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Cilvēki,
ar kuriem
lepojamies
No 26. oktobra – 7. novembrim mēs
katrs tikām aicināts izvērtēt un nobalsot par
cilvēkiem, kuru darbs un pienesums pagastam ir novērtējams atzinības izteikšanai. Šogad varēja izvirzīt kandidātus elektroniski un
veikalos tika izvietotas anketas.
Vestienas pagasta apbalvojumam tika
vairākkārt minēti – Mirdza Sokolova, Sandra Pujāte, Jānis Elsiņš, Sarmīte Avotiņa, Inta
Pūga, Ināra Viļķina, Marika Veiba, Daina Kebbe, Laila Hofmane, Jolanta Bardziņa, Lāsma
Vītola, Agnese Ģērķe un vēl pa 1 – 2 balsīm,
tāpēc visus nenosaukšu.
Prieks par katru cilvēku, kurš pieminēts,
jo katrs ir darba darītājs, sava pagasta lepnums un gods. Paldies Jums, mīļie vestienieši, par ieguldījumu pagasta attīstībā, paldies
par turēto rūpi.
Šogad, 18. novembrī, Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā, sveicām nominācijām
izvirzītos pagasta cilvēkus. No sirds sveicam:
Vestienas gada cilvēks – Anete Strauta, par panākumiem sportā, mācībās, laba
piemēra rādīšanu vienaudžiem, Vestienas
vārda popularizēšanu utt. Lai šis gads nes
daudz jaunus un vēl nebijušus sportiskos rezultātus un uzvaras!
Vestienas pagasta Lepnums – Maigonis Tipainis, par pašaizliedzību un pedantiskumu veicot ikdienas pienākumus, par labestību un sirsnību pret kolēģiem. Lai spēks,
izturība un veselība!
Pateicības raksts – Vera Gutāne, par
ilggadīgo darbu Vestienas pamatskolā, par
skolas attīstīšanu, uzturēšanu, direktores
pienākumus veicot. Paldies par nesavtīgu
darbu skolas labā ilgus gadus!
Jūsma Ogorodņikova, Vestienas bibliotēkas „sirds”, izvadā grāmatas pa mājām, ļoti
jauka un izpalīdzīga utt. Paldies par gaismu!
Sagatavoja Vestienas Tautas nama vadītāja
Jolanta Bardziņa

Šis ir tas laiks, kad draugi un ģimene sāk domāt par Ziemassvētkiem, atceroties tos, kas jau pagājuši un domājot par tiem, kas tuvojas
un to, kā šos svētkus pavadīt kopā ar sev mīļajiem. Domājot par šiem
svētkiem, jāpatur prātā, ka Ziemassvētki nav tikai brīvdienas, citiem cilvēkiem tie ir svarīgākie svētki visā gadā. Tas ir laiks, lai atcerētos, laiks,
lai dalītos ar labo savā sirdī, tas ir laiks, kad caur dāvanām un vārdiem
pateikt un parādīt citiem to, ko pret viņiem jūtam. Tas ir laiks, kad izrādīt rūpes un mīlestību pret tiem, kas mums rūp visvairāk.
Ziemassvētku gaidīšanas laiku iesāksim ar dziedātājas Evelīnas Kramas koncertu 9. decembrī, 17.00, ārā bērnudārza stāvlaukumā. Koncerta klausīšanās paredzēta savās personīgajās automašīnās
vai individuālā pastaigā pa tuvumā esošo parku, lai nepārkāptu valstī
noteiktos pulcēšanās
noteikumus. Mīļi aicināti visi! Pasākums bezmaksas. Lūgums automašīnās uz pasākumu
ierasties vismaz 5 min.
pirms, lai netraucētu
koncerta norisi, un atrastu piemērotu vietu
auto novietošanai laukumā vai uz ielas.
• Kopā ar nekustamo īpašumu nodaļas
darbiniekiem
esam
izveidojuši un izvietojuši dekorācijas valsts
svētkiem. Drīz taps dekorācijas Ziemassvētkiem. Aicinu visus nākt
ārā no mājām, baudīt
svētku noskaņu, nest
gaismu savās sirdīs, atbalstīt tuvākos ,katram sagaidīt un satvert savu Ziemassvētku brīnumu.

Ziemassvētku KONKURSS!

Par skaistāko Ziemassvētku dekoru pie mājām, logos, telpās!
Lūdzam iesūtīt fotogrāﬁjas ar svētku noformējumu katram
Vestienas pagasta iedzīvotājam, kurš vēlas piedalīties konkursā,
līdz 15. decembrim, uz tel. 26807209, Jolantai. Balvā LED lampiņu briedītis, 43 cm. Balva tiks nogādāta konkursa uzvarētājam vēl
pirms Ziemassvētkiem. Lai mums gaišāks un skaistāks pagasts!
Vērtētāji būsim – Jūsma, Jolanta un Marika.
Mazs smaids, uzmundrinošs vārds, mazliet mīlestības no kāda, tuvumā esoša, maza dāvana no kāda, kas ir svarīgs, tas viss kopā rada
svētku sajūtu un vēlmi dzīvot! Ziemassvētki sākas no svētku sajūtas
sirdī!
Sagatavoja Vestienas Tautas nama vadītāja Jolanta Bardziņa

