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Degumniekos biedrība “Kontaktligzda” visus aicināja uz
svinīgu āra slidotavas atklāšanu.
Daudzie cilvēki, līksmie bērnu
izsaucieni, gaismas, mūzika,
mirdzošas acis, smaidi sejās,
jautri smiekli un dzirkstošas
sarunas liecināja, ka paveiktais
radījis prieku.
Atklāšana sākās ar krāšņu salūtu “Limp Bizkit” mūzikas pavadībā.
Degumnieku iedzīvotāju sapnis
beidzot piepildījies — pēc ilgiem
laikiem, kad ziemas hokeja turnīri
tika rīkoti, asfalta laukumam uzlejot ledu, beidzot ir pašiem sava
kārtīga slidotava, kādas tuvākajā
apkārtnē nav. Tā būs vēl viena vieta,
kur pulcēties kopā un aktīvi pavadīt brīvo laiku.
Tas nav tikai prieks par veiksmīgi īstenotu projektu un apgūtu
Eiropas naudu kopienas vajadzībām. Dzirdot daudzo lieldraugu
un atbalstītāju vārdus, kuriem
tika dāvātas īstas hokeja ripas ar
uzrakstu “Paldies par atbalstu!”,
ir pilnīgi skaidrs, ka iedzīvotājiem
šis projekts bijis kā apliecinājums:
“Mēs kopā varam! Mums izdosies!”
Kā pastāstīja projekta virzītājspēks Aigars Šķēls, iedzīvotāji
paši pieteikušies palīgos, ieguldot
gan savu laiku, gan personīgos
līdzekļus laukuma izbūvē. Neskaitot pārējos materiālus, izlietots
2000 tērauda skrūvju un divas
pakas metināšanas stieņu. Projekta
“priekšniece” (tā viņu nodēvēja kolēģi), protams, ir Anita Ikauniece,
biedrības “Kontaktligzda” dibinātāja, projekta pieteikuma rakstītāja,
virzītāja un aktīviste. Atraktīvais
pasākuma vadītājs ar spēcīgo balsi
Aldis Grandāns nepaguris sauca
zemnieku saimniecības (šķita, ka
Ošupes pagastā tikai zemnieki vien
dzīvo) un visus, kuri piedalījušies
projekta tapšanā. Lielu daļu darba
veikuši arī jaunākie Šķēlu ģimenes
pārstāvji kopā ar saviem draugiem.
Madonas novada pašvaldība nodrošināja līdzfinansējumu — 1400
eiro. Madonas novada domes
priekšsēdētāja vietnieks Zigfrīds

Jaunās slidotavas atklāšanas pasākumā.
Gora, izsakot atzinību par slidotavu, dāvināja divas hokeja nūjas un
dāvanu karti inventāra papildināšanai. No Mētrienas bija ieradies
“Mazo milžu” slidotavas saimnieks
Aldis Ošs, kas atzinās, ka ar baltu
skaudību skatās uz šo lielisko hokeja laukumu, atceroties, kā ošupieši
braukuši pie viņa “slidotavas lūkoties”. MNF vadītāja Jogita Baune
atzina, ka Eiropas fondu piešķirtajai
naudai nebūtu vērtības, ja nebūtu
aktīvu vietējo iedzīvotāju. Viņa
novēlēja aukstu ziemu, lai jaunajā
slidotavā varētu kārtīgi izslidoties
un spēlēt hokeju, nevis sēdēt mājās
un skatīties filmas.
Projekta pieteikumā Anita Ikauniece rakstīja, ka biedrības “Kontaktligzda” mērķis ir ģimenisko
vērtību stiprināšana caur Ošupes
pagasta teritorijas attīstību, kultūras un sporta dzīves veicināšanu.
“Kontaktligzda” savu darbību uz-

