izdiskutēts, notikusi ir viedokļu 
apmaiņa, pieņemtie lēmumi kļūst sa-
protamāki un loģiskāki. Šādas tikšanās 
ir atbalstāmas. Tikšanās labi parādīja, 
ka šajā elektroniskajā laikmetā ir svarīgi 
nepazaudēt saikni ar cilvēkiem. Pagastos, 
kur ir laba savstarpēja komunikācija 
starp iedzīvotājiem un pārvaldi, iedzī-
votāji aktualizēja problēmas, pievērsās 
globālākiem jautājumiem. Bet bija arī 
pagasti, kur lielākā daļa jautājumu tika 
adresēti pagasta pārvaldei un atrisināmi 
uz vietas. Mans ieteikums – arī pagastu 
pārvaldēm rīkot tikšanās ar saviem ie-

dzīvotājiem.”
Modris Zomerovskis: „ Šādas tikša-

nās jārīko arī turpmāk. Novads ir liels, 
tāpēc ir jādomā, kā labāk komunicēt ar 
iedzīvotājiem, šī ir viena no iespējām. 
Biju pārsteigts, ka atsevišķos pagastos 
tik maz cilvēku bija atnākuši, taču citādu 
pārsteigumu nebija – jautājumi precīzi 
raksturo mūsu visu reālo situāciju. 
Sanāksmes pierādīja, ka lielākā daļa 
izskanējušo jautājumu ir jārisina pa-
gastu līmenī, nereti iedzīvotāji ir tikuši 
novirzīti uz novada centru, kaut lietas 
var nokārtot uz vietas. Nenožēloju, 
ka veltīju vakarus šiem braucieniem, 
satiku daudz pazīstamu, turklāt svarīgi 
ir tikties ar cilvēkiem viņu dzīvesvietās. 
Pret novadu pagastu cilvēki nav naidīgi 
noskaņoti, diemžēl ekonomiskā situācija 
diktē noskaņojumu un attieksmi pret 
sistēmu kopumā.”

Rihards Saulītis: „Tā kā pamatdarbā 
esmu pagasta pārvaldes darbinieks, man 
bija ļoti svētīgi redzēt, kā darbs norit 
citos pagastos un jāsecina, ka problēmas 
ir līdzīgas. Visvairāk cilvēkus uztrauc 
nesakārtotie ceļi – gan pagasta robežās, 
gan arī satiksmē ar centru. Savā ziņā arī 
līdzīgās problēmas apliecina, ka esam 
viena novada ļaudis.”

DZINTRA sTRADIŅA

Spraigas diskusijas starp iedzīvotājiem un pagasta pārvaldnieku izvērtās Mētrienā.
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Izbūvēs gājēju ietves 
Dzelzavas pagastā

Šī gada sākumā tika uzsākta 3.2.1.3.1. apakšak-
tivitātes „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas” projekta „Gājēju ietvju jaunbūve 
un rekonstrukcija Dzelzavā” realizācija. 

Projekta galvenais mērķis – intensīvāk noslogotu 
Dzelzavas ciema Kļavu un Ozolu ielas posmu (gājēju 
ietvju) rekonstrukcija, vietās kur patreizējā satiksmes 
sistēmas organizācija neatbilst pastāvošo standartu 
prasībām, izveidojot transporta kustības drošības 
nosacījumiem atbilstošu ceļu satiksmes drošības 
uzlabojumus Kļavu ielā un Ozolu ielā.

Projekta ietvaros paredzēts jaunbūvēt un rekons-
truēt gājēju ietves un pārejas Dzelzavas ciema Kļavu 
un Ozolu ielas posmos. Rezultātā uzlabosies redza-
mība, krustojums, kas ir savienojumā no Ozolu ielas 
ar Kļavu ielu, tiks rekonstruēts atbilstoši pastāvošo 
standartu prasībām, būs droši un saprotami visiem 
satiksmes dalībniekiem, satiksmes plūsma tiks regu-
lēta ar satiksmes organizēšanas līdzekļiem.

Lai uzlabotu sabiedrisko objektu pieejamību 
personām ar kustību traucējumiem, tiks izveidotas 
piebrauktuves un nobrauktuves pie gājēju ietvēm 
un gājēju pārejas

Projekta „Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstruk-
cija Dzelzavā” īstenošana sniegs tiešu un būtisku 
satiksmes drošības uzlabošanu Dzelzavas ciemā.

Satiksmes drošībai bīstamo punktu jaunbūve un 
rekonstrukcija mazinās satiksmes negadījumu riskus, 
negadījumu un cietušo skaitu;

Sakārtota transporta kustība Dzelzavas ciema 
centrā;

Barjeru izveidošana nodrošinās paredzamu un 
drošu gājēju plūsmas kustību, tiks uzlabota izglītī-
bas iestāžu izglītojamo un mācību spēku satiksmes 
drošība;

Satiksmes dalībnieku droša, funkcionāla un 
ekonomiska pārvietošanās Dzelzavas ciemata centrā.

Projekta kopējais finansējums 95 000 latu, no 
tiem 84% ERAF – 79 800 latu, 3% valsts budžeta dotā-
cija – 2849,99 lati, 13% Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 12 350,01 lats. Projekta realizācijas 
laiks 28.12.2010. – 15.02.2012.

INDRA KāRKLIŅA,
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas

 un ieviešanas speciāliste  

Madonas novada pašvaldība ir uzsākusi pasākuma 
“Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” un pasākumam “Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības 
stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4.1. rīcība Kultūrvēsturiskās 
vides objektu saglabāšana, atjaunošana un jaunu veidošana, 
projektu realizāciju Madonas novada teritorijā. Uz izsludināto 
nodibinājuma „Madonas novada fonds” projektu 2. kārtu 
Madonas novada pašvaldība bija sagatavojusi un iesniegusi 
četrus projekta pieteikumus:

„Kultūras pieminekļa “Dzelzavas pils” logu vienkāršotā 
renovācija”;

„Ļaudonas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma sagla-
bāšana’’;

„Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovā-
cija”;

„Kultūrvēstures pieminekļa “Vestienas muižas kom-
plekss” muižas ēkas saglabāšana, uzstādot mūru žāvēšanas 
sistēmu”.

Pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas Madonas novada 
pašvaldības iesniegti projekti tika apstiprināti un iegūts Lauku 
atbalsta dienesta atbalsts un naudas līdzekļi projektu realizācijai. 
Projektu ietvaros paredzēts sakārtot esošos kultūras pieminekļus.

Dzelzavas pagastā paredzēta „Dzelzavas pils” logu renovācija, 
kas sevī ietver logu krāsu kārtu noņemšanu, nekorekti iestikloto 
stiklu izņemšanu un pārķitēšana ar logu ķiti, logu vērtņu laboša-
nu, logu krāsošanu ar lineļļa krāsu, logu ailu un vērtņu remontu. 
Projekta kopējais finansējums 13 045,05 lati, no tiem Lauku 
atbalsta dienesta finansējums 75% – 8 024,41 lati un Madonas 
novada pašvaldības līdzfinansējums (t.sk. PVN) – 5 020,64 lati. 
Projekta realizācijas laiks 01.10.2010. – 31.07.2011.

Ļaudonas pagastā paredzēta Ļaudonas pagasta kultūrvēsturis-
kā mantojuma saglabāšana, kas paredz muzeja telpas vienkāršoto 
renovāciju, iegādāties atbilstošu inventāru un aprīkojumu, kas 
ļaus atjaunot un mūsdienīgi noformēt gan skolā esošos muzeja 
materiālus, gan pašu muzeja telpu, tā nodrošinot nepieciešamos 
apstākļus kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, populari-
zēšanā un pieejamībā plašākai sabiedrībai. Projekta kopējais 
finansējums 17 080,00 lati, no tiem Lauku atbalsta dienesta 
finansējums 75% – 10 500,00 lati un Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums (t.sk. PVN) – 6 580,00 lati. Projekta realizācijas 
laiks 01.10.2010. – 30.12.2011.

Vestienas pagastā paredzēta „Kultūrvēstures pieminekļa 
“Vestienas muižas komplekss” muižas ēkas saglabāšana, uzstādot 
mūru žāvēšanas sistēmu”. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 
mūra žāvēšanas sistēmu, kas nodrošina mitruma koncentrācijas 
samazināšanos, neietekmējot mūri un atjauno mūra sākotnējās 
īpašības. Darbības laikā tā neveido trokšņus un putekļus. Pro-
jekta kopējais finansējums 7 990,71 lati, Lauku atbalsta dienesta 
finansējums 75% – 4 912, 32 lati un Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums (t.sk. PVN) – 3 078,39 lati. Projekta realizācijas 
laiks 01.10.2010. – 01.05.2011.

Nav jau tikai tā, ka Madonas 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļa ievieš projektus, bet 
arī marta beigās tika pabeig-
ta 3.1.3.3.2. apakšaktivitāte 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
infrastruktūras uzlabošana 
izglītojamajiem ar funkcio-
nāliem traucējumiem” ERAF 
projekta „Infrastruktūras un 
mācību vides uzlabošana iz-
glītojamiem ar speciālajām 
vajadzībām Dzelzavas spe-
ciālajā internātpamatskolā” 
realizācija Madonas novada 
lauku teritorijā. 

Projekta ietvaros uzlabota 
esošās skolas infrastruktūra 
– veikta Dzelzavas speciālās 
internātpamatskolas inter-
nāta korpusa jumta rekons-
trukcija, Dzelzavas speciālās 
internātpamatskolas telpu 
vienkāršota renovācija, kas ie-
tver dzīvojamo telpu, kāpņu 
telpu kosmētiskais remonts, 
elektroinstalācijas nomaiņu 
un ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizāci-
jas ierīkošana skolas telpās, 
mēbeļu iegāde dzīvojamām 
telpām bērniem ar kustību 
traucējumiem;

Projekta kopējās izmaksas 
98 392, 00 lati, no tiem ERAF 
100% – 98392,00 lati.

INDRA KāRKLIŅA,
Madonas novada 

pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas
 un ieviešanas 

speciāliste  

SIA “Dzelzava” 2010.gada 29. martā ir noslēgusi 
vienošanos Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/088/072 
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta 
“Madonas novada Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanu.

 Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda prioritātē “Kvalitatīvas vides dzīvei un 
ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaimniecības attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. 
Aktivitātes mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes uzlabošana un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamības paplaši-
nāšana, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot 
vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 
sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu 
izmantošanu. 

Projekta īstenošanas termiņš no 29.03.2010. – 
28.06.2011. 

Projekta mērķis – Uzlabot ūdenssaimniecības 
attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000 – Dzelzavas ciemā.

Projekta kopējā summa 344731,79 LVL, no tiem 
Eiropas Savienības finansējums 85% – 293022,02 LVL, 
pašvaldības budžeta finasējums15% – 51709,77 LVL. 
Finansējuma saņēmējs ir SIA “Dzelzava”. Finansējuma 
saņēmēji ir ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpo-
jumu sniedzēji, kas saskaņā ar pārvaldes lēmumu, 
pārvaldes līgumu vai pašvaldības un kapitālsabiedrī-
bas līgumu sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus 
projekta teritorijā.

