
DAŽĀDAS ZIŅAS 2019. gada 6. februāris6/                    

PASĀKUMI
MADONAS pilsētas 

kultūras namā
9. februārī pulksten 18

amatiermākslas kolektīvu 
koncerts „Kaimiņi 

nāburdziņi”.  Piedalās 
pašdarbības kolektīvi no 

Krustpils, Cesvaines, Lubānas, 
Pļaviņām, Ērgļiem, Rēzeknes, 
Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 
Madonas. Darbosies tirdziņš.

Ieeja — bez maksas.
14. februārī pulksten 19
koncerts „Mārcis Auziņš. 

Aizrautība”.
Biļetes cena — 

7; 10; 12 eiro „Biļešu 
paradīzes” un kinoteātra 

„Vidzeme” kasē.
24. februārī pulksten 15

R. Blaumaņa Madonas Tautas 
teātra izrāde — 

J. Kļava „Dāmas”.
Piedalās: I. Zosāre, D. Vēze, 

D. Ivanova. Vietu skaits mazajā 
zālē ierobežots, lūgums 

izņemt ieejas kartes kinoteātra 
„Vidzeme” kasē.

Notiek biļešu 
iepriekšpārdošana:
* uz starptautisku 

projektu — mūziklu 
„Baltican Carmen” 

17. februārī pulksten 
16. Piedalās: A. Dribas un 
mākslinieki no Lietuvas, 

Izraēlas, Baltkrievijas, Ukrainas. 
Biļetes cena — 

9; 10; 11; 12 eiro „Biļešu 
paradīzes” kasē;

* uz Valmieras teātra 
izrādi — T. Viljamss „Kaķis 
uz nokaitēta skārda jumta” 
27. februārī pulksten 19. 

Drāma 2 daļās. Lomās: 
K. Freimanis, M. Liepa, 

I. Puķe, S. Putniņa u. c. Biļetes 
cena — 8; 10; 12 eiro „Biļešu 

paradīzes” un kinoteātra 
„Vidzeme” kasē;

* uz Latvijas Leļļu teātra 
izrādi bērniem — E. Rauds 

„Naksitrallīši” 6. martā 
pulksten 10.30 un 12.30. 

Biļetes cena — 3; 3,50 eiro tikai 
kinoteātra „Vidzeme” kasē;

* uz latviešu pop/folk/hipster/
svinger roka ekoloģiskās 
mūzikas grupas „Ducele” 

koncertu „Tā viš i” 8. martā 
pulksten 19. Biļetes cena — 

7; 10; 12; 15 eiro „Biļešu 
servisa” un kinoteātra 

„Vidzeme” kasē;
* uz mūzikas un dejas 

izrādi — R. Pauls, J. Peters 
„Māsa Kerija” 17. martā 
pulksten 15. Galvenajās 

lomās: K. Zaharova, R. Lepers, 
N. Rutulis. Biļetes cena — 
12; 15; 18; 20 eiro „Biļešu 

paradīzes” kasē.

Kases darba laiks:
no pulksten 10 līdz 16

un stundu pirms kinoseansa,
kinoteātra „Vidzeme” telpās

Tirgus ielā 5.
T. informācijai 64822631.

LAUTERES kultūras namā
8. februārī pulksten 19

muzikālā apvienība „Ķekars”
aicina uz muzikāli 

izklaidējošu programmu
„Nopietni un pa jokam par 
dzīvi”. Ieeja — bez maksas.

Transports pulksten 18.15 no 
Zelgauskas, pulksten 18.30 
Kusā no laukuma pie sporta 

zāles.
15. februārī pulksten 19

Vecpiebalgas kultūras nama 
amatierteātra „Sumaisītis” 

izrāde — Justīne Kļava 
„Dāmas”.

Ieejas maksa — 3 eiro.

AGRITA NUSBAUMA-
KOVAĻEVSKA

Pirmdien, 4. februārī, Madonas 
pilsētas vidusskolas 2.—4. klašu 
skolēniem bija iespēja iepazīt 
dažādas profesijas, par kurām 
pastāstīja audzēkņu vecāki un 
vecvecāki. Karjeras attīstības 
atbalsta pasākums „Amatu diena 
2019” notika projekta „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” ietvaros.

„Amatu dienā 2019” piedalījās 
pavisam 15 2.—4. klašu skolēnu 
vecāki (divi no tiem — vecvecāki), 
dažādu profesiju un interesantu 
vaļasprieku pārstāvji. 2. klašu vecāki 
katrs novadīja četras nodarbības, sa-
vukārt 3.—4. klašu vecāki un vecve-
cāki katrs vadīja piecas nodarbības.

