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Laikraksta “Stars” abonēšanas izcenojumi 2017. gadam.Laikraksta “Stars” abonēšanas izcenojumi 2017. gadam.

Laikraksta “Stars” abonēšanas izcenojumi 2018. gadam.Laikraksta “Stars” abonēšanas izcenojumi 2018. gadam.

Abonēšanas periods 1 mēn. 2 mēn.
Abonēšanas cena fiziskai personai 4,60 9,20
Abonēšanas cena juridiskai personai 6,00 12,00
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Abonēšanas cena fiziskai personai 4,75 9,50 14,25 19,00 23,75 28,50 33,25 38,00 42,75 47,50 52,25 55,00

Abonēšanas cena juridiskai personai 6,15 12,30 18,45 24,60 30,75 36,90 43,05 49,20 55,35 61,50 67,65 72,00

JA ESI PIEMIRSIS ABONĒTJA ESI PIEMIRSIS ABONĒT savu laikrakstu „STARS” 
NOVEMBRIMNOVEMBRIM un NĀKAMAJIEM MĒNEŠIEM, to var izdarīt 
visās pasta nodaļās, kā arī laikraksta “Stars” redakcijā, visās pasta nodaļās, kā arī laikraksta “Stars” redakcijā, 
un jau pēc divām darbdienām tas būs jūsu pastkastītē.un jau pēc divām darbdienām tas būs jūsu pastkastītē.
  

INESE ELSIŅA

Aizvadītā sestdiena pierādīja, cik 
maza ir Madonas kultūras nama 
lielā zāle un cik liela ir ļaužu vē-
lēšanās būt vienā telpā ar Latvijas 
kultūras dižgariem, lai ieklausītos 
viņu domās un paustajās atziņās.

Tikšanās ar Olgu Dreģi un Jāni 
Streiču daudziem interesentiem 
nenotika, jo kultūras nama mājīgās 
telpas izrādījās par šauru. Pasākumu, 
kurā līdzdarbojās virkne muzikālu 
kolektīvu, rīkoja dziedošo un muzi-
cējošo ģimeņu „Spiets” sadarbībā ar 

Madonas novada pašvaldību, ieeja 
tajā bija bez maksas. Līdz ar to neviens 
nevarēja paredzēt, cik liels būs ieinte-
resēto skaits, ka namu burtiski gāzīs 
apkārt. Lai gan sarīkojuma organiza-
tore Anita Kļaviņa klātesošajiem atvai-
nojās par neērtībām un aicināja būt 
savstarpēji saprotošiem, cilvēkos, kuri 
bija spiesti pasākumu pamest, palika 
rūgtums. Par to „Stars” pārliecinājās 
pirmdien, uzklausot ļaužu zvanus 
un aicinot uz problēmu palūkoties 
plašāk, saudzīgāk, saprotošāk.

Lai vai kā, tikšanās ar Latvijas 
Gaismas cilvēkiem — kinorežisoru 

Jāni Streiču un mūsu novadnieci, 
leģendāro aktrisi Olgu Dreģi — īste-
nojās godam. Noskaņojoties Latvijas 
dzimšanas dienai un mūsu valsts 
simtgades jubilejas ieskaņai un vien-
laikus piepildoties ar viesu vitalitāti, 
dzīves gudrību un garu.

— Šis vakars pamatā ir veltīts 
Jānim Streičam — latviešu kino 
un teātra režisoram, laikabiedram, 
padomdevējam, draugam un arī 
manam režisoram, — uzsvēra aktri-
se Olga Dreģe. — Mēs esam gājuši 
kopīgu ceļu un vienmēr esam sapra-
tušies. Ar savu daiļradi Jānis Streičs 

ir aplaimojis daudzus. Piekrītu reiz 
sacītajam, ka mūzika nav tas pats, kas 
uzrakstītas notis un cilvēka nodzīvo-
tais mūžs nav viņa gadu skaits, bet 
tas, kas paliek sirdī — viņa mīlestība 
un pateicība. Jānis Streičs ar saviem 
darbiem ir pierādījis, ka dzīve ir ne-
mitīgs ritms starp pieredzi un cilvēka 
gribu. Mēs nākam šai saulē, pateico-
ties saviem senčiem, un iepazīstam 
dzīvi, kas ir Dieva dots eksāmens. 
Jānis Streičs šo eksāmenu ir lieliski 
izturējis, aplaimojis mūs ar savām 
fi lmām un cilvēcisko piemēru.

(Turpinājums 4. lappusē)

— Dievs viņam dāvājis lielu talantu, lai viņš palīdzētu mūsu tautai garīgi neiznīkt, — par kinorežisoru Jāni Streiču teica aktrise Olga Dreģe. 
                                                      AGRA VECKALNIŅA foto

— Vai jūs zināt, ka katru ga-
du 11. novembrī (šogad — 
pulksten 17.30) Madonā, 
Poruka ielā, pieminot Brīvī-
bas cīnītājus, tiek aizdegtas 
svecītes, un vai jūs arī mājās 
logos iededzat svecītes? — 
jautājām Madonā sastaptajiem 
cilvēkiem.

Aivars  no 
L a u t e r e s :
— 11 .  no-
vembra pie-
vakarē, kad 
Poruka ielā, 
pieminot Brī-
vības cīnītā-

jus, tiek aizdegtas sveces, Ma-
donā nav gadījies būt, bet arī 
mūsu, Aronas, pagastā notiek 
gan 11., gan 18. novembrim 
veltīti pasākumi.

Madoniete 
Ve r o n i ka : 
— Svec ītes 
logos iede-
dzu jau vairā-
kus gadus. Tā 
ir jauka tradī-
cija. Patīk arī, 

ka daudzi šajā laikā pie apģēr-
ba piesprauž sarkanbaltsarka-
no lentīti. Bieži valsts svētkos 
dodos pie bērniem uz Rīgu, 
kur šajā laikā notiek daudz pa-
sākumu, bet, ja esmu Madonā, 
uz Poruka ielu aizeju.

Ļaudonie -
t i s  Jān i s : 
— Atbraukt 
uz šo pasā-
kumu Mado-
nā nesanāk. 
Skatos repor-
tāžas no Rī-

gas, kur 11. novembrī tiek aiz-
degtas simtiem svecīšu. Katrā 
ziņā tā ir tradīcija, kas jāturpi-
na. Apsveicama ir arī sarkan-
baltsarkano lentīšu nēsāšana 
pie apģērba.

M a d o n i e -
tis Pēteris: 
— Protams, 
svecītes ie-
dedzam. Kad 
mazdēls bi-
ja mazs, abi 
11. novembrī 

nācām arī uz Poruka ielu. Bet 
mazdēls ir izaudzis, šogad jau 
beigs Madonas Valsts ģimnāzi-
ju, un tagad viņš piedalās sko-
las rīkotajos pasākumos.

Viedokļus uzklausīja
ŽEŅA KOZLOVA un 

AGRIS VECKALNIŅŠ



AKTUALITĀTES 2017. gada 8. novembris2/                    

MADONAS 
NOVADA VĒSTIS

  

Atjauno pašvaldības grants ceļus
Atbalsta 
sportistu 
Induli Bikši
EGILS KAZAKEVIČS

Madonas novada 
pašvaldības domes 
sēdē deputāti lēma 
par biedrības „In-
duļa Bikšes slēpo-
šanas klubs” iesniegumu.

Madonas novada pašvaldī-
bas sporta darba organizators 
Māris Gailums deputātus in-
formēja, ka Madonas novada 
pašvaldība saņēmusi biedrī-
bas „Induļa Bikšes slēpošanas 
klubs” iesniegumu.

— Iesniegumā tiek lūgts 
finansiāls atbalsts Latvijas iz-
lases dalībniekam distanču 
slēpošanā no Madonas novada 
Indulim Bikšem, gatavojoties 
Ziemas olimpiskajām spēlēm 
Phjončhanā (Dienvidkorejā) no 
2018. gada 9. līdz 25. februārim, 
piedaloties Tour de ski sacensī-
bās distanču slēpošanā (Vāci-
jā, Šveicē, Itālijā) 2017./2018. 
gada sezonā pasaules junioru 
čempionātā distanču slēpoša-
nā (Šveicē), — pastāstīja Māris 
Gailums.

Madonas novada pašvaldī-
bas dome nolēma piešķirt 1000 
eiro no Madonas novada pašval-
dības nesadalītajiem līdzekļiem 
2017. gada budžetā fi nansiālu 
atbalstu Latvijas izlases dalīb-
niekam distanču slēpošanā no 
Madonas novada Indulim Bik-
šem, gatavojoties Ziemas olim-
piskajām spēlēm Phjončhanā 
09.—25.02.2018., piedaloties 
Tour de ski sacensībās distanču 
slēpošanā 2017./2018. gada 
sezonā un pasaules junioru 
čempionātā distanču slēpošanā 
2018. gadā, kā arī slēgt līgumu 
ar biedrību „Induļa Bikšes slē-
pošanas klubs” par piešķirto 
līdzekļu izmantošanu.

Piešķir papildu 
līdzekļus sporta 
centram
Sēdē tika lemts par papildu 
līdzekļu piešķiršanu Mado-
nas pilsētas sporta centram.

Madonas bērnu un jau-
natnes sporta skolas direktors 
Voldemārs Šmugais pēc veiktās 
cenu aptaujas domei lūdza pie-
šķirt papildu līdzekļus Madonas 
pilsētas sporta centra sporta 
zāles betona stabu polsterējuma 
iegādei.

— Bērnu fl orbola treniņu 
organizēšanai sporta centra 
lejas zālē nepieciešami fl orbola 
treniņu borti ar pārvietojamiem 
ratiem un fl orbola vārti ar tīklu 
(2 gab.), — norādīja Voldemārs 
Šmugais.

Madonas novada pašval-
dības dome nolēma: piešķirt 
1143,45 eiro ar PVN papildu 
fi nansējumu Madonas pilsētas 
sporta centram polsterējuma 
iegādei sporta zāles drošības 
nodrošināšanai; piešķirt papil-
du līdzekļus 6413 eiro ar PVN 
florbola bortu ar pārvietoja-
miem ratiņiem iegādei Madonas 
pilsētas sporta centra sporta 
zāles aprīkojuma papildināša-
nai; piešķirt papildu līdzekļus 
fl orbola vārtu ar tīklu (2 gab.) 
iegādei 303,71 eiro ar PVN.

Finanšu avots — Madonas 
novada budžeta nesadalītie 
līdzekļi. 

VALDĪBĀ
Ministru kabinets vakar pieņēma 
Latvijas trešo nacionālo atvērtās 
pārvaldības rīcības plānu, kurā 
vienkopus noteikti rīcības virzie-
ni un pasākumi, kas ļauj Latvijai 
sevi pozicionēt kā efektīvu un uz 

atvērtu pārvaldību vērstu valsti 
un izcelt labās prakses piemērus.

Pēc Valsts kancelejas aicinājuma 
valsts pārvaldes institūcijas sniedza 
savu redzējumu par problēmām to 
atbildības jomās un nepieciešama-
jiem uzlabojumiem, kā arī aktīvi 
iesaistījās plānā ietverto apņemša-
nos izstrādē. 

Minētā plāna mērķis ir noteikt rī-
cības virzienus un pasākumus atvēr-
tās pārvaldības partnerības izvirzīto 
kopīgo mērķu sasniegšanai Latvijā — 
atklātība, atbildība, sabiedrības 
līdzdalība un informācijas un komu-
nikācijas tehnoloģiju izmantošana.

Atvērtās pārvaldības mērķu sa-
sniegšanai plānā ietvertās 12 apņem-

šanās ir vērstas uz atklātu, atbildīgu, 
efektīvu, kopīgās vērtībās balstītu un 
sabiedrību iesaistošu valsts institūci-
ju darbu un lēmumu pieņemšanas 
procesu, sabiedrībai noderīgas 
informācijas publiskošanu un datu 
atvēršanu, kā arī atbildīgu valsts 
resursu pārvaldību.

BNS

EGILS KAZAKEVIČS

Vasaras beigās un rudens sākumā 
uz vairākiem Madonas novada 
grants ceļiem Sarkaņu, Dzelzavas 
un Ošupes pagastā sākās ceļu 
būvniecības darbi.

