Sanita Indriksone aicina iet kopā
pa bānīša sliedēm līdz Alūksnei.

Ģimnāzistiem Linardam un Andrim unikāla uzņēmējdarbības ideja.
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Pūce vēlas
trīsreiz mazāk
novadu
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Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 10.aprīlī Rīgā pulcināja kopā Latvijas 119 pašvaldību vadītājus un masu mediju pārstāvjus, lai prezentētu ministrijas ieceri

valstī samazināt pašvaldību skaitu līdz 35. Administratīvi teritoriālo reformu ir paredzēts realizēt strauji, lai 2021.gada 5.jūnijā jau notiktu reformēto novadu pašvaldību vēlēšanas.
Izstrādātā karte paredz pašvaldību skaitu samazināt no 119 līdz 35 un atstāt tikai 2 republikas nozīmes pilsētas – Rīgu un Jūrmalu – šobrīdējo 9 vietā. Pirmo reizi ministrija publiskoja
Latvijas karti, kāda tā varētu izskatīties pēc novadu pašvaldību skaita samazināšanas līdz 35.

Dopings arī mūsu
sportistiem. Vai tiešām
viss tik nevainīgi?
10.lpp.

Sestdien,

Eināram Paideram
hobijs kļūst par biznesu.
8.lpp.

13.aprīlī,

pulksten 14.00

Gulbenes sporta centrā –
LBL 2 pusfināls

Gulbenes Buki/
RSU

Domas

2
Redakcijas sleja

Mums raksta

Jaunie
mērnieku laiki
Gatis Bogdanovs,
fotokorespondents,
dzirkstele.lv

V

ides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
trešdien, 10.aprīlī, prezentēja savu redzējumu par
administratīvi teritoriālās reformas nākotni mūsu valstī.
Nekas jau vēl nav “akmenī cirsts”, un piedāvātais plāns,
visticamāk, prasīs vēl ilgas diskusijas. Tomēr, kā publiski
paudis vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, tikšot veidoti lielāki novadi, kas veicinās
attīstību reģionos (2009.gada reformas laikā gan teica tieši
pretējo), kā arī spēcīgākajiem šābrīža novadiem tiks pievienoti ekonomiski vājāki novadi. Nu nav jau īsti E.Šova
romāns “Vienam maz, otram daudz”, kur nabagais brālis
rūpējas par bagāto. Vienkārši vājākie vienmēr ir priecīgi,
ja var ko gūt no bagātā kaimiņa. Vai tas paaugstinās mūsu
labklājību? Es šaubos. Līdz 1.decembrim Saeimā būs
jāiesniedz likumprojekts par jaunajām administratīvajām
teritorijām, kura nerealizēšanas gadījumā ministrs pat
pieļāva domu par demisionēšanu. Daudz kam no dzirdētā
varētu piekrist, bet dažas frāzes man lika saprast, ka ministrija un lielie vīri joprojām sēž Rīgā, kura ir un paliek
Latvijas sirds. Jo tālāk no tās, jo
«Mūsu
dzīvības uzturēšanai nepieciešamie
jaukais
orgāni paliek mazsvarīgāki, un
Gulbenes
kur ņemt šo labklājību nomalēs,
jautājums paliek atklāts. Pavērojot
rajons,
plānoto jauno teritoriju karti,
novads, ir
sapratu, ka mūsu Vidzemē gandrīz
nemainīgs
vai atgriežamies pie mūsu mīļajiem
kā klints.»
rajoniem līdz 2009.gadam. Mūsu
jaukais Gulbenes rajons, novads, ir nemainīgs kā klints
- pagātnē, tagadnē un plānotajā nākotnē. Pašlaik mums
ir desmit labi kaimiņi, kādreiz bija pieci un arī nākotnē
plānojas pieci, tikai robežas ar kādreizējo Valkas rajonu
mums vairs nebūs. Par to ir pacentušies smiltenieši, kuri
noteikti negribēja būt otrā pilsēta vecajā rajonā. Viņi
mājasdarbu ir pildījuši ļoti apzinīgi un, visticamāk, ar savu
iniciatīvu ir panākuši savu jauno novadu, kurš izveidots
uz kādreizējo Valkas, Alūksnes un Cēsu rajonu rēķina.
Vai tas ir pareizi, to rādīs laiks. Varbūt arī mums vajadzēja
censties iedabūt savos tīklos kādu Cesvaines, Lubānas
vai Rugāju novadu. Kāpēc ne? Zeme taču mūsdienās ir
bagātība. Saka jau, ka vislielākā vērtība ir cilvēks, tomēr
dzīve par to, vismaz mani, nav pārliecinājusi. Visi kari beidzas ar to, ka kāds tiek pie jaunas teritorijas, vismaz savā
valdījumā. Ar vai bez cilvēkiem, bet zemes pleķītis tiek.
Taču viens ir skaidrs - tā mūsu labklājība gan būs atkarīga
tieši no cilvēkiem, nevis no kārtējās teritoriālās reformas.
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Avīze jautā

Par pensionāru
biedrības aktivitātēm

gatis.bogdanovs@
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Aivars Circens, Gulbenes
pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētā jas
vietnieks

I

nformēju par esošajām
un gaidāmajām biedrības
aktivitātēm, kas varētu
interesēt vai arī ieinteresēt
gan biedrus, kuri atklātās
valdes sēdes, kas faktiski ir
lielas daļas biedrības biedru
arī kopējās sanāksmes un
kur visi jautājumi arī tiek apspriesti kopēji, neapmeklē,
gan arī visus pilsētas seniorus.
Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībā turpinās zināšanu apgūšana pieaugušo
neformālās izglītības prog-

rammā “Saskarsmes kultūras
pilnveidošana sociālās izolācijas mazināšanai senioru
vidū”, kas tiek realizēta ar
Gulbenes novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Nodarbības vidēji apmeklē līdz
15 interesentiem, un pirmos
pozitīvos rezultātus ceram
sasniegt jau jūnijā.
Tā kā jebkurai sevi cienošai organizācijai ir jābūt ne
tikai visiem rekvizītiem, bet
arī atribūtiem, starp kuriem
noteikti ir karogs, tad ar pašu
pensionāru mākslinieciskajām spējām un čaklajām rokām šāds karogs ir arī tapis.
2019.gada 3.maijā pulksten
11.00 Gulbenes pilsētas kultūras centra foajē notiks šā
karoga iesvētīšana, kas gan
idejiski, gan arī laikā sasaucas ar jau pierastajiem Baltā
galdauta svētkiem. Visi interesenti, it sevišķi seniori, tiek
gaidīti šajā pasākumā.
Tāpat kā novada pensionāru biedrības “Atspulgs 5”
pārstāvji un citu novada pagastu pensionāru biedrību

Vai esat par
jauno teritoriālo
reformu, kura
paredz samazināt pašreizējo
vietvaru skaitu?

un kolektīvu pārstāvji arī
Gulbenes pilsētas pensionāru biedrības delegāti piedalīsies 18.maijā Latvijas Pensionāru federācijas kongresā,
kur pārvēlēs ne tikai federācijas valdi, bet arī tās priekšsēdētāju, jo Andris Siliņš ir
atteicies kandidēt uz valdes
priekšsēdētāja amatu atkārtoti. Vai arī federācijas darbā
un visā Latvijas pensionāru
kopienā būs negaidīti pavērsieni, kā tas ir valsts politiskajā dzīvē?
Kā katru gadu arī šogad
Gulbenes pensionāri turpina
tradīciju ne tikai iepazīties ar
tālām zemēm, bet apmeklēt
arī mūsu pašu zemītes skaistākās un slavenākās vietas.
Šogad apmeklēsim Rundāles
pili tās skaistākajās rožu ziedēšanas dienās 10.jūlijā, pa
ceļam iegriežoties arī Bauskas pilī un Likteņdārzā. Pieteikšanās pie Līgas Nagles
(tālrunis 29109505) līdz 1.
jūlijam. Lūgums ņemt vērā,
ka autobusā vietu skaits ir ierobežots.

Imants no Gulbenes ◆ Vispār jau

esmu par. Vajag
apvienot novadus.

Dārija no Stāmerienas ◆ Neesmu

ar mieru. Lai
paliek tā, kā ir.

Nedēļas sadursme www.dzirkstele.lv
puķes) – kompensācija. Re, kā
ZZS visu smuki sakārtoja savos laikos!

Migrējošie putni posta
sējumus
oskars

Gribu būt zemnieks, jo: ja ir
sausa vasara – kompensācija;
ja ir slapja vasara – kompensācija; ja zosis uztaisa zaudējumus – kompensācija; ja apstrādāju laukus – kompensācija; ja
neapstrādāju laukus (reti augi,

!!!!!

Vai tad tev kāds liedz būt
zemniekam? Lauki tukši, ej un
dari! Ā, pareizi, tādi tipiņi spēj
tik purkšķēt dīvānā, nedēļas
nogali nopļēgurot, tad pirmdien atkal iet vergot kādam, jo

citādāk - slinkums un negribas. Bet nu tā skauž un nu tik Ausma no Gulbeļoti patīk citam makā lūrēt, cik nes ◆ Es domāju,
nu kurš saņem.
lai labāk paliek tā,
kā ir tagad.
Zemnieks

Ja nebūtu šo kompensāciju,
tev ēdiens maksātu tik, cik
Šveicē.

Aptauja www.dzirkstele.lv
Vai ir nepieciešama tautas nobalsošana par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto administratīvi teritoriālās reformas plānu?
Jā									
Nē		
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Izdevējs – SIA «Reģionu Mediji»
Reģistrācijas apliecības
nr. 50103305231.
Indekss – 3135.
Iznāk kopš 1962. gada.
Iznāk otrdienās un piektdienās.

Aelita no Lejasciema ◆ Par to

neesmu domājusi,
un mani tas jau
neko daudz neskar.
- Inita Savicka
- Gatis Bogdanovs

Redakcijas adrese – Ābeļu iela 8,
Gulbene, LV-4401.
Tālrunis 29172608, e-pasts: info@dzirkstele.lv
Galvenā redaktore – Ginta Alberte.
e-pasts: ginta.alberte@dzirkstele.lv
Abonentu serviss – 67063225.

Reklāma – 26136786, 29399139,
e-pasts: reklama@dzirkstele.lv
Iespiests – SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”
Rīgā, Mūkusalas ielā 15a.
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tekstu pareizību atbild autors.

Publicētie materiāli ne vienmēr
atspoguļo redakcijas viedokli.
Pārpublicēšanas vai citēšanas
gadījumā atsauce ir obligāta.
Vidējā tirāža – 3200 eksemplāri.
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Remontdarbus plāno
pabeigt oktobrī
Pēc ziemas pārtraukuma jau
mēnesi norit darbi uz ceļa
Gulbene-Balvi posmā no
Gulbenes līdz Kazupītei, kas
ir aptuveni 10 kilometri.
VAS “Latvijas valsts ceļi” Komunikācijas nodaļas pārstāve
Elīna Pankovska “Dzirkstelei”
stāsta, ka darbi tika atsākti 11.
martā.
Šogad jau ir izbūvētas visas
caurtekas zem pamatceļa, izņemot Asarupītes caurteku trases
sākumā, kā arī ir izbūvēts pagaidu apbraucamais ceļš ar pagaidu
tiltu Pogupes tiltam. Vecais Pogupes tilts šobrīd jau ir demontēts, un tā vietā tiek būvēta jauna
dzelzsbetona caurteka. Vecais
Pogupes tilts ir būvēts 1963.gadā.
Tāpat šogad objektā tiks veikta apauguma noņemšana, vecās
segas demontāža, zemes klātnes
ierakuma un salizturīgās kārtas
izbūve (pilnās segas konstrukcijai), kā arī šķembu maisījuma
pamatojuma izbūve, asfalta
apakškārtas un asfalta virskārtas
izbūve. Tiks izbūvēta arī autobusu pieturvieta, nobrauktuves un
pieslēgumi, apgaismots gājēju
ceļš autoceļa labajā pusē no trases sākuma līdz “Ceļmalu” ciemam 2,685 kilometru garumā,
veikti apzaļumošanas darbi.

Pārbūves laikā Pogupes tilta vietā tiks iebūvēta monolīta dzelzsbetona caurteka. 					

E.Pankovska saka, ka šogad
vēl noritēs arī Mellupes caurtekas rekonstrukcija un elektrolīniju pārbūve.

Kopējās plānotās būvdarbu
izmaksas ir vairāk nekā 6 miljoni eiro (bez PVN). Uz šā gada
aprīļa sākumu objektā būvdarbi

veikti par 787 336 eiro (bez
PVN). “Būvdarbi notiek atbilstoši kalendārajam grafikam, tos
objektā plānots pabeigt 2019.ga-

F oto : G at i s B o g da n ov s

da oktobrī,” norāda E.Pankovska. Būvdarbus veic SIA “8 CBR”.
- Inita Savicka

Sociālajam dienestam Tagad elektrovilcieniņa
ir pārvietojamā
mītnes
vieta
–
pie
stacijas
virtuve
Vietējie deputāti lēmuši par
Gulbenes novada pašvaldības
sociālā atbalsta pasākumu
klāsta papildināšanu tām
iedzīvotāju grupām, kurām
tas ir nepieciešams.
Viena no iecerēm ir domāta
novada sociālā dienesta klientu
un jauno ģimeņu apmācībai vienkāršu mājas ēdienu pagatavošanā
(elektriskās plītis un trauki pārvietojamās virtuves vajadzībām
izbraukuma pasākumos), bet otra
- lai Litenē palīdzētu bērniem ar
funkcionāliem
traucējumiem
(silto smilšu terapija un Montesori pedagoģijas materiāli bērniem
ar attīstības traucējumiem). 28.
marta domes sēdē deputāti ir nobalsojuši par atbalstu iecerēm,
paredzot 10 procentu izmaksu
(2500 eiro) līdzfinansējumu šim
projektam no pašvaldības budžeta. Ar ieceri plānots startēt biedrības “Sateka” izsludinātajā projektu konkursā.
Gulbenes novada sociālā die-

nesta vadītājs Jānis Antaņevičs
teica, ka sociālajā dienestā jau tagad ir pārvietojamā virtuve, ar
kuru darbinieki dodas izbraukumos. Deputāte Guna Pūcīta jautāja, cik cilvēkiem parasti tiek rīkota izbraukuma apmācība.
J.Antaņevičs atbildēja – līdz 10
cilvēkiem. Deputāts Gunārs Ciglis piebilda, ka līdzīgs projekts tiekot īstenots Balvos, jo tur sapratuši – jaunie cilvēki, arī studenti,
sākot patstāvīgu dzīvi, neprot pat
pankūkas vai kartupeļus izcept.
Tiekot rīkota apmācība, kas ir ļoti
populāra.
Šis nav vienīgais projekts, kuram tiek prasīts pašvaldības līdzfinansējums startēšanai “Satekas”
konkursā. 28.marta domes sēdē
deputāti balsoja par pašvaldības
atbalstu gandrīz 20 projektiem,
starp kuriem ir arī projekts Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanai.
- Diāna Odumiņa

Elektrovilcieniņš Gulbenē
turpmāk tūrisma sezonas
laikā sāks kursēt no Dzelzceļa ielas 8, nevis no kultūras
centra stāvlaukuma, kā tas
bija līdz šim. Tā lēmuši novada deputāti 28.marta domes
sēdē.
Ir apstiprināts šāds elektrovilcieniņa maršruts: izglītojošais un
interaktīvais centrs “Dzelzceļš un

Tvaiks” (Dzelzceļa ielā 8) – Dzelzceļa iela – Rīgas iela – Līkā iela –
caur Jaunatnes parku gar Gaitnieku ielu – Ozolu iela – Rīgas iela –
Līkā iela – Brīvības iela – Pils iela
– Pils parks – O.Kalpaka iela –
Dzelzceļa iela – izglītojošais un
interaktīvais centrs “Dzelzceļš un
Tvaiks”.
Elektrovilcieniņš faktiski ir pasažieru elektromobilis “Melex” ar

piekabi. Tas Gulbenē ir jau sešus
gadus un piedāvā savus pakalpojumus no maija līdz vasaras tūrisma sezonas beigām.
Elektrovilcieniņš pieder pašvaldībai un ir nodots tās aģentūrai “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”
bezatlīdzības lietošanā līdz 2023.
gada beigām.
- Diāna Odumiņa

