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Sakārto Haralda Medņa māju „Dzintari”
Madonas novada pašvaldība iesaistās projektu darbā

Dziesmu svētku muzejiem 
būtu jābūt ne tikai Dikļos un 
Madonas pusē, šādām kultūras 
liesmiņām būtu jāmirgo 
visā Latvijas kartē. 

Projektu fi nansē 
Mediju atbalsta fonds no 
Latvijas valsts budžeta 
līdzekļiem

Atvērumu sagatavoja 
INESE ELSIŅA

Izmantoti AGRA VECKALNIŅA  
un arhīva foto

Atskatoties pagātnē, augam tagadnei un nākotnei

— Būvdarbi objektā ir pabeigti, projekta dokumentācija iesniegta būvvaldē, — vēsta Madonas novada 
pašvaldības projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Indra Kārkliņa.

Dzīve Kristiāna Dāvida pamatskolā
VIEDOKĻI

Madonas novada 
pašvaldības īstenotie 
projekti Lauku atbalsta 
dienesta LEADER 
programmas aktivitātē 
„Kultūrvēsturisku 
pieminekļu un dabas 
objektu sakārtošana, 
veicinot tūrismu un 
iedzīvotāju aktivitāti”
1. Apkures un 
ventilācijas sistēmas 
atjaunošana 
Vestienas muižas ēkā.
• Projekta kopējās 

izmaksas EUR 
83 546,79, no tām 
Lauku atbalsta 
dienesta � nansējums 
EUR 40 000,00 un 
Madonas novada 
pašvaldības 
līdz� nansējums
 EUR 43 546,79.

• Projekta īstenošanas 
termiņš: 30.12.2016.—
30.04.2019.

2. Jura Alunāna parka 
atjaunošana Madonas 
novada Kalsnavas 
pagastā.
• Projekta kopējās 

izmaksas EUR 
205 478,50, no tām 
Lauku atbalsta 
dienesta � nansējums
 EUR 40 000,00 
un Madonas 
novada pašvaldības 
līdz� nansējums 
EUR 165 478,50.

• Projekta īstenošanas 
termiņš: 09.01.2017.—
21.12.2018.

3. Haralda Medņa 
dzimtas mājas „Dzintari” 
atjaunošana.
• Projekta kopējās 

izmaksas EUR 
253 001,35, no tām 
Lauku atbalsta 
dienesta � nansējums 
EUR 40 000,00 un 
Madonas novada 
pašvaldības 
līdz� nansējums 
EUR 213 001,35.

• Projekta īstenošanas 
termiņš: 
05.12.2016.—
30.01.2020.

Kopš 2010./2011. mācību gada 
Grostonas draudzes pamatskola 
jeb Kalna skola Barkavas pagastā 
nes Kristiāna Dāvida pamatskolas 
vārdu. No pirmsākumiem skola 
pastāv jau divdesmit astoto gadu.

Tā ir privāta, licencēta pamat-
skola, kas iesaistījusies Hernhūtie-
šu baznīcas aktivitātēs. Īpaši cieša 
sadarbība skolai izveidojusies ar 
šīs baznīcas Eiropas provinci, kas ir 
skolas dibinātāja.

Vēsturiski hernhūtieši bija misi-
onāri Vidzemē. Brāļu draudzes jeb 
hernhūtieši ir protestantisma novir-
ziens, kas 18. gadsimtā deva spēcīgu 
impulsu arī latviešu garīgajai un 
politiskajai attīstībai jeb pirmajai 
tautiskajai atmodai. Kristiāns Dāvids 
bija pirmais misionārs no Hernhū-
tes (Vācijā), kas ieradās Latvijā un 
darbojās Valmieras apkārtnē, ceļojot 
pa visu Vidzemi. Viņš nesa Evaņģē-
lija vēsti vienkāršajiem cilvēkiem, 
pats bija amatnieks. Brāļu draudžu 
kustība Eiropā joprojām turpinās, 
dažādās vietās pasaulē tiek dibinātas 
un atbalstītas skolas, jo Hernhūtiešu 
baznīcā īpaši tiek akcentēta izglītība 
un misija.

