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MURMASTIENES
PAGASTĀ
27. decembra vakarā devāmies uz
Murmastienes kultūras centru, lai
pabūtu kopā ar biedrības “Dzērvenīte” īstenotā “Leader” projekta
“Acis darba izbijās, rokas darba
nebijās” čaklajām rokdarbniecēm, kuras bija sarīkojušas otrā
apmācību cikla izstādi ar pašu
tamborētajiem krāšņajiem lupatu
paklājiem.
Nodarbībās, ko vada pasniedzēja
murmastieniete Zanda Broka, noaustie plecu lakati jau nodoti vērtējumam un iemūžināti krāšņā kopbildē,
kuru projekta vadītāja Rita Ivenkova
kā Ziemassvētku dāvanu pasniedza
visām projekta dalībniecēm. Tapušas arī rakstainas austas prievītes,
jostiņas un grāmatzīmes. Janvārī
paredzēts iemēģināt roku interjera
dekoru veidošanā ar karsto līmi,
februārī — filcēšana, veidojot filca
rotājumus un iefilcētas ziepes, martā
būs mezglošanas nodarbības. Apmācībās piedalās 19 dažāda vecuma,

nodarbošanās un tautības sievietes
no Varakļānu novada Murmastienes
un Varakļānu pagasta un Madonas
novada Barkavas pagasta, kuras
vieno vēlēšanās izmēģināt ko jaunu,
pārbaudīt savu varēšanu, pilnveidot
savas rokdarbu prasmes un vienkārši
labi un interesanti pavadīt brīvo laiku. Ar interesi klausījāmies stāstus
par paveikto. Pirmajās nodarbībās
apgūtais jau ir likts lietā, darinot mīļas dāvanas tuviniekiem un draugiem
un piedaloties Ziemassvētku tirdziņā
ar saviem darinājumiem, tā gūstot arī
praktisku labumu maciņa papildināšanā. Kāda vecmāmiņa katram mazbērnam uzdāvinājusi grāmatu, kurai
kā īpaša pievienotā vērtība klāt likta
grāmatzīme ar apdāvināmā vārdu.
Skaists plecu lakats tapis kā dāvana
gardu kūku cepējai, vīramātei, kaimiņienei. Mamma prievīti noaudusi
meitai, kura dejo tautiskās dejas.

Folkloras kopas meitenes sev darinājušas plecu lakatus... Te nav ne miņas
no ikdienības pelēcības, garlaicības
un “ko nu es…”. Rokdarbnieču acis
mirdz, stāstot un rādot savu veikumu.
Projekts ir sasniedzis savu mērķi, jo
apgūtajam ir paliekoša vērtība, tas
ceļ cilvēku pašapziņu, ļauj apkārtējo
vidi padarīt skaistāku, popularizējot
skaistumu kā estētisku baudījumu

un vienu no dzīves pamatvērtībām
un turpinot latviešu kultūrvēsturiskās tradīcijas. Projekts tiek īstenots
piecus mēnešus. Tā noslēgums sakrīt
ar nozīmīgiem biedrības “Dzērvenīte” svētkiem — 10 gadu dzimšanas
dienu, kad plānots rīkot izstādi un
parādīt visu veikumu.
ILZE BARDZIŅA,
MNF koordinatore

Plānu un ieceru šajā gadā daudz
CESVAINES
NOVADĀ
BAIBA MIGLONE
Kopš decembra sākuma Cesvaines novada domes bērnu un
jauniešu centrā (BJC) notikušas
izmaiņas. Centra vadītāja Lāsma Markevica devusies garākā
atvaļinājumā, bet viņas pienākumus uz laiku pārņēmusi Inga
Bekasova.
Inga ir cesvainiete. Pēc izglītības
grāmatvede, kādu laiciņu padzīvojusi un pastrādājusi arī ārzemēs.
— Bet, kā jau lielāko tiesu latviešu,
vilka atpakaļ uz mājām, — atzīst
Inga Bekasova. Pēc dabas būdama aktīva un sportiska, ar Lāsmu
iepazinusies, spēlējot volejbolu.
Tad sākusi piepalīdzēt Lāsmai BJC
radošo darbnīcu organizēšanā, un
tā pamazām tas aizgājis. Kā Inga
pati teic, viņai darbs ar jauniešiem
patīk un jau tuvākajā nākotnē viņa
iecerējusi sākt studēt pedagoģiju,
lai gūtu jaunas zināšanas šajā jomā,

