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Daudz labdarības piemēru
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OŠUPES
PAGASTĀ
Šodien mums nav laika pat paskatīties vienam uz otru, nav
laika runāties, priecāties vienam
par otru… Tā mēs aizvien mazāk
satiekamies viens ar otru. Pasaule
iet postā mīļuma un laipnības
trūkuma dēļ. Cilvēki mokās
mīlestības slāpēs, bet pašai mīlestībai neatliek laika, jo visi tik
ļoti steidzas.
17. janvārī Degumnieku tautas
namā pamatskolas bērni un pedagogi ikdienas steigu nolika malā, lai ar
labdarības izrādi teiktu paldies tiem
līdzcilvēkiem, kas skolas kolektīvu
ir atbalstījuši gan finansiāli, gan ar
labu darbu vai vārdu. Pirmkārt tie ir
bērnu vecāki un ģimenes.
Šāds labdarības pasākums Degumniekos notiek piekto gadu.
Degumnieku pamatskolas direktora
vietniece audzināšanas darbā Edīte
Zaube uzsver: — Šīs tradīcijas mums
ir izlolotas gadu gaitā. Pateicībā
vecākiem — par baltu kreklu, darba
tikumu, skolotājiem — pateicībā par
zināšanām, atbalstu, personālam —
pateicībā par rūpestiem, visiem
cilvēkiem, kuri gādājuši savulaik, lai
mēs dzīvotu labāk — pateicībā par
jauno skolas ēku. Baltais rīts pie balti
klāta galda tiek rīkots pirms Ziemassvētkiem, kad uz skolu aicinām visus
pagasta vecos cilvēkus, lai sniegtu
priekšnesumus un pateiktu paldies
par viņu mūža darbu. Ir bijuši gadi,
kad mūs apciemo ar koncertprogrammu pagasta tautas nama bijusī
vadītāja Dzintra Šuma, skolotājas
Ainas Miezītes vadītais zēnu koris.
Dažādi esam organizējuši, bet ar
vienu mērķi — nepazaudēt pamatvērtību — pateikties par labo. Bērniem ir jāsaprot (un es domāju —
arī saprot), ka mēs nebūtu tie, kas
esam, ja nebūtu mūsu vecāku,
skolotāju, vecvecāku, līdzcilvēku,
kas darīja tik daudz, lai mēs šodien
dzīvotu vieglāk.
Sadarbība ar 912. Gotlība, tagad

BARKAVAS
PAGASTĀ
Iesaistās
Erasmus +
projekta
“SUPER”
aktivitātēs
IVETA ŠMUGĀ
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā šogad turpinās
audzēkņu iesaistīšanās
dažādos starptautiskajos
projektos.
— No 19. līdz 26. februārim skolas audzēknes Inese
Geka (V3), Linda Juste (V2),
Nora Inča (V2) un Alīna
Boļšakova (V1) gatavojas
doties uz Stambulu Turcijā,
kur notiks Erasmus + programmas KA02 projekta “SUPER” aktivitātes “Nozīmīgām
vēsturiskām personībām pa
pēdām” dalībnieku ceturtā
tikšanās. Kopā ar audzēknēm
brauks arī skolotāja Līga
Krūmiņa. Skolas pārstāves
gatavos priekšnesumu par
Latvijas Valsts prezidentu
Raimondu Vējoni, — pastāstīja projektu vadītāja Anita
Juška. 

Degumnieku mazpulka vecbiedrēm
Veltu Draguni, Līgu Bāliņu mums jau
notiek daudzu gadu garumā. Decembrī atvadījāmies no Veltas Kalniņas.
Tas vēl jo vairāk lika aizdomāties, ka
teikt paldies nekad nav par daudz.
Vecbiedres allaž izpalīdz ar padomu,
labu, atbalstošu, iedvesmojošu vārdu. Tam nav jābūt vienmēr cildinošam, bet noteikti spēcinošam, tādam,
kas var norādīt arī uz kādu nepilnību,
būtu audzinošs. Vecbiedres ar savu
dzīves pieredzi un atziņām ir mūsu
zelts. Gada nogalē, kad skolēni katru
nedēļu iesāka, aizdedzot adventa
vainagā pa vienai svecītei, Velta
Dragune atsūtīja mums pašceptu
maizes klaipiņu, šoreiz — pirmīšiem
un devītajiem. Tas ir vairāk kā tikai
našķis, tā ir “zelta grauda” vērtība,
kas naudā nav izmērojama.
Labdarības pasākumā bērni rādīja uzvedumu “Brēmenes muzikanti”,
kur katrs no viņiem sev uzticēto lomu
nesa godam, un tādai salīdzinoši mazai skoliņai izdevās uzburt patiešām
lielu, skaistu notikumu uz skatuves.
Edīte Zaube nolasīja pasaku “Cilvēks

