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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Augustā Madonas tautas 
deju ansamblis “Vidzeme” 
viesojās Madonas novada 
pašvaldības sadraudzības 
pilsētā Boržomi (Gruzija), kur 
Gruzijas un Latvijas Kultūras 
dienu ietvaros sniedza 
koncertu.

Atgādinām, ka šī gada jūni-
jā Boržomi tautas deju kolektīvs, 
kā arī administrācijas pārstāv-
ji viesojās Madonā, apmeklējot 

Madonas pilsētas svētkiem vel-
tītos pasākumus, kā arī kopā ar 
Boržomi deju kolektīvu sniedzot 
krāšņu koncertu Madonas kultū-
ras namā. Boržomi administrāci-
jas pārstāvji apmeklēja arī daļu 
no novada lielākajiem uzņēmu-
miem.

Augustā apritēja 1 gads, kopš 
mēs oficiāli esam uzsākuši sa-
darbību ar mūsu novada sadrau-
dzības pilsētu Boržomi. Patiesī-
bā sadarbība sākās pēc Madonas 
novada uzņēmēju iniciatīvas, 
kam Gruzijā jau bija biznesa ie-
strādnes. Gruzija, pēc manām 

domām, varētu būt tā, ar kuru 
sadarbība ir ilgtspējīga gan kul-
tūras, gan uzņēmējdarbības jo-
mā.

 Uz novembra svētkiem Ma-
donā ieradīsies vairāki augsti 
stāvoši Boržomi pārstāvji. Plā-
nojam arī novada uzņēmēju pie-
redzes apmaiņas braucienu uz 
Gruziju, lai iepazītu uzņēmējdar-
bības nozares Boržomi apkārtnē.

Mūsu deju kolektīvs tika ļo-
ti labi uzņemts. Uz koncertu bi-
ja sanākusi pilna zāle. Izjutām to, 
ka gruzīniem ir liela cieņa un mī-
lestību pret latviešu kultūru, tā-

pat kā mums pret viņu. 
Daba Gruzijā ir ļoti skaista. 

Devāmies arī ekskursijās pa ap-
kārtni un laivu braucienā. Kar-
stums bija pamatīgs. Koncerta 
dienā temperatūra ārā bija +36 
grādi, savukārt koncerta zālē vēl 
lielāka. Taču tas netraucēja kon-
certam noritēt draudzīgā atmos-
fērā.

Jāsaka liels paldies Boržomi 
vadībai, kas mūs sirsnīgi uzņēma 
un nelika justies kā ciemiņiem, 
bet gan savējiem. 

jānis kļaviņš

Gruzīni mīl latviešu kultūru ZiņAS īSuMā

Cūku mēris – novada 
aktualitāte Nr. 1  
Madonas novadā

Kā zināms, Kalsnavas un Ļau-
donas pagastā izsludināta karan-
tīnas zona, pārējā novada daļā – 
ārkārtas situācija. Kā cūku mēra 
skartajās teritorijās tiek ietekmēta 
zemnieku ikdiena? Kā norāda do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs, atklājot gadījumus, kad 
mežacūkām konstatēja cūku mēri, 
teritorijās mednieku kolektīviem 
aktīvi jāveic mežacūku medīšana, 
taču svarīgs jautājums ir, kur uz-
glabāt medījumu gaļu, iekams tiek 
veiktas analīzes. Šādam nolūkam 
Madonas novada pašvaldība pietei-
kusies 34 saldētavu un dzesētavu 
iegādei no Lauku atbalsta dienes-
ta līdzekļiem 33 tūkstošu eiro ap-
mērā, savukārt cimdu, maisu un 
dezinfekcijas līdzekļu iegādei paš-
valdība piešķīrusi 4000 eiro no ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Madonas novadā veiksmīgi 
sācies jaunais mācību gads

“Ik gadu novada izglītības ies-
tāžu gatavība jaunajam mācību ga-
dam kļūst arvien labāka, un vairs 
nav jāuztraucas, vai, tuvojoties 
septembrim, kāda skola varētu būt 
nesagatavojusies darbam,” kopējo 
situāciju novada izglītības nozarē 
septembra sākumā vērtēja nova-
da priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs. Ņemot vērā izglītības 
iestāžu sagatavotību, šogad netika 
veikta tradicionālā skolu pieņem-
šana, deputāti pa skolām dosies 
mācību gada pirmajā pusē, kad jau 
būs sācies mācību process. Savu-
kārt īpaši labā ziņa ir tāda, ka šajā 
mācību gadā Madonas novadā kļu-
vis par vienu skolu vairāk! Proti, 
Latvijas olimpietis Oļegs Maļuhins 
Smeceres sila slēpošanas biatlona 
bāzē ir izveidojis Jauno biatlonistu 
skolu. Desmit meitenes un zēni no 
dažādām Latvijas vietām ir ieradu-
šies Madonā, lai kļūtu par labiem 
sportistiem, mācību vielu skolēni 
apgūst Madonas Valsts ģimnāzijā 
un Madonas 2. vidusskolā.

Ierīkots zobārstniecības 
kabinets skolēniem

Lai nodrošinātu bērnu un sko-
lēnu pieejamību zobārsta pakalpo-
jumiem, Madonā, Parka ielā 6 iz-
remontēts un aprīkots zobārsta 
kabinets. Domes priekšsēdētāja 
vietnieks A. Lungevičs gan norā-
da, ka, lai uzsāktu kabineta dar-
bību, deputātiem ir jāvienojas par 
kādu no diviem iespējamiem vari-
antiem, proti, vai nu šis kabinets 
tiks iznomāts speciālistam, kurš 
daļu no darba laika veltīs tikai bēr-
nu un skolēnu apkalpošanai, vai 
arī pašvaldība algos zobārstu, kurš 
strādās tikai ar novada bērniem un 
skolu jauniešiem.

informāciju apkopoja  
Dzintra straDiņa

Madonas tautas deju ansambļa “Vidzeme” dalībnieki vīzītes laikā Boržomi (Gruzijā) apstājušies ceļmalā kopīgai bildei. Otrais no labās – delegācijas vadītājs, 
deputāts Andris Dombrovskis un kultūras nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš. TDA “Vidzeme” kopā ar Boržomi pašvaldības vadītāju Dimitriju Kipiani.

Kā mācību gads iesācies 
lielākajās novada skolās?
Madonas Valsts ģimnāzija

uzsākusi savas darbības divpad-
smito gadu. Skolēnu skaits – 365, 
tāds tas bijis arī iepriekšējo mācī-
bu gadu beidzot. Direktore Vanda 
Maderniece norāda: “Izmaiņu pe-
dagogu sastāvā nav, bet skolēnu 
pieplūdums ir no dažādām, arī at-
tālām, vietām, piemēram, Daugav-
pils, Skrīveriem, Balviem un Rē-
zeknes, kā dēļ šogad pieprasītas ir 
kopmītnes. Ja iepriekšējās kopmīt-
ņu telpās bija 16 vietas, tad jauna-

jās telpās Tirgus ielā 3 tās bija pare-
dzētas 34 skolēniem. Taču, ņemot 
vērā lielo pieprasījumu, viena atpū-
tas telpa tika ierīkota kā guļamista-
ba, iegādājoties vēl 3 gultiņas. Ta-
gad varam uzņemt 38 iemītniekus. 
Ar katru gadu ir lielāks pieprasī-
jums. Turpinām labiekārtot kop-
mītnes, domājot arī par to, ka drīz 
būs nepieciešama paplašināšanās.

Aizvadītajā vasarā ģimnāzists 
Miķelis Dāvids Rikveilis pārstāvē-
ja Latviju Baltijas valstu ģeogrāfi-
jas olimpiādē, kur izcīnīja 3. vietu, 

kā arī piedalījās pasaules ģeogrāfi-
jas olimpiādē Polijā.

Uzsākot jauno darba cēlienu, 
kā vienu no prioritātēm esam iz-
virzījuši gatavošanos skolu jaunat-
nes Dziesmu un deju svētkiem. Sa-
vu darbību atsāk jauktais koris un 
divi tautas deju kolektīvi. Strādā-
jam pie tērpu iegādes un labošanas.

Šajā mācību gadā plānojam arī 
jauna skolas attīstības plāna iz
strādi nākamajam periodam.

Pedagogu darbā aktualizēsim 
mācību procesa analītiskās darbī-

bas pilnveidošanu, aktivizējot pe-
dagogu savstarpējo sadarbību gan 
ģimnāzijas ietvaros, gan sadarbī-
bā ar novada skolām, no kurām 
pie mums iestājas skolēni. Tur-
pināsim sadarbību ar 25 pārējām 
Valsts ģimnāzijām, dodot skolē-
niem pieredzes apmaiņas iespējas.

Turpināsies sadarbība ar 10 
valstīm Comenius projekta ietva-
ros, bet pavasarī uzņemsim Ma-
donā projekta partnerus no vairā-
kām valstīm.”

  Turpinājums 5. lpp.

jāņa kļaviņa arhīva foto
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Mētrienas pagastā

Papildina 28.11.2013. 
Madonas novada paš-
valdības domes sēdē 

(Protokols Nr. 26, 29. p.) apstipri-
nāto Madonas novada Mētrienas 
pagasta pārvaldes maksas pakalpo-
jumu cenrādi „Mētrienas pagasta 
pārvaldē sniegtie maksas pakalpo-
jumi un to izcenojumi” ar 7. pun-
ktu: 

Pagastam piederošo nedzīvoja-
mo telpu noma privātiem pasāku-
miem: 

7.1. Mētrienas tautas nama ka-
mīnzāle, par 1 stundu – EUR 7,50; 

7.2. Mētrienas tautas nama lie-
lā zāle, par 1 stundu – EUR 15,00; 

7.3. Mētrienas pamatskolas 
ēdamzāle, par 1 stundu – EUR 
7,50. 

Dzelzavas pagastā

Nolemj ņemt aizņēmumu KPFI 
projekta „Dzelzavas pagasta kultū-
ras nama telpu, fasādes un iekšējo 
inženiertīklu vienkāršotā renovā-
cija” Ident. Nr. KPFI15.3/163 īste-
nošanai. KPFI projekta Ident. Nr. 
KPFI – 15.3/163 “Dzelzavas pa-
gasta kultūras nama telpu, fasādes 
un iekšējo inženiertīklu vienkār-
šotā renovācija” priekšfinansēju-
ma un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē 190511,98 EUR apmē-
rā ar atmaksas termiņu uz 20 ga-
diem un atlikto maksājumu uz 2 
gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi.

Bērzaunes pagastā

Izveido Bērzaunes pagasta pārval-
des iestādes Sauleskalna tautas 
nams jaunu struktūrvienību – Jau-
niešu centrs. Finansējumu paredz 
no Bērzaunes pagasta pārvaldes 
budžeta daļas, kas piešķirta Jau-
niešu centra vajadzībām. Nolemj 
izstrādāt Jauniešu centra noliku-
mu.

Palielina Bērzaunes pagasta 
pārvaldes Jaunatnes lietu speciā-
listes atalgojumu līdz pilnai slodzei 
ar amatalgas likmi 469,00 EUR. 
Sadala Jaunatnes lietu speciālis-
tes slodzi, izveidojot jaunu Bērzau-
nes pagasta pārvaldes amata vienī-
bu – Jauniešu centra vadītāja, 0,2 
slodzes, amata alga 469,00 EUR, 
faktiskā mēneša darba alga EUR 
93,80 un nosaka jaunatnes lietu 
speciālistes darba apjomu 0,8 slo-
dzes, amata alga 469,00 EUR, fak-
tiskā mēneša darba alga 375, 20 
EUR no 2014. gada 1. septembra.

