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Aronas, Barkavas, Bērzaunes, 
Dzelzavas, Kalsnavas, 
Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, 
Vestienas pagastu un 
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

cijas apjomus un plašu noieta tir-
gu. Iegūtā nominācija ir zīme, ka 
“Baltic Block” ir laba un uztica-
ma darbavieta, uz kuru ir vērts 
tiekties un kur strādāt. Par savu 
uzņēmumu A. Dombrovskis teic: 
“Esam laba komanda, kas kopā 
kaldina panākumus, paldies mū-
su cilvēkiem par to.” 

Pasākumā godināja arī lau-
reātus par ieguldījumu zinātnes 
attīstībā un par ilgtspējīgu saim-
niekošanu. 

“Meža nozares gada balvas pa-

sniegšanas ceremonija kļuvusi par 
tradīciju, šogad šo balvu pasniedz 
jau vienpadsmito reizi. „Zelta čie-
kurs” iemieso vienkāršību, atvēr-
tību un Latvijas meža skaistumu 
– nav prec īzāka apzīmējuma cil-
vēka mīlestībai pret mežu, tāpat 
kā nav labākas balvas, lai atalgo-
tu cilvēka darbu Latvijas meža la-
bā,” norāda Zemkopības ministri-
jas sniegtā informācija.

Dz. StraDiņa,
eDUarDa KapšaS foto

Cienījamie lasītāji, gadu gaitā 
bijis tik ierasts maija/jūnija 
numuru veltīt Madonas dzimšanas 
dienai, jo allaž jūnija pirmā 
nedēļas nogale mūspusē aizvadīta 
pilsētas svētku zīmē. Šoreiz 
citādāk – ir iznācis darba numurs, 
kas, lai arī afi šas sadaļā aicina 
izbaudīt daudzveidīgu pasākumu 
programmu visas nākamās 
nedēļas nogales garumā, rosina 
domāt, vērtēt, analizēt un būt 
pilsoniski aktīviem.

Jo, raugi, šoreiz laužam vēl 
kādu tradīciju, un tā vietā, lai 
par skolu lietām rakstītu aizejo-
šas vasaras nogalē pirmā septem-
bra noskaņās, šo numuru veltām 
apjomīgākajai pašvaldības jomai 
– izglītībai. Izglītība veido aptu-
veni pusi pašvaldības gada budže-
ta izdevumu, tās svarīgums ir ne-
apšaubāms, tāpēc lēmumiem jābūt 
septiņreiz nomērītiem pirms tapt 
nogrieztiem. 

Skaidrs, ka nebūs vairs kā bi-
jis – skolēnu skaits samazinās vai-
rākkārt, un skolu tīkls, kas savu-
laik veidots gluži citam skaitam, 
atļausimies teikt, pat citiem uz-
stādījumiem un realitātei, šodien 
vairs nespēj funkcionēt tā, kā vaja-
dzētu... Šķiet, par to vienisprātis ir 
lielākā daļa sabiedrības, bet kā pa-
nākt kopsaucēju nākotnei? Mēdz 
sacīt, ja gribi kādam novēlēt ko ne 
īpaši labu, novēli dzīvot reformu 
laikā – reformas nekad nav vieg-
las, visas puses apmierinošas, tās 
prasa lielus cilvēkresursus, enerģi-
ju un emocijas. Tik dažādi mēs te 
vienā laivā sasēdināti! 

Šajā numurā esam centušās ie-
vietot vispusīgu informāciju – la-
siet, spriediet, vērtējiet, katram 
pašam sava galva uz pleciem! Lī-
dzās domes speciālistu sagatavo-
tai informācijai, sākot no statistis-
kiem rādītājiem līdz pat finanšu 
aprēķiniem, izlasiet interviju ar 
Ļaudonas vidusskolas direktoru  
Gunti Lazdu un Kusas pamatsko-
las direktora Agra Sāra pārdomas 
par Dona Kihota cīņu ar vējdzirna-
vām (cerībā, ka mūslaikos ļaudis 
enerģiju vairs nešķiež velti), mūsu 
izcilā pedagoga un kultūras perso-
nības Jāņa Bērziņa redzējumu vēs-
tures griežos. 

Lai vai kā – nākam no pirmās 
vai otrās vidusskolas, valsts ģim-
nāzijas vai pagasta skolas, neno-
vēršamies no dialoga, meklējam 
pēc rezultāta sarunās, diskusijās, 
jo tāpat kā ģimenē – tikai runājot 
varam noskaidrot lietu būtību un 
atrast vispareizāko risinājumu!

Lielo pārmaiņu un pilsētas svētku 
priekšavakarā – 

Dzintra StraDiņa un 
eDīte miķeLSone

Par skolu tīklu Madonas novadā jeb Donu Kihotu gaidot

Uz lielo pārmaiņu 
sliekšņa

Kad septembra sākumā apstaigāju 
Madonas vidusskolu kancelejas, 
lai personiski nodotu uz pilsētas 
skolām aizejošo pamatskolas 
izglītības posma audzēkņu 
dokumentus, jūtos nomākts un 
bezspēcīgs: kāda klase mums 
būs pajukusi, bet, re, kolēģiem 
Madonā gan sanāks. 

Šī tendence pēdējos gados ir 
stihiska un noplicina visu piepilsē-
tas pagastu pamatskolas bez izņē-
muma: Sarkaņus, Lazdonu, Kusu, 
Praulienu, Bērzauni, Mārcienu. 
Mūsu lauku skolas patiesībā ir kā 
dāsni donori Madonas vidussko-
lu piepildīšanai. Taču asiņu  (lasi: 
skolēnu) daudzums sistēmā nav 
bezgalīgs, un sabiedrības priekš-

stāvjiem ir jāspēj nolikt malā emo-
cijas, paraudzīties uz problēmu no 
ilgtspējas viedokļa. Nedomāju, ka 
novada lauku iedzīvotāji atbalsta 
pamatskolas izglītības posma aiz-
plūšanu uz Madonu. 

Madonas novada domes deputā-
tu 28. aprīļa lēmums par vidussko-
lu tīkla sakārtošanu ir loģisks un 
adekvāts situācijai. Ceru, ka depu-
tātu lēmums realizēsies praksē ie-
spējami īsos termiņos, jo saistīts ar 
ievērojamiem finansiāliem ieguvu-
miem vidusskolu modernizēšanai.  

To, ka salīdzinoši tik nelielā 
pilsētā kā Madona ir trīs (ieskai-
tot vakarskolu, četras) vidussko-
las, jebkuram neitrālam vērtē-
tājam no malas ir grūti saprast. 
Mēs, protams, zinām situācijas 
vēsturisko izcelsmi. Taču visu 

laiku ir pietrūcis politiskās dros-
mes pateikt, ka tā nevar turpinā-
ties mūžīgi. No tā cieš visi – ne 
tikai lauku skolas, bet arī izglītī-
bas kvalitāte novadā kopumā. Ka-
mēr vidusskolas, cīnoties par sko-
lēniem, uzņems visus, kuri vēlas, 
kvalitātes paaugstināšana būs ti-
kai atsevišķu talantu darba aug-
lis, nevis sistēmiska procesa re-
zultāts. Tāpat kā valstī aktuālā 
izglītības akcentu pārvietošana 
uz profesionāli ievirzītu vidējo iz-
glītību. Mums būtu agrāk jādiag-
nosticē jaunieša sekmju neatbils-
tība vispārējās vidējās izglītības 
programmu apguvei un neatbils-
tošie jāatraida. Pirmajiem būs ne-
ierasti, bet tad sistēma sakārto-
sies, augs vidusskolu prestižs un 
kvalitatīvie rādītāji. 

Skolēnu tiecība uz pilsētu da-
žos gadījumos ir saprotama un at-
balstāma: paaugstinātas kvalitā-
tes meklējumi (visvairāk uz valsts 
ģimnāzijas 7. klasi), specifiska, ti-
kai Madonā pieejama interešu iz-
glītība (mūzikas, mākslas, sporta 
skola), taču pārsvarā tie ir sociālu 
apstākļu piespēlēti gadījumi, kam 
ar mācīšanās kvalitāti nav tieša 
sakara. Skaidrs, ka sociālā nevien-
līdzība starp pilsētu un laukiem ir 
pietiekami augsta, lai uzturētu šā-
da virziena cilvēku plūsmu – no 
laukiem uz pilsētu. Pretēja virzie-
na piemērus skolu sistēmā atradī-
sim ļoti reti. Kāpēc nebraukt uz 
pilsētu, ja pašvaldība maksā? Šīs 
ļoti diskutablās cilvēktiesības ir 
visdrošākais pilsētas skolu balsts. 

Turpinājums 3. lappusē

22. maijā Latvijas 
Lauksaimniecības universitātes 
aulā tika godināti meža nozares 
izcilākie ļaudis, pasniedzot 
„Zelta čiekura” balvas, kas 
ir augstākā atzinība par 
sasniegumiem meža nozarē.

Sasniegumi tiek vērtēti da-
žādās kategorijās – par mūža ie-
guldījumu, ko šogad Latvijas 
Valsts prezidents Andris Bēr-
ziņš pasniedza Gunāram Dišle-
ram, Mārim Laiviņam, Jānim 
Mārciņam, Ārim Smildziņam 
un Andrim Ziemelim, savukārt 
aizsardzības ministrs un Mado-

nas novadnieks Raimonds Vējo-
nis pasniedza balvas par inova-
tīvu uzņēmējdarbību laureātiem 
SIA „ASP Pluss”, SIA „4 Plus” 
un mūsu novada kokapstrādes 
flagmanim SIA „Baltic Block”. 
Pēc balvas saņemšanas viens no 
uzņēmuma vadītājiem Andris 
Dombrovskis neslēpa pozitīvās 
emocijas: “Protams, tas ir liels 
gandarījums! Šādu mirkļu dēļ 
ir vērts cīnīties, negulēt naktis, 
aizmirst neveiksmes, sapurinā-
ties un iet tālāk.” To, ka “Baltic 
Block” iet tālāk, apliecina jaun-
atklātā ceturtā ražošanas līnija, 
bet padomā jau ir piektā. Tas no-
zīmē arvien pieaugošus produk-

Svinīgā sarīkojuma kopbilde ar Valsts prezidentu Andri Bērziņu. SIA “Baltic Block” 
vadītāji A. Dombrovskis un E. Šķēle otrajā rindā otrais un trešais no kreisās.

2015. gada maijs

Novada uzņēmumu 
godina valsts mērogā

Balvu pasniedz 
Aizsardzības 

ministrs 
Raimonds 

Vējonis.

Daudz laimes dzimšanas 
dienā, Madona!
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            2015. gada maijs Domes ziņas
Madonas novada pašvaldības 
19. maija ārkārtas domes sēdes 
lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 
27.01.2010 saistošajos noteikumos Nr. 2 
“Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu 
piešķiršanu Madonas novadā”
Apstiprinātiar Madonas novada pašvaldības domes 21.04.2015.  
lēmumu Nr. 207 (protokols  Nr. 8; 34. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu.

1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības 27.01.2010 
saistošajos noteikumos Nr. 2 – “Noteikumi par vienreizēju materiālu 
pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”:

1.1. Papildināt noteikumus ar punktu 2.4. šādā redakcijā:
“2.4. Pabalsts politiski represētajām personām.
2.4.1. Pabalsts tiek piešķirts Madonas novada administratīvajā te-

ritorijā pamatdzīvesvietu deklarējušām un pastāvīgi dzīvojošajām per-
sonām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 
ir noteikts politiski represētas personas statuss.

2.4.2. Pabalsts, bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, 
tiek piešķirts un izmaksāts vienu reizi gadā – uz Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienu (18. novembris).

2.4.3. Pabalsta apmērs ir EUR 25 (divdesmit pieci euro), un to iz-
maksā saņēmēja kredītiestādes kontā vai skaidrā naudā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām”  
45. panta noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas, 
2015. gada 28. maijā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības 2015. gada 21. aprīļa saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 5  

Paskaidrojumu raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

1.1. Madonas pilsētas Politiski represēto biedrības lūgums.
1.2. Pašvaldības brīva vēlēšanas sniegt atbalstu novadā 
dzīvojošajām politiski represētajām personām.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1.  Pilnvarojums izstrādāt šos saistošos noteikumus izriet 
no šādām ārējiem normatīvajiem aktiem: LR Likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta 3. daļu.
2.2. Saistošie noteikumi paredz grozījumus spēkā esošajos 
noteikumos:
2.2.1. noteikumu punkts 2.4. paredz pabalsta politiski 
represētajām personām ieviešanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

3.1. Prognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana 
palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai. 
Paredzētā pabalsta kopsumma ir EUR 5000 gadā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

4.1. Ietekmes nav.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

5.1. Līdzšinējās administratīvās procedūras saistošie 
noteikumi nemaina.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1. Konsultācijas notikušas ar Madonas pilsētas politiski 
represēto biedrību.
6.2. Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar 
paskaidrojumu rakstu publicēts Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā internetā.

Barkavas pagastā

Piešķir SIA „Bar-
kava KPS” finansē-
jumu EUR 19905,00 

pamatkapitāla palielināšanai – 
Barkavas ciema centrālās katlu 
mājas iekārtu rekonstrukcijai 
no novada pašvaldības budžeta 
atlikuma.

ERAF projekta „Mado-
nas novada Barkavas pagas-
ta Barkavas ciema ūdens-
saimniecības attīstība, II 
kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/
APIA/CFLA/194/046 priekšfi-
nansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai nolemj ņemt ilg-
termiņa aizņēmumu Valsts ka-
sē EUR 112958,00 apmērā ar 
atmaksas termiņu uz 20 ga-
diem un atlikto maksājumu uz 
3 gadiem ar Valsts kases noteik-
to procentu likmi pamatkapitā-
la palielināšanai SIA „Barkavas 
KPS”, reģ. Nr. LV47103001741, 
100% kapitāldaļu pieder paš-
valdībai. Lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt kredīta ņemšanu EUR 
112958,00 apmērā SIA „Bar-
kavas KPS” pamatkapitāla pa-
lielināšanai, ERAF projekta 
„Madonas novada Barkavas pa-
gasta Barkavas ciema ūdens-
saimniecības attīstība, II kār-
ta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/194/046 priekšfinansēju-
ma un līdzfinansējuma nodro-
šināšanai. Aizņēmumu izņemt 
2015. gadā. Aizņēmuma atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

SIA “Madonas Siltums” 

Atļauj SIA “Madonas Sil-
tums” nodot bez atlīdzības īpa-
šumā Madonas novada paš-
valdībai nekustamo īpašumu 
– bijušo katlu māju – Madonā, 
Kalna ielā 41E.