logā” — par kādu sievieti, kura, autobusu gaidīdama, katru rītu ievēroja
pretējās mājas logā kādu vīru, kas
tur sēdēja un izskatījās vientuļš.
Ziemassvētku vakarā sieviete juta
iekšēju aicinājumu vīru apciemot. To
viņa arī izdarīja. Vīrs bija tik priecīgs
un teica viešņai šādus vārdus: “Kad
jūs zvanījāt pie durvīm, es neuzdrošinājos cerēt, ka Dievs uzklausījis
manu lūgšanu. Pat tad, kad jūs saucāt
koridorā, es vēl neticēju, ka kāds nāk
apciemot tieši mani. Viens vienīgs
cilvēks, kas pierādītu, ka Dievs nav
mani aizmirsis. Tagad esmu par to
pārliecināts. Paldies, ka atnācāt.”
Kad bērni pēc uzveduma bija
nodziedājuši kopdziesmu, Velta
Dragune piecēlās kājās un sirsnīgi
pateicās par uzaicinājumu, izteica
gandarījumu par redzēto un dāvināja
bērniem lielu konfekšu grozu.
Mēdz sacīt, ka mājas cilvēkam
ir nevis tur, kur viņš dzīvo, bet tur,
kur viņu saprot. Mīlestība sākas mājās. Ja mēs nemīlam tos, ar kuriem
redzamies divdesmit četras stundas
diennaktī, kā mēs varam mīlēt tos,

kurus ieraugām tikai reizi?
Pēc šī pasākuma skola saņēma arī
apmeklētāju pateicību. Lūk, daži citāti: “Šā gada 17. janvārī esmu Degumnieku tautas namā, lai noklausītos
Degumnieku pamatskolas skolēnu
koncertu. Viss sākas ar lasījumu un
pašu mazāko bērnu dziedāšanu. Mazie skolēni ir precīzi un disciplinēti.
Tālāk uzstājas jau lielāki bērni, šķiet,
iesaistīta ir visa skola. Skolotājas gan
uzveduma laikā neredzu. Skolēni
katrs prot savu tekstu un to izpilda
emocionāli, pārliecinoši. Laiks paskrien tik ātri. Priecājos par bērniem,
skolotājiem, kas ir jauni, varoši un
daroši. Lai viņiem veicas, audzinot
jauno paaudzi! Līga Bāliņa.”
“Ne jau zeltu vai sudrabu gaida
vecāki cilvēki, bet pateicību un atzinību gaida gan. Gadi ir aizsteigušies,
liekas, nesen mēs arī bijām bērni, bet
tas viss — pagātnē. Vēlreiz paldies
Degumnieku skolas skolotājiem
un mazajiem eņģelīšiem, kuri atzīst
arī vecāka gadagājuma cilvēkus. A.
Bilinska.”
DACE KALNIŅA

Veiksmīgi noslēdzies projekts
„Multifunkcionālas zāles izveide
Lubānas pilsētas klubā”
LUBĀNAS
NOVADĀ
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.
gadam apakšpasākuma „Darbību
īstenošana saskaņā ar sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” „Cilvēks, vieta, darbs Madonas
reģionā 2015.—2020.” ietvaros
ir atbalstīts projekts „Multifunkcionālas zāles izveide Lubānas
pilsētas klubā” (Projekta numurs:
16-05-AL23-A019.2203-000004).
Projekta kopējās izmaksas —
19 822,97 EUR. Projekta publiskais finansējums — 11 200 EUR.
Projektu paredzēts realizēt līdz
2017. gada 29. septembrim.
Projekta mērķis: aprīkot Lubānas
pilsētas klubu ar multifunkcionālu
iekārtu, lai uzlabotu tur sniegto pakalpojumu kvalitāti. Veidosies jauns
piedāvājums sabiedrībai, nevalstiskajām organizācijām — bez maksas

izmantot Lubānas pilsētas kluba
zāli konferenču, dažādu semināru,
apmācību, sanāksmju un pasākumu
organizēšanai. Mobilās skaņu aparatūras aizstāšana ar stacionāro skaņu
aparatūru, plānotā stacionārā ekrāna
un multiprojektora uzstādīšana ļaus
Lubānas pilsētas kluba zālē palielināt
skatītāju vietu skaitu un izmantojamo
vietu uz skatuves.
Līdz šim laikam dažādas konferences, prezentācijas, kinoseansus
esam organizējuši Lubānas novada
tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra telpā. Taču kinoseansu demonstrēšanai ir nepieciešams ekrānu
novietot augstāk, lai skatītājiem ērtāk
un kvalitatīvāk būtu iespēja skatīties
tos no jebkura attāluma. Kluba zālē
ir notikušas iedzīvotāju sanāksmes,
skolotāju konferences, nevalstisko
organizāciju, Lubānas vidusskolas,
bibliotēkas rīkotie pasākumi, taču
vienmēr vissāpīgākais jautājums bija
par zāles tehnisko aprīkojumu. Agrāk
skaņu aparatūra nebija stacionāra,
to ienesa un novietoja uz skatuves
malām vai zāles malās, kas samazināja
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Lubānas
nov.