Pagasta dzīve

Vestienas pagastā atklāj āra trenažierus
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Pagasta dzīve/ Intervija
Šī gada vasarā Madonas novada pašvaldība Vestienas iedzīvotājiem sagādāja āra trenažierus, ar noteikumu, ka uzstādīšanas rūpes ir jāuzņemās pagasta
pārvaldei. Plānu, kur un kā uzstādīt, un kā izvietot
laukumā konstrukcijas palīdzēja izstrādāt Madonas
novada Attīstības nodaļas darbinieki. Līdztekus visiem Vestienas pagasta uzkopšanas darbiem, triju
mēnešu laikā darbinieki šo darbu paveica. Iedzīvotāji ar lielu interesi un nepacietību šo dienu ir gaidījuši, bieži uzdodot jautājumu, kad trenažieri būs
pieejami, kā arī ar interesi vērojot norisošos darbus.
Daudzi Vestienas pagasta jaunieši regulāri trenējas
skrienot pa pagasta teritoriju, nu būs iespēja viņiem
papildināt treniņu programmu
un sasniegt vēl labākus rezultātus izvēlētajos sporta veidos, aizstāvot pagasta, novada un valsts
vārdu biatlonā, orientēšanās un
citos sporta veidos. Trenažieri
ir izmantojami visām vecuma
grupām. Lai aprīkojumu varētu
izmantot garajos, tumšajos vakaros, plānojam uzstādīt laukuma
apgaismojumu. Pozitīvi ir tas, ka
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trenažierus ir iespējams izmantot bez
kādiem ierobežojošiem ārējiem faktoriem. Pašvaldības darbinieki sekos līdzi
trenažieru drošai ekspluatācijai, vadoties pēc ražotāju ekspluatācijas noteikumiem.
Sagatavoja Vestienas pagasta pārvaldes
ĪUN vadītāja Marika Veiba

Saruna ar saimniecības „Jāņkalni”
saimnieci Ilzi Lasmani
Pirms pāris dienām uzsniga pirmais
sniegs. It kā kāds uzklātu zemei dūnu
segu. Vakarā ir mīnusi, gribas iekurināt
siltāku māju, iedzert tēju ar medu un
ieritināties otra azotē. Kāls, Salājs un Ilziņš lēnām aizsals, gulbjiem būs jāmeklē
cita vieta, bet mēs, mēs paliksim savās
vietās un mums būs visas iespējas sasildīt savu tuvāko, kaimiņu, kolēģu un
līdzcilvēku sirdis.
Pastāsti kaut ko par sevi, kā Tu
saredzi un sajūti šo pasauli? Kāds ir
Tavs ceļš uz Jāņkalniem?
Esmu sajūtu un emociju cilvēks, kas dzīvo vairāk pēc sirds sajūtām.
Dzīvoju saskaņā un
vienā veselumā ar
dabu un pielāgojos
tās ritmam. Esmu izaugusi laukos, izmēģinājusi dzīvi pilsētā, pabijusi ārzemēs.
Bet sapratu, ka mana
dzīve ir laukos.
Ik pa laikam sarunājos ar savu sirdsapziņu. Tā
man neļauj “gulēt uz lauriem”,
tā mani urda, liek atbildēt uz neērtiem
jautājumiem un augt man kā cilvēkam.
Ja es izdaru kaut ko ne tā, kā es būtu
gribējusi darīt, tad nevaru nomierināties

līdz brīdim, kamēr nebūšu atrisinājusi
šo jautājumu, vai izrunājusi ar cilvēku,
runājamo. Mani vada sirds apziņa. Cik
skaisti ir šie vārdi. Sirds apzinās, ko vajag
man, lai es būtu saskaņā ar sevi.
Pusaudžu gados gribas skriet, traukties pretī nezināmajam, aicina viss, ko
vēl neesi iepazinis, it īpaši, ja esi audzis
lauku vidē. Arī es aizbraucu prom no
Vestienas uz Rīgu un iestājos studēt sociālās zinības. Rīgā strādāju bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpes centrā, tas
bija ļoti emocionāli smags
darbs un man gribējās
kaut ko pamainīt.
Pavērās
iespēja
aizbraukt
uz
Norvēģiju. Pirmajā gadā strādāju kā brīvprātīgā internāt vidusskolā,
ātri
apguvu
norvēģu valodu.
Vēlāk sāku strādāt
kā asistents kādiem
latviešu bērniem skolā. Šis darbs padevās un
ļoti patika, un jau pavisam drīz
man uzticēja arī skolotājas darbu Norvēģu pamatskolā. Tā es tur nostrādāju un
nodzīvoju 9 gadus. Sākumā ļoti patika.