Mārcienas pagastā

Veic grozījumus Mārcienas pa-
matskolas amatu vienību sarakstā 
no 2014. gada 1. septembra, sama-
zinot Mārcienas pamatskolas ama-
tu vienību – apkopēja – no 2,5 slo-
dzēm uz 2 slodzēm un izslēdz no 
Mārcienas pamatskolas amatu vie-
nību saraksta spēļu istabas pārzini 
– 0,1 slodze.

Sarkaņu pagastā

Apstiprina projekta „Madonas 
novada Sarkaņu pagasta Sarka-
ņu ciema ūdenssaimniecības attīs-

tība” izmaksas nosakot, ka projek-
ta kopējās izmaksas sastāda EUR 
314320,81, no kurām attiecināmās 
izmaksas – EUR 262172,98. 

Neattiecināmās izmaksas 
(PVN) – EUR 52148,00. Madonas 
novada pašvaldība apņemas nodro-
šināt projekta īstenošanai attieci-
nāmo izmaksu līdzfinansējumu par 
kopējo summu – EUR 41235,26.

ERAF projekta „Madonas nova-
da Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 
3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192 
priekšfinansējuma un līdzfinansē-
juma nodrošināšanai ņemt ilgter-
miņa aizņēmumu Valsts kasē EUR 
41235,26 apmērā ar atmaksas ter-
miņu uz 20 gadiem un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi pamatka-
pitāla palielināšanai, SIA „Sarka-
ņu komunālais uzņēmums”, reģ. 
Nr. 45403027648, 100% kapitālda-
ļas pieder pašvaldībai. Aizņēmumu 
izņemt 2014. gadā. Aizņēmuma at-
maksu garantēt ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu.

Piešķir finansējumu Sarkaņu 
pagasta pārvaldes ēkas pirmā stā-
va remonta pabeigšanai un ēkas co-
kola siltināšanai EUR 14332,74 no 
novada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Atbalsts biedrībām

Piešķir 5500,00 EUR (10% no 
attiecināmajām izmaksām) biedrī-
bai „Mēs saviem bērniem” projekta 
„Sociālo pakalpojumu nodrošināša-
na un integrāciju veicinošas vides 
izveide bērniem un jauniešiem ar 
dažādiem funkcionāliem traucēju-
miem Madonas reģionā”, ident. Nr. 
2013.EEZ/PP/1/MEC/059 īstenoša-
nai no projektu līdzfinansējumam 
paredzētajiem budžeta līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu SIA „Zi-
ņas TV” bērnu drošības projektam 
„Lai dzīvo bērni!” EUR 150 no iz-
glītības budžetā metodiskajam dar-
bam paredzētajiem līdzekļiem.

izglītība

Piešķir finansējumu mācību lī-
dzekļu iegādei Madonas novada 
pašvaldības profesionālas ievirzes 
un interešu izglītības iestādēm no 
budžetā izglītības pasākumu līdzfi-
nansējuma projektiem paredzēta-
jiem līdzekļiem: 

J.Norviļa Madonas mūzikas 
skolai – EUR 5435,00;

J.Simsona Madonas mākslas 
skolai – EUR 980,00;

Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai – EUR 1000,00;

Madonas Bērnu un jauniešu 
centram – EUR 600,00.

Piešķir finansējumu EUR 
950,00 brīvā laika telpas iekārto-
šanai Mārcienas pamatskolai no 
budžetā izglītības pasākumu līdz-
finansējuma projektiem paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Apstiprina Madonas novada pe-
dagoģiski medicīnisko komisiju šā-
dā sastāvā:

Sarmīte Jansone – komisijas 
vadītāja, Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļas vadītājas 
vietniece;

Margrieta Broka – Madonas no-
vada pašvaldības izglītības psiho-
logs;

Ilona Dzene – Dzelzavas inter-
nātpamatskolas logopēde, pamat-
izglītības skolotāja speciālajā izglī-
tībā; 

Līga Bērtiņa – Dzelzavas inter-
nātpamatskolas pamatizglītības 
skolotāja speciālajā izglītībā;

Aina Dreimane – SIA ”Mado-
nas slimnīca” sertificēta ārste, psi-
hiatre.

Apstiprina Jāņa Simsona Ma-
donas mākslas skolas nolikumu.

Apstiprina noteikumus par mi-
nimālo un maksimālo izglītojamo 
skaitu Madonas novada pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestādes 
klasēs, pirmsskolas izglītības iestā-
des grupās, speciālās izglītības ies-
tādēs un sociālās un pedagoģiskās 
korekcijas klasēs un interešu izglī-
tības grupās.

Apstiprina kārtību par valsts 
budžeta mērķdotācijas aprēķinu 
un sadali Madonas novada pašval-
dības izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības 
pedagogu darba samaksai un paš-
valdības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu pedagogu darba samaksai.

Sadala Madonas novada pašval-
dības vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
pedagoģisko darbinieku darba sa-
maksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2014. gada 
1. septembra līdz 31. decembrim 
EUR 1093993,00 apmērā, t.sk. pie-
maksu par 3. kvalitātes pakāpi – 
EUR 43312,00, par 4. kvalitātes 
pakāpi – EUR 10460,00 un par 5. 
kvalitātes pakāpi – 3148,00 eiro.

Iedala Dzelzavas internātpa-
matskolai valsts mērķdotāciju no 
2014. gada 1. septembra līdz 31. de-
cembrim EUR 223089,00 apmērā, 
t.sk. pedagoģisko darbinieku dar-
ba samaksai un sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām EUR 
118824,00, t.sk. piemaksu par 3. 
kvalitātes pakāpi – EUR 2744,00, 
par 4. kvalitātes pakāpi – 484,00 ei-
ro.

Sadala Madonas novada pašval-
dības izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības 
pedagoģisko darbinieku darba sa-
maksai un sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām pare-
dzēto valsts mērķdotāciju no 2014. 
gada 1. septembra līdz 31. decem-
brim EUR 113284,00 apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi – 
EUR 4692,00, par 4. kvalitātes pa-
kāpi – 224,00 eiro.

Sadala Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības prog-
rammu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
paredzēto mērķdotāciju no 2014. 
gada 1. septembra līdz 31. decem-
brim EUR 44351,00 apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – EUR 1992,00, par 4. kvalitātes 
pakāpi – EUR 396,00 un par 5. kva-
litātes pakāpi – EUR 48,00.

Nosaka pedagogam EUR 420,00 
zemāko algas likmi par slodzi, sa-
skaņā ar grozījumiem 28.07.2009. 
Ministru kabineta noteikumos Nr. 
836 „Pedagogu darba samaksas no-
teikumi”.

Piešķir Madonas Mākslas sko-

las jumta konstrukcijas atjauno-
šanas remontdarbiem nepiecie-
šamo papildus finansējumu EUR 
2039,87 apmērā no Madonas nova-
da budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Remontēs pārbrauktuvi

Piešķir finansējumu EUR 
852,00 uzņēmējdarbības infra-
struktūras sakārtošanai  no novada 
pašvaldības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem dzelzceļa pārbrauktuves 
remontam Saules ielā, Madonā. 
Īpašumu uzturēšanas nodaļai or-
ganizēt darbu izpildi.

izsniedz derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju

Nolemj izsniegt SIA „DekoGeo-
Balts” Bieži sastopamo derīgo iz-
rakteņu ieguves atļauju smilts
grants un smilts ieguvei atradnē 
„Pauliņi”, kas atrodas SIA ”Deko-
GeoBalts” piederošā nekustamā 
īpašuma „Kalna Pauliņi” zemesga-
balā ar kadastra Nr. 70620060046, 
Kalsnavas pagastā, Madonas nova-
dā.

Piešķir finansējumu āfrikas 
cūku mēra apkarošanai 

Piešķir 4000 EUR no novada 
pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem Āfrikas cūku mē-
ra apkarošanas pasākumu veik-
šanai Madonas novada teritorijā 
dzesētavu, plēves maisu, cimdu, 
savilču, dezinfekcijas līdzekļu u.c. 
palīglīdzekļu iegādei, nododot tos 
lietošanā medību kolektīviem, par 
prioritāriem nosakot medību ko-
lektīvus, kuru medījamā platība 
atrodas Ļaudonas un Kalsnavas 
pagastos. Finanšu nodaļai uzskai-
tīt visus izdevumus, kas Madonas 
novada pašvaldībai radušies, vei-
cot pasākumus Āfrikas cūku mēra 
apkarošanai, pieprasot tos atgūt 
no Valsts budžeta līdzekļiem ār-
kārtas situācijām, ja Ministru Ka-
binets nodrošinās pašvaldībām šā-
du iespēju. 

ievēl bāriņtiesas sastāvu

Ievēl Martu Stalīdzāni par Ma-
donas novada bāriņtiesas locek-
li Barkavas pagastā uz pieciem ga-
diem.

Ievēl Annu Sīpolu par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Bērzau-
nes un Vestienas pagastos uz pie-
ciem gadiem.

Ievēl Aleksandru Miesnieci par 
Madonas novada bāriņtiesas locek-
li Dzelzavas pagastā uz pieciem ga-
diem.

Ievēl Ingu Lediņu par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Kalsna-
vas pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Līgu Broku par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Lazdo-
nas un Sarkaņu  pagastos uz pie-
ciem gadiem.

Ievēl Baibu Āboltiņu par Mado-
nas novada bāriņtiesas locekli Lie-
zēres pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Rutu Vizāni par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Ļaudo-
nas pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Jāni Avišānu par Mado-
nas novada bāriņtiesas locekli Ma-
donas pilsētā uz pieciem gadiem.

Ievēl Uldi Liniņu par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Mārcie-
nas pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Valliju Sīpolu par Mado-
nas novada bāriņtiesas locekli Mēt-
rienas pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Andu Vasku par Madonas 
novada bāriņtiesas locekli Ošupes 
pagastā uz pieciem gadiem.

Ievēl Sandru Lauvu par Ma-
donas novada bāriņtiesas locekli 
Praulienas pagastā uz pieciem ga-
diem.

Ievēl Andri Kļaviņu par Mado-
nas novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tājas vietnieku uz pieciem gadiem.

iznomā zemes gabalu

Izsludina Madonas novada paš-
valdībai piederošo zemes īpašumu 
ar kadastra numuru 70010011458, 
Madonā Rūpniecības ielā 53A 3 ha 
platībā kā pieejamu uzņēmējdar-
bībai. Publicē informāciju Mado-
nas novada pašvaldības mājas lapā 
www.madona.lv un uzņēmējdarbī-
bai pieejamo īpašumu kartē mājas-
lapā www.businessmadona.lv.

Labiekārtos teritoriju

Teritorijas sakārtošanai un 
pielāgošanai uzņēmējdarbībai un 
rūpnieciskās zonas attīstībai no-
lemj uzdot Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļai saga-
tavot nepieciešamo dokumentā-
ciju apauguma noņemšanai ze-
mes gabalam ar kadastra numuru 
70010011458, Madonā Rūpniecī-
bas ielā 53A, 3 ha platībā un ie-
sniegt Madonas pilsētas koku cir-
šanas komisijai. Veikt aprēķinus 
un sagatavošanas darbus teritori-
jas augstuma līmeņu izlīdzināša-
nai un pievedceļa izbūvei pēc ap-
auguma noņemšanas.

