2017. gada 29. marts

Liezēres
pag.

PAŠVALDĪBĀS

Bērzaunes
pag.

Tiekas jauniešu centru speciālisti

LUĪZES SNIEDZES foto

Jaunatnes lietu speciālistu kopbilde.
aktualitātes jaunatnes jomā, dalījās
pieredzē par pēdējo apmācību
ieguvumiem. Tāpat tika plānotas
nākamās aktivitātes un izvērtētas

jaunu projektu iespējas. Pavasarīgā
noskaņā noritējusī tikšanās veicinājusi kārtējo ideju, pieredzes un enerģijas apmaiņu starp jaunatnes sfērā

iesaistītajiem, kuru likt lietā ikdienas
darbā ar bērniem un jauniešiem.
LAURA SMUDZE,
jaunatnes lietu speciāliste

Latvijai vēlas dāvināt nākotnes dižkokus
BĒRZAUNES
PAGASTĀ

Bērzaunes pamatskolas skolēni ar lenti norobežo ap nākotnes
dižkoku sakopjamo teritoriju.

Aija Kaškure: — Topošie dižkoki ir
jāsaudzē, lai tie izaugtu.

dižkokus, kas ir viens no mūsu
Latvijas deviņiem brīnumiem, ja
negrib lietot svešvārdu “identitāte”.
Latvija vispār ir dižkoku zeme. Ja arī
jūsu ceļa malā vai saimniecībā, meža
malās aug kāds topošais dižkoks, sazinieties, zvanot uz tālruni 29277393
vai rakstot uz e-pastu aija.kaskure@
inbox.lv. 
Šis dižkoks jau piedzīvo
“atbrīvošanu” no krūmiem.
AGRA VECKALNIŅA foto

Atbalstīts projekts „Tautastērpu iegāde
Lubānas novada amatiermākslas kolektīviem”
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 „Tautastērpu iegāde Lubānas novada amatiermākslas
kolektīviem” (projekta numurs:
16-05-AL23-A019.2205-000002).)
Projekta kopējās izmaksas —
20 069,26 EUR. Projekta publiskais
finansējums — 13 865,54 EUR. Pro-

BARKAVĀ Jēkabpils Agrobiznesa koledžas struktūrvienībā
7. aprīlī pulksten 10 uz Informācijas dienu par skolas piedāvājumu gaida jauniešus, kas
vēlas apgūt kādu no profesijām.
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienības vadītāja Silvija Smeltere pastāstīja:
— Tā jau ir mūsu tradīcija —
pavasarī rīkot Atvērto durvju
dienas, kas ir lieliska iespēja
jauniešiem iepazīties ar skolu,
ar katru mācību programmu atsevišķi. Pēc ekskursijas pa skolu
dodam iespēju katram jaunietim pamēģināt ko no apdares
darbiem, no lauksaimniecības,
no viesnīcu pakalpojumu programmas. Jau 3. martā mums
bija pirmā Atvērto durvju diena,
ko apmeklēja Madonas novada
jaunieši, bija ieradušies Kusas
pamatskolas skolēni. Arī skolas
pārstāvji dodas izbraucienos
pa citu novadu skolām, nesen
pabijām Rēzeknes novada skolās, lai iepazīstinātu ar Jēkabpils
Agrobiznesa koledžas Barkavas
struktūrvienībā apgūstamajām
profesijām, pastāstītu par mācību programmām, projektu iespējām, sniegtu informāciju par
uzņemšanas nosacījumiem, ārpusstundu aktivitātēm, skolēnu
ikdienas dzīvi un karjeras iespējām pēc koledžas absolvēšanas.
IVETA ŠMUGĀ

„Pēdējais
caurums”
Pulgošņa ezerā

IVETA ŠMUGĀ
(Turpinājums no 1. lappuses)
Bērzaunes pamatskolas direktore Ilga Gailuma atzinīgi novērtēja
Aijas Kaškures stāstījumu skolā par
dižkokiem, jo skolēni tagad var būt
zinošāki vērtētāji, vai koki nav par
ciešu saauguši, saprast, ka krūmi
traucē augt nākotnes dižkokiem.
Arī uzrunātie Bērzaunes pamatskolas skolēni atzina, ka pirms
stāstījuma par dižkokiem nemaz
acis uz apkārtnē augošajiem kokiem
nav pacēluši un nav aizdomājušies,
kā tos novērtēt. Izrādās, ka arī koki
ir jāierauga un jākopj.
Tagad kokiem vairāk vērības
pievērsīs arī Bērzaunes pamatskolas Veronikas Caunes un Ināras
Stepānes audzināmo 6. un 7. klašu
skolēni. — Tagad atnācām un uz
šo izvēlēto ozolu paskatījāmies kā
pirmo reizi, — atzina Laura, kas
fiksēja ozola parametrus.
Aija Kaškure piebilda: — Būtu
labi, ja cilvēki apzinātu šīs zemes