Tai laikā, kad aizbraucu, Norvēģijā bija
ļoti maz latviešu, satikāmies, draudzējāmies, bieži braucām kopīgās ekskursijās,
bet tad vēlāk, saradās jau ļoti daudz latviešu, tik sirsnīgas draudzības vairs neveidojās. Tomēr ilgas pēc dzimtās mājas,
pēc Vestienas, sauca atpakaļ. Klausoties
vasarā latviešu dziesmas, tāda smeldze
iezagās sirdī un sagribējās pie Latvijas
dabas, pie Kāla ezera. Norvēģiem ir ļoti
saplānota dzīve, viņi neko nedara spontāni. Tas tik ļoti nogurdina. Arvien vairāk domāju par Latviju. Brālis tai laikā
bija iesācis ceha celtniecību un aicināja
mani atpakaļ uz mājām. Es sapratu, ka
man vai nu jāatgriežas, vai arī jāpaliek uz
pastāvīgu dzīvi Norvēģijā. Darbs iedeva
viena gada atvaļinājumu un es varēju
atbraukt uz Latviju. Visi domāja, ka es
atgriezīšos atpakaļ Norvēģijā. Bet liktenim bija savi plāni attiecībā uz mani. Un
tā 2013 gadā sākās mans ceļš Jāņkalnos.
Tajā brīdī Jāņkalnos bija tikai dārzs, bet
ražošanas nebija. Man ļoti patika viss,
ko darīju. Priecājos par māju sajūtu, ka
es pati varu izlemt, varu visu radīt, veidot savu izaugsmi, bija interesanti dažādi braucieni, tikšanās ar uzņēmējiem,
braucieni uz tirdziņiem citās valstīs, piedalīšanās izstādēs, veidojot uzņēmuma
tēlu un atpazīstamību. Arī sabiedriskajā
dzīvē tiku iesaistīta, kā piemēram, varu

Intervija
minēt toreizējo tautisko deju kolektīva vadītāju Inesi Bikši, kas
mani uzrunāja un sāku dejot, ar
māsu organizējām ansambli, dziedājām. Dzīve likās tik skaista, viss
plauka un ziedēja. Visos svētkos
dejojām, dziedājām, braucām kopīgos braucienos. Ļoti aktīvs un
laimīgs, darbīgs laiks.
Patiecoties Eiropas projektam
uzcēlām ražošanas ēku, tagad žāvējam augļus, gatavojam sulas,
tējas, sadarbojamies ar citiem audzētājiem. Krūmmellene ir mūsu
favorīte. Arvien vairāk auga pieprasījums pēc šiem stādiem un
ogām. Šis bizness ir roku darbs.
Izmaksas arī lielas, mēs esam neliels uzņēmums, nevaram aizstāt
roku darbu ar automatizāciju.
Drīz arī iepazinos ar Sandi. Sākām draudzēties un mums radās
kopējs dzīves ceļš, jo Sandim arī ir
tuvi lauki, mums ir līdzīga vērtību
sistēma. Un tā mēs saimniekojām
kopā.
Šogad saņēmām Sējēja balvu
ar nomināciju Ģimene lauku sētā.
Tas nozīmē, ka saimniekojam trešajā paaudzē. Prieks, ka esi novērtēts un pamanīts.
Pastāsti lūdzu kādi ir Tavi hobiji,
ko Tu dari savā brīvajā laikā?
Agrāk bija daudz vairāk brīvā laika.
Jau pirms Norvēģijas mans hobijs bija
ziemas sports. Jau no 16 gadu vecuma
es mācījos braukt ar snovbordu, īpaši
daudz laika pavadīju uz Žagarkalna. Arī
tagad patīk to darīt. Patīk arī veikbords.
Tikko, kad atgriezos no Norvēģijas, aizbraucu uz Portugāli, uz nometni veikot.
Dzīvojot Norvēģijā, vairāk bija iespēja piepildīt manu aizraušanos ar ceļošanu. Paspēju apskatīt lielu daļu Eiropas, Skandināviju, sabiju arī Amerikā.
Vēl viena mana aizraušanās ir motocikli. Par mocīšiem sāku interesēties
Norvēģijā, Latvijā ieguvu tiesības. Ja
būtu jāliek tagad tiesības, man būtu bail,
jo tur vajag drosmi. Atceros aizgāju uz
motociklu teorijas kursiem, tur sēž puiši
un šie man jautā: “ Vai Tu neesi kaut ko
sajaukusi? Esi uz īsto vietu ieradusies?”
Bērnībā vecāki sūtīja uz mūzikas
skolu, mācījos klavieres un vijoli. Pieaugušā vecumā atgriezos pie klavierēm.
Man ļoti patīk mūzika, klausos I. Kalniņu un R. Paulu, man patīk īpaši latviešu
mūzika, kā arī kristīgā un klasiskā mūziku.
Tagad ir tāds drūms laiks, kā Tu
vairo prieku sevī?
Gada nogalē jārēķinās ar to, ka viss
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nomierinās, laiks un ikdienas skrējiens
piestāj. Novembris ir tāds drūms mēnesis. Tāpēc es mājās daudz spēlēju klavieres, mazais puika “velk” līdzi un Sandis,
vīrs, sapņo, suns Sāra guļ. Ģimenes idille. Man patīk spēlēt un dziedāt latviešu
dziesmas, kā arī apgūstu ik pa laikam
kādu jaunu klasisko skaņdarbu. Man
ļoti patīk darboties pa māju un radīt tajā
mājīguma un svētku noskaņu, izgaismot
ar svecītēm, lampiņām. Šobrīd man jauns atklājums ir aromterapija ar ēteriskajām eļļām.
Sestdienas ir manas brīvdienas un
es veltu šo laiku garīgām vērtībām un
ģimenei. Mums patīk lasīt dažādas grāmatiņas, žurnālus, kas domāti bērniem,
doties nelielos pārgājienos vai vienkārši
visiem kopā izbraukt pa Latviju.
Labprāt, sevi kā sievieti, palutinu ar
labu dabīgo kosmētiku, apmeklēju kosmētikas salonu Saulespuķe Madonā, kur
ir ļoti laba kosmētika un meistares.
Tad, kad paliek drūmi, es uzeju
mūsu kalnā un skatos saulrietu Kāla
ezerā.
Un kā Tu redzi sevi pēc 10 gadiem, kā Tu dzīvosi?
Gribas saglabāt manas ģimenes miera ostu, draudzību, kas ir mūsu starpā
un to patvērumu, drošību. Dzīves skrējiens bieži var ko ietekmēt. Gribas at-