Latvijā Hernhūtiešu brāļu drau-
dzes kustība pastāv luterāņu baz-
nīcas ietvaros — tā ir kustība, kas 
aktivizē laju garīgo dzīvi.

Kristiāna Dāvida pamatskolā 

Šogad aprit 25 gadi, kopš Latvi-
jā darbojas apvienība „Laulāto 
Tikšanās”.

Mūsdienu pasaulē daudzi cil-
vēki domā, ka mīlestība ir jūtas, 
kas zūd. Tam nevar piekrist — mī-
lestība ir gan jūtas, gan process 
vienlaikus — darbība, atbildība un 
izaugsme abiem laulātajiem. Lau-
lībā tiek izdzīvots īpašs mīlestības 
piepildījums. Tomēr katrā laulībā 
tiek piedzīvoti grūtāki brīži — krī-
zes. Krīžu veidošanās biežums un 
dziļums ir atšķirīgs. Grūtie brīži 
laulībā, dažādi konfl ikti reizēm liek 
domāt, ka ejams „vieglākais” ceļš 
un katram jāiet uz savu pusi. Bet kā 
ar zvērestu — būt kopā, „līdz nāve 
mūs šķir”?

Krīzes tiek piedzīvotas biežāk, 
ja laulātie paši sev neatzīstas un no-
klusē otram, ka netiek galā ar kādu 
notikumu, ka nepazīst sevi, neprot 
nosaukt savas jūtas, neapzinās savas 
vajadzības, neprot sarunāties ar lau-
lāto, nes līdzi savu vecāku pieredzi, 
piemēram, uzaugot nepilnā ģimenē 
vai pieredzot vecāku atkarības, utt. 
Tomēr krīze nav uzlūkojama vienīgi 
kā ļaunums, jo tikai daļa no tās ir 
draudīga. Krīze ir arī jauna iespēja. 
Krīze ir kā uzdevums, kad jāstrādā 
ar sevi, jāvelta uzmanība gan sev, 
gan savai „otrajai pusītei”.

Apvienības „Laulāto Tikšanās” 
garīgums ir dialogs — mīlestības 
pilna saruna, kas palīdz laulātajiem 
vienam otru labāk iepazīt, saprast 
un pieņemt. Apvienības galvenās 
darbības formas ir nedēļas nogales 
rekolekcijas laulātajiem un deviņu 
vakaru cikls tiem, kas ir saderināju-
šies vai tikai iemīlējušies. Gan Lau-
lāto rekolekcijas, gan Saderināto un 
iemīlējušos vakarus vada apvienības 
animatori — laulātie pāri un ga-
rīdznieks. Patlaban apvienībā kalpo 
30 laulātie pāri, 16 priesteri, viens 
diakons, divas klostermāsas un trīs 
bīskapi. 25 gadu laikā novadītas 
100 rekolekcijas 786 laulātajiem 
pāriem un 226 vakaru cikli 2653 
saderināto un iemīlējušos pāriem, 

zikālo izglītību. Mūzikas skolotājs 
Raimonds Lapkašs bērniem māca ģi-
tārspēli, klavieres, bungas un pūša-
mos instrumentus. Mācību iestādē ir 
bazūņu koris. Tā instrumentus skola 
savulaik iegādājās par Nīderlandes 
karaliskā orķestra pūtēju grupas 
labdarības koncertā saziedotiem 
līdzekļiem ar pasaulslavenā latviešu 
diriģenta Marisa Jansona gādību 
(viņš daudzus gadus bija orķestra 
mākslinieciskais vadītājs). Skolas 
bazūņu koris vairākkārt muzicējis 
Vācijā, Nīderlandē.