Atkritumus plāno izvest šonedēļ
“Šonedēļ plānojam savākt
lielgabarīta atkritumus
pilsētā, lai gan situācija
joprojām nav atrisināta,”
“Dzirkstelei” saka SIA “Pilsētvides serviss” Malienas
reģiona vadītāja Kristīne
Andrejeva.
“Dzirkstele” jau rakstīja, ka
kopš 2019.gada 1.janvāra lielgabarīta atkritumu izvešanu vairs

nenodrošina SIA “Gulbenes nami”, bet tie ir jāizved SIA “Pilsētvides serviss”. Šobrīd juridiski
nav sakārtots līgums, kas ir jāslēdz starp SIA “Pilsētvides serviss”, SIA “Gulbenes nami” un
māju pilnvarotajām personām.
Pašvaldībā “Dzirkstelei” teica,
ka problēma esot juridiskās nesaskaņās. K.Andrejeva “Dzirkstelei” precizē, ka lielgabarīta at-

kritumi tika izvesti 1.martā.
“Divas dienas pēc tam, kad pašvaldības atkritumu saimniecības
atbildīgais darbinieks Jānis Šmoteks bija sasaucis novada domē
sapulci februāra pēdējā nedēļā,
lai spriestu par turpmāko kārtību lielgabarīta apsaimniekošanā,” uzsver K.Andrejeva.
- Inita Savicka
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Ziņas
Īsumā

Beidzot pārdod
autobusu

◆ Bērnu un jaunatnes
sporta skola laimīgā kārtā beidzot ir tikusi vaļā no bēdīgi
slavenā 28 sēdvietu autobusa
“Isuzu Turquoise 315”. Ceturtajā
pašvaldības rīkotajā izsolē šo
transportlīdzekli par 1925 eiro ir
nopirkusi Murmastienes SIA
“Ceļavējš”. Autobuss tika iegādāts
Gulbenes novada izveides sākotnē, un līdz 2018.gadam pašvaldība vēl nebija beigusi par to
norēķināties. Par šo autobusu
novadā klīst leģendas. Ne reizi
vien tas bija palicis pusceļā, vedot
uz sacensībām bērnus vai pieaugušos sportistus.
- Diāna Odumiņa
Gulbene

Ugunsdzēsēji ziņo
◆ Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests informē,
ka 9.aprīlī pulksten 16.22 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Gulbeni, kur no dzīvojamās mājas bija
redzami dūmi un degšana ar
atklātu liesmu. Ierodoties notikuma vietā, tika konstatēts, ka deg
ēkas pirmā stāva dzīvoklis.
Izmantojot glābšanas maskas,
ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotās ēkas otrā stāva izglāba
četrus cilvēkus, no kuriem divi
bija cietuši un tika nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta mediķiem. Pirms
ugunsdzēsēju glābēju ierašanās
no ēkas saviem spēkiem bija
evakuējušies četri cilvēki. Pulksten 17.43 ugunsgrēks tika
likvidēts. Tā degšanas platība bija
15 kvadrātmetri.
Gulbene

Gulbenes novads

◆ Valsts

ugunsdzēsības un glābšanas
dienests informē, ka 10.aprīļa
vakarā Gulbenes novadā dzēsti
trīs kūlas ugunsgrēki. Gulbenē
dzēsti divi kūlas ugunsgrēki
Dzelzceļa ielā, kur pērnā zāle
degusi 250 un 2 kvadrātmetru
platībā. Lejasciema pagastā kūla
degusi 350 kvadrātmetru platībā.
- Pārsla Konrāde

Policija ziņo
Vada auto 1,55
promiļu reibumā
◆ Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvalde informē 8.aprīlī pulksten 21.30 tika
saņemta informācija, ka Rankas
pagastā nenoskaidrots vadītājs
vada automašīnu “BMW”, iespējams, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Pulksten 22.08
automašīna tika apturēta un
konstatēts, ka vīrietis ir alkohola
reibumā un transportlīdzekli
vada bez jebkāda veida vadīšanas
tiesībām. Minimālā alkohola
koncentrācija izelpā – 1,55
promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.
- Pārsla Konrāde
Ranka

www.dzirkstele.lv
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Pūce vēlas trīsreiz mazāk n
VARAM prezentē Latvijas karti, kāda tā varētu būt 2021.gada pašvaldību vēlēšanās
(Turpinās no 1.lappuses)
Diskusija par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu
valstī šodien turpinās Latvijas Pašvaldību savienības
rīkotajā Novadu dienā Gulbenē, kurā aicināti piedalīties
vairāk nekā 200 cilvēku.
Pasākums norisināsies Gulbenes kultūras centrā no pulksten 10.00 līdz 16.00, tajā
piedalīsies arī VARAM ministrs Juris Pūce. Pēc tam
Gulbenes novada viesi apmeklēs Lizuma uzņēmumus –
SIA “Avoti SWF” un SIA “Rairu”.
Būs mazāk deputātu un tas
arī viss?
Gulbenes novada robežām reforma nekādas izmaiņas neparedz.
Vienīgais jaunums – pašreizējo 17
deputātu vietā novadā tiek plānoti 15 deputāti (novados ar iedzīvotāju skaitu līdz 30 000). Gulbenes novada domes priekšsēdētājs
Normunds Audzišs “Dzirkstelei”
saka: “Mēs esam savulaik labi pastrādājuši un izveidojuši novadu,
kas vairāk neprasa nekādas izmaiņas. Tomēr, ja būs runa par valsts
naudu, kas varētu tikt piešķirta
reformas realizācijas laikā, mēs
tomēr pastāvēsim, ka Gulbenes
novadam arī kaut kas pienākas.
Mēs esam cienīgi saņemt! Nauda
būtu vajadzīga visur kur, mēs skatītos prioritātes un tad ieguldītu
pašā nepieciešamākajā.”
N.Audzišs saka – 10.aprīļa prezentācijā VARAM gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas
raksturojums ticis sniegts samēra
vispārīgs. Viņa uzskats – reformai
ir jābūt ekonomiski pamatotai:
“Nedod, Dievs, ka kaut kas tiek
darīts politisku apsvērumu dēļ. Ir
jāsaprot, kā reforma skars katru
iedzīvotāju. Ja mēs šajā reformā
nestrādājam uz iedzīvotāju labklājību, tad vispār nevajag nemaz
viņai ķerties klāt. Ir jāzina, kāds
būs šai reformai galarezultāts pēc
7 vai 10 gadiem. Nebūtu pareizi,
ja ir mēģināts tikai vienkārši kaut
ko pamēģināt ar domu, ka gan jau
redzēs, ar ko viss beigsies. Ja varam redzējumu uzlikt uz papīra
un noticēt tam, darām, bet, ja ne,
neķeramies klāt.”
Alūksnes novada domes
priekšsēdētājs Arturs Dukulis
“Dzirkstelei” saka: “Alūksne, Gulbene un Līvāni ir tās Latvijas novadu pašvaldības, kurām teorētiski gaidāmā reforma robežu pārmaiņas nesola. Agrākā Alūksnes
rajona teritorijā var neatgriezties
Ape, kura varbūt pievienosies
Smiltenes novadam. Bet tas jau
būs pašas Apes lēmums. Tajā pašā
laikā Alūksnes novads ir atvērts
sarunām, ja tomēr būs doma pa-

“Ja būs runa par valsts
naudu, kas varētu tikt
piešķirta reformas realizācijas laikā, mēs tomēr pastāvēsim, ka
Gulbenes novadam arī
kaut kas pienākas.”

“Pēc tagad gaidāmās
reformas deputātu novados būs mazāk. Bet
tās būs ļoti “kosmētiskas izmaksas” novadu
budžetos.”
Agris Lungevičs

“Pozitīvi ir tas, ka beidzot jaunā novadu karte ir uzlikta uz papīra,
un visiem ir, par ko runāt. Līdz tam tika dzirdētas dažādas versijas.”
Arturs Dukulis

Normunds Audzišs

“Smiltenei ir labi ekonomiskās attīstības rādītāji, kurus pierāda veiktie pētījumi. ”
Gints Kukainis

likt pie mums. Pārējiem Latvijas
novadiem ir citāda situācija. Jautājums tikai – ko kam pievienos.
Bet pozitīvi ir tas, ka beidzot jaunā novadu karte ir uzlikta uz papīra, un visiem ir, par ko runāt.
Līdz tam tika dzirdētas dažādas
versijas. Tagad vismaz varam reāli
diskutēt. No ministra J.Pūces sapratu – ap 15.maiju ministrijā būs
sagatavots informatīvais ziņojums, kas tālāk tiks nodots Ministru kabinetam.”
A.Dukulis akcentē, ka nebūs
tikai teritoriāla reforma vien, tā
skars nozares. Viņam ir bažas, vai
papildu nauda veselības aizsardzībai, ceļu sakārtošanai un citām
jomām tiks piešķirta tikai novadiem, kurus paredzēts apvienot,
veidojot lielākas pašvaldības.
“Varbūt tiks nolemts, ka Gulbenei, Alūksnei un Līvāniem kādu
tiešu vai apslēptu “burkāniņu”
vairs nevajag! Es domāju, ka šiem
novadiem par tālredzīgu domāšanu pienākas “prēmija”,” uzskata
A.Dukulis. Viņš arī vēlas gulbeniešiem atgādināt, ka Gulbenes
novada saglabāšana agrākā rajona
robežās ir vietējā politiķa Nikolaja
Stepanova senais nopelns, par ko
domes darbiniekiem pienāktos

“Līdz ar gaidāmo reformu daudzviet Latvijā uz
vietas pazudīs vēlēta
institūcija. Līdz ar to
pazudīs arī finanses.”

“Vienkārši turpināsim
strādāt. Viss būs atkarīgs no kritērijiem, kurus VARAM noteiks reformas veikšanai.”

Vilnis Špats

Aigars Pušpurs

aiznest un vismaz puķi nolikt uz
šā cilvēka atdusas vietas.

kam novadam pati par sevi neko
nedos. Ir jādomā par ekonomisko
attīstību kā tādu. Pašvaldību pārkārtošana nav tas pirmais un primārais uzdevums.”
A.Lungevičs nedomā, ka novadu pašvaldību skaita samazinājums dos lielu naudas ekonomiju.
“Jau 2009.gada administratīvi teritoriālā reforma parādīja, ka nenotika ļoti krasa pašvaldību darbinieku skaita samazināšana. Pēc
tagad gaidāmās reformas deputātu novados būs mazāk. Bet tās
būs ļoti “kosmētiskas izmaksas”
novadu budžetos. Pāris simti eiro
mēnesī, ko atalgojumā saņem deputāti, lielu ietaupījumu nenesīs.
Bet pašvaldību administrācijā
turpmāk būtisku darbinieku skaita samazinājumu es neredzu.
Varbūt ar laiku, bet sākumā noteikti ne. Tajā pašā laikā ir skaidrs,
ka lielāki novadi var labāk apgūt
investīcijas, var realizēt lielākus
projektus,” akcentē Madonas novada domes priekšsēdētājs.
Balvu novada domes priekšsēdētājs Aigars Pušpurs “Dzirkstelei” saka: “Vienkārši turpināsim
strādāt. Viss būs atkarīgs no kritērijiem, kurus VARAM noteiks
reformas veikšanai. Mums jau

Madonā un Balvos –
agrāko rajonu robežās
Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs “Dzirkstelei” saka: “VARAM projekts
paredz novadu atjaunot bijušā
Madonas rajona teritorijā, tādējādi neparedzot neloģiskumu vai
teritorijas šķelšanu. Taču tas, kas
man šobrīd liekas iztrūcis VARAM publiskotajā informācijā
par gaidāmo administratīvi teritoriālo reformu - pagaidām maz
zināms par kritērijiem. Tas ir iedzīvotāju skaits, pakalpojumu
pieejamība, skola, ekonomiskā
attīstība vai vēl kaut kas? Kāpēc
pēc ministrijas ieskatiem ir jāveido tieši tāds 35 novadu modelis?
Manuprāt, bija jāsāk ar kritērijiem un jāsaredz, kā būs labāk. To
saka arī Pašvaldību savienības
priekšsēdētājs Gints Kaminskis.
Politiski lieli novadi ir jaudīgāki to ir vienkārši pateikt. Bet cik lieliem ir jābūt? Pēc kādiem kritērijiem tas ir nosakāms? Kā to mērīt? Šodienas diskusijā Gulbenē
šis būs viens no stūrakmeņiem.
Dažu pagastu pievienošana lielā-
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Uzziņai

Ko sola gaidāmā reforma?
◆ Pienākums veidot katra novada pašvaldības

policiju (šobrīd no 119 novadiem tāda ir 76
pašvaldībās).
◆ Pašvaldībām ieteiks veidot arī savus ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestus.
◆ Iespējams, būs pienākums pašvaldībām izveidot civilās aizsardzības
struktūras un uzturēt materiālās rezerves.
◆ Sabiedriskā transporta tīkls operatīvi būs jāpakārto uzņēmējdarbības attīstībai.
◆ Vairākus valsts autoceļu posmus nodos pašvaldībām.
◆ Turpinās attīstīt valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas
centra tīklu, lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumus (attālināti) bez
speciālas došanās uz administratīvo centru.
◆ Ja ir vairāk par 3000 iedzīvotāju, pašvaldībā uz tiem strādā vismaz 3
sociālie darbinieki.
◆ Bibliotēku izvietojuma pārskatīšana.
◆ Iedzīvotāju iniciatīvu, teritoriālo kopienu veidošanas atbalsts.
◆ Novadā jābūt vismaz vienai perspektīvai vidusskolai.
( N o VA R A M 10 . aprī ļ a pr e z e n tāc ij a s “A dm i n i s t rat ī v i t e r i t o r i ā l ā
r e f o rma – i z a i c i n ā j um i , k a s rada i e s p ē j a s” )

galvenais, lai būtu apmierināti iedzīvotāji. Pēc jaunās topošo novadu kartes Balvu novads atgriežas vecā rajona robežās, atpakaļ
pievienojoties Baltinavai, Rugājiem, Viļakai. Jebkuras pārmaiņas
rada neapmierinātību. Tāda būs!
Taču gluži šoka vai neizpratnes
nav. Tas būtu tad, ja Balviem gribētu pievienot kaut ko pilnīgi neizprotamu.” A.Pušpurs gan akcentē, ka gaidāmā reforma neparedz viscaur Latvijā novadus veidot veco rajonu teritorijās. Tomēr
Balvu variants ir tieši tāds. Jautājumi, kuru risināšanu Balvu novada domes priekšsēdētājs redz
nākotnē, esot ceļu un skolu tīkls.
Mazie novadi situāciju uztver
dažādi
Cesvaines novada domes priekšsēdētājs Vilnis Špats sarunā ar
“Dzirksteli” ministram J.Pūcem
piedēvē epitetus “kā tanks”, “kā
buldozers”, raksturojot publiskotās ieceres gaidāmajai administratīvi teritoriālajai reformai. Cesvaines novadam ir paredzēta atgriešanās pie Madonas novada.
“Kad notika iepriekšējā šāda reforma 2009.gadā, kaut cik ieklausījās, ko par to domā pašvaldībās.
Tagad... Protams, visi cīnīsies, kamēr varēs. Bet, kad nu spiedīs īstenot reformu, kādu to redz ministrija, tad arī tā tiks īstenota.
Līdz ar gaidāmo reformu daudzviet Latvijā uz vietas pazudīs vēlēta institūcija. Līdz ar to pazudīs
arī finanses. Tas nozīmē, ka Cesvaines gadījumā par mums lems
Madonā. Spekulācijas ar to, ka
jaunais Madonas novads būs tas
pats vecais Madonas rajons, - tā
spriest nav pareizi. Vecajos laikos
tāpat bija pirmā līmeņa mazās
pašvaldības un rajonam bija savas
funkcijas. Tas bija normāli!”
V.Špats bilst, ka Gulbenes novada iedzīvotāji praksē jau sen zi-