tīstīt mūsu ezermalu, sapņoju par
savu pirtiņu. Redzu sevi šajā vietā.
Jāņkalni mums ir ģimenes pulcēšanās vieta. Mans un vīra sapnis
ir atjaunot šo dzimtas māju, tā ir
pirmskara guļbūve ar labiem pamatiem. Dēliņam pēc 10 gadiem būs
13 gadi, sapņoju par to, ka viņš ir
vesels un priecīgs. Protams gribas,
lai arī saimniecība ir augusi un ir
veiksmīga.
Jautāju visās intervijās jautājumu par Vestienu. Kā mums
attīstīties, ko darīt labāk, vairāk,
vai savādāk, lai mūsu pagasts
būtu pievilcīgs dzīvošanai un
strādāšanai?
Bērnībā ar daktera Reinbaha
gādību apciemojām vecāka gājuma
cilvēkus, mēs dziedājām, viņš kā
ārsts parunājās, iepriecinājām šos
cilvēkus ar savu ierašanos, devām
sajūtu, ka atceramies viņus, ka viņi
ir vajadzīgi – līdz ar to paši jutāmies
bagātināti ar prieku. Man ļoti patika Vestienas pamatskola, sapņoju,
ka mans mazais arī mācīsies šajā
skolā. Tik daudz jauku un siltu mirkļu man saistās ar šo skolu! Skola
ir tā, kas paliek ļoti ilgi mūsu atmiņās. Skolai apakšā ir pagrabs un mums
1.klasē bija jāiet tur pēc malkas un likās,
ka tur spokojās. Tagad par to jāsmaida.
Par skolu ir ļoti siltas atmiņas arī maniem brāļiem un māsām.
To, kāda būs Vestiena rīt, pēc gada,
pieciem, ir atkarīgs no mums pašiem.
Ir jāiet un jārada. Šobrīd pietrūkst kur
atgriezties Vestienā un kur strādāt. Nav
tādas vietas, centra, kas piesaistītu. Ļoti
grūti iziet no mājas, ja nav mērķa uz
kurieni iet. Pietrūkst iespēju, kur sevi
attīstīt. Es uztraucos arī par sava bērna
nākotni. Par izglītības iespējām.
Kāds ir Tavs novēlējums Vestienas cilvēkiem?
Cienīt ģimeni, uzturēt labas attiecības ar tuvākajiem cilvēkiem, būt mierā,
līdzsvarā ar sevi. Raizēties mazāk, dzīvot
viegli. Radīt un novērtēt mazos prieka
mirkļus.
Mums, visiem vestieniešiem, ir paveicies, ka mēs dzīvojam tādā skaistā
Latvijas nostūrī. Katrs no mums ir īpašs,
mums jāaudzina bērni, jāciena vienam
otru, jāpalīdz attīstīties mūsu pagastam
un jāapvienojas, jo te esam dzimuši,
auguši un vēlamies tepat arī palikt. Ikvienam novēlu izstaigāt lielo pasauli un
atgriezies Vestienā.
Intervēja Ināra Viļķina

Bērnudārzā/ Skolas ziņas
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Pirmsskola svētku noskaņā….
Man patīk dzīvot Vestienā
Te draugi, ģimene,
Te kalni, lejas, ezeri,
Un arī Gaiziņkalns.
Man patīk parks un veikaliņš,
Un bērnudārzā iet,
Te Salājs, Ilziņš, Viešūrs
Un skaistais Kālezers.
Latvijā – ir mūsu Vestiena
Mūsu Vestiena ir Latvijā!
Šajos dziesmas vārdos ir tik daudz
patiesas vērtības, patiesu atziņu, ka mēs
dzīvojam Latvijas visskaistākajā vietā,
blakus Gaiziņkalnam. Dziesmas autore
ir mūsu muzikālā skolotāja Ieva Vilnīte,
kura vārdus iedvesmai radusi aptaujājot
pirmsskolas darbiniekus un bērnus – kas
tev vislabāk patīk Vestienā? Un re – pārsteigums – dziesma par mūsu mīļo pagastu!
17. novembrī pirmsskolā, sagaidot
Latvijas svētkus, izskanēja ne tikai šī
dziesma, bet notika viktorīna „Ko tu zini
par Latviju?” – ar muzikāliem un radošiem brīžiem. Svinīgi, pacilāti, emocionāli tika aizdegti bērnu gatavoti lukturīši un izlikti latvju rakstu zīmē.
Visiem jaukus, svinīgus, mīļus svētkus!
Sagatavoja Vestienas pirmsskolas
skolotāja Lāsma Vītola

Saules mūžu Latvijai!
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Tā mums tikai viena ir
Mums to nav vairs jāiet meklēt
Un no citām jāatšķir
Tikai jāsargā un jāmīl
Un tai kalpot, tas ir gods
Svētī, Dievs, šo skaisto zemi
Svarīgāko, kas mums dots.
(G. Račs)
18. novembris ir latviešu
neatkarības simbols, jo 1918.
gada 18. novembrī Rīgas pilsētas Otrajā
teātrī, kuru tagad pazīstam kā Latvijas
Nacionālo teātri, tika proklamēta Latvijas Republika. Par to, ka dzīvojam brīvā valstī, esam pateicīgi mūsu senčiem,
kuri ziedoja savu dzīvi un dzīvību neatkarīgas valsts tapšanai un pastāvēšanai,
īstenojot sapni par Latvijas valsti. Savus varoņus mēs pieminējām Lāčplēša
dienā, kad iededzām svecītes Vestienas
parkā, un, skaistām melodijām skanot,
ieklausījāmies sākumskolas bērnu ierunātajās latviešu tautasdziesmu rindās.