Tie saistīti ar Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) izsludināto atklāto pro-
jektu iesniegumu konkursu Latvi-
jas Lauku attīstības programmas 
2014.—2020. gada pasākumam 
„7.2 Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos”. Lai 
pretendētu uz ELFLA fi nansējumu, 
Madonas novada pašvaldība Lauku 
atbalsta dienestam šogad iesniedza 
septiņus projekta pieteikumus 
grants ceļu atjaunošanai.

Konkursa ietvaros tiek atbalstīta 
pašvaldību grants ceļu bez cietā 
seguma būvniecība vai pārbūve. 
Projekta mērķis ir uzlabot ceļu 
infrastruktūru lauku teritorijās, lai 
veicinātu uzņēmējdarbību un sagla-
bātu apdzīvotību. Paredzētais ELFLA 
līdzfinansējums sastāda 90% no 
projekta attiecināmajām izmaksām. 
Katrai pašvaldībai maksimāli pie-
ejamais atbalsta apmērs ir noteikts 
MK noteikumos „Valsts un Eiropas 
Savienības atbalsta piešķiršanas 
kārtība pasākumā „Pamatpakalpo-
jumi un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu iesnie-
gumu konkursu veidā”, Madonas 
novadam kopumā paredzot 3,47 
miljonus eiro.

Darbi sākušies uz 
četriem ceļiem

Kā „Staram” pastāstīja Madonas 
novada pašvaldības ceļu inženieris 
Edgars Gailums, Madonas novada 
pašvaldībai ir izstrādāti un Lauku 
atbalsta dienestā iesniegti septiņi 
projekta pieteikumi grants ceļu 
pārbūvei, no kuriem četros darbi 
uzsākti šogad, bet trijos tos uzsāks 
nākamgad. Divos no ceļiem, ja 
laikapstākļi ļaus, darbus iecerēts 
pabeigt jau šogad.

— Projektā „Autoceļa Krampā-
ni—Sīmašas Dzelzavas pagastā, Ma-
donas novadā, posma pārbūve” plā-
nots pārbūvēt grants ceļu 0,83 km 
garumā (kopējās izmaksas sastāda 
62 319,50 eiro) un darbus plānots 
pabeigt vēl šogad. Arī projektā „Au-
toceļa Rīta iela—Krieviņi pārbūve 
un autoceļa Muižnieki—Krieviņi 
Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, 
posma pārbūve” tiek pārbūvēts 
grants ceļš 2,49 km garumā (kopējās 
izmaksas sastāda 169 354,14 eiro) 
un darbu noslēgums plānots šogad. 
Abos objektos strādā SIA „MTE”, — 
pastāstīja Edgars Gailums.

Darbi šogad sākušies arī pie 
projekta „Autoceļa Poteri—Poļvarka 
Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, 
pārbūve” (4,79 km garumā; kopējās 
izmaksas 293 922,84 eiro), kā arī 
projekta „Autoceļa Kalnagals—
Ozoliņi Ošupes pagastā, Madonas 
novadā, pārbūve” (4,59 km garu-
mā; kopējās izmaksas 297 129,91 
eiro) izpildes. Tos plānots pabeigt 
nākamgad. Sarkaņos strādā VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs”, bet 
Ošupē — SIA „Rubate”.

Pārējie trīs projekti, kuros dar-
bus plānots uzsākt un pabeigt 
nākamgad, ir — „Autoceļa Zīles—
Stradi—Gribažas  Dzelzavas pagastā, 
Madonas novadā, posma pārbūve” 
(2,24 km garumā, kopējās izmaksas 
sastāda 135 228,90 eiro), „Autoceļa 
Krastiņi—Siliņi Dzelzavas pagastā, 
Madonas novadā, pārbūve” (0,45 
km garumā, kopējās izmaksas sa-
stāda 34 964,26 eiro), „Autoceļa 
Rupsala—Raudupe Ošupes pagastā, 
Madonas novadā, pārbūve” (7,75 
km garumā, kopējās izmaksas sa-
stāda 422 795,33 eiro). Iepirkumā 
uz darbiem šajos objektos uzvarēja 
SIA „MTE”.

Grants ceļus neasfaltēs
Pašvaldības ceļu inženieris mi-

nēja, ka, atjaunojot grants ceļus, ir 
plānota lietusūdens novades sistē-
mas sakārtošana — grāvju iztīrīšana 
un paplašināšana, kā arī caurteku 
izbūve.

— Mūsu grants ceļiem grāvji ar 
caurtekām tika ļoti minimāli būvēti, 
un daudzviet, kur tie ir, grāvji ir aiz-
biruši un aizauguši, līdz ar to savu 
funkciju vairs pilnvērtīgi neveic. Tā-
dēļ šobrīd uz visiem ceļiem tiek veik-

ta grāvju rakšana un caurteku likša-
na, kā arī vietās, kur tas nepiecie-
šams, pārbūvētas komunikācijas, — 
skaidroja Edgars Gailums.

Plānots arī izbūvēt nobrauktuves 
uz īpašumiem, kā arī atjaunot brauk-
tuvju grants segumu.

— Visi ceļi tiek pārbūvēti grants 
izpildījumā, jo konkrētajā atbalsta 
programmā fonda fi nansējums nav 
paredzēts asfaltbetona seguma iz-
būvei. Jāņem arī vērā, ka pieejamā 
fi nansējuma apjoms nav tik liels, lai 
būtu iespējams uzklāt asfaltu vairāku 
kilometru garumā, — to, ka grants 
ceļi netaps par asfalta, akcentēja ceļu 
inženieris.

Uz visiem ceļiem, kur darbi sā-
kušies, notiek arī ceļa planēšana un 
tiek veidots ceļa profi ls, lai varētu 
klāt grants segumu. Uz dažiem ceļa 
posmiem grants jau ir uzbērta, un 
nākamgad šis process turpināsies.

Edgars Gailums piebilda, ka 
darbi uz priekšu virzās veiksmīgi, 
taču dažbrīd tos būtiski apgrūtina 
laikapstākļi, tādēļ grūti prognozēt, 
vai abus Sarkaņu objektus šogad 
izdosies pabeigt.

— Ceram uz labvēlīgiem laikaps-
tākļiem. Ja sāksies snigšana vai regu-

lāri līs lietus, iespējams, šogad ceļu 
atjaunošana vēl nenoslēgsies, — 
sacīja ceļu inženieris.

Izvēlas prioritāros ceļus
Vaicāts, kādēļ atjaunošanai 

izraudzīti tieši minētie septiņi 
pašvaldības grants ceļi, Edgars 
Gailums norādīja, ka tika ieguldīts 
liels darbs, lai izveidotu sarakstu 
ar ceļiem, kuru atjaunošana jāveic 
prioritārā secībā.

— ES projektu konkursa mērķis 
ir uzlabot ceļu infrastruktūru lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzīvotību. 
Ņemot vērā šo mērķi, pašvaldība 
izstrādāja kritērijus, uz kuriem 
balstoties izvēlēties ceļus. Tie ir: 
liellopu vienību skaits, lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes platība, 
saimniecību skaits, kuras izmanto 
konkrēto ceļu, ceļa stāvoklis un 
garums. Atskaitot ceļa stāvokli, 
kuru droši vien katrs var vērtēt pēc 
sava ieskata, visi pārējie kritēriji ir 
objektīvi un skaitļos nosakāmi, līdz 
ar to paliek mazāk vietas strīdiem 
un plašām diskusijām par to, kādēļ 
jāatjauno šis un nevis cits ceļš, — 
skaidroja Edgars Gailums.

Pašvaldības ceļu inženieris no-
rādīja, ka kopumā tika izvērtēts viss 
aptuveni 1000 km garais pašvaldī-
bas ceļu tīkls un 346 km (137 ceļi) 
kvalifi cējās ES fondu programmai.

— Sākotnēji tika plānots atjau-
not aptuveni 100 km grants ceļu, 
kas ir aptuveni 40 ceļu no kopējā 
saraksta, taču, ņemot vērā, ka ceļu 
būvē šobrīd vērojams liels pieprasī-
jums, ir augusi cena, tostarp arī pro-
jektēšanas, atjaunojamo grants ceļu 
apjoms, domājams, būs mazāks par 
iepriekš plānoto. Neraugoties uz to, 
minētie septiņi ceļi nepaliks vienī-
gie. Jau ir gatavi projekti vēl astoņu 
ceļu atjaunošanai, un kopumā no 
iepriekš rēķinātajiem 100 km aptu-
veni 60 km mēs ar LAD fi nansējuma 
atbalstu varētu atjaunot, — pauda 
Edgars Gailums. 

Ja neiejauksies laikapstākļi, Sarkaņu pagastā esošo autoceļu Rīta iela— Krieviņi un Muižnieki—Krieviņi 
pārbūve varētu noslēgties jau šogad.

Atjaunojot grants ceļus, tiek arī iztīrīti grāvji un ieraktas caurtekas. 
                AGRA VECKALNIŅA foto

Pieņem atvērtās pārvaldības rīcības plānu
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BĒRZAUNES 
PAGASTĀ

Rudens biedrībā „Bērnu un jau-
niešu apvienība „Rīts”” ir īpaši 
gaidīts, jo nozīmē tikai vienu — 
būs domnīca! Domnīca ir te-
matisks divu dienu pasākums 
jauniešiem, kuri jau sasnieguši 
12 gadu vecumu.

Pasākuma mērķis ir nepiespiestā 
atmosfērā aktualizēt jauniešiem 
svarīgus tematus, tikties ar intere-
santiem un iedvesmojošiem cilvē-
kiem, iepazīt jaunus draugus un gūt 
pieredzi sadarbojoties.

Daugavpils Universitātes maģis-
tra studiju programmas „Karjeras 
konsultants un jaunatnes lietu 
speciālists” 2. kursa studente Iluta 
Kārkliņa, šo domnīcu veidojot, 
akcentēja jauniešu karjeras izvēli 
un savstarpējo sadarbību. Pirmajā 
dienā kopīgi ar jauniešiem tika no-
teikts, kāds katram ir temperaments, 
un apskatītas tipiskākās iezīmes, kā 
arī apdomāts, vai tas atbilst katram 
vai tomēr ne. Atbildes bija dažādas, 
kāds piekrita pilnībā, kāds — ne 
tik ļoti. Jauniešiem komandās bija 
jāizstrādā arī prezentācija vienam 
no četriem temperamentiem, kā 
arī jāatrod piemērotākās profesijas.

Pirmajā dienā pie jauniešiem 
viesojās arī Madonas novada jau-
niešu domes priekšsēdētāja Katrīna 
Lukaševica. Katrīna dalījās ar savu 
pieredzes stāstu par to, ko šobrīd 
dara un kā ir nonākusi līdz tam. 
Katrīna ikvienam dalībniekam bija 
sagatavojusi īpašu dāvaniņu — 
motivējošu citātu, kas kalpos kā 
iedvesmas šalts, kad pietrūks gribas 
darīt iesākto.

Laiks steidzās nemanot, vakara 
daļā jauniešiem bija iespēja pašiem 

Jauniešu rudens domnīca
Bērzaunes 

pag.

izplānot savu „vakara jampadraci”, 
respektīvi, dalībnieki mācīja pārē-
jiem savas iemīļotākās spēles, kā 
arī paralēli gatavojāmies naksniņai.

Domnīcas otrās dienas rīts sākās 
ar čaklāko meiteņu rosību virtuvē, 
kuras gatavoja brokastis visiem 
dalībniekiem. Kad brokastis bija 
ieturētas, devāmies uz Bērzaunes 
populārāko vietu vasaras sezonā — 
brīvdabas estrādi „Aizvējš”. Šeit svai-
gā gaisā dalībniekiem bija iespēja iz-
kustēties rīta rosmē. Kad dalībnieki 
bija atmodušies pilnībā, atgriežoties 
centriņā, mūs sagaidīja biedrības 
„Kalsnavas jaunieši” aktīvais pārstā-
vis Gatis Teilis, kas visus pievērsa ļoti 
nopietnai tēmai — stikla pārstrādei. 
Kopā ar Gati bija iespēja iemācīties 
griezt stiklu un dot tam „otro elpu”.