Kopš decembra Cesvaines BJC
vadītājas pienākumus uz laiku
pilda Inga Bekasova.
LINDAS VANAGAS foto
kas viņai noteikti palīdzēs darbā ar
jauniešiem.
— Nu jau aiz muguras arī pirmā
oficiālā iepazīšanās, lai gan ar daudziem jauniešiem biju jau pazīstama, spēlējot florbolu un volejbolu.
To apvienojām ar BJC izsludinātā

fotokonkursa „Cesvaine rudenī
2016” noslēguma pasākumu, kurā
notika apbalvošana. Pārspriedām
arī turpmākos plānus un ieceres,
un, kā jau sacīju Lindai „Cesvaines
Ziņās”, ir sastādīts aktivitāšu plāns
2017. gadam, kura laikā vairāk mēģināsim virzīties uz semināru un
diskusiju tipa vakariem jauniešiem.
Šajos semināros caur neformālo
izglītību uzmanību vērsīsim uz
to, lai jaunieši spētu izvirzīt savus
mērķus, tos īstenotu, apzinātos
savu tālāko lēmumu pieņemšanas
svarīgumu. Es savu lomu šeit redzu kā starpniekam, kas aicina un
palīdz īstenot vēlmes, ko jaunieši
izvirza. Manuprāt, tas vairāk motivēs
jauniešus apzināties un rīkoties patstāvīgi. Visās plānotajās aktivitātēs
galvenokārt darbosies paši jaunieši.
Ļoti ceru, ka pirms vasaras izdosies
noorganizēt forumu jauniešiem par
nodarbinātības iespējām vasarā.
Gribētos, lai izdodas arī kopā ar
Kalsnavas jauniešiem noorganizēt
nometni bērniem un jauniešiem.
Savukārt mazākiem bērniem
tiks organizētas radošās darbnīcas.

Noteikti sadarbosimies ar vidusskolu, internātpamatskolu, kultūras
namu un bibliotēku, organizējot
plašākus pasākumus, piemēram,
sniega dienu, lekcijas par drošību internetā, e-grāmatu lasīšanu,
dažādus forumus, piemēram, par
iespēju strādāt sabiedrisko darbu.
Kopumā ir paredzētas daudzas
aktivitātes, lai jauniešus motivētu
darboties, pilnveidoties un būtu
iespēja katram atrast savām interesēm atbilstošas aktivitātes. Tā ka
plāni un ieceres ir, tie vēl jāsaskaņo
ar attiecīgo jomu speciālistiem un
visiem kopā jācenšas īstenot.
Arī ikdienā centrā iegriežas
diezgan daudz bērnu. — Lielākoties
viņi šeit pavada laiku pēc skolas
līdz autobusam. Paspēlē spēles vai
pamācās, bet, ja pasākums ir ieplānots vēlāk, tad viņiem ne vienmēr
ir iespēja tajā piedalīties.
Janvārī esam nolēmuši uz BJC
aicināt arī bērnu un jauniešu vecākus, lai iepazīstinātu ar BJC telpām,
iespējām, ko centrs piedāvā šobrīd,
kā arī uzklausītu ieteikumus darbības attīstīšanai. 

Palīdzēt varēs vairāk un kvalitatīvāk
VARAKĻĀNU
NOVADĀ
IVETA ŠMUGĀ
Pozitīvā ziņa, ka MNF iesniegtais
“Leader” programmas projekts
“Specializētā transporta iegāde
Varakļānu novada pašvaldības
sociālā dienesta vajadzībām”, ir
guvis apstiprinājumu, bija kā liela
dāvana, par ko ir prieks gan projekta rakstītājiem, gan Varakļānu
sociālā dienesta darbiniekiem.
Vēl jau brīdis, kad pašvaldība
iegādāsies jauno busiņu, ar nepacietību tiek gaidīts, nobrauktos kilometrus turpina skaitīt vecā “ātrās palīdzības” automašīna, ko vēl sociālais
dienests izmanto, bet kas savu laiku
jau ir nokalpojusi. Tagad ir prieks, ka
vecajai automašīnai būs maiņa.
— Iegādājoties jaunu busiņu
ar speciālu aprīkojumu, varēsim
kvalitatīvāk sniegt mobilās aprūpes
pakalpojumus, aprūpēt savus vecos