na, ko nozīmē pagastu apvienošanās vienā lielā novada pašvaldībā.
“Ko tad Gulbenes novada pagastos vairs lemj? Neko!” viņš saka.
V.Špats uzskata, ka iecerētā VARAM koncepcija par 35 novadu
pašvaldībām tagadējo 119 vietā
nav pareiza. Viņš piesauc Austriju, Vāciju, Franciju, kur ir nelielas
pirmā līmeņa pašvaldības. Viņaprāt, ir vēl vajadzīgas otrā līmeņa
pašvaldības, kas varētu būt pavisam lielas, piemēram, kā Vidzemes, Kurzemes, Zemgales, Latgales reģions. Šo pašvaldību pārziņā
tad arī būtu plānošanas dokumenti, reģionālie ceļi, vidusskolu
tīkls, pasažieru pārvadājumi, veselības aprūpe.
Apes novada domes priekšsēdētājs Jānis Liberts “Dzirkstelei”
teic īsi – pašvaldības viedoklis sakrīt ar VARAM skatījumu par
Apes pievienošanu Smiltenes novadam. Šajā ziņā J.Liberts ir uzskatos vienots ar Smiltenes novada domes priekšsēdētāju Gintu
Kukaini. “Dzirkstelei” viņš uzsver
– VARAM pagaidām ir publiskojusi tikai sākotnējo savu piedāvājumu saistībā ar gaidāmo reformu. Tagad notiks publiska apspriešana. Ar Apes novadu Smiltenes pašvaldībai esot sadarbība
jau ilgāk nekā četrus gadus. “Mēs
sadarbojamies ar būvvaldi un
pašvaldības policiju. Kopā esam
dažādos projektos,” viņš skaidro.
Smiltenei ministrija ieskicējusi
novada robežu paplašināšanos,
klāt paņemot ne tikai Api, bet arī
Virešus, Trapeni un Gaujienu, kas
savulaik ietilpusi Alūksnes rajonā, un Raunu, kas senāk atradās
Cēsu rajonā. “Ir jāvērtē šāda VARAM jauno novadu karte un jāskatās,” prāto G.Kukainis. Viņš
uzsver – Smiltenei ir labi ekonomiskās attīstības rādītāji, kurus
pierāda veiktie pētījumi.
- Diāna Odumiņa

No partijas “No sirds Latvijai” Gulbenes novada domē līdzās Anatolijam Savickim un Larisai Cīrulei tagad ir

arī Indra Caune (no labās). Taču, kā jau rakstījām, šiem deputātiem vairs nav nekādu saistību ar minēto partiju.
Toties viņi paši savā starpā ir vienoti domubiedri. 				
F oto : D i ā na Odum i ņ a

Amata pienākumus sāk
pildīt jaunā deputāte
Gulbenes novada domes
ārkārtas sēde 9.aprīlī bija pirmā deputātei Indrai Caunei
(ievēlēta no partijas “No
sirds Latvijai” saraksta).
Viņu stāties pie deputātes pienākumu pildīšanas ir aicinājusi
novada vēlēšanu komisija, pamatojoties uz to, ka pirms termiņa deputāta mandātu nolika
Mārtiņš Bogdans.
I.Cauni ar rozēm sveica un

deputātes nozīmīti viņai svinīgi
pasniedza novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs.
“Dzirkstelei” jaunā deputāte pastāstīja, ka vēlas darboties sociālo un veselības jautājumu komitejā. 1983.gadā dzimusī I.
Caune ir sociālā darbiniece
Jaungulbenē un ir beigusi Kristīgo akadēmiju.
Līdz ar to novada domē tagad
no kopumā 17 deputātiem 7 ir

sievietes. Gulbenes novada domes sastāvs kļūst arvien sievišķīgāks. Kopš novada pašvaldības
izveides nekad vēl domē nav bijis tik daudz deputātu sieviešu.
Iepriekšējā sasaukuma beigās
novada domē bija 3 deputātes,
bet pašā pirmajā Sandras Daudziņas vadītajā domē beigās bija
4 deputātes.
- Diāna Odumiņa

Kaķus noķer, sterilizē un atlaiž
Aprīļa sākumā Gulbenē,
Skolas ielā, Alūksnes dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas”
darbinieki ķēra bezsaimnieka
kaķus, lai tos sterilizētu.
Biedrībā “Astes un Ūsas’” informē, ka 2.aprīlī tika noķerti pieci
kaķi. “Mājas saimniekam tika atstāti slazdi, un vienojāmies, ka
viņš palīdzēs noķert atlikušos kaķus. Kaķi pēc sterilizācijas tiek
nogādāti turpat atpakaļ,” uzsver
“Astes un Ūsas”. Šobrīd Alūksnes
dzīvnieku mājā “Astes un Ūsas”
mitinās aptuveni 50 kaķi, kuri ir
socializēti un meklē jaunas mājas.
Ielas kaķus patversmē nepatur, tie
tiek sterilizēti un atlaisti atpakaļ
vietā, kur līdz tam dzīvojuši.
Kaķu sterilizāciju apmaksā
Gulbenes novada pašvaldība, tāpēc tas, vai kaķi tiks ķerti vēl kādās vietās pilsētā, ir atkarīgs no
pašvaldības rīkojuma, jo biedrībai nav finansējuma, par ko šādu

pakalpojumu veikt.
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Kalmane informē,
ka par to, kur izķert bezsaimnieka
kaķus, tiek lemts dažādi – gan
pašvaldība pamana šādas vietas,
kur to ir nepieciešams darīt, gan
Gulbenes dzīvnieku aizsardzības
biedrība “Ķepaiņu draugu klubs”
sniedz informāciju. “Šāda izķeršana nenotiek bieži (tas nenotiek
katru mēnesi). Jautājums aktuālāks kļūst ziemā, kad iedzīvotāji ziņo par kaķu kolonijām, jo ir
bažīgi par dzīvnieku pārziemošanu. Būtībā šis process notiek ciešā
sadarbībā ar „Ķepaiņu draugu
klubu”. Konkrētā kaķu izķeršana
Skolas ielā notika Alūksnes dzīvnieku patversmes „Astes un Ūsas”
programmā. Šī kaķu izķeršana noķeršana, aizvešana, sterilizācija
- izmaksāja 145 eiro,” viņa saka.
“Pagājušajā rudenī Lazdu ie-

lā tika sākta šāda pati programma
“noķer-sterilizē-atlaid”, bet bez
apkārtējo māju iedzīvotāju atbalsta ir ļoti grūti visus kaķus noķert.
Ir iedzīvotāji, kuri ļoti aktīvi baro
ielas kaķus un nereaģē uz patversmes lūgumu noteiktās dienās nebarot kaķus, lai tos ar slazdiem,
kuros ievietota barība, varētu noķert. Labi paēdušiem kaķiem nav
nekādas intereses līst slazdos, līdz
ar to ķeršana kļūst gandrīz vai neiespējama. Kaķi ir ļoti bailīgi, un
tos var noķert tikai ar slazdiem.
Un jāteic, ka ielas kaķi ir ļoti labi
paēduši, par to pārliecinājāmies
arī šoreiz. Kaķiem bija atstāta bagātīga ēdienu izvēle - barotāju
esot vairāk nekā pašu kaķu. Mājas
saimnieks, kura teritorijā ķērām
kaķus, lūdza apkārtējo māju iedzīvotājus nenākt viņa īpašumā
tos barot,” stāsta biedrībā “Astes
un Ūsas”.
- Pārsla Konrāde
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Medijpratība ir jāmācās visiem

P

agājušajā piektdienā Vidzemes reģionālo mediju pārstāvji pulcējās Limbažos
seminārā, ko atbalstīja ASV vēstniecība Latvijā un organizēja Latvijas Žurnālistu asociācija. Tika
runāts par medijpratību un par to,
ar kādām problēmām mūsdienās
nākas saskarties žurnālistiem.
Semināra dalībnieki uzklausīja
mediju eksperti Evitu Puriņu un
“Latvijas Radio” žurnālistu Edgaru Kupču. Savā pieredzē dalījās
arī Alojas, Krimuldas, Limbažu
un Salacgrīvas novada laikraksta
“Auseklis” redaktore Regīna Tamane un Latvijas Žurnālistu asociācijas valdes priekšsēdētāja
Ivonna Plaude, kura ir arī “Neatkarīgo Tukuma Ziņu” redaktore.
Dalās pieredzē
I.Plaude secināja, ka visā pasaulē
mainās lasītāju paradumi, lasītprasme izzūd, tomēr Latvijā medijiem vēl jācīnās arī ar reģionālās
reformas sekām, jo katrs novads
veido savu izdevumu. Problēmas
rada arī “Latvijas Pasta” prasības.
“Jābūt vienotiem, lai mūs “nenoknābā”,” uzsvēra I.Plaude. Viņa
sacīja, ka skolās būs jāmāca medijpratība, bet aktuāls ir jautājums, kas to mācīs. I.Plaude aicināja žurnālistus caur asociāciju
iesaistīties šajā procesā kā ekspertiem. Ir sagatavoti medijpratības
kritēriji – 38 punkti, kas ir jāzina
vidusskolas beidzējam. Ir izanalizēti 16-18 interneta mediji. “Cik
no mums viņus pazīst? Kad prasu
skolotājiem, izņemot “feisbuku”
un “jūtubu”, neviens neko citu nezina. Arī skolotāji. Patiesībā mums
pašiem vajag apmācību. Katrs,
kurš raksta kaut ko internetā, nav
žurnālists. Tad jau žogs arī ir medijs. Katrs, kas ir aprakstījis žogu,
nav žurnālists,” viņa sacīja.
Savukārt E.Kupčs dalījās pieredzē, kā viņš seko līdzi pašvaldību darbam. Lai gan viņš prot atrast ziņas tur, kur liekas, ka neko
nevar atrast, reizēm ziņas atnākot
pašas. Diemžēl cilvēki paši zvanot
diezgan reti. Kādā sestdienas vakarā ar draugiem iztirzāta tēma
par to, ka slimnīcās vienreizlietojamie medicīniskie instrumenti
tiek lietoti atkārtoti. Gadu viņš vācis šo ziņu, jo medicīnas māsas
īpaši negribējušas runāt par šo tēmu. Rezultātā platformā “ManaBalss.lv” uzsākta parakstu vākšana par aizliegumu atkārtoti lietot
vienreizlietojamos medicīniskos
instrumentus.
Sociālajos tīklos pārsvarā ir
draza
Par to, kāpēc ir svarīgi, lai cilvēki
medijus lietotu gudri, prastu atšķirt viltus ziņas, kā radīt uzticamu saturu, runāja E.Puriņa. Viņa
darbojas projektā “Pilna doma”,
kas ir medijpratības iniciatīva Latvijas 10.-12.klašu skolēniem un
viņu
skolotājiem,
raksta
“Re:Baltica”, “Latvijas Televīzijas”

Mediju eksperte Evita Puriņa, kura veido ziņu portāla “Lsm.lv” sadaļu “Melu detektors”, dalījās ar pieredzi, cik melu ir atklāts dažādās publikācijās un

izteikumos. 											

un “Latvijas Radio” vienotajā ziņu portālā “Lsm.lv” veido “Melu
detektoru”. Arī viņa uzsvēra, ka
aktuālas kļūst medijpratības mācības skolēniem vidusskolās.
“Mēģinām atrast labāko formu,
kā to labāk darīt. Jāpatērē normāli mediji, jāatšķir viltus ziņas no
normālām ziņām. Kā to visu iemācīt normālā formā, ļoti grūti
izdomāt. Problēma ir tā, ka jaunieši dzīvo “instagramā” un “jūtubē”. Tur vajadzētu normālu mediju saturu iedabūt iekšā, bet Latvijā maz dara. “Melu detektors” ir
sadaļa portālā “Lsm.lv”. Kas tas
ir? Faktu pārbaude. Kāpēc vajadzīgs? Tāpēc, ka mums ir sociālie
tīkli. Nelasām vairs avīzes, kur informācija ir uzticama, pārbaudīta
un gudru cilvēku žurnālistu sarakstīta. Vai arī neskatāmies televīziju, bet mēs lietojam sociālos
tīklus kā informācijas avotu, kur
pārsvarā ir draza,” sacīja E.Puriņa.
Manipulē ar vēlētājiem
Kā piemēru viņa minēja ASV vēlēšanas, kad ievēlēja Trampu. Sākumā cilvēki lasījuši normālas ziņas, bet tad sākuši uzdarboties
melu “kantori”. Augustā, kad bija
vēlēšanu diena, viltus ziņu reitings jau apsteidza tradicionālās
ziņas. “Tas nozīmē, ka, apzināti
taisot melus, tu panāc, ka cilvēki
vairāk lasa melus nekā patiesas
ziņas. Rezultātā ievēlēja Trampu.
Pilnīgi ietekmēti vēlēšanu rezultāti. Izpētīts, ka pirmajā gadā ASV
prezidents Tramps teicis nepatiesību 7 reizes dienā, bet tagad jau
to dara 22 reizes dienā. Turklāt
pat līdz tādam absurdam, ka viņa
tēvs dzimis Vācijā, lai gan viņš
dzimis Ņujorkā. Populisma vilnis

Edgars Kupčs no “Latvijas Radio”

semināra dienā uzzināja negaidītu
vēsti – viņš saņēmis divas “Latvijas
Radio” balvas: “Ziņu dienesta
labākais darbinieks 2018” un
“Gada kolēģis 2018”.

arī Latvijā vērojams ļoti lielā mērā. Pirms vēlēšanām tika stāstīts,
ka, piemēram, Latvijā ir augstākie
darbaspēka nodokļi Eiropā, dārgākā elektrība, bet tā nav. Žurnālistu uzdevums ir šo visu atspēkot
ar patiesajiem faktiem. Otrs piemērs - Lielbritānija, kur 2016.gadā bija referendums par izstāšanos no ES. Lielbritānijā tās nebija
speciāli radītas melu lapas, bet
melus izplatīja lielie tabloīdi. Tie
pieder mediju magnātam – viss
vienās rokās. Viņš noskaņots, ka
vajag izstāties no ES, un nepārtraukti tiražē melus, lai sagrozītu
cilvēkiem prātus, piemēram, ka
karaliene atbalsta “Brexit”. Pēc
tam karaļnams paziņoja, ka neatbalsta un ir neitrāls, taču savu šī
ziņa jau bija panākusi. Tagad,
protams, ir skaidrs, ka jebkurš izstāšanās scenārijs no ES nozīmē,
ka daudz vairāk tiks zaudēts, nekā iegūts. Tādu ļaunumu var izdarīt melu ziņas,” stāstīja E.Puriņa.
Viņa minēja, ka arī Latvijā ir
tādi piemēri. Palaikam “feisbuks”

aizver viltus kontus. “Tviterī” ir
spilgts piemērs, kā ziņas taisa roboti. “Parādās viena ziņa no dažādiem sūtītājiem, piemēram, ka
latviešu prezidentam aizliegts sazināties ar žurnālistiem krievu
valodā. To taisa speciāli roboti.
Vai par vēja parkiem iedzīvotāji
saceļas, “feisbukā” ir pat grupa.
Viņi uzkurina cilvēkus un stāsta
melus. Piemēram, ielikta milzīga
bilde ar beigtu pelikānu. Ornitologi secinājuši, ka nekādu putnu
ceļu tur nav. Tad manipulē ar to,
ka vēja enerģija ir dārga, lai gan tā
ir otrā lētākā pasaulē. Nav neviena pētījuma, ka veselībai kaitē,”
saka E.Puriņa un uzsver - viedokļu daudzveidība ne vienmēr ir tas
svarīgākais. Žurnālista uzdevums
ir saprast, vai argumenti ir patiesi.
“Nevar tikai nopublicēt, ka vēja
ģeneratori slikti ietekmē veselību.
Lūdzu, pierādi to, ko tu saki! Ja
cilvēkam krīt uz nerviem, tas nav
kaitējums veselībai. Tev daudz
kas var būt nepatīkami. Viedokļi
var būt, bet medija uzdevums ne
vienmēr ir salikt visus viedokļus
un darbiņš padarīts. Ja viens viedoklis ir nepatiess, tad jāparāda,
ka tas ir nepatiess,” sacīja žurnāliste.
Sasniedzis ļoti lielu
auditoriju
E.Puriņa minēja piemēru, kā Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors popularizējis tālmācības
ideju, jo vēlas, lai valsts dotu finansējumu. Skola ir privāta, tiem,
kas grib tur mācīties, jāmaksā.
Direktors uztaisījis preses relīzi,
aizsūtījis “Letai” un citiem medijiem. “Rīta panorāma” viņu uzaicinājusi uz studiju. Viņš ar savu
ziņu sasniedzis ļoti lielu auditori-
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Uzziņai