Pirmssvētku dienās skolā bija jūtama īpaša, tikai šiem svētkiem raksturīga
gaisotne: izrotātas skolas telpas, ziedi,
kuru pamatkrāsa bija karmīnsarkana un
balta – kā valsts karogā. Varējām aplūkot par godu Latvijas dzimšanas dienai
tapušos skolēnu zīmējumus.
Latvijas valsts esības svinēšana nav
žilbinošos salūtos, iespaidīgos lāpu gājienos un skaļos koncertos pilsētu laukumos. Svētku sajūta rodama, ieskatoties acīs pretimnācējam, kuram, tāpat
kā tev, šonedēļ pie jakas piesprausta

sarkanbaltsarkanā karoga lentīte. Svētku noskaņa rodas mājās, ģimenes lokā skatoties TV,
kopā ar savējiem baudot svētku
pusdienas un dodoties pastaigā
pa tuvējo apkārtni. Apzināmies,
ka šogad svētkos nevaram būt
kopā, kā ierasts, taču kopības
sajūta dzīvo mūsu domās, sajūtās un cerībās.
18. novembra pievakarē
Vestienas parkā pie skolas varējām baudīt uzburto svētku
noskaņu, iededzot Latvijas dzimšanas
dienas simboliskajā „tortē” neskaitāmas
svecītes. Raugoties svecīšu liesmiņās, ikviens klusībā vēlējām saules mūžu Latvijai, sirds gudrību, izturību un pacietību
mūsu tautai, un katrs pats sev – laimi,
veiksmi, veselību.
Mums izdevās satvert svētku prieku
par neatkarīgu tēvzemi, kopīgi dziedot:
„Dievs, svētī Latviju!”
Sagatavoja Vestienas pamatskolas
skolotāja Elita Leiboma

Pagastā/ Intervija
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Aktualitātes no Vestienas jauniešu centra
Vestienas jauniešu centrs
ir attīstības procesā. Sociālajos tīklos Facebook un Instagram no 4. novembra līdz
26. novembrim norisinās logo
un nosaukuma konkurss,
kurā piedalīties ir iespēja ikvienam, kurš vēlas dot savu
ieguldījumu jauniešu centra
logo un nosaukuma izveidē. Labākajiem trim logo un
nosaukuma ideju autoriem
balvas sadarbībā ar Madonas
„Kebabosta”.
Vēl līdz 2. decembrim Vestienas
pagasta iedzīvotājiem ir lieliska iespēja
pievienoties Ziemassvētku labdarības
akcijā „Dāvā prieku Vestienas ļaudīm”,
kur iespējams noziedot pašgatavotas
zaptes, pārtikas produktus ar ilgāku
derīguma termiņu, sadzīvē noderīgas
lietas un cita veida preces, kas iepriecinātu Vestienas pensionārus virs 80
g.v., vientuļos pensionārus, pensionārus ar invaliditāti un tostarp bērniņus ar invaliditāti. Ja ir kādi jautājumi,
nepieciešami precizējumi par iesaisti
Ziemassvētku akcijā, var rakstīt uz epastu: betija.laudaka@madona.lv vai
zvanīt uz mob.tālr 29701349.
Oktobra labo darbu mēneša ietvaros tika rīkota maza akcija, kur bija
iespēja palīdzēt Madonas pamestajiem
dzīvnieciņiem, kuri atrodas pagaidu
mājās. 8.novembrī tika nodots atbalsts

Madonas dzīvnieku draugiem. Lielu
paldies vēlos teikt ikvienam, kurš sociālajā tīklā Facebook izlasīja par šo akciju, dalījās ar ierakstu, bet vislielāko
paldies vēlos pateikt Kristeram Zembaham un ģimenei par iesaisti. Šī noteikti
nav pēdējā reize, kad jauniešu centrs
rīko šādu akciju. Ļoti iespējams, ka šis
labais darbs būs tas, kuru veiksim katru gadu. Un es ticu, ka jau nākamreiz
būs daudz vairāk atbalstītāju un cilvēku, kas vēlēsies iesaistīties.
5. – 7. novembrī piedalījos Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras rīkotajās mācībās par digitālajiem rīkiem, kur ieguvu daudz jaunas
informācijas un prasmes darbojoties
Google rīkos. Mums bija iespēja veidot
savas izlaušanās istabas – spēli digitālajā vidē, kas pirms Covid pandēmijas
bija pazīstama kā klātienes aktivitāte