Nododot SIA “Madonas Sil-
tums” piederošo nekustamo 
īpašumu Madonas novada paš-
valdībai par SIA “Baltijas vēr-
tētāju grupa DDS” novērtējuma 
summu 6800,00 EUR, samazi-
nāt Madonas novada pašvaldī-
bas mantisko ieguldījumu SIA 
“Madonas Siltums” pamatka-
pitālā.

Lai nodrošinātu SIA “Mado-
nas Siltums” projekta “Siltum-
trases un siltummezglu rekons-
trukcija Ozolu ciemā, Liezēres 
pagastā, Madonas novadā” paš-
valdības līdzfinansējumu, vei-

Madonas novada gaļas ražo-
tāji (“Madonas novada gaļas ra-
žotāju apvienības” biedri), sa-
darbībā ar Madonas novada 
pašvaldību kopš 2014. gada pava-
sara strādā pie mobilās kautuves 
izveides. Mobilās kautuves ideja 
– nodrošināt iespēju visiem nova-
da zemniekiem, kas novadā au-
dzē gaļai paredzētos lopus, iegūt 
sertificētu un realizācijai derīgu 
gaļu, jau ir ieguvusi taustāmas 
aprises. Īstenojot divus LEADER 
projektus un apgūstot 44 516,84 
EUR ES fondu finansējuma, kā 
arī ieguldot biedrības biedru lī-
dzekļus 26 000 EUR apmērā un 
saņemot pašvaldības līdzfinansē-
jumu  4 946,32 EUR apmērā, ir 
izveidota mobilā kautuve.

Kautuve būs pieejama visiem 
Madonas novada gaļas lopu (ie-
skaitot liellopus, aitas un cūkas) 
audzētājiem. Kautuve ir aprīkota 
ar nepieciešamo, lai veiktu gaļas 
sadali, atdzesēšanu un transpor-

tēšanu. Tāpat pieejams arī labora-
torijas aprīkojums trihinellu diag-
nostikas veikšanai. Šis projekts ir 
unikāls ar to, ka pasaulē nav ana-
loga kautuves izvietošanai tāda iz-
mēra transporta līdzekļos, līdz ar 
to projekts ir sarežģīts. Projekta 
īstenošanā ir iesaistītas arī atbil-
dīgās institūcijas, arī Pārtikas un 
Veterinārais dienests ir sniedzis 
konsultācijas, lai mobilā kautuve 
būtu atbilstoša visām prasībām. 
Ja kāds no novada zemniekiem vē-
las iesaistīties projektā un izman-
tot kautuvi savā saimnieciska-
jā darbībā, jāgriežas pie biedrības 
“Madonas novada gaļas ražotāju 
apvienība” vai Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļā.  

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa, 

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV -4801, 
e-pasts: romans.hacatrjans@madona.lv ,  

mob. tel.  +371 27843665

Mobilās kautuves projekts 
tuvojas noslēgumam

cot ieguldījumu SIA “Madonas 
Siltums” pamatkapitālā, ņemt 
ilgtermiņa aizņēmumu Valsts 
kasē EUR 131 751 apmērā ar at-
likto maksājumu uz 3 gadiem un 
atmaksas termiņu uz 20 gadiem 
ar Valsts kases noteikto procen-
tu likmi. Aizņēmumu izņemt 
2015. gadā un apgūt 2015. gadā. 
Lūgt pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomi atbalstīt aizņē-
muma ņemšanu SIA “Madonas 
siltums” pamatkapitāla palie-
lināšanai. Aizņēmuma atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Mārcienas pagastā

Piešķir priekšfinansējumu 
EUR 533,72 apmērā projekta 
“Zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumu izstrāde Madonas 
novada Mārcienas pagasta Dū-
ku ezeram” īstenošanai no bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
Slēgt līgumu ar  Pārtikas drošī-
bas, dzīvnieku veselības un vi-
des zinātnisko institūtu “BIOR”   
par zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumu izstrādi.

Veic korekcijas projektā

Piešķir finansējumu EUR 
5 014,87 (t.sk. PVN), trūksto-
šo LED lampu uzstādīšanai no 
novada nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem. Slēgt papildus vie-
nošanos ar SIA “Madonas nam-
saimnieks” par trūkstošā LED 
apgaismojuma uzstādīšanu.

Maksas pakalpojumi  
sporta centrā

Nosaka maksu par Madonas 
pilsētas sporta centra melnā grī-
das seguma īri 4,00 eiro dien-
naktī  par vienu rulli (1.5 x 30 
metri), papildus aprēķinot PVN.

Nosaka maksu par Madonas 
pilsētas sporta centra 1. stāva 
kafejnīcas vietu 70,00 eiro, pa-
pildus aprēķinot PVN.

Nosaka maksu par Madonas 
pilsētas sporta centra tirdzniecī-
bas vietu tribīnēs 20,00 eiro, pa-
pildus aprēķinot PVN

Maina maksu individuālajām 
nodarbībām Madonas pilsētas 
sporta centrā (skrejceļā, zālē, 
alpīnistu sienā viena nodarbība 
līdz 2 stundām): 

– pieaugušie – no 2.35 eiro 
uz 2.48 eiro, papildus aprēķinot 
PVN;

 - Bērni, jaunieši līdz 18 gadu 
vecumam, pensionāri (uzrādot 
apliecību) – no 1.18 eiro uz 1.65 
eiro, papildus aprēķinot PVN

– pilna laika studenti (uzrā-
dot apliecību) – no 1.18 eiro uz 
1,65 eiro, papildus aprēķinot 
PVN

– maina maksu FK Madona 
jauniešu komandai no 4.00 eiro 
uz 3.31 eiro, papildus aprēķinot 
PVN.

Piešķir finansējumu  
Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai

Piešķir papildus 1612,00 ei-
ro Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas biatlona grupas 
ēdināšanas izdevumiem vasa-
ras mēnešiem (jūnijs – 21 diena, 
jūlijs – 22 dienas, augusts – 23 
dienas) (66 dienas x 8 eiro ) no 
novada nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem.

Piešķir papildus 1879,00 eiro 
līdzfinansējumu Madonas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolai 
IZM līguma par sporta inventā-
ra iegādi realizācijai no novada 
nesadalītajiem budžeta līdzek-
ļiem

Piešķir papildus 5020,00 eiro 
piecu biatlona ieroču restaurāci-
jai no novada nesadalītajiem bu-
džeta līdzekļiem.

Kultūra

Piešķir biedrībai “Rūdolfa 
Blaumaņa kultūrvēsturiskais 
mantojums” EUR 350,00 grā-
matas izdošanas līdzfinansē-
jumam no Kultūras nodaļas lī-
dzekļiem.

Sadala piešķirto mērķdotā-
ciju tautas mākslas kolektīvu 
vadītājiem. Izmaksāt piešķirto 
2015. gada otrā ceturkšņa valsts 
budžeta mērķdotāciju Madonas 
novada tautas mākslas kolektī-
vu vadītājiem.

Atbrīvo no Madonas pilsētas 
kultūras nama telpu īres mak-
sas mēģinājumu procesam mo-
des deju grupas „Aliens” piecas 
iesācēju grupas.

Biedru nauda

Piešķir biedrībai „Reģionā-
lo attīstības centru apvienība” 
EUR 3208,80 no novada nesa-
dalītajiem budžeta līdzekļiem 
(iestāšanās maksa un ikmēneša 
dalības maksa par 2015. gadu).

Par finansējuma piešķiršanu 
pamatlīdzekļu iegādei un 
uzturēšanai

Piešķirt finansējumu Mado-
nas novada domes pamatlīdzek-
ļu iegādei un uzturēšanai EUR 
27100,00 no novada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem.

Atbalsts skolēnu braucienam

Nolemj piešķirt finansēju-
mu EUR 385,00 skolēnu brau-
cienam uz starptautisko angļu 
valodas nometni „Internatio-
nal Village” Slovākijā no nova-
da nesadalītajiem budžeta lī-
dzekļiem.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai  
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Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
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Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.
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Par skolu tīklu Madonas novadā jeb Donu Kihotu gaidot
Turpinājums no 1. lappuses

Tomēr gribas ticēt, ka deputā-
tiem pietiks mugurkaula un sabied-
rības atbalsta, lai paliktu 28. aprīļa 
balsojuma pozīcijās, un ka nonāk-
sim pie reformas praktiskajiem ri-
sinājumiem. Kad skaitīsim skolē-
nus un rēķināsim ēku ietilpību, 
nebaidīsim sabiedrību ar nepārva-
ramām grūtībām. Vienmēr aplū-
kosim vairākus variantus. Piemē-
ram, var celt piebūves esošajām 
skolu ēkām Madonā, bet var arī 7 
– 15 minūšu laikā aizvest jebkuru 
skolēnu skaitu uz Kusu vai Praulie-
nu, vai citu skolu pie sakārtotas in-
frastruktūras, kur skolēnus paēdi-
nās vienā maiņā un pēc stundām 
piedāvās virkni iespēju, par kurām 
daudzi madonieši pat nenojauš. Vai 

tas skolēnam būtu pasaules gals – 
braukt otrā virzienā: no Madonas 
uz laukiem? Runājot konkrēti par 
Kusas pamatskolu, tā vienā ēkā ap-
vieno formālās un neformālās izglī-
tības infrastruktūru. Bez pamatiz-
glītībai nepieciešamās tradicionālās 
materiālās bāzes tur iekļaujas arī 
sporta zāle, Kusas publiskā bib-
liotēka, multifunkcionālais brīvā 
laika centrs „Pirmais stāvs”, āra 
klase, keramikas darbnīca un vēl 
virkne realizācijas fāzē esošu pro-
jektu, no kuriem tuvākais – „Mans 
un tavs brīvais laiks” – īstenosies 
jūlijā. Citiem vārdiem sakot, Kusā 
no rīta līdz vakaram ir ko darīt visu 
vecumu cilvēkiem. Tāpēc pamato-
ti varam lietot neformālo apzīmēju-
mu „Kusas tautskola” un darboties 
Eiropas Savienības Mūžizglītības 

programmas “Grundtvig” apakš-
programmas projektā „Voices in 
Pictures” („Bilžu balsis”). 

Lauku skolām dažkārt pārmet 
provinciālismu, kaut gan atvērtā 
pasaule un tehnoloģiju lietojums 
situāciju kardināli izmaina. Ku-
sas pamatskola, piemēram, kopš 
1999. gada ir nepārtrauktā da-
žādu Eiropas izglītības projektu 
apritē, divas trešdaļas no šobrīd 
strādājošajiem pedagogiem ir klā-
tienē redzējuši aktuālos izglītoša-
nas modeļus visos Eiropas reģio-
nos. Esam aizveduši uz Eiropas 
un pasaules bērnu izglītojošiem 
pasākumiem ārvalstīs apmēram 
80 skolēnu. Par kādu provinciālis-
mu te varam runāt?

Sarūgtina gadījumi, kad, lem-
jot par bērna sūtīšanu vienā vai ci-

tā skolā, vecāki pieņem nekritis-
kus lēmumus, balstoties tikai uz 
savu personisko skolas gadu pie-
redzi vai baumām un paziņu ietei-
kumiem. Diemžēl no mūsu skolas 
audzēkņu vecākiem Skolas pado-
mē esmu dzirdējis neizpratnes pil-
nus vaicājumus par to, cik tālu 
skolas drīkst iet savos bērnu pār-
vilināšanas paņēmienos? Viņi sa-
šutuši stāstīja par konkrētiem pie-
mēriem un aicināja uz aktīviem 
pretsoļiem. Atbildēju, ka mums 
nevajadzētu tiekties pēc tiesu dar-
biem, kaut gan tā ir klaji neētiska 
rīcība un tāpēc to nevar atstāt bez 
ievērības. Var saprast pilsētas pe-
dagoga bailes zaudēt darbu skolē-
nu trūkuma dēļ. Bet kāpēc šīs bai-
les kā pašsaprotamas ir jāuzkrauj 
tikai lauku skolu pedagogiem? 

Te nonākam pie atziņas, ka si-
tuācija par un ap skolām ir ļoti no-
kaitēta, ka skolotāju interesēs var 
izpausties savtīgi motīvi un ka 
piepilsētas un pilsētas skolu sa-
darbība šo personisko motīvu dēļ 
novirzās no galvenā – katra skolē-
na individuālo spēju un vajadzību 
respektēšanas.

Pašlaik ikviens reformām no-
kavēts mēnesis un gads griež tikai 
to dzirnavu spārnus, kuru dzir-
navnieki sauc: „Lai paliek viss pa 
vecam!” Pārējie sakož zobus un 
gaida savu Donu Kihotu*.

*Dons Kihots – bruņinieks  
M. Servantesa romānā, kurš uz-
sāk cīņu ar vējdzirnavām.

agriS SārS,  
Kusas pamatskolas direktors

Pēc Latvijas valsts izveidošanās, 
apvienojot Biržu meiteņu 
ģimnāziju un zēnu proreālskolu, 
izveidojās Madonas vidusskola, kas 
vēlākajos gados ieguva Madonas 
pilsētas ģimnāzijas nosaukumu. 

Tā kā skola darbojās vairā-
kās nepiemērotās telpās, izveido-
jās doma par speciālu ģimnāzijas 
ēkas celšanu. Pārvarot milzums 
grūtību, 1924. gada rudenī Mado-
nas ģimnāzijas ēkas celtniecībai 
guldīja pamatakmeņus. Skolu cē-
la pēc inženiera Askolda Maide-
la projekta un tā izmaksāja 260 
tūkstošus latu. Madonas pilsētas 
ģimnāziju atklāja 1926. gada de-
cembrī. Atklāšanas svinībās sko-
la bija iestudējusi cēlienu no Rai-
ņa lugas “Zelta zirgs”.