Seminārā
piedalījās
septiņi
reģionālie
laikraksti:

Gulbenes novada laikraksts
“Dzirkstele”,
Alojas, Krimuldas, Limbažu un
Salacgrīvas novada laikraksts
“Auseklis”,
Madonas reģiona laikraksts
“Stars”,
Vidzemes novadu laikraksts
“Druva”,
Ziemeļvidzemes laikraksts
“Liesma”,
“Alūksnes un Malienas Ziņas”,
“Neatkarīgās Tukuma Ziņas”.

ju. “Bet, kad palasa tekstu, ir
skaidrs, ka viņš raksta muļķības.
Viņš nosauc vietas, kur skolēniem
vajagot vairāk nekā stundu doties
uz skolu, lai gan lielākajā daļā no
šīm vietām joprojām ir vidusskolas un nevienā no šīm vietām nav
pat pusstundu garš ceļš līdz vidusskolai. Protams, izvēlēties jau var
tālāku skolu, bet tā jau būs cilvēka
izvēle. Un vēl viņš apgalvo, ka vidusskolām internātu vairs nav un
diezin vai tādus vēl būvēs. Bet ir!
Varbūt nosauc par dienesta viesnīcu, bet ir. Tad rodas jautājums,
vai pirms publicēšanas padomā
loģiski. Tā ir tā žurnālistu atbildība,” uzsvēra E.Puriņa un piebilda,
ka viedokļi, protams, ir visiem,
bet žurnālistam jāspēlē ar faktiem,
jārokas dziļāk un jāskatās, vai tas,
ko cilvēki saka vai kas tiek publicēts “feisbukā”, atbilst patiesībai.
- Pārsla Konrāde
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dzīvesveids

Dosies pa pēdām bānītim
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Sanitai Indriksonei iešana kļuvusi par dzīvesveidu

N

ovadniece Sanita Indriksone 4.maijā rīko gājienu
“Pa pēdām šaursliežu
dzelzceļam Gulbene-Alūksne”
pa bānīša sliedēm no Gulbenes
līdz Alūksnei.
Viņai iešana kļuvusi jau par
dzīvesveidu. “Tāds dzīvesveids
izveidojies nepilna gada laikā. Es
staigāju daudz – gan organizētos
pārgājienos, gan draugu lokā. Saplānojam kaut ko skaistu un noejam – vai ceļa posmu, kas rada
pēc tam skaistu zīmējumu, vai
vienkārši no punkta A līdz punktam B. Pagājušā gada septembrī
es nogāju savu pirmo Camino de
Santiago - no Porto (Portugāle)
līdz Santjago katedrālei (Spānija).
Tas ir svētceļojums, kurā cilvēki
dodas, katrs sava mērķa vadīts.
Kopā ar draudzeni nogājām 270
kilometrus, neizmantojot nevienu transportlīdzekli. Tas bija kā
ģenerālmēģinājums, lai saprastu,
kā tas ir, kad tu paņem mugursomu un izvērtē tās mantas, ko tu
ņem līdzi, cik daudz vai maz vajag, lai tu varētu doties ceļā. Tagad mēs zinām, ka esam gatavas
nākamajam Camino de Santiago
un reiz mēs kopā noiesim 1000
kilometru garo ceļu. Tas bija
viens no maniem skaistākajiem
atvaļinājumiem, kaut arī grūts
gan emocionāli, gan fiziski, jo tev
var sāpēt kājas, mugura un viss
pārējais, bet tik un tā ir jātiek līdz
galam,” stāsta Sanita.
Bijusi fantastiska kopības sajūta, satiekot citus cilvēkus no pasaules jebkuras malas, viņiem visiem kaut kas sāpējis, bet visi devās ceļā, kāda mērķa vadīti. “Šajā
ceļā es ieguvu divas “Camino
māsas”. Viena ir Kintija no Ikšķiles, ar kuru es gāju kopā visu šo
ceļu, ar kuru mēs sākām un beidzām. Trešajā dienā mēs iepazināmies ar meiteni no Nīderlandes - Jolien, ar kuru kopā nogājām 9 no 11 dienām. Jolien gan
vēl joprojām pajoko, ka mēs esam
divas meitenes no Latvijas, kas
savstarpēji sarunājas poliski. Ieguvu draugus uz mūžu! Tagad
man kopā ar īstajām māsām Gunitu un Evitu ir četras māsas. To
ceļu nevar aprakstīt! Esot ceļā,
nav ne pagātnes, ne nākotnes, eksistē tikai tagadne un spēja iemācīties būt “šeit un tagad”! To es
cenšos pielietot arī savā dzīvē –
neskriet notikumiem pa priekšu
un nedzīvot vakardienā,” stāsta
Sanita.
Ideja rodas nejauši
Ideja par gājienu pa bānīša sliedēm radusies pavisam nejauši.
Māsas dzimšanas dienā kopā ar
ģimeni un ģimenes draugiem
jeb, kā viņi viens otru dēvē, pusradiniekiem runājuši, ka vajadzētu visiem kopā izdomāt kādu
skaistu pārgājienu. “Tā nu radās

ideja noiet posmu GulbeneAlūksne, ko neviens no mums
līdz šim nav gājis. Izveidoju “Facebook.com” pasākumu ar domu, ka varbūt kāds no maniem
draugiem vēlēsies mums pievienoties. Negaidīju, ka šis pasākums “aizies tautiņās”! Protams,
es nezinu, cik cilvēku būs, jo plāni katram var mainīties, bet atsaucība ir liela. Es noteikti iešu,
un būs jauki, ja vēl kāds pievienosies, jo kopā iet ir vieglāk. Ja tu
esi nolēmis doties ceļā viens, tad
bieži vien var atrast 101 iemeslu,
lai nekur nedotos. Ejot kopā, cits
citu “pavelk” uz priekšu, iedvesmo. Camino de Santiago satiku
vienu 80 gadus vecu kungu, kurš
dienā gāja nelielākus posmus, bet
viņš gāja! Un es nodomāju: dod,
Dievs, man 80 gadu vecumā doties ceļā ar mugursomu!” saka
Sanita.
Aizgājusi līdz Alūksnei viena
Viņai patīk staigāt un lasīt grāmatas, ko diemžēl vienlaikus darīt nesanāk. Ziemā var lasīt grāmatas, bet tagad ir piemērotākais
laiks doties ceļā. 4.maijs izvēlēts
tāpēc, ka būs brīvas trīs dienas un
Sanita pēc gājiena vēlas paciemoties arī pie radiem Stāmerienā.
30.martā viņa nogājusi posmu
no Gulbenes līdz Alūksnei viena,
bet, ejot vienam, ir cits temps nekā kompānijā. “Bija gandarījuma
sajūta! Es biju Alūksnē jau divos
dienā, kaut arī sākotnēji plāns bija iekļauties laikā un nokļūt tur
līdz pulksten 15.20, jo 15.25 bānītis dodas atpakaļ uz Gulbeni.
Es ieekonomēju uz pauzēm. Kad
iet lielāks cilvēku skaits, tad kāds
var būt lēnāks. Pirmā atpūtas
pauze mums būs pēc 10 kilometriem Stāmerienā, otrā - pēc 12
kilometriem
Papardē,
līdz
Alūksnei tad būs palikuši 11 kilometri. Iet sāksim pulksten 8.00,
bet 15.20 mums jābeidz. Vidēji
cilvēks iet stundā 5 kilometrus.
Tas ir tāds mierīgs gājiens, bet
katra apstāšanās “nozog” laiku.
Pēdējā pietura ir 6 kilometrus
pirms Alūksnes, kur arī varēs
gaidīt bānīti, ja kādam nebūs
vairs spēka. Tās noteikti nebūs
sacensības,” saka Sanita.
Šāgada izaicinājums
Viņa stāsta, ka staigā gan pa mežu, gan gar jūru, cik sanāk. Izdomā noiet 30-35 kilometrus un
skatās, pa kurieni labāk iet. “Pa
Rīgu ir viegli iet, jo ir trotuāri, taču ir satiksme un luksofori, kas
mazliet traucē. Man labāk tomēr
patīk kaut kur “iebrist” mežā –
tuvāk dabai. Es vidēji eju ar ātrumu zem 7 kilometriem stundā.
Kad es sāku dzīvot Rīgā, man sākumā likās, ka tur visi nenormāli
ātri iet, jo es noteikti gāju lēnāk.
Tagad saprotu, ka viņi vienkārši

Sanita Indriksone cenšas mēnesī noiet 300-400 kilometrus. “Līdz šim mans rekords dienā ir noieti 42 kilomet-

ri,” viņa saka. 								
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Sanita par
4.maija
gājienu

30.martā Sanita nogājusi posmu no Gulbenes līdz

Alūksnei viena, bet 4.maijā viņa aicina pievienoties
ikvienu, kam patīk staigāt. F oto : n o pr i vātā ar h ī va

tā iet. Šobrīd staigāju nedaudz
vairāk kā vidēji cilvēks. Mēnesī
cenšos noiet 300-400 kilometrus.
Pagājušajā mēnesī nogāju 420 kilometrus. Maija beigās būs fantastisks pasākums “Kolka-Dubulti”, kur cilvēki ies 136 kilometrus 55 stundās. Tad būs jāiekļau-

Tikšanās Gulbenes stacijā pulksten 7.50, starts – pulksten
8.00.
Papildus nav jāreģistrējas. Var
atzīmēt “Facebook.com” pie
pasākuma - “going”.
Par pasākumu nav jāveic dalības maksa.
Katram ir jānovērtē savi spēki un varēšana.
Ja ir sajūta, ka nūjas palīdzēs ceļā - droši ņemiet
tās līdzi un nūjojiet!
Šīs nebūs sacensības! Šī būs pastaiga ar ātrumu
5,5-6 km/h, jo mums ir laikus jāpaspēj tikt līdz
Alūksnei.
Katrs pats ir atbildīgs par savu drošību un līdzpaņemtajām mantām.
Neaizmirstiet par ūdeni un to, kas jums atgriež
enerģiju un dod spēku (batoniņš, šokolāde, augļi,
sviestmaize, rieksti utt.)!
Nebaidieties! Kopā mēs to izdarīsim! Pat ja līdz
šodienai nav noiets neviens kilometrs, tas nenozīmē, ka ir pa vēlu to sākt darīt tieši 4.maijā!

jas laikā un dienā jānoiet 50
kilometri. Līdz šim mans rekords
dienā ir noieti 42 kilometri. Tas ir
mans šāgada izaicinājums,” uzsver Sanita.
Lielākais atbalsts viņai ir ģimene. Sanita saka paldies par to, ka
ģimene saprot – pat tad, ja Sanita

brauc uz Stāmerienu pie radiem,
tas vēl nenozīmē, ka viņa jau
pirms tam nav izdomājusi doties
kādā pārgājienā un ka arī pārējie
netiks iesaistīti izmest kādu mazo lociņu pa Stāmerienu, ejot kājām.
- Pārsla Konrāde
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Hobijs kā bizness

Ja Einārs un Ilze Paideri kaut ko dara, tad pamatīgi un līdz galam

L

iteniešu Eināra un Ilzes Paideru mērķtiecīgs darbs un
ticība tam, ko dara, vainagojušies ar savas biznesa idejas
realizāciju.
Idejas pirmsākumi parasti ir
meklējami mūsos pašos vai vidē,
kurā atrodamies. Tā bija arī ar Eināru, kuru jau kopš bērnības ir
interesējušas autolietas un kuram
paticis darboties garāžā, palīdzot
tētim. Abi ar tēvu pēc aroda ir autoatslēdznieki. Savulaik Einārs
strādājis arī autoservisā, bet tad
dzīves ceļš aizvedis uz Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Savs darbs viņam ļoti patīk,
bet viņu visu laiku nav pametusi
doma, ka tomēr vajag darīt kaut
ko savu.
Pirms vairākiem gadiem viņam
radās ideja par pakalpojuma
sniegšanu automašīnu apkopē ātri un efektīvi veikt kvēpu filtru
tīrīšanu. “Bet toreiz, kad to biju
izdomājis, tas neaizietu. Uzzināju
arī, cik tā iekārta maksā, un sapratu, ka tas nemaz nav izdarāms.
Tajā laikā arī mašīnas vēl nebija
tik modernas, tāpēc šim pakalpojumam nebūtu pieprasījuma,”
stāsta Einārs.
Izmēģina dzīvi vienā no
“zelta zemēm”
Laiks gāja, un kāds Eināra draugs
piedāvāja viņam braukt strādāt uz
ārzemēm. Einārs atsaucās drauga
aicinājumam doties uz Norvēģiju,
lai varētu nopelnīt naudu un beidzot piepildīt sapni – sākt savu
uzņēmējdarbību. Bijušas divas
idejas – savs kravas transporta uzņēmums, kā arī netika aizmirsts
par sākotnējo ieceri - kvēpu filtru
tīrīšanas pakalpojumu. “Nolēmu
pamēģināt, kāda tad ir dzīve “zelta zemēs”. Kā saka, visur ir labi,
kur mūsu nav. Sieva negribēja, ka
braucu, tomēr nekad to atklāti neteica un neliedza man piepildīt
savu sapni,” stāsta Einārs. Ilze atzīst, ka tas esot bijis emocionāli
smags laiks.
Abi sagaidījuši jauno 2017.gadu, noskatījušies salūtu, un jau
pēc pusstundas Einārs sēdies autobusā, lai dotos uz lidostu. Norvēģijā Einārs strādājis atkritumu
apsaimniekošanas nozarē. “Daļēji
jau jāpiekrīt, ka tā ir “zelta zeme”.
Alga - noteiktā datumā un ļoti laba. Vari daudz ko atļauties, veikalā neskatīties uz cenām. Bet, lai
tur dzīvotu, tam jābūt gatavam un
abiem tur jādzīvo. Jāmācās valoda. Norvēģija kā zeme man patika
– skaista! Bet vislabāk tomēr ir
Latvijā,” atzīst Einārs.
Projekta rakstīšana –
smags darbs
Atbraucot atvaļinājumā no Norvēģijas, Einārs uzzināja, ka ir iespēja startēt “Satekas” projektu
konkursā. Tad arī radās doma, ka

Eiropā novērtēta , videi draudzīga kvēpu filtru tīrīšanas metode tagad tiek nodrošināta arī Litenē. Par to ir parūpējušies Einārs un Ilze Paideri.
F oto : G at i s B o g da n ov s

varētu tomēr mēģināt piedāvāt
kvēpu filtru tīrīšanas pakalpojumu.
“Tieši par šo ideju nebijām runājuši. Vīram allaž ir bijis daudz
ideju, kuras vienmēr pārrunājām,
bet neviena no tām mani līdz šim
nebija pārliecinājusi. Šī mani uzrunāja kā oriģināla un praktiska
biznesa ideja. Uzreiz radās plāns,
kas būtu nepieciešams tās īstenošanai. Einārs aizbrauca strādāt atpakaļ uz Norvēģiju, bet es sāku
rakstīt projektu. “Būros” par to,
kas man nebija zināms - par mašīnām un tehniskām lietām. Tagad arī es mazliet orientējos automašīnu kvēpu filtros. Bet tas nenotika tik vienkārši. Tas bija smagi. Vienā brīdī Eināram teicu, ka
ir ļoti grūti, bet viņš mani iedrošināja un teica: cik vari, tik raksti.
Un, ja man tā pasaka, es sapratu,
ka tomēr jāturpina iesāktais. Ja esi
kaut ko uzņēmies, tad tas ir jāizdara līdz galam. Un tas mums
abiem ir raksturīgs. Abi to izcīnījām,” saka Ilze.
Vairāk nekā pēc gada Einārs
atgriezās mājās no peļņas Norvēģijā, vēl nezinot, kādi būs konkursa rezultāti. Kad uzzinājuši, ka viņu projekts ir atbalstīts, dibinājuši
savu uzņēmumu - SIA “DPFSolutions EP”. Viņi to nekad nebija
darījuši, bet, lēnām rosoties, ar visu tikuši galā.

