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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

Esiet aicināti 
piedalīties 
tradicionālajās 
Lieldienu 
izklaidēs – olu 
krāsošanā, olu 
kaujās, radošajās 
darbnīcās, rotaļās un 
dančos!

1.; 9. lpp

Vien mēnesis 
aizvadīts jaunajā 
amatā, bet vienmēr 
bijusi vēlme augt 
kopā ar Ļaudonu. 
Saruna ar  
Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāju 
Artūru Portnovu.

4. lpp

Iesaiste projektos, 
aktīvi līdzdarbojoties, 
pilnveido gan 
skolēnu, gan 
skolotāju  
zināšanas un 
pieredzi.

6.–7. lpp

Grāmatu svētku 
īpašākais 
notikums – sarunas 
ar Latvijas Bankas 
pārstāvjiem par 
labklājību reģionos. 

10. lpp

Lasiet 
numurā:

No 2018. gada 23. februāra līdz 
30. aprīlim, gatavojoties XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem, notiek kolektīvu 
repertuāra apguve un svētku 
dalībnieku atlases skates. 

10. martā Ilūkstes kultūras 
centrā norisinājās Latvijas vokā-
lo ansambļu 2018. gada konkursa 
Latgales reģiona skate, kurā Ma-
donas pilsētas kultūras namu pār-
stāvēja vokālā grupa “The sound 
effect”, kura sieviešu vokālo an-
sambļu konkurencē ieguva I pakā-
pi ar 42,06 punktiem, kas bija aug-
stākais vērtējums astoņpadsmit 
sieviešu vokālo ansambļu vidū. 
Kolektīva vadītāja Ilze Rijniece. 
Kopskaitā konkursā  piedalījās 28 
vokālie ansambļi. No tiem astoņ-
padsmit sieviešu vokālie ansambļi, 
viens senioru vokālais ansamblis, 
pieci jauktie vokālie ansambļi un 
četri vīru vokālie ansambļi.

10. un 11. martā Ogres novada 
kultūras centrā notika XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētku pūtēju orķestru kopre-
pertuāra pārbaudes un svētku da-
lībnieku atlases skate. Tajā pie-
dalījās 63 Latvijas orķestri piecās 
grūtības pakāpēs. Madonas pilsē-
tas kultūras nama pūtēju orķes-
tris piedalījās IV grūtības pakāpē. 
Orķestru grupas tiek izvēlētas at-
bilstoši pūtēju orķestra dalībnieku 
skaitam, pārstāvēto mūzikas ins-

trumentu dažādībai, profesionāla-
jai mūziķu meistarībai. Jāteic, ka 
IV grupa ir augstākā amatieru ko-
lektīvu grupa, jo V grupā piedalās 
profesionāli orķestri vai orķestri 
ar profesionāliem mūziķiem, kuru 
pamatdarbs ir tieši saistīts ar kāda 
mūzikas instrumenta spēli.

IV grupā kopumā piedalījās 
10 orķestri. Orķestru sniegumu 
vērtēja 3 žūrijas locekļi:  Atvars 
Lakstīgala, Valdis Butāns, Peeter 
Saan. Skatei noslēdzoties, žūri-
ja paziņoja rezultātus – Madonas 
pūtēju orķestris ieguva I vietu ar 
48,77 punktiem! Iegūtā vieta un 
punktu skaits Madonas orķestrim 
dod tiesības piedalīties XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkos!

IV grupā I vieta tika piešķirta 
arī Talsu orķestrim (46,43 punkti) 
un II vieta Balvu orķestrim (44,47 
punkti). Savukārt V grupā tika pie-
šķirtas sešas I vietas, bet uzvaras 
laurus plūca Zemessardzes orķes-
tris ar 49,57 punktiem. Žūrija kat-
ru orķestri vērtēja 50 punktu ska-
lā un vieta tiek piešķirta atbilstoši 
iegūtajiem punktiem, tāpēc ir vai-
rāki orķestri ar iegūtu vienādu vie-
tu, bet atšķirīgu punktu skaitu (re-
zultāti pieejami Latvijas Nacionālā 
kultūras centra mājaslapā www.
lnkc.gov.lv.

Žūrija atzinīgi novērtēja Mado-
nas orķestrantu sniegumu un di-
riģenta Andreja Cepīša niansēto 

skaņdarbu interpretāciju.
Madonas pilsētas kultūras na-

ma pūtēju orķestris turpina mēģi-
nājumu procesu un katrs mūziķis 
iegulda lielu darbu, lai sagatavotos 
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu 
un XVI Deju svētkiem. Svētku lai-
kā orķestrim paredzēta dalība vai-
rākos koncertos un vienā konkur-
sā:

2. jūnijā – pūtēju orķestru kon-
kurss. Lielā ģilde. Ieeja bez mak-
sas.

1. jūlijā – Svētku gājiens.
3. jūlijā pulksten 19.00 – pūtēju 

orķestru latviešu mūzikas koncerts 
“Pieskāriens laikam”. Lielā ģilde. 

4. jūlijā pulksten 19.00 – kon-
certi baznīcās. Madonas orķestris 
spēlēs Rīgas Jaunajā Svētās Ģer-
trūdes baznīcā. Ieeja bez maksas.

6. jūlijā pulksten 17.00 – pūtēju 
orķestru Dižkoncerts. Esplanāde.

7. jūlijā pulksten 20.00 – Noslē-
guma koncerta “Zvaigžņu ceļā” ģe-
nerālmēģinājums. Mežaparka Lie-
lā estrāde. 

8. jūlijā pulksten 20.00 – Nos-
lēguma koncerts “Zvaigžņu ceļā”. 
Mežaparka Lielā estrāde.

ILze ŠuLce, 
Madonas pilsētas  

kultūras nama direktore, 
GuNA RuĻuKA, 

Madonas pūtēju orķestra  
dalībniece

Lieldienu pasākumi  
Madonas novadā
ARONAS PAGASTĀ

30. martā 12.00  
Lauteres kultūras namā
Radošās darbnīcas  
“Nāc nākdama, Lielā diena,  
visi ļaudis tevi gaida!”: krāsosim 
un vārīsim olas, gatavosim 
Lieldienu kompozīcijas, iesim 
rotaļās. Dalība bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ

No 19. līdz 22. martam 15.00 
Barkavas kultūras namā
“Lieldienu maratons” –  
radošās darbnīcas bērniem.
Dalība bez maksas.

27. martā 17.00  
Barkavas pansionātā
“Iekrāso Lieldienas” – bērni un 
jaunieši ciemojas pansionātā.

1. aprīlī 14.00  
Barkavas kultūras namā
“Lieldienas Barkavā” –  
jautra atkalsatikšanās ar 
“Trīnes grēkiem” un kultūras 
nama pašdarbniekiem. 
Ieeja bez maksas.