Sociālais dienests

Piešķir finansējumu EUR 
1045,00 videokameras un portatīvā 
datora un programmu iegādei So-
ciālā dienesta psihologa profesio-
nālās darbības nodrošināšanai no 
novada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Veic grozījumus būvniecības 
iecerē

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
29.05.2014. lēmumā  Nr. 293 „Par 
pansionāta būvniecību Mārcienā” 
(protokols Nr. 11, 15. p.), izsakot  
2. punktu šādā redakcijā – “veikt 
iepirkuma procedūru Mārcie-
nas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes rekonstrukcijai par pan-
sionātu, saskaņā ar Publisko iepir-
kumu likumu”.

Par Medību koordinācijas 
komisiju

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Medību koordinācijas 
komisijas nolikumu.

sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai  

klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1
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Ir noslēgusies saulainā 
vasara, enerģijas un jaunu 
apņemšanos pilns ir sācies 
jaunais 2014./2015. mācību 
gads. Visas novada izglītības 
iestādes ir vērušas durvis 
saviem skolēniem un 
audzēkņiem. 

Madonas novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās šajā 
gadā mācības uzsākuši 2482 sko-
lēni, pirmsskolas izglītības iestā-
des un grupas apmeklē 1157 au-
dzēkņi. Skolas gaitas ir uzsākuši 
226 pirmklasnieki. Lai arī nova-
da skolēnu skaits turpina sarukt 
– šogad tas nav tik ievērojami kā 
iepriekšējos gados (mīnus 59 iz-
glītojamie). Savukārt salīdzinot 
ar iepriekšējiem mācību gadiem, 
audzēkņu skaita samazinājums 
vērojams pirmsskolā (mīnus 40 
audzēkņi).

Uzsākot jauno mācību ga-
du, vēlētos minēt dažas no iz-
glītības aktualitātēm valstī – no 
2014. gada 1. septembra skolēni 
uzsāk pirmās svešvalodas apgu-
vi jau no 1. klases. Izglītības ies-
tādei kā apgūstamo pirmo sveš-
valodu vecāku izvēlei jāpiedāvā 
vienu no Eiropas Savienības ofi-
ciāli noteiktajām valodām. Lai 
nodrošinātu izglītības kvalitātes 
paaugstināšanu, Izglītības un zi-
nātnes ministrija ir uzsākusi un 
turpinās diskusijas par jauna 
kompetenču pieejā veidota vis-
pārējās izglītības satura izstrā-
di. Plānots nodrošināt jaunā uz 
kompetencēm balstīta pamatiz-
glītības standarta projekta ap-
robāciju un pakāpenisku ievie-
šanu. Pārmaiņas plānotas gan 
pirmsskolas, gan pamatizglītī-
bas, gan vidusskolas mācību sa-
turā un kvalitātes monitoringa 
sistēmā. Profesionālajā izglītībā 
tiks turpināta profesionālās iz-
glītības pieejamības un prestiža 
paaugstināšana.

Ar š.g. 1. septembri ir pa-
augstināta MK noteiktā zemā-

Jauniešu 
rudens forums 
aicina Tevi!
19. un 20. septembrī 
Madonas novada 
jaunatnes iniciatīvu centrā 
“KUBS” notiks tradicionālais 
novada jauniešu un 
jaunatnes darbinieku 
Rudens forums, kurā 
vēlēsim jauno novada 
jauniešu domi (MNJD), 
runāsim, diskutēsim par 
jauniešu brīvprātīgo 
darbu, līdzdalību un citiem 
aktuāliem jautājumiem, 
veiksim kādu brīvprātīgu 
darbu ārā un radošā gaisotnē 
pavadīsim vakaru! 

Jauniešu forums – viens no 
jaunatnes līdzdalības veicināša-
nas modeļiem, iespēja satikties 
ar vienaudžiem, domubiedriem, 
jaunatnes darbiniekiem, iespē-
ja jauniešiem pašiem uzņemties 
iniciatīvu, lai uzlabotu savas dzī-
ves kvalitāti un attīstītu savstar-
pējās sadarbības tīklu.

Aicinām ikvienu Madonas no-
vada jaunieti vecumā no 13 līdz 
25 gadiem – skolu pašpārval-
žu dalībniekus, studentus, jau-
nos speciālistus, jauniešus bez-
darbniekus, jaunos vecākus u.c. 
– kļūt par foruma dalībnieku un 
iesaistīties MNJD darbā un orga-
nizētajos pasākumos. 

Pieteikuma anketas varēs sa-
ņemt skolās, jauniešu centros un 
mājaslapā www.madona.lv.

Foruma ietvaros plānots atse-
višķs tikšanās laiks novada jau-
natnes darbiniekiem.  

ina BaBuLe,  
mnjD kultūras komitejas pārstāve, 

tel. 26323569;
e-pasts: mnjdome@gmail.com

Sācies jaunais mācību gads!

kā amata algas likme pedago-
giem līdz 420 eiro, nodrošināta 
piemaksa par darba kvalitāti vi-
siem pedagogiem, kuri ir ieguvu-
ši 3., 4., 5. kvalitātes pakāpi. Pe-
dagogi, kas ieguvuši 3., 4. un 5. 
pakāpi, saņems fiksētas piemak-
sas attiecīgi 31,87 eiro, 79,68 eiro 
un 99,60 eiro apmērā par vienu 
pedagoga darba likmi. Izglītības 
un zinātnes ministrija turpinās 
pedagogu atalgojuma sistēmas 
pilnveidi. Ministrija izstrādāju-
si pedagogu darba samaksas ap-
rēķināšanas modeļa divus va-
riantus. Lai nodrošinātu jaunā 
modeļa sekmīgu ieviešanu, IZM 
organizēs aprobācijas procesu. 
Vienlaikus ministrija arī strādās 
pie pedagogu darba samaksas pa-
augstināšanas grafika.

Interešu izglītībā šis mācī-
bu gads aizritēs, gatavojoties XI 
Latvijas skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētkiem, kuri notiks 
2015. gadā no 6. līdz 12. jūlijam 
Rīgā. 

Uzsākot šo mācību gadu, bi-
ja vērojama izpratne mācību lī-
dzekļu iegādes jautājumā – kā-
dus mācību līdzekļus finansē no 
valsts budžeta līdzekļiem, kādus 

no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem un kādus iegādājas vecā-
ki.  

Pašvaldība turpinās atbalsta 
pasākumus ģimenēm ar bērniem 
– Madonas novada vispārizglīto-
jošajās skolās visiem 4.–12. klašu 
skolēniem ir nodrošinātas kom-
pleksās pusdienas (1.–3. klasei 
tās apmaksā valsts), no pašvaldī-
bas budžeta tiek daļēji finansēta 
arī ēdināšanas pakalpojumu nod-
rošināšana pirmsskolu audzēk-
ņiem, paredzot katram audzēk-
nim 0,57 eiro produktu iegādei 
par apmeklējuma dienu. Novada 
pašvaldība nodrošina arī skolēnu 
nokļūšanu izglītības iestādē ar 
skolēnu autobusu vai sabiedris-
ko transportu. Ceļa izdevumus 
apmaksā arī tiem skolēniem, kas 
mācās Madonas novada pašval-
dības vispārizglītojošajās skolās, 
bet ir deklarēti citās adminis-
tratīvajās teritorijās. Madonas 
novada teritorijā deklarētajiem 
skolēniem tiek apmaksāti ceļa iz-
devumi, ja viņi apmeklē profesio-
nālās ievirzes vai interešu izglītī-
bas iestādi.

Arī šajā mācību gadā, lai piln-
veidotu izglītības sistēmas darbī-

bu, Madonas novadā tiks turpi-
nāts sociālais dialogs un aicināti 
izglītības jomā strādājošie nākt 
klajā ar racionāliem priekšliku-
miem, lai meklētu risinājumus 
novada skolu tīklu sakārtošanai, 
izglītības pakalpojumu pieejamī-
bas nodrošināšanai un izglītības 
kvalitātes pilnveidei. 

Paldies pārvalžu vadītājiem, 
izglītības iestāžu vadītājiem, 
skolotājiem un vecākiem, kas ar 
savstarpēju sapratni, atbildīgi 
strādājuši un gatavojušies, lai 
sekmīgi uzsāktu jauno mācību 
gadu! Mācēsim kopīgi novērtēt 
to, kas jums jau tiek piedāvāts un 
dots. Aicinu visus skolotājus būt 
aktīviem un radošiem sava aroda 
meistariem. Novēlu visiem spēku 
un sirdsdegsmi zinību un jaunu 
prasmju apgūšanā!

soLvita seržāne, 
madonas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja 

No 24. jūlija līdz  
30. jūlijam Madonā viesojās 
sadraudzības pilsētu Kulēnas 
(Francija) un Vaijes (Vācija) 
jaunieši. Šāda nometne 
notika pirmo reizi un bija 
liels piedzīvojums gan 
nometnes dalībniekiem, gan 
tās rīkotājiem.  
Nometnes mērķis –  
iepazīt citu valstu kultūru, 
tradīcijas, paradumus un 
cilvēkus.

Nometnē piedalījās 60 cilvē-
ki  – 47 jaunieši un 13 skolotāji. 
Jaunieši apmetās Smeceres silā, 
kur arī notika liela daļa aktivi-
tāšu, piemēram, franču un vācu 
dienas, kad jaunieši stāstīja par 

savu tautu kultūru, tradīcijām, 
nacionālajiem ēdieniem. Katru 
rītu jauniešu uzsāka ar veselī-
gu skrējienu pa Smerceres sila 
trasi. 

Pirmajā viesošanās dienā 
jaunieši devās ekskursijā uz gal-
vaspilsētu Rīgu, apskatot Latvi-
jas Nacionālo bibliotēku, Kaln-
ciema kvartālu un tikās ar 
biedrības “Jaunie vanagi” pār-
stāvjiem.

Viesi apmeklēja arī Kusas 
pamatskolu, Tautasskolu, Kals-
navas jauniešu centru, Lubā-
na Mitrāja informācijas centru, 
Madonas novada pašvaldību.

Nometnes dalībnieki vēl ilgi 
pēc nometnes beigām jutās pozi-
tīvi uzlādēti. 

Nākamā nometne plānota 
Vācijā, kad uz to dosies Mado-
nas novada jaunieši. 

eDīte miķeLsone

Latvijas, Vācijas un Francijas jauniešu nometne Madonā

Aktuālais 

izglītīb
ā

Visi 47 nometnes dalībnieki sapulcējušies Madonā.                                                                                                    inDras veipas foto

Mārcienas pamatskolas pirmā klase Zinību dienā.                                   agra veckaLniņa foto
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Dzīve laukos – tā ir ekstra, ko jāspēj novērtēt
Iedzīvotāju skaits Mārcienas pagastā uz 01.07.2014. (PMLP dati) – 1019,

t.sk. – sievietes – 506, vīrieši – 513

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits  
0–6 gadi

Bērnu skaits  
7–18 gadi

Bērnu skaits  
0–18 gadi

Iedzīvotāju skaits Mārcienas pagastā

154

105

49

214

678

127

Ināra Mālniece Mārcienu  
zina kā savu kabatu. 
Te pagājusi gan viņas, gan 
viņas vecāku bērnība.  
Vecāki bijuši strādīgi – 
nepadoties grūtībām un 
strādāt iemācījuši arī Inārai. 
No Ināras staro enerģija  
un apņēmība. 