Ne tikai Latvijā, bet arī
Baltijā – vienīgajiem
Pagājušā gada nogalē tika iegādāta inovatīva filtru tīrīšanas iekārta, kas apkalpo vieglās automašīnas, kravas transportlīdzekļus,
autobusus, traktortehniku, būvtehniku, meža tehniku. Iekārta
ražota Itālijā. “Daļu naudas vajadzēja iemaksāt, tikai tad to sāka
izgatavot. Mēs arī netieši piedalījāmies iekārtas sagatavošanā, nodrošinot funkciju ievadi latviešu
valodā. Mums tika piedāvāta tāda
iespēja, un mēs paši tulkojām terminus no angļu valodas. Esam
lepni, ka iekārtas funkciju ievades
paneli rotā arī Latvijas karodziņš!
Braucām paši uz Itāliju apgūt, kā
ar iekārtu strādāt. Mūs tur ļoti silti uzņēma, uzteica par uzņēmību.
Latvijā un arī Baltijā tādas iekārtas nav. Tuvākā tobrīd bija tikai
Polijā,” stāsta Ilze.
Pagaidām, kamēr klientu nav
tik daudz, Einārs darbošanos automašīnu apkopē bez problēmām
var apvienot ar darbu dienestā.
Savukārt par mārketinga lietām
vairāk rūpējas Ilze. “Lēnām tas
viss iešūpojas. Pagaidām to var
nosaukt par hobiju. Tas ir mūsu
kopīgais hobijs,” abi atzīst.
Einārs un Ilze nedomā apstāties pie sasniegtā. Viņiem ir iecere
paplašināt pakalpojumu klāstu,
tāpēc meklē atbilstošas telpas, lai
varētu turpināt strādāt jau vērie-

Einārs Paiders devās uz Itāliju, lai apgūtu jauno iekārtu.
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nīgāk.
“Jaunos projektos nav domas
startēt, tagad koncentrējamies uz
piemērotu telpu meklēšanu, kuras nav tik viegli atrast. Nākotnes
plāni ir nodrošināt pilnu automašīnas apkopes servisu. Ja auto-

īpašnieks atdzen pie mums savu
mašīnu, vēlamies ne tikai noņemt
un iztīrīt filtru, bet vēl papildus
veikt citus remontdarbus, ja tādi
ir nepieciešami,” saka Einārs.
- Inita Savicka
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Piedāvā inovatīvu un
videi draudzīgu produktu

Par Linardu
un Andri

Ģimnāzisti īsteno savu biznesa ideju – ārējie akumulatori un gaismekļi no
otrreiz lietotām litija jonu baterijām

S

kolēnu mācību uzņēmums,
kurā darbojas Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 10.b
klases skolnieki Linards Reinis
Rozītis un Andris Gargurnis, izgatavo ārējos akumulatorus, ar
kuriem jebkurā brīdī var uzlādēt
telefonu (“power bank”), un gaismekļus no otrreiz lietotām litija
jonu baterijām.
Pavisam nesen jaunieši piedalījās starptautiskā skolēnu mācību
uzņēmumu festivālā “Innovative
business 2019” Kauņā (Lietuva),
kur, demonstrējot savu produktu
un atbildot uz žūrijas jautājumiem, ieguva apbalvojumu nominācijā “Innovation Award”.
Par iegūto nomināciju abi ir
priecīgi, kaut gan neesot bijis pašmērķis iegūt augstu novērtējumu.
Jaunie uzņēmēji vairāk to uztvēruši kā labas un interesantas pieredzes braucienu, kas liek sarosīties un turpināt domāt vēl par citām jaunām biznesa idejām. Pēc
šī festivāla apmeklējuma abi atzīst, ka jaunieši ir ļoti radoši un
spēj ģenerēt dažnedažādas interesantas idejas.
Garantē kvalitāti
Puiši stāsta, ka divu minūšu laikā
bija jāprezentē savs produkts angļu valodā. “Satraukums bija, jo

Uzziņai

prezentācija notika pāris simtu
cilvēku priekšā,” saka Andris un
piebilst, ka uz šo pasākumu bija
ieradušies jaunieši arī no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas, Lietuvas
un Spānijas - kopā 49 skolēnu
mācību uzņēmumi.
“Prezentācijā mums bija jāstāsta, kas mēs esam, kāpēc jāizvēlas
mūsu produkts, kāpēc tas ir labs,”
saka Linards. Viņš akcentē produkta trīs plusus. Cilvēki var nepirkt to uz vietas, bet gan pasūtīt
un tad iegravēt savu vārdu, logo,
tā personalizējot to. Otrs – produkts tapis no otrreiz lietotām litija jonu baterijām, līdz ar to produkts ir lētāks. Baterijas netiek
izmestas, tā tiek saudzēti litija resursi. Produkts tiek gatavots mājās, nevis nāk no Ķīnas. “Kā mēs
sacenšamies ar Ķīnas produktiem? Mēs noteikti nevaram tos
pārspēt cenā, jo tie ir lētāki, bet
mūsu produkts noteikti ir kvalitatīvāks, un mēs to varam garantēt.
Izmantojam arī koku, lai vizuāli
mūsu produkts būtu pievilcīgs un
skaists,” produkta labos trumpjus
uzskaita Linards.
Puiši novērojuši, ka lielāka interese par viņu piedāvāto produktu ir no jauniem cilvēkiem, kuri lieto
viedtālruni, jo to dienas

Ārējo akumulatoru izgatavošanas
process

Linards skaidro, ka baterijas nāk no
portatīvo datoru beigtajām baterijām.
Katrā datora baterijā parasti ir sešas
Li-lon baterijas. Process notiek
šādi - izņem baterijas, pārbauda voltāžu. Šīs,
iespējams, labās baterijas iztestē uz speciāliem
lādētājiem, lai uzzinātu, vai tās spēj noturēt
sevī voltāžu, vai nekarst lādējot un kāda ir
kapacitāte. Labās baterijas, kas iztur testus,
var izmantot savos produktos, bet sliktās/
beigtās atdod bateriju nodošanas kastēs
vai pieņemšanas punktos. Aplītī virs koka ir
uzlādes modulis (mikroshēma), lai no
baterijas iegūtu pareizo voltāžu, kā arī šis
modulis aizsargā bateriju pret pārāk lielu
izlādi (tas parasti nogalina baterijas).
Moduļus viņi pasūta, paši netaisa, kaut
gan teorētiski tas būtu iespējams.

Darbojoties skolēnu mācību

uzņēmumā, pienākumi ir sadalīti.
Linards Reinis Rozītis (no labās)
taisa produkciju, Andris Gargurnis
palīdz ar pārdošanu, dizainu, jaunām
idejām un dokumentu sakārtošanu.
F oto : G at i s B o g da n ov s

laikā nepieciešams pat vairākkārt
uzlādēt. “Prasa, kāda cena, no kāda materiāla izgatavots, kāds ir
piegādes laiks, ja pasūta,” saka Linards.
Pie iesāktā neapstāsies
Linardam jau ir pieredze, darbojoties skolēnu mācību uzņēmumā
- pirms tam viņš darbojās skolēnu mācību uzņēmumā “Svilpo
un cilpo” un izgatavoja svilpītes.
“Sapratām, ka ir jāiet uz priekšu.
Nevar visu laiku piedāvāt vienu
un to pašu produktu, kaut arī tas
ir labs. Kad, piedaloties konkursos, redzi, ka vari kaut ko sasniegt,
tad tas ir dzinulis, kas dzen uz
priekšu domāt un izgatavot jaunus produktus,” saka Linards.
Viņš stāsta, ka ideja ražot kaut
ko no lietotām litija jonu baterijām radusies vasarā. Sākumā radusies doma par gaismekļiem,
tad par telefona ārējām baterijām.
“Cilvēkiem mūsdienās šāds produkts ir nepieciešamas. Tas sākumā man bija kā hobijs. Lēnām
darbojos visu vasaru. Vidusskolā skolēnu mācību
uzņēmumā vajadzēja

kaut kādu jau pamatīgu ideju. Un
tā noderēja. Grūtāk gāja ar pašu
pirmo modeli, saprast, kāda būs
tā forma, atrast pareizo, kāda pircējam patiktu. Sākumā tika izgatavota paliela izmēra telefona ārējā baterija, bet tā nebija ērta ņemšanai līdzi, tad radās doma par
cilindrveida bateriju, kurai ir koka pamatne. Koka pamatni iepērkam no vietējiem uzņēmējiem, jo
mums pašiem mājās nav virpas.
Iepērkam sagatavi, tad mājās paši
to nopucējam. Pamatnei ir izmantota ābele vai ozols, jo šiem
kokiem ir skaistāka koksne, līdz
ar to produkts vizuāli ir pievilcīgs,” stāsta Linards.
Sev piebiedroties Linards uzrunāja savu klasesbiedru Andri,
kurš piekritis, jo šķitis, ka būs interesanti. “Ir arī interesanti,” atzīst
Andris.
Linardam ir vēl arī citas idejas,
bet pagaidām vēl neviena no
tām, kā viņš saka, īsti nav
pielipusi. Bet katrā ziņā
vasarā viņš atkal ir gatavs izgudrot citu ideju, kas pārspētu vēl šo.
“Vēl inovatīvāku, tādu, kas izlec ārā no
bara, ar odziņu, un
to odziņu nav viegli
atrast. Tas būs izaicinājums,” saka Linards..
- Inita Savicka

Skolotāja, kas
iedrošina un
konsultē Simona Sniķe
par Linardu un
Andri

Linards Reinis Rozītis ir jau ar
trīs gadu pieredzi skolēnu
mācību uzņēmumu darbībā.
Pamatskolas klasēs viņš ražoja
svilpes no izlietotām medību
ložu čaulītēm un arī guva
augstus panākumus skolēnu
mācību uzņēmumu gadatirgos.
Šogad, uzsākot mācības 10.
klasē, mainījās gan biznesa
ideja, gan komanda. Linards
Reinis sadarbojas ar klasesbiedru Andri Gargurni, kuram šis
gads ir pirmais skolēnu mācību
uzņēmumu pieredzē.
Man pašai šī puišu ideja šķiet
dzīvotspējīga, jo ir tendēta uz
ilgtspējīgu attīstību. Puiši,
piedaloties skolēnu mācību
uzņēmumu (SMU) gadatirgos,
galvenokārt saņēma nominācijas kā videi draudzīgs produkts,
inovatīvs produkts, sociāli
atbildīgas uzņēmējdarbības
produkts.
Piedalīties “Junior Achievement
Lithuania” starptautiskajā
skolēnu mācību uzņēmumu
festivālā plānojām jau mācību
gada sākumā. Man pašai šī bija
otrā pieredze pasākumā.
Pasākums ir vērtīgs gan pieredzes, gan angļu valodas un
komunikācijas pilnveides ziņā. Iegūtā
balva bija godam
nopelnīta.
Tuvākie plāni ir
pieteikties
“Junior Achievement
Latvija”
skolēnu
mācību uzņēmumu finālam.
Puiši piedalās
arī konkursā
“Start strong 3+3”,
kur galvenā galva ir
brauciens uz ASV.
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Arī mūsu sportistiem konstatē
dopinga pārkāpumus
Antidopinga birojs publiskojis
dopinga pārkāpumos pieķerto sportistu vārdus, starp
kuriem minēti arī gulbenieši.
Birojs savā mājaslapā norāda,
ka kopš 2018.gada tikuši sodīti 6
Latvijas sportisti, savukārt vēl 11
sportistiem konstatēti antidopinga noteikumu pārkāpumi, un šīs
lietas vēl tiek izskatītas.
Lietoja, jo slodze ir liela
Starp sodītajiem sportistiem ir arī
vieglatlēts Kristaps Vējš-Āboliņš.
Viņš “Dzirkstelei” skaidro, ka lietojis “Mildronātu”. “Ne jau to dzēru, lai gūtu labumu, uzlabotu rezultātu, vairāk tika domāts par
veselību. To var bez receptes nopirkt aptiekā. Man ikdienā ir jāstrādā fiziski smags darbs, daudz
skrienu, tāpēc slodze kopā ir liela.
Tagad man uz četriem gadiem ir
diskvalifikācija, kā arī tika anulēti
pēdējā gada rezultāti Latvijas
čempionātā vieglatlētikā. Bet turpināšu trenēties,” saka K.VējšĀboliņš, kurš ir garo un vidējo
distanču skrējējs un vairākkārt bijis godalgots Latvijas līmeņa sacensībās.
Antidopinga noteikumu pārkāpumi konstatēti arī pauerliftinga sportistam Uldim Ķiplokam,
kurš arī lietojis “Mildronātu”. “Tas
nebija speciāli domāts. Preparātu
nebiju lietojis vairākus mēnešus,
un tas tik ilgi bija manā ķermenī.
Man nemaz nebija domāta sporta
sezona. Tā bija nejaušība, ka piedalījos šajās sacensībās - Latvijas
čempionātā spēka trīscīņā, jo nebiju domājis tajā startēt. Tagad
tiek dzēsti četros gados sasniegtie
rezultāti,” saka U.Ķiploks, kurš
turpina sportot un jau vasarā būšot labā sportiskā formā, bet oficiālās sacensībās starti atkrīt. “Uz
cik ilgu laiku tā būs, vēl lēmums
nav pieņemts,” saka sportists.
Antidopinga noteikumu pārkāpums - arī Uvim Vasiļenko,
kurš savā regbija atvadu mačā at-
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Kopš 2016.gada aizliegto vielu
sarakstā ir iekļauts meldonijs
(“Mildronāta” aktīvā viela).
Meldonijs ir medikaments, kas
ļauj izvairīties no sirds audu
bojājumiem, kuri nopietnākajos
gadījumos var izraisīt sirdstrieku.