1. aprīlī 22.00  
Barkavas kultūras namā
Lieldienu balle.  
Spēlē grupa “Ivarmīns”.
Ieejas maksa: 2 EUR.

BĒRzAuNeS PAGASTĀ

2. aprīlī 14.00
Pie Sauleskalna tautas nama 
šūpolēm
Lieldienu lustes kopā ar 
folkloras kopu “Vērtumnieki”
Dalība pasākumā bezmaksas 

2. aprīlī 16.00
Sauleskalna tautas namā
Lieldienu koncerts ar 
Sauleskalna tautas nama bērnu 
deju “Pūpēdītis” kolektīva 
piedalīšanos
Ieeja bez maksas.

DzeLzAVAS PAGASTĀ

1. aprīlī  
Dzelzavas kultūras namā
no 14.00 radošās darbnīcas. 
Dalība bez maksas.  
15.00 Lieldienu koncerts.  
Ar jautriem skečiem viesosies 
Degumnieku amatierteātris 
„Cits modelis”, dejos “Dzeldes”, 
jauniešu deju kolektīvs 
“Dzelzava”, kā arī “Silver Step”. 
Ieeja bez maksas.

1. aprīlī 22.00  
Dzelzavas kultūras namā 
Lieldienu balle kopā ar grupu 
“Bruģis”. Ieejas maksa: 4 EUR. 
Galdiņu rezervācija  
pa tālruni: 26173876.

➔  9. lpp

Panākumi reģionālajās XXVI 
Vispārējo latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētku skatēs

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums2018. gada marts

Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris. Diriģents – Andrejs Cepītis.



2 Madonas Novada Vēstnesis 
             2018. gada marts Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes  
28. februāra sēdes lēmumu pārskats

Par zivju resursu 
pavairošanu 

Nolemj piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludinātajā projektu 
konkursa aktivitātē Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā. ar projekta iesnie-
gumu „Zivju resursu pavairošana Madonas 
novada Salas ezerā”. Projekta ietvaros pa-
redzēts ielaist 5 000 gab. vienvasaras līda-
ku mazuļus. 

Projekta kopējās izmaksas – 1 650 eiro, 
t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 1 485 
eiro un Madonas novada pašvaldības (Ma-
donas pilsētas) finansējums – 165 eiro.

Nolemj piedalīties Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātajā projektu konkursa ak-
tivitātē “Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta iesnie-
gumu „Zivju resursu pavairošana Mado-
nas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris 
ezerā”. Projekta ietvaros paredzēts ielaist  
10 000 gab. vienvasaras līdaku mazuļus. 

Projekta kopējās izmaksas – 3 100 eiro 
t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 2 600 
eiro, Madonas novada pašvaldības (Aronas 
pagasta pārvaldes) finansējums 400 eiro un 
SIA “Lielais Līdēris” finansējums – 100 eiro.

Nolemj piedalīties Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātajā projektu konkursa ak-
tivitātē “Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstilpēs un 
ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta iesnie-
gumu „Zivju resursu pavairošana Madonas 
novada Vestienas pagasta Kāla ezerā”. Pro-
jekta ietvaros paredzēts ielaist  15 000 gab. 
zandartu mazuļus. 

Projekta kopējās izmaksas – 3 375 eiro, 
t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – 2 375 
eiro un Madonas novada pašvaldības (Ves-
tienas pagasta pārvaldes) finansējums – 
500 eiro un biedrības “Kāla ezera padome” 
finansējums – 500 eiro.

Par mērķdotācijām māksliniecisko 
kolektīvu vadītājiem

Nolemj sadalīt un izmaksāt piešķirto 
2018. gada pirmā pusgada valsts budžeta 
mērķdotāciju māksliniecisko kolektīvu va-
dītājiem darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām sa-
skaņā ar Madonas novada pašvaldības do-
mes 28.02.2018. lēmuma Nr. 69, protokola 
Nr. 3, 29. p. Pielikumu Nr. 1.

828 eiro aprēķināti sekojošu koru, 
deju kolektīvu, koklētāju ansambļu 
un pūtēju orķestru vadītājiem:

1. Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama vīru 
koris “Gaiziņš”

2. Madonas pilsētas kultūras nama jauktais koris 
“Madona”

3. Kalsnavas pagasta sieviešu koris “Silvita”
4. Ļaudonas pagasta jauktais koris “Lai top!”

5. Madonas pilsētas kultūras nama senioru koris 
“Mantojums”

6. Mētrienas pagasta sieviešu koris “Jūsma”
7. Praulienas pagasta jauktais koris
8. Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestris

9. Madonas pilsētas kultūras nama Tautas deju 
ansamblis “Vidzeme I” 

10. Kalsnavas pagasta pārvaldes kultūras nama 
jauniešu deju kolektīvs “Kalsnava”

11. Barkavas pagasta Barkavas kultūras nama jauniešu 
deju kolektīvs “Pīne”  

12. Praulienas pagasta Saikavas tautas nama jauniešu 
deju kolektīvs

13. Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi”   

14. Madonas pilsētas kultūras nama Tautas deju 
ansamblis “Vidzeme”  

15. Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas”   

16. Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Atāls”   

17. Praulienas pagasta Saikavas tautas nama vidējās 
paaudzes deju kopa “Saikavieši”  

18. Ošupes pagasta Degumnieku tautas nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Degumnieki”  

19. Aronas pagasta Lauteres kultūras nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvs “Ritsolis”

20. Madonas pilsētas kultūras nama senioru deju 
kolektīvs “Atvasara”  

21. Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
senioru deju kolektīvs “Labākie gadi”   

22. Barkavas pagasta Barkavas kultūras nama senioru 
deju kopa “Klabdancis”   

23. Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
senioru deju kolektīvs “Senči”

24. Kalsnavas pagasta pārvaldes kultūras nama 
senioru deju kolektīvs “Jāņukalns”  

25. Ļaudonas pagasta pārvaldes kultūras nama senioru 
deju kolektīvs “Divi krasti”  

26. Mētrienas pagasta Mētrienas tautas nama senioru 
deju kolektīvs “Mētra”    

27. Madonas pilsētas kultūras nama koklētāju 
ansamblis “Rasa”

28. J.Norviļa Madonas Mūzikas skolas koklētāju 
ansamblis

414 eiro aprēķināti sekojošu ama-
tierteātru, folkloras kopu, etnogrā-
fisko ansambļu, tautas mūzikas an-
sambļu, lietišķās mākslas studiju un 
vokālo ansambļu vadītājiem:

1 Praulienas pagasta Saikavas tautas nama 
amatierteātris

2 Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
amatierteātris „Piņģerots”

3 Barkavas pagasta Barkavas kultūras nama folkloras 
kopa “Madava”

4 Madonas pilsētas kultūras nama folkloras kopa 
“Vērtumnieki”

5 Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” 
folkloras kopa “Libe”