sākusi 2017. gada 4. aprīlī. Līdz
tam biedrības dibinātāji aktīvi darbojušies sabiedrības labā, oficiāli
nereģistrējoties. Ar Ošupes pagasta
pārvaldes atbalstu tika organizēti
dažādi pasākumi, tostarp — ziemas
hokeja turnīri, vasarā — brīvprātīgi
palīdzot “Aviācijas svētku” un Ošupes pagasta sporta svētku norisē.
Uzteicami ir tas, ka, domājot
par to, lai slidotavas teritorija tiktu izmantota maksimāli, tā tikusi
veidota uz smilšu seguma pamata.
Vasarā to varēs izmantot kā pludmales futbola laukumu. Pludmales
futbols ir sporta veids, kas izveidots uz tradicionālā futbola spēles
likumiem.
Publiska slidotava ziemā un
pludmales futbola laukums vasarā
būs brīvi pieejams visiem pagasta
iedzīvotājiem visu gadu atbilstīgi
laikapstākļiem.
Projekts “Atklātas slidota-

JOGITAS BAUNES foto
vas izveide Degumniekos, Ošupes pagastā” Nr. 17-05-AL23A019.2202-000012 tika realizēts
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģiju” un Madonas
novada fonda SVVA stratēģijas “Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā
2015.—2020” rīcībā “Sabiedrības
īstenotas aktivitātes”. Projekta
kopējās izmaksas tika plānotas
20 998,39 eiro apjomā, attiecināmās izmaksas — 14 000 eiro,
no tām publiskais finansējums —
12 600 eiro, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums — 1400
eiro, atbalsta intensitāte — 90%.
Pārējie līdzekļi ir privāti ziedojumi
un biedrības līdzekļi.
ILZE BARDZIŅA,
Madonas novada fonda
koordinatore

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Vieta, kur mākslai satikties
VARAKĻĀNU
NOVADĀ
LAURA KOVTUNA
Varakļānu Mūzikas un mākslas skolas radošajās ikdienas
gaitās apmeklētāju uzmanību
piesaista izstādītās gleznas
ēkas 1. un 2. stāva gaiteņos.
Šeit aplūkojami gan 2016. gada
mākslinieku plenērā tapušie
darbi, gleznojot Varakļānus, gan
skolas absolventu diplomdarbi
un kursa darbi.
Kā pastāsta Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva MelneMežajeva, pirmajā stāvā redzamas
gleznas, kas gleznotas 2016. gada
starptautiskā mākslinieku plenēra
laikā. — Katru gadu notiek mākslinieku plenērs, piedalās ap 20
dalībnieku no visas Latvijas un arī
ārzemēm. Mākslinieki šeit dzīvo,
dodas gleznot pilsētā, izvadājam
viņus pa skaistākajām vietām, kas
raksturīgas mūsu novadam. Un
visi atzīst, ka šeit jūtas ļoti labi un
Varakļāni ir iedvesmojoša vieta
mākslai. Plenērs risinās kopš 2013.

Mūzikas un mākslas skolas direktore Ieva Melne-Mežajeva izrāda absolventu un mākslinieku plenēra ietvaros
radītos darbus, kas apskatāmi skolas telpās.
AGRA VECKALNIŅA foto
gada, pirms tam Varakļānu novadā
bija arī divi koktēlniecības simpoziji. Šobrīd koktēlniecība nedaudz
pagājusi fonā, bet šogad ir iecere to
atkal atjaunot, paralēli gleznotāju
plenēram sarīkojot arī ko līdzīgu
ugunsskulptūru festivālam, kur
piedalītos koktēlnieki, — atklāj
Ieva Melne-Mežajeva. Arī aizvadītajā gadā bijis kāds jauninājums
mākslinieku plenērā — nodarbības

fotogrāfiem, kas pulcējušas vietējos
un apkārtējo pagastu interesentus.
Jautāta, vai arī ikdienā Varakļānu māksliniekiem ir kāda iespēja
tikties meistardarbnīcās, nodarbībās, Mūzikas un mākslas skolas
direktore atbild, ka šāda doma nemitīgi gruzd: — Ir gribētāji, vietas
skolā arī pietiek, tikai laika vaina,
jo darāmā ir daudz. Domājams,
ka tam tikai jāpieķeras, un šī ideja

varētu arī īstenoties.
Skolas sagatavoto jauno mākslinieku darbi apskatāmi 2. stāvā,
gleznas izstādītas par godu mākslas
skolas 20. jubilejai, kas apritēja
pērn. Redzami darbi no dažādu
gadu izlaidumiem, ne tikai gleznas,
bet arī kokapstrādes darbi, piemēram, puķu podu statīvs un ļoti
radoša atkritumu tvertne mobilā
telefona formā. 