Otrajā dienā domnīcas dalībnie-
kiem bija vēl nopietns individuālais 
darbs, katram bija jārod atbilde uz 
jautājumu: kas es esmu? Lai atbildes 
meklējumi būtu vieglāki, dalībnie-
kiem bija sagatavoti četri jautājumu 
bloki, kurus aizpildot viņi n oteica 
savas stiprās, vājās puses, kā arī nā-

kotnes iespējas un draudus.
Domnīcu mēs noslēdzām ar 

labajiem vārdiem, katrs izteicām cits 
citam īpašo pateicību par kopā pava-
dīto laiku. Šogad domnīcā piedalījās 
17 dalībnieki gan no Bērzaunes 

pagasta, gan no Lazdonas. Jauniešu 
rudens domnīca tika organizēta 
projekta „Saknēm pa pēdām” ietva-
ros, ko atbalsta Madonas novada 
pašvaldība.

ILUTA KĀRKLIŅA

ĒRGĻU NOVADĀ
BAIBA MIGLONE

Ērgļos Lāčplēša dienā, 11. no-
vembrī, pulksten 16 notiks ziedu 
nolikšana Lāčplēša ordeņa kava-
liera Jāņa Reitera atdusas vietā 
Miera kapos. Savukārt pulksten 
17 iedzīvotāji aicināti uz kopīgu 
svecīšu iedegšanu Latvijai veltī-
tajā svečturī Ērgļu centrā saieta 
nama pakājē, pēc tam sekos lāpu 
gājiens uz Lāčplēša ordeņa kava-
liera Pētera Bērziņa atdusas vietu 
Sauleskalna kapos.

Iespēja iedegt svecītes Latvijai 
veltītajā svečturī ērglēniešiem būs 
jau otro gadu. Pērn, sagaidot no-
vembri un atzīmējot Lāčplēša dienu 
un Latvijas 98. dzimšanas dienu, 
Ērgļu novada iedzīvotāji, saziedo-
jot līdzekļus, paši radīja dāvanu 

VARAKĻĀNU 
NOVADĀ

IVETA ŠMUGĀ

Nu jau apritējis gads, kopš Va-
rakļānos nodibināta Varakļānu 
novada kultūrizglītības atbalsta 
biedrība.

Biedrību nodibināja trīs aktīvis-
tes — Ieva Melne-Mežajeva, Anete 
Urka un Gita Kokare. — Biedrību 
dibinājām, lai veicinātu kultūrizglītī-
bu gan pieaugušajiem, gan bērniem. 

Varakļānos ir izveidojusies tāda 
situācija, ka amatniecībā paaudzes 
nomainās, un mēs gribētu apzināt 
un saglabāt sava novada amatnie-
cības tradīcijas. Šogad esam spē-
rušas trīs soļus pretim attīstībai, jo 
LEADER projektu 7. kārtā Madonas 
novada fondā iesniegti un atbalstīti 
trīs mūsu biedrības projekti, kas tiks 
īstenoti. Biedrības ideju atbalstīja 
arī pašvaldība, piešķirot 10% līdzfi -
nansējuma projektu īstenošanai, — 
atklāja Ieva Melne-Mežajeva.

Varakļānu Mūzikas un mākslas 
skolā ir atvēlēta telpa, kurā varētu 
darboties amatnieki. Projekts „Amat-

niecības centra izveide Varakļānu no-
vadā” paredz iegādāties četras stelles 
un klūdziņu pīšanas aprīkojumu. Šī 
projekta attiecināmās izmaksas ir 
10 446,00 eiro, publiskais fi nansē-
jums — 9401,40 eiro.

Paredzēts izveidot aušanas un 
klūdziņu pīšanas darbnīcas. Nodar-
bības aušanā interesentiem vadīs 
praktizējoša audēja Iveta Gabrāne 
no Baltinavas, bet klūdziņu pīšanu 
mācīs darbmācības skolotājs Alek-
sandrs Doroščonoks no Rēzeknes. 
Darbnīcu izveidi paredz Varakļānu 
novada kultūrizglītības atbalsta bied-
rības projekts „Aušanas nodarbības” 

(projekta attiecināmās izmaksas 
ir 2000 eiro, publiskais finansē-
jums — 1800 eiro) un projekts 
„Klūdziņu pīšanas nodarbības pie-
augušajiem” (projekta attiecināmās 
izmaksas ir 2000 eiro, publiskais 
fi nansējums — 1800 eiro).

Biedrība organizē arī fraktālās 
zīmēšanas nodarbības Varakļānu 
Mūzikas un mākslas skolā 25. no-
vembrī — pulksten 10 (otrā nodar-
bība ar izpildītajiem mājasdarbiem) 
un pulksten 13 (pirmā nodarbība 
iesācējiem). 2. decembrī paredzēta 
arī gongu un Tibetas dziedošo trau-
ku meditācija. 

Latvijai un ikvienam novadniekam. 
— Tā idejas autors Mārcis Feldbergs 
vēlējās, lai arī Ērgļu novada iedzīvo-
tājiem būtu iespēja kolektīvi iedegt 
svecītes un kopīgi pārrunāt tās die-

nas notikumus un nozīmi. Sākumā 
bija doma par vienkāršu metāla 
plauktu, kur droši novietot svecītes, 
bet vēlāk tapa skaidrs, ka tai ir jābūt 
pietiekami skaistai, patriotiskai un 

svinīgai instalācijai. Tapa skice 
svečturim Latvijas kartes formā, un, 
ja jau metāls jākrāso, — protams, 
karoga krāsā, — stāsta biedrības 
„Ērgļu sirds” pārstāve Lelde Gan-
gnuse-Bērziņa. — Pagājušajā gadā 
katru vakaru tika iedegtas vairāk 
nekā simt svecīšu, bet 11. novembrī 
tie bija vairāki simti, — atceras Lelde 
un aicina ērglēniešus arī šogad laikā 
no 11. līdz 18. novembrim iedegt 
svecīti kopīgajā svečturī ar savu 
sveicienu Latvijai.

Godinot mūsu tēvzemes aiz-
stāvjus, pateicības svecītes 11. no-
vembrī Ērgļu novadā tiks iedegtas 
arī Vējavas kapsētā (pulksten 16), 
Jumurdas kapsētā (pulksten 17), 
Liepkalnes kapos (pulksten 16), bet 
Sausnējas pagastā visi aicināti pulcē-
ties pulksten 16.50 pie bibliotēkas, 
lai lāpu gājienā dotos uz Sausnējas 
kapiem. 

Aicina iedegt sveces Latvijas svečturī

Biedrība „Ērgļu sirds” aicina ikvienu ērglēnieti svētku dienās iedegt 
svecīti kopīgajā Latvijai veltītajā svečturī.        Foto no biedrības arhīva

Lāčplēša dienā 
pārgājiens ar 
lāpām
LUBĀNĀ Lāčplēša dienai šogad 
būs veltīts īpašs, vēl nebijis pa-
sākums — pārgājiens ar lāpām.
— Visi interesenti, tajā skaitā 
jaunieši, ģimenes ar bērniem, tiek 
gaidīti 11. novembrī pulksten 16 
pie Lubānas pilsētas kluba laik-
apstākļiem piemērotā apģērbā 
(siltas drēbes, gumijas zābaki 
utt.), ņemot līdzi lāpas. Dosimies 
uz mežu; iespējams, uzbūvēsim 
bunkuru, tad pie ugunskura kopī-
gi dziedāsim dziesmas, sildīsimies 
pie tējas krūzes un mielosimies ar 
karavīru pusdienām, — stāstīja 
novada pašvaldības sporta darba 
organizators Māris Valainis.
Vaicāts, kas tad gādās par karavīru 
pusdienām, Māris atklāja, ka šis 
pienākums esot otra Māra — Ze-
messardzes 25. kājnieku bataljo-
na 2. kājnieku rotas komandiera 
p. i., virsseržanta Māra Ezeriņa — 
ziņā, bet pati ideja radusies kopā 
ar kultūras nama direktori Velgu 
Puzuli. — Gribas jau arī kādas 
jaunas vēsmas, lai ir interesanti 
visiem, — piebilda Māris Valainis.
Bet jau tradicionāli, kā katru 
gadu, Lāčplēša dienā pulksten 
18.30 pie Uguns altāra būs pie-
miņas brīdis, kad tiks sagaidīti arī 
pārgājiena dalībnieki.

Fotoakcija 
„Iepazīsti savu 
pagastu!”
LIEZĒRES pamatskolas skolēnu 
līdzpārvalde patriotisma mēne-
sī — novembrī — izsludinājusi fo-
toakciju „Iepazīsti savu pagastu!”, 
kurā ir iespējams iemūžināt vēs-
turisku bildi pie kāda no pagasta 
objektiem.
 — Esi aktīvs un piedalies foto-
akcijā — nofotografējies viens 
vai kopā ar draugiem, ģimeni 
utt. katru nedēļu citā norādītajā 
vietā un sūti fotogrāfi ju uz e-pastu 
jolantastepina1@gmail.com, — 
aicina akcijas organizatori.
Pirmajā nedēļā (no 1. līdz 5. 
novembrim ieskaitot) fotografē-
šanās vieta bija pie Liezēres pa-
matskolas, un ar iesūtītajām foto-
grāfi jām jau var iepazīties Liezēres 
pagasta pašvaldības mājas lapas 
www.liezere.lv sadaļā „Liezēres 
pamatskolas aktivitātes”. Savukārt 
šonedēļ akcijas dalībnieki tiek ai-
cināti fotografēties pie doktorāta. 
Gaidīsim nākamo objektu! Sa-
vukārt organizatori rosina sekot 
līdzi informācijai www.liezere.lv.

BAIBA MIGLONE

Veidos gaismas 
ceļu
KALSNAVAS pagastā 11. no-
vembrī tiks turpināta iepriek-
šējos gados aizsāktā tradīcija 
„Gaismas ceļš”. — Šo pasāku-
mu aizsāka Kalsnavas kultūras 
nams. Šogad pasākumu orga-
nizējam nedaudz citādāk. Pa-
gājušajā gadā devāmies lāpu 
gājienā, bet šogad atgriežamies 
pie gaismas ceļa, ko veidosim, 
katrs aizdedzot savu svecīti, — 
pastāstīja Kalsnavas kultūras 
nama metodiķis Gatis Teilis. 
— Vispirms pulksten 16 Kalsna-
vas pagasta pārvaldes zālē notiks 
koncerts, kur piedalīsies Bērzau-
nes pagasta vīru koris „Gaiziņš”, 
sieviešu koris „Kaprīze” no Saldus 
novada Ezeres un Kalsnavas pa-
gasta sieviešu koris „Silvita”. Pēc 
koncerta aicinām iedzīvotājus uz 
pagasta pārvaldes trepēm veidot 
skaisto un simbolisko gaismas 
ceļu no līdzpaņemtajām svecēm.

IVETA ŠMUGĀ

Plāno izveidot amatniecības centru

Mirkļi no jauniešu rudens domnīcas.               Foto no biedrības arhīva
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AKTIVITĀTES
Baznīcu nakts 
Adventa laikā
Gaidot Latvijas simtgadi, pasā-
kuma „Baznīcu nakts” rīkotāji 
aicina Latvijas kristīgās drau-
dzes piedalīties lūgšanu inicia-
tīvā par mūsu valsti #Gaisma-
Latvijai.

Iniciatīva notiks no šā gada 
pirmās Adventa svētdienas (26. 
novembra) līdz Zvaigznes jeb Triju 
ķēniņu dienai (6. janvārim). Šai lai-
kā draudzes tiek aicinātas kādā no 
vakariem sapulcēties uz lūgšanām, 
iedegt dievnama logos sveces, kā 
arī vārdos un mūzikā pateikties un 
lūgties par mūsu valsti un tautu.

Kā skaidro iniciatīvas idejas 
autori, ar Adventa laiku sākas Baz-
nīcas liturģiskais gads, kas nozīmē, 
ka sāksies arī gads, kad Latvija 
svin simtgadi. #GaismaLatvijai 
ir aicinājums Ziemassvētku un 
valsts svētku gaidīšanas laikā Lat-
viju simboliski pārklāt ar gaismu, 
kas tumšā decembra vakarā staro 
no dievnamu logiem, iedegtajām 
svecēm un cilvēku kopības, kad 
tie lūdz par savu zemi un valsti. 
Gaisma dievnamu logos un svecēs 
vistumšākajā gada laikā simboliski 
atgādinās par dvēseles ilgām pēc 
dievišķās Gaismas un Dieva svētī-
bas Latvijai.