“Ja sportists lieto to,
kas nav atļauts, tātad
viņš to dara apzināti.”
Andris Leišavnieks

“Preparātu nebiju lietojis vairākus mēnešus, un
tas tik ilgi bija manā
ķermenī.”
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Uldis Ķiploks

teicies no dopinga pārbaudes.
Ja iekļauts sarakstā, tad
nevar lietot
Gulbenietis Andris Leišavnieks,
bijušais spēkavīrs, uzsver, ka katram sportistam ir izvēle, ko viņš
grib vai negrib darīt. Un par to, ko
sportists dara, pats arī atbild. “Nevienam ar varu to neliek darīt. Tas
ir aizliegts, tātad to mēs nelietojam. Kad es startēju “spēkavīros”,
tad ar tādu kā “Mildronātu” nesaskāros. Spēkavīru sports bija vairāk kā šovs. Jā, sporta uzturs ir
neizbēgami jālieto, ja trenējas vairāk par trim reizēm nedēļā, bez tā
mūsdienās domāju, ka neviens
vairs nevar iztikt. Uzņemt visu ne-

pieciešamo tikai ar pārtiku un vēl
uzstādīt labus rezultātus nav iespējams. Ja sportists lieto to, kas
nav atļauts, tātad viņš to dara apzināti. Ja nevar lietot, tad nevar. Ja
“Mildronāts” ir iekļauts aizliegto
vielu sarakstā, tad to nedrīkst lietot,” saka A.Leišavnieks.
Līdzīgās domās ir sporta skolotājs Voldemārs Mezītis. “Kādreiz,
kad pats sportoju vairāk, arī lietoju “Mildronātu”. Tagad gan arī
sportoju, bet vairs to nedzeru. Toreiz tas nebija aizliegts, un nevienam pat prātā neienāca, ka tas var
būt dopings. Toreiz, ja kārtīgi
sportoji, lai aizsargātu sirdi no
pārdzīšanas, pārpūles, “Mildronāts” bija viens no tiem, kas snie-

dza palīdzību. Sporta akadēmijā
pat ieteica, ja sporto, tad to vajag
lietot,” stāsta V.Mezītis. It kā varbūt neliekas, ka tas ir tāds smags
pārkāpums, bet tajā pašā laikā
V.Mezītis atzīst, ka dopings ir dopings. Ja tas ir aizliegto vielu sarakstā, tad tas tomēr ir pārkāpums. “Ir gudrāki cilvēki, kuri
acīmredzot domā, ka tas tomēr
ietekmē sporta rezultātu. Ja
“Mildronāts” ir sarakstā, tad tie,
kas to lieto, diemžēl noteikumus ir
pārkāpuši,” saka V.Mezītis.
Raivis Aršauskis, Raivja Aršauska veselības centra direktors,
sertificēts fizioterapeits uzsver, ka
viss, kas saistīts ar preparātiem,
kas uzlabo fiziskās aktivitātes, no-

darbojas speciālisti ārsti, kas to
visu pārvalda. “Es nebūšu tas, kurš
varētu norādīt, ko labāk lietot. Zinu par “Mildronātu”, un to cilvēki
bieži vien lieto sirds un asinsvadu
sistēmas uzlabošanai. Tas ir Latvijā radīts produkts, un, lai par to
spriestu, vai tas sportā ir labs, tur
ir nianses. Amatieru sportā katrs
speciālists, ja viņš kaut ko iesaka
sportistam, lielākoties iesaka Latvijā visiem zināmus un pārbaudītus preparātus. Mums nav tādu
slēptu vai nezināmu vielu, kuras
mūsu sportisti regulāri lietotu,”
akcentē R.Aršavskis. Viņš piebilst,
ka Latvijā arī nav tik lielu dopinga
skandālu. Ir atsevišķi gadījumi.
- Inita Savicka

Beidzas sezona
Telpu vieglatlētikas sezona
noslēdzās ar sacensībām
Ludzā jaunākajās vecuma
grupās (2006.-2011.gadā
dzimušie).
Sacensībās piedalījās 12 pilsētu
komandas. “Gulbenes novada BJSS audzēkņi ziemas sezonu noslēdza godam,” uzsver trenere Irēna
Aizpure.
Tika izcīnītas piecas pirmās
vietas: Ričards Aizpurs – tāllēkšanā, lodes grūšanā; Oskars Priedītis
– 60 metru skrējienā; Lenija Dergača un Loreta Beāte Dzirkale –
1000 metru soļošanā.
Gulbenes novada BJSS audzēk-

ņi izcīnīja arī sešas sudraba medaļas: Evelīna Lazdiņa – 2 kilogramu
lodes grūšanā; Laura Kallase – 600
metru skrējienā; Samanta Gutāne
– 60 metru skrējienā; Niks Ronis
– 600 metru un 150 metru skrējienā; Evelīna Strupka – tāllēkšanā.
Bronzas medaļas izcīnīja Andris Livčāns un Krišjānis Osis – 600
metru skrējienā; Samanta Ciunele
un Niks Markovs – 1000 metru
sporta soļošanā; Laura Kallase –
150 metru skrējienā.
Nākamās sacensības vieglatlētikā visās vecuma grupās notiks jau
stadionos.
- Ginta Alberte
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www.dzirkstele.lv
2019.gada 12.aprīlis

11

Jautā droši

Īsumā

Kā pētīt dzimtu un veidot ciltskoku?
P
ar populāru iniciatīvu sabiedrībā kļuvusi dzimtu
izzināšana un ciltskoku
veidošana: to iedzīvotāji dara,
gan reāli strādājot ar dokumentiem un fotogrāfijām, gan pētot
elektroniski pieejamos informācijas resursus un izmantojot sociālos tīklus. Izveidotas pat domubiedru grupas, kur viens otram lūdz dalīties ne tikai informācijā un atpazīt fotogrāfijās
redzamos cilvēkus, bet arī prasmē izlasīt atrastajos dokumentos rakstīto.
Kādas ir iespējas savas dzimtas pētniecībā un ciltskoka izveidošanā?
Atbild Latvijas Nacionālā arhīva Vēstures arhīva eksperte
Dace Plīkša.
Kā meklēt pašam?
Ja ģimenes arhīvs (vēstules, foto
grāfijas, diplomi, līgumi u.tml.)
pārskatīts un sašķirots, radi aptaujāti, atmiņas pierakstītas, radniecisko saišu shēma uzzīmēta,
tomēr palikuši neaizpildīti laukumi un jautājuma zīmes, tad var
izmantot Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) un Latvijas Nacionālās
bibliotēkas piedāvātos digitālos
resursus.
LNA digitālie resursi pieejami
“www.arhivi.gov.lv” sadaļā “Datubāzes”. LNA Latvijas Valsts arhīva (LVA) izveidotajos deportēto Latvijas iedzīvotāju sarakstos
iespējams noskaidrot 1941., 1949.
gada u.c. deportāciju upuru likteņus. Izmantot var arī Latvijas
Universitātes studentu datubāzi,
kur var iegūt ziņas par personām,

P U B L ICITĀTES F OTO

kuras pirmskara periodā iestājušās LU – kad, kādā fakultātē, vai
studijas pabeigtas, dzimšanas dati, kāda iepriekšējā izglītība. Savukārt LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) izveidotā interneta vietne “Raduraksti”
(wwadivām daļām: datubāze un
virtuālais arhīvs.
Datubāzē ir pieejams Latvijas
iedzīvotāju saraksts (1918–1940).
Tajā apkopotas ziņas par personām, kuras norādītajā laika periodā Rīgas prefektūrā kārtojuši pasu
jautājumus. Iespējams noskaidrot
personas uzvārdu, vārdu, tēva vārdu, dzimšanas gadu, vietu, piederības vietu. Virtuālajā arhīvā ģenealoģijas jeb ciltskoka pētīšanai
piedāvātas piecas sadaļas, kurās
pieejami digitalizēti arhīva dokumenti: baznīcu grāmatas, dvēseļu
revīziju saraksti, mājas grāmatas,

Rīgas politehniskā institūta studentu, pasniedzēju u.c. lietas, tautas skaitīšana.
Grūtības varētu sagādāt valoda
un rokraksts – visi šie dokumenti
ir sastādīti līdz Pirmajam pasaules
karam, pārsvarā vācu un krievu
valodā. Romas katoļu draudžu senākie reģistri ir latīņu valodā, bet
līdz 1840. gadu beigām – poļu valodā.
Šajās vietnēs nav meklēšanas
iespēju, lietas digitāli jāšķirsta, turklāt ne visas lietas ir saglabājušās
un nonākušas arhīvā.
Kā var līdzēt
arhīva speciālisti?
Kad visas iespējas izmantotas, bet
virkne jautājumu palikusi, dodamies paši uz arhīvu pētīt nedigitalizētus dokumentus, iepriekš izvērtējot, vai spēsim ar tiem strādāt

(valodas, rokraksti, leksika) vai arī
izmantosim arhīva speciālistu pakalpojumus. LNA LVVA speciālisti veic ģenealoģiskus pētījumus,
izmantojot tikai arhīvā glabātos
dokumentus, t.i., Latvijas teritorijas civilstāvokļa aktu reģistrus
(dzimušo, laulāto un mirušo reģistri) līdz 1914. gadam, bet citus
dokumentus līdz 1944. gadam.
Pētījums ne vienmēr ir iespējams,
jo ne visi dokumenti ir saglabājušies.
Arhīva speciālistu pakalpojums
ir maksas pakalpojums. Pirms pētījuma sākšanas arhīva speciālisti
pārbauda, vai pētījums vispār ir
iespējams (vai saglabājušies attiecīgā perioda konkrētie dokumenti, vai tajos atrodamas meklētās
ziņas). Pēc pētījuma pabeigšanas
avanss tiek ņemts vērā, sastādot
galīgo izdevumu aprēķinu.
Negatīvas atbildes gadījumā
(nekādas ziņas, izņemot sākotnējās, arhīva dokumentos tomēr netiek atrastas) avanss sedz ieguldītā
darba un tehniskos izdevumus un
netiek atmaksāts. Pētījuma kopējās izmaksas iepriekš nav iespējams noteikt, jo nav zināms, cik
ierakstu, par cik personām un cik
dokumentos tiks atrasts. Galvenās
izmaksas veido atrasto ierakstu
skaits un tam izmantoto lietu
skaits. Iesniegumu lielā skaita un
to sarežģītības dēļ uz pieprasījumu
izpildi jāgaida gadu, dažkārt pat
ilgāk.
Internetā, ievadot vārdus “ģenealoģija”, “ciltskoki”, “dzimtas
vēsture” u.tml., atradīsit ieteikumus, kā veikt pētījumu.
- Liene Andersone-Kolosova

Par sarkanā signāla neievērošanu – naudas sods
Atbild Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā
speciāliste sabiedrisko attiecību
jautājumos Madara Šeršņova.
Katra situācija ir jāvērtē individuāli, taču, visticamāk, neuzskatāma par pārkāpumu būs situācija,
kad vadītājs ir iebraucis krustojumā pie dzeltenā gaismas signāla,
lai pabeigtu krustojuma izbraukšanu. Tas ir gadījumā, ja strauja
bremzēšana var apdraudēt pašu
vai citus ceļu satiksmes dalībniekus.
Ja runājam par distanci līdz
luksoforam, šeit varētu runāt par
to, ka, iedegoties dzeltenajam signālam, 15–20 metrus iepriekš vajadzētu bremzēt, protams, ņemot
vērā braukšanas ātrumu. Ja cilvēks, pārkāpjot atļauto braukšanas
ātrumu, pārvietosies ar 90 km/h,

tad 15–20 metri būs pārāk maz, lai
droši apturētu transportlīdzekli
pie luksofora. Taču, ja vadītājs
pārvietosies ar atļautajiem 50
km/h, iedegoties dzeltenajam
gaismas signālam, transportlīdzekli būtu iespējams apturēt.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu (CSN) 45.5. punktu, sarkans signāls vienlaikus ar dzeltenu
signālu aizliedz kustību un informē, ka iedegsies zaļais signāls.
CSN 64. punktā teikts: ja satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, izņemot šo noteikumu 59.
punktā minēto luksoforu, braukt
aizliedz, transportlīdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis tieši
pirms stoplīnijas (929. ceļa apzīmējums) vai 541. ceļa zīmes. Ja
nav stoplīnijas vai 541. ceļa zīmes,
transportlīdzeklis jāaptur pirms
krustojumiem un citos ceļa posmos – pirms gājēju pārejas, bet
vietās, kur pārejas nav, jāapstājas
pirms luksofora. Ja braukt aizliedz
satiksmes regulētāja signāls, jāstājas pirms brauktuvju krustošanās
vietas tā, lai netraucētu citus trans-

dokumenti ◆ Lai personām atvieg-

lotu Latvijas vadītāja apliecības
izmantošanu ārvalstīs, no 2020.
gada 1. janvāra CSDD sāks
izsniegt arī starptautiskā parauga
vadītāja apliecības. To saņemšana
būs brīvprātīga, un tās izsniegs
papildus pašreizējām Latvijas
parauga vadītāja apliecībām.
Savukārt no šā gada 1. aprīļa
mopēda vadīšanas apliecību jeb
AM kategoriju var iegūt, transportlīdzekli vadot arī ceļu satiksmē. Eksāmenu var kārtot līdz 1.
oktobrim. Starp autoskolām un
CSDD nu ir pilnībā ieviesta
elektroniska informācijas apmaiņa par apmācību pabeigušajām
personām – tas nozīmē, ka
audzēkņiem vairs nevajag iesniegt autoskolas beigšanu apliecinošu dokumentu.

Darba devēji atbalstīs
zemessargus

likumi ◆ Likumu panti ir papildi-

nāti ar situācijām, kad darbinieks
piedalās zemessargu kolektīvajā
apmācībā. Darba devējam būs
pienākums izmaksāt darbiniekam, kurš dienē Zemessardzē,
noteikto atlīdzību – darba samaksu vai vidējo izpeļņu, un šādu
darba devēja apmaksājamo dienu
skaits ir ne vairāk kā piecas dienas
pēc kārtas. Likumā arī noteikts, ka
darba devējam darbiniekam
izmaksāto atlīdzību kompensē
Nacionālie bruņotie spēki. Turpmāk būs arī noteikts, ka darba
devējam vai izglītības iestādei
norīkojumā norādītajā laikā
jāatbrīvo uz militārajām mācībām
iesauktais rezerves karavīrs no
darba pienākumu pildīšanas vai
mācībām, saglabājot darba vietu
vai tiesības turpināt mācības. Šīs
likuma normas stāsies spēkā 2020.
gada 1. janvārī.

Pēc izstāšanās
veselības aprūpi
neapmaksās

F OTO : DA I N IS Ģ E L ZIS

K

āds ir sods transporta līdzekļa vadītājam par
braukšanu pie luksofora
dzeltenās un sarkanās gaismas
un gājējam par ielas šķērsošanu
pie aizliedzošā signāla?

Izmaiņas vadītāja
apliecību iegūšanā

◆ Īslaicīgi uzturoties kādā
citā ES dalībvalstī un uzrādot
EVAK karti, Latvijas valstspiederīgais var saņemt nepieciešamo
vai neatliekamo medicīnisko
palīdzību tādā pašā apmērā, kā
tas tiktu nodrošināts tās valsts
iedzīvotājiem. Taču situācija
mainīsies – Latvija no valsts
budžeta vairs neapmaksās tos
veselības aprūpes pakalpojumus,
kurus Latvijas valstspiederīgie
Lielbritānijā saņems pēc Apvienotās Karalistes izstāšanās no
Eiropas Savienības. Nacionālais
veselības dienests atlīdzinās
izdevumus par veselības aprūpes
pakalpojumiem, kuri Apvienotajā
Karalistē saņemti vai kuru saņemšana uzsākta līdz dienai, kad
valsts izstājusies no ES.
evak

portlīdzekļus un gājējus, kuru
kustība ir atļauta. Jāapstājas arī
pirms dzelzceļa pārbrauktuvēm.
Par braukšanu, ja luksoforā deg
aizliedzošais signāls, vai par nepakļaušanos satiksmes regulētāja
signālam vai braukšanu virzienā,
kas ir aizliegts ar satiksmes regulētāja signālu, uzliek naudas sodu
velosipēda un mopēda vadītājam
15 eiro apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no 30 līdz 140
eiro. Savukārt gājējiem par pārkāpumiem, arī ielas šķērsošanu pie
sarkanā luksofora signāla, izsaka

brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no 7 līdz 30 eiro.
- Liene Andersone-Kolosova

Vēlies zināt? Jautā droši!

29619882
“ WhatsApp”
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sludinājumi
Pārdod

.....................
gaļas sivēnus. Tālr. 29122118.

gaiļus, jaunputnus, dējējvistas.
Tālr. 22845900.

				
				
				
				

skaldītu malku. Tālr. 26246365.
skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 26161501.

			
Allaž, kad es dienu sākšu,
			
Pieminēšu tevi, tēt.
			
Bieži vēl pie tevis nākšu
			
Padomiņu pajautāt.
					
(Z.Purvs)

Mūžībā aizgājusi mūsu mīļā
māmiņa, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa

jaunputnus. Tālr. 29424509.
skaldītu malku. Tālr. 26475346.

Saņem, labā zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.