ļaudis un vientuļniekus, palīdzēt arī
gulošajiem, nespējniekiem, — novērtēja Varakļānu novada pašvaldības
sociālā dienesta vadītāja Aina Kanča.
Viņa papildināja: — Mobilā aprūpes grupa — tie ir četri cilvēki,
kas brauc pa visu Varakļānu novadu
noteiktās dienās, sazinoties ar aprūpējamajiem, ko atvest. Divreiz nedēļā
aizvedam arī zupu. Braucot pie cilvēkiem uz mājām, mums patlaban
kalpo pielāgots transports — vecā
“ātrās palīdzības” automašīna, kur
ir arī nestuves, ratiņkrēsls. Esam
interesējušies, kā strādā samarieši,
bijām aizbraukuši, apskatījāmies, kā
ir aprīkota viņu automašīna, bet tā
sistēma, kas orientēta uz konkrētu
darbu, mūs gluži neapmierināja. Viņi
atbrauc, paveic konkrētu darbu un
aizbrauc. Šeit jaunā automašīna būs
mobilāka un ne tikai aprūpes darbiem, bet arī citiem uzdevumiem —
aizbraukt, atvest, pārvietoties, lai
būtu ar jauniem spēkiem.
Mums ir vairāk nekā 30 aprūpējamo vientuļo personu, kuras
jāaprūpē mājās, četras personas

aprūpējamas mājās par maksu.
Sociālais dienests jau nav “ātrā palīdzība”, tam par saviem ļaudīm ir
jārūpējas nepārtraukti. Kad cilvēkam
ir problēma, ir izsaukums, atbrauc
“ātrie”, aizved uz slimnīcu, kur gadās, ka diagnoze arī neapstiprinās,
gadās, ka ir jāpaārstējas, bet pēc tam
tante vai onkulis ir jāved atpakaļ uz
mājām. Ja nav, kam atvest, sociālais
dienests sūta savu mašīnu. Saistībā
ar veselības aprūpi stūrējam savu
transportu tur, kur vajag — esam
veduši uz slimnīcu Madonā, Rīgā,
Rēzeknē, esam atgādājuši no slimnīcas mājās, veduši pie ārstiem un
no ārstiem. Pārsvarā iznāk vadāt
vecus, arī gulošus cilvēkus. Mēnesī,
iegriežoties tikai aprūpes mājās,
automašīna nobrauc ap 800 km.
Mūsu tagadējā mašīnā iecelšana un
izcelšana ir pagrūta, tāpēc aprūpētājiem, kas ir sievietes, šogad būs
jaunāks un modernāks aprīkojums.
Tā kā automašīna pieved arī pārtikas
produktus un mazgāšanas līdzekļus,
būs lielāka sakārtotība.
Aina Kanča neslēpa, ka sabiedrība

noveco, veco un vientuļo cilvēku ir
daudz, arī sociālās gultas ir pilnas,
pansionātā viss ir aizpildīts, vēl
veidojas rinda. Ir doma un variants,
ka varbūt šogad uz vasaru varētu ko
uzsākt citās telpās Stirnienes muižas
skolā, kur notiek remonts.
Varakļānu novada pašvaldība
ieceres atbalsta, aktīvi idejas realizē
projektos, sniedz nepieciešamo līdzfinansējumu.
Projekts “Specializētā transporta
iegāde Varakļānu novada pašvaldības
sociālā dienesta vajadzībām” tika
iesniegts Madonas novada fondā
pagājušajā gadā. Kopējās projekta
izmaksas — 39 930 eiro, attiecināmās
izmaksas — 35 000 eiro, publiskais
finansējums — 24 500 eiro, atbalsta
intensitāte — 70%.
Varakļānu novada pašvaldība Ziemassvētku laikā bija parūpējusies arī
par to, lai nelielu sveicienu saņemtu
75 novada ļaudis, kuriem jāsadzīvo
ar I grupas invaliditāti. Novada pašvaldības dāvaniņu sociālie darbinieki
nogādāja adresātiem, vēlot veselību
un dzīvesprieku jaunajā gadā. 