Projektā tiek veiktas šādas aktivitātes:
1) kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošinā-

šana un ūdens resursu aizsardzība:
– Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, atjaunojot 

esošas artēziskās akas;

Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/088/072  
“MADONAs NOVADA 
DZeLZAVAs PAGAsTA DZeLZAVAs CIeMA  
ŪDeNssAIMNIeCīBAs ATTīsTīBA”

– Veca (neizmantojama) artēziskā urbuma 
tamponēšana;

 – Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve,  pie-
slēgšana maģistrālajiem tīkliem, tiek izbūvēts jauns 
ūdensvads 39 m;

– Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija;
– 10 ūdens uzskaites mezglu ustādīšana paš-

valdības ēkām sarkano līniju robežās, nodrošinot 
67%  ūdens patēriņa uzskaiti (248 iedz.);

– Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – aptuveni 
1,15 km magistrālo cauruļvadu un 9 daudzdzīvokļu 
māju pievadu atjaunošana (0,15km).

2) Komunālo notekūdeņu vidē novadītā pie-
sārņojuma apjoma samazināšana:

– Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, 
Q=120 m³/d, ka arī biodīķa rekonstrukcija;

 – Ieplūdes un izplūdes kanalizācijas vadu 
nomaiņa 0,13 km;

 – Notekūdeņu septisko dūnu pieņemšanas 
kameras izbūve;

–Bojāta kanalizācijas posma nomaiņa autoceļa 
Dzelzava – Padoms šķērsojuma rajonā 0,12 km;

–24 kanalizācija skataku remonts.
Projekta īstenošanas gaitā, iepirkuma par būv-

darbiem ”Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas 
rekonstrukcija Dzelzavā”procedūras rezultātā,  
noslēgts līgums ar SIA “Rubate”. Būvuzraudzības 
pakalpojumus veic SIA “PMG”, autoruzraudzības 
pakalpojums veic SIA “Belss”. 

Uz 19.04.2011. projektā ir veiktas visas plānotās 
aktivitātes,  patreiz notiek labiekārtošanas darbi 
pie būvobjekta.  

INese sOLOZeMNIeCe, 
projekta sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste

Foto sIA “Rubate”

Madonas  
Klientu kluba  
„Mēs paši”  
pirmā sēja

Hipotēku bankas klientu klu-
ba „Mēs paši” ietvaros tiek 
iesniegti un izvērtēti iestā-
žu, sabiedrisko organizāciju 
un privātpersonu iesniegtie 
projekti. Šoreiz finansējums 
ir piešķirts arī vairākiem Ma-
donas novada projektiem. 
Iepazīstinām ar atbalstītajiem 
projektiem. 

Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes un 
atbalsta centrs „Ozoli” ir patvērums 
bez vecāku apgādības palikušajiem 
bērniem. Pašreiz te dzīvo 20 bērni, 
un paši jaunieši bija iniciatori pro-
jektam Vasaras terase atpūtas 
zonā. To īstenojot, savas pārvēr-
tības sagaida vecais akmens dārzs 
un ceriņu stādījumi. Lai iecerētā 
terase ar piknika vietu būtu droša 
un atbilstu būvniecības prasībām, 
projektēšanas darbus veiks un 
izbūvi koordinēs centra labvēlis 
Normunds Urtāns. 

Biedrība – Ģimeņu atbalsta 
centrs „Margrietiņa” realizēs pro-
jektu staro kustībā!

Tā ietvaros Praulienas pagastā 
160 m2 plātībā plānots izveidot 
rotaļu un sporta aktivitāšu lauku-
mu, uzstādot tiltiņu, zviedru sienu, 
šūpoles, smilšu kasti, virvju sietu 
u.c. elementus.

Teritorijas labiekārtošana no-
tiks, organizējot  centra biedru un 
ģimeņu talkas. 

Maldās tie, kas domā, ka jau-
nieši to vien dara, kā plāno savu 
aizbraukšanu. To apliecināja Toms 
Ločmelis un Zane Vīle-Bērziņa, 
piesakot projektu Foto izstāde 
„Caur dzīves stāstiem”. Jau-
niešu iecere: savā dzimtajā novadā 
rīkot izstādi – 9 foto stāstus, kuros 
tiktu atspoguļota katra paaudze un 
būtiskākie notikumi tā laika cilvē-
kiem. Zinām, ka izstāde būs skatā-
ma Vestienā, Ērgļos un Madonā. 

Trošu tilta rekonstrukcija, 
pieejas nodrošināšanai uz diž-
akmeni „Velna skroders”. Šādu 
projektu realizēs Andris Padoms, 
jo pašlaik bojāto tilta konstrukciju 
dēļ nav iespējams nokļūt pie Velna 
Skrodera dižakmens, kas ir otrais 
lielākais akmens Latvijā, līdz ar to 
nevar sakopt pie tā esošo atpūtas 
vietu. Te regulāri tiek rīkotas talkas, 
tāda paredzēta arī šogad. Šo vietu 
apmeklē tūristi, tā ir iekļauta tūris-
ma ceļvežos, te notiek arī Dzejas 
dienu pasākumi. 

Bērnu un jauniešu apvienība 
„Rīts”, labiekārtojot un modernizē-
jot vidi pie jauniešu centra, īstenos 
projektu Mēs par sakārtotu 
vidi Bērzaunē. Te tiks izgatavoti 
un uzstādīti informatīvie stendi, 
atkritumu urnas, kā arī ierīkoto 
velosipēdu  novietne.

Biedrības „BMX klubs Madona” 
iecere – BMX trasē sporta bāzē 
„Smeceres sils” veikt labiekārto-
šanas darbus. Realizējot projektu 
Līdzjutēju soliņu ierīkošana 
BMX trasē Madonas novadā, 
tiks uzstādīti soliņi skatītājiem 
un sportistiem, veikti apkārtnes 
apzaļumošanas darbi un uzstādīta 
oriģināla bērnu veidota laukuma 
nosaukuma plāksne. BMX trase 
atklāta 2009. gadā, te jau notikušas 
3 starptautiska mēroga sacensības. 

Visiem projektos iesaistītajiem 
vēlam tikai un vienīgi izdošanos!

ANITA ŠALMe, 
Korporatīvo attiecību 

vadītāja
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ASV vēstniece sveic Madonas ugunsdzēsējus
17. maijā – valsts Ugunsdzēsēju un glābēju 
dienā – Madonā viesojās ASV vēstniece Džū-
dita Gārbere, vēstniecības un ASV Bruņoto 
spēku pārstāvji.

Augsto viesu vizītes mērķis bija atklāt re-
konstruētās VUGD Madonas brigādes garāžas. 
Darbi tika veikti, sadarbojoties ASV Bruņoto 
spēku Virspavēlniecībai Eiropā, ASV Vēstniecī-
bas Aizsardzības sadarbības birojam un VUGD 
dienestam. Ēkas rekonstrukcijas darbos tika 
ieguldīts 130 tūkstoši ASV dolāru. 

Kā vizītes gaitā uzsvēra vēstniece, ASV 
pārstāvniecību prioritāte ir sadarboties ar vietē-
jiem iedzīvotājiem, un ASV valdība ir uzsākusi 
jaunu atbalsta programmu, kas paredz piln-
veidot VUGD infrastruktūru kopumā desmit 
nodaļās Latvijā, ieguldot 2 miljonus dolāru. 
Šobrīd darbi ir uzsākti Limbažos, bet Madona 
ir pirmā vieta, kur plānotais darbs ir paveikts 
un 17. maijā arī svinīgi atklāts. Aplūkojot jau-
nās telpas klātienē, Džūdita Gārbere izteica 
atzinību par efektīvi izmantotajiem finanšu 
līdzekļiem Madonas ugunsdzēsēju depo.

Madonas brigādes komandiera pienākumu 
izpildītājs Māris Bulders pauda gandarījumu 
par veiksmīgi īstenoto projektu, jo tagad ir 
iespējams visu ugunsdzēsēju rīcībā esošo 
tehniku novietot labiekārtotās garāžās – līdz 
šim jauno automašīnu nācās turēt zem klajas 
debess, bet ziemas sezonā – atsevišķā angārā, 
ziemā to tāpēc nevarēja arī izmantot. Ierīkoti arī 
jauni vārti jau vēsturiski izbūvētās ēkas garāžai. 

Savukārt Madonas novada domes priekš-
sēdētājs Andrejs Ceļapīters, izsakot pateicību 
par ASV ieguldījumu, vienlaikus norādīja arī 
uz mūsu valsts nespēju atbilstoši aprīkot 
tik svarīgus dienestus kā glābējus vai neat-
liekamo medicīnisko palīdzību. „Diemžēl 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 
allaž finansējumu saņēmis pēc valsts budžeta 
pārpalikuma principa,” pauda A. Ceļapīters. 
Pašvaldības vadītājs ugunsdzēsēju kolektīvam 
pasniedza arī svētku sveicienu – lielu grozu ar 
augļiem un šokolādi – kā simbolisku dāvanu 
no visiem novada iedzīvotājiem, vēlot veselību 
no vitamīniem un enerģiju no saldumiem.

Gandarījumu par veiksmīgo sadarbību 
pauda arī ASV Bruņoto spēku pārstāvji, bet 
rekonstruētās ēkas atklāšanas brīdī klātesošs 
bija arī bijušais VUGD Madonas brigādes ko-
mandieris Viktors Stepanovs, kurš savulaik aiz-
sāka sarunas par jaunu garāžu nepieciešamību.

 Pēc svinīgā pasākuma Džūdita Gārbere 
tikās ar biznesa inkubatora vadītāju Daci Āri-
ņu un novada uzņēmēju apvienības vadītāju 
Juri Jātnieku, lai pārrunātu uzņēmējdarbības 
tendences un vides aizsardzības jautājumus 
Madonas novadā. 

Vizītes noslēgumā vēstniece viesojās arī 
Madonas Valsts ģimnāzijā, kur tikās ar 11. 
klases audzēkņiem.

DZ. sTRADIŅA
       

Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi Vestienā
10. maijā Vestienas pagasta publiskajā 
peldvietā pulcējās Madonas novada sko-
lēni, lai piedalītos projektā „Madonas 
novada jauniešu informēšana par zivju 
racionālu un saudzīgu izmantošanu un 
aizsardzību, kā arī uzzinātu par atjau-
nošanas iespējām divu dienu zinātniski 
radošajā darbnīcā „Saredzi, sadzirdi, 
sajūti ūdens dzīvi”. Projektu izstrādāja 
Kāla ezera padome, un tas tika finansēts 
no Zivju fonda līdzekļiem.

Saulainās maija dienas rītā Kāla ezera 
krastā tika uzvilkts Kāla ezera biedrības 
vimpelis, un skolēni kopīgi deva solījumu 
saredzēt, sadzirdēt un sajust ūdens dzīvi. 
Tad visi devās pie mašīnas, ar kuru Kāla 
ezeram bija atvesti paliju mazuļi un kuri 
ar skolēnu palīdzību tika ielaisti jaunajā 
mājvietā. Zivju ielaišanu ezerā vadīja 
zivkopis Armands Roze. Vispirms vannā 
iesmēla ezera ūdeni, tad tajā ielēja zivis 
no atvestās mucas, un bērni četratā nesa 
vannu uz ezerā iegremdētu sietveida 
kasti un pārlēja ūdeni ar zivīm tajā. Pēc 
tam Kāla ezera sabiedriskie inspektori 
Aivars Cielavs, Vitolds Kairis un Raivis 
Jankavs kasti ar laivu ievilka ezerā, un 
tur palaida zivis brīvībā, jo palijām tādā 
veidā ir vieglāk sasniegt viņu ierastajai 
dzīvei nepieciešamo dziļumu un vieglāk 
adaptēties jaunajā mājvietā.