Turpmākie gadi līdz pat oku-
pācijai bija ģimnāzijas uzplau-
kuma un raženas rosības laiks. 
Par pedagogiem strādāja izci-
las personības, piemēram, brā-
ļu Kaudzīšu “Mērnieku laiku” 
ilustrētājs mākslinieks Eduards 
Brencēns, rosīgs sabiedrisks dar-
binieks, vēsturnieks Pēteris Kal-
niņš, latviešu valodas skolotājs 
Jānis Āboliņš u.c. 

Ap 1938./39. mācību gadu pil-
sētas ģimnāzija kļuva par Mado-
nas Valsts ģimnāziju. Ar lepnu-
mu audzēkņi valkāja ģimnāzijas 
formas tērpus. Tā laika Mado-
nas Valsts ģimnāzijas gaisot-
ni aiz gadiem trimdā raksturoja 
Ārija Kalpaks-Grundmane: “Es-
mu aizmirsusi matemātikas, ķī-
mijas, fizikas formulas un liku-
mus, bet mūžīgi nebeigs kvēlot 

tā laika ieaudzinātais, iedzīvinā-
tais latviešu tautas racionālais 
gars un tēvzemes mīlestība”.

Pēc otrreizējas padomju oku-
pācijas Latvijā ieplūda ievērojams 
skaits krieviski runājošo ģimeņu. 
Radās nepieciešamība pēc skolas 
ar krievu mācību valodu. 1950. ga-
dā Madonas 1. vidusskolai pievie-
noja septiņgadīgo skolu, kura līdz 
šim darbojās kā patstāvīga vienība 
1930. gadu vidū uzceltajā pamat-
skolas ēkā. Tajā izvietojās Madonas 
2. vidusskola ar krievu mācību va-
lodu. Turpmākajos gados krieviski 
runājošo skolēnu skaits aizvien pie-
auga un bijusī pamatskolas ēka ne-
spēja visus uzņemt. Valdība nolēma 
Madonas 1. vidusskolai, kurā mā-
cījās pāri par 700 skolēnu un kura 
darbojās divās ēkās, uzcelt jaunu 
skolu, bet Madonas 2. vidusskolai 

atdot 1. vidusskolas līdzšinējo ēku. 
1969. gadā Madonas 1. vidus-

skola uzsāka mācības jaunuz-
celtajā skolā. Gadiem ejot, ievē-
rojami palielinājās Madonas 1. 
vidusskolas audzēkņu skaits, at-
sevišķos gados to skaits pat pār-
sniedza tūkstoti. 

Ievērojamas pārmaiņas izglī-
tības jomā notikušas atjaunota-
jā Latvijā. Madonas 2. vidussko-
la kļuvusi par skolu ar mācībām 
latviešu valodā, 2003. gadā tika 
atvērta Madonas Valsts ģimnāzi-
ja. Diemžēl visdažādāko iemeslu 
dēļ ievērojami sarucis apmācāmo 
skaits un pašreiz radusies prob-
lēma, kā optimizēt skolu izvie-
tojumu. Novada domes deputāti 
iecerējuši atteikties no ieplāno-
tās piebūves celtniecības Mado-
nas Valsts ģimnāzijai, bet izvietot 

to ar 265 audzēkņiem vēsturiska-
jās valsts ģimnāzijas telpās, ku-
rās pašreiz darbojas 2. vidussko-
la. Savukārt to ar 317 skolēniem 
pievienot Madonas 1. vidusskolai, 
kurā audzēkņu skaits sarucis līdz 
674. Tā skolēnu skaits apvienota-
jā vidusskolā būtu optimāls, kāds 
tas bija astoņdesmito gadu vidū. 

Lielas pārmaiņas vienmēr ir 
vairāk vai mazāk sāpīgas. Vissā-
pīgāk to izjutīs skolu administrā-
cijas, taču pie skolēnu skaita sa-
mazināšanās celt skolas piebūvi 
būtu visai apšaubāmi. Domāju, 
ka deputātu iecere ir pareiza. 

JāniS Bērziņš, 
pensionēts skolotājs un kultūras 

darbinieks, apbalvots ar madonas 
novada pašvaldības 

goda diplomu un goda zīmi 

Lai cik sāpīgi, bet pareizi 

Katram lēmumam jābūt ekonomiski pamatotam
Madonas pilsētas 2. vidusskolas 
Skolas padome, skolotāju 
kolektīvs, skolas pašpārvalde un 
liela daļa sabiedrības nepiekrīt 
Madonas novada pašvaldības 
iecerētajai Madonas pilsētas 
vidusskolu reorganizācijai, jo 
uzskata, ka, apvienojot Madonas 
pilsētas 1. vidusskolu un Madonas 
pilsētas 2. vidusskolu, ilgtermiņā 
pasliktināsies mācību kvalitāte, 
kas ir pretrunā ar valsts izglītības 
prioritātēm.

Pēc laikraksta „Stars” 2015. 
gada 5. maija publikācijas re-
dzams, ka lēmums, ko Mado-
nas pilsētas domes sēdē pieņēma 
ar 12 no 17 deputātu balsīm, ie-
tver vairākus pasākumus, ku-
ros paredzēts investēt ERAF 
finansējumu un pašvaldības līdz-
fi nansējumu, kas būs 15%. Pirm-
kārt, paredzēts, ka Madonas Valsts 
ģimnāzija pārcelsies uz Mado-
nas pilsētas 2. vidusskolas telpām. 
Otrkārt, uz abu vidusskolu bāzes 
tiek izveidota viena vidusskola, 
kas apmācības procesu nodrošinās 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
un pašreizējās Madonas Valsts 
ģimnāzijas telpās.

Skolām apvienojoties vienā 
mācību iestādē, palielināsies 

skolēnu skaits, jo jau šobrīd pēc 
2004. gadā veiktās Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas renovācijas, 
kad skolai piebūvēja 3. stāvu, tel-
pas ir noslogotas, jārēķinās, ka 
skolēnu skaits klasēs jāpalielina 
un tas noteikti ir mīnuss gan 
skolēniem, kam jāmācās lielākā 
saspiestībā, gan pedagogiem, ku-
ru apmācāmo skaits klasē faktis-
ki palielinās.

Patlaban viens no apstākļiem, 
kas tiek vērtēts kā negatīvs, ir Ma-
donas Valsts ģimnāzijas skolēnu 
pārvietošanās mācību procesa 
laikā no vienas ēkas uz otru, tad 
šāda projekta realizācijas re zul-
tātā, apvienojot Madonas pilsētas 
1. vidusskolu un Madonas pilsētas 
2. vidusskolu, šāda pārvietošanās 
no ēkas uz ēku būs nepiecieša-
ma arī šiem skolēniem, jo Mado-
nas pilsētas 1. vidusskolas un Ma-
donas Valsts ģimnāzijas ēkas nav 
paredzētas tik lielam skolēnu skai-
tam.

Lai gan vairākkārtēji domes 
sēdēs no deputātēm A. Gotlaufas 
un E. Adamovičas tiek uzsvērts, 
ka Madonas pilsētas 2. vidussko-
las ēkas jāatdod Madonas Valsts 
ģimnāzijai, kā vēsturiski tai pie-
derošas, mēs gribētu kliedēt šo 
maldīgo uzskatu, norādot, ka lai 
gan šīs telpas, teritorija, ir pirmā 
ēka Madonā kā skola, un vēsturiski 

1926. gadā šī skola tika uzcelta kā 
pirmā vidējās izglītības iestāde 
Latvijā, kura tika būvēta par 
pašvaldības un privāto ziedotāju 
līdzekļiem, gadu gājumā tā tomēr 
ir mainījusi gan nosaukumus, gan 
izkopusi savas tradīcijas.

Madonas pilsētas 2. vidussko-
lai ir sava skolas himna, ģerbonis, 
karogs. Pateicoties skolas direk-
toram Valentīnam Rakstiņam, ti-
ka izbūvēta skolas piebūve, spor-
ta zāle, ar tai pieguļošām telpām: 
iekārtota kafejnīca, ģērbtuves 
un citas telpas. Piebūves platība 
praktiski ir vienāda ar vecās sko-
las ēkas platību. Skolas piebūves 
būvniecība 90. gadu sākumā tika 
pārtraukta un tā kļuva par nepa-
beigtu jaunbūvi, tikai pateicoties 
skolas kolektīvam, kurš nebija ga-
tavs padoties un saviem spēkiem, 
ar niecīgiem finanšu līdzekļiem 
triju gadu laikā izdarīja praktis-
ki neiespējamo, pabeidza skolas 
sporta zāli. Skola 45 gadu laikā ir 
pilnībā pārbūvēta un lielākajā daļā 
izremontēta.

Šo 5 gadu laikā Madonas pil-
sētas 2. vidusskolā skolēnu skaits 
ir stabils vidēji 300 – 320 sko -
lēni: 2010. gadā – 324; 2011. ga-
dā – 321; 2013. gadā – 316; 2014. 
gadā – 314; 2015. gadā – 320 sko-
lēni. Tāpēc jāņem vērā, ka 1.–
12. klašu piepildījums ir op ti-

māls un skolā veiksmīgi tiek 
īste notas 3 izglītības program-
mas: pamatizglītības programma 
(2101111), vispārējās vidējās iz-
glī  tības vispārizglītojoša virzie na 
programma (31011011), vis  pā-
rējās vidējās izglītības profe sio-
nāli orien tēta virziena sporta 
programma (31014011)

Nav ne teorētiska, ne praktis-
ka pamatojuma iznīcināt di-
vas lielākās novada skolas, kas 
finansiāli, ne tikai sevi nodroši-
na, bet spēj darboties bez papild-
finansējuma.

Saskaņā ar Madonas nova-
da pašvaldības datiem, Mado-
nas pilsētas 2. vidusskola visus 
šos pēdējos gadus ir „donorskola” 
visām mazajām novada skolām, 
un kā izglītības iestāde arī citās 
nozīmīgās jomās ir līdzvērtīga pā-
rējām Madonas pilsētas vispā rējās 
izglītības iestādēm.

Visu trīs Madonas pilsētas vi-
dējās izglītības iestāžu pa stā vēšana 
ļauj bērnu vecākiem izvē lēties ne ti-
ka bērnudārzu, bet arī skolu.

Analizējot statistikas datus 
par dzimušo bērnu skaitu novadā, 
secināts, ka bērnu skaits novadā 
ir pietiekams esošo skolu darbības 
turpmākai nodrošināšanai.

Ņemot vērā, ka tuvākajā per-
spektīvā viens no ie spēja ma-
jiem projektiem, kas veiksmīgi 

tik tu realizēts mūsu novadā, ir 
sporta internāta izveide atpūtas 
bāzē „Smeceres sils”, kurā spor-
tistiem no visas Latvijas tiks 
piedāvāta iespēja gan trenēties 
dažādos sporta veidos, gan arī 
dzīvot un mācīties Madonā, 
tad Madonas pilsētas 2. vidus-
skola kā profesionāli orientēta 
spor ta programmas virziena 
īstenotāja, varētu nodrošināt 
vispārējās vidējās izglītības iegu-
vi šiem sportistiem. Tādējādi mēs 
piesaistīsim skolēnus vidusskolai, 
skolēnu skaits vidusskolā krasi 
palielināsies.

Katram lēmumam jābūt eko-
nomiski pamatotam. Reforma re-
formas pēc nav jāveic. Šāda poli-
tika var radīt draudus pastāvošās 
veselīgas konkurences starp 
pilsētas izglītības iestādēm pār-
vēršanai apšaubāma korektu-
ma savstarpējā cīņā par iestādes 
pastāvēšanu, bet būtībā – par 
izglītības ieguves iespējas izvēli 
iedzīvotājiem.

Uzskatām, ka reforma šobrīd 
nav līdz galam izvērtēta un par 
šiem pasākumiem plašāk būtu 
jādiskutē ar sabiedrību.

ivarS DzeniS,  
madonas 2. vidusskolas  

Skolas padomes priekšsēdētājs



Sociāli demogrāfiskais un 
ekonomiskais konteksts 
pašvaldībām aizvien vairāk liek 
izskatīt jautājumus un meklēt 
risinājums izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanai. Un, nenoliedzami, ir 
grūti, ņemot vērā demogrāfiskās 
tendences, finansiālās iespējas un 
izglītības jomas vajadzības, veikt 
būtiskus pārkārtojumus.

Izglītības iestāžu tīkla sakārto-
šanas jautājumi un diskusijas Ma-
donas novada pašvaldībā pēdējos 
divus gadus norit ļoti aktīvi, un si-
tuācija rāda, ka arī tuvākajā nākot-
nē šis būs jautājums, par kuru paš-
valdībā tiks runāts un lemts bieži.

2015. gada 28. aprīļa domes lē-
mums ir izraisījis plašu rezonan-
si par ieceri nākotnē apvienot Ma-
donas pilsētas 1. un 2. vidusskolu. 
Ideja par Madonas pilsētas vidus-
skolu apvienošanu nebūt nav jau-
na, par to ir ticis runāts vēl pirms 
novada izveides. Šis jautājums sa-
vu aktualitāti ieguva, kad š.g. ap-
rīļa beigās Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM) lūdza nosūtīt in-
formāciju par iespējamajām ES 
fondu finanšu investīcijām Mado-
nas novada pašvaldības izglītības 
iestādēs saskaņā ar izstrādātajiem 
īstenošanas principiem, atbalstā-
majām darbībām un atlases kritē-
rijiem.

Šobrīd, atbilstoši IZM informa-
tīvajam ziņojumam, atbalsts plā-
nots vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu, tai skaitā ģimnāziju un 
valsts ģimnāziju, modernizācijai – 
ergonomiskas mācību vides izvei-
dei, informācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju risinājumu ieviešanai, 
dabaszinātņu kabinetu aprīkoša-
nai, izglītības iestādes sporta in-
frastruktūras sakārtošanai, inter-
nātu ierīkošanai. Attiecīgi vidējās 
indikatīvās izmaksas uz vienu iz-
glītojamo ir plānotas no 2000,00 
EUR vidusskolās un ģimnāzijās, 
līdz 5000,00 EUR valsts ģimnāzi-
jās.