Iniciatīva atšķirībā no pasāku-
ma „Baznīcu nakts” nenotiks visos 
dievnamos vienlaicīgi. Draudzes 
var izvēlēties svētbrīdim sev pie-
mērotu dienu. Pasākumam nav 
sagatavota formāta. Tas var būt 
lūgšanu vakars, koncerts vai cita 
veida svētbrīdis ar Adventa vai 
Ziemassvētku laikam piemērotām 
dziesmām un mūziku, kā arī dzies-
mām un lūgšanām par Latviju.

Iniciatīvas #GaismaLatvijai 
rīkotāji aicina draudzes laikā līdz 
26. novembrim informēt par 
dalību pasākumā, norādot diev-
namu un svētbrīža norises laiku, 
aizpildot anketu mājaslapā www.
baznicunakts.lv.

Pēc tam mājaslapā, kā arī Face-
book lapā (https://www.facebook.
com/baznicunakts) varēs atrast 
informāciju par visiem pieteikta-
jiem pasākumiem. Mājaslapā tiks 
apkopoti arī vairāki lūgšanu un 
dzejoļu teksti par Latviju, kurus 
varēs izmantot svētbrīžiem.

Iniciatīva #GaismaLatvijai ir 
saskaņota ar Latvijas Romas katoļu 
Baznīcas arhibīskapu Zbigņevu 
Stankeviču un Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas arhibīskapu 
Jāni Vanagu.

Izstāde par 
kulināriju
10. novembrī pulksten 15 Ma-
donas novadpētniecības un 
mākslas muzejā tiks atklāta 
„garšīga” izstāde „Kulinārais 
mantojums, tradīcijas un godu 
saimnieces novadā”.

Kā uzsver muzeja pārstāve 
Natālija Seļma, izstādes mērķis 
ir iepazīstināt apmeklētājus ar 
Madonas novada tradicionālajiem 
ēdieniem un to gatavošanas paņē-
mieniem. Visos laikos kulinārija 
ir rosinājusi īpašu interesi. Laika 
gaitā katrai tautai izveidojušās sa-
vas tradīcijas un ēšanas paradumi, 
izstrādāti oriģināli ēdienu pagata-
vošanas un pasniegšanas paņē-
mieni. Izstādē varēs iepazīties ar 
maizes cepšanas, alus brūvēšanas 
un piena pārstrādes procesiem, 
novada ēšanas paražām, svētku 
mielastiem, populārākajām sena-
jām receptēm, virtuves un galda 
piederumiem, fotogrāfijām par 
mājturības kursiem un to dalībnie-
cēm, kā arī apskatīt novada godu 
saimniecēm dāvinātās medaļas, 
priekšautus un piemiņai sakrātas 
galda kartes. INESE ELSIŅA

INESE ELSIŅA

Kri stiāna Dāvida pamatskola 
„Kalna skola” ieguvusi līdzekļus 
vides pielāgošanai bērniem ar 
kustību traucējumiem.

Biedrības „Brāļu draudze” 
Kristiāna Dāvida pamatskola „Kalna 
skola” ir kļuvusi par vienu no trim 
If Drošības fonda projektu konkur-
sa uzvarētājām, iegūstot līdzekļus 
skolas ieejas pielāgošanai bērniem 

ar kustību traucējumiem.
Kristiāna Dāvida pamatskolā 

tiek organizēti dažādi pasākumi un 
vasaras nometnes, kurās piedalās 
arī bērni ar īpašām vajadzībām. 
Bērnu pārvietošanās ir apgrūtināta, 
jo ieeja skolā nav pielāgota perso-
nām ar kustību traucējumiem un 
ratiņkrēslos. Par If Drošības fonda 
konkursā iegūtajiem līdzekļiem pa-
matskola izbūvēs gan cietā seguma 
nobrauktuves ratiņkrēsliem, gan 

drošības margas pie ieejas esošajai 
terasei.

Šogad If Drošības fonda projek-
tu konkursā kopumā tika iesūtīti 63 
projekti, bet fi nāla balsošanā iekļu-
va 14 no tiem. Cīņa par pirmajām 
trim vietām visaktīvāk norisinājās 
starp četriem projektu iesniedzē-
jiem, un skaidru līderu nebija līdz 
pat pēdējai balsošanas dienai, kad 
līdz ar Kristiāna Dāvida pamatsko-
lu „Kalna skola” par uzvarētājiem 

kļuva biedrība „Nepaliec Viens” un 
Jaunjelgavas pirmsskolas izglītības 
iestāde „Atvasīte”.

— Gribam pateikties visiem 
draugiem, paziņām un pilnīgi 
svešiem cilvēkiem, kuri balso-
ja par mūsu projektu portālos 
draugiem.lv un facebook.lv, — ar 
laikraksta starpniecību pateicību 
atbalstītājiem izsaka Kristiāna Dā-
vida pamatskolas direktore Astrīda 
Vāvere. 

INESE ELSIŅA

(Turpinājums no 1. lappuses)
Olga Dreģe atgādināja latviešiem 

raksturīgo teicienu, ka sirdij tāpat kā 
kazai vienmēr ir jābūt piesietai. — 
Jāņa sirds ir piesieta mūsu zemei, 
mūsu valodai, kas ir kā Dieva ap-
slēpts avots, no kura tauta barojas, 
dzer, vairojas un pastāv, — vēstīja 
aktrise. — Valoda Jāņa acīs ir tautas 
dvēsele, un Streičs vienmēr par to ir 
iestājies, savos darbos izceldams arī 
dzimto — Latgales — novadu.

Uzdodot retorisku jautājumu, 
kur režisors rod spēku, līdzsvaru 
un mieru, Olga Dreģe atbildēja: 
— Iespējams, tas nāk no drosmes, 
paļāvības un ticības, kas mums 
abiem ir kopēja. No apziņas, ka 
mūs visus vada kāds sargeņģelis, 
kas elpo ar mums vienā ritmā, ar 
ko ir kopīgs dzīves pulss un kas 
tur roku arī tad, kad guļam. Šis 
sargeņģelis ir mūsu debesu brālis, 
dievišķā acs starp mūsu sirdi un 
augstāk stāvošiem spēkiem. Lai tas 
palīdz arī turpmāk un ir klātesošs 
visām režisora gaitām!

Savas karjeras laikā Jānis Streičs 
ir piedalījies vairāk nekā 30 fi lmu 
tapšanā, veicot darbu dažādās jo-
mās — kā asistents, otrais režisors, 
mākslinieciskais vadītājs, pedagogs, 
režisors, scenārists, aktieris, diktors. 
Filmas „Teātris” (1978), „Limuzīns 
Jāņu nakts krāsā” (1981), „Cilvēka 
bērns” (1991), „Rūdolfa manto-
jums” (2010) ir gan žūriju balvām 
novērtētas, gan katra latvieša sirds 
atmiņā ierakstītas.

Atkalredzēšanās prieku režisors 
sarīkojumā piedzīvoja, klausoties 
Meirānu puses dzejnieka Jāņa Ga-
vara dzimtas kapelu, kas muzicēja 
Jāņa Streiča fi lmā „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”, kurā Olga Dreģe tik 
meistarīgi atveidoja vienu no fi lmas 
galvenajām varonēm — Dagniju. 
Gavaru dzimtas kapelas tradīcijas 
šobrīd uztur aizsaulē esošā dzej-
nieka Jāņa Gavara bērni ar savām 
ģimenēm, un iesākto turpina arī 
mazdēls Aigars. Aigars Noviks un 
Kristaps Šķēls vadīja arī vakara nori-
si, piesakot programmu, lasot dzeju 
un daloties biogrāfi skos faktos par 
kinorežisoru un aktrisi.

Melodijas no Jāņa Streiča fi l-
mām izdejoja TDA „Vidzeme” vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs Rudītes 
Jurciņas vadībā, dejoja arī atraktīvie 
TDA „Vidzeme” jaunieši. Savukārt 
Igauņu ģimenes kapela, kas kapelas 
„Dziga” sastāvā iespēlēja mū ziku 
Jāņa Streiča kinofilmai „Rūdolfa 
mantojums”, koncertā ienesa tem-
peramentīgus latgaliešu akcentus.

Pasākumā uzstājās Ikšķiles nova-
da jauktais koris „Ikšķile” (diriģents 
Česlavs Batņa, solists Arvis Petkuns, 
koncertmeistare Jolanta Grase). 
Dziedāja aktieris Jānis Paukštello, 
Sarkaņu pagasta jauktais vokālais 
ansamblis „Rondo”, vadītāja Dace 
Kalniņa, spēlēja Jāņa Norviļa Ma-
donas mūzikas skolas saksofonistu 
kvartets, ko vada Andrejs Cepītis.

— Jūtos aizkustināts, — par 

sarīkojumā gūto emocionālo piepil-
dījumu teica Jānis Streičs. — Manām 
fi lmām vienmēr svarīga bijusi mūzi-
ka. Katras fi lmas panākumu atslēga ir 
kāda konkrēta melodija, kas iedves-
mojusi fi lmu un devusi tai īsto ceļu 
pie skatītājiem. Jāņa Gavara kapelas 
izpildītā dziesma, Raimonda Paula 
melodijas, dziesma „Auga, auga 
rūžeņa” ir tikai daži piemēri, kas 
palīdzējuši fi lmu tapšanā. Neesmu 

liels dziedātājs, bet, kad braucu ma-
šīnā, allaž dziedu, izdziedu visu savu 
dzīvi. Joprojām rit manas 80 gadu ju-
bilejas gads, gribu novēlēt, lai dzies-
ma, kas ik rītu skan radio un mūs 
modina, arvien ciešāk pieaug mūsu 
sirdīm, lai arvien vairāk tā iepatī-
kas. Latviešiem ir skaista himna — 
„Dievs, svētī Latviju!” — tā ir ne tikai 
dziesma, tā ir mūsu tautas lūgšana. 
Mēs lūdzam prieku, lai Dievs dod 

laimē diet, lai dod dzīvot priekā. 
Uzskatu, ka Latvijai jābūt ikkatra lat-
vieša sirdī, tai jābūt priekam, sāpei, 
tavai dzīvībai. Latvijai jābūt kaut kam 
ļoti, ļoti intīmam.

Pateicībā par Jāņa Streiča un 
Olgas Dreģes devumu sarīkojuma 
izskaņā tika teikti daudzi pateicības 
vārdi. Siltu paldies par ieceri sa-
ņēma arī pasākuma režisore Anita 
Kļaviņa. 

Atbalsts Kristiāna Dāvida pamatskolas projektam

Dreģes un Streiča starojumā

Pasākuma organizatore Anita Kļaviņa ar Jāņa Seiksta darināto krūzi sveic režisoru Jāni Streiču.

Uzstājas aktieris Jānis Paukštello.Aktrisi Olgu Dreģi sveic klasesbiedrs Jānis Rauda.

Dejo TDA „Vidzeme” jaunieši.           AGRA VECKALNIŅA fotoPārstāvji no Jāņa Gavara dzimtas kapelas.
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TIKŠANĀS
31. oktobrī Madonas pilsētas 
vidusskolā, 321. kabinetā, visap-
kārt mirgoja uztraukums un ne-
izsakāms prieks par satikšanos ar 
mūsu skolas absolventiem — Kok-
neses fonda „Likteņdārzs” valdes 
priekšsēdētāju Valdu Auziņu un 
viņas vīru Agri Auziņu.

10.a klases audzinātāja Olga 
Stepanova (savulaik bijusi klases 
audzinātāja mūsu viesiem) un 10.b 
klases audzinātāja Rūta Trušele ar 
vislielāko prieku sagaidīja mūsu vie-
sus un iepazīstināja tos ar tagadējiem 
desmito klašu skolēniem. Prieks un 
lepnums bija jūtams un novērojams 
gan mūsu skolotāju, gan arī ciemiņu 
acīs. Nepārprotami, šī satikšanās 
viņiem bija ļoti emocionāla, ar vidus-
skolas atmiņām piepildīta.

Šī diena bija nozīmīga arī 10. 
klašu skolēniem, jo viņi pasākuma 
laikā prezentēja savus literatūras 
stundā sacerētos darbus par mūsu 
likteņupi Daugavu. Jāpiebilst, ka 
31. oktobra publiskajiem lasījumiem 
darbus izvirzīja runātāju klasesbiedri, 
un viņu lēmums bija, ka uzstāsies 
Ingars Arājs, Dāvis Bramanis, Ralfs 
Bramanis, Laura Meldere, Lauma 
Vanaga, Kalvis Kārlis Vanags, Zane 
Vāveriņa un Kristiāna Anna Zariņa. 
Klausoties skolasbiedru radītos li-
terāros darbus, katra klātesošā sirdī 
bija sajūtams patīkams un patriotisks 
noskaņojums. Kaut arī skolēnos bija 
manāms uztraukums, varēja redzēt, 
ka viņi savus darbus lasa ar lepnumu. 
Ar lepnumu par sevi, par savu valsti 
un tautu.