Mārcienas pagasta pārvaldnieces 
amatā strādājat jau teju desmit 
gadus (piecus no tiem vēl pirms 
novadu reformas 2009. gadā). 
Atskatoties uz izdarīto, par ko ir 
vislielākais gandarījums?

Ir izdarīts gana daudz. Esam 
izmantojuši visas iespējas ie-
saistīties projektos. Vēl padomes 
(pirms novadu reformas) laikos, 
pateicoties Lauku atbalsta die-
nesta projektiem, sakārtojām di-
vus galvenos ceļus pagastā, kā 
arī ielu apgaismojumu 4 kilomet-
ru garumā. Cilvēki ir priecīgi, jo 
vairs nav jāstaigā pa tumsu. Šo-
gad renovējām skolas sporta zāli, 
kā arī no sava nesadalītā budžeta 
izremontējām kultūras nama fo-
ajē un pilnībā renovējām kultūras 
nama sanitāros mezglus. Esam 
centušies sabalansēt vajadzības 
ar iespējām. Vēlētos uzteikt SIA 
“Madonas namsaimnieks”, kuri 
veikuši lielu daļu renovāciju. Ce-
ru, ka sadarbība turpināsies. 

Veikti arī apjomīgi ūdenssaim-
niecības projekti 2 kārtās. Tas bi-
ja sarežģīti, jo kādreizējai armijas 
pilsētiņai bija savs ūdenstornis, 
ūdens attīrīšanas iekārtas, sa-
vukārt Mārcienai savas. Tagad 
esam apvienojuši abas Mārcienas 
puses. Ļoti ceram uz pašvaldības 
kapitālsabiedrību (komunālo uz-
ņēmumu) reorganizāciju – apvie-
nošanu. Mārcienas komunālais 
uzņēmums ir ļoti mazs, tāpēc ap-
vienošanās ar Bērzaunes komu-
nālo uzņēmumu ir nepieciešamī-
ba. Viņiem ir kapacitāte, kas liek 
domāt par uzņēmumu vārda la-
bākajā nozīmē – tas var pats pa-
stāvēt, pelnīt un attīstīties. Vēl 
padomes laikos sakārtojām Mār-
cienas pamatskolu, taču tad nā-
ca lielā ugunsnelaime. Tas mums 
bija liels pārdzīvojums. Par lai-

bai un tajos pārsvarā dzīvo cilvēki 
no apdraudētajām sociālajām gru-
pām. Daļa no viņiem negrib neko 
mainīt, jo tiek nodrošināti ar pa-
matvajadzībām – ēst, dzert, gulēt. 
Šķiet, ka cilvēki ir pazeminājuši 
savu vajadzību līmeni. Lai cilvē-
kus “pamodinātu”, organizējam 
dažādus pulciņus, kuros iesaistī-
ties – rokdarbu pulciņu, dramatis-
ko teātri, dāmu dejas, bērnu deju 
kolektīvu, izmēģinājām pat ģitā-
ras spēli. Taču cilvēku atsaucība 
ir maza. Esam aktīvi iesaistījušies 
sociālās nodarbinātības projektos. 
Sākotnēji atsaucība bija liela, nā-
ca ap 25 cilvēkiem. Tagad iedalīto 
vietu skaits ir tikai 4. 

Esmu ļoti pateicīga Sarkanā 
krusta Mārcienas nodaļas vadītā-
ja Ņinai Kalupniecei, kura sniedz 
palīdzību tiem cilvēkiem, kam tā 
ir ļoti vajadzīga.

Dzīvot laukos – tā ir eks-
tra. Kāpēc cilvēki no tā izvairās? 
Var taču uzrakt trīs vagas, sastā-
dīt gurķus, kartupeļus un burkā-
nus, tādējādi nodrošinot ģimeni 
ar pārtiku. Pie reizes parādot bēr-
niem, ka ir jāstrādā.

Ar katru cilvēku jārunā viņa 
valodā, jo katra cilvēka rīcību no-
saka, viņaprāt, labi nodomi. 

Sociālās problēmas ir smaga tēma, 
bet kā ir ar jauniešiem?

Kā jau lielā daļā lauku terito-
riju, arī pie mums ir maz jaunie-
šu. Daļa ir aktīvi, bet daļa izvēlas 
laiku pavadīt mājās. Jaunieši aiz-
rāvušies ar pludmales volejbola 
spēli, mums ir 3 laukumi. Tiek or-

ganizētas arī sacensības. Jau 2. ga-
du pēc kārtas viena jauniešu grupa 
ļoti aktīvi darbojas, sakopjot Labo-
nas ezera teritoriju. Mēs arī viņus 
atbalstām, talkas dienā palīdzam 
ar inventāru, atkritumu aizveša-
nu, kā arī vārām zupu. Es ceru, ka 
jaunieši kļūs aktīvāki, izveidos kā-
du jauniešu organizāciju, tad va-
rētu arī piedalīties projektos. Mēs 
esam gatavi atbalstīt jauniešus, 
cik ir mūsu spēkos.

Sporta organizators mums ir 
jaunietis – Jevgenijs Tarasovs. 
Viņš darbojas ļoti aktīvi – organi-
zē volejbola sacensības, pašvaldī-
bu sporta spēļu komandas, mak-
šķerēšanas sacensības. Jau piekto 
gadu pēc kārtas pie mums noti-
ka šaha sacensības, kurās pieda-
lījās ap 50 dalībnieku no dažādām 
Latvijas vietām. Tā ir tradīcija, ko 
mēs vēlamies turpināt. 

Vēl vēlos aicināt jauniešus ap-
meklēt bibliotēku. Daudz pērkam 
jaunās grāmatas. 

Ko Jūs novēlētu cilvēkiem?

Cilvēkiem jāspēj uz visu pa-
skatīties ar humoru – pirmkārt 
jau uz sevi, tad visu pārējo. Ir jā-
priecājas par mirkli, neskatoties 
pagātnē. Gribētu, lai cilvēki iemā-
cītos negausties par lietām, kuras 
nav no viņiem atkarīgas. Labāk 
paskatīties, ko katrs pats var iz-
darīt. Piemēram, redzi papīru uz 
zemes – pacel un izmet.

Brīnumi nenotiek, tie ir jā-
rada pašam. Jāsāk ar sīkumiem, 
kaut mājas sakārtošanu, un pa-
šam būs prieks.

eDīte miķeLsone

Madonas novada pašvaldības domes deputātu,  
Sociālo un veselības jautājumu  komitejas locekļu 
iedzīvotāju pieņemšanas  vietas un  laiki
Madonas novada sociālā dienesta telpās   
Parka ielā 4, Madonā.

Deputāts Mēneša diena Pieņemšanas 
laiks

Andris SAKNE Katra mēneša 1. trešdienā 10.00–13.00
Bruno KOKARS Katra mēneša 1. trešdienā 13.00–15.00
Modris ZOMEROVSKIS Katra mēneša 2. trešdienā 10.00–12.00
Valda ĶĻAVIŅA Katra mēneša 3. trešdienā 10.00–13.00
Andris TREČAKS Katra mēneša 3. trešdienā 13.00–15.00
Jeuženija ADAMOVIČA Katra mēneša 4. trešdienā 10.00–12.00
Artūrs ČAČKA Katra mēneša 4. trešdienā 12.00–14.00
Kaspars UDRASS Katra mēneša 4. trešdienā 14.00–16.00

Sadarbībā ar Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūru 
tiks īstenots projekts “Jauniešu 
dzīves kvalitātes pētījums Mado-
nas novadā”.

Projekta mērķis ir sekmēt un 
veicināt Madonas novada jaunie-
šu dzīves kvalitātes uzlabošanos, 
veicot pētījumu par esošo jaunie-
šu dzīves kvalitāti novadā. Pro-
jekta pētījums tiks veikts, pama-
tojoties uz Jaunatnes politikas 
īstenošanas indeksu, kas ļaus 
sistemātiski un konceptuāli ap-
kopot un izvērtēt jaunatnes po-

litikas ietekmi un rezultātus no-
teiktās jauniešu dzīves jomās.

Īstenotā projekta rezultātā 
Madonas novada pašvaldība, dar-
bā ar jaunatni iesaistītas institū-
cijas, Madonas novada jauniešu 
dome, jaunieši un sabiedrība ie-
gūs objektīvu informāciju un da-
tus par esošo jauniešu dzīves kva-
litāti Madonas novadā.

Iegūtie rezultāti dos būtis-
ku ieguvumu Jaunatnes politi-
kas īstenošanas stratēģijas pa-
pildināšanai, tas būs ieguldījums 
darbā ar jaunatni iesaistītajām 

institūcijām, kas turpmāk va-
rēs papildināt savu darbības plā-
nu un izvirzīt prioritātes, lai sa-
kārtotu jauniešu dzīves situāciju 
novadā.

Projekts tiek īstenots Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2014. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

informāciju sagatavoja 
inDra kārkLiņa, 
attīstības nodaļas  

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste 

Madonas novadā tiks veikts  
jauniešu dzīves kvalitātes pētījums

154

105

49

214

678

127

mi skola bija apdrošināta, un re-
monta izdevumus sedza apdro-
šinātāji. Toreiz tika izremontēts 
viss otrais stāvs. Skolā ir tikai 
viena klase, kurā nav veikts eiro-
remonts. Taču dēļ mazā skolēnu 
skaita (ap 40) telpu ir pietiekami. 

Kā vērtējat pieņemto lēmumu 
par Mārcienas pamatskolas 
statusa maiņu no pamatskolas uz 
sākumskolu? 

Jāsaka godīgi, tas nav ne-
kas traģisks. Es piekristu vēl ra-
dikālākām reformām attiecībā 
uz izglītību. Neatkarīgi no bēr-
nu skaita ir jānodrošina skolotā-
ju komplekts, administrācija un 
izglītības programmas, kas kriet-
ni sadārdzina izmaksas uz vienu 
bērnu. Bet ne tikai par izmaksām 
ir runa. Uzskatu, ka bērniem ir 
jāsocializējas un to nevar izdarīt 
klasē, kurā ir viens vai divi bēr-
ni. Lielākā kolektīvā bērns iemā-
cās aizstāvēt savu viedokli, tāpat 
arī kāda rakstura īpašība jāpār-
lauž, kāda jāpievieno. Protams, 
sākumskolas bērniem ir labāk, ja 
mājas ir trīs minūšu gājiena attā-
lumā. Taču aptuveni 7. klasē bēr-
ni paši jau grib doties uz Mado-
nu, jo tur viņiem ir interesantāk. 

Madona ir 10 asfaltētu kilometru 
attālumā no Mārcienas, tas nav 
daudz. Ar autobusu tās varētu 
būt 15–20 minūtes. 

Mārcienas pirmsskolas izglītības 
iestādes grupas ar šo gadu 
atradīsies Mārcienas pamatskolas 
telpās. Savukārt uz pirmsskolas 
izglītības telpām pāries Madonas 
pansionāts. Kā noris būvniecības 
darbi?

Bērnudārza telpas diemžēl 
nav pabeigtas, jo ir ieilguši būv-
niecības darbi. Domājām, ka ar 1. 
septembri varēsim telpas svinīgi 
atklāt, bet diemžēl tā nebija. Ta-
ču ceram pa septembri būvdarbus 
pabeigt. Arī pansionāts ir liels ie-
guvums. Domāju, ka šeit vecāka 
gada gājuma cilvēkiem būs labi – 
plašas, tīras un labas telpas.