Maija sākums radošajai darbnīcai 
izvēlēts, lai nenokavētu zivju nārstošanas 
sākumu un varētu savlaicīgi ezerā ievietot 
nārsta ligzdas, kuru sagatavošana bija 

jāveic vienā no četrām radošajām darb-
nīcām. Šo darbnīcu vadīja Valsts vides 
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes 
vecākais inspektors Jānis Balodis. Zivju 
nārsta ligzdas gatavo no egļu zariem, sasie-
not palielu slotu, tad slotai piesien akmeni 
un tukšu plastmasas pudeli, lai tā pludiņš 
parādītu ezerā to vietu, kur tika ieliktas 
nārsta ligzdas. Uz pudelēm uzraksta, ka tā 
ir nārsta ligzda, lai savukārt nesajauktu ar 
ezerā nejauši iemestu pudeli. Otrajā rado-
šās darbnīcas dienā, kura notiks 24. maijā, 
ligzdas cels ārā un pēc izlaisto un pie egļu 

zariem piestiprināto ikru daudzuma varēs 
noteikt cik sekmīgi norisinās zivju nārsts.

Otru darbnīcu vadīja dabas pētnieks 
Māris Olte. Viņš bērnus iepazīstināja ar 
makšķernieku pamatzināšanām pareizas 
makšķerēšanas vietas un pareizu rīku izvē-
lē, kā arī pastāstīja par atšķirīgajiem mak-
šķerēšanas paņēmieniem, ķerot dažādas 
zivis un to dažādajiem ēsmas ņemšanas 
veidiem. Bērni varēja arī praktiski pamē-
ģināt dažādas makšķeres, izvēlēties māks-
līgo ēsmu un pareizi pasniegt to zivīm.

Trešajā darbnīcā, kuru vadīja zivkopis, 

bioloģijas doktors Armands Roze, bērni 
uzzināja, kā rūpēties par mūsu ezeru 
bagātību, kā atjaunot zivju krājumus, kā 
ieviest jaunas zivju sugas, kā tās pareizi 
ielaist ezerā un vēlāk pārbaudīt, kā tās 
iedzīvojušās. Ne mazāk svarīgas ir zinā-
šanas par zivju pareizu sagatavošanu un 
izlietošanu uzturā.

Ceturto darbnīcu vadīja ūdens augu 
un dzīvnieku pazinēja Loreta Urtāne un 
Konsultāciju centra „Pakalnieši” vadītāja 
Inese Mailīte. Viņas kopā ar  bērniem 
ņēma Kāla ezera ūdens un grunts parau-

gus, lai meklētu tajos ar acīm un ar lupu 
saskatāmas dzīvas būtnes. Un to izrādījās 
ne mazums, kuras bērni iemācījās atpazīt 
pēc īpašiem ūdensdzīvnieku noteicējiem. 

Pēc aktīvi pavadītas dienas ar jaunām 
zināšanām bērni atzina, ka šī ir bijusi 
vērtīga mācību diena brīvā dabā, un viņi 
vēl tiksies 24. maijā, lai redzētu pašu 
gatavotās nārsta ligzdas un vai tās zivīm 
patikušas.

Aktivitātes vēroja un precīzi 
pierakstīja ILGA sABITOVA

Vēstniece nofotografējās kopā ar novada domes priekšsēdētāju, ASV buņoto spēku un Latvijas armijas pārstāvjiem, ugunsdzēsējiem.

Rekonstruētā ēka un garāžas vārti pirms un pēc. 
Dz. sTRADIŅAs un AsV VĒsTNIeCīBAs foto

Jaunieši gan darbojās praktiski, gan uzklausīja Māra Oltes pieredzi.                     I. sABITOVAs foto

Rekonstruēto VUGD Madonas brigādes garāžu svinīga atklāšana.
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Ceļā uz lielo jubileju jeb par  
Mārcienas astoņsimtgadi domājot

Te nav nekādi kreimeļi (muļķības) 
vai bakšķi (blēņas, nieki) – kā jau ļoti 
senai kultūras vietai Mārcienas pagas-
tam ir sava valoda, vairāk nekā 4500 
īpaši, no latviešu literārās valodas at-
šķirīgi vietvārdi, kurus vienkopus savā 
zinātniskajā pētījumā ir sen kā savākusi 
mārcēniete valodniece Marta Strautiņa. 

Strautiņas kundze tagad dzīvo pie 
meitas Māras un znota Toma Šūma-
ņiem Jūrmalā, viņai ir 92 gadi, taču par 
graulīti (nevarīgs vecs cilvēks) vēl grūti 
saukt – viņa visu labi atceras, skaita 
dzeju un dzied, jā, un arī visas ķilkas 
(locekļi – rokas, kājas), paldies Dievam, 
viņai ir veselas.

Kādu dienu es kumaļāju (devos) 
pie Martas Strautiņas uz mājām. Gāju 
maļīties (lūgt) interviju. Man nepatīk 
beiselēt (darīt pavirši), tāpēc ar cie-
nījamo valodnieci tikšanos sarunāju 
laikus. Blankšķēt (pļāpāt, daudz runāt 
pa tukšo) mums nebija ne prātā. 

Marta Strautiņa ir dzimusi 1919.
gada 26. februārī Mārcienā. Viņas tēvs 
Jānis Miezītis bija dzimis mārcēnietis, 
bet māte Līza Rieksta ienākusi no Prau-
lienas. „Tēvs mums nebija tāds īpaši 
mīlīgs,” stāsta Strautiņas kundze, „kā 
jau latviešu zemniekam, viņam darbi 
bija vairāk prātā. Bet mamma gan bija 
mīļa, gan mums, gan vēlāk maniem 

studiju biedriem un valodniekiem, kas 
brauca pie mums ciemā uz Mārcienu.”

 Martas bērnība un jaunība pagājusi 
Mārcienā „Leitānu” mājās. Tagad to sen 
vairs nav, pāri mājām kara laikā gājusi 
frontes līnija. Atmiņā saglabājušās 
ganu gaitas kopā ar brāli Pēteri, vēlāk 
slavenu dārznieku Bauskas pusē, un 
māsu Zentu. Vēl zaļumballes rudenī 
Aronas kalnā un jauki vakari Aronas 
krastā kopā ar Universitātes studiju 
biedriem. Sirmā valodniece atceras, 
kā reiz, nosaluši un izmirkuši studiju 
draugi par viņu sacerējuši tā: ”Mūsu 
Mārcienas Martas maigi mīlīgās mājās, 
Klētiņas klonā kaltējam kājas...”, un 
uzsver, ka pantiņu nagla bijusi, lai katra 
rindiņa rit ar savu burtu – em, em, em, 
klak, klak, klak.... Atpazīstu valodnieku 
stiķus. Bet Strautiņas kundzei atmiņa 
vijas tālāk, un viņa lustīgi tievā balstiņā 
uzvelk jaunības dziesmas. „Laikam 
Mārcienā korī arī dziedājāt?” – prasu. 
„Jā, Mārcienā, vēlāk studiju gados arī 
korī Rīgā.” Bet žēl esot, ka maz iznācis 
dziedāt – studijas, darbs, ģimene, visu 
nevar. Taču meitai Mārai Šūmanei lai-
kam mātes muzikalitāte tikusi – Māra 
ir profesionāla LNO vijolniece, un arī 
tagad, kad pensijas gadi, daudz muzicē 
ārzemēs. Arī znots Toms, par laimi, nav 
nekāds ceizuks (uzpūtīgs, iedomīgs), 

bet pieder dziedātāju tautai. Un starp 
savējiem, iespējams, ir īsts mutainis 
(liels, asprātīgs runātājs), jo atceras, kā 
mēs ar viņu pirms 40 gadiem esot Apšu 
ciemā saderējuši uz šampanieti. Re, kā! 

Strautiņas kundzei ir vēl divas 
meitas – vidējā Daina ir mediķe, vecākā 
Vija – ķīmiķe.

Kuomet (kamēr) mēs ar valodnieci 
staigājam atmiņās, Māra kā bizenīca 

(kustīga, veikla sieviete) uzklājusi gal-
du. Krouzēs (krūzēs) salieta kafija, bet 
Strautiņas kundzei garšo banāni. Gribas 
ēst. Ir siera maizītes, bet kapķiezis (ga-
lerts) diemžēl nav. Nez, kā tos banānus 
sauktu mārcieniski? Piemēram, avenes ir 
jāsaka aiviekstenes, plūmes – blūmogas. 
Žēl, ka nav vasara, mēs varētu ar Martas 
kundzi aiziet līdz jūrai un bišku pamaut 
(peldēt) vai brūzēties (šļakstināties) 

Mārcienas  
800 gadu 
jubilejas svēku 
tuvākie  
mazie svētki:
28.05.  –  plkst. 15.00 Kon-
certs  “800 dienas līdz 800 
gadiem…” (Mārcienas jubilejas 
astoņsimtgades ieskaņas koncerts 
kultūras namā)

01.07. – fotoakcija visas dienas 
garumā – fotografējam Mārcie-
nas ikdienu –  darbus  iesniedzam  
personīgi  pagasta  pārvaldē  vai  
sūtām  elektroniski (e-pasts: 
marciena@madona.lv) un dažu 
dienu garumā top izstāde ar inte-
resantākajām bildēm par fiksēto 
Mārcienā un tās apkārtnē (pagas-
tā), darba ikdienā, atpūtas brīžos. 
Šādu akciju iecerēts rīkot trīs 
gadus un tieši šajā datumā. Auto-
riem lūgums norādīt savu vārdu.

Augustā – pasākums 
 “700 dienas līdz 800 gadiem…”

UZZIŅAI: 

Mārcienas pagasta teritorija ir 90 km2.  Iedzīvotāju skaits – 1206, 
no kuriem 24,5% ir cittautieši. Pagasts atrodas ģeogrāfiski izde-
vīgā vietā, tikai 15 km no novada centra –  Madonas  pa asfaltētu 
ceļu.  Ir vilciena pietura, kur piestāj vilciens  Rīga – Madona. Valsts 
nozīmes autoceļš Pļaviņas – Madona atrodas tikai 3 km attālumā, 
līdz  Pļaviņām – 30 km, līdz  jēkabpilij – 50 km. 