Ar ļoti emocionālu priekšnesu-
mu uzstājās Lauris Vugulis, kas ar 
savu saksofona lirisko spēli spēja 
pārsteigt visus klātesošos. Visi ļoti 
uzmanīgi klausījās skumjajā, bet tajā 
pašā laikā skaistajā dziesmā. Katrs 
varēja aizdomāties par jau iepriekš 

Sastopas dažādu paaudžu audzēkņi

lasītajiem tekstiem un citām sev 
tuvām lietām un dziesmas izskaņā 
nonākt pie savai sirdij svarīgiem 
secinājumiem.

Pasākuma gaitā Valda Auziņa 
mums pastāstīja interesantus un 
nezināmus faktus par Likteņdārzu. 
Sapratām, ka katrs varam palīdzēt 
tapt Likteņdārzam un piedalīties 
Latvijas simtgades dāvanas papil-
dināšanā. Mums bija iespēja pabūt 
Likteņdārzā caur interesanto pre-
zentāciju un gleznainajām bildēm. 
Arī tiem, kuri tur jau ir bijuši vienu 
vai pat vairākas reizes, bija daudz pār-
steidzošas informācijas, kas līdz šim 
nebija zināma. Mēs ieskatījāmies gan 
Likteņdārza tapšanas vēsturē, gan 
nākotnes plānos un ar lielu interesi 
klausījāmies stāstītajā. Sapratām, ka 

šī vieta tiešām ir un būs ļoti nozīmīga 
mums — Latvijas iedzīvotājiem un 
mūsu valstij vienmēr. Ļoti daudzi pēc 
šī pasākuma atzina, ka tuvākajā laikā 
noteikti apmeklēs Likteņdārzu vēlreiz 
vai arī apskatīs šo mūsu dārgumu 
pirmoreiz.

Valda Auziņa pastāstīja par savu 
pieredzi un dzīves gaitām un iedves-
moja mūs uz jauniem mērķiem, kas 
ir ļoti svarīgi šodienas jauniešiem. 
Viņa arī lika mums ņemt vērā, ka 
turpmāk vairs nekas nebūs viegli, ka 
ir pamatīgi jāmācās un jāstrādā, lai sa-
sniegtu to, ko mēs visvairāk vēlamies. 
Uzsvēra arī to, ka mācīties nekad nav 
par vēlu. Kaut arī šis fakts mazliet 
samulsināja vairākus skolēnus, bet 
katrs galu galā iedvesmojās no tā 
un sev ieskicēja mērķus, uz kuriem 

tiekties arī turpmāk. Valdas Auziņas 
stāstītajā bija jūtams patiess lepnums 
par to, ka viņa ir mācījusies Madonas 
1. vidusskolā un to arī absolvējusi.

Pasākuma izskaņā visi kopā dzie-
dājām mūsu tautai nozīmīgo dziesmu 
„Saule, Pērkons, Daugava”. Noslēgu-
mā visi bija ļoti pacilātā noskaņoju-
mā, vienojāmies kopīgā bildē: mēs, 
tagadējie mūsu skolas skolēni, un 
tie, kuri ir absolvējuši šo skolu jau 
pirms krietna laiciņa. Šī bil de tiešām 
ir ļoti nozīmīga, jo tajā sastopas 
dažādu paaudžu Madonas pilsētas 
vidusskolas skolēni.

Pasākuma „Daugava — Latvijas 
likteņupe” vadīšana tika uzticēta šī 
raksta autorei un 10.b klases skolnie-
kam Laurim Grudulam.

MADARA KECKO

Kopīgā fotografēšanās pasākuma izskaņā. Pirmajā rindā (no kreisās): Agneta Auzāne, Kristiāna Anna Zariņa, 
Madara Kecko, skolotāja Rūta Trušele, Agris Auziņš, skolotāja Olga Stepanova, Kokneses fonda „Likteņdārzs” 
valdes priekšsēdētāja Valda Auziņa un Lauris Gruduls.                    LIDIJAS BUTLERES foto

MADONAS pilsētas 
kultūras namā

10. novembrī pulksten 18
III Latvijas Orķestru 
asociācijas festivāls.

Piedalās: J. Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas 

kamerorķestris „Armonico”, 
Rīgas Kamerorķestris, Rīgas 
6. vidusskolas simfoniskais 

orķestris.
Ieeja — bez maksas.

11. novembrī pulksten 15
bērnu tautisko deju 

kolektīvu koncerts „Cīrulīši 
mazputniņi”.

Piedalās kolektīvi no Vidzemes.
Ieeja — bez maksas.

17. novembrī pulksten 19
svētku koncerts 
„Lec, saulīte!”.

Piedalās Madonas kultūras 
nama kolektīvi.

Ieeja — bez maksas.
18. novembrī pulksten 15

ansambļa „Dobeles 
zemessargi” svētku 

koncertprogramma „Esmu 
latvietis”. Biļetes cena — 

3; 5; 7 eiro „Biļešu paradīzes” 
kasē.

19. novembrī pulksten 15
DOKUMENTĀLĀ FILMA 

„ASTOŅAS ZVAIGZNES”. 
Biļetes cena — 2,50 eiro.

„KALNAGRAVĀS”
11. novembrī pulksten 19
deju kolektīvu sadancis 
„Ielūdz LABĀKIE GADI”.

Piedalās: Praulienas pagasta 
jauniešu deju kolektīvs, deju 

kolektīvi „Jāņukalns”, „Labākie 
gadi”, „Meirāni”, „Jaunanna” 

un viesi no Igaunijas 
„Hopsani”.

Ieeja — bez maksas.

IZMANTO 
IESPĒJU!

ŽEŅA KOZLOVA

Saskaņā ar Ģimenes valsts poli-
tikas pamatnostādnēm 2011.—
2017. gadam tika izstrādāta 
Pirmslaulību mācību programma 
personām, kuras vēlas reģistrēt 
laulību dzimtsarakstu nodaļā, lai 
veicinātu ģimeņu stiprināšanu, 
stabilitāti, labklājību un sekmē-
tu dzimstību, kā arī stiprinātu 
laulības institūtu un tās vērtības 
sabiedrībā.

Apmācības — bezmaksas
Apmācības personām, kuras 

vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas 
un brīvprātīgas. Plānots, ka apmā-
cības būs pieejamas līdz šā gada 30. 
novembrim. Pieteikties apmācībām 
var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā vai 
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu 
departamentā.

Pirmslaulību apmācību prog-
ramma sniedz iespēju topošajiem 
laulātajiem pāriem iegūt zināšanas 
un izpratni par laulības dzīves bū-
tiskiem jautājumiem, kā arī saņemt 
praktiskus padomus dažādām laulī-
bas dzīves situācijām.

2017. gada valsts budžeta ietva-
ros pirmslaulību kursiem atvēlēti 
8000 eiro. Piešķirt mācībām valsts 
fi nansējumu rosinājis Demogrāfi jas 
lietu centrs. Kopumā gadā paredzēts 
izglītot 50 pāru, bet pirmās pirmslau-
lību apmācības deviņiem pāriem 

Rīgā noslēdzās jau jūlijā.
Pirmslaulību mācību projekts 

tiek īstenots kā pilotprojekts. Ņemot 
vērā, ka tas nav plānots kā masu pasā-
kums, bet gan ar individuālu pieeju 
noteiktam cilvēku skaitam vienā rei-
zē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 
pieci līdz 10 pāru. Apmācības notiks 
vienu vai divas reizes gadā (atkarībā 
no nokomplektētās grupas lieluma) 
dažādās norises vietās Vidzemē, Lat-
galē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

Tēmas — pārdomātas
Vai pirmslaulību kursi topošo 

laulāto pāru interesi raisījuši arī 
mūspusē, vaicāju Lubānas novada 
dzimtsarakstu nodaļas vadītājai Mā-
rītei Kotānei. Viņa atzina, ka vismaz 
dzimtsarakstu nodaļā Lubānā tos 
apmeklēt nav pieteicies neviens.

— Dzimtsarakstu departamentā 
mums, dzimtsarakstu nodaļu vadītā-
jiem, tika sarīkota iecerētās Pirmslau-

lību mācību programmas prezentā-
cija. Vienā mūsu, Lubānas, novadā 
nokomplektēt grupu nav reāli, jo 
gada laikā tiek noslēgts salīdzinoši 
nedaudz laulību, tāpēc šo apmācību 
organizatoru nodoms tās rīkot Rīgā 
un lielākajos Latvijas reģionos ir pa-
matots. Piemēram, novembrī mūsu 
dzimtsarakstu nodaļā jaunu cilvēku 
laulības pieteiktas tikai vienas. Gada 
nogale gan ir ne tas tipiskākais 
laiks, ko parasti izvēlas laulību re-
ģistrācijai. Pagaidām šogad noslēg-
tas sešas laulības, turklāt visas — 
otrajā pusgadā. Gada pirmajā pusē 
šai ziņā bija klusums, jo nebija ne-
viena pieteikuma, bet tad augustā 
ev. lut. baznīcā salaulājās divi pāri. Ja 
kādi būtu pieteikušies pirmslaulību 
kursiem, es noteikti interesētos, kur 
viņiem būtu izdevīgāk apmeklēt no-
darbības — Rīgā vai kādā tuvākā Lat-
vijas reģionā. Pirmslaulību apmācībās 
piedāvātās tēmas ir pārdomātas un 

ļoti labas, ir vērts iepazīties ar sniegto 
ieskatu, — uzsvēra Mārīte Kotāne.

No četriem moduļiem
Jāpiebilst, ka izstrādātā apmācī-

bas programma sastāv no četriem 
moduļiem — katrs sešas akadēmis-
kās stundas.

Pirmais modulis — Finanšu 
pratība — sniedz iespēju apgūt 
zināšanas un pilnveidot izpratni 
par naudas gudru pārvaldību: plā-
not, krāt, aizņemties, lai palīdzētu 
sasniegt ģimenes nākotnes mērķus.

Otrais modulis — Laulības tiesis-
kie aspekti — sniedz iespēju apgūt 
zināšanas un pilnveidot izpratni par 
laulības tiesiskajiem aspektiem.

Trešais modulis — Laulības psi-
holoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto 
un ģimenes attiecību veidošana — 
sniedz iespēju apgūt zināšanas un 
pilnveidot izpratni par emocionāli 
veselīgām, pilnvērtīgām, harmonis-
kām, uz savstarpējo cieņu balstītām 
attiecībām ģimenē.

Ceturtais modulis — Vecāku 
pienākumi un atbildība — sniedz 
iespēju apgūt zināšanas un pilnvei-
dot izpratni par bērna attīstību, ve-
cumposmus raksturojošām iezīmēm 
un vecāku lomu bērna attīstības 
veicināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īste-
nots profesionāla lektora vadībā, kā 
pamata metodi izmantojot abpusē-
jas diskusijas par konkrētu tēmu, 
viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, 
pieredzes stāstus, praktiskus uzdevu-
mus un refl eksijas, respektējot katra 
pāra individuālo dzīves pieredzi un 
izpratni. 

Īsteno Pirmslaulību mācību programmu

AGRA VECKALNIŅA ilustratīvs foto
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MADONAS pilsētas
kultūras namā
Notiek biļešu 

iepriekšpārdošana:
* uz Jaunā Rīgas teātra 

viesizrādi „Vectēvs” 
22. novembrī pulksten 19. 

Cilvēks, kurš meklē 
vectēvu — Vilis Daudziņš. 

Režisors Alvis Hermanis. Biļetes 
cena — 10; 12; 15; 18 eiro 

„Biļešu paradīzes” kasē;
* uz Laura Reinika koncertu 

„Es domāšu par tevi” 
25. novembrī pulksten 19. 