6 Sarkaņu pagasta tautas nama „Kalnagravas” 
aušanas un rokdarbu pulciņš

7 Sarkaņu pagasta tautas nama „Kalnagravas” 
jauktais vokālais ansamblis “Rondo”

8 Dzelzavas pagsta Dzelzavas kultūras nama sieviešu 
vokālais ansamblis “Variants”

9 Madonas pilsētas kultūras nama vokālā grupa „The 
sound effect”

Par izglītības iestāžu 
reorganizāciju

Pamatojoties uz demogrāfisko situāci-
ju Mārcienas pagastā un straujo izglītoja-
mo skaita samazinājumu skolā, apvienoto 
klašu īpatsvaru, kā arī 05.07.2016. Minis-
tru kabineta noteikumu Nr. 447 “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba sa-
maksai pašvaldību vispārējas izglītības ies-
tādēs un valsts augstskolu vispārējas vidē-
jas izglītības iestādēs” ietekmi uz pedagogu 
darba samaksu, kas pie šobrīd esošā izglī-
tojamo skaita neļauj nodrošināt pilnvērtīgu 
skolas administrācijas un pedagogu darbu, 
nolemj likvidēt Madonas novada pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestādi “Mārcienas 
sākumskola”.

Mārcienas sākumskolas izglītības prog-
rammu īstenošanu nolemj nodot pamatiz-
glītības 1. posma (1.–6.klasei) – A.Eglīša 
Ļaudonas vidusskolai (izglītojamiem ir brī-
va iespēja izvēlēties mācību iestādi izglītī-
bas turpināšanai).

Pirmsskolas izglītības programmu īs-
tenošanu nolemj nodot Bērzaunes pagasta 
pirmsskolas izglītības iestādei “Vārpiņa”, 
nodrošinot pirmsskolas izglītības program-
mas īstenošanu “Mārcienas sākumskolas” 
ēkā.

Mārcienas sākumskolas likvidēšanas 
laiks noteikts no 2018. gada 1. jūnija līdz 
31. jūlijam.

Pamatojoties uz izglītojamo skaita sa-
mazinājumu Madonas vakara un neklātie-

nes vidusskolā, kā arī 05.07.2016. Ministru 
kabineta noteikumu Nr. 447 “Par valsts 
budžeta mērķdotāciju pedagogu darba sa-
maksai pašvaldību vispārējas izglītības ies-
tādēs un valsts augstskolu vispārējas vidē-
jas izglītības iestādēs” ietekmi uz pedagogu 
darba samaksu, kas pie šobrīd esošā izglīto-
jamā skaita neļauj nodrošināt pilnvērtīgu 
skolas administrācijas darbu, nolemj likvi-
dēt Madonas novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādi “Madonas vakara un 
neklātienes vidusskola”, pievienojot to Ma-
donas novada pašvaldības vispārējās izglī-
tības iestādei “Madonas pilsētas vidussko-
la”.

Madonas vakara un neklātienes vidus-
skolas pamatizglītības 2. posma (7.–9. kla-
se) programmas un vispārējās vidējas izglī-
tības vispārizglītojošā virziena programmas 
īstenošanu nolemj nodot  Madonas pilsētas 
vidusskolai.

Madonas vakara un neklātienes vidus-
skolas likvidēšanas laiks noteikts no 2018. 
gada 18. jūnija līdz 31. jūlijam.

Par Jaunatnes lietu komisijas 
sastāva apstiprināšanu

Sakarā ar to, ka darbu Madonas novada 
pašvaldības Jaunatnes lietu komisijā netur-
pinās Gunita Kļaviņa un Gatis Kušķis, tās 
sastāvā nolemj iekļaut:

– Bērnu un jauniešu centra pārstāvi – 
Ievu Repšu, Jauniešu centra “Kubs” vadī-
tāju;

– Valsts Policijas pārstāvi – Lauru Krīga-
li, Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas ie-
cirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori;

– Madonas novada pašvaldības kārtīb-
nieci – Ivetu Vāveri.

Par NVO projektu konkursa 
nolikumu

Apstiprina Madonas novada pašvaldī-
bas nevalstisko organizāciju 2018. gada 
projektu konkursa nolikumu, kas nosaka 
kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinan-
sējumu likumdošanā noteiktā kārtībā re-
ģistrēto biedrību, nodibinājumu un reliģis-
ko organizāciju iesniegtajiem projektiem 
arī 2018. gadā. Projektu iesniegšanas ter-
miņš – 23.03.2018. Projektu realizēšanas 
termiņš – 21.12.2018. Līdzfinansējums tiks 
nodrošināts no Madonas novada pašvaldī-
bas 2018. gada budžetā biedrībām un no-
dibinājumiem paredzētajiem 14 000 eiro. 
Projektu konkursa vērtēšanas komisijas 
sastāvā: Valda Kļaviņa, Kristīne Veispale, 
Indra Kārkliņa, Sanita Soma, Artūrs Čač-
ka un Sarmīte Kalniņa.

Nolikums un pieteikuma veidlapa atro-
dami www.madona.lv.

Par stipendijas piešķiršanu

Pamatojoties uz 2017. gada 28. decem-
brī Madonas novada pašvaldībā apstipri-
nātajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 28 
“Madonas novada pašvaldības stipendiju 
piešķiršanas kārtība”, kas stājušies spēkā 
2018. gada 21. februārī, nolemj piešķirt ik-
mēneša stipendiju studijām Rīgas Stradiņa 
universitātes Medicīnas fakultātē studiju 
programmā “Medicīna” uz atlikušo studiju 
laiku, nosakot stipendijas apmēru:

50% apmērā no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas stipendijas pie-
šķiršanas brīdī pilna laika studijām 6. kur-
sā;

100% apmērā no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas stipendijas pie-
šķiršanas brīdī studijām studiju program-
mā “Rezidentūra medicīnā”.

Studentes vēlme ir uzsākt ģimenes  

ārstes praksi Madonā.

Par pakalpojuma līguma slēgšanu

Lai Madonas novada pašvaldība īste-
notu projektu “Ielu pārbūve un maģistrā-
lās siltumtrases un kanalizācijas vadu iz-
būve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un 
nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uz-
ņēmumiem” un saņemtu Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda finansējumu, apstiprina 
SIA “Madonas Siltums” pakalpojuma līgu-
mu un piešķir īpašas tiesības sabiedrisko 
pakalpojumu – siltumapgādes – sniegšanā 
iedzīvotājiem Madonas pilsētā un Sarkaņu 
pagastā, nosakot līguma darbības laiku līdz 
2028. gada 28. februārim.