Pagastā ir daudz skaistu vietu, kur cilvēkiem ir iespējams baudīt 
gan dabas skaistumu, gan atpūsties, gan arī izklaidēties: 

 l Krustkalnu rezervāta teritorija ar dabas taku pie Drei-
maņu ezera

 l sPA kūrorts “Mārcienas muiža”
 l Aktīvās atpūtas bāze „Puduli”  pie Pudulu ezera
 l Viesu māja “smeceres krogs”
 l Kultūras un vēstures piemineklis – Mārcienas muižas 

apbūve ar parku
 l Atjaunotā Mārcienas pareizticīgo baznīca

2013. gadā Mārciena atzīmēs 800 gadu, kopš 
pirmo reizi tās vārds minēts vēstures avotos

siltā ūdenī, bet, no otras puses, tad 
atkal nāktos visu laiku bisēt (dzīt) tos 
mudžus (sīki kukaiņi, odi, knišļi) prom.

Beidzot es sāku drekselēties (būt 
nemierīgam). Baidos viņiem ispeizāt 
(izniekot) visu vakaru. Cik var elgties 
(uzmākties) svešiem cilvēkiem. Es jau 
varu dučīties (pūlēties) cik gribu un 
mārstīties (žestikulēt, plātīt rokas) kaut 
visu vakaru, bet, ja beigās no tā nav 
nekāds jekelis (nav gaidītā rezultāta), 
tikai  ķimpa (nepatikšanas) var sanākt. 
Ielieku savu buoganu (papīra lapu) 
somā un atvados. Visi nāk līdz mājas 
gankai (lievenim) pavadīt. Timsa (tum-
sa) jau tuvojas. Ceru, ka man nebūs 
misījies (kļūdījies) un es ātri aizvārīšu 
(ātri braukt) līdz Rīgai.

Viss ir labi. Strautiņas kundze savos 
gados ir gaiša, un lai viņai neviena 
burza (slimība) nepieķeras. Viņa, Māra 
un Toms paliek domās atbraukt uz 
Mārcienu, uz 800 gadu svētkiem. Un 
neesi arī tu tāds trucis (sevī ierāvies, 
īgns) – pasmaidi! Vai gan tas nav vare-
ni? Mārcēniešiem pašiem sava valoda! 
Paldies Martai Strautiņai  – lai arī viņas 
mūža darbs vairs nedzīvo mūsu ikdie-
nā, tomēr grāmatā „Mārcienas izloksne, 
LU valodas institūts, 2007” gan. 

Cieņā – MAIRITA sOLIMA, 
arīdzan LU filoloģe

Pēc arheoloģiskajām ziņām bijušā 
Madonas rajona teritorija bijusi ap-
dzīvota jau 9. – 8. gadu tūkstotī pirms 
Kristus dzimšanas. Senās latgaļu zemes 
vēlajā dzelzs laikmetā atradās pašrei-
zējā Latgalē un Vidzemes ziemeļu un 
austrumu daļā. 13. gadsimta dokumen-
tos jau minētas vairākas latgaļu zemes. 
Pēc Ē. Mugurēviča apkopotajām ziņām 
Jersikas valsts (regnum Gerceke), kā to 
dēvē Indriķa hronika (XII,4), spriežot 
pēc 1209. gada padošanās akta Rīgas 
arhibīskapam Albertam, kā arī 1211. 
un 1213. gada līgumiem starp bīskapu 
un Zobenbrāļu ordeni, ieņēma plašu 
teritoriju starp Tālavu, Atzeli, Koknesi, 
Sēliju un latgaļu austrumdaļas nova-
diem. Jersikas sastāvā dažādā laikā 
ietilpa Autīnes, Cesvaines, Alenes (Oli-
nas), Gerdenes, Negestes, Mārcienas, 
Varkas, Lepenes, Asotes un citi novadi. 

Mārcienas vārds vēstures avotos 
minēts 13. gs. sākumā (1213. g.) kā 
“Castrum Marxne” – Marksnes pils, kad 
Rīgas bīskaps Alberts un Zobenbrāļu 
ordenis savā starpā apmainīja vairākas 
bijušās Jersikas valsts novadus un 
Mārcienu ieguva bīskaps. Vēsturnieki 
samērā vienprātīgi Mārcienas pilskalnu 
lokalizē ar šo vēstures avotos minēto 
pili.

Tātad 2013. gadā Mārciena atzīmēs 
800 gadu, kopš pirmo reizi tās vārds 
minēts vēstures avotos. Tāpēc arī iece-
rēts triju gadu garumā gatavoties un 
organizēt dažādus pasākumus un ak-
tivitātes, lai 2013. gada vasarā sarīkotu 
plašāku noslēguma pasākumu. Ne katrs 
Latvijas pagasts var lepoties ar šādu 
jubilejas skaitli!

Svētkus iecerēts veidot nevis kā 
vienu lielu balli 2013. gadā, bet gan 
kā divarpus gadu garu izaugsmes un 
gatavošanās gājumu ar mazākiem svēt-
kiem, kuros ikviens pagasta iedzīvotājs 
– jauns vai vecs – aicināts iesaistīties. 
Domāts jau laikus organizēt svētkus 
”Līdz Mārcienas 800 gadu jubilejai – 
800 dienas”,  ”Līdz Mārcienas 800 gadu 
jubilejai – 700 dienas”,  un tā tālāk, 
tā līdz pašai jubilejas dienai. Pagasta 
pārvaldē jau vairākkārt pulcējušies 

ļaudis ar idejām, kā reāli gatavoties 
un ko izdarīt, lai svētki būtu dižāki. 
Joprojām labprāt uzklausām jebkuru 
domu, jebkuru ideju, kas iederētos šo 
svētku  programmā. 

Jau domāts (un šis tas jau notiek) 
par pagasta vizuālo informāciju svētku 
sakarā, lemts par sakopšanas lielākiem 
darbiem, spriests par dažādu izstāžu 
rīkošanu, kas atspoguļotu Mārcienas 
vēsturi un šodienu. Skolēni veido svēt-
ku logo, jau tapušas pirmās fotoplanše-
tes, vairāki iedzīvotāji piedāvājuši savus 
fotomateriālus, tapuši pirmie dzimtu 
stāstu pieraksti. 

Lielākas ieceres gaidīs arī cilvēku 
plašāku atsaucību, ir ideja izveidot bla-
kus pagasta bibliotēkai savu novadpēt-
niecības telpu (nosaukums varētu būt 
arī cits), kurā izvietotu materiālus par 
dažādiem laika posmiem un notiku-
miem pagastā. Tāpēc lūgums pagasta 
iedzīvotājiem un tiem, kuru dzīves vai 
darba gaitas saistās ar Mārcienu, sūtīt, 
dāvināt, uz laiku aizdot fotomateriālus, 
interesantas lietas vai dokumentus, lai 
izveidotu ekspozīcijas par mārcēnie-
šu ikdienu agrāk un tagad. Noteikti 
daudz atmiņu un interesantu lietu 
glabā daudzi mārcēnieši, kas stāsta 
par sadzīvi, tradīcijām, dzimtu likte-
ņiem, bijušajiem darba biedriem vai 
kādreizējiem kaimiņiem. Materiālus 
iespējams nokopēt vai ieskanēt, ja tie 
steidzami vajadzīgi, pagasta pārvaldē 
pie sekretāres. Tāpat rakstītas atmiņas 
varētu atgādināt par bijušo, kas šobrīd 
daudziem varbūt jau aizmirsts. Noteik-
ti netrūkst interesantu pašu cilvēku vai 
radu pētījumu par savām dzimtām; ir 
interesanti, lasot atmiņas un raugoties 
fotogrāfijās, atpazīt ne vien vecāku un 
vecvecāku vārdus.  

Mēs varam lepoties, ka mūsu pagas-
tam ir sava Mārcienas izloksnes grāmata 
(vārdnīca), bet mēs būtu arī priecīgi, 
ja mums būtu arī sava pagasta grāmata 
ar dokumentētiem skaitļiem, faktiem, 
notikumiem. Šādu grāmatu saņemt 
jubilejas gadā būtu patiess prieks!     

 
ULDIs LINIŅŠ  

„Man gadījās ķimpa – dators noplīsa!” 

Šoreiz aicinu ne tikai mārcēniešus palīdzēt šopavasar Z. Perevalovas dāvinātajā 1940. gada maija fotogrāfijā atpazīt pasākumu un tā 
dalībniekus kādreiz tik mīļajā un mājīgajā kultūras namā. 

Valodniece Marta Strautiņa (no kreisās) ar ģimeni.

jeb – runāsim mārcieniski!
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1993. g. Mārcienas  pagasts saņēma  
savā īpašumā  bijušo padomju  armijas 
pilsētiņu Meža ielā. Visas sabiedriskās 
lietošanas ēkas tajā ir saglabātas ar 
esošām funkcijām, vai arī atradušas 
jaunu pielietojumu  –  bijušajā  krievu 
vidusskolas ēkā tagad ir Mārcienas pa-
matskola, kurai 2007.– 2008. gadā veikta 
vērienīga rekonstrukcija – nomainīti 
logi, jumts, pilnībā renovēti abu stāvu 
gaiteņi un foajē, nomainīta apgaismoju-
ma sistēma, kā arī nojaukta  ēkas kreisā 
spārna deformētā daļa.

 Blakus esošā trīsstāvu ēkā, kādreiz  
virsnieku viesnīcā, pirmajā stāvā atrodas  
skolas ēdnīca un  darbmācības kabineti, 
otrajā stāvā ir pirmskolas iestāde un  
datorklase. Arī šī ēka pēdējos gados  
piedzīvojusi pārvērtības – 2003. gadā  
nomainīts jumta segums un logi, 2008. 
gadā – veikts skolas  virtuves un ēdnī-
cas kapitālremonts. Ēkas trešais stāvs 
vēl gaida savu pielietojumu. Savukārt, 
bijušajā virsnieku namā-klubā ir pagas-
ta kultūras nams. Plašās telpas ir ērtas 

 
Mārcienas stacijā uz perona atrasts 

maisiņš ar 6 medikamentu iepakojumiem – 
divu veidu zāles.  

Personu, kas tās nozaudējusi, atradumu 
var saņemt Mārcienas pagasta pārvaldē. 

Tel. 64807690, 29180856 

Kur dzīvo Mārcienas lauvas?

Ar pārdrošu ieskrējienu ir atnācis maijs. 
Liekas, ka maijā saule debesu kalnā ir vis-
spožākā, dzīvība uz zemes – visskaļākā. 
Saules pielijušas pļavas zeltaini smaida 
un taurenis grib šūpoties katrā ziedā. 

Daba gavilē, un ikkatra sirds sadzird 
šīs gaviles, jo katrs vēlas savu dzīvi spilgti 
izdzīvot: taurenis un putns gaisā, cilvēks 
uz zemes, tāpēc mēs aicinām jauniešus 
uzdrošināties dzīvot spilgti un krāsaini, 
mācoties Barkavas arodvidusskolā, apgūt 
daudz nezināma un interesanta teorētiska-
jās un praktiskajās nodarbībās, dažādos ār-
pusstundu pasākumos, interešu izglītības 
pulciņos un daudzveidīgajos projektos, 
kas dod aizraujošas iespējas audzēkņiem. 

Mūsu skola piedāvā daudzpusīgas 
iespējas:

• Iegūt pamatizglītību, vidējo iz-
glītību un profesionālo izglītību;

• Papildus apgūt militāro mācību;
• Iegūt autovadītāja apliecību ar 

īpaši labvēlīgiem nosacījumiem.