Biļetes cena — 
7; 10; 12; 15; 20 eiro;
* uz grupas „Keksi” 

20 gadu jubilejas koncertu 
26. novembrī pulksten 16. 
Biļetes cena — 8; 10; 12 eiro;

* uz labdarības koncertu 
„Baltā ūdensroze” 

27. novembrī pulksten 19. 
Piedalās: K. Zadovska, 

M. Keine, R. Millers, J. Vizbulis, 
S. Jēgers, koris „Reversium”, 

pasākumu vada V. Krauze. 
Biļetes cena — 5; 7; 10 eiro 

„Biļešu paradīzes” kasē;
* uz koncertu „Ielūdz 

Raimonds Pauls” 2. decembrī 
pulksten 16. Piedalās: 
K. Prauliņa, D. Rudāne, 

M. Ruskis, mūziķu grupa 
M. Auziņa vadībā. 

Biļetes cena — 
12; 15; 20; 25 eiro;

* uz izrādi visai ģimenei 
„Grinča Ziemassvētki” 

9. decembrī pulksten 13. 
Galvenajā lomā — M. Bezmers, 
lomās: M. Eglinskis, A. Vilims, 
I. Šterns u. c. Biļetes cena — 
6; 7; 8 eiro „Biļešu paradīzes” 

kasē;
* uz instrumentālo koncertu 

„Ziemas noskaņās” 
10. decembrī pulksten 15. 
Piedalās: vijolnieks Raimonds 
Ozols un mūziķis Raimonds 

Macats. Biļetes cena — 2 eiro 
tikai kultūras nama kasē;
* uz lieliskās vokālās 

grupas „Latvian Voices” 
koncertu „Mazie, skumjie 

Ziemassvētki” 
17. decembrī pulksten 18. 
Biļetes cena — 8; 10; 12 eiro;

* uz koncertu 
„Gads ir balts no abiem 
galiem un pa vidu zaļš” 

23. decembrī pulksten 18. 
Tautas spēka, tradīciju un sirds 

dziesmas izdziedās Lubānas 
kultūras nama jauktais vokālais 

ansamblis „Naktsputni”, 
vadītāja R. Kolāte. 

Biļetes cena — 3 eiro tikai 
kultūras nama kasē;

* uz E. Rozenštrauha 
simtgades koncertu „Bij’ 
vasara toreiz tik zaiga” 
2018. gada 25. februārī 
pulksten 15. Piedalās: 

D. Skutelis, Anmary, N. Zušs, 
A. Auzāns u. c. Biļetes cena — 

10; 12; 15; 18 eiro.

Kases darba laiks: 
no pulksten 10 līdz 16

Madonas kultūras namā, 
Raiņa ielā 12.

T. informācijai 64822631.

11. novembrī pulksten 17.30
PORUKA IELĀ Madonā
Lāčplēša dienai veltīts 

pasākums „Mūžam nerims 
varoņu gars”.

Piedalās: Ļaudonas kultūras 
nama jauktais koris „Lai top!” 

un Sarkaņu amatierteātra 
„Piņģerots” aktieri.

Pasākumu organizē Madonas 
Grāmatu draugu biedrība 

sadarbībā ar Madonas pilsētas 
kultūras namu.

Lūgums līdzi ņemt svecītes.

LAURA KOVTUNA

Par nelikumīgu atbrīvošanos no 
sadzīves atkritumiem ir runāts 
daudz, tomēr joprojām atrodas 
iedzīvotāji, kuri, šādi izrīkojoties, 
rada papildu darbu un slogu ci-
tiem, kā arī piesārņo apkārtējo 
vidi. Pagājušajā nedēļā laikraksts 
„Stars” devās uz Smeceres sila 
meža masīvu, kur regulāri tiekot 
izgāzti atkritumi.

Brīdī, kad piebraucam pie at-
kritumu kaudzes pa meža celiņu, 
ir sācis līt, taču mantas — kartona 
kastes, papīri, sadzīves lietas un 
drēbes — vēl ir sausas. Tātad kāds 
savu cūcīgo darbiņu paveicis nupat, 
nupat. Jāaizdomājas, vai šāds cilvēks 
jūtas gandarīts par pāris ietaupīta-
jiem centiem, atkritumus neizmetot 
konteinerā, kā paredzēts (turklāt 
lielākā daļa no mantām ir otrreiz 
pārstrādājamas vai izmantojamas, 
piemēram, papīrs, kartons, drēbes), 
bet gan mežā? „Latvijas valsts mežu” 
1. Madonas iecirkņa mežkopis 
Vilnis Otvars piebilst, ka katru reizi 
pārskata izmestās mantas cerībā, ka 
izdosies noskaidrot vainīgo. Šoreiz 
tā arī noticis — atkritumu starpā at-
rasta kvīts ar visiem personas datiem 
uz Ingas vārda; kvīts fotoattēlu un 
notikušā aprakstu laikraksts „Stars” 
nosūtīja Madonas novada kārtīb-
niekiem apstākļu noskaidrošanai. 
Jācer, ka vainīgais tiks saukts pie 
atbildības.

— Smeceres sila masīvs mado-
niešiem tomēr ir lepnums, cilvēki 
novērtē dabu, staigāt pa piegānī-
tu mežu nevienam taču nepatīk. 
Diemžēl šeit regulāri tiek izmesti 
atkritumi, jo te ir ērti piebraukt. 
Tāpēc esam likuši arī novērošanas 
kameru, arī citviet, kur ir „Latvijas 
valsts mežu” teritorija, cūkotājus 
cenšamies noskaidrot ar kameras 
palīdzību. Diemžēl tieši šoreiz ka-
mera bija uzstādīta citā vietā, toties 
izdevās atrast kvīti ar personas da-
tiem, — teic Vilnis Otvars.

Viņš pastāsta, ka „Latvijas valsts 
meži” nelikumīgi izmestos atkritu-
mus cenšas maksimāli ātri izvākt, 
jo, kā novērots, — ja kaut kur atkri-
tumus izmetis viens, arī otrs domā, 
ka var darīt tāpat.

Vilnis Otvars piebilst, ka visbie-
žāk turklāt tiek izmestas tādas lietas, 
no kā bez maksas varētu atbrīvoties 
šķirojamo atkritumu konteineros 
vai atkritumu savākšanas punktā: 
— Papīrs, virtuves priekšmeti, ap-
ģērbs — starp citu, vēl samērā labs, 

vai tad to nevarētu ziedot cilvēkiem 
trūkumā, kuri par tādu tikai priecātos? 
Papīrus — izmest papīriem paredzē-
tajā konteinerā, sadzīves mantas — 
atkritumu konteinerā. Savukārt tele-
vizorus, citas elektropreces, kas tiek 
izmestas, var taču bez maksas nodot 
pie apsaimniekotāja. Līdz šejienei 
sanāk pat tālāk braukt, nekā līdz 
„Madonas namsaimniekam”.

Arī uz „Latvijas valsts mežu” kon-
teineriem, kas atrodas, piemēram, 
pie Vadzola un Rāceņu ezera un 

kas domāti, lai atpūtnieki aiz sevis 
savāktu, iedzīvotāji mēdz speciāli 
braukt, lai izmestu savus sadzīves at-
kritumus. Ik mēnesi no tiem jāizved 
vismaz trīs kubikmetri atkritumu, iz-
devumi, kas ir diezgan palieli, jāsedz 
„Latvijas valsts mežiem”.

— Visādas akcijas notiek, tādēļ, 
salīdzinot ar citiem gadiem, šādu 
gadījumu ir kļuvis mazāk. Tomēr 
joprojām tā notiek, un tas sarūgti-
na, un mums aiz citiem cilvēkiem 
jāvāc. Šajās sakopšanas talkās pie-

dalās arī bērni, un tas ir tas, ko viņi 
redz. Lieliska sadarbība mums ir ar 
Lazdonas pamatskolas skolēniem, 
katru pavasari ar viņiem dodamies 
sakopšanas talkā. Uzskatu, ka tas ir 
darbs caur bērniem un šādas talkas 
viņus izglīto. Ir bijuši gadījumi, kad 
bērni saviem vecākiem aizrāda, lai 
neizmet atkritumus — tētis ir pa-
teicis, ka gribējis kaut ko izsviest, 
bet bērns aizrādījis. Jācer, ka jaunā 
paaudze no savu vecāku kļūdām 
mācīsies, — pauž Vilnis Otvars. 

Vieni mežu saudzē, citi — piesārņo

— Trūkumā nonākusi ģimene par šādu apģērbu tikai priecātos, — spriež Vilnis Otvars. Sev nederīgo, bet 
vēl labā stāvoklī esošu apģērbu un sadzīves mantas var ziedot „Latvijas Sarkanā Krusta” mantu konteinerā 
Madonā. Papīrus, kartonus — izmest šķirojamo atkritumu konteinerā, savukārt elektroierīces — nogādāt 
„Madonas namsaimnieka” pieņemšanas punktā. Tas viss izdarāms bez maksas, nepiesārņojot mūsu dabu.

AGRA VECKALNIŅA foto

27. oktobrī konferencē „Nacio-
nālais attīstības plāns 2020 — 
pusceļā: vai Latvija sasniegs 
izvirzītos mērķus?” labklājības 
ministrs Jānis Reirs uzsvēra, cik 
būtiski ir mazināt nevienlīdzību 
un nabadzības riskus, kas visvai-
rāk skar ģimenes ar bērniem un 
seniorus.

Ministrs atkārtoti uzsvēra: „Pen-
sionāriem papildus jau esošajām 
pensijām ir jāsaņem 1% no bērnu 
samaksātajām sociālajām iemak-
sām . Šāda sistēma veicinās gan 
nodokļu maksāšanu, gan paaudžu 
solidaritāti.”

Ministra priekšlikums paredz, 
ka 1% no valsts sociālās apdrošinā-
šanas iemaksām, kas tiek novirzītas 
pensiju apdrošināšanai, tiks papil-
dus samaksāts katra nodokļu mak-
sātāja vecākiem — pensionāriem.

Piemēram, ja algas apmērs ir 
720 eiro, tad vecākiem novirzītais 

1% būtu 7,20 eiro mēnesī. Ja šo 
summu saņems abi vecāki, tad tā 
tiks sadalīta uz pusēm.

Šādu atbalstu saviem vecākiem 
sniegs tikai tie nodokļu maksātāji, 
kuri tos maksā vispārējā režīmā ar 
likmi 35,09%. Turklāt, jo vairāk ir 
bērnu, kuri maksā nodokļus Lat-
vijā, jo lielāku pensijas piemaksu 
saņems vecāki.

Šī priekšlikuma īstenošanai 
Labklājības ministrija veidos darba 
grupu, iesaistot pēc iespējas pla-
šāku sabiedrības pārstāvniecību, 
jo ir nepieciešams rūpīgi izsvērt 
tiesiskos, ekonomiskos un sociālos 
aspektus, kā arī ar administrēšanu 
saistītus jautājumus. Plānots, ka 
darba grupa uzsāks darbu jau šogad 
un priekšlikumus izstrādās līdz 
2018. gada jūlijam.

AIGA OZOLIŅA,
Labklājības ministrijas

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Strādā pie nabadzības 
risku mazināšanas
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Madonas reģiona laikraksts
Indekss 3030. www.estars.lv

Re dak ci jas ad re se: 
Blaumaņa ielā 17, Ma do nā, Madonas nov., LV 4801. 

Elektr. pasts: stars@e-madona.lv 

Laik raksts iz nāk kopš 1941. ga da 
31. mai ja. Iz de vējs SIA „Laikraksts STARS”, 
re ģ. ap l. Nr. 000700769. 
PVN reģ. Nr. LV47103000248. 
No rēķi nu rēķins “Swedbank” 
Ma do nas fi  li ālē: kods HABALV22 konts 
LV98HABA0001408041536, 
SEB bankā: kods UNLALV2X030 
konts LV07UNLA0030900467731. 

Reklāmas nodaļa: reklama@e-madona.lv
REDAKTORE — BAIBA MIGLONE
Iespiests SIA „Latgales druka”, Rēzeknē, 
Baznīcas ielā 28. Ofsetiespiedums.   
Laikraksts iznāk otrdienās, trešdienās un 
piektdienās. Laik rak stā pub li cē tie ma te ri ā li 
ne vien mēr at spo gu ļo re dak ci jas vie dok li. 
Par fak tu, per so nu un viet vār du pre ci zi tā ti 
at bild publi kā ci jas au tors. 