/3
ZIŅAS
Tiksies tūrisma
pakalpojumu
sniedzēji
ARONAS pagasta multifunkcionālais brīvā laika centrs „1.
stāvs” un brīvdienu māja „Lielie
Kupri” būs apskates vietas, ko
iepazīs Madonas novada tūrisma
pakalpojumu sniedzēju klubiņa
dalībnieki tikšanās reizē 10. janvārī. Ar programmu iepazīstina
Madonas novada pašvaldības tūrisma darba organizatore Sanita
Soma: — Kusā multifunkcionālajā brīvā laika centrā „1. stāvs” varēs uzzināt par iespēju lietderīgi
pavadīt laiku, par regulārajām
tematiskām vakara nodarbībām
jebkura vecuma cilvēkiem, kā arī
apskatīt izstādi „Aronas pagasts
laikmetu griežos”. Pēc tam paredzēta viesošanās Silvijas Čurkstes
brīvdienu mājā „Lielie Kupri”.
Silvija Čurkste ir Aronas pagasta
pirmsskolas izglītības iestādes
„Sprīdītis” vadītāja, bet savā
brīvajā laikā — „īsta latvju saimniece” brīvdienu mājā „Lielie
Kupri”, kur tiek piedāvāta omulīga svinību telpa, pirtiņa un
naktsmītne. Viņa ne tikai uzņem
viesus savā brīvdienu mājā, bet
arī viesiem kā zinoša gide izrāda
skaistākās un interesantākās
Aronas pagasta vietas.
Tikšanās laikā jaunā gada noskaņās tiks pārrunātas sezonas
tūrisma aktualitātes. Līdzi jāņem
cienasta groziņš, kā arī maza dāvaniņa (jāizdomā asprātīgs
teksts, kurš pamato dāvaniņas
saturu). Līdzdalībai jāpiesakās
līdz 9. janvārim.

Lai darbotos ne
tikai ar datoru
vai telefonu
BĒRZAUNES pagastā bērnu un
jauniešu apvienībā „Rīts” janvārī
tiek piedāvāti vairāki interesanti
pasākumi un nodarbības, kas
mudina sapulcēties un aktīvi
pavadīt brīvo laiku. Par pasākumiem stāsta jaunatnes lietu
speciāliste Iluta Kārkliņa: — Lai
jaunieši brīvajā laikā nesēdētu
tikai pie datora vai tikai ar mobilo
telefonu rokās, ir ieplānotas arī
citas aktivitātes. Ikviens aicināts
piedalīties radošo stāstu konkursā „Mans ziemas brīnums”.
Darbus vērtēs biedrības jauniešu
žūrija, labāko un interesantāko
stāstu autori saņems pārsteiguma balviņas. Pārsvarā ceram saņemt stāstus papīra formātā, bet
var rakstīt arī uz e-pasta adresi
piesakosuz@gmail.com. Tā kā
vēl pāri palikusi neizcepta mīkla,
6. janvārī paredzēta piparkūku
darbnīca. 11. janvārī mudināsim
bērnus un jauniešus iet jautrās
rotaļās, bet 18. janvārī — čaklo
roku darbnīcā apgūt papīra locīšanas mākslu jeb origami. Nodarbības plānotas divās grupās —
pulksten 14.30 un 15.30. No
13. janvāra ik piektdienu notiks
aktīvās vingrošanas nodarbības,
ko vadīs Gunita Šale. Pulksten
14 aicina vingrot 1.—4. klases
skolēnus, bet pulksten 15.15 —
5.—9. klases skolēnus. Jaunāko
klašu skolēni ir aktīvāki, bet jaunieši ir nedaudz jāpamudina, lai
kustība nenotiktu tikai virtuālajā
realitātē. Mums pat ir pieņemts
izvietot uzrakstu „Diena bez
IT”, kad visiem ir alternatīva —
jāspēlē galda spēles, un izrādās,
ka arī tas ir aizraujoši. Ja ziema
ļaus, ceru, ka izdosies noorganizēt tradicionālo hokeja turnīru
„Bērzaunes ripa”.
IVETA ŠMUGĀ