Par grozījumiem amata vienību 
sarakstā

Nolemj veikt sekojošus grozījumus 
Madonas novada pašvaldības domes 
30.11.2017. lēmumā Nr. 702 „Par Madonas 
novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Ma-
donas pilsētas un to iestāžu un Madonas 
novada pašvaldības administrācijas amata 
vienību sarakstu apstiprināšanu” Madonas 
pilsētas kultūras nama amata vienību sa-
rakstā ar 2018. gada 1. martu:

Izslēgt amata vienību “Teātra režisore” 
(amata vienību skaits – 0,5, amatalgas lik-
me 485 eiro) un apstiprināt amata vienību, 
apvienojot atpūtas pasākumu organizato-
ra un teātra režisora amata vienības “Atpū-
tas pasākuma organizatore un R. Blauma-
ņa Tautas teātra režisore (amata vienību 
skaits – 1, amatalgas likme 803 eiro).

Sarkaņu pagastā

Lai uzlabotu siltumapgādes pakalpo-
jumu sniegšanu Sarkaņu pagastā, nolemj 
uzsākt Madonas novada pašvaldības SIA 
„Sarkaņu komunālais uzņēmums” un Ma-
donas novada pašvaldības SIA „Madonas 
siltums” apvienošanu.

Dzelzavas pagastā

Nolemj veikt sekojošus grozījumus 
Madonas novada pašvaldības domes 
30.11.2017. lēmumā Nr. 702 „Par Madonas 
novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Ma-
donas pilsētas un to iestāžu un Madonas 
novada pašvaldības administrācijas amata 
vienību sarakstu apstiprināšanu” – Dzel-
zavas pagasta pārvaldes Īpašumu uzturē-
šanas nodaļas amata vienību sarakstā ar 
2018. gada 1. martu:

– samazināt amata vienībai sētnieks 
amata vienību skaitu no 3 uz 2;

– likvidēt amata vienību santehniķis, 
remontstrādnieks, automobiļa vadītājs ar 
amata vienību skaitu 1 un amatalgas likmi 
540 eiro;

– izveidot amata vienību santehniķis – 
remontstrādnieks ar amata vienību skaitu 
0,8, amatalgas likmi 540 eiro un mēnešal-
gas fondu 432 eiro;

– izveidot amata vienību automobiļa va-
dītājs ar amata vienību skaitu 0,2, amatal-
gas likmi 540 eiro un mēnešalgas fondu 108 
eiro;

– izveidot jaunu amata vienību labiekār-
tošanas strādnieks ar amata vienību skaitu 
1 un amatalgas likmi 431 eiro. 

Sagatavoja DAce cIPuLe, 
lietvedības darba speciāliste

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

apkalpošanas
zālē Saieta laukumā 1 
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Paziņojums par 
lokālplānojuma 
nekustamā 
īpašuma 
“Aronas 
muiža”, 
Kalsnavas 
pagastā, 
Madonas 
novadā, pirmās 
redakcijas 
publisko 
apspriešanu

Saskaņā ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
2018. gada 28. februāra 
lēmumu Nr. 66 (domes 
sēdes protokols Nr. 3, 26. 
p.) publiskai apspriešanai 
ir nodota lokālplānojuma 
nekustamā īpašuma 
“Aronas muiža”, Kalsnavas 
pagasts Madonas novadā, 
zemes vienības kadastra 
apzīmējums 70620110376, 
kas groza Madonas novada 
teritorijas plānojumu, 
pirmā redakcija.

Publiskās apspriešanas 
laiks tiek noteikts no 
2018. gada 26. marta 
līdz 23. aprīlim.

Visi interesenti ar 
lokālplānojuma pirmo 
redakciju var iepazīties 
Madonas novada 
pašvaldībā Saieta 
laukumā 1, 101. kab., 
Madonā, Madonas novadā 
un Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā 
sadaļā “Pašvaldība – 
Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes 
ir sanāksme notiks 2018. 
gada 12. aprīlī plkst. 
16.00 3. stāva zālē Saieta 
laukumā 1, Madonā, 
Madonas novadā.

Rakstiskus 
priekšlikumus un 
ierosinājumus par 
lokālplānojuma un vides 
pārskata pirmo redakciju  
iesniegt Madonas novada 
pašvaldībā, Saieta 
laukumā 1, 101. kab., 
Madonā, LV4801 vai 
elektroniski pa e-pastu: 
dome@madona.lv līdz 
2018. gada 23. aprīlim, 
fiziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, 
dzīves vietas adresi, 
juridiskām personām 
norādot reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas un 
darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas 
lokālplānojuma izstrādei: 
Madonas novada 
pašvaldības Attīstības 
nodaļas teritorijas 
plānotāja Ilona Gleizde, 
e-pasts: ilona.gleizde@
madona.lv, tel. 25615880, 
adrese: Saieta laukums 1, 
204. kabinets, Madona, 
Madonas novads, LV-4801.

Ar Lauku atbalsta dienesta 
LEADER programmas atbal-
stu Madonas novadā tiek īste-
noti un plānoti projekti:

“Jauniešu centra iz-
veide Sarkaņu pagas-
tā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000009. Projekta 
ietvaros notiek būvdarbi, kuru 
rezultātā tiks izveidota konfe-
renču – aktivitāšu zāle un  ie-
gādāts sporta aprīkojums, mē-
beles, mūzikas instrumenti un 
datortehnika. Projekta kopē-
jās izmaksas – EUR 51 569,80, 
t.sk. Lauku atbalsta dienesta 
finansējums – EUR 10 259,16, 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums – EUR 41 310,64. 
Būvdarbus projekta ietva-
ros veic SIA “WSH Solution”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“BUVKON”, aprīkojumu pie-
gādā SIA “MV Music”, SIA 
“Sporta halle”, SIA “Lapiņas 
A” un SIA “Čeprova veikals”.

“Kultūrvēsturiskā man-
tojuma un amatu prasmju 
skolas pilnveidošana Sar-
kaņu pagastā”, ident. Nr. 
16-05-AL23-A019.2203-000013. 

Projekts ietvaros paredzēts 
veikta telpu atjaunošanu Ama-
tu skolas 1. stāvā, nodrošinot 
amatu skolai vides pieejamību, 
izbūvējot gājēju celiņu un pan-
dusu, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeja filiā-
les 1. stāva telpās veikt telpu 
atjaunošanas būvdarbus. Pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 
49 626,14, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – EUR 
11 200,00, Madonas nova-
da pašvaldības finansējums –  
EUR 38 426,14. Būvdarbus 
projekta ietvaros veic SIA 
“Heta Būve”, būvuzraudzību 
nodrošina SIA “BUVKON”.

Labklājības ministrijas 
īstenotā eiropas Sociālā fonda 
projekta ietvaros ir uzsākts 
izmēģinājumprojekts, kura laikā 
vismaz 330 personas ar garīga 
rakstura traucējumiem varēs 
saņemt atbalsta  
personas pakalpojumu.

Labklājības ministrijas īsteno-
tā Eiropas Sociālā fonda projekta 
ietvaros ir uzsākts izmēģinājum-
projekts, kura laikā vismaz 330 
personas ar garīga rakstura trau-
cējumiem varēs saņemt atbalsta 
personas pakalpojumu.