Pedagogs — karjeras konsul-
tants Jolanta Pabērza stāstīja: 
— Karjeras attīstības atbalsta pasā-
kuma mērķis ir iepazīstināt skolēnus 
ar vecāku, vecvecāku profesijām un 
vaļaspriekiem. Kopš 2017. gada 1. 
aprīļa Madonas pilsētas vidusskolā 
sākumskolas posmā vadu projektu 
„Karjeras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs”. Šāda 
veida pasākums karjeras projekta 
ietvaros notika pirmo reizi, un jāsa-
ka, ka ar paveikto apmierināti ir gan 
vecāki, gan skolēni. Lai gan līdz šim 
ir vadīti un organizēti daudzi un da-
žādi pasākumi, šis ir devis vērtīgus 
kontaktus, iepazīti jauni cilvēki — 
savas jomas profesionāļi. Esmu 
gandarīta par vecāku atsaucību. 
Domāju, ka arī viņi guva jaunu pie-
redzi un pozitīvas emocijas. Paldies 
gan vecākiem un vecvecākiem, gan 
klašu audzinātājām par ieguldīto 
darbu pasākuma īstenošanā.

Kad vecāku vadītās nodarbības 
bija beigušās, Jolanta Pabērza aicinā-
ja visus pulcēties un kopīgi dalīties 
iespaidos.

Uzrunājot klātesošos, Jolanta 
Pabērza teica: — Jūs šodien esat 
darījuši svētīgu darbu, mācījuši 
bērniem dzīvi, ko dzīvojat, jo, da-
loties zināšanās par savu profesiju, 
vaļaspriekiem, jūs paplašinājāt bēr-
nu redzesloku, likāt ieraudzīt savas 
maizītes mīkstumu un arī garozu. 
Šodien jūs bijāt ne tikai mamma un 
tētis, vecmāmiņa un vectētiņš savam 
bērnam un mazbērnam, bet arī no-
darbību vadītājs savu bērnu klases-

biedriem un skolasbiedriem, pilnīgi 
cits uzsvars — ļoti nozīmīgs un uz 
nākotni vērsts. Šobrīd 2.—4. klašu 
skolēniem vēl nav jābūt gataviem 
izvēlēties savu nākamo profesiju, bet 
ir īstais laiks intereses radīšanai. Un 
šis brīdis ir ļoti piemērots, jo šajā ve-
cumposmā bērniem viss patīk, viņi ir 
droši, radoši, gatavi eksperimentēt.

„Amatu dienā 2019” iesais-
tījās 15 vecāki un vecvecāki, lai 
dalītos stāstos par savu profesiju, 
ar entuziasmu atbildēja uz bērnu 
jautājumiem, kā arī iesaistīja skolē-
nus praktiskās nodarbībās. Daudzi 
vecāki atzina, ka pirms došanās 
klasē bija ļoti satraukušies, bet pēc 
nodarbībām ir liels gandarījums.

Katrs no vecākiem bija ieradies, 
savu mērķu vadīts. Latvijas Re-
publikas zemessargs Andris Plinte 
ieradās, lai bērniem pastāstītu, ka 
būt zemessargam — tas ir dzīves-
veids, ka jādzīvo ne tikai sev, bet arī 
jānosprauž augstāki mērķi, jāaug 
Latvijai. Savukārt Marģers Smudzis 
norādīja, ka šī bija lieliska iespēja 
bērniem pastāstīt par optiku un 
optometrista profesiju, un uzsvēra, 
ka šādi var parādīt profesiju dažādī-
bu, izaugsmes iespējas, un dzīvē ir 
iespējams doties dažādos virzienos 

un satikt dažādus cilvēkus.
Pēc nodarbībām Gita Kellija 

atklāja: — Ar bērniem nodarbību 
laikā es dalījos savā vaļaspriekā. 
Mani interesē viss, kas ir saistīts 
ar hennu, un par to stāstīju un 
rādīju bērniem. Lai gan no rīta biju 
ļoti uztraukusies, bērnu miers un 
pozitīvisms nomierināja arī mani. 
Bērni uzmanīgi klausījās un ar lielu 
interesi vēlējās arī radoši darboties. 
Pozitīvi, ka spēju ieinteresēt ne tikai 
meitenes, bet arī puišus. Savstarpē-
ji sadarbojoties, es pati guvu ļoti 
daudz pozitīvas enerģijas.