Par sludinājumu saturu atbild to iesniedzējs. 
Ār šta ta au to ri ho no rā rus par ie priek šē jo mē ne si 
var sa ņemt re dak ci jas grā mat ve dībā 
no 2. līdz 30. da tu mam darbdie nās 
no 8.30 līdz 16.00. 
Tālr.: redaktore Baiba Miglone — 64822361; 
redaktores vietniece Žeņa Kozlova — 64823126; 
žurnālisti: Inese Elsiņa — 64823126; 
Egils Kazakevičs, Laura Kovtuna — 64822706; 

Iveta Šmugā — 64821541; 
fotožurnālists Agris Veckalniņš — 64821541;
galv. grāmatvede 
Janīna Bleidele — 64821540; 
reklāmas nodaļa: 
Aija Adamoviča — tālr./fakss 64821540; 
korektore Iveta Lejiņa — 64821541; 
datorspeciālisti: 
Māris Pidiks, Dace Sniedze — 64821541.

2017. gada 8. novembris

ZIŅA
Grāmata, 
veltīta sporta 
žurnālistam 
A. Vaideram
„Artura Vaidera fondam” 
sadarbībā ar izdevniecību 
„ Jumava” tapusi grāmata 
„Vaiders” par izcilu personību 
un vienu no pieredzes bagā-
tākajiem Latvijas sporta žur-
nālistiem. Grāmatā apkopoti 
123 cilvēku — Artura Vaidera 
kolēģu, draugu, laikabiedru, 
Latvijā slavenu un pazīstamu 
cilvēku — stāsti.

Grāmata „Vaiders” ir sais-
toša lasāmviela, kuras autori ir 
Latvijā pazīstami un cienījami 
cilvēki, tostarp arī izcili žurnā-
listi. Tā ir grāmata — vārdnīca 
par Artura Vaidera dzīvi un dar-
biem — no dzimtās Arendoles 
līdz vienam no visizcilākajiem 
sporta žurnālistiem Latvijā jeb 
sporta žurnālistikas karalim, kā 
neformāli viņu sauca profesio-
nāļi. Vienlaikus tas ir aizrautīgs 
ceļojums laikā, caur viena cilvē-
ka mūžu pieskaroties arī Latvijai 
vairāk nekā 60 gadu garumā.

Inese Vaidere, „Artura Vai-
dera fonda” dibinātāja, uzsver: 
„Artura Vaidera vārds nozīmē 
profesionālismu, enciklopē-
diskas zināšanas, interesi par 
pasauli, iedziļināšanos norisēs 
un cilvēkos, kā arī labu humo-
ru, taču, iespējams, vairāk par 
visu — atbildību. Tās ir īpašības, 
kuras šodien nav bieži sasto-
pamas. Tāpēc arī ir tapusi šī 
grāmata, lai caur to vairotu labo 
pasaulē un vērstu uzmanību 
uz profesionālu un atbildīgu 
žurnālistiku.”

Savukārt izdevniec ības 
„Jumava” valdes loceklis Juris 
Visockis atzīst: „Šī grāmata ir 
īpaša. Tā atklāj Arturu Vaideru 
kā sabiedriski ļoti nozīmīgu 
personu un cilvēku ar plašu 
dvēseli. Izdevniecība „Jumava” 
ir patiesi pagodināta, ka bija 
klāt šīs grāmatas, kuru atvēra 
2.novembrī, tapšanas procesā.”

Lilita Vīksna, grāmatas sa-
stādītāja, akcentē: „Tie, kas 
mācījās, strādāja, draudzējās ar 
Arturu Vaideru, iepazina tikai 
dažas viņa personības šķautnes. 
Saliekot kopā šos iespaidu un 
atmiņu fragmentus, ir izveido-
jusies mozaīka par cilvēku, kurš 
atstājis spēcīgu nospiedumu 
Latvijas vēsturē. Ar Arturu Vai-
deru kopā būt un strādāt bija 
aizraujoši un iedvesmojoši.

Grāmata „Vaiders” palīdzēs 
Arturu Vaideru iepazīt labāk, 
bet viņa veikums turpinās mūs 
uzrunāt gan tiešā veidā no laik-
raksta „Diena” dzeltējošajām 
lappusēm un interneta arhīva 
dzīlēm, gan pastarpināti — 
caur līdzcilvēku atmiņām un 
iespaidiem.

„Artura Vaidera fonds” tika 
izveidots pirms gada, lai atbals-
tītu un veicinātu Latvijas žurnā-
listikas, īpaši sporta žurnālisti-
kas, attīstību, kā arī saglabātu 
izcilā žurnālista Artura Vaidera 
piemiņu.

„ARTURA VAIDERA FONDS”

BIATLONS
4. novembrī Pļaviņās slēpošanas 
un biatlona bāzē „ Jankas-Jaujas” 
līdz ar jaunā rollerapļa atklāšanu 
norisinājās biatlona sacensības 
jauniešiem masu startā skrienot. 
Uz sacensībām kopumā bija iera-
dušies 90 sportisti no dažādiem 
biatlona centriem: Aizkraukles, 
Madonas, Cēsīm, Daugavpils, 
Talsiem.

Pēc šīs vasaras būvdarbiem 
slēpošanas un biatlona bāzē „Jan-

kas-Jaujas” ir izveidots ap 800 m 
garš rolleraplis. Īsi pirms sacensību 
piešaudes tas tika svinīgi atklāts. Uz 
šo skaisto notikumu, sportistiem un 
treneriem klātesot, bija ieradusies 
Aizkraukles sporta skolas direktore 
Brigita Krauze, bijušais direktors 
Ēriks Cīrulis, Pļaviņu novada do-
mes priekšsēdētājs Aigars Lukss un 
Latvijas Biatlona federācijas vice-
prezidents Gundars Upenieks. Pēc 
Aizkraukles sporta skolas biatlona 
trenera un sporta bāzes „ Jankas-
Jaujas” idejas autora un veidotāja 
Jāņa Eiduka īsa vēstures izklāsta 

par šo vietu, kā viss veidojās, attīs-
tījās un tapa, ar uzrunām un laba 
vēlējumiem tika pārgriezta svinīgā 
atklāšanas lente.

Pēc atklāšanas sacensības tur-
pinājās kā jau ierasts — ar ieroču 
piešaudi un mazāko dalībnieku 
startiem. Programmā šoreiz — masu 
starts ar skriešanu, kur par katru 
nesašautu mērķi — 15 sekunžu 
sods. Distances garums — no 0,6 
līdz 3 km.

Godalgotās vietas izdevās izcīnīt 
arī Madonas BJSS sportistiem: 1. 
vietā A grupā 3 km distancē — Ilvars 

Bisenieks, Dana Nagle; C grupā 1,8 
km distancē 1. vietā — Līva Šahno, 
2. vietā — Katrīna Bērziņa, Kārlis 
Ernests Janovskis; 3. vietā B grupā — 
Elizabete Paura.

Ar šīm sacensībām ir noslēgu-
sies vasaras biatlona sezona, un 
turpināsies sagatavošanas posms 
ziemas sezonai. Nākamās sacensības 
biatlona kalendārā ir Ziemassvētku 
balva, tās ieplānotas Priekuļos 28. un 
29. decembrī. Ceram, ka slēpošanai 
būs sniegs!

ROLANDS PUŽULIS,
biatlona treneris

Turpinām gatavoties ziemas sezonai

FUTBOLS
Rīgas Futbola skolas — Mado-
nas BJSS/ZAFC spēles rezul-
tāts 28. oktobrī — 2 : 4. Sa-
vukārt 4. novembrī beidzamo 
spēli sezonā Latvijas Jaunat-
nes čempionātā futbolā augstā-
kajā līgā Madonas BJSS U-14 
(2003. g. dz.) futbola komanda 
noslēdza ar rezultātu 3 : 2, 
uzvarot SK „Super Nova Rīga”.

28. oktobrī Rīgā tika izcīnīta pir-
mā uzvara šajā sezonā izbraukuma 
spēlēs, un to mēs paveicām pret 
tradīcijām bagāto Rīgas „milzi” — 
Rīgas Futbola skolu. Spēle sanāca 
sarežģīta, bet Madonas puiši parādī-
ja raksturu un komandas garu. Izcils 
uzbrukums — četri skaisti vārti.

Pirmais puslaiks noteikti izde-
vās, jo mūsu uzbrucējs E. Poļaks ap-
spēlēja gan aizsargu, gan vārtsargu 
un panāca rezultātu 1 : 0 pēc spēlē-
tām 13 minūtēm. Turpinājumā 30. 
minūtē pretinieki no gaisa precīzi 
sita ar galvu, panākot izlīdzinājumu 
(1 : 1). Otrajā puslaikā cīņa bija kar-
sta un nesaudzīga par katru bumbu.

Spēles 38. minūtē pretinieki 
realizēja stūra sitienu, panākot 
pārsvaru ar 2 : 1. Esot iedzinējos, kā 
ierasts, pacietīgi meklējām variantus 
uzbrukt. Teicams sitiens, un M. Sta-
bulnieks spēles 52. minūtē panāca 
izlīdzinājumu (2 : 2). Mēs neapstā-
jāmies un turpinājām mērķtiecīgi 
veidot uzbrukumus. Puiši darbojās 
droši un bija uz emocionāla viļņa.

Spēles 67. minūtē savus otros 
vārtus guva E. Poļaks, līdz ar to — 

komanda vadībā ar 3 : 2. Spēles 70. 
minūtē vārtus iesita S. Locāns, un 
mūsu komanda jau ar 4 : 2 atradās 
vadībā. Finālsvilpei skanot, izcīnījām 
pelnītu uzvaru ar rezultātu 4 : 2.

Esam ļoti priecīgi par parādīto 
spēles kvalitāti un rezultativitāti.

Komanda sezonu 
noslēdz ar uzvaru

Veiksmīgi sezonai pielikām 
punktu 4. novembrī izbraukuma 
spēlē Rīgā, kur ar rezultātu 3 : 2 
tika uzvarēta SK „Super Nova Rīga”.

Uz noslēdzošo spēli komanda 
bija noskaņojusies kā uz izšķirīgo 

šajā sezonā. Spēles sākums Rīgā 
gan kvalitātē, gan rezultātā izdevās, 
jo guvām divus ātrus vārtus. Izcēlās 
E. Poļaks un S. Locāns. Abas koman-
das demonstrēja atraktīvu futbolu, 
bet mūsu puiši mērķtiecīgāk un 
bīstamāk apdraudēja pretinieku 
vārtsargu.

Arī otrā puslaika sākums mums 
bija veiksmīgs, jo savus otros vārtus 
guva E. Poļaks, panākot jau mums 
ļoti pozitīvu rezultātu — 3 : 0. Tur-
pinājumā bija vērojams aizraujošs, 
atklāts futbols ar daudzām vārtu 
gūšanas iespējām abām komandām. 
Spēles beidzamajās piecās minūtēs 

pietrūka „svaiguma”, un pretinieks 
guva divus vārtus, samazinot starpī-
bu līdz minimumam, bet atlikušajā 
laikā mūsu spēlētāji nospēlēja gud-
ri, un, fi nālsvilpei skanot, izcīnīta 
uzvara ar rezultātu 3 : 2. Pirmo reizi 
sezonā augstākajā līmenī izcīnījām 
divas uzvaras pēc kārtas.

Par Latvijas čempionāta uzvarē-
tājiem kļuva „FK Liepāja”, otro vietu 
izcīnīja „FS Metta Rīga”, trešo vietu 
ieņēma „BFC Daugavpils”.

Madonieši Latvijas čempionātā 
18 spēlēs izcīnīja trīs uzvaras, divus 
neizšķirtus rezultātus, piedzīvojām 
13 zaudējumus. Kopvērtējumā ar iz-
cīnītajiem 11 punktiem ieņēmām 9. 
vietu no 10 komandām. Šajā sezonā 
ieguldījām lielu darba apjomu un 
neticami ātri pielāgojāmies augstākā 
līmeņa prasībām. Mēs kopā esam 
izauguši un spēruši platu soli gan 
futbolā, gan dzīvē.

Kopumā 9. vieta ir objektīva. Lai 
atrastos augstāk turnīra tabulā, no-
teikti pietrūka šādu spēļu pieredzes. 
Šī bija sezona ar lielu pievienoto 
vērtību turpmākajai komandas at-
tīstībai. Mūsu komanda ir priecīga 
par veiksmīgu sezonas noslēgumu.