Lai pašvaldība pretendētu uz 
atbalstu, Izglītības un zinātnes 
ministrijā jāiesniedz saskaņoša-
nai attīstības programmas inves-
tīciju plāns ar izglītības projektu 
idejām. IZM vērtēs iesniegtās in-
formācijas atbilstību Izglītības at-
tīstības pamatnostādnēm 2014.–
2020. gadam, ņemot vērā šādu 
informāciju:

1. pašvaldībā esošo izglītības 
iestāžu tīkla raksturojums demo-
grāfiskās un ekonomiskās situā-
cijas kontekstā: demogrāfiskās un 
ekonomiskās tendences (tai skaitā 
darba vietu nodrošinājums) pēdē-
jo trīs gadu laikā un prognozes līdz 
2025. gadam pašvaldībā un tās ap-
kārtnē;

2. izglītības pakalpojuma rak-
sturojums: pašvaldībā esošo iz-
glītības iestāžu infrastruktūras 
objektu (izglītības iestāde, struk-
tūrvienība, dienesta viesnīca, 
sporta infrastruktūra) pašreizē-
jā un nākotnes iespējamā izvieto-
juma vizuāls attēlojums kartē uz 
2025. gadu;

 3. izglītības iestāžu, kurās plā-
nots veikt ERAF investīcijas 8.1.2. 
specifiskā atbalsta mērķa ietvaros, 
esošās situācijas raksturojums un 
prognozes uz 2025. gadu sadalī-
jumā pa izglītības pakāpēm 1.–6. 
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Skolu tīkla sakārtošana Madonas pilsētā

klase un 7.–12. klase (izglītojamo 
skaits, īstenotie programmu vir-
zieni, paralēlklašu skaits), infra-
struktūras raksturojums (esošā 
situācija un līdzšinējie ieguldīju-
mi). Savukārt, Madonas novada 
pašvaldība atbalstu var plānot iz-
glītības iestādēs, kuras atbilst šā-
diem kritērijiem:

1. izglītības iestāde ir vispā-
rējās vidējās izglītības iestāde, 
t.sk. ģimnāzija vai valsts ģimnā-
zija – atbalsts plānots vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu (7.–12. 
klase) infrastruktūras moderni-
zēšanai, lai radītu pievilcīgu mā-
cību vidi kvalitatīva un mūsdie-
nu prasībām atbilstoša mācību 
procesa nodrošināšanai un skolē-
nu skaita koncentrēšanai 10.–12. 
klašu posmā;

2. izglītības iestādē esošais iz-
glītojamo skaits 7.–12. klasē kār-
tējā mācību gada 1. septembrī 
– ņemot vērā prognozējamo izglī-
tojamo skaita samazinājumu un 
nepieciešamību sakārtot insti-
tucionālo tīklu, tiek plānots, lai 
pretendētu uz ERAF atbalstu, 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tādē 7. – 12. klasē Rīgā ir vismaz 
350 izglītojamie, pārējās republi-
kas pilsētās un reģionālās attīstī-
bas centros – vismaz 250;

3. izglītības iestādē kārtējā 
mācību gadā tiek īstenoti vismaz 
divi vidējās izglītības program-
mu virzieni;

4. viens no vidējās izglītības 
programmu virzieniem izglītī-
bas iestādē kārtējā mācību ga-
dā ir STEM (matemātikas, da-
baszinību un tehnikas virziena 
programma) joma, tādējādi ak-
tualizējot un stiprinot Latvijas 
tautsaimniecības ilgtspējīgai iz-
augsmei nozīmīgāko attīstāmo 
virzienu.

Viss augstāk minētais pašval-
dībai mērķtiecīgi liek domāt un 
rīkoties, lai sakārtotu savu izglītī-
bas iestāžu tīklu kā pilsētā, tā pa-
gastos. Ir svarīgi novada kontek-
stā izveidot racionālu izglītības 
iestāžu infrastruktūras piepildī-
jumu, kas spētu nodrošināt ino-
vatīva izglītības satura ieviešanu 
21. gadsimtam atbilstošā mācību 
vidē, iekļaujošās jeb speciālās iz-
glītības programmas principa īs-
tenošanu, piemēram, bērniem 
ar mācību programmu apguves 
traucējumiem, kā arī efektīvu fi-

nanšu resursu pārvaldību un cil-
vēkresursu izmantošanu.

Un tieši Madonas pilsētas 
skolu tīkla sakārtošana ir cen-
trālais jautājums, no kura atka-
rīga būs pārējo novada izglītības 
iestāžu attīstība. 

 

Vispārīgie statistikas dati un 
prognozes

Statistikas dati ir nepiecieša-
mi ikvienai jomai, balstoties uz 
tiem, ir veicama esošās situācijas 
analīze, ir iespēja noteikt tenden-
ces, tos apstākļus, kas ietekmē iz-
glītības darbību un prognozēt ie-
spējamās sekas.

Valstī esošā tendence bērnu 
skaitam samazināties ir jūtama 
arī mūsu novadā un pilsētā. Šā-
du situācijas izveidi ir ietekmēju-
si zemā dzimstība un iedzīvotā-
ju migrācija. Lai arī var uzskatīt, 
ka skolas vecuma bērnu skaits ir 
nostabilizējies, migrācijas rezul-
tātā tas turpina samazināties.

Uz izaugsmi vērsts skolu tīkls 
Madonā

Statistikas dati labi izgaismo 
situāciju izglītības jomā kā pil-
sētā, tā arī novadā. Ir tikai jau-
tājums vai būsim tik stratēģiski 
lietpratīgi, lai pragmatiski rīko-
tos un ilgtermiņā radītu izcilu 
izglītības piedāvājumu gan sa-
turiski, gan izglītības infrastruk-
tūras ziņā. 

Plānots, ka 2017. gada 1. sep-
tembrī (vai 2018. gada 1. sep-
tembrī) tiktu izveidota Madonas 
novada vidusskola, apvienojot 
līdzšinējo Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolu un Madonas pilsētas 
2. vidusskolu. Madonas pilsē-
tas vidusskola atrastos tagadē-
jās Madonas pilsētas 1. vidus-
skolas telpās un Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēkā. Lai sakārtotu un 
modernizētu mācību vidi, apvie-
nojot Madonas pilsētas vidussko-
las, tiktu piesaistīts ERAF finan-
sējums EUR 798000,00 apmērā. 
Šis ieguldījums jāveic, lai pilnvei-
dotu un radītu ļoti labu mācību 
vidi un nodrošinātu mācību pro-
cesu ļoti labā kvalitātē. Madonas 
pilsētas vidusskolā plānoti 40 – 
44 klašu komplekti (šobrīd Ma-
donas pilsētas 1. vidusskolā – 29 

klašu komplekti, Madonas pilsē-
tas 2. vidusskolā – 15 klašu kom-
plekti), ar skolēnu skaitu klasē 
no 22 – 26 izglītojamie.

Savukārt, Madonas Valsts 
ģimnāzija tiktu pārcelta uz līdz-
šinējo Madonas pilsētas 2. vidus-
skolas ēku. Ģimnāzijas telpu jau-
tājumu nav izdevies atrisināt no 
2004. gada, kad tika izstrādāts 
piebūves projekts, bet valsts in-
vestīciju finansējums netika pie-
šķirts. Pašlaik Madonas Valsts 
ģimnāzijas mācību process tiek 
organizēts 6 ēkās – Valdemā-
ra bulvārī 2a, īrētās telpās Rai-
ņa ielā 6, sporta stundas un pa-
sākumi notiek Madonas sporta 
centrā, mūzikas stundas Mado-
nas mūzikas skolā, kultūras pa-
sākumi tiek organizēti Madonas 
kultūras namā, bet ģimnāzistu 
ēdināšana – Madonas pilsētas 1. 
vidusskolā. 

ERAF projektu ietvaros valsts 
ģimnāzijām ir plānots finan sē-
jums, Madonas Valsts ģimnāzi-
jai tas būtu – 1 325 000,00 eiro 
ap mērā. Pašvaldība vēlas, lai ie-
guldījums būtu mērķtiecīgs un 
ilgtermiņā attīstību veicinošs ar 
izcilu mācību vidi un mācību teh-
noloģiju kvalitāti.

Madonas pilsētas 1. vidussko-
las un valsts ģimnāzijas ēku pla-
tība un klašu telpu skaits ir pie-
tiekams, lai visi 40 – 44 klašu 
komplekti 2017./18. mācību gadu 
varētu uzsākt sakārtotās un iz-
remontētās telpās, savukārt paš-
reizējā 2. vidusskolas mazā ēka 
tiks izmantota ārpusklašu akti-
vitātēm.  

Par pedagogiem Madonas 
pilsētas 1. un 2. vidusskolā

Madonas pilsētas 1. un 2. vi-
dusskolā pašlaik strādā 98 peda-
gogi, tajā skaitā 8 administrāci-
jas darbinieki. Vidējā skolotāju 
darba slodze ir 1,5 amata likmes, 
tikai 7 skolotājiem ir nepilna 
darba slodze. Abās skolās kopā 
ir 16 skolotāji, kas papildu strā-
dā arī kādā citā izglītības iestādē.   

Apvienošanās rezultātā pe-
dagogu darba slodze saglabā-
tos esošajā apmērā vai nedaudz 
samazinātos atbilstoši ikgadē-
jai tarifikācijai un skolēnu skai-
ta samazinājumam, kas novēr-
stu pārslodzi, ko pašlaik izjūt 

daļa pedagogu. Tā kā reorga-
nizācijas rezultātā nav plānots 
palielināt skolēnu skaitu kla-
sē (tas, līdzīgi kā pašlaik, vidēji 
būs 22 – 26), sākumskolas sko-
lotāju skaits netiks samazināts. 
Uz šo brīdi astoņi Madonas pil-
sētas 1. vidusskolas un Madonas 
pilsētas 2. vidusskolas mācību 
priekšmetu skolotāji ir pensijas 
vecumā, bet 9 skolotāji sasnie-
guši 60 gadu vecumu (respek-
tīvi, uz 2017./2018. m.g. būtu 
pensijas vecumā). Šādā situāci-
jā pat varētu rasties nepiecieša-
mība dabas zinātņu cikla mācību 
priekšmetos piesaistīt kādu jau-
nu pedagogu. Protams, skolēnu 
skaits un arī plānotā jaunā peda-
gogu darba samaksas modeļa ie-
viešana ietekmēs skolotāju dar-
ba slodzes veidošanas principus 
un darba samaksu. 

Būtiska izglītības kvalitā-
tes sastāvdaļa ir arī skolas pie-
dāvātais atbalsts skolēniem ar 
īpašām vajadzībām: logopēda 
nodarbības, psihologa konsultā-
cijas, speciālā pedagoga vai so-
ciālā pedagoga klātbūtne izglī-
tības iestādē. Pašlaik Madonas 
pilsētas 1. vidusskolā ir 3,3 at-
balsta personāla amata vienī-
bas, bet Madonas pilsētas 2. vi-
dusskolā – 0,4 amata vienības. 
Vidusskolu apvienošanās pavēr-
tu plašākas iespējas atbalsta per-
sonāla piesaistei, lai visi skolēni, 
kuriem tas ir nepieciešams, sa-
ņemtu kvalificētu un savlaicīgu 
speciālistu palīdzību. 

Reorganizācijas rezultātā iz-
veidotā vidusskola arī varētu 
piedāvāt skolēniem plašākas ie-
spējas apgūt izglītības program-
mas ar kādu novirzienu atbil-
stoši izglītojamo interesēm un 
spējām. 

Madonas pilsētas 1. un  
2. vidusskolas apvienošana 
no juridiskā viedokļa 

Apvienojot Madonas pilsētas 
1. un 2. vidusskolu, tiks veikta 
reorganizācija Madonas pilsētas 
skolu sistēmā. Reorganizācijas 
rezultātā abās skolās esošie iz-
glītības darbinieki turpinās dar-
bu apvienotajā skolā, šajā gadī-
jumā darba attiecības turpināt 
darbiniekiem nodrošina Dar-
ba likuma 28. nodaļa „Uzņēmu-
ma pāreja citai personai”, kurā 
iekļautas tiesību normas, kuru 
būtība ir pasargāt darbinieku 
darba devēja maiņas gadījumā, 
tas ir, mainoties darba devējam, 
konkrētajā situācijā – apvienojot 
skolas, nav pamata uzteikt dar-
biniekiem darba līgumus, līdz ar 
to izglītības darbinieki turpinās 
darbu apvienotajā skolā.

Administratīvie un tehniskie 
darbinieki tiks izvērtēti pēc ne-
pieciešamības apvienoto skolu 
funkcionēšanai. 

Madonas pilsētā uz skolu tīk-
la sakārtošanu ir jāskatās kom-
pleksi, analizējot visus kritēri-
jus un to savstarpējo saistību un 
līdzsvarotas attīstības iespējas 
visa novada mērogā. Iecerētās 
pārmaiņas nav vieglas, bet arī 
cita risinājuma nākotnes prog-
nozēm un situācijai nav, kas  no-
drošinātu ne vien pastāvēšanu, 
bet arī izaugsmi.

21. maijā triju pārmaiņās iesaistīto skolu padomju vadītāji tikās ar domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru.
e. miķelsones foto
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Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits 
pa posmiem uz 19.01.2015. (5. tabula)

Izglītības iestāde 1.–6. kl.
7.–9. 

kl.
kopā

1.–9. kl.

kopā
10.–12. 

kl.

kopā
1.–12. kl.

kopā
7.–12. kl.

