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Tēti, atnāc pie manis uz “Saulīti”!
IVETA ŠMUGĀ

Īpaša ielūguma katram nebija,
bet katrā PII “Saulīte” grupiņā
uzraksts aicināja tētus ierasties
uz Tēva dienai veltītu pasākumu,
kas pagājušajā piektdienā, 14.
septembrī, tika sarīkots dārziņa
pagalmā.
Tā bija viena no jautrākajām
pēcpusdienām PII “Saulīte” ikdienas dzīvē, jo tā bija Tētu stunda,
kad visus tēvus gaidīja jo īpaši un
visi stiprā dzimuma pārstāvji, savu
atvašu uzmundrināti, nokļuva
uzmanības centrā un tika iesaistīti
aizraujošās stafetēs. Varēja aplūkot
radošos darbiņus un novērtēt līdzību ar sevi bērnu zīmētajā tētu
portretu galerijā. Arī bērniem tā
bija iespēja sajust tēta stiprās rokas,
klēpi un apskāvienu, kā arī padraiskoties jautrās un atraktīvās izklaides
disciplīnās.
Pirms tam visiem, arī mammām,
māsām, brāļiem, omēm un opjiem
mūzikas ritmos skolotājas Evitas
Paegles vadībā bija jāizpilda iesildīšanās vingrinājumi.
Visi tēti šogad stafetēs piedalījās
nevis savu bērnu grupu ietvaros,
bet tika sapulcināti un sadalīti pa
komandām, piemēram, “Smaidīgie
zaķi, “Draiskie gaiļi”, “Pieklājīgie
eži”, “Aizrautīgie lāči”, “Labsirdīgās pūces”, “Jautrie ēzeļi” u. c.,
saņemot atbilstīgu piespraudi un
komandas vadītāju atraktīvā tērpā.
Aktīvi iesaistoties jautrajās stafetēs, stunda paskrēja nemanot. Tēvu
komandām vajadzēja lekt maisā,
spēlēt “fotbolu” ar stilizētām brillēm, skriet kopā ar bērnu un salasīt
grozā bumbiņas, trāpīt mērķī, salikt
puzli, “makšķerēt”, vilkt virvi u. c.,
prast būt gan līderiem, gan komandas biedriem. Šajā pēcpusdienā visi
bija uzvarētāji, zaudētāju nebija, jo
laiks, kas pavadīts kopā ar bērniem,

“Saulītes” pagalmā uzmanības centrā — tēvi kopā ar bērniem.

Skaļākais atbalsts un uzmundrinājums — virves vilcējiem.
AGRA VECKALNIŅA foto
parasti ne tikai sniedz pozitīvas
emocijas, bet paliek atmiņās vēl ilgi.

Arī meitas un dēli nereti vēl pēc gadiem atceras kādu ainu no bērnības.

Noslēgumā tapa kopīgs lielās
PII “Saulīte” ģimenes foto, visi cienājās pie Veselības galda, bet katrs
tēvs saņēma visaugstākās raudzes
atzinību — saules krāsas karodziņu ar uzrakstu “Tu esi vislabākais
tētis”.
— Tas, ka tēti saņemas, atnāk
pie bērniem uz pasākumu, aktīvi
iesaistās, ir apsveicami. Cik bērni
ir lepni par to, ka tēvi piedalās
sacensībās, mēs visi varam redzēt.
Jaunajās ģimenēs ir daudz aktīvu
tēvu, kas gatavi darboties priekšplānā, bet šodien var redzēt, cik daudz
viņu patiesībā ir, — uzsvēra PII
“Saulīte” vadītāja Daiga Elga Ābola,
pateicoties tēviem par kopābūšanu.
— Parasti pasākumos vairāk
redz māmiņas, bet šī ir tā reize,
kad svētki ir sapulcinājuši tik daudz
tēvu, — novērtēja pēcpusdienā
uzrunātie. 

No Vidzemes centrālās augstienes līdz Lapzemei
Madonas novada fonds kopā
ar pašvaldību darbiniekiem un
uzņēmējiem no Madonas, Ērgļu
un Cesvaines novada piedalījās
pirmajā starpvalstu sadarbības
projekta „Strūves maršrutu tīkls”
aktivitātē pie sadarbības partneriem Zviedrijā un Somijā.
Projekta vadošais partneris ir
vietējās rīcības grupa no Igaunijas
NVO PAIK, partneri — Lapzemes
Lietišķo zinātņu universitāte (Somija), vietējās rīcības grupas Tornedalen 2020 (Zviedrija) un Madonas
novada fonds (Latvija).
Šī projekta mērķis ir iepazīstināt vietējos iedzīvotājus ar Strūves
ģeodēzisko loku un veicināt tā kā
pasaules mantojuma pievilcību, kā
arī apmainīties idejām par vietas potenciāla lomu reģionālajā attīstībā.
Strūves ģeodēziskais loks ir
triangulācijas uzmērīšanas ķēde,
kas stiepjas aptuveni pa 26° meridiānu no Hammerfestas apkārtnes
mūsdienu Ziemeļnorvēģijā 2820 km
virzienā uz dienvidiem līdz Izmajilas pilsētas apkārtnei pie Melnās
jūras. Meridiāna loka uzmērīšanas
darbi tika veikti no 1816. līdz 1855.
gadam Frīdriha Georga Vilhelma
Strūves vadībā. 2005. gadā Strūves
loks tika iekļauts UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā kā unikāla,
sava laika garākā un precīzākā
ģeodēzisko uzmērījumu sistēma
un izcila sava laika zinātnes vēstures un tehnikas attīstības liecība.
Strūves ģeodēziskais loks šķērso 10
valstis: Norvēģiju, Zviedriju, Somiju,
Krieviju, Igauniju, Latviju, Lietuvu,
Baltkrieviju, Moldovu un Ukrainu.