Atbalsta personas pakalpoju-
ma izmēģinājumprojekts tiek īs-
tenots visā Latvijā  01.12.2017. – 
30.11.2019. 

Izmēģinājumprojektu īsteno 
biedrība “Resursu centrs cilvē-
kiem ar garīgiem traucējumiem 
“ZELDA”” Labklājības ministri-
jas īstenotā Eiropas Sociālā fon-
da projekta „Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide” ietva-
ros. 

Ko dara atbalsta persona?

Atbalsta persona palīdz pilnga-
dīgām personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem plānot un pašām 
pieņemt lēmumus par savu dzīvi.

Atbalsts lēmumu pieņemšanā 
palīdz personai īstenot tiesībspē-
ju un rīcībspēju, paplašināt savu 
dabisko atbalsta loku, pilnveidot 
spējas pārstāvēt sevi un aizsargāt 
savas intereses, kā arī paplašina 
atbalstāmās personas zināšanas 
un izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels 
tiek sniegts atbalsts?

Atbalsta personas pakalpojuma 
ietvaros atbalsts lēmumu pieņem-
šanā tiek nodrošināts šādās jomās:

 • juridiskā palīdzība;
 • finanšu joma, (t.sk. budžeta 

plānošana un īpašumu pārvaldī-
šanas jautājumi);

 • ikdienas dzīves prasmju ap-
gūšana un attīstība;

 • veselības aprūpes joma (līdz 

ārsta kabinetam);
 • sociālās aprūpes joma;
 • atbalsta loka veidošana.

Pēc novērtējuma katrai perso-
nai tiks piedāvāts saņemt pakal-
pojumu (ar iespēju īpašās situāci-
jās izmantot papildus 10 atbalsta 
stundas mēnesī):

 • līdz 6 stundām mēnesī;
 • īdz 16 stundām mēnesī;
 • līdz 30 stundām mēnesī.

 Kurš var saņemt 
pakalpojumu?

Atbalsta personas pakalpoju-
mu var saņemt:

 • pilngadīga persona;
 • ar garīga rakstura traucēju-

miem;
 • kurai ir I vai II invaliditātes 

grupa;
 • kura šobrīd dzīvo sabiedrībā;
 • kura ir vērsta uz sadarbību.

 Personām, kuras atrodas ilgs-
tošas sociālās aprūpes un rehabi-
litācijas institūcijās, pakalpojums 
izmēģinājumprojekta ietvaros ne-
tiks nodrošināts.

Kā pieteikties pakalpojuma 
saņemšanai?

Pieteikties pakalpojumu sa-
ņemšanai var zvanot atbalsta per-
sonai vai vēršoties Madonas nova-
da pašvaldības Sociālajā dienestā.

Atbalsta persona Madonas no-
vadā Rūta Lejniece, tel. 23115075.

Koordinators paskaidros, kā 
aizpildīt pieteikumu, kādi doku-
menti būs nepieciešami, un savie-
nos ar tuvāko atbalsta personu. At-
balsta personu saraksts un tālruņu 
numuri pieejami RC ZELDA mā-
jaslapā http://zelda.org.lv/wp-con-
tent/uploads/file/Atbalstapersonu_
saraksts_majaslapai_talr_docx.pdf

Plašāka informācija par atbalsta 
personas pakalpojumu pieejam RC 
ZELDA mājaslapā http://zelda.org.
lv/atbalsta-personas-pakalpojums

Informāciju sagatavoja 
KRISTīNe VeISPALe, 

Sociālā dienesta Sociālās 
palīdzības un sociālā darba 

nodaļas vadītāja

Jauns sociālais pakalpojums  
Madonas novada iedzīvotājiem

Madonas novadā tiek īstenoti 
atbalstītie projekti 

“Sporta infrastruktūras 
uzlabošana Praulienas pa-
gastā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000010. Projekta 
ietvaros paredzēts veikt spor-
ta infrastruktūras uzlabošanu 
Praulienas pagasta Praulienas 
un Vecsaikavas ciemos. Prau-
lienas ciemā paredzēta stadiona 
futbola laukuma atjaunošana, 
skrejceļa virskārtas atjaunoša-
na, skatītāju zonas izveide, ap-
rīkojuma uzstādīšana un ārējo 
elektrības tīklu izbūve. Vecsai-
kavas ciemā paredzēts izbūvēt 
minifutbola laukumu, atjau-
not volejbola laukumu, izveidot 
strītbola laukumu un rotaļlau-
kumu, uzstādot 3 rotaļu iekār-
tas. Projekta kopējās izmaksas – 
EUR 191 795,02, t.sk. Lauku 
atbalsta dienesta finansējums – 
EUR 11 200,00, Madonas novada 
pašvaldības finansējums – EUR 
180 595,02. Būvdarbus projek-
ta ietvaros veiks SIA “Ošukalns 
Celtniecība”, būvuzraudzību no-
drošinās SIA “IngWay”.

“J. Alunāna parka atjau-
nošana Madonas novada 
Kalsnavas pagastā”, ident. Nr.  
16-05-AL23-A019.2201-000007. 
Projekta ietvaros paredzēts 
veikt J. Alunāna parka atjauno-
šanu Madonas novada Kalsna-
vas pagastā. Darbi, kas projek-
ta ietvaros jāveic – celiņu izbūve 
(esošā atjaunošana, jaunu izbū-
ve), pandusa izbūve – nodroši-
not parka pieejamību personām 
ar kustību traucējumiem, stāv-
laukuma izveide automašīnām, 
parka izkopšana, izcērtot neliet-
derīgos kokus, kas atrodas par-
ka teritorijā, informatīvo plākš-
ņu uzstādīšana, vides objektu 
izveidošana, ārējā apgaismoju-
ma izbūve, skatuves (deju grīdas 
izveide) izbūvi u.c. darbi. Pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 
186 599,15, t.sk. Lauku atbal-
sta dienesta finansējums – EUR 
40 000,00, Madonas novada paš-
valdības finansējums – EUR 
146 599,15. Būvdarbus projekta 
ietvaros veiks SIA “Heta Būve”, 

būvuzraudzību nodrošinās SIA 
“RoadLat”.

**************
Madonas novada Barka-

vas pansionātā tiek veikti 
atjaunošanas darbi – tiek pār-
plānoti un atjaunoti esošie sa-
nitārie mezgli, izbūvēta tualete 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem, aprīkotas dušas telpas, 
izveidojot tās atbilstoši invalīdu 
vajadzībām. Izbūvēta jauna ven-
tilācijas sistēma. 

Projekta ietvaros būvdar-
bus veic SIA “Cleanhouse”, au-
toruzraudzību nodrošina SIA “C 
projekti” un būvuzraudzību SIA 
“BUVKON”.

Projekts tiek īstenots soci-
ālo investīciju programmas ie-
tvaros.