AUSTRA KOKAREVIČA

(20.08.1929. - 09.04.2019.).
Izvadīšana – 13.aprīlī pulksten 13.00 no mājām O.Kalpaka ielā
68, Gulbenē, uz Gulbenes vecajiem kapiem.
Piederīgie

skaldītu malku ar piegādi.
Tālr. 26673144.
malku. Tālr. 22458373.
Metāla jumta segumi par labām
cenām. Piegāde, uzstādīšana.
Tālr. 26360938.
metāla jumtus un noteksistēmas
no ražotāja. Cena - no 4,95 eiro/m2.
Tālr. 28382940.
metāla jumtu un sienu segumus.
Ūdens noteksistēmas. Cena –
sākot no 4,75 eiro/m2. Bezmaksas
piegāde visā Latvijā!
Tālr. 26033033, 28620654.
māju (guļbūvi) Lejasciema pagastā ar visām komunikācijām. Zeme
– 1,1 ha. Tālr. 26239482.
sēklas kartupeļus ‘Ranomi’, ‘Impala’, ‘Bellarosa’, ‘Vineta diplomat’,
‘Soraja’ ar piegādi no 1 maisa.
Tālr. 26519894.

Pērk

.....................
Zemnieku saimniecība vēlas
nomāt vai pirkt lauksaimniecības
zemi. Tālr. 29119806.
īpašumus ar mežu, cirsmas.
Tālr. 25770062.

			
Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
			
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
			
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
			
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt.
						
(V.Zariņš)
Dalām sāpju smagumu un izsakām visdziļāko līdzjūtību Rūtai
Rutkai un piederīgajiem, māmuļu zemes klēpī guldot.

mežu ar zemi. Tālr. 25663900.
meža īpašumus. Tālr. 29420502.
Pērk baltalkšņa cirsmas
kamīnmalkas eksportam.
Tālr. 29222650.

			
No mūža kamola pa dzijai attinusi,
			
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
					
(L.Vāczemnieks)
Kad skumjas un smagums nospiež sirdi, skumstam kopā ar Ilzi
Rakovsku, vecmāmiņu mūžībā pavadot.
DZĪKS “Frēzija 2004”

			
Šajā klusajā miera dārzā
			
Tik vēja kokles skan.
			
Sirds atmiņā tevi sargā,
			
Bet sāpe smeldzoši san.
					
(M.Jansone)
Patiesa līdzjūtība Ilzei Rakovskai, vecmammu mūžībā aizvadot.
Lauris, Nauris, Atis

			
			
			
			

Cik tukšs un kluss nu kaktiņš, māt,
Kurš varēs tavā vietā stāt,
Kurš grūtā brīdī pienāks klāt?
Neviens tik tuvs vairs nebūs, māt.

Skumju brīdī esam kopā ar Ilzi un Madaru Bundziņām,
māmiņu un vecmāmiņu kapu kalnā pavadot.
Kolēģi no SIA “Dimdiņi”

Aicina darbā

.....................

ZS “Jaunliepkāji” (reģ. nr.
43201014563) aicina darbā slaucēju/barotāju. Atalgojums ir 2025 eiro/dienā. Tālr. 26630435.

Dažādi

.....................

Jumta darbi. Tālr. 26157996.

Sāp tik ļoti, bet smagajā brīdī esam līdzās tev, Maija, tēti mūžībā
aizvadot.
Upānu ģimene

			
Kad vakaram tavam neaust vairs rīts,
			
Kad mūžības gājums tev iezvanīts,
			
Tad dvēsele brīva mūžībā iet,
			
Kur saule nekad vairs nenoriet.
					
(B.Senkēviča)
Kad kluso sāpi izraud sveces, mūsu klusa līdzjūtība Maijai
Murjānei un tuviniekiem, tēvu mūžībā pavadot.
Ieva, Aigars, Gunārs, Artis,
Aija, Māris, Santa, Zane, Eva

Gulbenes SIA “Lapa” kolektīvs

meža īpašumus un cirsmas visā
Latvijā. Tālr. 26411450.
mežus ar zemi, cirsmas, izcirtumus. Tālr. 28692020.
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Es tagad aizeju, bet ne jau prom,
			
Es aizeju tepat 			
Ar citām puķēm, citu sauli,
			
Ar citu zemi parunāt.
					
(M.Zviedre)
Kad rūgti smaržo egļu zari un sirds tik ļoti sāp, izsakām līdzjūtību
Maijai Murjānei ar tuviniekiem, tēti mūžībā pavadot.
ZS “Priednieki” kolektīvs

			
Tuvs cilvēks neaiziet,
			
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
		
		
(R.Skujiņa)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un domās esam kopā ar Ināru,
Inesi un Solvitu, no vīra un tēta BORISA ALEKSANDROVA
uz mūžu atvadoties.
Venjamins ar bērniem
Ati, Danu, Māri un Janu

			
Vairs manis neesot.
			
Ak, neticiet, es esmu.
			
Ar jums, starp jums
			
Ar maigo ziedu dvesmu,
			
Ik rasas pilienā,
			
Kas rīta saulē lās.
			
Gan jūsu sirdīs,
			
Domās, atmiņās.
				
(I.Rudene)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģei Inārai un tuviniekiem,
BORISU ALEKSANDROVU mūžībā aizvadot.
									
				
Gulbenes sākumskolas kolektīvs

			
No šīs tāles neatsaukt,
			
Neatgriezt ar mīļu vārdu.
					
(O.Gūtmanis)
Mūsu klusa un patiesa līdzjūtība Inārai Aleksandrovai, vīru
mūžībā pavadot.
Novada latviešu valodas skolotāji

			
Es aizeju un tomēr palieku
			
Gan baltā saulē, gan zilajā jūrā
			
Gan šalcošā vējā – es esmu pie jums.
						
(Ā.Elksne)
Sāpju un atvadu brīdī esam kopā ar mūsu skolotāju Ināru
Aleksandrovu un meitām, vīru, tēti zaudējot.
Gulbenes 2.vidusskolas kolektīvs

reklāmas

www.dzirkstele.lv
2019.gada 12.aprīlis
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Jaunākie žurnāli

			
Lai labā, apklususī sirds vēl ilgi
			
Teic padomus un ceļamaizi dod.
					
(J.Silazars)
Mūsu klusi un patiesi mierinājuma vārdi lai ir atbalsts skolotājai
Inārai Aleksandrovai ar ģimeni, vīru mūžībā pavadot.
Gulbenes 2.vidusskolas
1.b klases skolēni un vecāki

Uzņēmums SIA “Liellopu Eksports”
SĀK IEPIRKT
GAĻAS ŠĶIRNES vai GAĻAS KRUSTOJUMA
BUĻĻUS UN TELES EKSPORTAM.

Samaksa tūlītēja.
Bezmaksas transports ar svariem.
Zvanīt +37129344089.

ZS “KALNPIERBES”

liellopus, jaunlopus,
aitas, zirgus
(arī bioloģiski
audzētus).

			
Tu esi katram viena, tomēr tikai viena,
			
Pie kuras kā pie saules bērni turas klāt.
			
Un tāpēc ir tik grūti, zaļām skujām birstot,
			
Uz mūžu smagai zemei tevi atdot, māt!
						
(V.Zariņš)
Izsakām līdzjūtību Ārim Slaucītājam un tuviniekiem, mammu
smiltājā aizvadot.
Regīna Blauva,
Smirnovu ģimene

Tālr. 29497789,
tālr./fakss 64725543

SIA”LATVIJAS GAĻA” iepērk

liellopus, jaunlopus, aitas. Svari.
SAMAKSA - TŪLĪTĒJA.
Tālr. 28761515

CRAFT WOOD

Pērk cirsmas un meža
īpašumus visā Latvijā.
Cenas no 1000–10000 EUR/ha.
Tālr. 26360308, www.craftwood.lv

			
Ir sāpes, ko nespējam dalīt uz pusēm,
			
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
			
Nostājas blakus tev draugi un klusē,
			
Kaut vai tā lai tev palīdzētu.
					
(A.Skujiņa)
Izsakām līdzjūtību JĀŅA SARKAŅA tuviniekiem, viņu mūžībā
pavadot.
Jānis Neilands un
Jānis Kļaviņš ar ģimenēm

“Citādā Pasaule”
(10.–23.aprīlis)

Karavīrs noņem bruņas
Saruna ar garīgās saskaņas meklētāju Agri Vanagu.
Lielā pavasara tīrīšana: sauc talkā augus!
Augu pazinējas Ingas Nemšes padomi.
Svarīgākā izvēle – būt laimīgam.
Intervija ar dziednieci un garīgu
ceļvedi Salliju.
Seksīgais sātanists Antons
Lavejs.
ASV popkultūras zvaigznes spēles ar tumšajiem spēkiem.
Garšīgais un veselīgais lupstājs.
Augs, kas palīdz piepildīt vēlēšanās.
Nāves vēstneši.
Notikumi un parādības, kas vēsta
par dramatiskām pārmaiņām
Fenomens
Zāļu vīra Lī Čiņjueņa ilgā mūža
noslēpums.

Gulbenes 2.vidusskola

turpina skolēnu
uzņemšanu 1.klasē,
kā arī iesniegumu pieņemšanu
mācībām 2019./2020.m.g.
citos klašu komplektos.

SIA “LATGRAN” iepērk skaidas,
šķeldu, apaļkokus Jaunjelgavas,
Jēkabpils, Krāslavas un Gulbenes
ražotnē. Cena - pēc vienošanās.
Tālr. 26442219

Skolas lietvedība: 64474141
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Katrā “Citādās Pasaules” numurā astrologa un numerologa
prognozes, horoskops, sadzīves
maģijas padomi, stāsti par dīvaino pasauli mums apkārt, kā arī
noderīgas ziņas un grāmatu apskats.

SIA “Aibi” iepērk

liellopus, jaunlopus,
teļus, jērus.
Par augstām cenām iepērk arī
gaļas šķirnes lopus eksportam.
Paaugstinātas cenas, apjoma piemaksas.
Samaksa – tūlītēja! Svari. Tālr. 20238990

Ceļu būves uzņēmums
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SIA RIBETONS CEĻI
(reģ. Nr.40103214477)

SIA „Lauku Miesnieks”

IEPĒRK MĀJLOPUS.
JLLOPU
AUGSTAS CENAS.
RI.
SAMAKSA - TŪLĪTĒJA. SVARI.

Tālr. 202071322

SIA „SENDIJA”

AICINA DARBĀ:

Pārdod malku:
� dēlīšu galus
� brusu galus
� skaldītu malku
� 3m malku 5m3
� nomaļus
� skaidas
� bluķus

120 eiro
180 eiro
180 eiro
160 eiro
120 eiro
100 eiro
160 eiro

- CEĻU STRĀDNIEKUS
- PALĪGSTRĀDNIEKUS
(ar pieredzi un bez pieredzes)

Darbs tikai darba dienās
(darbs komandējumos Latvijas teritorijā).
Bez maksas nodrošināta dzīvošana darba dienās.
Darba samaksa 5,00-6,00 EUR/h (bruto).
Tālrunis: 29403766
e-pasts: gatis@ribetons.lv

Sīkāka informācija
pa tālr. 29183884.

Ja esi MAMMA , piesakies

māmiņdienas pārvērtībām!
Laikraksta
salonu “Tiin
“Tiina

redakcija sadarbībā ar

Lux”, vizāžisti Elīnu Ērgli-Jundzi, nagu kopšanas speciālisti

Baibu Čerbik
Čerbikovu, veikaliem “Naemi”, “Ugunspuķe”, “Vigo”, veselības un

skaistumkopšanas
s
kaistumkopšanas centru “Tavai un manai veselībai” un kafejnīcu – picēriju ”Rodi”
aic
aicina
cina būt drosmīgai
drosmīga mammai un pieteikties māmiņdienas pārvērtībām, lai mainītu savu vizuālo
tēlu, ļautos izaicinājumam un palutinātu sevi.
Pieteikuma vēstuli ar foto lūdzam sūtīt uz e-pastu “reklama@dzirkstele.lv”
vai iesniegt laikraksta redakcijā līdz 22.aprīlim.
Pieteikuma vēstulē norādi, kāpēc tieši tu esi pelnījusi piedalīties pārvērtībās,
kāda ir tava motivācija kaut ko mainīt!
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Horoskops
12. – 18. aprīlis

◆ Brīnišķīgi pavadīta
nedēļas nogale patīkamā
atmosfērā piepildīs ar
patīkamām emocijām. Darbavietā papildu pienākumi izcels tavas
radošās prasmes. Izvairies no
nesaskaņām ar priekšniecību!
Vērsis ◆ Gandarījums par
paveikto mudinās ķerties
klāt kādam projektam.
Paļaujoties tikai uz sevi, spēsi
paveikt daudz vairāk. Jaunu
zināšanu apguve paplašinās tavu
redzesloku esošajā biznesā.
Dvīņi ◆ Tiks sakārtoti
finanšu jautājumi, kas
pirms tam radīja nervu
spriedzi. Tiks saskatītas papildu
iespējas, kā labāk pilnveidot savas
prasmes.
Vēzis ◆ Velti laiku veselību
uzlabojošām procedūrām!
Raizes par došanos kādā
tālākā atpūtas braucienā ir bez
pamatojuma. Izvairies no apvainojumiem!
Lauva ◆ Ar savu šarmu
spēsi paveikt gandrīz vai
neiespējamo kādā nedaudz iestrēgušā biznesa projektā. Partnerattiecībās kopīgs
brauciens būs lieliska atelpa.
Jaunava ◆ Trauksmes
sajūtu radīs atvaļinājuma
brauciena rūpīga izplānošana. Izvairies no kritizējošām
piezīmēm attiecībā uz kolēģiem!
Labas ziņas no ārvalstīs dzīvojošiem radiniekiem.
Svari ◆ Pavasarīgas sajūtas
caurvīs katru ķermeņa
šūniņu. Romantiskajās
attiecībās iemājos miers, rūpes
un savstarpēja cieņa. Profesionālajā jomā ļaušanās izaicinājumam
būs ienākumu vērta.
Skorpions ◆ Neveikli
pārpratumi komunikācijā
ar dzīvesbiedru ļaus
izvērtēt rakstura iezīmes. Kāda
zīmīga satikšanās pavērs iespējas
profesionālajā jomā.
Strēlnieks ◆ Darbavietā
patīkamu pārsteigumu
sagādās kāds kolēģis.
Priekšniecības atzinība mudinās
izdarīt nozīmīgu izvēli. Tiks
apsvērta doma par došanos
ārzemju braucienā.
Mežāzis ◆ Vēlme pilnveidot dzīves telpu prasīs ne
mazums finansiālu ieguldījumu. Attiecībās ar mīļoto
cilvēku izvairies no sadzīviskiem
strīdiem!
Ūdensvīrs ◆ Brīvdienās
pievēršanās pašsajūtas
uzlabošanai sniegs acīm
redzamu rezultātu. Profesionālajā
jomā tiks saskatītas jaunas sadarbības iespējas. Manāmi uzlabosies finansiālā situācija.
Zivis ◆ Zīmīgs pavērsiens
profesionālajā jomā ļaus
pakāpties aizvien augstāk.
Papildu ienākumi tiks gūti kādā
radošā projektā. Arī sava popularitātes deva šajā nedēļā būs
gūstama. Ļaujies sajūtām!
- Inita Dilāne
Auns

izklaide
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Latīņamerikāņu mīkla
Vārdi horizontālēs un vertikālēs rakstāmi cits aiz cita. Iekrāsotajās rūtiņās veidosies atbildes vārds.
Horizontāli. 1. Dzeltens,
spīdīgs, samērā mīksts, ļoti plastisks cēlmetāls. Apavi, kas izgatavoti no stingra materiāla ar papēžiem un cietām zolēm un ietērpj
pēdu ne augstāk par potīti. 2. Uzturā lietojams dārzenis ar tumši
sarkanu, paresninātu sakni. Tievi
grafīta vai ar saistvielām sajauktas
sausas krāsvielas stienīši. 3. Alta
vijoles. Raudot krampjaini ievilkt
elpu. 4. Naudas vienība Krievijā.
Berzt. 5. Viengadīgi krustziežu
dzimtas augi ar sēdošām lapām
un bāli dzelteniem ziediem. Apavi ar koka zoli un ar virsu bez kapes. 6. Dzirdes orgāni. Asā daļa,
mala.
Vertikāli. A. Viens no cietiem
veidojumiem mutes dobumā.
Maģisks spēks, kas pēc mītiskiem

priekšstatiem ietekmē, pārvērš
cilvēkus, dabu. B. Vasarzaļi, koki,
krūmi, puskrūmi un pat lakstaugi
ar nektārainiem ziediem, kas sakārtoti ziedkopās ar garām augšlapām. Zirgs ar brūnu apmatojumu, melnām krēpēm un asti. C.
Precēta sieviete attiecībā pret savu
vīru. Nokrišņi ūdens pilienu veidā. D. Nelielas pastāvīgas ūdensteces, kas plūst pašu izveidotās
garenās gultnēs, uzņemot savu
baseinu noteces ūdeņus. Gādība
par kādu. E. Maestro uzvārds.
Akustiska signālierīce, arī pūšaminstruments, kurā gaisa strūklas enerģija rada viena augstuma
skaņu, retāk vairākas dažāda augstuma skaņas. F. Ar īpašām vielām, detaļām, elementiem u. tml.
Savienot. Detaļas, kas tur rotējošas mehānisma daļas.