Ar kādām problēmām nākas 
saskarties ikdienā?

Jāatzīst, ka Mārcienas pa-
gasta sociālās darbinieces darbs 
ir viens no smagākajiem nova-
dā. Tas lielā mērā saistīts ar lie-
lo bezdarbnieku skaitu. Liela daļa 
dzīvokļu pagastā pieder pašvaldī-

Allaž optimistiskā Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Mālniece.
personiskā arhīva foto
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Mārcienas pamatskola jauno mācību gadu 
uzsāk pozitīvā noskaņojumā
2002. gadā Mārcienas 
pamatskola svinēja savu  
150 gadu jubileju. 

Skola ar bagātu vēsturi, tajā 
savulaik mācījušās Latvijā atzī-
tas personas. Darba gaitas neil-
gi Mārcienas skolā vadīja rakst-
niece Ilze Indrāne (1946.–1948.), 
gleznotājs Ēriks Caune (1953.–
1954.). 1950. gadā skolā mācījās 
300 skolēni, šogad tikai 40. 

aldona gudrīte Mārcienas pa-
matskolas direktores amatā ir ce-
turto gadu, pirms tam vairāk kā 20 
gadus strādājusi skolotājas amatā.

Jaunais mācību gads ir sācies. 
Kādas izmaiņas gaidāmas 
Mārcienas pamatskolā?

Jauno mācību gadu uzsākam 
priecīgā noskaņojumā. Salīdzinot 
ar pagājušo mācību gadu, skolēnu 
kopējais skaits nav samazinājies. 
Esam labiekārtojuši mājturības 
un tehnoloģijas kabinetus, iekār-
tojam Rotaļu istabu skolēniem, 
sporta zālē esam nomainījuši 
elektroinstalāciju, grīdas segumu, 
veikuši kosmētisko remontu. Ša-
jā mācību gadā būs 4 klašu kom-
plekti: 1. klase, apvienotie klašu 
komplekti – 2.–3. klase, 4.–5. kla-
se, 8.–9.klase.

Kā veicas ar bērnudārza 
rekonstrukciju?

Mārcienas pamatskolā ilgu 
laiku viens ēkas spārns netika 
pilnvērtīgi noslogots, tādējādi šo-
gad pirmsskolas izglītības grupas 

tika nolemts pārcelt uz šīm tel-
pām. Šī pārcelšanās saistīta arī ar 
to, ka Madonas novads ir iecerējis 
pirmsskolas izglītības grupu tel-
pās ierīkot pansionātu. Konkursa 
kārtībā tika izvēlēta celtniecības 
firma, kura veiks remontdarbus. 
Remontdarbi bija jāpaveic līdz jū-
lija beigām. Diemžēl šo darbu pa-
beigšanas termiņš tika vairākas 
reizes pagarināts. Es ļoti ceru, ka 
šī gada 1. oktobrī pirmsskolas iz-
glītības grupas darbu varēs uz-
sākt jaunajās telpās. 

Vērojot celtniecības darbus, 
diemžēl nācās secināt, ka ir lie-
las problēmas ar strādnieku at-
tieksmi pret uzticēto pienākumu, 
atbildību par savu paveikto dar-
bu. Es ļoti gribētu, lai bērni jau 
skolā saprastu, cik svarīgi ir mā-
cīties, veikt uzticētos pienāku-

mus pēc labākās sirdsapziņas un 
ar prieku. 

Ar šo gadu Mārcienas pamatskola 
uzsāk statusa maiņas procesu uz 
sākumskolu. Kā vērtējat pieņemto 
lēmumu?

Šo lēmumu mums lika pie-
ņemt pašreizējā demogrāfiskā 
un ekonomiskā situācija. Pagā-
jušajā mācību gadā notika sko-
las akreditācija. Mārcienas pa-
matskola ir akreditēta līdz 2020. 
gadam. Ja būs skolēni, būs arī 
Mārcienas pamatskola, ne tikai 
sākumskola.

Kā lēmumu vērtē bērni un viņu 
vecāki?

Šogad, jaunajā mācību gadā, 

Kā mācību gads iesācies lielākajās novada skolās?
Turpinājums no 1. lpp.

Madonas pilsētas 1. vidusskola

“Gads iesācies tehniskā zī-
mē”, uzsver direktora vietnie-
ce izglītības jomā 10.–12. klasēm 
Inese Strode. “Varam lepoties, ka 
ar šo mācību gadu Madonas pilsē-
tas vidusskolas telpās iespējams 
studēt un iegūt programmēšanas 
inženiera kvalifikāciju. Studijas 
piedāvā Rēzeknes augstskola. Arī 
interese par informācijas tehno-
loģiju nozari pieaug – gan pamat-
skolas, gan vidusskolas klasēs. 

Lai veicinātu informātikas 
priekšmeta popularitāti skolēnu 
vidū, kā arī palielinātu to skolē-
nu skaitu, kas apgūst informāti-

kas priekšmetu padziļināti, ir uz-
sākts izglītības projekts Start IT 
vispārizglītojošajās skolās Latvi-
jā. Esam ieguvuši projekta Start 
IT1 apbalvojumus – „Projekta 
lepnums» un „Programmēšanas 
entuziasts 2014»., kam par godu 
plānots arī svinīgs pasākums 18. 
septembrī. 

Zinību dienā, pieminot Bal-
tijas ceļa 25. gadskārtu, rīkojām 
akciju  “Samīļo skolu”, kad visi 
sadevāmies rokās apkārt skolai, 
tādā veidā to samīļojot.”

Mācības Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolā uzsākuši 674 skolēni. Lie-
lākais skolēnu skaits ir 5. klašu 
grupās – 87. Pirmajā klasē mācības 
uzsākuši 77 bērni, savukārt pēdē-
jais mācību gads vidusskolā šogad 

– 26 jauniešiem. Vērts piebilst, ka 
tas būs vidusskolas 100. izlaidums.

Madonas pilsētas 2. vidusskola

Skolas gaitas Madonas pilsētas 
2. vidusskolā uzsākuši 317 skolē-
ni, kas ir nedaudz vairāk kā pagā-
jušajā mācību gadā. Katru dienu 
uz skolu dodas 20 pirmklasnie-
ki, savukārt pēdējais mācību gads 
skolā būs piecpadsmit 12. klašu 
audzēkņiem. Lielākais audzēkņu 
skaits ir 4. klašu grupās – 39.

“Nekādu izmaiņu mācību 
programmās nav, tāpat arī peda-
gogu kolektīvā – viss rit pēc plā-
na, strādājam kā robotiņi,” stāsta 
Madonas pilsētas 2. vidusskolas 
direktors Valentīns Rakstiņš. Ko-

pumā šo mācību gadu direktors 
vērtē kā veiksmīgi uzsāktu.

Andreja Eglīša  
Ļaudonas vidusskola

Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskola ir vienīgā izglītības ies-
tāde ar vidusskolas klasēm ārpus 
Madonas. Apgūt zinības Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā jau-
nieši dodas arī no blakus nova-
diem – Krustpils un Lubānas. Šo-
gad aizpildītas arī visas 16 vietas 
skolas kopmītnē.

Skolas direktors Guntis Laz-
da informē, ka šogad mācību dar-
ba organizēšanu centīsies padarīt 
interesantāku: “Skolai ir sadar-
bība ar ārzemju skolām – Juuru 
ģimnāziju Igaunijā, kā arī kristī-

go skolu Norvēģijā. Vēlamies iz-
veidot arī sadarbību ar kādu no 
mūsu novadnieka pulkvežleit-
nanta Ernesta Gideona Von Lau-
dona skolām viņa pēdējā mājvietā 
Čehijā. Vēl jauniešus piesaista ie-
spēja trenēties volejbolu”.

Šogad mācības skolā uzsāku-
ši 174 skolēni. Pirmajā klasē – ti-
kai puiši, pie tam veseli 11. Liels 
skolēnu skaits šogad ir 5. klasē – 
30. Vidusskolas pēdējo klasi šo-
gad absolvēs 4 jaunieši. 

“Kopumā mācību gads iesā-
cies pozitīvā gaisotnē,” norāda 
G.Lazda.

Dzintra straDiņa, 
eDīte miķeLsone

Mārcienas pamatskolas direktore Aldona Gudrīte sveic klātesošos Zinību dienā.  
                          Foto: agris veckaLniņš

netika komplektēta 6., 7. klase, 
jo abās apvienotajās klasēs bū-
tu tikai 3 skolēni. Vecāki izprot 
izveidojušos situāciju, un vasa-
rā kopā ar bērniem izvēlējās ci-
tas mācību iestādes, kurās turpi-
nās mācības. 

Kā tas ietekmēs skolas nākotni?

Runājot ar vecākiem, kāds no 
viņiem teica, ka viņu ģimenē jau 
trešajā paaudzē mācīsies Mārcie-
nas pamatskolā, cits meklēs aiz-
bildinājumus kāpēc nemācīties 
šajā skolā. Laiks ir tas, kas visu 
saliks savās vietās. 

Kas ir tās lietas ar ko visvairāk 
lepojaties?

Mārcienas pamatskola pagā-
jušajā mācību gadā nosvinēja 160 
gadu jubileju. Šajā laikā ir izvei-
dojušās daudzas tradīcijas, kuras 
turpinām kopt un attīstīt. Pēdējā 
laikā mūsu skolā katru gadu tiek 
rīkoti dažādi novadu un starpno-
vadu pasākumi, kuros piedalīju-
šies gan skolēni, skolotāji, LIZDA 
dalībnieki. Piedalāmies dažādos 
projektos, kuros esam guvuši la-
bus panākumus, un tādā veidā 
esam nopelnījuši gan bezmaksas 
ekskursijas, gan iespējas piedalī-
ties dažādos jaukos pasākumos. 
Mārcienas pamatskola var lepo-
ties ar skaistām, plašām, izre-
montētām mācību telpām, sakār-
totu un pilnveidotu sporta zāli un 
sporta inventāru. Ar šo mācību 
gadu, pateicoties novada un paš-
valdības atbalstam, darbu sāks 
Rotaļu istaba, kurā skolēni varēs 

uzturēties līdz plkst. 18.00. Mūsu 
skolas kolektīvs ir mazs, un tas 
mums dot iespēju visos pasāku-
mos radīt sirsnīguma, mājīguma 
un ģimeniskuma atmosfēru.  

Kādas ir lielākās grūtības, ar 
ko nācies saskarties un kā tās 
pārvarējāt?

Šo trīs gadu laikā esmu iz-
gājusi caur uguni un ūdeni gan 
burtiskā, gan pārnestā nozī-
mē (ugunsnelaime skolā, plūdi 
pirmsskolas izglītības grupā). Vi-
sas pārdzīvotās grūtības mūs ti-
kai norūda, liek mainīties. 

Šajā izglītības jomas pār-
maiņu laikā, kad demogrāfis-
kā situācija ir dramatiska, kad 
kaimiņu skolas ir spiestas sav-
starpēji konkurēt skolēnu skai-
ta ziņā, skolu vadībai jāpielieto 
dažādi paņēmieni skolēnu pie-
saistīšanai savām skolām. Ir sā-
pīgi tad, ja reizēm tie ir neko-
rekti. 

Gribu teikt vislielāko paldies 
par atbalstu savai ģimenei, skolo-
tājiem, īpaši Ivetai Kairei, skolas 
tehniskajiem darbiniekiem, vecā-
kiem, Mārcienas pārvaldei, Ma-
donas izglītības nodaļai. 