Bērniem ir iespēja piedalīties 
skolas naturālajā saimniecībā, kur 
var apgūt praktiskas iemaņas fermā, 
dārza darbos un citur. Grostonā ko-
pienai ir plaša saimniecība, pabarot 
govis vai vasarā izravēt dobi, rudenī 
palīdzēt novākt kartupeļu ražu — 
ikviens šādos darbos tiek iesaistīts.

Skola ir atvērta visiem bērniem, 
kuri grib iegūt labu izglītību un ir 
motivēti mācīties kristīgā vidē. Die-
na iesākas ar pieaugušo lūgšanu, bet 
pulksten deviņos uz kapelu dodas 
bērni. Kopīga lūgšana ir arī dienas 
noslēgumā, kas ir izlīguma un pār-
domu laiks par dienas gājumu.

Mācību maksas audzēkņiem nav, 
jo skolu atbalsta dažādas ārzemju 
organizācijas. Vecākiem jāsedz ēdi-
nāšanas izdevumi, bet, tā kā skolai 
ir naturālā saimniecība, uztura 
izmaksas nav lielas. 

mācās bērni no visas Latvijas. Šobrīd 
mācību iestādē ir 17 audzēkņu un 15 
skolotāju, iestādes direktore kopš 
2011. gada ir Astrīda Vāvere. Skolas 
ēkās uzturas arī pirmsskolas vecuma 
bērni, kas nāk līdzi saviem vecākiem. 
Viņi apgūst prasmes, ko var iepa-
zīt ģimenē un lielākā sabiedrībā. 
Izrādās, tas ir noderīgi arī vecāko 
klašu audzēkņiem, jo viņi „uzsūc” 
ģimenisko atmosfēru un gādību 
par mazajiem. Brīvdienās uz skolu 
brauc tās bijušie absolventi, nereti 

bāreņi, kam nepieciešams stiprinā-
jums ikdienas un izglītības tālākās 
gaitās. Tā kā mūsdienu sabiedrība, 
tai skaitā bērni, aizvien biežāk saska-
ras ar dvēseles slimībām, psihiskiem 
traucējumiem vieglā formā, kas sais-
tīti ar stresu vai pārejošu depresiju, 
Kristiāna Dāvida pamatskolai nākas 
reaģēt arī uz šādiem gadījumiem.

Skolā padziļināti var apgūt mū-
ziku, mākslu un sportu. Tiem bēr-
niem, kuriem ir dotības mūzikā, 
skola dod iespēju iegūt labu mu-

Dialogs kā garīgais ceļš laulātajiem

tai skaitā vairāki tikšanās vakari 
Madonā.

Apvienības līderi Latvijā ir Ērgļu 
katoļu draudzes pārstāvji Jānis un 
Kristīne Rešņas. Viņi uzsver, ka 
apvienības programma balstās uz 
kustības „Marriage Encounter” 
idejām, kuras 1953. gadā Spānijā 
aizsāka tēvs Gabriels Kalvo. Šīs 
kustības programmu uz Poliju at-
veda Staņislavs Boguševskis. Polijā 
pirmās eksperimentālās rekolekci-
jas laulātajiem notika 1977. gadā. 
Savukārt nākamajās rekolekcijās 
piedalījās arī Ježijs un Irena Gžibov-
ski, kas ir apvienības pamatlicēji. 
Lietuvā rekolekcijas laulātajiem tika 
uzsāktas 1992. gadā, bet 1993. un 
1994. gadā tajās piedalījās arī pāri 
no Latvijas. Pirms 25 gadiem — 
1994. gada rudenī — Jūrmalā no-
tika pirmās rekolekcijas latviešu 
valodā, tādējādi aizsākās apvienības 
darbība Latvijā.

Interesanti, ka mūsu valstī ap-
vienība kļuva atpazīstama, tieši pa-
teicoties Saderināto un iemīlējušos 
vakariem — kardināls Jānis Pujats 
2003. gadā noteica, ka šie vakari ir 
obligāti pāriem, kas vēlas laulāties 

katoļu Baznīcā Rīgas arhidiecēzē — 
tātad arī Madonas reģiona katoļu 
baznīcās. Šo prasību daudzus ga-
dus Madonas reģionā sadarbībā ar 
Madonas katoļu draudzi praktizēja 
priesteris Rihards Rasnacis.