Informāciju sagatavoja  
INDRA KĀRKLIņA, 

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste

Tiek labiekārtotas telpas Madonas novada Barkavas pansionātā.
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Jau mēnesis pagājis, kopš esat 
uzsācis darbu Ļaudonas pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā. Kā Jūs 
jūtaties jaunajā amatā?

Paldies par izrādīto uzmanī-
bu! Ir liels pagodinājums un ta-
jā pašā laikā izaicinājums būt at-
bildīgam un rūpēties par savu 
dzimto vietu, kur vienmēr ir biju-
šas manas īstās mājas, – par Ļau-
donu. Pagaidām ir tikai pozitīva 
pieredze, gan satiekoties un ko-
municējot ar iedzīvotājiem, gan 
sadarbojoties ar visām struktū-
rām un iestādēm, kā arī ar vie-
tējiem uzņēmējiem. Esmu ļoti 
priecīgs par mantojumā atstāto 
profesionālo komandu (pārval-
des kolektīvu), kurā visi cenšas 
viens otru izprast un strādāt ar 
skatu vienā virzienā. Es vēlētos, 
lai esam viens par visiem un vi-
si par vienu. Man kā ienākušam 
„jaunajam” kolektīvā, tas ir ļo-
ti svarīgi un daudz veiksmīgāk 
iespējams jau ķerties vērsim pie 
ragiem jeb veikt pagastam nozī-
mīgus darbus, nekā ja būtu vēl jā-
risina kādas iekšējās problēmas. 
Tāpēc droši varu teikt, ka, sākot 
darbu, jau varu lepoties ar ļaudo-
niešiem. 

Kā piemēru, ar ko lepoties, 
varu minēt Dzeņu ģimeni, ku-
ru satiku uz ielas kādā pievaka-
rē, dodoties pastaigā, – visiem 
(mammai, tētim un mazajam To-
mam) mugurā bija spilgti atsta-
rojošas vestes, lai garantētu dro-
šību sev un autovadītājiem – tā 
ir atbildīga rīcība un tas no sirds 
priecē.

Kāds ir Jūsu redzējums par 
pagasta attīstību?

Savu redzējumu jau iezīmē-
ju, kandidējot uz pārvaldes vadī-
tāja amatu. Šobrīd to turu savā 
acu priekšā, lai ik dienas varētu 
tajā ieskatīties un soli pa solītim 
šo plānu pildītu. Šobrīd cenšos ap-
zināt visas pagastā esošās problē-
mas, iepazīties ar to specifiku, 
kā arī izzināt jau esošas, strādā-
jošas sistēmas un projektus, ku-
ri noteikti jāsaglabā un jāturpina. 
Prioritāte noteikti ir ceļš ar mel-
no segumu uz novada centru, lai 
cilvēkiem nebūtu problēmu doties 
uz darbu, skolām vai aizbraukt uz 
Madonu, nesalaužot savus spēk-
ratus un nebojājot nervus. 

Tāpat mums ļoti aktuāla ir vi-
dusskola, ar kuru varam lepoties, 
no jebkāda aspekta skatoties, un 
ar skatu nākotnē to esam apņē-
mības pilni saglabāt. Interesen-
tiem tiek piedāvāta īpaša spor-
ta programma, kuru var apgūt, 
mācoties Ļaudonā, un Ļaudonas 
vidusskola ir vieta, kur var mā-
cīties visus 12 gadus, nemainot 
skolas (8. klasē mums šogad ir 
pat 29 bērni). 

Pamazām iestājas pavasaris, 
tuvojas vasara, un noteikti būs 
daudz darāmā plecu pie pleca ar 
mūsu darbarūķiem, lai Ļaudo-
na būtu ne tikai skaista, bet arī 
funkcionāli ērta, droša un pozi-
tīvas auras pilna. Kopumā mūsu 
pamatvērtība ir un paliks iedzī-
votāji – katrs individuāli un vi-
si kopumā. Tādēļ vēlos apzināt, 

ties ar vietējiem uzņēmējiem, ra-
žotājiem un citām iestādēm, jau 
savlaicīgi dot bērniem iespēju uz-
zināt, ko viņi varētu darīt nākot-
nē – piedāvājot doties pie šiem uz-
ņēmējiem iepazīt amatus, uzdot 
jautājumus, redzēt to vidi, ku-
rā notiek reāli procesi, ražošana, 
darbs. Iesaistīt pašus jau reālos 
darbos, kas pielāgoti attiecīgajam 
vecumam un radot kopējo intere-
si. Lai jaunietim jau agrīnā stadi-
jā būtu iespēja padomāt, ko viņš 
varētu darīt nākotnē ar cerību, 
ka pēc tam šī atgriezeniskā saite 
Ļaudonai dos spēcīgu pienesumu. 
Pēc sava piemēra varu teikt, ka 
tieši Ļaudona manī ielika tos pa-
matus būt darba cilvēkam ar vēl-
mi cīnīties, meklēt risinājumus, 
un tieši tādēļ es jūtu lielu atbil-
dību un arī mīlestību pret šo vie-
tu un spēju tai dot atpakaļ labāko 
no sevis. Īsi sakot, mēs audzinā-
sim savu jauno paaudzi, dodot tai 
iespējas gan teorētisku zināšanu 
veidā, gan praktiski, tādējādi vei-
dojot paši savu Ļaudonas nākot-
ni. Un ieguvējs būs arī novads ko-
pumā – ja pagasti būs veiksmīgi, 
tad arī novads tāds būs. 

Kādi ir Jūsu hobiji? Kā Jūs 
atrodat līdzsvaru starp šo 
nopietno amatu un savām 
interesēm?

Man ir dažādas vaļasprieka 
nodarbes, kuras cenšos salāgot ar 
savām iespējām, ņemot vērā lai-
ka apstākļus, noslogotību darbā 
un galu galā garastāvokli. Man 
no visas sirds ļoti patīk slēpot, un 
tieši šo nodarbi es Ļaudonā esmu 
daudz izbaudījis, jau šo īso laiku 
te pavadot. Paldies visiem censo-
ņiem, kas nodrošinājuši kilomet-
riem garās trases pa mūsu plaša-
jām pļavām un paugurainajiem 
mežiem, kuri ir izkopti un skais-
ti. Tik daudz svaiga gaisa, šķiet, 
neesmu saņēmis visas dzīves lai-
kā, kā tas ir te. Protams, man 
sirdī vienmēr ir un būs basket-
bols, ar kuru cenšos nodarboties 
un sekot līdzi Latvijas sportis-
tu aktivitātēm. Ļoti labprāt do-
dos garās pastaigās svaigā gaisā, 
kas rosina domāšanu, radošumu. 
Mums šeit, Ļaudonā, ir fantastis-
ki skaista daba ar ļoti, ļoti svai-
gu gaisu. Esmu arī velobraucējs. 
Dzīvojot Rīgā, pārvietojos gan-
drīz tikai ar riteni un arī to esmu 
atvedis sev līdzi, lai liktu lietā jau 
šajā vidē. Sliktākos laika apstāk-

ļos un vakaros ļoti labprāt lasu 
grāmatas, dažāda satura, atka-
rībā no paša emocionālā stāvok-
ļa. Ar lielāko prieku apmeklēju 
kultūras pasākumus un visvai-
rāk teātri, kas arī viena no ma-
nām sirdslietām. Pašam izdevās 
iesaistīties mūsu Latvijas simtga-
des filmā „Dvēseļu putenis”, kur 
tēloju latviešu strēlnieku Cinti-
ņu. Tas bija liels gods, jo arī ma-
ni vecvecāki ir cietuši dažādo re-
žīmu dēļ. 