Visiem novēlu – mīlēt sevi un 
to, ko tu dari. Jo kā gan mēs va-
ram citiem – bērniem, tuvinie-
kiem, draugiem – sniegt atbal-
stu, uzmundrinājumu un vēlēt 
labu, ja paši neesam apmierinā-
ti un pozitīvi noskaņoti. Pozitī-
vu skatu uz dzīvi, lietām, notiku-
miem!

eDīte miķeLsone

Vēlreiz atgādinām,  
ka no šī gada 1. augusta  
Madonas novada pašvaldības 
Tūrisma informācijas centrs 
atrodas Madonā, Skolas ielā 10a  
(Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja izstāžu  
zālēs). 

Tūrisma informācijas centrā 
ir pieejami materiāli par Mado-
nas novada un Latvijas tūrisma 
piedāvājumu, tiek pārdoti suve-
nīri un piedāvāti gida pakalpo-
jumi pa Madonu un novadu. Šo-
brīd informācijas centrs strādā, 
izmantojot muzeja esošo vestibila 
iekārtojumu, bet tapšanas stadijā 
ir jauna dizaina mēbeles.

Madonas novada pašvaldībā 
tūrisma jomā no šīs vasaras vidus 
strādā divi darbinieki:

ilze riekstiņa – Madonas nova-
da pašvaldības Tūrisma informā-
cijas centra speciāliste ar darba 
vietu Tūrisma informācijas cen-
trā muzeja ēkā Madonā Skolas ie-
lā 10a (tel. 64823844, epasts: ilze.
riekstina@madona.lv);

sanita soma – Madonas no-
vada pašvaldības Uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma attīstības noda-
ļas tūrisma darba organizatore 
ar darba vietu līdzšinējā kabi-
netā Saieta laukumā 1, Madonā 
(tel. 29130437, epasts: tic@ma-
dona.lv). 

sanita soma

Izmaiņas Madonas Tūrisma informācijas centra darbībā Tūrisma sezonā  
līdz 30. septembrim  
Tūrisma informācijas centrs  
apmeklētājiem ir  
ATVēRTS KATRU DIENU:  
P, O, T, C, P no 10.00 līdz 18.00; 
S no 10.00 līdz 17.00; 
Sv. no10.00 līdz 16.00. 
Pirmdienās izstāžu zāles 
apmeklētājiem slēgtas.
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Šī nav īstermiņa kampaņa. 
Tā ir ilgtermiņa domāšana. 
Par to, kā ar mazām ikdienas 
izvēlēm šodien uzlabot savu, 
novada un Latvijas ikdienu rīt. 

Katrreiz, izvēloties produktu 
no ārzemēm, mēs aizsūtām cilvē-
ku prom no Latvijas. Tāpēc atstāj 
svešos produktus plauktā un sa-
vējos cilvēkus mājās! Ja katrs no 
mums pirks vietējās preces tikai 
par 10% vairāk, kopā mēs izglāb-
sim 20 000. Darbavietu? Nē, reā-
lu cilvēku! Vienīgais, kas Tev jā-
dara – jāizvēlas mūsu produkti! 
Pērc vietējo – vairo savu un Lat-
vijas labumu! 

Kā Eiropas Savienības un Krievijas 
attiecību krīze ietekmēs Madonas 
novada pārtikas ražotājus? 

Domāju, ka Krievijas pārtikas 
embargo tieša ietekme uz Mado-
nas novada pārtikas ražotājiem 
nebūs liela, jo mūsu novadā nav 
uzņēmumu, kas aktīvi eksportētu 
savu produkciju uz Krieviju. To-
mēr, saasinoties konkurencei, cie-
tīs visi Latvijas ražotāji, tai skaitā 
Madonas novada, jo tirgū ienāks 
lētāka produkcija no Lietuvas un 
Polijas. Visvairāk tas skars tieši 
piena nozari. Viens no Madonas 
novada lielākajiem un atpazīsta-
mākajiem uzņēmumiem AS “Laz-
donas piensaimnieks” ieņem nozī-
mīgu vietu vietējā tirgū, līdz ar to 
var paredzēt, ka tas izjutīs sank-
ciju ietekmi pastarpinātā veidā, jo 
tieša eksporta uz Krieviju “Laz-
donas piensaimniekam” nav. Tā-
pat arī citi novada uzņēmumi, pie-
mēram, augļu un dārzeņu ražotāji 
un pārstrādātāji izjutīs cenu kri-
tumu, kas iestāsies ar laiku, kad 
tirgus būs apjautis jauno situāciju. 

Ļoti spēcīgi sankcijas izjūt pie-
na ražotāji, jo piena iepirkuma ce-
nas krīt. Visvairāk cieš tie, ku-
ri sadarbojās ar Lietuvas piena 
pārstrādes uzņēmumiem, jo līgu-
mi tiek lauzti, bet jaunus piena 
piegādes līgumus neskaidrās tir-
gus situācijas dēļ piena pārstrā-
dāji nesteidzas slēgt. Te gan jā-
piebilst, ka pavasarī, tiekoties ar 

piena ražotājiem, pašvaldība aici-
nāja sadarboties ar vietējiem pār-
strādātājiem, jo, piemēram, AS 
“Lazdonas piensaimnieks” pava-
sara sākumā ik dienu trūka ap-
mēram 15 tonnu piena, bet tobrīd 
zemniekiem, nedomājot ilgter-
miņā, izdevīgāka likās lietuviešu 
piedāvātā piena cena. Ieguvēji ta-
gad un ilgtermiņā ir tie, kuri sa-
darbojas ar vietējiem. 

Madonas novadā ražotās pārtikas 
patēriņš pašvaldības iestādēs

Madonas novada pašvaldībā 
tiek domāts par vietējo produk-
tu patērēšanu pašvaldības iestā-
žu vajadzībām. Novadā ir divi lie-
lāki pārtikas uzņēmumi, kuri spēj 
nodrošināt attiecīgus produkcijas 
apjomus, tie ir “Madonas maiz-
nieks” un “Lazdonas piensaim-
nieks”. Absolūti lielākā daļa no-
vada skolu izvēlas šo uzņēmumu 
produkciju. Sākoties jaunajam 
mācību gadam, esam aktualizē-
juši jautājumu par pilnīgu pāreju 
uz novadā ražotu maizi un pienu. 
Dārzeņus un sakņu produktus 
katra iestāde arī iepērk no vietē-
jiem pagasta zemniekiem. Apsvei-
cama ir arī SIA “LLKC” iniciatīva 
par “zaļā iepirkuma” popularizē-
šanu, taču Madonas novads ir pā-
rāk liels un mums ir pārāk maz 
ražotāju, kuri varētu veiksmīgi 
piedalīties “zaļajā iepirkumā”. 

Kāpēc ir svarīgi izvēlēties vietējo 
produkciju?

Jebkurā veikalā izvēloties vie-
tējo produkciju, tiek atbalstīti 
vietējie ražotāji. Attiecīgi augot 
preču pieprasījumam, palielinās 
uzņēmuma apgrozījums, ir iespē-
ja nodarbināt arvien vairāk cilvē-
ku. Cilvēki, kuri saņem algu te, 
lielākoties to arī iztērē tepat Ma-
donas novadā, pērkot citas preces 
un pakalpojumus no Madonas no-
vada uzņēmumiem. Protams, ja 
prece tiek pirkta lielveikalā, lie-
la daļa naudas no nopirktās pre-
ces, piemēram, piena pakas, aiziet 
lielveikalam, bet tajā pašā laikā, 
ja ir izvēle starp Madonas nova-
dā ražoto preci un citur ražotu, 
viennozīmīgi, jādod priekšroka 

vietējai precei. Tāpat ir svarīgi at-
balstīt vietējos mazos ražotājus, 
izvēloties viņu produkciju tirgos. 
Jo katrs mazais ražotājs nodroši-
na ar darbavietu vismaz sevi, daž-
kārt pat līdz 20 cilvēkiem sezonas 
laikā.

Kur pirkt vietējos produktus?

Madonā ir vairākas tirdznie-
cības vietas, kur var iegādāties 
vietējā ražojuma pārtiku. Vispla-
šākais klāsts ir pieejams Poruka 
ielas tirgotavā, kur SIA “Mado-
nas patērētāju biedrība” stendā 
var iegādāties vietējo maizi (gan 
“Madonas maiznieka”, gan ZS 
“Aizupes” mājās cepto), piena 
produktus no Lazdonas, sulas, ie-
vārījumus un sukādes no ZS “Jāņ-
kalni”, tējas, gaļas izstrādājumus, 
medu un citas garšīgas lietas. Tā-
pat Madonā ir divi AS “Lazdo-
nas piensaimnieks” firmas veika-
li, kur nopērkami piena produkti 
par draudzīgām cenām un, kas 
svarīgi, ir svaigi, ar “garākiem 
termiņiem” nekā lielveikalos. Ir 
“Madonas maiznieka” firmas vei-
kals Cesvaines ielā, kur katru die-
nu iespējams iegādāties svaigu 
maizi. Arī “Eridana” veikalā Tir-
gus ielā un “Āderes” veikalos Rī-
gas ielā un “Maxima” tirdznie-
cības centrā Rūpniecības ielā ir 
iespējams iegādāties suvenīrus 
no Madonas novada ražotājiem. 
Madonas novadā ražotu medu 
var iegādāties ZS “Kalna Maruš-
kas” veikaliņā tirdzniecības cen-
trā “Maxima” Rūpniecības ielā. 
Veikalā “Lauku labumi” Raiņa ie-
lā ir pieejams plašs klāsts produk-
tu arī no Madonas novada ražo-
tājiem. Tāpat vietējo produkciju 
var iegādāties, apmeklējot ražo-
tājus viņu ražotnēs. Arī ikmēne-
ša tirgū piedalās daudz vietējo ra-
žotāju, daži jau ir atpazīstami ar 
atšķirības zīmi “Ražots Madonas 
novadā”, kas vasaras periodā pa-
līdzēja cilvēkiem nesajaukt vietē-
jās zemenes ar zemeņu piedāvā-
jumiem no draudzīgajām kaimiņu 
republikām. Tāpat daži ražotāji ir 
pārstāvēti Madonas pilsētas liel-
veikalos. Lielveikalos pircējiem 
būtu jābūt īpaši patriotiskiem, jo, 
izvēloties vietējo produktu, pir-

cējs dod tiešu ieguldījumu novada 
ekonomiskajā attīstībā. 

Kādi ir nākotnes plāni novada 
ražotāju produkcijas noieta 
veicināšanai?

Pašvaldībā jau kopš 2012. ga-
da darbojas ražotāju apvienība 
“Ražots Madonas novadā”. Apvie-
nībā aktīvi piedalās ap 10 novada 
ražotāju. Ar pašvaldības atbalstu 
ražotāji piedalās gan izbraukuma 
tirdzniecībā, gan izstādēs Latvijā 
un ārzemēs. Arī Madonas novada 
lielajos tirgos ir lielā “Ražots Ma-
donas novadā” telts. Stends būs 
arī novada uzņēmēju dienās 2014. 
gada 11. oktobrī. Līdz 2014. gada 
maijam tika uzturēta tirdzniecī-

bas vieta Rīgas centrāltirgū, ku-
ra nu ir slēgta un tiks lemts par 
turpmāko darbību. Pateicoties 
novada priekšsēdētāja iniciatīvai, 
SIA “RIMI Latvia” ir piedāvājusi 
izveidot “Ražots Madonas nova-
dā” stendu Madonas “RIMI Lat-
via” veikalā. Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļa pašlaik 
strādā pie stenda dizaina izveides 
un pašvaldība ir gatava finansiāli 
atbalstīt ražotāju veikala izveidi. 
Esam šo piedāvājumu nodevuši 
ražotāju apvienībai, kura pašlaik 
lemj par to, kādā veidā šo ideju īs-
tenot dzīvē. 

romāns Hačatrjans, 
uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

Atbalsti vietējos ražotājus – izvēlies vietējo preci!