A

B

D

E

F

2.
3.
4.
5.
6.

zīmējums: Aija K .

- Sastādījusi Aija K.

Katram vārdam atrodi savu vietu mīklas režģī!
5 burti
IRSIS, LIEKI, MIESA,
RAILE, SAMTS, SASĒT,
TRESE, TUVAS, UDĪNE.

Atbildes
Burtu salāti

Smadzeņu aktivitāte mainās
nevis no vecuma, bet gan no
to nelietošanas. Neslēpjoties
zem maskas, mēs izjūtam
patiesu dzīvesprieku.

Pakāpienu mīkla

6 burti
KRUPIS, LAPENE.
7 burti
APLAUSI,
EMITERS,
EREMĪTS, IZSUSĒT, KASETES, LEMESIS, UZMAVAS.

Konkurss

C

1.

Atrodi 9 atšķirības!

Sastādi pats!

- Sastādījusi Aija K.

Atrisini “Latīņamerikāņu mīklu” un atsūti atbildi līdz 17.aprīlim uz e-pastu
“info@dzirkstele.lv” vai SMS uz tālruni 26415659, norādot savu vārdu un
uzvārdu. Balvā – pildspalva ar “Dzirksteles” logo un grāmatas.

Iekrāsotajās rūtiņās: krokuss.
1. Rindkopa.
2. Zāģripas.
3. Vienpate.
4. Kripatas.
5. Iepazīts.
6. Sparģeļi.
7. Papardes.
8. Spalītis.
9. Noparkot.
10. Ļerpatas.
11. Vilkpase.
12. Puslapas.
13. Lodlampa.

www.dzirkstele.lv
2019.gada 12.aprīlis

labu apetīti!
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Svētdienas eksperiments
S

vētdienas rītā ierasto pankūku vietā sagribējās ko citu našķīgu. Ledusskapī
– nekā prātīga: aizķērusies paciņa ne pirmā svaiguma biezpiena un apkaltis
siera kancītis. Lai nemestu laukā, jāliek lietā! Tā dažu minūšu laikā tapa
divu veidu mīkla cepumiem. Tai apmēram stundu jānostāvas ledusskapī – pa to
laiku var izšmaukt pastaigā.
Saldajiem cepumiem
nepieciešams:
◆ 1 paciņa biezpiena (180 g)
◆ sviests vai cepamais
margarīns (180 g)
◆ milti (aptuveni 2 glāzes)
◆ cukurs (nepilna glāze)
◆ vaniļa
◆ tējkarote sodas
◆ garnēšanai – kanēlis,
magones, cukurs, kokosriekstu
skaidiņas vai jebkas pēc gaumes

F OTO :
GU N ITA L AGZ D IŅ A SK R O D E R Ē N A

◆ Mīkstu sviestu sakuļ ar cukuru, vaniļu un biezpienu.
Pievieno ar etiķi dzēstu sodu.

Sāļajiem cepumiem
nepieciešams:
◆ ½ glāze alus
◆ 200 g sviesta vai
cepamā margarīna
◆ 3 ēdamkarotes majonēzes
◆ 100 g cieta siera
◆ 2–3 glāzes miltu
◆ šķipsniņa sāls
◆ garšvielu maisījums
(manā gadījumā – Pētertirgū
pirkts “Ķiplociņš” un
“Zaļumiņš”)
◆ sēkliņas – pēc izvēles
(saulespuķu, ķirbju, sezama,
linsēklas)

◆ Piejauc miltus – tik daudz, lai mīkla neliptu pie
rokām. Noliek uz stundu ledusskapī.

◆ Mīklu izveltnē, pārlokot vairākas reizes, lai cepumiņi
gaisīgāki.

◆ Ar formiņām izspiež vēlamo formu (var arī
vienkārši sagriezt sloksnēs un tad sašķērēt gabaliņos),
vienu cepuma pusi iespiež traukā ar kanēli/magonēm,
kas sajaukti ar cukuru vai jebko citu.
◆ Mīkstu sviestu sakuļ ar
majonēzi un alu, piešaujot
šķipsniņu sāls. Iemaisa masā
rīvētu sieru un piejauc miltus
– tik daudz, lai mīkla neliptu
pie rokām. Noliek uz stundu
ledusskapī.
Tālāk rīkojas tieši tāpat kā ar
saldajiem
cepumiņiem.
Piebilde: cepumus, ko dekorēs
ar sēkliņām, ieteicams no
virspuses apziest ar sakultu olu,
lai rotājums nebirtu nost.
Rezultātā man sanāca sešu
veidu cepumiņi dažādām
gaumēm.
Lai labi našķējas!
- Gunita Lagzdiņa-Skroderēna

◆ Kārto uz plāts un šauj sakarsētā krāsnī
200o C. Cep, līdz zeltaini brūni.

iepērk priedes zāģbaļķus
4,9 un 6,1 m garumā:
 diametrā 26 < cm.
 diametrā 27 - 29 cm.
 diametrā 30 - 38 cm.
 diametrā 39 - 55 cm.
 diametrā < 56 cm.

CENA - 70 eiro/m3.
CENA - 75 eiro/m3.
CENA - 82 eiro/m3.
CENA - 85 eiro/m3.
CENA - 82 eiro/m3.

Īsa garuma zāģbaļķi nav vēlami
(3,1 līdz 4,8 m). Cena - 70 eiro/m3.

Tālr. 26569897
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Apsveicam!
Šodien vārdadienu svin: Jūlijs, Ainis, Julijans, Julijāns, Jūlijans, Julijs,
Juliuss, Jūliuss, Juļjans, Juļjāns. ◆

Afiša
◆ Gulbenes
novada vēstures un mākslas
muzejā (Sarkanās pils mansardā)
- izstāde “Skelets skapī/The
Hidden Secrets”. Biļetes - muzeja
kasē.
Līdz 3.jūnijam ◆ Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā
– Gulbenes atbrīvošanai veltīta
vēsturiska izstāde “...sargāj’ savu
tēvu zem’”.
Līdz 30.aprīlim ◆ Beļavas tautas
nama izstāžu zālē – studijas
“Krāsu prieks” izstāde “Svaigi un
pikanti”.
Līdz 31.maijam

◆ Līgo kultūras namā:
19.00 - Līgo amatierteātra “Vieglu garu!” pirmizrāde “Veseli 700
lati!” (sadzīviska komēdija);
22.00 – balle, spēlēs “Rolise”.
14.aprīlī ◆ 16.00 Lejasciema
kultūras namā – intriģējoša un
emocionāla izrāde “Zenta Mauriņa. Dokumentālie sapņi”.
16.aprīlī ◆ 10.00 Lizuma kultūras namā - leļļu izrāde bērniem
“Nelūgtais ciemiņš”.
20.aprīlī ◆ 13.00 Līgo kultūras
namā un bibliotēkā – Lieldienu
pasākums “Iešūposim Lieldieniņu!” kopā ar balto un raibo vistu
un gaili Gati. Būs pankūkas un
tēja. Vēlams līdzi paņemt krāsotu
olu izstādei.
21.aprīlī ◆ 22.00-2.00 Lejasciema kultūras namā – Lieldienu
balle kopā ar grupu “Laika Upe”
(“Supernovas 2019” pusfināliste).
21.aprīlī ◆ Lizumā: 10.00-12.00
pils dārzā – kopīga Lieldienu
ieskandināšana, sadziedoties un
sadancojot kopā ar folkloras
kopu “Āravieši” un Lizuma lauku
kapelu, piedaloties olu ripināšanā, olu kaujās un šūpojoties,
darbojoties radošajā darbnīcā
kopā ar amatnieku kopas “Laipa”
dalībniecēm, baudot karsto
13.aprīlī

Gan organizēs, gan muzicēs pats! Novadnieks Raitis Dziedātājs (no kreisās) no Rīgas grupas “D-Day’s Family”

šovasar Lejasciemā rīkos festivālu “No Pededzes līdz Gaujai”, kas būs novada muzikantu saiets un vienlaikus
vasarīgs izklaides un dzīvās mūzikas pasākums visiem, kurus tas interesē.
F oto : n o p e r s o n i sk ā ar h ī va

Īstenos sapni kopā
sapulcināt novada
muzikantus
L
ejasciema brīvdabas estrādē
13.jūlijā iecerēta plaša tautas sanākšana, jo notiks festivāls ,,No Pededzes līdz Gaujai”.
Tā rīkotājs ar Gulbenes novada
pašvaldības atbalstu ir mūziķis
un atraktīvs cilvēks Raitis Dziedātājs. Viņa dzimtā puse ir Gulbene un Lejasciems, bet pastāvīgā
dzīvesvieta jau daudzus gadus ir
Rīga.
“Beidzot notiks Gulbenes novada pirmais mūziķu salidojums,
kuru organizēju es un par kuru
sapņoju jau sen,” “Dzirkstelei” saka R.Dziedātājs. Viņš bilst – vairs
dalībai šajā festivālā muzikanti
pieteikties nevar, uzsverot, ka
“laiks ir ierobežots” un dalībnieku jau ir diezgan daudz. “Izrādās
– mūsu ir ļoti daudz!” par kolēģiem mūzikas lauciņā saka
R.Dziedātājs.
Risināt festivāla organizatoriskos jautājumus viņš sāka jau pagājušajā gadā, konceptuāli par to
vienojoties ar novada galveno
kultūras cilvēku Svenu Renema-

ni. Esot doma, ka šis festivāls varētu būt ikgadējs pasākums. “Varētu ne tikai muzicēt, bet arī nodoties citiem radošās izpaušanās
veidiem,” saka R.Dziedātājs.
Paredzams, ka šoreiz festivāls
sāksies ar amatierteātra izrādi. To
no Cēsīm uz Lejasciemu būs atvedusi Cēsu Tautas teātra režisore
Edīte Siļķēna. Aktieri izspēlēs
Ādolfa Alunāna komēdiju “Mucenieks un muceniece”. Izrādes
sākums ir paredzēts pulksten
16.00.
Pulksten 17.20 muzicēs Lejasciema pūtēju grupa Jura Ivanova
vadībā.
Pulksten 18.00 uzstāsies leģendārā Gulbenes grupa “Senči”
Guntara Enika vadībā.
Pulksten 19.00 dziedās Rēzeknes populārais duets “Inga un
Normunds”. Uzsverams, ka Normunds Liepiņš ir mūsu novadnieks.
Pulksten 20.00 uzstāsies bijušais gulbenietis Vilnis Kundrāts
un džeza kvartets.

Pulksten 21.00 būs iespēja atkal dzirdēt grupu “Litenietis” ar
Gunāru Ozolu priekšgalā.
Pulksten 22.00 muzicēs “ Deep
Silence” no Lejasciema.
Pulksten 23.00 - “RPM” no
Kalnienas.
Pusnaktī Lejasciema estrādi
pieskandinās Rīgas grupa “D.
Day’s Family”, kurā bungas spēlē
festivāla organizators R.Dziedātājs.
Pulksten 1.00 uzstāsies reanimētā grupa “5.šlaka” un estrādes
dziedātāja ādā atkal iejutīsies
opermākslinieks
novadnieks
Nauris Indzeris, kā arī producents, skaņu ierakstu veidotājs,
aranžētājs novadnieks Aldis Zaļūksnis.
Pulksten 2.00 uzstāsies Gulbenes grupa “Vilx” un Vijārs Griķis.
Pulksten 3.00 paredzēta grupas
“Divas balsis” uzstāšanās ar jaungulbenieša Daiņa Turka dziesmām.
- Diāna Odumiņa

e-pasts: info@dzirkstele.lv

Lieldienu zupu. Lieldienu zaķa
lēcienu varēs pilnveidot piepūšamajās atrakcijās. Ieeja – brīva;
20.00 kultūras namā - izklaidējoši muzikāls Lieldienu šovs pieaugušajiem vai tiem, kuri tādi jūtas,
muzikālais noformējums - grupas “Mājupceļš” pārziņā; 22.002.00 kultūras namā - deju vakars
kopā ar grupu “Mājupceļš”. Ja
dāma ierodas kunga pavadībā,
uz pasākumu viņai ieeja – brīva.
Darbosies mazā bāra kafejnīca.
21.aprīlī ◆ Gulbenē: 11.00
centrālajā skvērā (sliktos laikapstākļos – kultūras centrā) - Lieldienu svinības ar olu ripināšanu,
krāsošanu, dziedāšanu, dejošanu
un muzikālu rotaļprogrammu
“Saldi krāsainais Lieldienu
brīnums”, līdzi ņemiet krāsainas
olas; 15.00 kultūras centrā - Gata
Šmita spēlfilma “1906”.
21.aprīlī ◆ 13.00 Tirzas kultūras
namā – Lieldienu svinēšana.
Koncertā dziesmas par pavasari
dziedās Ainars Bumbieris,
pavasara ritmos iešūpos līnijdejotāju grupa “Raganiņas” no
Gulbenes, netradicionālo deju
grupa “Degsme” un līnijdejotājas
no Tirzas. Būs skaistāko olu
vērtēšana, olu kaujas, šūpošanās,
rotaļas. Līdzi jāņem krāsainas
olas.
21.aprīlī ◆ Galgauskas kultūras
namā: 15.00 – Lieldienu pasākums. Piedalīsies “Veišu muzikanti”, “Veisīši” un amatierteātris. Būs skatāma lietišķās mākslas
pulciņa darbu izstāde. Ieeja – brīva; 22.00 – Pavasara balle, spēlēs
grupa “Ceļavējš’.
27.aprīlī ◆ Gulbenes jauniešu
centrs “Bāze” rīko talku Pededzes
upē. Pieteikties var līdz 22.
aprīlim pa tālruni 26354557. Būs
nodrošinātas laivas, darba cimdi,
kā arī pēc talkas - silta zupa.

Laika ziņas

www.gismeteo.lv

◆ Šodien A vējš

◆ Rīt ZA vējš 3-9 m/s.

◆ Parīt ZA vējš

◆ Aizparīt zA vējš

3-8 m/s. Gaisa

3-11 m/s. Gaisa
temperatūra
naktī -1º, dienā +5º.

Gaisa temperatūra
naktī -1º, dienā +5º.

4-10 m/s. Gaisa temperatūra naktī -2º,
dienā +9º.

Pasmaidi!
◆ Vai gadījumā nav tā, ka kūlu dedzina, lai dotu signālu bļitkotājiem iet
krastā?!
◆ Esmu pārliecināts, ka manā zeķu skapītī notiek realitātes šovs un ik
nedēļu kāda zeķe tiek izbalsota. Citādi es nesaprotu, kur viņas paliek.