Kopumā jau šobrīd brīvā lai-
ka ir dikti maz – pēc pamat-
darba dodos uz savu vecvecāku 
mājām, kurās šobrīd esmu iekār-
tojies, un, tā kā tur kopš vecmam-
mas laikiem neviens nav pastāvī-
gi dzīvojis, tad mans uzdevums ir 
šo vietu atdzīvināt. Patiesībā sā-
ku sadzīvi no tāda izejas punkta – 
bez vannasistabas un siltā ūdens, 
ar sauso tualeti, ar malku kuri-
nāmām krāsnīm un cīnīšanos, 
lai mājā būtu virs +10 grādiem. 
Kā man patīk teikt – augšu kopā 
ar Ļaudonu. Un šo ikdienas da-
rāmo pienākumu dēļ jau nemaz 
arī nav tik daudz brīvā laika, bet 
var apvienot patīkamo ar lietderī-
go – malkas skaldīšanu un neša-
nu uzskatu par sportošanu, mā-
jas dažādu defektu novēršanu par 
jaunu amatu apgūšanu utt. Dzīve 
laukos tiešām ir ļoti laba, veselī-
ga un izaicinājumiem pilna. Gal-
venais – iet un darīt.

Izmantojot iespēju, aicināšu 
lasītājus, brīvajā laikā atbraukt 
pie mums uz Ļaudonu un iepazīt 
to – redzēt Aiviekstes palienes un 
makšķerēt pašā Aiviekstē. Doties 
ekskursijās pa Krustkalnu rezer-
vātu (ar skatu torni) vai Driks-
nas silu. Tāpat Sāvienas ezers ir 
baudāms gan acīm, gan makšķe-
rējot vai vienkārši atpūšoties. Ir 
iespēja izstaigāt mūsu lepnuma 
dzejnieka Andreja Eglīša piemi-
ņas taku. Izbaudīt svaigo gaisu 
Ļaudonas krāšņajos mežos, ap-
ciemot netradicionālo zemnieku 
saimniecību „Bieles”, kur var sa-
tikt un redzēt neparastus un in-
teresantus mājas un savvaļas 
dzīvniekus (Vjetnamas lielvēder-
cūkas, Indijas skrējējpīles, pērļ-
vistas, Amerikas, Eiropas, kā arī 
Krievijas šķirņu vistas, Sevas-
topoles plīvurzosis, Zvanu pīles 
(smējējpīles), muskuspīles, dažā-
du šķirņu trušus, savvaļas zir-
gus, Īrijas kalnu āzi, Soay aunu,  
 

Rūpēs par Ļaudonas pagastu un tā iedzīvotājiem

iepazīt ļaudoniešus un saliedēt 
tos, lai katrs varam pateikt – es 
esmu Ļaudona – un par to rūpē-
ties, strādāt un uzņemties atbildī-
bu tāpat kā par savu māju, zemi 
un sētu, liekot lietā katra labākās 
īpašības, prasmes un iespējamo 
piedāvājumu jebkādu jautājumu 
risināšanā. Cenšos arī uzklausīt 
katru, kuram ir kas sakāms, tā-
dējādi izprotot, kādas vajadzības 
mums šobrīd ir aktuālas un kam 
pievērst pastiprinātu uzmanību.

Kādi ir primārie jautājumi, 
kurus risināsiet kā pagasta 
pārvaldnieks?

Darāmo darbu spektrs ir ļoti, 
ļoti plašs. Es kā pārvaldes vadī-
tājs nebūt nevēlos būt amatperso-
na, kura sēdēs birojā, nokrausies 
ar papīrdarbu un esošo realitāti 
neredzēs. Tieši šī iemesla dēļ kat-
ru rītu (un vakaru) cenšos doties 
uz darbu kājām – tā es varu sa-
tikt cilvēkus, sasveicināties, no-
vēlēt labu dienu, uzklausīt, ja 
ir kas sakāms vai iesakāms. Re-
dzēt, vai pagastā viss ir kārtībā, 
vai nav kas atgadījies. Piemēram, 
ja nav sniegs no gājēju ietvēm no-
tīrīts, uzreiz varu rīkoties un ar 
atsaucīgo kolēģu palīdzību prob-
lēmu risināt. Tāpat nekaunos pa-
celt kādu pudeli vai papīrus, kas, 
iespējams, netīšām nomesti, un 
nogādāt tos tiem piederīgās vie-
tās, ar piemēru rādot – mēs katrs 
esam saimnieki savā pagastā. Ir 
sanācis arī uz mājām aizvest no-
salušus bērneļus, kuri gaida ve-
cākus pēc skolas. Šobrīd ļoti ak-
tīvi iesaistos arī kultūras nama 
rekonstrukcijā – sekoju līdzi būv-
darbiem, piedalos būvuzraugu sa-
nāksmēs, kontrolējot būvniekus.

Katru dienu parādās jauni uz-
devumi, un, protams, jāatrod ba-
lanss, lai veiksmīgi savienotu 
lielo problēmu risināšanu ar ik-

dienas jautājumu kārtošanu. Pa-
gaidām saku, ka viss ir kārtībā – 
darba ir ļoti daudz, un te uzreiz 
lieku lietā savas vecmammas un 
Ļaudonā ieredzētas skolotājas Vi-
jas Portnovas mācīto skaitām-
pantiņu: „Acis darba izbijās, ro-
kas darba nebijās. Rokas darba 
nebijās, zinājās padarīt.” Tātad – 
ir jāstrādā un viss notiks!

Kādas ir svarīgākās ieceres, 
ko vēlaties paveikt Ļaudonas 
pagastā un visā Madonas 
novadā? Ko plānojat paveikt 
novada izaugsmei?