Četru projekta dalībvalstu — Somijas, Zviedrijas, Latvijas un Igaunijas —
pārstāvji.
UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti 34 Strūves ģeodēziskā
loka punkti. No Latvijā uzmērītajiem
16 punktiem UNESCO Pasaules
mantojuma sarakstā iekļauti divi —
„ Jēkabpils” un „Sestukalns”. Lepojamies ar faktu, ka ģeodēzisko
uzmērījumu punkts „Sestukalns”
N565024, E253812 atrodas Ērgļu
novada Sausnējas pagasta Ziestu
kalnā un ir zināms arī pasaulē.
Gājām pārgājienos, apmeklējot
piecus loka punktus Tornio upes
krastos Zviedrijā un Somijā, vērtējām, kā partneri veidojuši vienota
stila norādes uz tiem, kā attīstījuši

blakusesošo infrastruktūru, un,
skatot zelta rudeni Lapzemes augstienēs, zīmējām vīzijas par saviem
vēl neapgūtajiem svarīgajiem Strūves punktiem Nesaules kalnā un
Gaiziņkalnā. Nesaules kalnā Latvijas
Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
ir uzstādījusi ģeodēziskā punkta
atzīmi, taču vēsturiskā uzmērījuma
vieta nav sakārtota, arī Gaiziņkalnā
nepieciešams uzstādīt piemiņas
zīmi. Ģeodēzisko uzmērījumu punkti atrodas augstienēs, tāpēc svarīgi
būtu arī mums uzcelt skatu torņus,
lai apmeklētājiem būtu iespēja vērot
skaistu un plašu panorāmu. Savda-

bīgi, ka Tornio upes vienā krastā ir
Somija, otrā — Zviedrija, taču viņi
nekad nedalot pēc tautības, tikai
pēc tā, kurā krastā kurš dzīvo. Mums
Strūves projekta ietvaros veidojas
starpnovadu sadarbība, kopīgiem
spēkiem un līdzekļiem jāveido
bukleti par Strūves punktiem un
citas aktivitātes Strūves punktu
atpazīstamības veicināšanai.
Darba grupās spraigās diskusijās izstrādājām risinājumus, kā šo
vērtīgo nemateriālo kultūras mantojumu saglabāt no paaudzes uz
paaudzi, kā ieinteresēt iedzīvotājus
un sniegt zināšanas skolēniem, kā
attīstīt tūrisma pakalpojumus, lai tie
kļūtu interesanti ne tikai savējiem,
bet arī citu valstu tūristiem, meklējām jaunas sadarbības iespējas ar
partneriem, izmēģinājām jauno,
igauņu kolēģu izstrādāto aplikāciju
ar Strūves punktiem.
Nākamā gada augustā projekta
sadarbības partnerus uzņemam
Latvijā, rīkojot konferenci un apmeklējot Strūves ģeodēziskā loka
punktu Ērgļu novada Sestukalnā.
2020. gada aprīlī, Strūves dzimšanas mēnesī, tiekamies Igaunijā, jo
tieši no Tērbatas observatorijas tika
sākti Vidzemes trigonometriskās
uzmērīšanas darbi.
ILZE BARDZIŅA,
Madonas novada fonda
SVVA stratēģijas koordinatore
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PASĀKUMI
LUBĀNĀ
21. septembrī pulksten 18
pilsētas klubā
dokumentālā filma
„Baltu ciltis“ —
ar vēsturiskās „realitātes”
inscenējumiem un
krāšņām animētām
epizodēm par
13. gadsimta baltu tautām,
kas vēlāk izveidoja latviešu
nāciju.
Režisori: Raitis Ābele un
Lauris Ābele.
Ieejas maksa — 2 eiro.
22. septembrī pulksten 11
novada tūrisma un
kultūrvēsturiskā
mantojuma centrā
11. tikšanās ciklā
„Dzimis Lubānas pusē,
audzis Latvijai”.
Aicinām uz tikšanos ar
Latvijas Amatniecības kameras
aušanas amatu meistari
Rudīti Plato un
restauratoru Jāni Valdi Plato.
22. septembrī pulksten 20
pilsētas klubā
amatierteātra „Zeltrači”
kolektīva viesizrāde —
M. Horna „Brangais ķēriens”.
Režisore Ilona Malahovska.
Ieeja — bez maksas.
DZELZAVAS kultūras namā
21. septembrī pulksten 19
Sarkaņu amatierteāra
„Piņģerots” izrāde —
A. Putniņš
„Vai vērdiņš vēl dzīvs?”.
Veltījums Latvijai simtgadē.
Edgara Janovska mūzika,
Guntas Apeles režija.
Ieejas maksa — 2 eiro;
skolēniem ieeja —
bez maksas.
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