Savukārt Zane Grīnvalde bēr-
niem stāstīja par darbu muzejā. 
— Lai gan 4. klašu skolēni bieži 
viesojas muzejā, jo mans darbs ir 
saistīts arī ar skolēniem, šoreiz pa-
stāstīju, ko nozīmē darbs muzejā. 
Pieļauju, ka ne tikai bērniem, bet arī 
pieaugušajiem, pastāstot nianses par 
jebkuru profesiju, mainās priekš-
stats. Bērni bija ļoti ieinteresēti, 
priecīgi un noteikti nebija garlaikoti. 
Esmu priecīga, ka atnācu un pastās-
tīju par savu profesiju. Iespējams, 
ka pēc gūtajiem iespaidiem kāds 4. 
klases skolēns nākotnē izvēlēsies arī 
darbu muzejā. Mans darbs ir saistīts 
ar dažādiem izaicinājumiem katru 

dienu, — atzina Zane Grīnvalde.
Bet Ivars Zalpēters, kas strādā 

Valsts policijas kriminālistikas pār-
valdē, uzsvēra: — Esmu patīkami 
pārsteigts par bērniem, kuriem 
vadīju nodarbību, iepazīstinot ar 
savu profesiju. Pārsteidza daudzie, 
ar aizrautību un interesi uzdotie 
jautājumi. Bērni ir zinātkāri, kas 
ir ļoti pozitīva iezīme. Domāju, ka 
pēc karjeras dienas, uzklausot katru 
profesijas pārstāvi, bērni noteikti 
būs guvuši priekšstatu un apdomās 
arī savu profesijas izvēli nākotnē.

„Amatu dienas 2019” noslēgu-
mā Madonas pilsētas vidusskolas 
direktore Inese Strode pateicās 
vecākiem: — Man ir patiess prieks, 
ka vecāki ir atsaucīgi un ar prieku un 
aizrautību iesaistījās šajā pasākumā. 
Bērni ir radoši, atvērti un zinātkāri, 
un šādi pasākumi mudina palūkoties 
uz dažādām profesijām, kā arī pavir-
zīt mācību procesu citādākā gultnē. 
Runājot ar vecāko klašu skolēniem, 
viņi atzīst, cik nozīmīgi ir bijis satikt 
dažādu nozaru speciālistus, kas ir 
iedvesmojuši pastiprināti interesē-
ties un vēlāk arī izvēlēties kādu pro-
fesiju. Priecājos, ka ir šāds atbalsts 
karjeras izaugsmei un ir speciālists, 
kas ar to nodarbojas. 

Sākumskolas skolēni iepazīst profesijas

2.—4. klašu skolēnu vecāki un vecvecāki kopā ar Madonas pilsētas vidusskolas direktori Inesi Strodi un 
pedagogu — karjeras konsultantu Jolantu Pabērzu pēc nodarbību vadīšanas.           AGRA VECKALNIŅA foto

2019. gadā Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta Vidzemes 
reģiona brigāde (VUGD VRB) pa-
plašinās to objektu klāstu, kuros 
šogad tiks veiktas papildu uguns-
drošības pārbaudes, tajās iekļau-
jot objektu grupas, kur pēdējos 
gados atkārtojušies ugunsgrēki, 
kokapstrādes uzņēmumus, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
koplietošanas telpas.

VUGD jau šobrīd regulāri veic 
ugunsdrošības pārbaudes noteiktās 
objektu grupās atbilstoši to bīstamī-
bai un nozīmei. Piemēram, paaugsti-
nātas bīstamības objektos, izglītības 
iestādēs, ārstniecības un sociālās ap-
rūpes iestādēs un viesnīcās, kurās var 
nakšņot vairāk nekā 50 cilvēku, pār-
baudes tiek veiktas ne retāk kā reizi 
divos gados. Publiskās ēkās, kurās 
vienlaikus var uzturēties vairāk nekā 
200 cilvēku, pārbaudes tiek veiktas 
ne retāk kā trijos gados. Papildus 
tiek reaģēts arī uz iesniegumiem vai 
citā veidā saņemto informāciju par 
iespējamiem ugunsdrošības prasību 
pārkāpumiem, un tiek veiktas neplā-
notas pārbaudes.