Madonas Valsts 
ģimnāzija 0 111 111 153 264 264

Madonas pilsētas 
1. vidusskola 426 133 559 112 671 245

Madonas pilsētas 
2. vidusskola 171 74 245 76 321 150

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas dati 

Analizējot Madonas pilsētas skolās 7.–12. klašu piepildījumu, jā-
secina, ka atbilstoši IZM uzstādījumam šobrīd skaits nav pietiekams 
Madonas pilsētas 2. vidusskolā, kā arī svārstīgs tas ir Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolā, lai varētu kvalificēties ES ERAF finansējuma pie-
saistīšanai un lai efektīvi varētu veidot mūsdienīgu, tehniski augstā 
līmenī aprīkotu un ar kvalificētu personālu nodrošinātu apmācības 
procesu 7.–12. klašu līmenī. Salīdzinājumam jāatzīmē, ka, piemēram, 
Igaunijā par pilnu klasi vidusskolā tiek uzskatīta tāda, kurā mācās 32 
skolēni, bet pamatskolā – 24 skolēni. 

Madonas novada izglītības iestādēs īstenotās vispārējās 
vidējās izglītības programmas 2014./2015. mācību gadā, 
uz 01.03.2015. (6. tabula)

Izglītības iestāde Izglītības programma
Izglītojamo 

skaits (10.–12. 
kl.) kopā

Madonas Valsts 
ģimnāzija

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 72

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinību un tehnikas virziena programma 70

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 
sociālā virziena programma 10

Madonas pilsētas 
1. vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 99

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 
orientētā virziena programma 12

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 
sociālā virziena programma 0

Madonas pilsētas 
2. vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 69

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli 
orientētā virziena programma 8

Madonas Vakara un 
neklātienes vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 68

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā 
virziena programma 27

Valsts izglītības informācijas sistēmas dati

Izglītojamo skaits būtiski nosaka arī izglītības programmu īsteno-
šanas iespējas katrā no skolām. Izglītības programmu daudzveidība 
nodrošināma un pilnveidojama, ja ir vismaz divas paralēlklasas. Kā 
rāda jau šī brīža tendences, nākotnē tieši izglītības programmu piedā-
vājumam būs svarīga nozīme izglītojamo piesaistē.

Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu izmaksas 
2014. gadā (8. tabula)

Izglītojamie 
uz 

01.09.2014.

Valsts 
mērķdotācija 

pedagogu 
darba 

samaksai, 
EUR

Pašvaldības 
fi nansējums EUR 
(izmaksas uz 1 

izglītojamo)

Kopā, 
EUR

Kopējās 
izmaksas 
EUR uz 1 

izglītojamo

Madonas Valsts 
ģimnāzija 256 424131 227724 (859,00) 651855 2459,83

Madonas pilsētas 
1. vidusskola 674 814584 402404 (597,00) 1216988 1805,62

Madonas pilsētas 
2. vidusskola 317 378049 308452 (973,00) 686501 2165,61

Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļas dati 

Izglītības sadaļai pašvaldības budžetā tiek atvēlēts lielākais finan-
sējuma apjoms. Un matemātiska patiesība ir tā, ka, izglītojamo skai-
tam samazinoties, izmaksas pieaug. Tāpat ir svarīgi izvērtēt, lai fi-
nansējums tiktu gan racionāli ieguldīts, gan optimāli izlietots.

Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētie bērni un jaunieši uz 01.01.2015. (1. tabula)

Dzimšanas gads 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā

Klase, kurā mācās 9. kl. 8. kl. 7. kl. 6. kl. 5. kl. 4. kl. 3. kl. 2. kl. 1. kl.

Madonas pilsētā 69 78 84 74 66 67 69 78 75 76 74 69 84 64 68 59 73 71 99 1397

Kopā novadā 247 266 250 243 248 224 221 260 224 230 224 224 248 205 204 199 204 230 240 4151

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju reģistra dati

Izglītojamo skaits pa posmiem dažādos mācību gados (2. tabula)

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas dati

Sešu gadu laikā, kopš izveidots novads, skolēnu skaits ir samazinājies par 787 izglītojamajiem jeb 24%, 
vislielākais samazinājums ir bijis tieši vidējās izglītības posmā – turpat puse.

Izglītojamo deklarētās adreses Madonas pilsētas skolās uz 03.12.2014. (3. tabula)
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Madonas Valsts 
ģimnāzija 88 18 10 16  0 16 9 12 11 4 8 1 8 11 5 17 2 8 9 4 1 7 265

Madonas pilsētas 
1. vidusskola

425 28 9 24 15 6 14 6 11 12 3 3 35 46 5 11  0 3 4 1  0 11 672

Madonas pilsētas 
2. vidusskola 167 17 2 23 4 5 20 3 6 17 1 3 11 19 1 1 1 4 1  0  0 7 313

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas dati

Pēdējo gadu laikā ir audzis to skolēnu skaits, kuri ir deklarēti novada pagastos, bet mācās Madonas pil-
sētā. Šobrīd tas sastāda 38% no izglītojamajiem, ilgtermiņā šāda tendence atstās ļoti negatīvu ietekmi uz 
novada pagastos esošajām skolā.

Madonas pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamo skaits pa mācību gadiem (4. tabula)

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015
(uz 1.09.2014.)

Madonas Valsts ģimnāzija 374 351 315 273 286 268 265

Madonas pilsētas 1. vidusskola 930 892 833 764 709 690 674

Madonas pilsētas 2. vidusskola 428 389 359 322 316 314 317

Kopā 1732 1632 1507 1359 1311 1272 1256

-100 -125 -148 -48 -39 -16
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas dati 

Madonas novada 9. klašu absolventi un 10. klases izglītojamo skaits (7. tabula)

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2019/
2020

2020/
2021

2021/
2022

2022/
2023

2023/
2024

2024/
2025

9. klase 359 365 317 222 269 227 231 237 214 203 236 198 217 200 222

10. klase 251 214 168 119 136 131 118 125 115 110 127 107 117 108 120

% no 9. kl. 
beidzējiem mācās 
(mācīsies) 10. kl. 
novadā

70 59 53 54 51 57 54 54 54 54 54 54 54 54 54

Šobrīd mācās 9. kl. 8. kl. 7. kl. 6. kl. 5. kl. 4. kl. 3. kl. 2. kl. 1. kl.

9. klašu absolventu skaits, kas turpina mācības tālāk 10. klasē ir sarucis, ja pieņemam, ka tie būtu 54%  
no 2014./2015. m. g. 9. klases beidzējiem, mācības 10. klasē uzsāktu ap 118 izglītojamo (iespējami 5 klašu 
komplekti. Tas ir iepriekšējo gadu statistiskais vidējais rādītājs, cik 9. klases absolventu turpina izglītību 
novada skolu 10. klasē). Novadā mums ir 4 (5. – vakarskola) vidējās izglītības iestādes, kur katra no tām 
centīsies nokomplektēt 10. klasi vai klases.

Izglītība
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Iedzīvotāju skaits Ļaudonas pagastā uz 01.01.2015. (PMLP dati) – 1433
t.sk. – sievietes – 694, vīrieši – 739

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 Ļaudonas pagastā
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Dienā, kad Ilze Dreimane uzsāka 
savas darba gaitas Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes vadītājas amatā, 
viņai bija 29 gadi, atvērta sirds 
un liela apņēmība strādāt. Ir pa-
gājuši gadi, un šobrīd Ilze jop-
rojām ir viena no jaunākajām 
pagastu vadītājām Latvijā, jop-
rojām pilna apņēmības strādāt 
sava pagasta labā, bet tā atvērtā 
sirds – iespējams, gūstot ikdienas 
rūdījumu, zilumus un punus, tā 
vairs nav tik atvērta, vairāk sevī 
vērsta un uzmanīgāka.. Kļuvusi 
diplomātiskāka, bet ne izmanīgā-
ka. Ilze ir tieša, viņa nevairās lie-
tas saukt īstajos vārdos, pārredz 
spēles laukumu un tic sava pa-
gasta nākotnei.

Kā Tu raksturotu Ļaudonas 
pagastu? Kādas ir tā stiprās un 
vājās puses? Ar ko ļaudonieši 
lepojas? Kādi vispār ir paši 
ļaudonieši?

Es pati esmu ļaudoniete! Es-
mu dzimusi un augusi Ļaudonā, 
te joprojām ir manu vecāku mā-
jas, te dzīvo mana ģimene. Pēc 
augstskolas beigšanas vecāki ma-
ni gan vedināja uz lielpilsētu, bet 
dzīve tā iegrozījās, ka esmu at-
pakaļ. Līdz darbam pagasta pār-
valdē biju pārliecināta, ka ļaudo-
niešus zinu ļoti labi, taču līdz ar 
pieredzi pagasta darbā mūsu cil-
vēkus esmu iepazinusi pavisam 
citādā veidā nekā līdz tam. Iepa-
zītie dzīvesstāsti, situācijas ļāvu-
šas paraudzīties no cita skatu-
punkta, izdarīt secinājumus, kādi 
esam. 

Manuprāt, Ļaudonu varētu 
raksturot kā vietu ar lielu un vēl 
neizmantotu potenciālu, bet paš-
laik dzīvojam tādā īpatnā snau-
došā un iemidzinošā gaisotnē. 
Pārsvarā esam katrs par sevi, iz-
teikti savrupi, kas reizēm diem-
žēl robežojas pat ar iedomību un 
augstprātību. Jā, esam lepni, ka 
esam ļaudonieši, bet tajā pat lai-
kā tas traucē darīt kopīgas lietas. 
Agrāk to nebiju izjutusi, darbojos 
pa savu māju un plašāk neaizdo-
mājos. Ir grūti sanākt kopā ko pa-
sākt – lūk, mēs, ļaudonieši! Esam 

viens no retajiem pagastiem, kur 
pēdējos gados ir tendence ienākt 
jauniem cilvēkiem, ģimenes pie 
mums apmetas uz pastāvīgu dzī-
vi, un diemžēl arī šie jaunie iedzī-
votāji ir pamanījuši ļaudoniešu 
atturību. 

Neapšaubāmi, Ļaudonas vēr-
tība ir mūsu lielās personības, 
kam saknes Ļaudonā. Tas no-
teikti ir Teodors Reiters, kas dzi-
mis Ļaudonā. Tas ir dzejnieks 
Andrejs Eglītis, kas allaž dzīvo-
jis ar Ļaudonu sirdī, un mēs jop-
rojām glabājam viņa piemiņu gan 
skolas nosaukumā, gan dažādās 
sadarbības formās ar A. Eglīša 
Latviešu Nacionālo fondu.   

Lai arī iedzimta ļaudoniete,  
Tu savā ziņā biji kā ienācēja – 
jauna, bez pieredzes un sakariem 
pašvaldību darbā un līdz ar to 
nezināma. Nezināmais rada 
dažādas spekulācijas, bažas, pat 
apdraudējumu iepriekšējām 
ierastām lietām un lietu 
kārtībai...

Jā, sākums nebija viegls... At-
ceros, kad vēl pirms tiku oficiā-
li uzrunāta, cilvēki par manu ie-
spējamo amatu jau baumoja, un 
bija dīvaini redzēt, ka mani sāka 
sveicināt tie, kas nekad to nebi-
ja darījuši, taču bija arī tādi, kas 
to pārstāja darīt, kaut iepriekš 
bijām sveicinājušies. Pa reizei to 
izjūtu vēl joprojām, taču pati se-
koju teicienam, ko iemācījos, vēl 
studējot lietišķo etiķeti augstsko-
lā – pieklājīgākais sveicina pir-
mais! Un tā arī daru – sveicinu 
ar smaidu, jo zinu, ka, lai ko arī 
par mani domātu, nevienam ne-
ko ļaunu neesmu nodarījusi.

Vai nevadījies pēc principa – jauna 
slota tīri slauka?

Noteikti nesāku strādāt ar do-
mu, ka viss iesāktais un izdarī-
tais ir slikts, nekam nederīgs! Pa-
gasta un iestāžu sakārtošanā bija 
paveiktas vairākas pamatlietas – 
sakārtota siltumapgādes sistēma, 
iesākti darbi pie ēku renovācijas. 

Bet, pamazām iepazīstot situā-
ciju citos pagastos un salīdzinot, 
nācās secināt, ka īpaši attiecībā 
uz pašvaldībai piederošo ēku un 
telpu vispārējo stāvokli, kā arī uz 
īpašumā esošajiem pamatlīdzek-
ļiem Ļaudona ievērojami atpa-
liek. 

Pirmajos darba mēnešos ļo-
ti izjutu rezervētu attieksmi no 
iestāžu vadītājiem un darbinie-
kiem, bet tajā pašā laikā sadar-
bība vienmēr bijusi konstruktīva, 
un katram no viņiem (arī tiem, 
kas šobrīd vairs nav amatā) va-
ru teikt paldies par paveikto, par 
kopīgi atrastajiem risinājumiem 
grūtās situācijās, sapratni un at-
balstu.

Kā Tu vērtē, vai Ļaudona ir 
ieguvusi vai drīzāk zaudējusi līdz 
ar novada izveidi?

Kā daudzi mani kolēģi citos 
pagastos pārliecināti varu apgal-
vot, ka novadu reforma pagas-
tiem ir pavērusi daudz plašākas 
attīstības iespējas. Protams, lai 
iegūtu, no kaut kā arī jāatsakās. 
Pašai lielākais prieks, ka esam sa-
kārtojuši ielu apgaismojumu pa-
gasta centrā. Jau esam aizmirsu-
ši, kā bija, kad šur tur dega vien 
dažas spuldzes, drīzumā ķersi-
mies pie skolas ēkas siltināšanas 
un telpu renovācijas, ir daudz ie-
sāktu lietu, kas ir procesā. Gan-
darī, ka arī paši iestāžu vadītāji 
nāk ar iniciatīvu, un tas ir labi, 
ka ideju jau rodas vairāk nekā ie-
spēju tās īstenot.

Vai izjūti, ka Ļaudonai nav sava 
deputāta pie domes lēmējgalda?

To, ka nav sava, no Ļaudonas 
nākuša deputāta, neizjūtu, nav 
bijis tā, ka nevaru panākt kādu 
lēmumu tāpēc, ka nav šāda depu-
tāta, tomēr, protams, spēcīgs at-
balsts pie domes galda būtu ļoti 
labi.