Šajā mācību gadā skolā mācās 242 
audzēkņi, kurus izglīto 25 gados jauni, 
radoši un jaunām idejām bagāti pedago-
gi. Mācību kabineti un praktisko mācību 
laboratorijas ir labiekārtotas, kurās šajā 
mācību gadā ERAF projekta ietvaros pil-
nībā tiks nomainīts aprīkojums, līdz ar to 
uzlabojot izglītības kvalitāti. 

Audzēkņi dzīvo labiekārtotā dienesta 
viesnīcā, pusdieno mājīgā ēdnīcā, sporto 
renovētā sporta zālē. Skolā ir pieejama 
bibliotēka ar mācību grāmatām un bagā-
tīgu daiļliteratūras klāstu, kas regulāri tiek 
papildināts. Audzēkņi novērtē iespēju 
saņemt stipendijas (gan valsts, gan Eiro-
pas), kas motivē viņus centīgam darbam.

Mācību procesā notiek veiksmīga sa-
darbība ar darba devējiem, kas nodrošina 
labākas iespējas praktizēties uzņēmumos 
un pēc tam atrast darbu. Ir patīkami, 
kad, piedaloties kvalifikācijas prakšu 

aizstāvēšanā, darba devējs audzēknim 
saka „Es Tevi labprāt redzētu savu dar-
binieku vidū”.

Tiek domāts arī par dažādām ār-
pusizglītošanas aktivitātēm. Barkavas 
arodvidusskolas audzēkņiem ir iespēja 
sevi pilnveidot teātra sportā, tautu dejās, 
ansamblī, sportā, militārajā apmācībā. 
Regulāri notiek sacensības, kurās pieda-
lās Barkavas arodvidusskolas audzēkņi, 
aizstāvot skolas godu Latgales reģionā: 
vieglatlētikā, šautriņu mešanās, galda 
tenisā, basketbolā, dambretē, telpu fut-
bolā (meitenēm), mini futbolā (zēniem), 
badmintonā un roku cīņā (zēniem). 

Jaunieši aktīvi organizē un piedalās 
ārpusstundu pasākumos: lekcijās, disku-
sijās, profesiju konkursos, ekskursijās, 
republikas mēroga konkursos. Oktobrī T3 
grupas audzēknis A.Reiņikovs piedalījās 
Vislatvijas domrakstu konkursā Roberta 
Mūka piemiņai un ieguva atzinību. No-
vembra mēnesī T3 grupa pārstāvēja skolu 
konkursā „Profs – 2011” un Vidzemes 
reģionā ieguva 4. vietu. Aprīļa mēnesī 
T2 grupa (audz. I.Dzelme) piedalījās ZZ 
Čempionāta pusfinālā, iegūstot 4. vietu un 
līdz ar to – tiesības piedalīties finālā Rīgā.

Ļoti svarīga skolas darbības nozare ir 
darbošanās dažādos ES projektos – Co-
menius daudzpusējo skolu sadarbības 
projektu darbības laikā ir pabūts Vācijā, 
Polijā, Bulgārijā, Turcijā. Maija beigās 
kārtējā audzēkņu un skolotāju delegācija 
dosies uz noslēguma sesiju Ļibrec pilsētā, 
netālu no Prāgas.

Igaunijas, Somijas, Itālijas, Lietuvas 
un Barkavas arodvidusskolas celtniecības 
priekšmetu skolotāji kopā ar šo valstu 
būvniecības jomas uzņēmējiem sadar-
bojas LLP Leonardo da Vinci partnerības 
projektā, lai izpētītu aktuālas darba tirgus 
tendences, ES un nacionālās prasības 
būvniecībā un darba drošībā, dažādajās 
tehnoloģijās izmantojamos materiālus 

Barkavas arodvidusskola aicina
un darba rīkus. Kā projekta savdabīgs 
turpinājums tika izstrādāti pieteikumi 
jauniem audzēkņu mobilitātes prakses 
projektiem 2011. – 2013. g.

Vēl viens no projektu veidiem, ko 
praktizē skola un NVO savu jauniešu 
iespēju attīstīšanai, ir neformālās izglī-
tības programmas „Jaunatne darbībā”, 
jaunatnes apmaiņas projekti un Eiropas 
Brīvprātīgā darba projekti. 

Jau otro gadu tiek īstenots ESF 
1.2.1.1.3. projekts, kas atbalsta mūsu au-
dzēkņu iespējas praktizēties ārpus skolas 
– uzņēmumos, nodrošinot prakses laikā 
ceļa izdevumu, naktsmītnes apmaksu, 
veselības pārbaudes kompensāciju, 
saņemt papildus konsultācijas mācību 
priekšmetos, piedalīties dažādos attīsto-
šos pasākumos profesionālo, sociālo un 
komunikatīvo prasmju izkopšanai, jaunu 
risinājumu e-apmācību vides lietošanai 
un IT atbalstam. 

Skola lepojas ar saviem labākajiem 
audzēkņiem un pedagogiem par sasnie-
gumiem mācību darbā, ārpusstundu un 
sabiedriskajās aktivitātēs.

Mūsu skolas nākotnes ieceres
Nākotnes iespējas mūsu skolā ir 

neizsmeļamas, nepārtrauktas augšanas 
un neapjaustu ieceru apvītas.

Drīz Barkavas arodvidusskola pār-
vērtīsies par skaistu, vizuāli pievilcīgu, 
modernu mācību iestādi mūsu valstī. 
Pelnrušķītei pārtapt par princesi palīdzēs 
pašlaik īstenotie ERAF 3.1.1.1. un KPFI 
projekti jau līdz šī gada beigām. Barkavas 
arodvidusskola no visos laikos aktīvas un 
darbīgas skolas pārtaps par tagadējo un 
jauno audzēkņu lielo iespēju zemi, pie-
dāvās jaunus izaicinājumus nākotnē gan 
skolas pedagogiem, gan audzēkņiem.

Nāc, jaunieti, paskaties, kā 
varēsi iekrāsot mūsu skolu ar savu 
smaidu, zināšanām un labvēlību, 
dzīvo ar mums spilgti un krāsaini!

BARKAVAS ARODVIDUSSKOLA
e-pasts: barkarod@madona.lv, www.bavs.lv 

2011./2012. m.g. uzņem šādās specialitātēs:

Ar pamatizglītību, mācību ilgums – 4 g.:
• Apdares darbu tehniķis  

       (uzņem jauniešus arī ar dzirdes traucējumiem)
• Viesmīlības pakalpojumu speciālists
• Lauku īpašumu apsaimniekotājs 

Ar 8 klašu izglītību (15 g.v.), mācību ilgums – 3 g.:
• Apmetējs
• Maiznieks

esF programmas ietvaros
Ar 12 klašu izglītību, mācību ilgums – 1 g.:

• Konditors

Skolā ir iespēja apgūt militāro mācību.  
Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca.

PAPILDUs visi izglītojamie saņem esF mērķstipendiju  
(1. kursā līdz 20 Ls, sākot ar 2. kursu, līdz 50 Ls)!

Ar ko mūsu pagasts ir atšķirīgs?

Madonas 
pensionāru 
biedrības 
aktualitāte
13. maijā kinoteātra „Vidzeme” 
telpās notika Madonas pilsētas 
pensionāru biedrības atskaites 
un pārvēlēšanu sapulce. Tika 
reģistrēti 62 biedrības dalībnieki.

Atskaites ziņojumu par aiz-
vadīto divu gadu darbu sniedza 
valdes priekšsēdētāja Vija Kārkli-
ņa. Sapulces dalībnieki biedrības 
darbu kopumā novērtēja labi.

Vēlot jauno valdes sastāvu, 
atklāti balsojot, ar balsu vairā-
kumu tika ievēlēti septiņi valdes 
locekļi – Vija Kārkliņa, Roberts 
Zīmelis, Vija Sebre, Marija Lapsi-
ņa, Marija Puiše, Jautrīte Piņķe, 
Janīna Mangule un divi kandi-
dāti – Erita Padoma un Laimonis 
Kļaviņš. Revīzijas komisijā – Alda 
Skuja, Milija Ūdre, Sofija Balode, 
kandidāte – Rita Dzene. Sanākot 
kopā ievēlētajiem valdes locek-
ļiem, tiks sadalīti valdes locekļu 
pienākumi. 

Biedrības valde izsaka pa-
teicību pašvaldībai par atbalstu 
mūsu rīkotajos pasākumos, 
piešķirot transportu. Paldies J. 
Norviļa Madonas mūzikas sko-
lai par atsaucību un jaukajiem 
muzikālajiem priekšnesumiem 
mūsu klubiņa „Pīlādzītis” pēc-
pusdienās. Atzinība Laimonim 
Kļaviņam par pensionāru dzīves 
un atpūtas brīžu atainojumu 
kvalitatīvās fotogrāfijās. 

Valde aicina biedrības bied-
rus būt aktīviem un atsaucīgiem, 
ieteikt priekšlikumus darbam 
jaunajam valdes sastāvam, kurā 
atkārtoti par priekšsēdētāju ap-
stiprināja Viju Kārkliņu.

Madonas pensionāru 
biedrības vārdā –
MARIjA LAPsIŅA   

 
 

Pamatskola.

tautas un komunisma ienaidnieki. Cieta 
visi – vainīgi un nevainīgi, asinis šai zemē 
lijušas straumēm. 

Pēc nostāstiem, jo diemžēl doku-
mentālu apstiprinājumu šim faktam nav, 
Mārcienas pils īpašnieks, redzēdams, kas 
apkārtnē notiek, un saprazdams, ka arī 
viņam gals klāt šā vai tā, pieņēmis smagu 
lēmumu – sievu un divus dēlus aizsūtījis 
uz Vāciju, skaisto, grezno pili – aizde-
dzinājis, bet pats paņēmis revolveri un 
– nošāvies. Ja nav man, lai nav nevienam. 
Jāpiemin, ka Mārcienas pils, kā apstip-
rina Valsts vēstures muzejā saglabātās 
fotogrāfijas, ir bijusi neticami grezna, 
pati greznākā neorokoko stila pils visā 
Baltijā, kur stilā ieturēts it viss – sākot 
no krāšņu durtiņām līdz izsmalcinātām 
mēbelēm. Un atkal Vēstures muzeja 
viedoklis – smalkās mēbeles galveno-
kārt ir bijušas Mārcienas un apkārtējo 
pagastu meistaru darinātas. Fantastiski 
un neticami.

Bet pils nodega. Un lauvas palika. 
Fotogrāfija izdarīta ap 1920. gadu, kad, 
Latvijas valdības mudināti, uz laukiem 
devās studenti, lai fotogrāfijās iemūži-
nātu to, kas Latvijā atlicis pēc I Pasaules 
kara. Tā tika iemūžinātas arī Mārcienas 
pils drupas un – lauva.

Apmēram ap šo laiku Rīgā Anna 
Vērmans jau bija ierīkojusi skaistu 
parku Rīgas centrā, kas tagad viņai par 
godu nosaukts – Vērmaņdārzs. Kas 
aizveda lauvas uz Rīgu, nav zināms. 
Taču pērngad tēlnieks Imants Feldbergs 
Vērmaņparka lauvas remontēja un, kā 
tādās reizēs pieņemts, atlēja to veidni. 
Nu, ko – Mārcienas lauvu droši vien aiz 
saitītes mājās nevarēsim pārvest, Rīgas 
dome nepiekritīs, bet, kas zina, varbūt 
kādreiz Feldberga formā izdosies Mār-
cienas lauvas atliet un atgriezt mājās, 
no kurienes nākušas.