„escape room”. Varu teikt, ka
esmu guvusi jaunas zināšanas,
lai sekmīgi darbotos ar jauniešiem digitālajā vidē. Lāčplēša
dienai par godu sociālajā tīklā
Facebook un Instagram tika
publicēta pirmā manis veidotā
izlaušanās istaba „Lāčplēša dienas aktivitāte” un valsts svētkos
viktorīnas veida spēle vietnē
puzzel.org, kuru varēja izspēlēt ikviens interesents.
No 23. novembra jauniešu
centrs atsāk klātienes darbu
ZAĻAJĀ režīmā. Valdībā apstiprinātie
grozījumi nosaka, ka darbā ar jaunatni
ir atļautas tādas klātienes aktivitātes,
kas vērstas uz atbalsta sniegšanu jauniešiem. Iekštelpās drīkstēs īstenot tikai epidemioloģiski drošā vidē, proti,
visiem dalībniekiem būs nepieciešams
sadarbspējīgs Covid-19 pārslimošanas
vai vakcinācijas sertifikāts. Atbalstu
drīkstēs sniegt arī jauniešiem, kuriem
nav sadarbspējīgs Covid- 19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, tostarp izglītojamie, kuri ir veikuši Covid- 19 testu izglītības iestādē. Taču
tādā gadījumā aktivitāte organizējama
tikai ārtelpās, nepārsniedzot 20 jauniešu lielu grupu.
Informāciju sagatavoja
Vestienas jauniešu centra vadītāja
Betija Ļaudaka

Meklējot un atrodot savu kontrolpunktu
Saruna ar sportisti, Vestienas gada cilvēku Aneti
Strautu
Novembrī svinam savas valsts, savas Latvijas
dzimšanas dienu. Priecājamies par cilvēkiem,
kuri dara, rada un dzīvo
Latvijā. Ik viena doma,
ik viens labais darbs un
vārds veido mūsu nāciju,
tautu un valsti. Šis ir īstais
laiks pajautāt sev pašam:
„Ko esmu izdarījis sava pagasta un valsts labā?” Laiks, kad sapulcināt tuvākos cilvēkus, uzklāt svētku
galdu un svinēt.
Laikā, kad notiek mūsu saruna
Tu esi ārpus Latvijas. Kur Tu šobrīd
atrodies, vai sacensībās, treniņnometnē?

Pašreiz atrodos
Zviedrijā, Idrē, tā
ir orientēšanās
uz slēpēm treniņnometne.
Pašlaik mēs
gatavojamies Eiropas
čempionātam Somijā,
Kemi. Dienas
ritms ir diezgan saspringts –
ceļamies, tad pusotru stundu ir intensīvs treniņš, neliela atpūta
un tad atkal treniņš. Pašlaik trenējoties
esmu nobraukusi 400 km. Nometne
ir vairāk kā 2 nedēļas gara, to organizē orientēšanās sporta treneris Gunārs
Ikaunieks. Šāda veida nometnē esmu

ceturto gadu.
Kāds ir Tavs ceļš sportā? Kā pievērsies sportošanai, kas Tev deva ierosmi to darīt?
Apmēram no 7 gadu vecuma sāku
nodarboties ar orientēšanos sportu.
Pirms tam izmēģināju tenisu un alpīnismu, bet šie sporta veidi man īsti tā pie
sirds negāja. Pirmo reizi orientējos Vestienas pagasta organizētajos svētkos,
kur izgāju diezgan vienkāršu orientēšanos labirintu. Es izskrēju labirintu un
man piedāvāja skriet Madonas reģiona
sacensībās. Un no šī brīža es sāku trenēties orientēšanā. Manas pirmās, nopietnās sacensības bija Valmieras pilsētas
organizētais orientēšanās čempionāts,
tad man bija 9 gadi un šajā čempionātā
es saņēmu savu pirmo kausu. Vēlāk jau
sāku trenēties orientēšanos uz slēpēm,
jo pirms tam tikai skrēju. Pats pirmais