Ļaudonā ir vienīgā vidusskola 
ārpus novada centra. Dome ir 
ķērusies pie izglītības sistēmas 
reformas, un nav noslēpums, ka 

šajā sakarā tiek runāts arī par 
vidusskolas posmu Ļaudonā...

Šogad aprit 65 gadi, kopš Ļau-
donā var iegūt arī vidējo izglītī-
bu, rudenī rīkosim jubilejas sali-
dojumu. Nav grūti sarēķināt, cik 
daudz izlaidumu bijis! Kad sāku 
strādāt pagasta pārvaldē 2009. 
gadā, pirmais, ko man cēla gal-
dā – lūk, vidusskolas posmā ir ti-
kai desmitā klase! Lai saglabātu 
savu vidusskolu, kas kopš 2012. 
gada 1. septembra  nes arī god-
pilno Andreja Eglīša vārdu, esam 
darījuši daudz. Pretēji visām pe-
simistiskajām prognozēm, kopš 
2009. gada vairs nav bijis situā-
cijas, kad skolā nebūtu arī 11. un 
12. klases! Reformas sakarā aprī-
ļa domes sēdē pieņēma lēmumu, 
kas iezīmē mūsu skolas statusa 
maiņu. Šāds lēmums ir balstīts 
uz 2023. gada prognozēm, taču 
arī 2009. gadā neviens neprog-
nozēja, ka šodien Ļaudonā mācī-
sies 180 bērnu! Soli pa solim tiek 
strādāts, lai skolēnu skaits nevis 
samazinātos, bet gan palielinā-
tos. Kāpēc ar šādiem nekonkrē-
tiem lēmumiem labās iestrādes 
ir jāsašūpo? Skolu var likvidēt 
divējādi – likvidējot ar konkrē-
tu datumu vai arī raidot šādus 
neziņas signālus. Nav saprota-
mi, ka var pieņemt šādu lēmu-
mu, ja daudzi nemaz nav bijuši 
pie mums uz vietas! Nav redzēju-
ši savām acīm, kā mēs strādājam 
un darbojamies. 

Vai nešķiet, ka reizēm pagasts no 
centra ir pārāk tālu?

Neslēpšu, ka reizēm pārņem 
sajūta, vai vispār mēs kādam in-
teresējam... Ne vien Ļaudonā, 
arī citos pagastos mēs pašvaldī-
bas vadību un deputātus gaidī-
tu katrā iestādē, lai mēs varētu 
izstāstīt, parādīt, kā dzīvojam, 
lai izrunātos, kā mums iet, pār-
runātu problēmas, aktualitātes. 
Trūkst tiešā dialoga ar lēmējva-
ru. To, ka deputātu skatījums uz 
daudzām lietām mainās, ja zina 
reālo situāciju uz vietas, aplieci-
na kaut vai piemērs, ko varu mi-

nēt tās pašas skolas sakarā. De-
putāts Andris Sakne pie mums 
ir bijis, kopā esam meklējuši ie-
spējas, kā nodrošināt transportu 
skolas bērniem. 

Uzskatu, ka pirms lēmumi iz-
iet uz āru, ir jābūt iekšējai disku-
sijai. Nevar būt tā, ka lēmumus, 
kas skar mūsu iestādes, uzzinām 
no publiskās telpas. Neesam ta-
ču tik liels novads, lai nevarē-
tu viens otru uzmeklēt, izdisku-
tēt, izrunāt! Kāpēc gan nevarētu 
rīkot izbraukuma domes sēdes? 
Esmu pārliecināta, ka pagasti ga-
tavotos, uzņemtu, savukārt de-
putātiem tā būtu iespēja tikties 
ar pagastu ļaudīm.

Kādu Tu redzi Ļaudonas nākotni 
pēc gadiem 25?

Tas ir ilgs periods... Ļaudonu 
redzu kā vietu tiem, kas meklē iz-
aicinājumus. Pie mums ir daudz 
iespēju, vajag tikai ideju un apņē-
mību. Atrastos arī veidi, kā palī-
dzēt un atbalstīt. To jau ir pierā-
dījuši tie, kas izvēlējušies palikt 
Ļaudonā, tie, kas Ļaudonu izrau-
dzījušies par savu dzīves vietu. 
Jau tagad redzam, ka arvien ma-
zāk neapstrādātu, nekoptu zem-
ju. Tiem, kas darbojas, ir gan paš-
valdības atbalsts, gan ceļi nešķiet 
tik slikti,  gan vide skaista un za-
ļa. Tās arī ir mūsu pamatvērtības 
– atbalsts jaunai idejai, zaļa un 
veselīga vide. Nedomāju, ka Ļau-
dona reiz kļūs par lielu ražotņu 
centru, mums ir jāiemācās abpu-
sēji labi sadzīvot ar dabas aizsar-
gājamām teritorijām, kas mums 
šeit ir. Tā ir jāuztver kā priekšro-
cība, kas piesaista cilvēkus. Mūsu 
pagasta nākotne ir nelielās saim-
niecībās, kur tiek attīstīts ģime-
nes bizness. Mums ir jāiemācās 
piedāvāt to, kas mums ir – jāvei-
do piedāvājums tūristiem. Pagai-
dām to dara tikai vienā saimnie-
cībā “Bieles”. 

Galvenais ir zināt, ko tu gri-
bi darīt. To bieži saka par Latvi-
ju, to varu teikt arī par Ļaudonu. 
Vien tā ideja ir jāatrod pašam, 
klāt neviens nepienesīs. 

Sarunājās Dzintra StraDiņa

Pagasts tiem, kas gatavi izaicinājumiem

Ilze Dreimane (otrā no kreisās) kopā ar novada pašvaldības kolēģiem aplūko 
sadraudzības partneru teritorijas maketu Vaijē.

Pagastos
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Atbildīgs par savu skolu!
Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktors Guntis 
Lazda lielāko daļu savas dzīves 
veltījis volejbolam, un viņa vārds 
ir atpazīstams ne tikai volejbola 
entuziastu aprindās. Kā tas nākas, 
ka par savu dzīves un darba vietu 
esat izvēlējies Ļaudonu?

Šo jautājumu man ir uzdevuši 
daudzi. Esmu no Cesvaines, kas 
kādreiz bija Madonas rajona sa-
stāvā. 1. klasē mācījos Lubānā, 
pēc tam Vecpiebalgas vidussko-
lā, kuru arī pabeidzu. Pēc vidus-
skolas beigšanas iestājos toreizē-
jā Daugavpils institūtā Ķīmijas 
un bioloģijas fakultātē, taču drīz 
vien sapratu, ka tas nav priekš 
manis. Mācības turpināju torei-
zējā Fiziskās kultūras un sporta 
institūtā (tagad Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmija) Rīgā.

Mana pirmā darba vieta pe-
dagoģiskajā jomā bija Degumnie-
ku pamatskola, pēc tam strādā-
ju Murmastienes pamatskolā par 
sporta skolotāju. Esmu pateicīgs 
skolu toreizējai vadībai par to, ka 
deva man motivāciju strādāt par 
skolotāju. Paralēli darbam skolā 
spēlēju Madonas novada volejbo-
la komandā, kā arī pildīju organi-
zatoriskos darbus. Tad arī sapra-
tu, ka vēlos būt ne tikai sporta 
skolotājs, bet arī volejbola trene-
ris. Septiņdesmito gadu beigās 
sāku strādāt Daugavpils volejbo-
la skolā par sporta skolas treneri, 
pēc tam jau par Latvijas jaunat-
nes izlases treneri, sieviešu vo-
lejbola kluba “Ķīmiķis” treneri, 
Latvijas Sieviešu izlases treneri. 

Pagasts tiem, kas gatavi izaicinājumiem

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolas direktors Guntis Lazda.

8 gadus strādāju arī par Latvijas 
Volejbola federācijas ģenerālsek-
retāru. Neilgu laiku biju arī Rīgas 
Volejbola skolas direktors.

Taču katram dzīvē pienāk 
laiks, kad saproti, ka ir vajadzīgas 
pārmaiņas. Tika izsludināts kon-
kurss uz direktora vietu un izlē-
mu pieteikties.

Ne tikai Madonas, bet arī citos 
novados Latvijā notiek lielākas 
vai mazākas izglītības reformas. 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 

ir viena no tām, par kuras 
reorganizāciju uzsākta diskusija 
par iestādes statusa maiņu no 
vidusskolas uz pamatskolu. Kā 
vērtējat šādu priekšlikumu?

Mēs dzīvojam pārmaiņu laik-
metā un ļoti iespējams, ka jauns 
optimizācijas modelis novada sko-
lām ir nepieciešams. Skola ir paš-
valdības iestāde un domei ir tie-
sības lemt par tās likteni. Taču 
jēgu vidusskolas posma slēgšanai  

Ļaudonā neredzu. 
Uzsākot darbu Ļaudonas vi-

dusskolā 2011. gadā, viens no ma-
niem galvenajiem mērķiem bija 
noturēt vidusskolas klašu grupas, 
ko atbalstīja arī domes deputāti. 
Saskaņā ar skolas attīstības plā-
nu, šo mērķi cenšamies izpildīt. 
10. klasi šogad beidza 10 skolēni, 
11. klasi – 14, 12. klasi – 4 bērni. 

Skolas pēc audzēkņu skaita 
iedala 5. grupās. 1. grupā ir sko-
las ar vismazāko skolēnu skai-
tu, savukārt 5. grupā – ar vislie-
lāko. Mēs esam 2. grupā, kurā ir 
ir 169 Latvijas skolas. Lai iekļūtu 
3. grupā, nepieciešami 180 skolē-
ni, mums ir 178.

Būtisks ir arī sociālais faktors 
– bērni nāk no dažādām ģimenēm. 
Uz skolu tepat Ļaudonā skolēns 
atnāks, bet iespējams uz Madonu 
neaizbrauks. Nodrošinot vidējās 
izglītības pieejamību laukos, tiek 
mazinātā sociālā nevienlīdzība. 

Talantīgākos bērnus, kuri uz-
rāda labus rezultātus, mēs paši 
virzām uz Madonas Valsts ģimnā-
ziju, kur bērni piedalās gan nova-
da, gan valsts olimpiādēs. Tāpēc 
vērts atcerēties, ka daļa šo sasnie-
gumu ir pamatskolā iegūto zinā-
šanu pamatā. Mēs nevienu bērnu 
“neturam” pie mums tikai tāpēc, 
lai būtu pašvaldības noteiktais 
bērnu skaits klasē. 

Trīs gadu laikā, kamēr es-
mu direktora amatā, 12. klasi pa-
beiguši ir 33 skolēni. 50% no vi-
ņiem turpina mācības augstākās 
izglītības iestādēs, kas, manu-
prāt, ir labs rādītājs lauku sko-
lai. Arī valsts centralizēto eksā-
menu rezultāti mūsu audzēkņiem 
neatpaliek no vidējā līmeņa valstī. 

Uzskatu, ka katra skolotāja pienā-
kums ir sagatavot un pārliecināt 
audzēkņus pēc vidusskolas pa-
beigšanas turpināt mācības kādā 
no augstākās izglītības iestādēm.

Mums ir sporta-volejbola prog-
ramma, brauc bērni no Preiļiem, 
Lubānas, Rēzeknes, Degum nie-
kiem. 

Pašlaik skolas mērķdotācija 
spēj nodrošināt pedagogus ar op-
timālām slodzēm. Citi saka, ka 
mazās lauku skolas “atņem” fi-
nansējumu lielajām. Mēs neņe-
mam citu (skolu) dotāciju, mēs 
dzīvojam ar to, kas mums ir. 

Es jūtos atbildīgs par izglītī-
bas kvalitāti, ko dodam saviem 
bērniem. Daudz izdarīts skolas 
attīstībai – izveidotas modernas 
kopmītnes, nodrošināta mācību 
kvalitāte un citi piesaistāmie re-
sursi, kas nodrošina stabilu skolas 
darbu. 2014. gadā skola tika akre-
ditēta uz 6 gadiem, kas nodrošina 
skolas darbu tagad un nākotnē. 

Ļoti ceram, ka Madonas nova-
da pašvaldība piešķirs līdzekļus 
skolas attīstības plānā paredzē-
to dabaszinību un amatu mācības 
kabinetu remontam un labiekār-
tošanai, kas ir priekšnoteikums, 
lai skola varētu realizēt IZM iece-
rēto dabaszinību programmu.

Esmu pārliecināts, ka mums 
izdosies sasniegt skolas attīstības 
plānā iekļauto skolēnu skaita pa-
lielinājumu līdz 200 un ka to izdo-
sies īstenot, piedāvājot skolēniem 
kvalitatīvu izglītību, sporta-vo-
lejbola programmu, iespēju bez 
maksas dzīvot skolas kopmītnē, 
brīvpusdienas un apmaksātus ce-
ļa izdevumus.

eDīte miķeLSone

Līdz ar 28. aprīļa domes lēmuma 
par Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) izsludinātā 
specifiskā atbalsta mērķa 
”Modernizēt vispārējās izglītības 
iestādes” ietvaros plānotajām 
investīcijām Madonas novada 
pašvaldībā pieņemšanu ir uzsākts 
novada izglītības sistēmas 
pārmaiņu process.

Kā norāda IZM, specifisko 
atbalsta mērķi (SAM) plānots 
īstenot divos pasākumos. Pir-
mais pasākums paredz uzla-
bot vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību vidi nacionālas 
nozīmes attīstības centros, sa-
vukārt otrais pasākums – uzla-
bot vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vidi ārpus nacionālas 
nozīmes attīstības centriem. 
Pirmā pasākuma ietvaros minis-
trija plāno atbalstīt vispārējās 
vidējās izglītības iestādes (7.–
12. klase), tai skaitā ģimnāzijas 
un valsts ģimnāzijas republikas 
pilsētās. Otrā pasākuma ietvaros 
plānots atbalstīt vispārējās vidējās 
izglītības iestādes (7.–12. klase) 
pilsētās ārpus nacionālas nozīmes 
attīstības centriem, tai skaitā 21 
reģionālas nozīmes attīstības cen-
tra pilsētā un citās pilsētās Lat-

vijas pārējās 89 pašvaldībās, kā 
arī sākumskolas (1.–6. klase) no-
vados. Atbalsts vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm otrā pasākuma 
ietvaros paredz modernizēt vidus-
skolas (7.–12. klase), ģimnāzijas, 
valsts ģimnāzijas un integrētas 
izglītības iestādes, kas izveido-
tas, apvienojot vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādes. 