2006. un 2007. gadā toreizējā 
Madonas pilsētas dome rīkoja 
akciju “Dāvā domei domu”. 

Akcijas laikā Madonas iedzīvo-
tāji varēja izteikt savas domas, ide-
jas un priekšlikumus pilsētas attīs-
tībai, rakstiski tās iesniedzot domē. 
Iesniegto ideju bija daudz un priecē, 
ka liela daļa ieteikumu ir īstenoti.

Pārskatot ierosinājums, nevi-
ļus raisās smaids. Viena no iedzī-
votāju izvirzītajām prioritātēm bi-
ja PII “Saulīte” ēkas un apkārtnes 
labiekārtošana, kā arī stāvlauku-
ma paplašināšana. Vairāki iedzī-
votāji savos ierosinājumos bija ie-
rakstījuši arī tik ambiciozu ideju 
kā peldbaseina izbūve. Priecē, ka 
šīs vēlmes ir piepildījušās. Lai gan 
būvniecības darbi neritēja tik rai-
ti un ātri kā gribētos, gandarījums 
par paveikto ir liels gan PII “Sau-
līte” kolektīvam, gan audzēkņu ģi-

menēm, gan būvniecībā iesaistīta-
jām personām.

Tāpat saņēmām vairākus ie-
rosinājumus PII “Priedīte” spēļu 
laukuma atjaunošanai, dzīvojamo 
māju bērnu laukumu ierīkošanai 
un bērnu parciņa atjaunošanai (pie 
mūzikas skolas). Ne mazāk aktuā-
la iedzīvotājiem šķitusi pilsētas un 
apkārtnes ceļu sakārtošana, kā arī 
gājēju pāreju ierīkošana pilsētā.

Madonas jaunieši savukārt par 
prioritātēm izvirzījuši Madonas 
Valsts ģimnāzijas piebūvi, nakts-
kluba izveidi un iekštelpu skeit-
parka izveidi.

Diemžēl Madonas Valsts ģim-
nāzijas piebūves ideja nav realizē-
ta. Par to ir lauzti šķēpi, taču vien-
prātības deputātu vidū nav. Līdz ar 
to projekts atlikts.

Vajadzību pēc naktskluba vai 
citas izklaides vietas Madonā pau-
da gana liela daļa akcijas dalīb-
nieku. Izklaides vieta Madonā ir 

tapusi un, spriežot pēc jauniešu at-
sauksmēm, ir labi apmeklēta.

Arī iekštelpu skeitparks Mado-
nā ir tapis. Tas atrodas blakus biju-
šajam jauniešu centram Saules ielā. 
Par to jāpateicas mūsu uzņēmīga-
jiem jauniešiem, kas kopš iekštel-
pu skeitparka atklāšanas nemitīgi 
strādā pie tā attīstīšanas.

Savdabīgākās idejas

Kāda Madonas novada iedzīvo-
tāja ierosinājusi Madonā un nova-
dā sastādīt pūpolu audzes, tāpēc, 
ka mums to pietrūkstot. Šī ide-
ja gan nav realizēta, taču nemaz 
nav peļama. Atrast pūpolu Pūpolu 
svētdienas rītā nemaz nav tik vieg-
li. Vēl kāds Madonas iedzīvotājs ie-
rosinājis izveidot nelielu cehu bru-
ģakmens ražošanai, pārstrādājot 
plastmasas pudeles. Kādam inte-
resanti šķitis novietot soliņus virs 
domes ēkas.

Padarīts ir daudz, pilsēta un no-
vads zaļo un plaukst. Drīzumā Ma-
donas pilsētā taps jaunas atpūtas 
vietas – soliņi, kas tiks izvietoti vi-
sas pilsētas teritorijā. Madonas ki-
noteātra “Vidzeme” aparatūra tiku-
si modernizēta, atbilstoši mūsdienu 
prasībām. Lai atpūtas iespējas būtu 
pēc iespējas dažādākas, Bērzaunes 
pagasta “Kalnozolos” (pie atpūtas 
vietas “Šubrakkrasti”) atvērts pļa-
vu golfa laukums. Asāku izjūtu cie-
nītājiem iespējams iznomāt kartin-
gu Madonas kartingu trasē.

Šo gadu laikā uzcelta arī Ma-
donas multifunkcinālā halle, ku-
rā notiek ne tikai sporta pasākumi, 
bet arī lieli kultūras notikumi. Arī 
Smeceres sila sporta un atpūtas bā-
ze attīstās nemitīgi. Kompleksam 
pievienota moderna tiesnešu/atpū-
tas māja, atrakciju parks, pavisam 
nesen iegādāta jauna sacensību lai-
ka fiksēšanas iekārta, kā arī notiek 
motokrosa trases celtniecība.

Ne mazāks prieks ir par sakop-
tajām ielām gan pilsētā, gan ārpus 
tās. 

Attīstībai jābūt nemitīgai

Strauji tuvojas nākamais no-
vada attīstības plānošanas pe-
riods, tāpēc aicinām iedzīvotājus 
padomāt par to, kas, jūsuprāt, bū-
tu nepieciešams Madonas nova-
dam – ciemam, pilsētai, pagastam 
un novadam kopumā. Kopā mēs 
varam izveidot novadu tādu, ku-
ru nekautrējoties varam saukt par 
mājām – vietu, kur dzīvot, strādāt, 
atpūsties un būt laimīgiem.

Drīzumā līdzīga akcija notiks at-
kārtoti. Tiek domāts par iedzīvotā-
jiem ērtāko risinājumu informāci-
jas nodošanai pašvaldībai. Tāpēc 
lūdzam sekot līdzi informācijai. 

eDīte miķeLsone

Kāda ir tava ideja novada attīstībai?
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Rīgā norisinājās 
starptautiskā pārtikas 
nozares izstāde  
RIGA FODD 2014. 

“Riga Food 2014” ir plašākā 
pārtikas nozares izstāde Balti-
jā un iezīmē nozares attīstību, 
tā izceļ jaunumus un palīdz ie-
pazīties ar nopietniem un uzti-
camiem nozares uzņēmumiem. 
Izstādē šogad piedalījās 682 uz-
ņēmumi no 37 valstīm, šogad – 
11 valstu nacionālie stendi. Šo 
uzņēmumu vidū bija arī 8 Ma-
donas novada uzņēmumi, kas 
tika pārstāvēti “Ražots Mado-
nā” stendā izstādes lielajā hal-
lē. Šogad, pateicoties pašvaldī-
bas finansējumam, Madonas 
novada ražotājiem tika segtas 
visas izmaksas, kas saistītas 
ar piedalīšanos izstādē – platī-
bas noma, stenda uzstādīšana 
un vizuālā noformējuma veido-
šana. 

Madonas novadu šogad pār-
stāvēja AS “Lazdonas piensaim-
nieks” – uzņēmums iepazīstināja 
sadarbības partnerus un izstā-
des apmeklētājus ar savu jauno 
produkciju – bioloģisko kefīru un 
sieru. “Madonas maiznieks” iz-
stādē saņēma 3 godalgas par iz-
cilas garšas maizi un ļāva pir-
cējiem arī novērtēt šo maizi. 
Inovatīvu produktu – vitamī-
nu kapsulas enerģijai un imuni-

tātei “Honimun” no ziedputek-
šņiem un dzērvenēm piedāvāja 
biškopības uzņēmums SIA “NG 
Līnija”, kurš jauno produktu ra-
dījis sadarbībā ar atzītu labora-
toriju. Arī Latvijā atzītāko medu, 
kurš top ZS “Kalna Maruškas”, 
varēja nogaršot Madonas nova-
da stendā. Veiksmīgi izstādi aiz-
vadīja arī IK “55 Mārītes”, kurš 
piedāvāja Latvijā jau pazīstamas 
augu tējas, tāpat arī piedalījās la-
bākā iepakojuma konkursā. “Ma-
donas karamelēm” šī bija pirmā 
tāda mēroga izstāde, tika iegūti 
gan jauni kontakti, gan apskatī-

tas iespējas ražošanas attīstībai. 
SIA “Madonas alus darītava” ra-
žotais “Baud  alus” apmeklētāju 
vidū tika atzīts par “iespējams, 
labāko alu Baltijā”, bet ZS “Jāņ-
kalni” produkcija piesaistīja cil-
vēku uzmanību ar dabīgām su-
lām, ievārījumiem un ogām. 

Lai arī šogad tika piedāvāta 
iespēja piedalīties Vidzemes no-
vada stendā, kurš tiek ar līdzfi-
nansējumu atbalstīts no Zemko-
pības ministrijas, izvērtējot visas 
iespējas, tika nolemts veidot savu 
ekspozīciju un prezentēt novadu 
ar savu zīmolu, jo mūsu vidū ir 

daudz ražotāju, kas neatbilst kri-
tērijiem, lai piedalītos Vidzemes 
stendā.  Arī ražotāji atzina, ka 
piedalīšanās izstādē “Ražots Ma-
donā” stendā bija veiksmīga, tika 
iegūti vērtīgi kontakti, apmeklē-
tāji varēja nogaršot Madonas no-
vada gardumus, kā arī ražotājiem 
bija iespēja iepazīties ar jaunāka-
jām tehnoloģijām pārtikas iepa-
košanā, dizainā un ražošanā.

romāns Hačatrjans, 
uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

tāji. "Aktivitāte ir ļoti liela, un 
kļūst arvien lielāka. Mēs tiekam 
aicināti piedalīties arī ārpus pro-
jekta pasākumos un, viesojo-
ties Krievijā, tikām ļoti labi uz-
ņemti, un jutāmies labi," norāda 
D.Āriņa.           

Pieredzējusī projektu vadī-
tāja atzīst, ka, par laimi, starp-
valstu projekts norisinājies 
gludi un lielā politika šīs akti-
vitātes nav ietekmējusi, krievu 
partneri ir bijuši atvērti sadar-
bībai un nu jau var prognozēt, 
ka atlikušie pasākumi noritēs 
kā plānots. 

Kas ir www.cbclift.com?

Kā paliekošs uzņēmējdarbī-
bas sakaru pierādījums ir arī ko-
pīgi izstrādātā mājaslapa www.
cbclift.com, kur ikvienas projek-
ta dalībvalsts uzņēmējs var ie-
gūt gan informāciju, gan jaunus 
partnerus. Projekta koordina-
tore Janīna Apsīte, raksturojot 

Krievijas krīze starpvalstu uzņēmējdarbības 
projektu līdz šim nav ietekmējusi         
Jau esam informējuši, ka 
pērn Madonas novadā 
tika uzsākts starpvalstu 
sadarbības projekts "Sociāli 
ekonomiskās attīstības, 
biznesa un sadarbības 
veicināšana pierobežas 
reģionos", kurā kā partneri 
ir iesaistījušies ne tikai 
Latvijas un Igaunijas, bet 
arī Pleskavas apgabala 
pārstāvji. 