Intervija
mans skolotājs un treneris bija Juris
Švarcs. Tagad trenējos gan pie viņa, gan
pie trenera Gunāra Ikaunieka. Man ļoti
patīk orientēšanās sports. Īpaši patīk
tā sajūta, ka skrienot pa mežu esi viens
pats ar sevi, ka jāizdomā kā skriet, kādu
taktiku pieņemt, lai ātri un precīzi atrastu kontrolpunktu, kā sasniegt mērķi.
Patīk šī dažādība, daudzveidība, pārsteiguma moments, kas ir klātesošs. Mežs
ir tā vieta, kur jūtos ļoti iederīgi un labi.
No kā sastāv Tava ikdiena, pastāsti par to vairāk?
No rīta skola, pēc tam treniņi. Starp
skolu un treniņiem man ir divas stundas brīva laika. Treniņi ir sešas dienas
nedēļā, gan Madonā, gan citās vietās.
Brīvlaikā treniņi notiek divas dienas
nedēļā. Šobrīd mācos Madonas pilsētas
vidusskolā 10.klasē un dzīvoju Madonā
kopmītnēs. Laikā, kad mācības bija attālināti braukāju uz treniņiem no Vestienas uz Madonu. Daudz laika pavadīju
ceļā. Tagad, dzīvojot kopmītnēs, varu
vairāk laiku veltīt sev un ietaupu uz
braukšanas rēķina. Daudz laika prasa
arī mācībās, parasti mācos vakaros. Visvairāk man patīk bioloģija. Dzīvnieku
un augu pasaule. Ķīmija arī ļoti patīk.
Domāju pēc vidusskolas turpināt mācības Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Jebkurā gadījumā es gribēšu saistīt savu dzīvi ar sportu.
Kā Tu uzturi sevī šo vēlmi –
celties, iet, darīt? Noteikti, kā jau
visiem, ir brīži, kad gribas visu pamest un pielikt punktu. Vai Tavā
dzīvē ir tādi brīži, kad vēlies visu
pamest un dzīvot bez treniņiem, sacensībām?
Ja grib kaut ko sasniegt tad ir jādara. Ja netrenēšos nebūs nekādu sasniegumu. Pirmkārt, man ir mērķi, kurus
es gribu sasniegt un otrkārt, man patīk
tas, ko es daru. Ja runā par mērķiem,
ko es gribu sasniegt, tad es gribētu
piedalīties Pasaules orientēšanās čempionātā un iekļūt labāko sportistu sešiniekā Eiropas jauniešu čempionāta
sastāvā. Šobrīd esmu guvusi uzvaru Baltijas orientēšanās čempionātā, Pasaules skolēnu orientēšanās čempionātā
5.vietu, Eiropas jauniešu orientēšanās
čempionātā uz slēpēm 4.vieta stafetēs,
iegūti dažādi Latvijas tituli. Vislabāk
patīk garās distances, jo tajās ir vairāk
jādomā – kā visātrāk nokļūt līdz kontrolpunktam. Esmu izturīga un man
patīk veikt šos garos kilometrus. Parasti
es uzstādu sev augstākus mērķus, lai ir
uz kurieni tiekties, lai latiņa ir pacelta augstāk kā šobrīd varu tikt tai pāri.
Tas mani motivē un dod iekšējo spēku
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trenēties vēl vairāk. Šajā sporta veidā ir
ļoti stipra konkurence. Sportistes no
Krievijas, Somijas un citām valstīm ir izcilas slēpotājas. Daudz piestrādāju pie
orientēšanās, skriešanas un slēpošanas
tehnikas izkopšanas. Man ir kur augt un
pilnveidoties.
Reizēm ienāk prātā tādas domas,
ka jāmet viss pie malas. Bet tas ir tikai
tādos brīžos, kad ir ļoti liela slodze, kad
esmu pārgurusi. Tie ir vienīgie brīži,
kad ienāk šāda doma prātā. Taču, tikpat
ātri kā ienāk, tā, tikpat ātri tā arī aiziet
prom. Es saņemos un daru. Esmu laimīga to darot.
Kādas ir Tavas aizraušanās bez
sporta?
Man ļoti patīk tautiskās dejas, pirmskolā dejoju tautisko deju kolektīvā. Es
to darīju diezgan ilgi. Man atkal gribētos dejot. Man ļoti patīk sajūta, kad es
uzvelku tautastērpu un uzstājos. Esmu
patriote un saista viss, kas ir latvisks. Izņemot sportu nekam citam šobrīd laika
neatliek.
Kādi ir Tavi plāni tuvākajos 3 gados?
Pirmkārt, piedalīties Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātā uz slēpēm, atlasīties uz Baltijas čempionātu
un Eiropas jauniešu orientēšanās čempionātu Ungārijā. Lai to veiktu man ir
jāpiedalās sacensības un jāuzstāda pēc
iespējas labāki rezultāti un jāsavāc vairāk punkti.
Vai saredzi sevi arī citur, ne tikai
Latvijā?
Dzīvot es gribētu tikai Latvijā. Es
redzu savu vietu Latvijā, bet saredzu
sevi arī trenējoties un pārstāvot kādu
ārzemju klubu. Man patiktu aizbraukt
uz pāris nedēļām uz kādu klubu pa-

trenēties, tad atgriezties, un trenēties
Latvijas klubā. Es vienmēr zināju, ka palikšu dzīvot Latvijā, te ir mana sirds, te
piedzimu, te mācos, te dzīvo visi mani
mīļie cilvēki.
Ko Tev nozīmē dzīvot Vestienā,
tik tuvu Gaiziņkalnam, šai spēka
vietai?
Mums apkārt ir daudz kalnu. Man
patīk iet pastaigāties uz Gaiziņa pusi.
Patīk skats rudenī, kā izskatās apkārt.
Daba man dod spēku. Ejot pastaigās es
daudz pārdomāju un izdomāju visu to,
ko darīšu tālāk. Šobrīd ir jauki tas, ka
ir uzstādīti āra trenažieri un varu iet uz
tiem trenēties.
Vestienas pamatskolā sāku mācīties 4.klasē. Gribu pateikt visas skolas
kolektīvam lielu paldies. Par atbalstu,
iegūtajām zināšanām un sapratni. Vienmēr jutu skolotāju palīdzību un interesi
par manu personību.
Mūsu saruna notiek pāris dienas
pēc Latvijas dzimšanas dienas. Ko
novēli Latvijai 103 dzimšanas dienā?
Latvijai novēlu saglabāt savu dabas
varenību, skaistumu, to, kas mums,
Latvijai, ir tikai raksturīgi. Lai kāpjam
kalnā! Lai cilvēki vairāk smaida, lai tie
ir laimīgi, jo, vairāk laimīgu cilvēku, jo
laimīgāka būs mūsu Latvija.
Vai Tev ir kāda garda svētku recepte ar kuru gribi padalīties?
Latvijas dzimšanas dienas svinības
man asociējas ar rupjmaizes kārtojumu.
To pagatavojot var salikt Latvijas karoga
krāsās. Parasti to svētkos gatavojam un
svinam Latvijas dzimšanas dienu ciešā
ģimenes lokā.
Intervēja Ināra Viļķina