Kā skaidro Andrejs Rjabkovs, 
VUGD VRB brigādes komandiera 

vietnieks, Vidzemē jau daudzus ga-
dus tiek veikta analīze un, vadoties 
pēc tur redzamajiem faktiem un ten-
dencēm, arī plānots darbs. Publiskajā 
telpā vairāk izskan informācija par 
neplānotajām pārbaudēm, piemē-
ram, kad tika pārbaudīts izlaušanās 
spēļu telpu drošums, taču amatper-
sonas ugunsdrošības pārbaudes veic 
katru dienu. Un arī šeit tiek uzsvērts, 
ka tiek strādāts, lai vidi mums visiem 
apkārt padarītu drošāku. VUGD mēr-
ķis noteikti nav sodīt, bet izskaidrot, 
lai objektu un ēku īpašnieki izprastu, 
kādēļ ugunsdrošības noteikumos ir 
iekļautas noteiktas prasības, un tās 
arī ieviestu.

Lai uzlabotu un pilnveidotu 
situāciju ugunsdrošības jomā un 
pamatojoties uz risku izvērtējumu, 
tostarp arī analizējot ugunsgrēku iz-
celšanās iemeslus, VUGD VRB katru 
gadu nosaka papildus pārbaudāmo 
objektu grupas, kurās tiek veiktas 
ugunsdrošības pārbaudes. Šogad 
Madonas pusē amatpersonu uzmanī-
bas lokā būs arī sociālās un veselības 
aprūpes iestādes.

Ņemot vērā to, ka 2018. gadā Lat-
vijā pieaudzis ugunsgrēku skaits būv-
objektos, būvniecības laikā uguns-

drošības pārbaudes tiks veiktas arī 
publiskās ēkās, kurās vienlaikus var 
atrasties vairāk par 25 cilvēkiem. Līdz 
šim būvniecības laikā ugunsdrošības 
pārbaudes tika veiktas tikai trešās 
grupas būvēs, kas ir, piemēram, ēkas 
ar vairāk nekā pieciem virszemes stā-
viem, publiskās ēkas, kurās paredzēts 
vienlaikus uzturēties vairāk nekā 
100 cilvēkiem, ražošanas ēkās, kuru 
kopējā platība ir lielāka par 1000 m2, 
un citās būvēs.

Plānotās ugunsdrošības pār-
baudes notiks visa gada laikā. Pirms 
pārbaudes VUGD VRB amatpersonas 
sazināsies ar pārbaudāmā objekta 
pārstāvi, lai vienotos par pārbaudes 
laiku. Ierodoties uz pārbaudi, amat-
personai ir jānosauc savs uzvārds, 
amats un jāuzrāda dienesta apliecība. 
Savukārt pēc pārbaudes noslēguma 
amatpersona informēs par uguns-
drošību objektā atbildīgo personu 
par ugunsdrošības pārbaudes re-
zultātiem. Ja tiks konstatēti uguns-
drošības prasību pārkāpumi, kas 
nerada tiešus ugunsgrēka izcelšanās 
draudus, tad VUGD VRB amatper-
sona sastādīs pārbaudes aktu, kurā 
tiks norādīti konstatētie pārkāpumi 
un termiņi to novēršanai. Savukārt, 

ja pārbaudē tiks konstatēti nopietni 
ugunsdrošības prasību pārkāpumi, 
kas rada tiešus ugunsgrēka izcelšanās 
draudus, tad amatpersona var arī pie-
ņemt lēmumu par objekta darbības 
apturēšanu un uzsākt administratīvo 
lietvedību.

Pārbaudāmo objektu un būvob-
jektu klāsts paplašināts, lai uzlabotu 
un pilnveidotu ugunsdrošības si-
tuāciju valstī, kā arī pamatojoties uz 
risku izvērtējumu, tostarp analizējot 
ugunsgrēku izcelšanās iemeslus. 
Šāds risinājums paredzēts arī šā gada 
8. janvārī Ministru kabineta apstipri-
nātajā konceptuālajā ziņojumā “Par 
valsts politiku ugunsdrošības jomā”, 
kura mērķis ir uzlabot situāciju 
ugunsdrošības jomā Latvijā.

2018. gadā visā Latvijā papil-
du ugunsdrošības pārbaudes tika 
veiktas muzejos, baznīcās, muižās 
un pilīs, kur tika plānota Latvijas 
simtgadei veltīto pasākumu norise. 
Vidzemē ugunsdrošības pārbaudes 
notika 40 baznīcās, 30 muzejos un 
21 muižā un pilī.

Materiālu publicēšanai 
sagatavoja

AGRITA NUSBAUMA-
KOVAĻEVSKA

Ugunsdrošības uzraudzībā turpināsies mērķtiecīgs darbs