jau tā mazo skatuvi vai tā jau nelielo
skatītāju vietu skaitu zālē. Projekta
ietvaros uzstādītā stacionārā skaņu
aparatūra, kur skandas ir iekārtas
griestos un novietotas blakus skatuvei uz speciāli veidotiem paliktņiem,
vadi, kas ir slēpti gar sienu malām,
ļauj palielināt pašlaik brīvu telpu gan
uz skatuves, gan zālē. Ja pasākumam
ir nepieciešams ekrāns un multiprojektors, līdz šim to aizņēmāmies no
Lubānas pilsētas bibliotēkas, jaunā
multiprojektora stacionāra novietošana pie griestiem dod iespēju
palielināt skatītāju vietu skaitu zālē.
Multifunkcionālo iekārtu Lubānas
pilsētas klubā uzstādīja SIA „Certes.
lv”. Testējot jauno multifunkcionālo
iekārtu, par tās kvalitāti pārliecinājāmies jau 14. janvārī kapelas „Meldiņš”
jubilejas pasākumā, 18. janvārī Lubānas novada iedzīvotāju sanāksmē,
20. janvārī — demonstrējot Zigurda
Vidiņa dokumentālo filmu „Tēvu
barikādes”.
ILZE KRAUKLE,
Lubānas novada pašvaldības
kultūras darba organizatore
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ZIŅAS

Pakāpeniski
pāries uz
e-rēķiniem
ĒRGĻOS komunālos pakalpojumus — ūdensapgādi, kanalizāciju
un daļēji arī māju apsaimniekošanu — nodrošina Ērgļu pagasta
SIA „ŪDAS”.
— Līdz šim lielākā daļa klientu
rēķinus par pakalpojumu sniegšanu saņēma papīra formātā savās
pastkastītēs, taču tie uzņēmumam
ir papildu izdevumi, tāpēc pakāpeniski pārejam uz elektroniskajiem
rēķiniem, — „Staram” apliecina
SIA „ŪDAS” kasiere Zigrīda Šreibere. — Klientus esam brīdinājuši
(protams, ka daudziem tas sagādās
papildu izmaksas, jo ne visiem ir
iespēja saņemt rēķinus elektroniski) un ar kārtējiem rēķiniem
esam šo informāciju izsūtījuši,
tā ievietota arī pašvaldības mājas
lapā www.ergli.lv. Sakarā ar to, ka
SIA „ŪDAS” pakāpeniski pāriet uz
e-rēķinu piestādīšanu klientiem,
lūdzam paziņot e-pasta adresi, uz
kuru turpmāk sūtīt SIA „ŪDAS” rēķinus. E-pastu rēķinu saņemšanai
var paziņot: e-pastā ergliudas48@
inbox.lv; pa tālruni 64871632 vai
27853818; birojā Parka ielā 33,
Ērgļos (obligāti norādot adresi
vai personīgā rēķina numuru).
Gadījumā, ja rēķinu elektroniski
saņemt nav iespējams, par papīra
formāta rēķina saņemšanu tiks
piestādīta rēķina sagatavošanas
un nosūtīšanas maksa 1,82 eiro
(ar PVN).
BAIBA MIGLONE

Tautas namam
meklē jaunu
vadītāju
VESTIENAS pagasta pārvalde
aicina darbā radošu un iniciatīvas
bagātu kultūras darba organizatoru, tāpēc visi pretendenti līdz
1. martam aicināti iesniegt pieteikuma vēstuli un CV. Pieteikuma
dokumentus pieņem Vestienas
pagasta pārvaldē pie sekretāres,
bet tos var arī nosūtīt uz e-pastu
vestiena@madona.lv.
Vestienas pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Vīle-Bērziņš pastāstīja: — Meklējam jaunu pagasta
kultūras darba organizatoru, kas
vienlaikus būs arī Vestienas tautas
nama vadītājs. Tāpēc izsludinājām
konkursu, lai varētu izraudzīties
piemērotāko kandidatūru. Iepriekšējā tautas nama vadītāja Ieva
Reine šajā darbā vairs nestrādā,
viņu aizvieto Agnese Ģērķe. Kultūras darba organizatora pienākums
ir organizēt, plānot, vadīt un
kontrolēt kultūras nozares darbu
Vestienas pagastā. Tautas namā
darbojas amatiermākslas kolektīvi,
un vadītājam jāveicina to mākslinieciskā izaugsme un attīstība. Vestienas teritorija ir ievērojama arī ar
dabas un tūrisma aktivitātēm, kas
biedrojas ar kultūras pasākumiem,
tāpēc jārēķinās ar kultūras dzīves
norišu daudzveidību pagastā.
Jāveic arī tautas nama budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai,
jāatbild par tā izpildi, jārisina saimnieciskie jautājumi. Lai attīstītu
Vestienas pagasta kultūras dzīvi, jābūt gatavam sniegt priekšlikumus
par papildu investīciju piesaisti
no valsts institūcijām, Eiropas
Savienības, privātajiem fondiem.
Pretendentam vēlama vismaz
vidējā izglītība, par priekšrocību
tiks uzskatīta augstākā izglītība
kultūras vadībā vai ar to saistītās
nozarēs, labas organizatoriskās
dotības, datorprasmes, kā arī atbildība un precizitāte pienākumu
izpildē, B kategorijas autovadītāja
apliecība.
IVETA ŠMUGĀ