Apvienības programma Latvijā 
ir spēcīgi iesakņojusies. Laulāto 
dialogi ļauj dziļāk ielūkoties sevī 
un otrā. Taču vēlāk atklājas, ka 
dialogs izmantojams daudz plašākā 
mērogā — arī sarunās ar bērniem, 
kolēģiem darbā u. tml. Cilvēkiem ir 
nepieciešama mīlestība un dialogs. 
Tāpēc apvienības misija ir rūpēties 
par dzīvi dialogā. Arī Romas pāvests 
savā uzrunā „Gaudete et Exsultate” 
norādījis, ka „dzīve — tā ir misija”. 
Šī misijas apziņa rada pacilātību un 
vairo pašcieņu.

Ar informāciju par apvienību 
„Laulāto Tikšanās” var iepazīties tās 
mājaslapā (www.laulatiem.lv). Tur 
arī iespējams pieteikties gan Laulā-

to rekolekcijām, gan Saderināto un 
iemīlējušos vakariem. 

Iespēja stiprināt ģimeni un 
liecināt par tās mīlestības spēku ir 
arī kopienas „Chemin Neuf ” piedā-
vātajās Kānas sesijās. Latvijā Kānas 
misija darbojas kopš 1994. gada, un 
laikā, kad jo īpaši aktuāls ir jautā-
jums par ģimenes vērtību un tās sa-
glabāšanu visatļautības pārņemtajā 
sabiedrībā, tajā iesaistījušies cilvēki 
arī no Madonas katoļu draudzes. 
Tā kā kopiena „Chemin Neuf ” ir ar 
ekumenisku aicinājumu, katru gadu 
līdzās katoļu pāriem sesiju iziet arī 
citu kristīgo konfesiju pārstāvji.

Kā liecina vairāki pāri no Ma-
donas katoļu draudzes (Sināti, 
Kušneri, Saulīši, Misiņi), Kānas 
sesija ir aizraujoša nedēļa, kuras 
laikā savas attiecības laulātie noliek 
Dieva priekšā, ļaujot, lai Viņš tās 
pārvērš par labāko. Sesijas noti-
kums piedāvā laulātajiem nomainīt 
ikdienas rutīnu un ļauj piedzīvot 
jaunu kvalitāti attiecībās. Lai pāri 
varētu pilnvērtīgi izdzīvot sesiju, 
viņi tās laikā piedalās noteiktā prog-
rammā, kas palīdz gan vienam otru 
labāk iepazīt, būt Dieva priekšā, gan 
klausīties vērtīgas, ģimenes tēmai 
paredzētas mācības par tēmām: 
dialogs, seksualitāte, laulības derība 
u. tml. Pēc sesijas dalībnieki stāsta 
par bagātīgi saņemtiem augļiem, 
to, ka Kānas sesija ir izmainījusi 
pozitīvā veidā skatījumu vienam 
uz otru un palīdzējusi pāra attie-
cībās ierādīt vietu Dievam. Dalība 
Kānā palīdz arī saderinātajiem. Pāri 
labāk sagatavojas laulības ceļam, 
pilnveido mīlestības piepildītas 
attiecības, Kāna dod impulsu laulī-
bām baznīcā. 

— Dialogs laulātajiem ir garīgais ceļš, kurš arvien turpinās, — uzsver 
Ērgļu katoļu draudzes pārstāvji Jānis un Kristīne Rešņas.

Vai, jūsuprāt, Eiropas fondu 
atbalsts kultūrizglītības iestāžu 
pienesumam Madonas reģionā 
attaisno sabiedrības vajadzības?