Aktuāli
Šobrīd notiek Madonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam
un attīstības programmas 2021. – 2027.
gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana
Ikvienam no mums ir iespēja izteikt savus priekšlikumus. Vestienas iedzīvotāju iniciatīvas grupa ir sagatavojusi priekšlikumus Vestienas pagasta attīstībai (skat zemāk).
Lūgums ikvienam no jums, padomāt un papildināt šo priekšlikuma sarakstu. Ja jums ir kādi priekšlikumi, kuru nav šajā sarakstā, vai gribat papildināt šo
sarakstu, sūtiet info uz e-pastu azu55@tvnet.lv līdz 1.decembrim. Jautājumu
gadījumā zvanīt Ināra 26782385.
Priekšlikums mainīt projekta nosaukumu no „Burova muzeja kolekcijas
pārcelšana uz Vestienas ciemu” uz „Leļļu vecmeistara A.Burova kolekcijas
pārcelšana uz Vestienas muižu un Vestienas pagasta vēsturiskās telpas
izveide”.
Priekšlikums dīķa tīrīšanu veikt visiem trijiem dīķiem, kas atrodas ap
Vestienas muižu.
Priekšlikums paredzēt finansējumu energoefektīvam Nākotnes un Eglīšu
ielas apgaismošanas projektam.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Gājēju celiņš no Vestienas pagasta mājas līdz Eglīšu ielai.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Gājēju celiņš no Vestienas pagasta mājas līdz Kāla ezera publiskajai peldvietai.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas un
Bērzaunes pagastos – velo celiņš no Bērzaunes uz Vestienu un no Vestienas
uz Gaiziņkalnu.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
norādes zīmes uz apskates objektiem un veco norādes zīmju atjaunošana.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Vestienas muižā otrajā stāvā esošo telpu pārveide par dzīvokļiem, reģistrēt tos
kā dzīvokļus. Vestienas muižā esošo 4 dzīvokļu remonts.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Vestienas tautas nama – 2. stāva zāles grīdas atjaunošana, kino telpas remonts,
1.stāvā elektrības instalācijas nomaiņa, ieejas durvju un jumtiņa nomaiņa,
ieejas kāpņu betonēšana.
Vēsturisko kāpņu atjaunošana/projekts.
Fasādes atjaunošana.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā
- Vestienas pagasta estrāde – jaunu kāpņu izbūve no estrādes uz ezeru.
Estrādes balkona atjaunošana. Estrādes WC rekonstrukcija.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Vestienas muižas gatves asfaltēšana. Vestienas mūra (pacēluma) saglabāšana.
Muižas centrālā uzbraukuma daļa.
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Parka ielas asfaltēšana
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīciju projektam Vestienas pagastā –
Vestienas muižas parka un ēkas izgaismošana
Priekšlikums paredzēt finansējumu investīcijām Vestienas pagastā –
pašvaldības grants ceļu atjaunošana.
Priekšlikums pagasta automašīnas un piekabes iegādei Vestienas pagasta NīN
Priekšlikums foto un filmēšanas kameras iegādei Vestienas tauta nama un
Vestienas pagasta vajadzībām
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Ziņas no
bibliotēkas

Rakstniece Keita Atkinsone sarakstījusi romānu – „Kad reiz būs labas ziņas?” un man gribas atbildēt, ka kaut
kas patīkams jau ir gan.
Attālinātā darba laikā, bibliotēkas
krājums ir papildināts ar 19 jaunām
grāmatām:
Visvaldis Lācis atmiņu atspulgos,
Fāgelunda, Jennija. 24 labie darbi,
Miso, Gijoms. Bruklinas meitene,
Krilova, Gunita. Cukursaldā,
George, Nina. Dienvidgaismas,
Račko, Karīna. Ekstāze,
Atkinsone, Keita. Kad reiz būs labas
ziņas?,
Stēna, Kamilla. Mirušo dvēseļu
ciems,
Ruka, Elvita. Paradīze ir tikai vieta
uz zemes,
Railija, Lūsinda. Pazudusī māsa. [7.
grāmata],
Skani, mana grāmatiņa!,
Pēk! Mūū! Ruk!.
Rīsa, Džoana. Sapņotāja Parīzē.
Rūmnieks, Valdis. Sudrabiņš,
Hietamies, Eve. Tētis skolā,
Žolude, Inga. Vendenes lotospuķe,
Moja, Džodžo. Zvaigžņu dāvātāja,
Bomane, Korina. Mēnessgaismas
dārzs,
Remess, Andžils. Sporta smaidi un
grimases.
Informāciju iesūtīja
Vestienas bibliotēkas vadītāja
Jūsma Ogorodņikova

Informācijai!
Vestienas pagasta pārvaldes
vadītāja Artūra Vāveres
apmeklētāju pieņemšanas laiks.
Katra mēneša pirmā ceturtdiena.
Decembris – 2. decembris.
No 10.00 līdz 14.00.
Tālrunis: 29336590.

Vestienas pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums
„Pie Mums”
„Pagastmāja”, Vestienas pag.,
Madonas nov., LV-4855
Informāciju apkopoja Ināra Viļķina
Iespiests SIA „Erante”, Saieta laukumā 2,
Madona, LV-4801
Tirāža 250 eksemplāri.