Paldies Atim Pērkonam, Rinal-
dam Aizupam, Tomasam Rudzītim, 
Dāvidam Ozoliņam, Nikitam Koko-
rēvičam, Sandim Locānam, Ralfam 
Keišam, Mārim Ciršam, Emīlam Po-
ļakam, Markusam Stabulniekam, Ri-
hardam Juhnovičam, Ingaram Kalni-
ņam, Ronaldam Ščuckim, Danielam 
Saliņam, Rihardam Āboliņam. Esam 
par Madonas un Ziemeļaustrumu 
līgas futbolu!

JĀNIS RUKMANIS,
Madonas BJSS U-14 treneris

Madonas BJSS U-14 komanda sezonu Latvijas Jaunatnes čempionātā 
futbolā augstākajā līgā noslēdz ar uzvaru.   Foto no personiskā arhīva

Fantastiskas uzvaras izbraukuma spēlēs 

Pirms sacensībām notiek piešaude.                                    AUTORA fotoA grupā 1. vietā — Ilvars Bisenieks.
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DAŽĀDI

PĒRK

PĒRK

PĀRDOD

PĀRDOD

LĪDZJŪTĪBAS

Sludinājumus un reklāmu laikraksta ”Stars” redakcijā 
Madonā, Blaumaņa ielā 17, otrajā stāvā, 

var iesniegt pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 
no plkst. 8.30 līdz 17.00 

(pusdienas pārtraukums no plkst. 11.30 līdz 12.15).
PIEKTDIENĀS klientus apkalpos no plkst. 8.30 līdz 15.00. 

T./fakss 64821540, e-pasts reklama@e-madona.lv.

PĀRDOD 
SKALDĪTU 

MALKU, 
cena 25 eiro/berkubā.
Minimālais piegādes 
apjoms — 5 berkubi.

Piegāde iekļauta cenā.
E-pasts 

malka8@inbox.lv.
Mob. t. 28319252.

Pārdod sausu skaldītu malku 
25 EUR/berkubā, sausu oša malku 
(2 gadi kaltēta), 30 EUR/berkubā. 

Piegāde iekļauta cenā. 
T. 20278118.

ZIEMAS RIEPAS
Vieglo auto
Kravas auto
Industriālās
Lauksaimniecības

Plašākā izvēle,
draudzīgākās cenas, 

līzingam -30%
pie mums

www.pkp.lv
Profesionāla montāža un 
remonts visa veida riepām

“Rito R”, Rūpniecības 45, Madona
T. 64860515, mob. t. 29275473, 28759496

Kokapstrādes 
uzņēmums Madonā
SIA „Damaksnis” 

(reģ. Nr. 45403010054) 
piedāvā darbu 

strādniekiem (-cēm). 
CV lūdz sūtīt 

uz e-pastu inese.
damaksnis@apollo.lv.

Jaunaudžu kopšana 
ar savu krūmgriezi

 un transportu. 
T. 26334210.

✦ Skursteņslauķa pakalpojumi. T. 
25722800.

✦ Pārdod pārtikas un lopbarības 
kartupeļus un citus dārzeņus. Var 
piegādāt. T. 26438912.

✦ Pārdod pārtikas kartupeļus. Piegā-
de, sākot ar 1 maisu. T. 26519894.

✦ Pārdod skaldītu malku ar piegādi. 
T. 27879129.

✦ Pārdod skaldītu kurināmo malku 
maisos. T. 28149022.

✦ Pārdod melnraibu apsēklotu teli, 
atnesīsies 2018. g. februārī. T. 
27874816.

MĒS UN DZĪVNIEKI

Bings meklē jaunus saimniekus
Suņu puika Bings 
m e k lē  j a u n u s 
s a i m n i e k u s . 
Suns agrāk dzī-
voja pie ķēdes un 
cieta izsalkumu. 
Pie mums patversmē 
mitinās jau pusotru mēnesi. Suns ir 
čipots, kastrēts un ar pasi. Saņēmis 
visas vajadzīgās potes. Patīk citi dzīv-
nieki un arī cilvēki. Ļoti paklausīgs 
un prot arī dažas komandas. Tālr. 
26195393.

Bijušais tik jauki šķiet,
Atpakaļ vēl gribas iet.
Vēlreiz senās takas mīt,
Nesacīto pasacīt…

Izsakām patiesu līdzjūtību 
SARMĪTEI CAUNEI, 

TĒVU 
kapu kalniņā pavadot.

Puriņu ģimene

Gan sāpju dienas, 
                gan saules rīts,
It viss tiek klusi zemē tīts.
                          (E. Vēveris)

Izsakām līdzjūtību 
ILONAI ar tuviniekiem, 

MĀMIŅU 
mūžībā pavadot.

Daiga, Iveta, Aīda, Anita

✦ Pērk mežus ar zemi, var būt ar ap-
grūtinājumiem. T. 29433000.

✦ Latvijas uzņēmums pērk mežus ar 
zemi. T. 29420502.

SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs” (reģ. Nr. 40003365196) 
aicina darbā medmāsu uz pilnu darba slodzi.
Darbības joma: veselības aprūpe, sociālā aprūpe.

Galvenie darba pienākumi:
* veikt ārsta norādītās medicīniskās manipulācijas;
* veikt klientu veselības stāvokļa novērtēšanu;
* sniegt palīdzību krīzes situācijās.

Prasības pretendentam:
* medicīniskā izglītība un medmāsas sertifi kāts;
* laba saskarsmes prasme darbā ar cilvēkiem;
* komunikācijas spējas;
* precizitāte;
* spēja iekļauties kolektīvā.

Piedāvājam:
* atbalstu no kolēģu puses;
* darbu sakārtotā darba vidē;
* sociālās garantijas.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 24.11.2017.
uz e-pasta adresi varaslim@inbox.lv vai pa pastu: 
SIA „Varakļānu veselības aprūpes centrs”, Pils iela 25a, Varakļāni, LV 4838,
vai personīgi Varakļānu veselības aprūpes centrā, 
tālr. kontaktiem 29478691.

AICINĀM 
UZ TRANSCENDENTĀLĀS 

MEDITĀCIJAS (TM) 
KURSIEM.

 Transcendentālā meditācija 
ir vienkārša dabīga tehnika, 
kas balstās uz cilvēka spēju 
domāt un nav ne reliģija, 

fi losofi ja vai dzīvesveids, tas 
ir līdzeklis profi laksei un 
aizsardzībai pret stresu, 

prāta spēju palielināšanai un 
personiskai izaugsmei, veselības 
uzlabošanai, ceļš uz panākumu 

un labklājības pieaugumu. 
Ievadlekcija notiks Madonā, 

par ko var uzzināt 
pa t. 20555199 vai pa e-pastu 

gabriela17@inbox.lv.

DEGUMNIEKU tautas namā
11. novembrī pulksten 20
deju uzvedums „Rainis. 
Aspazija. Zaļumballe” 

jauniešu deju kolektīva 
„Žuburi” izpildījumā.

Deju kolektīva vadītāja Laila 
Ozoliņa, režisore Ilze Kraukle.
Ieejas maksa: pieaugušajiem — 

2 eiro, skolēniem — 1 eiro.

SAIKAVAS tautas namā
12. novembrī pulksten 14
Ērgļu teātra izrāde — M. Zīle 
„Laulības treniņu aģentūra”.

Komēdija divos cēlienos, 
ar dažiem nopietniem 

zemtekstiem.
Režisore Terēza Kaimiņa.
Ieejas maksa — 2 eiro.

MĀRCIENĀ
11. novembrī pulksten 13 

sākumskolā
Lāčplēša dienai veltīts 

pasākums „Vides spēle”.
18. novembrī pulksten 16 

kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai 

veltīts svētku koncerts 
„Latvijas takas, ceļi un 

lielceļi...”.
Ieeja — bez maksas.

Pulksten 22 kultūras namā
balle.

Spēlē grupa „Vidroks”.
Iespējams vakaru pavadīt pie 

galdiņiem.
Ieeja — bez maksas.

ĒRGĻU novadā
10. novembrī pulksten 
17 Ērgļu saieta namā
simfonisko orķestru 

koncerts III Latvijas Orķestru 
asociācijas festivāla ietvaros.
Piedalās: Sinfonietta Daugavpils 

(diriģents Aivars Broks), 
P. Jurjāna mūzikas skolas 

simfoniskais orķestris (diriģents 
Jēkabs Jančevskis), Jāzepa 

Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
simfoniskais orķestris (diriģente 

Laura Staša).
Ieeja — bez maksas.

11. novembrī — Lāčplēša 
diena.

Pulksten 16 ziedu nolikšana 
Lāčplēša ordeņa kavaliera Jāņa 

Reitera atdusas vietā Miera 
kapos.

Pulksten 17 svecīšu iedegšana 
Latvijas svečturī un lāpu gājiens 

uz Lāčplēša ordeņa kavaliera 
Pētera Bērziņa atdusas vietu 

Sauleskalna kapos.

Godinot mūsu tēvzemes 
aizstāvjus, aizdegsim pateicības 

svecītes: pulksten 16 
Vējavas kapsētā, pulksten 17 

Jumurdas kapsētā, pulksten 16 
Liepkalnes kapos.

Pulksten 17 Lāčplēša dienai 
veltīts lāpu gājiens uz Sausnējas 

kapiem. Pulcēšanās pulksten 
16.50 pie Sausnējas bibliotēkas.
15. novembrī pulksten 18
Ērgļu saieta namā FILMA 
„IEVAINOTAIS JĀTNIEKS”.

Biļetes cena — 2 eiro.

STIRNIENĒ
Līdz 26. novembrim 

aplūkojama Līvas Kaprāles 
darbu izstāde „izDOMAS”,

darbdienās no pulksten 9 līdz 
15, brīvdienās pēc vienošanās 

pa t. 29678002.
10. novembrī pulksten 19
Mārtiņdienas vakarēšana 

ar Barkavas un Murmastienes 
folkloras ansambļiem.
11. novembrī:

pulksten 12 Lāčplēša ordeņa 
kavalieru piemiņas pasākums 

Kapinieku kapos;
pulksten 13 Stirnienes 

tautas namā Lāčplēša dienas 
pasākums (autobuss: pulksten 
12.30 Grozas, pulksten 

12.40 Robežveipi, pulksten 
12.45 Stirnienes veikaliņš, 
pārbrauktuve, baznīca).

18. novembrī:
pulksten 12 valsts svētku 
koncerts Stirnienes tautas 

namā;
pulksten 13 DOKUMENTĀLĀ 
FILMA par latviešu strēlniekiem 

„ASTOŅAS ZVAIGZNES”.
Ieeja — bez maksas (autobuss: 

pulksten 12.30 Grozas, pulksten 
12.40 Robežveipi, pulksten 
12.45 Stirnienes veikaliņš, 
pārbrauktuve, baznīca).

BĒRZAUNES evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā

10. novembrī pulksten 19.30
Kalsnavas pagasta vīru 

vokālā ansambļa „Kalsnava” 
koncerts, veltīts Lāčplēša 

dienai.
Ieeja — bez maksas.

SAULESKALNA tautas namā
17. novembrī pulksten 19

Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. 

gadadienai veltīts koncerts.
Ieeja — bez maksas.

PASĀKUMI

Lai sapnis balts 
       viņa dvēseli aijā
Un klusais miers 
       ar saviem spārniem sedz.
                             (Ā. Elksne)

Skumju brīdī esam kopā ar 
INDRU IĻČUKOVU 
un viņas ģimeni, 

pavadot TĒTI mūžības ceļā.
Lilita, Aivars

Cik daudz prieka, 
               cik daudz bēdu
Glabā tēva mūža stāsts.
Tomēr visiem laikiem pāri
Liecas dzimtās zemes glāsts.

Izsakām 
visdziļāko līdzjūtību 
VALDIM BARŪKLIM, 

TĒVU 
aizsaules ceļā pavadot.

Kusas autoservisa 
kolektīvs

✦ Pārdod lietotu šīferi Madonā, 0,30 
EUR/gab. T. 26343544.

✦ Pārdod trīsdaļīgu lietotu mīksto mē-
beļu komplektu (2 guļamās daļas) 
labā stāvoklī. Kalsnavas pagasta 
Aiviekstē. T. 26381084.

✦ SIA „AIBI” iepērk liellopus, 
jaunlopus, aitas, zirgus. Pērk 
arī gaļas šķirnes jaunlopus 
eksportam. Piemaksa par bio-
loģ iskaj iem lopiem. Labas 
cenas. Samaksa tūlītēja. Svari. 
T. 26142514, 20238990.
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