Madonas 
novada 
pašvaldības 
izglītības 
darba 
speciāliste, 
biedrības 
„Stūrakmens” valdes locekle 
Vivita Vecozola:
— Katra valsts Eiropas Savienībā ir 
kā pērle vainagā. Saglabājot savu 
kultūru, kultūras pieminekļus, 
tradīcijas, mēs piesaistām citu 
tautu uzmanību, ceļam savas tautas 
pašapziņu. Liela nozīme ir valsts 
institūciju, pašvaldību, nevalstisko 
organizāciju, dažādu konfesiju 
draudžu, iedzīvotāju sadarbībai. 
Jau no pirmsskolas apmācību 
procesā integrējam kultūras 
izglītību, nodrošinām interešu 
izglītību, kopjam dievnamus, 
kultūrvēsturiskos objektus, 
kultūras iestādes, nodrošinām 
iedzīvotāju apmaiņas programmas. 
Liels ir pašvaldības un nevalstisko 
organizāciju ieguldījums.
Skolas ievieš Erasmus+ projektus. 
Draudzes sadarbojas ar māsu 
draudzēm daudzās Eiropas valstīs. 
Biedrība „Stūrakmens” pusotra 
gada laikā, izmantojot „Eiropa 
pilsoņiem” programmu, ieviesusi 
daudzpusīgu kultūras apmaiņas 
projektu. Daudzas nevalstiskās 
organizācijas Madonas reģionā 
piesaista Eiropas fondu 
fi nansējumu, lai sakārtotu pa 
stūrītim vien mūsu dzimtenes. 
Kopā, apvienojot resursus, mēs 
varam izdarīt vairāk.

Kalsnavas 
pagasta 
pārvaldes 
vadītājs 
Artis 
Mūrmanis:

— Projekta ietvaros Jaunkalsnavā, 
Jura Alunāna parkā, tika 
izbūvēta skatuves deju grīda, 
izveidots pārvietojamās skatuves 
novietošanas laukums, izbūvēta 
skatītāju zona, celiņi, ierīkots 
parkā āra apgaismojums, uzstādīta 
videonovērošana, izveidoti 
pieturpunkti, kas simbolizē 
Kalsnavas pagasta apdzīvotās 
vietas, iestādīti košumkrūmi. 
Jaunkalsnavā nu ir par vienu 
sakārtotu vietu vairāk. Jura 
Alunāna parka atjaunošana bija 
vairāku gadu gaitā izlolota ideja, 
ņemot vērā, ka Kalsnavas pagasts 
Madonas novadā bija no tiem, 
kuriem pašiem savas estrādes 
nebija. Mums faktiski nebija vietas, 
kur pašvaldībai piederošā teritorijā 
rīkot lielus publiskus pasākumus. 
Tagad parkā jau notikusi virkne 
sarīkojumu — Jāņu sagaidīšana, 
starptautisks saiets ar Lietuvas un 
Igaunijas kolektīvu piedalīšanos, 
nākamgad Kalsnavā būs Latvijas 
Puķu draugu salidojums, tā 
aktivitātēm noderēs arī parks.
Pašvaldības spēkiem vien 
šo projektu īstenot nebūtu 
varējuši, tāpēc prieks par iespēju 
piesaistīt Eiropas Savienības 
fi nansējumu. Jura Alunāna parks 
ir laba pieturvieta, kur piestāt arī 
tūristiem. Sakārtotas un izveidotas 
pamatīgākas taciņas, uzstādīti 
soliņi, padomāts par parka 
pieejamību cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām, sniegta informācija 
par Jaunkalsnavā dzimušo 
dzejnieku, latviešu nacionālās 
valodniecības pamatlicēju Juri 
Alunānu, kā vārdā nosaukts parks.

Kāds ir Eiropas fondu atbalsts kultūrizglītības ēku un objektu atjaunošanas darbā 
Madonas reģionā, kāda loma sabiedrības izglītošanā un morālo vērtību saglabā-
šanā ir latviskajai kultūrai, un kādu pienesumu tautas pamatvērtību uzturēšanā 

sniedz Baznīca un tās dažādās draudzes — par to plašāk stāstām šī laikraksta 
atvērumā. Kulturāla cilvēka enerģija ir pievērsta būtiskajam. Lai ieraugām vietas, 
problēmas un samilzumus, kuru risinājumam esam vajadzīgi!