ZIŅAS
Notiks atklātās
zemledus
makšķerēšanas
sacensības
MĀRCIENA S pagastā Dūku
ezerā 28. janvārī norisināsies
atklātās zemledus makšķerēšanas sacensības. Kā pastāstīja
sacensību rīkotājs, Mārcienas
pagasta sporta darba organizators Jevgenijs Tarasovs, zemledus makšķerēšana ir kļuvusi
par veselīgu un aktīvu sporta
un atpūtas veidu dabā. Vien bija
jāsagaida, kad uznāks sals, ledus
kļūs biezs un varēs noskaidrot
sacensību labākos zemledus
makšķerniekus. — Reģistrācija
sāksies no pulksten 8.30 Dūku
ezera peldvietā, sacensības tiks
atklātas no pulksten 8.55, bet
beigsies pēc četru stundu copes. Sacensībās var piedalīties
individuāli un arī komandās, ko
izveido trīs dalībnieki (bez vecuma un dzimuma ierobežojuma).
Sacensību dalībniekiem jābūt līdzi derīgai makšķernieka kartei.
Katrs dalībnieks drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu zemledus
makšķeri, kas ir aprīkota ar
vienu āķi, sacensību laikā zivis
drīkst iebarot. Ūdas un dzīvo
ēsmu (zivi) izmantot ir aizliegts.
Sacensību beigās makšķernieki
zivis ievieto plastikāta maisiņā
un nodod tiesnesim, — informēja Jevgenijs Tarasovs. — Ar
kausiem un medaļām tiks apbalvotas trīs labākās komandas, ar
medaļām individuālajā ieskaitē
tiks apbalvotas pirmās trīs vietas
kungu, dāmu un jauniešu (līdz
18 gadiem) konkurencē.

29. janvārī —
dekupāžas
nodarbība
BARKAVAS pagastā 29. janvārī pulksten 15 sieviešu klubs
“Avots” rīko dekupāžas nodarbību, kur varēs iemācīties,
kā, salvešu tehnikā apdarinot
priekšmetus, iegūst ko pavisam
jaunu un interesantu. Tā ir pārsteidzoša metode, kā veidot dizainu dažādiem priekšmetiem.
Nodarbība notiks Barkavas kultūras nama rokdarbnieču istabā.
Par nodarbību informēja Barkavas kultūras nama vadītājas
p. i. Dacīte Tomiņa: — Kopš
kultūras namā darbojas projekta
ietvaros izveidotā rokdarbnieču
istaba, tur varam mācīties dažādas amatu prasmes. Tur ir pieejama šujmašīna un izšūšanas
mašīna. Rokdarbnieču istabā
var nākt darboties katru dienu,
taču, rīkojot tematiskās nodarbības, aicinām ciemos zinošus
amata pratējus. Janvārī jau norisinājās atstarotāju gatavošanas
darbnīca, tagad varēsim apgūt
dekupāžu. Sieviešu klubu vada
Inese Kokare, kas uzaicināja
nodarbības vadītāju. Dekupāža
ir interesanta un radoša metode,
kā veidot dizainu priekšmetiem.
Dekupāžas tehnikā var apdarināt porcelānu, plastmasu, koku,
papīru, stiklu un pat audumu.
Tāpēc arī līdzi jāņem kāds stikla
trauks, burciņa, interesantas
formas pudele u. c. Mēģināsim
izgatavot suvenīrus, ko varēsim
pasniegt kādā no nākamajiem
pasākumiem, kad kolektīviem
ir jāsagatavo nelielas dāvaniņas.
Attiecīgi pielietojot pareizos
darba materiālus, gūstot iemaņas, var iegūt neatkārtojamu
vērtību.
IVETA ŠMUGĀ