MAIRITA sOLIMA

Vidzemē trakoja tā dēvētais „sarkanais 
terors” Raiņa māsasvīra un līdzgaitnie-
ka Pētera Stučkas vadībā. Komunisma 
ideju satracināti ļaudis šāva, kāra un 
dedzināja it visus, kas, viņuprāt, bija 

Atbilde skaidra – nu, protams, Rīgas 
centrā, Vērmaņdārzā! Par to, ka divas 
lauvu figūras, kas kādreiz esot gulējušas 
pie Mārcienas pils ieejas, tagad esot 
Rīgā, Vērmaņdārzā, miglainas runas 
tika dzirdētas jau pasen. Nu beidzot 
tam ir dokumentāls pierādījums. Pir-
majā attēlā pa kreisi ir redzama lauvas 
figūra pie Mārcienas pils drupām. Un, 
kāda veiksme – blakus lauvai fotogrāfijā 
netīšām gadījies Mārcienas baronu fon 
Maidelu ģerbonis, kas nokritis no pils 
dzelmeņa un tagad pussalūzis guļ pils 
drupās. Viennozīmīgs apstiprinājums 
tam, ka fotogrāfija nav viltota vai uz-
ņemta dieszinkur, bet tiešām tā ir no 
Mārcienas. Bet otrā fotogrāfijā – nu 
skaidri Mārcienas lauva Vērmaņdārzā! 
Tās pats ķepu novietojums, purna iz-
teiksme, ik sīkākā krunciņa – viss sapas 
mats matā!

Kā tas varēja notikt? Ja atceramies 
skolā mācīto vēsturi, ap 1918. gadu 

pašdarbības pulciņiem. Lielākā no ēkā 
esošajām  zālem  tiek izmantota skolas 
sporta nodarbībām. 

No toreiz apdzīvotajām desmit 
daudzdzīvokļu mājām pašreiz ir  ap-
dzīvotas 3 (108 dzīvokļi). Pārējas ir 
izdemolētas, viena ēka ir daļēji nojaukta.

 Pilsētiņā saglabāta jaudīgā auto-
nomā  tehniskā infrastruktūra – ir divi 
dziļurbumi, sūkņu stacija, labi uzturētas 

attīrīšanas iekārtas.  Pilsētiņas katlu 
māja apgādā ar siltumu sabiedriskā 
lietojuma ēkas un vienu 36 dzīvokļu 
dzīvojamo māju, kur pie centrālapkures 
ir pieslēgti 26 dzīvokļi. 2003. gadā ar 
valsts investīciju atbalstu tika renovēta 
centrālā siltumtrase un katlumāja, pie-
lāgojot to koksnes izcelsmes kurināmā 
izmantošanai.

 Gan pirms administratīvi terito-

riālās reformas, gan esot jau Madonas 
novadā,  Mārcienas pagasts aktīvi pie-
saista dažādu Eiropas Savienības struk-
tūrfondu līdzekļus – ir rekultivēta pa-
gasta atkritumu izgāztuve, rekonstruēti 
divi lielākie pašvaldības autoceļi,  tiek 
siltinātas divas pašvaldības ēkas – pirm-
skola un administratīvā ēka, šovasar 
tiks uzsākta ūdenssaimniecības rekons-
trukcijas darbu pirmā kārtā, tiek veikta 
pirmskolas ēkas trešā stāva renovācija. 
Par t.s. novada veidošanas dotāciju  ir 
izbūvēts ielu apgaismojums Mārcienā  
un nomainīts jumts 36 dzīvokļu mājai 
Meža ielā.

INāRA MāLNIeCe,
pagasta pārvaldes vadītāja
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Skolēnu un jauniešu grupas apmaiņas  
brauciens uz Vaiji 
Aprīlī  20 skolēni un jaunieši  2 skolo-
tāju pavadībā devās ikgadējā tradicionā-
lajā apmaiņas braucienā uz Vaiji Vācijā. 
Madonas novadu pārstāvēja Viktorija Zi-
meta, Amanda Prusakeviča, Māra Liepla-
pa, Ineta Karavaičuka, Pauls Blumbergs, 
Zane Radžēle, Agate Anusāne, Jānis 
Gruduls, Mārcis Baltiņš, Kārlis Liberts, 
Elva Palde, Lāsma Dumerāne un  grupas 
vadītāja  Jolanta Pabērza. Jauniešiem 
šis ceļojums bija godam nopelnīts par 
dažādiem sasniegumiem: panākumiem 
mācību priekšmetu olimpiādēs, ārpus-
stundu nodarbībās, uzvarām sporta 
sacensībās. Agatei Anusānei šī bija  jau 
ceturtā reize, kad viņa devās uz Vaiji, tie-
ši no viņas arī mēs, pārējie, jau zinājām, 
ka mūs sagaida brīnišķīgs piedzīvojums 
ar neaizmirstamiem notikumiem.

Ceļojumā devāmies ar SIA „Ripo” 
labākajiem šoferīšiem Jāzepu un Jāni. 
Divas naktis turpceļā un atpakaļceļā 
pavadījām autobusā, bet šīs nosacītās 
grūtības pārvarējām labi. Jauniešiem bija 
iespēja savstarpēji iepazīties, sadraudzē-
ties. Skanēja dziesmas, smiekli, visapkārt 
valdīja pozitīva gaisotne. Polijā deviņu 
stundu garumā varējām iepazīt Varšavas 
vecpilsētu, atpakaļceļā – Varšavas pilsē-
tas centrālo daļu. 

Agrā pēcpusdienā iebraucām Vaijē. 
Pie Lēstes skolas mūs sagaidīja trīs vācu 
skolotāji un viesģimenes. Bijām patīkami 
pārsteigti, ka tikām sveikti ar rozēm un 
īpaši sagatavotu programmiņu tālākajām 
dienām. 

Novakars un nākamā diena jau 
mūsu skolēniem un jauniešiem bija 
jādzīvo viesģimenēs. Atsauksmes par ģi-
meņu dienu bija tikai labākās, kāds kopā 
ar ģimeni ar riteņiem brauca apskatīt 
Brēmenes skaistākās vietas, kāds uz Brē-
menes zinātnes centru „Universum”, cits 
uz Botānisko dārzu, vēl cits spēlēja bou-
lingu, apmeklēja restorānu, piedalījās kā 
skatītājs sporta deju sacensībās. Tā bija 
diena, kad vislabāk varēja izbaudīt vācu 
cilvēku mentalitāti, iepazīt viņu sadzīvi.

Viena diena bija atvēlēta braucienam 
uz Brēmeni. Gida pavadībā iepazinām 
Vācijas ziemeļrietumu metropoli, visā 
pasaulē pazīstamo Brēmenes muzikantu 
dzimteni. Ievērojamā Rolanda statuja, 
Rātsnams Vēzeres renesanses stilā, 

Brēmenes pilsētas vecākais kvartāls, 
Brēmenes muzikanti – tas viss fascinēja 
ar savu senatnību un leģendām apvīta-
jiem stāstiem. Profesionāli savu darbiņu 
darīja gan gids, gan mūsu tulks Sanita 
Brimerberga, interese par stāstījumu 
bija mums visiem. 

Aizkustinošs mirklis bija apstāšanās 
pie kādas akas netālu no Rolanda sta-
tujas, kurā, iemetot monētu, pilsētas 
viesus sveicināja visiem pazīstamie 
Brēmenes muzikanti – ēzelis, suns, 
kaķis un gailis. Šī naudiņa tiek ziedota 
labdarībai, tālab arī mūsu skolēni un 
jaunieši izmantoja iespēju paklausīties 
muzikantu „dziedāšanā”. Pilsētas apska-
tes noslēgumā pusdienojām vecpilsētas 
restorānā „Klainer Ratskeller”, lai pēc 
tam brīvo laiku pavadītu katrs pēc savām 
vēlmēm. Priecēja, ka daudzi atgriezās 
pie Brēmenes muzikantiem, lai pie-
skartos pie ēzelīša kājām, kas simbolizē 
vēlēšanos vēl kaut reizi atgriezties šajā 
pilsētā. Pieskaroties ēzeļa purniņam, 
varēja iedomāties kādu vēlēšanos, kas 
noteikti piepildīsies. Domāju, ka mūsu 
jauniešiem bija ko vēlēties, katram ir 
savs  sapnis  un cerības, ko piepildīt. 
Jau pēc pirmās dienas sirdi  sildīja vie-
na jaunieša teiktais, ka šī ir viņa labākā 
ekskursija visos skolas gados. 

Nozīmīga bija pieņemšana Vaijes 
Rātsnamā. Domes priekšsēdētāja otrā 
vietniece Ingrida Softija (Ingrid Softy) 
un atbildīgā par ārzemju delegācijām 
Bjanka Bekere pauda gandarījumu par 
ilgstošo sadarbību ar sadraudzības pil-
sētu Madonu un sveica mūsu skolēnus 
un jauniešus ar dāvaniņām – suvenīriem. 
Jau 20 gadus pastāv dažādās jomās šīs 
partnerattiecības starp Madonu un Vaiji, 
tālab varam būt lepni, ka tieši labākie 
no labākajiem skolēniem un jaunie-
šiem pārstāvēja  mūsu delegāciju šajā 
jubilejas gadā. 

Atbildot uzrunai, pateicāmies par 
jauko uzņemšanu un paudām prieku 
par piedāvāto plašo programmu, kurā 
mums ļauts daudzveidīgi iepazīt vācu 
kultūru, vēsturi, ģeogrāfiju, izglītības sis-
tēmu. Kā vislielāko ieguvumu uzsvērām 
– draudzības saišu stiprināšanu starp lat-
viešu un vācu jauniešiem. Šī draudzība, 
kas aizsākās Vaijē, ir vērsta uz nākotni, 

svētku koncertā, kas veltīts Madonas 
pilsētas 85. gadu jubilejai, piedalīsies 
četri Sarkaņu pagasta pašdarbības 
kolektīvi. Jau daudzus gadus skaitliski 
lielākie ir tautisko deju kolektīvi, kas 
veiksmīgi tur savu „kanti”. Visas trīs 
deju kolektīvu paaudzes novadā tiek 
pārstāvētas vēl tikai Madonas pilsētā. 
Varbūt pilsētas tuvums arī ir viens no ko-
lektīvu sekmīgas ilgdzīvošanas veiksmes 
stāstiem. Daudzi kolektīvu dalībnieki, 
kas savulaik dzīvojuši Sarkaņu pagastā, 
arī mainot dzīvesvietu, palikuši uzticīgi 
sava pagasta kolektīviem un spējuši 
tajos iesaistīt arī draugus, paziņas. Aiz-
vadīts nopietns darbs mēģinājumos, aiz 
muguras skates un ir gandarījums, ka 
darbošanās kolektīvos bijusi ļoti veik-
smīga. Pēc sirds patikas pavadīts brīvais 
laiks, kas dažbrīd nemaz tik brīvs nav 
bijis, bet, ja dari lietu, kas patīk, netiek 
skaitītas ne stundas, ne minūtes.