Sekojot augstākminētajiem kri-
tērijiem, Madonas novada pašval-
dībā 8.1.2. specifiskā atbalsta 
mēr ķa „Modernizēt vispārējās iz-
glītības iestādes” ietvaros plānotais 
atbalsts varētu tikt investēts šādās 
izglītības iestādēs – skat. tabulu.

Tabulā redzams, kā konkrēti 
norisināsies minētā Eiropas fondu 
atbalsta īstenošana Madonas no-
vada izglītības iestādēs, ņemot vē-
rā izglītojamo skaitu, no kā izriet 
arī skolu statusu maiņa. Šajā jau-
tājumā domes sēdē notika karstas 
debates, kurās netrūka ne diamet-
rāli pretēju argumentu, ne emoci-
ju. Jautājuma izskatīšanas iesā-
kumā Izglītības nodaļas vadītāja 
Solvita Seržāne norādīja, ka runa 
ir par iecerēm piesaistīt Eiropas 
investīcijas izglītības jomai un ne-
slēpa, ka šajā jautājumā valda vie-
dokļu dažādība. Izglītības jomas 
vadītāja uzsvēra, ka uz šo brīdi 
ir jāapkopo informācija ministri-

Izglītības 
iestādes 

nosaukums

Esošā situācija:  
Bērnu skaits uz  

01.09.2014.

Prognoze:
Bērnu skaits uz  

01.09.2023.
(01.09.2021.)

Vai tiek reorganizēts 
izglītības iestāžu 

tīkls novadā (jā/nē)

Plānotās darbības (atbilstoši 
prezentācijai)

Iespējamais 
finansējums

EUR

1.–6. kl. 7.–12. kl. 1.–6. kl. 7.–12. kl.
Madonas Valsts 
ģimnāzija

– 265 – 230 Piebūves izbūve vai 
telpu rekonstrukcija 
MVĢ pārejot uz 
līdzšinējām Madonas 
2. vsk. telpām 

Ergonomiskas mācību vides 
izveide, IKT risinājumu ieviešana, 
dabaszinātņu kabinetu aprīkošana 
atbalsts reģionālā metodiskā centra 
funkciju attīstībai valsts ģimnāzijās

1 325 000,00

Madonas pilsētas 
1. vidusskola

428 246 480 270 
(7.–9. kl.)

105 
(10.–12. kl.) 

ERAF finansējums 
investīcijai – veicot 
pilsētas vidusskolu 
apvienošanu

Ergonomiskas mācību vides izveide, 
IKT risinājumu ieviešana, izglītības 
iestādes sporta zāles un laukuma 
sakārtošana

798 000,00

Madonas pilsētas 
2. vidusskola

164 153

A.Eglīša 
Ļaudonas 
vidusskola

101 73
t.sk. 47 

(7.–9. kl.)

90 45
(7.–9. kl.)

Statusa maiņa no 
vidusskolas uz 
pamatskolu

Dabaszinātņu kabinetu aprīkošana, 
IKT risinājumu ieviešana, izglītības 
iestādes sporta laukuma sakārtošana

94 000,00

Mārcienas 
pamatskola

26 14 
(7.–9. kl.)

40 – Statusa maiņa 
2016./2017. m.g. 
no pamatskolas uz 
sākumskolu

Ergonomiskas mācību vides izveide, 
IKT risinājumu ieviešana, izglītības 
iestādes sporta zāles un laukuma 
sakārtošana

Ieguldījums 
atbilstoši IZM 
definētajam 
apjomam

Plānotās investīcijas novada izglītības iestādēs

jai, ierosinot 4 projektus, no kā iz-
riet, ka valsts ģimnāzija perspektī-
vā varētu pāriet uz 2. vidusskolas 
telpām, savukārt tā kā vidussko-
las īsti neietilpst minētajos kritē-
rijos, jāveic skolu sapludināšana 
uz 1. vidusskolas bāzes. Arī Ļau-
donas vidusskolai perspektīvā pa-
redzama statusa maiņa, savukārt 
Mārcienā jau ir uzsākts pārmaiņu 
process uz sākumskolas statusu. 

Daudz šķēpu reformas saka-
rā ir lauzts gan tikšanās reizē ar 
pedagogiem pavasara brīvdienās, 

gan domes komiteju sēdēs. Pirms 
balsojuma domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters atzina, ka šis ir 
lēmums, ko var panākt tikai bal-
sojot, nevis vienojoties, turklāt pie 
šīs tēmas nāksies atgriezties ne 
vienu reizi vien.

Balsojums par to, ka Madonas 
novada pašvaldībā 8.1.2. specifis-
kā atbalsta mērķa „Modernizēt 
vispārējās izglītības iestādes” ie-
tvaros atbalsts varētu tikt inves-
tēts saskaņā ar plānoto projekta 
sarakstu, norādīja, ka vienprātī-

bas šajā jautājumā patiešām nav: 
PAR – 12  (Andrejs Ceļapīters, Je-
uženija Adamoviča,  Raimonds 
Aizstrauts, Artūrs Čačka, And-
ris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, 
Valda Kļaviņa, Agris Lungevičs, 
Daiga Maderniece, Rihards Sau-
lītis, Kaspars Udrass, Modris Zo-
merovskis), PRET – 3 (Valentīns 
Rakstiņš,  Andris Sakne, Andris 
Trečaks), ATTURAS – 2 (Bruno 
Kokars,   Vanda Maderniece). 

Dz. StraDiņa

Pagastos
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22. maijā “Madonas Novada 
Vēstneša” un citu informatīvo 
izdevumu un avīžu pārstāvji no 
dažādiem novadiem pulcējās 
ikgadējā sarīkojumā “Spicā 
spalva”, kas šoreiz norisinājās 
tipogrāfijā “Erante” Jēkabpilī.

Pasākuma namatēvs, uzņē-
muma vadītājs Jānis Eriņš iepa-
zīstināja ar ražotni, produkcijas 
sortimentu, kā arī dalījās iespai-
dos par “Erantes” attīstību laiku 
lokos. Kopš 2004. gada tipogrāfi-
jas “Erante” ražotne atrodas Jē-
kabpilī. Par sevi tipogrāfijas ļau-
dis teic, ka “Erante” ir uzticams 
un radošs uzņēmums, kas at-

vērts ilglaicīgai sadarbībai. Uz-
ņēmums šobrīd drukā 23 novadu 
un pagastu informatīvos izde-
vumus, laikrakstu “Brīvā 
Daugava”, kas kopumā 
sastāda ap 70% darba 
apjoma, kā arī indi-
viduāli izstrādātus 
reklāmas bukle-
tus, brošūras, veid-
lapas, etiķetes, arī 
grāmatas un kalen-
dārus.

“Erante” var drukāt 
gan melnbaltus, gan krāsai-
nus izdevumus. Pirms vairākiem 
gadiem iegādātas iekārtas, lai va-
rētu izgatavot grāmatas arī cie-
tajos vākos. Šī iespēja ir palīdzē-

Vieta, kur top “Madonas Novada Vēstnesis”

jusi tapt arī 2012. gadā izdotajai 
Arta Kumsāra “Stipruma grā-
matai”. 

Atšķirībā no lielajām tipo-
grāfijām “Erantes” priekš-

rocība ir individuāla pie-
eja un sadarbība ar 
klientu, kas ļauj ātri 
piemēroties pasūtītā-
ja vēlmēm. Ofseta ie-
spiedmašīnas izman-

tošana nelielu tirāžu 
drukāšanai nav ekono-

miski izdevīga, tāpēc tika 
pieņemts lēmums iegādāties 

mūsdienīgu digitālās drukas ie-
kārtu. Ar šo iekārtu drukāta-
jiem izdevumiem var piedāvāt 
ļoti labu cenu arī mazām tirā-

Kopš 2013. gada rudens 
Madonas novada pašvaldība 
strādā pie informāciju 
tehnoloģiju (IT) jomas attīstības 
novadā. Tā ietvaros uzsākta 
programmēšanas apmācība 
vairākās Madonas skolās, kur 
programmēšanu šobrīd apgūst 
jau ap 100 skolēnu. 

Jau otro gadu visiem nova-
da iedzīvotājiem ir dota iespēja 
iesaistīties šajā projektā un bu-
džeta grupās studēt program-
mēšanu Madonā, lai pēc stu-
diju beigšanas varētu uzsākt 
darbu kā programmētājs Ma-
donā vai jebkurā citā pasaules 
vietā, strādājot no Madonas. 

Studijas tiek nodrošinā-
tas, nodibinājumam “Madonas 
augstākās izglītības centrs” sa-
darbojoties ar Rēzeknes augst-
skolu. Studijas notiek brīvdie-
nās, kas ļauj tās apvienot ar 
darbu. Studiju ilgums – 2 ga-
di. 2014. gada septembrī stu-

dijām Madonā tika uzņemti 
23 studenti, šogad plānots uz-
ņemt vēl 20. Mērķis – vismaz 
80 programmētāju līdz 2020. 
gadam, nodrošinot iespēju tiem 
strādāt Madonā. Lai tas bū-
tu iespējams, pašvaldība ir vie-
nojusies ar “Accenture Latvia” 
(viens no lielākajiem darba de-
vējiem IT nozarē), ka, sasnie-
dzot attiecīgu studentu skai-
tu un zināšanu līmeni, Madonā 
tiktu izvietota uzņēmuma fi-
liāle, kas nodrošinātu augsti 
apmaksātas darbavietas tiem, 
kas veiksmīgi beiguši program-
mēšanas studijas. 

Tos, kuri vēlas apgūt prog-
rammēšanu Madonā, 2 gadus 
ilgajā augstākās izglītības prog-
rammā, aicinām griezties nodi-
binājumā “Madonas Augstākās 
izglītības centrs” pie Guntara 
Agates Paegļa. Telefons +371 
29146912, e-pasts: guntarspa-
eglis@inbox.lv.

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa

Iespēja bez maksas studēt 
programmēšanu Madonā

Veiks
mīga

 

sada
rbīb
a

žām – kaut vai vienam eksem-
plāram. Astoņus mēnešus gadā 
tipogrāfija ir ļoti noslogota, un 
jaunā tehnika būs papildu kapa-
citāte esošajām ražošanas jau-
dām.

Paldies Jānim Eriņam un uz-
ņēmuma kolektīvam par vispu-

sīgu ekskursiju vietā, kur top 
Madonas novada pašvaldības in-
formatīvais izdevums! Paldies 
par rūpīgi sagatavoto dienu Jē-
kabpilī, viesmīlīgo uzņemšanu 
un – uz turpmāku sadarbību!

Dz. StraDiņa

SIA “ERANTE” vadītājs Jānis Eriņš klātesošos iepazīstina ar tipogrāfijas ikdienas darbu.      

Uz šīs iekārtas tiek drukāts arī “Madonas Novada Vēstnesis”. 
e.miķeLSoneS foto

īstenots projekts „ madonas novada  
praulienas pagasta vecsaikavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”   
nr. 3Dp/3.4.1.1.0/13/apia/CFLa/179/068

Ūdens attīrīšanas stacija.             a.marčuka foto

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Madonas novada paš-
valdība sadarbībā ar Cen-
trālo finanšu un līgumu 
aģentūru ir īstenojusi 
projektu „Madonas no-
vada Praulienas pagasta 
Vecsaikavas ciema ūdens-
saimniecības attīstība”, 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/AP-
IA/CFLA/179/068.  

Projekts īstenots ar 
Eiropas reģionālā attīs-
tības fonda līdzfinansē-
jumu 85% apmērā no at-
tiecināmajām izmaksām. 
Projekta kopējās izmak-
sas – EUR 607176,40, at-
tiecināmās izmaksas – 
EUR 500000,00.

Projekta ietvaros iz-
būvējot NAI kopā ar 
KSS, ir nodrošināta 
100% notekūdeņu no vi-
siem pakalpojuma saņē-
mējiem attīrīšana, kā re-
zultātā apkārtējā vide 
tiks pasargāta no piesār-
ņošanas riska. Aivieks-
tes upē tiks novadīti 
atbilstoši attīrīti notek-
ūdeņi. Izbūvētā ūdens 

attīrīšanas stacija nodro-
šinās, ka sistēmā padotā 
dzeramā ūdens kvalitā-
te būs pilnībā atbilsto-
ša normatīvo aktu pra-
sībām (Fe<0.2 mg/l, Mn 
<0.05 mg/l, duļķainība 
<3NTU).

Projekta īstenoša-
nas rezultātā ir uzlabota 
ūdensapgādes, notekūde-
ņu savākšanas un attīrīša-
nas kvalitāte. Ūdensvada 
rekonstrukcijas rezultā-
tā samazināsies dzeramā 
ūdens noplūdes, līdz ar to 
samazināsies nelietderī-
gi izmantotā ūdens dau-
dzums. Kanalizācijas tīk-
lu izbūve un notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu būv-
niecības rezultātā ir pa-
nākta notekūdeņu ap-
saimniekošana atbilstoši 
normatīvajām prasībām.

 
Sagatavoja  

ineSe SoLozemnieCe,
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste
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Ir pagājuši 7 mēneši, kopš 
biedrība “Mēs saviem bērniem” 
ir uzsākusi projekta “Sociālo 
pakalpojumu nodrošināšana 
un integrāciju veicinošas vides 
izveide bērniem un jauniešiem 
ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem Madonas reģionā”, 
ident. Nr. 2013.EEZ/PP/1/
MEC/059/052 īstenošanu.

Projekta ietvaros ārstniecis-
kās terapijas šobrīd apmeklē bēr-
ni un jaunieši ar funkcionāliem 
traucējumiem no Madonas, Ēr-

gļu un Cesvaines novada. Tera-
pijas notiek 3 – 4 reizes nedēļā, 
kas, mūsuprāt, projekta mērķ-
auditorijai – bērniem un jaunie-
šiem – rada iespēju ne tikai ap-
meklēt ārstnieciskās terapijas un 
uzlabot veselības stāvokli, bet arī 
integrēties sabiedrībā un atrast 
jaunus draugus.