ZIŅAS
Notiks Atvērto
durvju diena

LIEZĒRES
PAGASTĀ
23. martā Ozolos, sabiedrisko
aktivitāšu telpās, uz ikmēneša
sanāksmi pulcējās Madonas novada jaunatnes lietu speciālisti,
jaunatnes darbinieki, jauniešu
centru vadītāji.
Uz tikšanos pulcējās: Gunita
Kļaviņa, Ieva Repša, Indra Veipa,
Lana Vihrova no Madonas, Iveta
Kaparkalēja no Kusas, Gatis Teilis
un Linda Ūdre-Rizga no Kalsnavas,
Vija Drobina no Praulienas, Iluta
Kārkliņa no Bērzaunes, Biruta Calmane no Ļaudonas, kā arī Lubānas
novada jauniešu centra vadītāja Linda Irbe, Madonas novada jauniešu
domes priekšsēdētāja Luīze Sniedze
un Madonas novada tūrisma darba
organizatore Sanita Soma.
Sirsnīgu sveicienu par ierašanos Liezērē viesiem veltīja Liezēres
pagasta pārvaldes vadītājs Viktors
Abramovs, par ko arī saņēma neviltotas uzslavas, jo ir pirmais pārvaldes vadītājs, kurš šāda veida tikšanos pagodinājis ar savu klātbūtni.
Viesi iepazina un atzinīgi novērtēja Liezēres jauniešiem un citiem
aktīvistiem radīto vidi, apsprieda
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Lubānas
nov.

jektu paredzēts realizēt līdz 2017.
gada 20. decembrim.

Projekta mērķis
Ar šo projektu Lubānas novada
pieciem amatiermākslas kolektīviem
tiks iegādāti tautastērpi, kas nesīs
vēstījumu par šiem kolektīviem
raksturīgo kultūras mantojumu,
un kolektīvi būs sagatavoti XXVI
Vispārējiem latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētkiem 2018. gadā.
Iegādātie tautastērpi būs Lubānas
novada pašvaldības pamatlīdzekļi. Šī

projekta ietvaros esam paredzējuši
iegādāties tautastērpus Lubānas kultūras nama tautas deju ansamblim
„Lubāna”, Lubānas kultūras nama
jauniešu deju kolektīvam „Žuburi”,
Lubānas folkloras kopai „Lubāna”,
Lubānas kultūras nama senioru
sieviešu korim „Noskaņa”, Meirānu
tautas nama vecākās paaudzes deju
kolektīvam „Meirāni”. Tautastērpu
komplekti tiks veidoti, balstoties uz
LNKC tautastērpu nozares padomes
tautastērpu konsultantes Anetes
Karlsones un Madonas novadpēt-

niecības un mākslas muzeja galvenā
krājuma glabātājas Laimas Garās
ieteikumiem, izmantojot jau esošos
tērpus, tos komplektējot ar projektā
iegādātajiem tērpiem. Projekta ietvaros austos izstrādājumus nodrošinās
V. Bļinkovas individuālais uzņēmums
„Māksla”, šūtos izstrādājumus —
saimnieciskās darbības veicējs Pēteris Čaikovskis, šūtos ar izšuvumu
izstrādājumus — SIA „Muduri”.
ILZE KRAUKLE,
Lubānas novada pašvaldības
kultūras darba speciāliste

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ĒRGĻU novada atklātās zemledus makšķerēšanas sacensības
uz Pulgošņa (Āķēnu) ezera notika 19. martā. Uz sacensībām
pulcējās 26 makšķernieki no
dažādiem novadiem. Piedalījās
deviņas komandas. Vērtēja arī
individuāli vīriešus, sievietes
un jauniešus līdz 16 gadiem.
Sieviešu konkurencē uzvarēja
Ilze Barūkle (2,325 kg), otrajā vietā — Liene Strušeļe
(2,030 kg), trešajā — Silvija Strode (1,690 kg). Vīriešu konkurencē lielāko lomu izzvejoja Sandis
Gribuška (7,045 kg), Aleksandrs
Suško (4,790 kg) un Andris
Rudzītis (4,765 kg). Jauniešu
konkurencē veiksmīgākie —
Juris Deiko (5,165 kg), Raivis
Viļevičs (1,165 kg) un Guntis
Bogotais (0,590 kg). Komandu
konkurencē uzvarēja „AglonaDinaburga” (12,890 kg), otrajā
vietā — „Preiļi” (9,900 kg), trešajā — „Vecie Līņi” (7,045 kg).
Lielāko zivi (plici) noķēra Valdis
Barūklis, tās svars bija 0,160 kg.
Papildus notika sacensības, kurš
visātrāk izvilks zivi, un uzvarēja
Anatolijs Pupics. Tās dienas kopējais loms bija 63,220 kg.
Paldies sponsoriem: Pēterim
Leitānam, Oļegam Jegorskim,
veikalam „Magnolija”, „Mēness
aptiekai” — Anitai Auzānei,
veterinārajai aptiekai Ērgļos un
Ilvijai Madsenai, veikalam „Našķotava” un Inesei Koklačovai,
veikalam „Mālkrogs”, viesnīcai
„Kore” un personīgi Antai Velcei
un Ērgļu novada pašvaldībai.
Pateicamies: pavārei Zentai
Štilai par garšīgo biezputru un
tēju; Mārim Oltem, kas palīdzēja
pie apbalvošanas; Kārlim un
Aigaram Ķipēniem, kas līdzēja
sameklēt sponsorus; Ilzei Barūklei par palīdzību sacensību
organizēšanā; Ievai Vilnītei par
diplomu un sarakstu drukāšanu.
LIENE STRUŠEĻE