Deju kolektīvs „Resgaļi”, neskatoties 
uz to, ka vidusskolas pagastā nav un 
jaunieši mācās citur, ir spējis saglabāt 
savas jau vairāk nekā 30 gadu vecās tra-
dīcijas un allaž ir notikumu virpulī gan 
pašu mājās, gan citviet. Ar savu jaunības 
dzirksti un azartisko dejas soli priecējot 
skatītājus.

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Labākie gadi” savu vēsturi raksta 21 
sezonu un izceļas ar stabilu 12 pāru 
deju kolektīvu, kas jebkuriem svētkiem 
spēj piedāvāt dejas koncertprogrammai. 
Pastāvīgi repertuārā ir ne mazāk kā 15 
deju. Atliek tikai mēģinājumā nedaudz 
atkārtot un to, kas pamatīgi iemācīts, 

aizmirst nevar. Tieši kolektīva stabili 
nemainīgais sastāvs un darbs mēģināju-
mos ir tas, kas ļāva šim kolektīvam šogad 
būt labākajam starp vidējās paaudzes 
kolektīviem ne tikai novadā, bet arī visā 
Madonas deju apriņķī. Kā pēc skates 
atzīmēja deju vecmeistare, žūrijas ko-
misijas locekle Ingrīda Saulīte, lai deja 
labi izskatītos, dejotājiem ir jāsadejojas. 
Un „Labākie gadi” ir sadejojušies, par to 
liecināja arī rezultāts – 45,3 punkti. Tas 
ir teicams rezultāts, jo žūrija šogad bija 
ļoti kritiska.

Senioru deju kolektīvs „Senči” pa-
gājušajā sezonā nosvinēja savu 25 gadu 
jubileju un šogad piedzīvoja paaudžu 
maiņu. Nomainījās lielākā daļa kolek-
tīva, un viss notiek tālāk. Aiz muguras 
veiksmīgs starts skatē, tālāk kolektīva 
ceļš vedīs uz Ikšķili, uz senioru deju 
kolektīvu svētkiem maija beigās. Ko-
lektīva vēsturei iesākta jauna lappuse. 
Liels paldies bijušajiem dejotājiem, kas 
kolektīvā darbojas ilgus, ilgus gadus. 
Vairāki pat no tā dibināšanas.

Svētku koncerta dalībnieks būs arī 
jauktais vokālais ansamblis, kam šī ir 
astotā darba sezona, un pavisam droši 
var teikt, ka pati veiksmīgākā. Skatē, kas 
notika martā un kurā piedalījās 9 muzi-
kālie kolektīvi no Madonas novada un 
vīru vokālais ansamblis no Varakļāniem, 
Sarkaņu pagasta jauktā vokālā ansambļa 
sniegums bija ļoti pārliecinošs, par ko 
liecināja gan skaļie skatītāju aplausi, gan 
žūrijas vērtējums. Otrais rezultāts skatē 
ar 42.6 punktiem un I pakāpes diploms. 
Tālākais ansambļa ceļš 9. aprīlī veda 

uz reģionālo skati Cēsīs, kur pulcējās 
vokālie ansambļi no visas Vidzemes. Un 
rezultāts tikpat pārliecinošs – Vidzemes 
novada laureāta diploms un 1. vieta 
starp jauktajiem vokālajiem ansambļiem 
ar 40.17 punktiem. 

Ansamblis bija to 6 jaukto vokālo 
ansambļu skaitā no visas Latvijas, kas tika 
uzaicināti uz vokālo ansambļu konkursa 
finālu, kas notika 15. maijā Vecumnie-
ku novadā. Sarkanieši bija vienīgie no 
Madonas novada šajā skatē un rādīja 

atzīstamu sniegumu, kas ļāva ieņemt 
5. vietu un gandarījumu par to, ka arī 
lauku pagasta kolektīvs var konkurēt ar 
profesionālākiem dziedātājiem. Pamatā 
tam regulārs darbs mēģinājumos un 
stabilais dalībnieku sastāvs. 

Sarkaņu pagasta amatiermākslas 
kolektīvu darbošanās pamats ir veik-
smīga sadarbība starp dalībniekiem un 
vadītājiem, kuri ar kolektīviem ir kopā 
visus gadus. Svētku reizē paldies Skaid-
rai Dzenei, Daigai Maderniecei, Ingai 

Pujatei, Dacei Kalniņai un visiem viņu 
vadīto kolektīvu dalībniekiem.

Madonai dzimšanas dienā vēlē-
jums būt tikpat ziedošai, sakoptai un 
viesmīlīgai, lai arī turpmāk mēs ar 
ļoti lielu lepnumu varētu teikt – mēs 
esam no Madonas novada!

VALDA KļAVIŅA,
sarkaņu pagasta tautas nama 

„Kalnagravas” direktore  

jo jau rudenī vācu jauniešu delegācija 
būs jāuzņem mūsu mājās. Tikšanās 
noslēgumā nodziedājām latviešu tau-
tas dziesmu „Bēdu, manu lielu bēdu”, 
pasniedzām Madonas novada Izglītības 
nodaļas darbinieku sarūpētās dāvanas. 
Tad bija kopīga fotografēšanās. Par mūsu 
ciemošanos Vaijē bija divas publikācijas 
vācu presē, kas ir apliecinājums, ka bi-
jām gaidīti un godāti ciemiņi. 

Pēc nopietnā rīta cēliena  devāmies 
uz Serengeti dabas parku. Tas bija 
lielisks piedzīvojums, ko baudījām ne 
tikai mēs, bet arī daļa vācu draugu. 
Dabas parkā 200 ha platībā iekārtotas 
dažādas dabas zonas. Braucot ar parka 
autobusu, bija iespēja pabūt Āfrikā, 
Eiropā, Amerikā, Krievijā, Dienvidame-
rikā, Āzijā, Austrālijā. Brīvi dabā varējām 
vērot ap 1500 dažādu dzīvnieku. Īpaši 
uzmanību piesaistīja žirafes, degunradži, 
ziloņi, lauvas, dažādas antilopju sugas. 
Varējām klātienē vērot, kā baro žirafes, 
degunradzi. Vienā no zonām varējām 
apmīļot kaziņas un poniju. Atsevišķi 
iekārtota pērtiķu māja, kurā kā šovu 
redzējām viņu barošanu. Tas bija ļoti 
amizanti.  Parka teritorijā daudz domāts, 

lai būtu interesanti apmeklētājiem da-
žādos vecumos. Pēc iespaidiem bagātās 
ekskursijas dzīvnieku pasaulē skolēni 
un jaunieši metās draiskulīgās izpriecās, 
baudot dažādas atrakcijas un karuseļus.

Nākamajā dienā jau cits stāsts. Brē-
merhāfenē  Klimata mājas apmeklējums. 
Klimata mājas iekārtojuma princips ir 
tāds, ka varēja apskatīt un izbaudīt visu 
klimata joslu dabas apstākļus, uzzināt 
par tajās dzīvojošiem cilvēkiem, zinātnes 
atklājumiem utt. Šeit uzskatāmi bija 
parādīts, kā cilvēks kā radības kronis 
spēj sadzīvot ar pasauli – vienā brīdī 
esot dabas draugs, otrā – ienaidnieks. 
Klausīšanās, līdzdarbošanās, izpēte, 
visa izjušana konkrēti uz sevis – pamat-
nostādnes Klimata mājas apguvē. Otrā 
dienas daļa tika pavadīta ūdensatrakciju 
parkā „Ahoi”. 

Pēdējā diena tika pavadīta Lēstes 
skolā. Skolas direktors stāstīja par iz-
glītības sistēmu savā pārnovadā. Katrā 
Vācijas daļā šī sistēma ir atšķirīga. Savā 
runā viņš īpaši uzsvēra, ka Lēstes skola, 
kurā mācās 1300 skolēni un strādā 100 
skolotāji, ir skola bez rasisma. Te drau-
dzīgi sadzīvo un mācās dažādu ādas 

krāsu pārstāvji. Ļoti savādi šķita tas, ka 
šajā skolā nebija zvana, stundas ilgums – 
75 minūtes. Tā kā bija iespēja arī mums 
piedalīties stundās, bija interesanti vērot 
gan vācu kolēģu stundā izmantotās mā-
cību metodes, gan audzēkņu uzvedību 
un interesi par mācību procesu. Kopu-
mā secinājām, ka ir ļoti daudz atšķirīgā, 
bet ir arī kopīgais – visā pasaulē jaunieši 
ir līdzīgi – ar savu Es, saviem mērķiem 
un ideāliem. 

Nemanot pienāca atvadu vakars. 
Uz to pulcējās viesģimenes, tika klāts 
bufetes galds. Savstarpēji notika ieprie-
cināšana ar muzikāliem un literāriem 
priekšnesumiem. Vācu jaunieši bija 
sacerējuši  dzejoli par mūsu ciemoša-
nos. Savukārt mūsu skolēni un jaunieši 
aicināja visus vācu draugus dejot Laura 
Reinika dziesmas „Es skrienu”  ritmos. 
Vēl skanēja pateicības vārdi gan no vācu 
skolotāju puses, gan no mūsu delegāci-
jas skolotājām, bet vissirsnīgāk  pateicī-
bu par skaisto piedzīvojumu visu mūsu 
vārdā izteica Raitis Ļebedevs no Ērgļiem. 
Mums visiem šis brauciens paliks ilgi 
atmiņā – gan jauniegūtie draugi Vaijē, 
gan sirsnīgā uzņemšana, gan brīnišķīgie 
iespaidi par Vāciju. Paldies Lāsmai Du-
merānei par ceļojuma iespaidu aprakstu 
un Inetai Karavaičukai par interesanto 
notikumu iemūžināšanu foto.

Grupas dalībnieku vārdā paldies 
par finansiālu atbalstu sakām  Madonas, 
Lubānas, Ērgļu, Cesvaines, un Varakļānu 
novada pašvaldībām. Paldies arī mūsu 
galvenajām brauciena organizētājām un 
koordinētājām – Madonas novada Izglī-
tības pnodaļas vadītājai Solvitai Seržānei 
un  jauniešu darba koordinatorei Mado-
nas novadā  Nadjai Niedrītei. Gandrīz ik 
dienu no viņām saņēmām kādu uzmun-
drinošu vārdu un aicinājumu ar prieku 
izbaudīt šo ceļojumu. Domājam, ka tas 
mums izdevās – visi esam atgriezušies 
mājās priecīgi, garīgi bagātāki, ieguvuši 
jaunus draugus. 

Lai arī turpmāk izdodas tikpat skaisti 
braucieni!

jOLANTA PABĒRZA,
skolēnu un jauniešu grupas 

apmaiņas brauciena vadītāja

Svinēsim svētkus kopā

Jauktais vokālais ansamblis pēc konkursa fināla Vallē.                                                                     VALDAs KļAVIŅAs foto

Madonas novada jaunieši Vaijē.