Lielākais ārstniecisko tera-
piju apmeklējums ir novērojams 
starp bērniem un jauniešiem tie-
ši pirmsskolas vecumā un bēr-
niem no 1. līdz 6. klasei. Taču, lai 
uzsāktu skolas gaitas, jebkuram 
bērnam ir nepieciešams ne tikai 

uzlabot savas fiziskās un garī-
gās spējas, bet arī sakārtot savu 
iekšējo pasauli un nobriest mācī-
bu procesam, kas bērnu un jau-
niešu dzīvē ir viens no svarīgāka-
jiem posmiem. Pašlaik projektā 
bērni un jaunieši apmeklē mū-
zikas terapijas, smilšu terapijas, 
montesori nodarbības, kas notiek 
4 reizes mēnesī, tāpat jauniešiem 
ir iespējams apmeklēt fiziotera-
pijas nodarbības, kas notiek trīs 
reizes mēnesī, logopēda nodarbī-
bas, kas notiek vienu reizi mēne-
sī, kanisterapijas nodarbības, kas 
notiek no 4 līdz 5 reizēm mēnesī. 

Iespēja ir arī jauniešu vecākiem 
un līdzcilvēkiem sakārtot savu 
iekšējo pasauli, apmeklējot pro-
jekta ietvaros psihoterapeita no-
darbības, kas tiek nodrošinātas 
vienu reizi mēnesī.

Šobrīd, kad teju ir aizritējuši 
7 mēneši kopš terapiju īstenoša-
nas, var redzēt jau pirmos rezul-
tātus.  Bērniem un jauniešiem, 
kas apmeklē projekta ietvaros 
ārstnieciskās terapijas, ir būtiski 
uzlabojušās un attīstījušās ne ti-
kai fiziskās un garīgās spējas, bet 
liela daļa ir atraduši jaunus drau-
gus un domubiedrus, ar kuriem 

labprāt pavada kopā brīvo laiku 
un spēlē dažnedažādas spēles, īs-
teno kopīgas aktivitātes.

Projekts “Sociālo pakalpoju-
mu nodrošināšana un integrāciju 
veicinošas vides izveide bērniem 
un jauniešiem ar dažādiem funk-
cionāliem traucējumiem Mado-
nas reģionā” Ident. Nr. 2013.
EEZ/PP/1/MEC/059/052 tiek īs-
tenots sadarbībā ar Sabiedrības 
Integrācijas fondu.
 

informāciju sagatavoja
projekta vadītāja

inDra KārKLiņa

Biedrība “Mēs saviem bērniem”

Pagaidām vēl 
sasmeļamies 
ābeļziedu un 
ķiršziedu baltumu, 
gaidām saules 
siltumu un vairāk 
brīva laika. 
Protams, bibliotēka būs atvērta 
ikvienam arī vasaras mēnešos.   

Priecājamies, ka sadarbībā ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku, jū-
nija mēnesī Madonas novada bib-
liotēkā varēsim piedāvāt ceļojošo 
izstādi: „Latvijas mazās Gaismas 
pilis”. Viena no tām esam arī 
mēs, aicinām nākt un apskatīt!

Vasaras brīvlaikā bērnu li-
teratūras nodaļa būs atvērta kā 
vienmēr un gaidīs ikvienu ap-
meklētāju. 

1. jūnijā sākam lasīt un vērtēt 
grāmatas VKKF atbalstītajā la-
sīšanas veicināšanas mērķprog-
rammā “Bērnu žūrija 2015”. 
Aicinām pievienoties vecākus, 
vecvecākus un visus pieaugušos, 
kuri vēlas izprast mūsdienu jau-
niešus un iepazīt viņu emocionā-
lo pasauli, lasot “Vecāku žūrijas” 
kolekcijas grāmatas. 

Piedāvājam plašu un daudz-
veidīgu literatūru, ne tikai latvie-
šu valodā, bet arī svešvalodās, un 
periodiskos izdevumus dažādu 
vecumu lasītājiem. Mazuļiem – 
krāšņas bilžu grāmatas pasaules 
izzināšanai, rotaļlietas un puzz-
les.

Turpinām dzīvot Raiņa un 
Aspazijas jubileju gadā, varbūt 
tieši vasara ir tas laiks, kad vien-
kārši tāpat – atšķirt kādu dzejo-
li. Redzēsiet, tieši tas būs bijis īs-
tais, tam brīdim piemērotākais. 
Lai izdodas! 

Abonementā regulāri tiek iz-
vietota informācija par lasītāka-
jām grāmatām „Top 10”. Šobrīd 
viena no pieprasītākajām, lasī-
tākajām ir eksprezidenta Valda 
Zatlera grāmata „Kas es esmu”. 

Jūlija mēnesī aicinām apmek-
lēt izstādi abonementā: „Vasa-
ras vaļasprieki”. Varēsiet lasīt 
grāmatas par ceļojumiem, apgūt 
jaunas dārzeņu, augļu konservē-
šanas metodes, atrast idejas dār-
za svētku svinēšanai, iegūt infor-

māciju par dārzkopību, 
puķkopību un citām 
vasaras nodarbēm. 

Izstāžu cikla „Mū-
su siltumsēta”: nova-
da autoriem – 2015. 
gada jubilāriem ietva-

ros – jūnijā ar literatūras izstā-
di lasītavā no bibliotēkas novad-
pētniecības krājuma izgodāsim 
šī mēneša jubilāru Oļģertu Sku-
ju: „No jauna./ Katra diena –/ no 
jauna.”

Visu jūniju Uzziņu lasītavā 
varēsiet atsvaidzināt savas zinā-
šanas par latvisko Jāņu svinēša-
nu. Izstādē: „Līgo skaisti šova-
kar!” – piedāvāsim gan grāmatas, 
gan apkopotos tematiskos mate-
riālus par tradīcijām, Jāņu dzies-
mām, Jāņu ugunskuru vietu ie-
kārtošanu, vainagu pīšanu, siera 
siešanu un pīrāgu cepšanu. 

Vasara – atvaļinājumu un ce-
ļojumu laiks. Izstādē, kas būs 
aplūkojama lasītavā jūnijā – au-
gustā: „Ielūkojies kompasā!”, 
piedāvāsim grāmatas par ceļo-
jumiem ar divriteni, auto, lai-
vām, gaisa balonā, nirstot zem 
ūdens, kāpjot kalnos, skrienot 
un orientējoties dabā. Varēsiet 
apgūt padomus izdzīvošanas ie-
maņām dažādos apstākļos, uzzi-
nāt, kā un ko gatavot un atpūs-
ties dabā. 

Ja mājās ar savējiem mierīgi 
gribat atpūsties, varat no mūsu 
krājuma – tāpat kā grāmatu vai 
CD – izņemt arī kādu labu lat-
viešu filmu DVD formātā. Esam 
bagāti! Pateicoties Latvijas Ki-
no centram, mūsu bibliotēkā ta-
gad ir pieejama Latvijas filmu ko-
lekcija, kuru veido 40 režisoru 70 
filmas: 10 spēlfilmas, 16 doku-
mentālās filmas un 44 animācijas 
filmas, t.sk. Latvijas leļļu animā-
cijas pamatlicēja Arnolda Burova 
filmas.  

Lai mums katram jauka va-
sara! Neaizmirsti, ka novada bib-
liotēkā tāpat kā Madonā – vien-
mēr esi gaidīts!

informāciju apkopoja  
Sarmīte raDiņa –  

madonas novada bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre

Tu esi gaidīts Madonas 
novada bibliotēkā!

No 2015. gada 6. līdz 12. jūlijam 
Rīgā notiks XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki, 
kuros piedalīsies arī Madonas 
novada bērnu un jauniešu 
kolektīvi. Dalībai Dziesmu un 
deju svētkos apstiprināti 37 mūsu 
novada kolektīvi.

Madonas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs par novada kolektīvu 
paveikto, gatavojoties XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un de-
ju svētkiem “Ir ieguldīts ļoti liels 
darbs, kas atspoguļojas arī ko-
lektīvu rezultātos. Tāpat kolek-
tīviem sagādāti jauni tērpi, kuri 
tika augstu novērtēti arī skatēs.  
Protams, gribētos, ka uz svēt-
kiem būtu tikuši vēl vairāk ko-
lektīvu, bet uzskatu, ka izdarīts 
ir maksimāli daudz. Pamats, lai 
svētki būtu izdevušies, ir ielikts!”

Folkloras kopas
• Madonas novada Mārcienas 

pamatskolas folkloras kopa 
“Marksnīte”, vadītāja Aldona 
Gudrīte;

• Madonas 1. vidusskolas folklo-
ras kopa “Madaviņa”, vadītāja 
Ingrīda Grudule.

Instrumentālie mūzikas kolektīvi
• Jāņa Norviļa Madonas mū-

zikas skolas pūtēju orķestris 
“Vivo”, vadītāji Arturs Klop-
pe, Artūrs Grandāns;

• Jāņa Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas simfoniskais orķes-
tris, vadītājs Mārtiņš Bergs.

Kori
• Madonas pilsētas 2. vidussko-

las un A. Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas zēnu koris, vadītāja 
Anita Melnupa, Iluta Biķer-
niece;

• Madonas Valsts ģimnāzijas 
jauktais koris, vadītāja Ija Voi-
niča;

• Madonas 1. vidusskolas 5.–9. 
klašu koris, vadītāja Ija Voiniča;

• Bērzaunes pamatskolas 5.–9. 
klašu koris, vadītāja Ināra Ste-
pāne;

• Jāņa Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas koris, vadītāja Ija 
Voiniča;

• Barkavas pamatskolas 5.–9. 
klašu koris, vadītāja Sandra 
Solzemniece.

Mazie mūzikas kolektīvi
• Madonas kultūras nama kok-

lētāju ansamblis “RASA”, va-
dītāja Inese Ābola.

Mūsdienu deju kolektīvi
• Madonas pilsētas kultūras 

nama mūsdienu deju grupa 
“Aliens”, 1–4. klašu grupā, va-
dītāja Ināra Cakule;

• Madonas pilsētas kultūras 
nama mūsdienu deju grupa 
“Aliens”, 5.–7. klašu grupā, va-
dītāja Ināra Cakule;

• Madonas pilsētas kultūras 
nama mūsdienu deju grupa 
“Aliens”, 8.–12. klašu grupā, 
vadītāja Ināra Cakule.

Projekts “Mēs rakstām sevi 
Dziesmu svētkos”
• Madonas BJC biedrības “Mēs 

saviem bērniem” ansamblis 
un deju kolektīvs “Mazais cil-
vēciņš”, vadītāja Zeltīte Dūrī-
te, Laila Jēkabsone.

Tautas deju kolektīvi
Pirmsskolas deju kolektīvi
• Madonas pirmskolas izglītības 

iestādes “Saulīte” TDK, vadī-
tāja Gunta Beķere,

• Praulienas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Pasaciņa” 1. gru-
pa TDK “Pasaciņa-1”, vadītāja 
Daiga Maderniece;

• Praulienas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Pasaciņa” 2. gru-
pa TDK “Pasaciņa-2”, vadītāja 
Daiga Maderniece;

• Madonas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Kastanītis” TDK 
“Kastanītis”, vadītāja Maija 
Rijniece.

• Madonas pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Priedīte” TDK 
“Čiekuriņi”, vadītāja Ineta 
Simtniece.

1.–2. klašu kolektīvi
• Madonas 1. vidusskolas TDK, 

vadītāja Zeltīte Dūrīte.
1.–4. klašu kolektīvi
• Degumnieku pamatskolas 

TDK, vadītāja Inese Straume;
• Barkavas pamatskolas TDK, 

vadītāja Jolanta Anusāne;

• Praulienas TN TDK “ZIG 
ZAG”, vadītāja Daiga Mader-
niece.

3.–4. klašu kolektīvi
• Madonas k/n “Mazā deju sko-

la”, vadītāja Zeltīte Dūrīte.
3.–6. klašu kolektīvi
• Vestienas pamatskolas TDK, 

vadītāja Anita Muša;
• Dzelzavas pamatskolas TDK, 

vadītāja Skaidra Dzene.
5.–6. klašu kolektīvi
• Madonas k/n “Mazā deju sko-

la”, vadītāja Zeltīte Dūrīte.
5.–9. klašu kolektīvi
• Barkavas pamatskolas TDK, 

vadītāja Jolanta Anusāne.
7.–9. klašu kolektīvi
• Madonas Valsts ģimnāzijas 

TDK, vadītāja Jeļena Rudzīte.
10.–12. klašu kolektīvi
• Madonas Valsts ģimnāzijas 

TDK “Vidzeme-1”, vadītājs 
Andris Ezeriņš;

• Madonas Valsts ģimnāzijas 
TDK “Vidzeme-2”, vadītājs 
Andris Ezeriņš.

Teātra māksla
• Madonas bērnu un jauniešu 

centra 1. teātra sporta koman-
da, vadītāja Nadzežda Niedrī-
te;

• Madonas bērnu un jauniešu 
centra 3. teātra sporta koman-
da, vadītāja Inese Zīle;

• Madonas bērnu un jauniešu 
centra 4. teātra sporta koman-
da, vadītāja Inese Zīle;

• Madonas bērnu un jauniešu 
centra 5. teātra sporta koman-
da, vadītāja Zīle; 

Vizuālā un lietišķā māksla
• Madonas Bērnu un jaunie-

šu centra keramikas pulciņš, 
mākslas studija, vadītāji Māris 
Karlsons un Ieva Repša.

Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki ir lielākie 
Latvijas bērnu un jauniešu kul-
tūras un mākslas svētki, kuri no-
tiek reizi piecos gados. Bērni un 
jaunieši ir tie, kas apliecina, ka 
senās latviešu dziedāšanas, dejo-
šanas un muzicēšanas tradīcijas 
tiek turpinātas un godā turētas.

 

eDīte miķeLSone

Dziesmu svētkiem pošas 
teju 800 dalībnieki
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