Graudu un smilšu terapija Kristiāna Dāvida pamatskolas bērniem.

„Stars” jau daudzkārt ir rakstījis 
par izcilā latviešu kordiriģenta 
Haralda Medņa mājas „Dzintari” 
atjaunošanu un Lielās dziesmu 
vietas idejas īstenošanu. Pro-
jekts ir ļoti apjomīgs, daudz 
tajā ieguldīts, turklāt jebkurš 
interesents vairāku gadu laikā 
varējis būt klāt ieceres dažādās 
aktivitātēs. 

Gan Latvijas Mākslas akadēmijas 
studentu priekšlikumu prezentācijā 
par Lielās dziesmu vietas izvietoju-
mu Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolā, gan vides objekta „Latvija 
skan” uzstādīšanā un apskatē Prau-
lienas pagasta „Mācītājmuižas” teri-
torijā, gan novērtējot Ineses Mailītes 
un Ineses Jakobi kopīgi veidoto eks-
pozīciju, kas tika izveidota Haralda 
Medņa „Dzintaros” vēl pirms ēkas 
atjaunošanas. Tāpat reģiona skolēnu 
koru sadziedāšanās koncertos, kas 
vairākus pavasarus īstenojās Mado-
nas pusē un aktualizēja skolotāja 
un novadpētnieka Jāņa Bērziņa pē-
tījumā atklāto pārsteidzošo faktu — 
Praulienas pagasta „Mācītājmuižā” 
1866. gada 18. jūlijā notika pirmie 
bērnu dziedāšanas svētki, tā kļūstot 
par šūpuli Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu svētku tradīcijai.

Ēkas atjaunošanas 
projekts

LEADER aktivitātē „Vietas poten-
ciāla stiprināšana rīcībā „Kultūrvēs-
turisku pieminekļu un dabas objek-
tu sakārtošana, veicinot tūrismu un 
iedzīvotāju aktivitāti”” pirms trim 
gadiem ar projektu „Haralda Medņa 
dzimtas mājas „Dzintari” atjauno-
šana” piedalījās un atbalstu guva 
Madonas novada pašvaldība. Pro-
jekta ietvaros bija paredzēts veikt 
ēkas logu un durvju nomaiņu, ēkas 
fasādes atjaunošanu, bēniņu silti-
nāšanu, jumta spāru konstrukciju 
pastiprināšanu, apkures sistēmas 
sakārtošanu, piebūves atjaunošanu, 
izbūvējot 1. stāvā terasi un 2. stāvā 
balkonu, atjaunot pagraba telpas, 
ārējās ūdensvada trases atjaunoša-
na un ārējās kanalizācijas izbūve, 
lai nodrošinātu ēkai centralizēti 
ūdens un kanalizācijas pakalpoju-
mus, nodrošinātu iekšējās kanali-
zācijas un ūdensvada atjaunošanu, 
elektroinstalācijas atjaunošanu un 
ugunsdrošības signalizācijas ierīko-
šanu, kā arī citus darbus.

Sadarbībā ar Lauku atbalsta die-
nestu Madonas novada pašvaldība 
šo projektu turpina īstenot.

Atjaunošanas darbi ir 
noslēgušies

— Būvdarbi objektā ir pabeigti, 
pirms divām dienām projekta doku-
mentāciju iesniedzu būvvaldē, — 
laikrakstu informē Madonas novada 
pašvaldības projektu sagatavošanas 
un ieviešanas speciāliste Indra 
Kārkliņa. — Ēka vēl jānodod 
ekspluatācijā, Lauku atbalsta die-
nestam par projektu jāatskaitās līdz 
nākamā gada 31. janvārim. Ar būv-
niecību esam fi niša taisnē, tālākais 
ir mājas piepildīšana ar saturu un 
attiecīgo interjeru, lai piedāvājums 
varētu uzrunāt un kalpot plašai 
sabiedrībai.