2011. gada maijs/jūnijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, 
Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs — 
SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.

no 3. līdz 5. jūnijam Madonā
Piektdiena, 3. jūnijs
Apmeklēsim Madonas muzeja izstāžu zāles 
no 3. līdz 5. jūnijam bez maksas

Izstādes:
„Madonai 85 gadi un vairāk... ”
„Mārīte Kluša. Grafika ”
„Rudenājs sapņi” Elza Rudenāja /1911-1998/, Madonas muzeja 
direktore /1944-1990/
Ekspozīcija:
„Novada arheoloģija”
Muzeja darba laiks: piektdien 10.00-17.00; 
       sestdien, svētdien 10.00-16.00

3. un 4. jūnijā no plkst. 10.00-15.00 kinoteātrī „Vidzeme” 
Lazdonas pagasta rokdarbu pulciņš „Rota” sadarbībā ar Madonas 
novada rokdarbniecēm aicina uz rokdarbu izstādi.
Ieeja: brīva

plkst. 10.00 un plkst. 14.00
kinoteātrī „Vidzeme” Madona Vidzemes TV sižetos

no plkst. 10.00 -14.00 pie Madonas bibliotēkas 
Brīvdabas pasākums bērniem
„Zaļo ideju laboratorija”

plkst. 16.00 skvērā pie Madonas kultūras nama
Igaunijas bērnu deju kolektīvu un Praulienas tautas nama 
bērnu deju kolektīva „ZIG ZAG” koncerts 
Ieeja: brīva

plkst. 18.00 Madonas pilsētas estrādē
Latvijas Nacionālā teātra izrāde
„100 grami žurkas”
Biļetes: 
Iepriekšpārdošanā Madonas kinoteātra „Vidzeme” kasē: 3 Ls
Izrādes dienā: 4Ls
Lietus gadījumā lūdzu ņemiet līdzi lietusmēteļus, lai netraucētu aizmugurējām rindām 
skatīties izrādi. Lietussargus izmantot aizliegts!

plkst. 22.00 Nakts balle laukumā pie kafejnīcas „Rudzons” 
 Ieeja: brīva

Sestdiena, 4. jūnijs
no plkst. 10.00-13.00 

pie J.Norviļa Madonas mūzikas skolas
Latvijas Kustības par neatkarīgu dzīvi akcija 
„MANS SAPNIS”

no plkst. 10.00-10.30 
Deju grupas „Mazais cilvēciņš” koncerts
Cilvēku ar invaliditāti darināto rokdarbu tirdziņš
Radošā darbnīca-izstāde „Mans sapnis”
Piedalās: BJC grupa „Kodoliņš”, Kalsnavas pamatskolas klase KĀPĒCĪŠI, 
O.Kalpaka pamatskola, Dzelzavas speciālā internātpamatskola, Sarkaņu 
pamatskola, Caritas Madona u.c. interesenti

no plkst. 10.30 – 12.00 BOCCIA spēle
no plkst. 11.00 – 14.00 

Mīlestības graviņā pie strūklakas
Radošās darbnīcas bērniem, zirgu izjādes, vizināšanās 
pajūgos, piepūšamās atrakcijas, vizināšanās ar laivām 
strūklakas dīķī.
Sporta laukumā pie 2.vidusskolas:
„Ielu vingrotāju biedrības” paraugdemonstrējumi un 
sportiskas aktivitātes visām paaudzēm, saldējuma 
degustācija un citi pārsteigumi.

plkst. 13.00 Madonas kultūras namā
Mūsdienu deju grupas „Aliens” jaunā deju uzveduma 
„Hello! Alle!” pirmizrāde
mākslinieciskā vadītāja Ināra Cakule
Ieeja: brīva

plkst. 15.00-17.00  laukumā pie Priežu kalna
pasākumi visai ģimenei „Pazudis un atrasts”
*klinšu kāpšanas siena
*Latvijas gumijlēcēju kluba atrakcijas
*Sejas apgleznošana
*Spēles un stafetes, kā arī citas aktivitātes
Ieeja: brīva
Pasākumu rīko Madonas baptistu draudze un kristīgo nometņu centrs “Ērgļa spārni” 

plkst. 18.00 Madonas pilsētas estrādē
Madonas pilsētas 85 gadu jubilejai 
veltītais lielkoncerts
„Daudz laimes dzimšanas dienā, Madona!”
Piedalās: Latvijas Nacionālās operas solists Jānis Apeinis, 
Madonas novada  deju kolektīvi, vokālie ansambļi, kori, 
instrumentālais ansamblis „Perfect music band” Artura 
Kloppes vadībā, kā arī viesu kolektīvi.
Pasākuma vadītājs Valmieras teātra aktieris Māris Bezmers
Ieeja: brīva

No plkst. 21.00 līdz rīta gaismai Madonas pilsētas estrādē
Lielā svētku ballīte 
muzicēs: 

Bruģis, Forte, Lauris Reiniks, 
Nikolajs Puzikovs
Oskars Deigelis
kā arī DJ Roberts Lejasmeijers(Eiropas hitu Radio/ Latviešu radio)

plkst. 24.00 Svētku uguņošana
Ieeja:brīva

Svētdiena, 5. jūnijs
plkst. 12.00 Madonas kultūras namā

Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestra koncerts
diriģents Andrejs Cepītis
Ieeja: brīva

plkst. 15.00 skvērā pie lūgšanu kapellas Raiņa ielā 5
Madonas pilsētas 85 gadu jubilejai veltīts 
ekumeniskais dievkalpojums 

Visas dienas garumā
„Rallijs Jēkabpils-Madona 2011”

plkst. 8.45 Madonā Saieta laukumā
Otrās sacensību dienas atklāšana  

plkst. 18.40 Madonā Saieta laukumā
„Rallija Jēkabpils- Madona 2011” 
Noslēgums un sacensību dalībnieku apbalvošana

Informatīvais atbalsts: 

Madonas reģiona laikraksts

“100 grami žurkas”

Oskars Deigelis

Madonas pūtēju orķestris

Aliens

Forte

Lauris 
Reiniks

Nikolajs 
Puzikovs

Bruģis
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gan vērst uz citiem. Ikdienā mēs 
diemžēl esam pārāk nīgri, neie-
cietīgi viens pret otru un kaut arī 
mūsu attieksme atkarīga no situā-
cijas valstī, tomēr labestība sākas 
ar katra cilvēka attieksmi. Jo labāk 
izturēsimies veins pret otru, jo arī 
valstij kopumā klāsies labāk. 

Novēlu izturību – lai kļūstam 
turīgāki, lai nav jābrauc peļņā uz 
ārzemēm. Lai protam saskatīt mūsu 
zemē arī labo!    

  Deputāts 
Rihards saulītis
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Madonas novada iedzīvotājam 
vēlam savu pilsētu vienmēr turēt 
godā un cieņā, lepoties ar tās 
izaugsmi un pozitīvajām pār-
maiņām. Lai vēl pēc daudziem 
gadiem nākamās paaudzes te 
jūtas kā mājās – vietā, kur ar-
vien gribas atgriezties un palikt.
Priecāsimies par labi paveiktiem 
darbiem, jo tie atstāj pēdas pilsē-
tas nākotnes veidolā! Lai jauki, 
gaiši un priecīgi svētki! 

Ošupes pagasta 
pārvalde

M adonas 85. dzimša-
nas dienā katram 
madoniet im un 

ienmēr pāri visām ikdienas lietām, jau astoņ-
desmit piecus pavasarus Madona svin savu 
dzimšanas dienu. Klāt svētku diena pilsētai un 

ovada ļaudīm svētkos 
pirmkārt novēlu labes-
tību. Gan sajust pašiem, 

ūsim aktīvi, ro-
sīgi un darbo-
ties griboši! 

mūsu, Madonas, novadā. Ma-
donai dzimšanas dienā novēlu 
veiksmīgi realizēt iesāktos 
projektus, lai centrs kļūtu 
sakārtots vārda tiešā nozīmē!
Deputāts
Modris Zomerovskis

v ē t k o s  n o v ē l u 
mums visiem jus-
ties kā novadnie-
kiem un dzīvot labi 

cāties par to, ko esam sasnie-
guši. Padomāt, ko mēs katrs 
veicām un vēl varam izdarīt, 
lai mūsu MADONA un NO-
VADS būtu pievilcīga vieta dzī-
vošanai pašiem un apbrīnas 
vērta puse zem Saules mūsu 
viesiem.

Dzelzavas pagasta 
pārvalde

Madoniešus sveicu pilsē-
tas svētkos un novēlu savu 
pilsētu vienmēr turēt godā 
un cieņā, lepoties ar tās iz-
augsmi, jo tajā ieguldīti pašu 
madoniešu labie darbi!

Deputāte
Gunita Kļaviņa

visam Madonas novadam. 
Nav jāveic varoņdarbi, lai būtu noderīgs. Pietiek ar to, 

ka tieši jūs dzīvojat, mācaties vai strādājat mūsu novadā.
Novada pievilcība slēpjas tā daudzšķautņainībā – kat-

ram no mums ir sava Madona – vairumam dzimtā pilsēta 
un dzīvesvieta, citiem sporta un aktīvās atpūtas pilsēta, 
citam – mūzikas un tautiskās dejas centrs, vēl citam – 
Latvijas ainaviskākais novads ar Gaiziņkalnu, Aivieksti un 
daudzajiem ezeriem.

Svētku laikā atcerēsimies savu vēsturi, senču veikumu, 
vērtēsim pašu padarītos darbus un kopā ar visiem labiem 
ļaudīm priecāsimies kā svētkos. Līksmus svētkus!

  Deputāte Ruta Vizāne

M
Celsim saulītē labo, godāsim pozitīvi noskaņotus 
cilvēkus. Katrs mūsu labais darbs, labā doma veido 
daļu no mūsu novada. Šodien mēs veidojam savu 
novadu ar katru dienu skaistāku sev, mūsu bērniem 
un nākotnei. Varbūt ne vienmēr viss izdodas kā cerēts, 
varbūt var labāk.

Novada svētkos vēlu prieku. Neviltotu prieku 
bērnu acīs, rāmu un dzīves gudru prieku vecāku 
acīs. Būsim laimīgi, izvirzot cēlus un lielus mērķus un 
gūstot gandarījumu no katra veiksmīga, kopēji sperta 
solīša un pussolīša. Kad liekas, ka ir grūti, jāatceras, 
ka daudziem ir vēl grūtāk. Lai ir spēks un pārliecība 
par sevi! Lai ir sapņi, kas mudina nepadoties! 

Deputāte Vineta Lamberte

ūsu novada pilsētai Madonai – 85. Būsim 
lepni par savu novadu, atbalstīsim labās 
idejas, kas palīdz attīstīties ikvienam. 

vētkos novēlam 
novērtēt un prie-

S
aicinu sapost katram savu 
tuvāko apkārtni, paveikt 
steidzamākos lauku dar-
bus, lai kopā ar visiem 
novada iedzīvotājiem pie-
dalītos svētku svinībās. Lai 
cilvēku sejās rūpju nastu 
nomaina smaids, labvēlīgs 
atkalredzēšanās prieks, kā 
arī ticība un cerība uz veik-
smīgu turpmāko novada 
attīstību. 

Deputāte 
Vanda Maderniece

agaidot Mado-
nas pilsētas un 
novada svētkus, 