Šobrīd vērienīgā, teju 400 
tūkstošu eiro vērtā projekta or-
ganizatori neslēpj gandarījumu, 
ka, neraugoties uz ES un Krie-
vijas attiecību saasināšanos, pro-
jekts ir izdevies un tuvojas veik-
smīgam nobeigumam.

Vides monitors Madonas cen-
trālajā laukumā, izstāžu aprīko-
jums, kā arī trīspusējas Latvijas, 
Igaunijas un Krievijas uzņēmē-
ju vizītes un dalība starptautis-
kos forumos ir tikai daļa no ak-
tivitātēm, kas īstenotas projekta   
ietvaros. Projekta vadītāja Da-
ce Āriņa uzsver, ka īpaši aktī-
vi visā projekta laikā bijuši tieši 
partneri no Krievijas puses. Se-
višķi gaidīti Pleskavā bijuši mū-
su amatnieki un pārtikas ražo-

jauno interneta vietni, uzsver: 
"Tā ir vieta, kur satiekas bizne-
sa partneri un savā starpā ap-
mainās domām, reklamē sav pre-
ci, meklē sadarbības partnerus, 
vienkārši aprunājas, seko līdzi 
notikumu kalendāram."

Uzņēmējdienas 2014

Savukārt kā lielākais uzņē-
mējdarbības pasākums gan pro-
jekta ietvaros, gan novadā ko-
pumā šogad būs novada otrā 
uzņēmējdarbības izstāde. Pērnā 
gada nogalē šis pasākums pul-
cēja vairākus tūkstošus dalīb-
nieku un apmeklētāju, un jau 
tagad iedzīvotāji izstādipārdo-
šanu gaida ar lielu nepacietī-
bu.  Šoreiz izstāde norisināsies 
laikā, kad dienas strauji sarūk, 
bet vakari kļūst garāki, mēs ga-
tavojamies vairāk laika pavadīt 
telpās, siltos un omulīgos mā-
jokļos, tāpēc īpaši aicināti uz-
ņēmēji, kas piedāvā preces un 
pakalpojumus, kas vairo mū-
su ērtības un labsajūtu, skais-
tumu, veselību un arī – gatavo-
šanos Ziemassvētkiem. Izstāde 
notiks līdztekus tradicionāla-
jiem Madonas Kartupeļu svēt-
kiem, tāpēc izstādes āra lauku-
mos īpaši gaidīti zemnieki, lai 
vietējo lauku rudens velšu sten-
dos izvietotu šā gada ražu.   

Izstādē aicināti piedalīties arī 
citu nozaru ražotāji, amatnieki, 
mājražotāji, individuāli dalībnie-
ki, pakalpojumu sniedzēji, bied-
rības – visi, kam ir, ko pārdot un 
rādīt. Izstādē piedalīsies arī uz-
ņēmēji un amatnieki no Igauni-
jas un Krievijas partneru reģio-
niem – Voru un Pleskavas.

Izstāde notiks Madonas mul-
tifunkcionālajā hallē Gaujas ielā 
13 š.g. 11. oktobrī no plkst. 9.00 
līdz plkst. 17.00, un, tā kā izstā-
de norisināsies projekta ietvaros, 
dalība tajā ir bez maksas. 

Sīkāka informācija par dalī-
bu izstādē – janina@madona.
lv, pa telefonu – 29421255 vai 
romans.hacatrjans@madona.lv, 
tel. 27843665. 

Šī aktivitātes norisinās, pa-
teicoties starpvalstu projektam 
“Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības program-
ma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietva-
ros 2007 – 2013”, kas finansiāli 
atbalsta kopīgus pārrobežu attīs-
tības pasākumus, lai uzlabotu re-
ģiona konkurētspēju, izmantojot 
tā potenciālu un izdevīgo atraša-
nās vietu krustcelēs starp ES un 
Krievijas Federāciju. 

Projekta mājaslapa:  
www.estlatrus.eu 

Madonas novada ražotāji veiksmīgi piedalās  
RIGA FOOD 2014

RIGA FOOD 

2014

Atvērts 
pirmais pļavu 
golfa laukums 
Madonas 
novadā
Golfa laukums “Kalnozoli” 
atrodas Bērzaunes pagastā 
gleznainu pļavu un zaļojošu 
mežu ieskautā ainavā – 
“Kalnozolos”  
(blakus atpūtas vietai 
“Šubrakkrasti”).

Pļavu golfa laukuma platī-
ba ir 7–8 ha un tajā ir arī ūdens 
šķēršļi, kas golfa spēli padara 
krietni aizraujošāku un intere-
santāku. Pašlaik golfa laukumā 
ir 4 bedrītes ar aptuveni šādiem 
attālumiem: 1. bedrīte – 227 m; 
2. bedrīte – 205 m; 3. bedrīte – 
119 m; 4. bedrīte – 191 m. Kopā 
plānotas 6 bedrītes, atlikušās di-
vas tiks izveidotas 2015. gadā. 
Plānots organizēt arī dažādus 
golfa turnīrus.

Laukums ir pieejams kat-
ru dienu, pirms tam sazinoties 
pa tālruņiem (Guntis 26567654; 
Kaspars – 26566412; Aivis – 
22323819) un vienojoties par vē-
lamajiem laikiem. Laukums pie-
ejams gan iesācējiem, kas vēlas 
apgūt golfa spēli, gan arī jau pie-
redzējušiem spēlētājiem. Iespēja 
golfa laukumu apmeklēt un uz-
spēlēt golfu ir arī vairāku cilvēku 
kompānijām. Arī uzņēmumi var 
pieteikties organizēt savus turnī-
rus vai arī pieteikties kā sponso-
ri kādam no organizētajiem tur-
nīriem.

Projekts tapis sadarbībā ar at-
pūtas vietu “Šubrakkrasti” Bēr-
zaunes pagastā, kā arī pateico-
ties Madonas novada pašvaldības 
piešķirtajam līdzfinansējumam 
Madonas novada pašvaldības 
biznesa ideju konkursā “Madona 
var vēl labāk” (piešķirtais līdzfi-
nansējums – Eur 2000).  

guntis gaiLums

Stendu “Ražots Madonā” aizpildīja gan “Lazdonas piensaimnieks” 
produkti, “55 Mārītes” tējas, “Jāņkalnu” augļu produkcija un citu 
pārtikas ražotāju produkti.                                             r.Hačatrjana foto
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Madonas Bērnu un jauniešu centra  
2014./2015. mācību gada interešu pulciņi

Pulciņš Skolotājs Darbosies Vieta

Keramika Māris Karlsons, 29254909 Trešdien, ceturtdien BJC, Skolas 8a
„Mīļlietiņas” Rimma Smoļska, 26782051 Otrdien, trešdien, ceturtdien BJC, Skolas 8a
Papīra modelēšana  
„Lai top”

Ināra Meikališa, 26633080 Otrdien, ceturtdien „Kubā”, Raiņa 12

Tekstilmāksla Ērika Tropa, 29331567 Pirmdien, ceturtdien, piektdien BJC, Skolas 8a
Teātra studija  
„IemīlēTS”

Nadežda Niedrīte, 26391659 Otrdien, trešdien, ceturtdien „Kubā”, Raiņa 12

Vizuālās mākslas  
studija

Ieva Repša, 28349680 Pirmdien, piektdien „Burbulī”, Augu 27,
„Kubā”, Raiņa 12

Floristika Ieva Repša, 28349680 Otrdien, ceturtdien „Kubā”, Raiņa 12
Frizieri Vineta Blumberga, 26599959 Trešdien, ceturtdien, piektdien BJC, Skolas 8a
Leļļu teātris Dace Caune, 26556175 Pirmdien „Kubā”, Raiņa 12
Garīgās mūzikas  
ansamblis

Dace Sināte, 26442207 Pirmdien, trešdien, ceturtdien Daugavas ielā 3,  
Draudzes namā

Estrādes mūzikas studija Edmunds Vestmanis, 29289249 Otrdien, piektdien „Kubā”, Raiņa 12
Tūrisms Liene Leja, 29767955 Piektdien, sestdien Madonas 1. vsk.

Teātra sporta studija 
„Pilnpiens”

Inese Zīle, 29189376 Pirmdien, trešdien BJC, Skolas 8a

BMX sports Jānis Kuprans, 29230180 Otrdien, ceturtdien, piektdien Smeceres sila BMX trasē
Foto, video Imants Pulkstenis, 29411619 Otrdien, piektdien Saieta laukums 1, 4. stāvs
„Mācāmies kopā ar 
mājdzīvniekiem”

Ingūna Tihomirova, 26052365 Piektdien, sestdien Saules 18

Šahs Ainārs Zauska Trešdien, ceturtdien Saules 18
„Kodoliņš” Aija Vanaga, 26004324 Pirmdien, trešdien. Pirmā tikšanās 

22. septembrī 10.00–14.00
„Kubā”, Raiņa 12

BOCCIA sports Aija Vanaga, 26004324 Trešdien. Pirmā tikšanās  
24. septembrī 10.00 – 12.00

„Kubā”, Raiņa 12

Vokālais ansamblis Laila Jēkabsone Sestdien „Kubā”, Raiņa 12
Deju grupa  
„Mazais cilvēciņš”

Zeltīte Dūrīte Sestdien „Kubā”, Raiņa 12

Mazpulks „Ļaudonieši” Sandra Zavale Otrdien Ļaudonas vsk.

informācija par interešu pulciņiem pa tālruņiem 64807552; 29333762, kā arī madonas Bjc skolas ielā 8a

Madonā  
darbu uzsākusi 
kartingu noma
Lai kāds būtu katra individuālā 
braucēja iemesls spēku izmēģināšanai 
kartinga trasē, tie cilvēki, kas 
izvēlas šādu izklaides veidu, izjūt 
nepieciešamību pēc ātruma, jautrības 
un asām izjūtām. Ar kartingiem 
labprāt brauc gan sievietes, gan vīrieši.
Piedāvājumā: 6 kartingi (mazlietoti,  
ar dzinējiem 270 cm3), ķiveres, 
speciālie kombinezoni.
Kartingu trases garums – 1 km.
Kartingus drīkst izmantot arī bērni, 
kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu. 
Pamatnoteikums – jābūt vismaz  
130 cm garam.

Nomas maksa: 
10 min. – 15 EUR;
15 min. – 20 EUR.

Kartingu nomas  
darba laiks: 
Katru dienu no plkst. 12.00 līdz 20.00, 
izņemot dienas, kad trasē noris 
sacensības. Sekojiet līdzi informācijai 
un sacensību grafikam https://www.
facebook.com/pages/Madonas-Īres-
Kartingu-Trase/ kā arī Twitterī:  
@madonasktrase

Nomas pakalpojumu vēlams 
iepriekš pieteikt, zvanot pa 
tālruņiem: +371 26699403 (Dainis); 
+371 29191777 (Vairis)  
vai rakstot uz e-pastu:  
madonas-k-trase@inbox.lv
Kartingu trases adrese:  
Madona, Gaujas iela 41/41a.

iLze riekstiņa

Madonas 
Novadpētniecības un 

mākslas muzejs

 
  

 

“Kultūras 
MaNtojuMa 

saGlabāšaNa 
– piereDze, 
risiNājuMi, 

seciNājuMi”
muzeja izstāžu zālēs

Skolas ielā 10a, Madonā
2014. gada 19. septembrī 

plkst. 10.15