Būvnieks — SIA „ELBRA” — dar-
bu pabeigšanas termiņā (pagājušā 
gada septembris) sakarā ar uzņē-
muma darba organizāciju, nepietie-

kamiem resursiem un fi nansiālām 
problēmām neiekļāvās, darbi tika 
pabeigti tikai šā gada novembrī. Uz 
iepirkuma brīdi, pārbaudot būvnie-
ka dokumentāciju, viss bija kārtībā, 
šķēršļi radās darba gaitā. Lauku at-
balsta dienests bija saprotošs, snie-
dzām pamatojumu, kāpēc situācija 
ir sarežģījusies, klāt pievienojām 
iesaistīto pušu paskaidrojumu, un 
Lauku atbalsta dienests, kas ir valsts 
tiešās pārvaldes iestāde, atbildīga 
par vienotu valsts un Eiropas Savie-
nības atbalsta politikas īstenošanu 
Latvijā, darbu termiņu pagarināja. 
Tas nebūtu iespējams, ja Eiropas 
Savienības fondu plānošanas pe-
riods būtu beidzies (esošais periods 
aptver 2014.—2020. gadu. — 
Aut.). Viss sakārtojās iespējami labi, 
tālākais atkarīgs no būvvaldes, vai tā 
pieņems ēku ekspluatācijā. Ofi ciāli 
tas jāveic divu nedēļu laikā no do-
kumentācijas iesniegšanas brīža. Tā 
kā gada nogalē ir daudz brīvdienu, 
tas, visticamāk, notiks nākamā gada 
sākumā.

Pašvaldības projektu sagatavo-
šanas un ieviešanas speciāliste pie-
bilst, ka otra lieta, kas bija nepiecie-
šama būvdarbu jomā, ir ēkas ārējie 
inženiertīkli. Tie izbūvēti, lai ēkā 
varētu nodrošināt ūdens padevi un 
kanalizāciju. Tā kā šai vietā ūdens 
padeve ir lokāla, apkārt maģistrālie 
tīkli neiet, problēma bija jāatrisina 
īpaši. Šobrīd darbi ir paveikti, tos 
īstenoja akciju sabiedrība „Madonas 
ūdens”, ārējo inženiertīklu izbūve ir 
nodota ekspluatācijā.

„Dzintaru” piepildīšana 
ar saturu

Pēc Haralda Medņa mājas atjau-
nošanas — ēkas jumta nomaiņas, 
fasādes, ārējo kāpņu atjaunošanas, 
ēkas iekšdarbiem, inženiertīklu 
izbūves (elektroapgāde, ūdensap-
gāde, kanalizācijas tīkli, ventilācijas 
un apkures sistēmas), telpu atjau-
nošanas un kosmētiskā remonta — 
nākamais solis ir mājvietas interjers 
un ekspozīcija. Uzdevuma izstrādē 
novada pašvaldība turpinājusi sa-
darbību ar arhitektu Austri Mailīti 
un Inesi Mailīti.

— Mēs strādājam pie skaista 
projekta — Haralda Medņa mājas 
sakārtošanas. Haralds Mednis ir 
simboliska personība, sevišķi tiem 
Latvijas patriotiem, kas saistīti ar 
Dziesmu svētku kustību, — uzsver 
arhitekts Austris Mailītis. — Med-
nis ir Renesanses cilvēks, un svarīgs 
visā ir Gaismas pils celšanas motīvs. 
Esmu radījis būvprojektu Medņa 
mājas rekonstrukcijai, un kā arhi-
tektam man nozīmīgi Medņa māju, 
kas izskatās pēc gaišas Gaismas pils, 
atkal celt gaismā. Diriģents — Dzies-
mu svētku kustībai nozīmīga fi gūra, 
daudziem Haralds Mednis bija 
skolotājs un iedvesmotājs. Redzu, 
ka rekonstruētā Medņa māja būs 
universāla celtne — te ekskursijās 
varēs doties skolēni un pieaugušie, 
uzzināt, kas ir Dziesmu svētki, kas 
ir Haralds Mednis un kāds ir viņa 
devums latviešu kultūrā. Medņa 
māja būs vieta, kur var norisināties 

izglītojošas nodarbības, šeit varēs 
organizēt seminārus, apmācības 
un lekcijas. Tāpat šai ēkā būs rezi-
dences, kur apmesties viesiem vai 
māksliniekiem. Vēlamies, lai māja 
ne tikai atskatās pagātnē, bet arī 
dzīvo tālāk Dziesmu svētku kustībai, 
kultūrai un izglītībai.

— Kad Austris teica savu „jā” 
Medņa mājas rekonstrukcijai, 
biju pārliecināta — BŪS LABI, — 
savu nostāju atklāj Inese Mailīte. 
— Kopā ar Austri staigājām, do-
mājām, diskutējām, lai Medņa 
1930. gadu vidū celtie „Dzintari” 
augšāmceltos kā Gaismas pils, pēc 
iespējas pietuvinātāki ēkas oriģi-
nālajam iekārtojumam. Nu ēka ir 
atjaunota. Ir paveikts arī nākamais 
solis — izstrādāts ekspozīcijas un 
interjera tehniskais projekts, ko 
veica uzņēmums „Mailītis Arhitekti”.

Ekspozīcijas un interjera 
koncepcija

Inese neslēpj, ka materiāli eks-
pozīcijai tika vākti apzināti un mērķ-
tiecīgi, sākotnēji lielās tēmas saska-
ņojot ar projekta „Lielā dziesmu 
vieta” idejas autoru Arti Kumsāru un 
darba grupu — skolotāju Jāni Bērzi-
ņu, Mārtiņu Bergu, Rudīti Kumsāri, 
Solvitu Seržāni, Jāni Sprancmani, 
Jāni Kļaviņu un citiem. — Artis 
Kumsārs savā „Stipruma grāmatā” 
raksta: „Dariet nu jūs tālāk!” Mēs 
arī turpinām iesākto, sadarbojoties, 
kopā domājot un strādājot, — vēs-
ta Inese Mailīte. — Ekspozīcijai 
izvēlētas tēmas: Haralds Mednis 
un Dziesmu svētki. Gaismas pils 
celšana — tiekšanās uz skaidriem, 
tīriem ideāliem, ar ideju, lai māja 
turpinātu dzīvot, iedvesmot atvēr-
tībai pret pasauli un zināšanām, 
integrētībai, apgaismībai, labestībai 
un godīgumam.

Lai māja elpo, dzīvo, stāsta stās-
tus par Medni, Dziesmu svētkiem, 
vēsturi, mūziku, tradīcijām. Mums 
katram jāpieliek savs plecs, lai 
drīzāk spētu celties Medņa celtā 
Gaismas pils.

Šobrīd paveiktais ir ieceres 
īstenošanas pirmā kārta. Svarīgi, lai 

pietiek spēka, drosmes un izturības 
celt tālāk Dziesmu svētku skolu 
un lai Madonas pusē var dzirdēt, 
redzēt un izjust tautas patriotisma 
spēku! 2008. gadā Baltijas Dziesmu 
un deju svētku tradīcija tika iekļauta 
UNESCO Reprezentatīvajā cilvēces 
nemateriālā kultūras mantojuma sa-
rakstā, bet vietas, kur var apjaust to 
lielumu, spēku un prieku, izņemot 
pašus Dziesmu svētkus, diemžēl 
nav. Kā darba grupas sanāksmē reiz 
uzsvēra J. Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas direktors Mārtiņš Bergs: 
— Godinot mūsu unikālo kultūras 
vērtību, Dziesmu svētku muzejiem 
būtu jābūt ne tikai Dikļos un Mado-
nas pusē, šādām kultūras liesmiņām 
būtu jāmirgo visā Latvijas kartē. 
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