Svarīgākais, kā jau minēju ie-
priekš, ir iedzīvotājs. Ja mēs pa-
rūpēsimies par iedzīvotājiem, tad 
arī iedzīvotāji mīlēs savu pagas-
tu un rūpēsies par to. Un ar vār-
du „mēs” es domāju ne tikai ad-
ministratīvo pārvaldi un mani kā 
pārvaldnieku, bet katru Ļaudo-
nas cilvēku, kuram jābūt atbildī-
gam, strādīgam un godīgam. Ja 
nebūs iedzīvotāju, nebūs arī pa-
gasta, un tādēļ ļoti svarīgi ir bēr-
ni bērnudārzā, skolēni pamatsko-
lā un vidusskolā, jo tad būs arī 
ģimenes un darba rokas. Jābūt 
lielai sasaistei tādā mazā vietā, 
kurā iespējams visus apzināt un 
rast cilvēkam individuālu pieeju. 
Ir vairākas idejas, kā, sadarbojo- ➔  5. lpp

Noteikti būs 
daudz darāmā, lai 
Ļaudona būtu ne 
tikai skaista, bet 
arī funkcionāli 
ērta, droša un 
pozitīvas auras 
pilna.

Saruna ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju Artūru Portnovu.

Artūrs Portnovs: – Nav vārda “nevaru”. Ir tikai “gribu” vai “negribu”.

Vadot Ļaudonas pagasta svētkus 2016. gadā.      Foto no personīgā arhīva
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Lai uzturētu  
tīrību un kārtību 

Madonas novada 
pašvaldības teritorijā, 

ir izdoti vairāki 
saistošie noteikumi. Katra 
Madonas novada iedzīvotāja – 
privātas vai juridiskas personas – 
pienākums ir tos ievērot un 
attiekties pret tiem nopietni.

Tie ir noteikumi Nr. 33 “Ma-
donas novada pašvaldības terito-
rijas un tajā esošo būvju (dzīvo-
jamo, sabiedrisko un ražošanas 
ēku) uzturēšanas un tām piegu-
ļošo publiskajā lietošanā esošo te-
ritoriju kopšanas noteikumi”, kas 
stājušies spēkā 2010. gada 16. no-
vembrī, tāpat arī Nr. 14 “Par sa-
biedrisko kārtību Madonas no-
vadā”, kas stājušies spēkā 2010. 
gada 9. jūnijā.  

Novada pašvaldības teritori-
jas kopšanas pavasara un vasa-
ras periods ir noteikts no 1. aprīļa 
līdz 14. oktobrim, tāpēc vēlamies 
atgādināt par sekojošiem pienā-
kumiem.

Madonas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā esošu 
zemesgabalu, ēku, būvju vai to 
daļu īpašnieki, valdītāji, vai ku-
rām tiesības lietot un pienākums 
uzturēt attiecīgo objektu ir no-
dots ar nomas, īres apsaimnieko-
šanas vai citu līgumu, savos ob-

jektos jānodrošina:
 • Objektu teritorijas kopša-

nu, tai skaitā, objektam pieguļo-
šās publiskā lietošanā esošās iet-
ves, laukumi un celiņi, vasarā no 
rīta pirms kustības sākuma jā-
slauka.

 • Zāles pļaušanu, ja zāles ga-
rums pārsniedz 15 cm, un aiz-
vākšanu. Neapbūvēto teritoriju 
īpašniekiem zāli visā zemes ga-
bala teritorijā (ieskaitot ceļmalas 
un grāvjus) jānopļauj ne retāk 
kā divas reizes sezonā – līdz 22. 
jūnijam un līdz 1. septembrim 
un jāveic papildus pļaušana, ja 
zāles garums pārsniedz 20 cm. 
Nedrīkst pieļaut zemes gabala 
aizaugšanu ar krūmiem – tie jā-
nocērt vai jānopļauj katru gadu 
līdz 1. oktobrim.

 • Dzīvžogu kopšanu un uztu-
rēšanu.

 • Objekta teritorijas uzturē-
šanu tādā stāvoklī, lai transpor-
ta līdzekļi, izbraucot no  tās, ne-
piesārņotu ielas braucamo daļu 
ar smiltīm un dubļiem.

 • Ēkām un būvēm, kuras uz 
nenoteiktu laiku ir neapdzīvotas 
un kurās nenotiek saimnieciskā 
darbība, ir jābūt noslēdzamām 
un to teritorijām aizžogotām, lai 
novērstu nepiederošu personu 
iekļūšanu un uzturēšanos tajās. 
Nav pieļaujama atkritumu uz-
krāšanās šajās ēkās vai pie tām.

Aizliegts:
 • Uzglabāt zemesgabala daļā, 

kura pieguļ publiskā lietošanā 
esošai teritorijai, malku, būvma-
teriālus, taru un citus materiā-
lus un ja tas rada nesakoptas vi-
des iespaidu.

 • Bojāt ielas un ietvju segu-
mu.

 • Mazgāt uz ielas transporta 
līdzekļus.

Lauksaimniecības dzīvnieku 
turēšanai paredzētās saimniecī-
bas ēkas un ar to turēšanu nepie-
ciešamās citas būves drīkst izvie-
tot tikai atsevišķās teritorijās, kur 
saskaņā ar īpašu Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumu atļau-
ta lauksaimniecības dzīvnieku tu-
rēšana. Aizliegta lauksaimnie-
cības dzīvnieku ganīšana parkos, 
skvēros, meža parku, pludmaļu 
un citās rekreācijas teritorijās.

Juridiskās un fiziskās perso-
nas, kuras neievēro šos noteiku-
mus, var tikt sauktas pie admi-
nistratīvās atbildības. Fiziskajām 
personām par noteikumu neievē-
rošanu var tikt izteikts brīdinā-
jums vai uzlikts naudas sods no 15 
līdz 350 eiro. Savukārt, juridiskām 
personām – no 70 līdz 700 eiro.

Tīras un sakoptas apkārtē-
jās vides nodrošināšanas nolūkos 
Madonas  novada pašvaldība ie-
gulda nozīmīgus līdzekļu resur-
sus. Diemžēl, joprojām atsevišķos 

gadījumos cilvēku rīcība pret da-
bu un pret pilsētā izveidoto infra-
struktūru ir nekaunīga, vardar-
bība un bezatbildīga. Atgādinām, 
ka šāda rīcība ir sodāms pārkā-
pums.

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 14 “Par 
sabiedrisko kārtību Madonas no-
vadā” nosaka, ka par ielu un ci-
tu sabiedrisko vietu, kā arī daudz-
dzīvokļu ēku koplietošanas telpu 
piegružošanu ar sīkiem sadzīves 
atkritumiem (izsmēķiem, sērko-
ciņiem, papīriem u.tml.) var tikt 
izteikts brīdinājums vai uzlikts 
naudas sods līdz 29 eiro. Savu-
kārt, par ielu un citu sabiedrisko 
vietu piegružošanu ar sadzīves at-
kritumiem var tikt izteikts brīdi-
nājums vai uzlikts naudas sods 
fiziskām personām līdz 143 eiro, 
juridiskām personām līdz 1400 
eiro. Bet par pilsētas sabiedrisko 
objektu, labiekārtojuma objektu, 
mazo arhitektonisko formu bojā-
šanu var tikt uzlikts naudas sods 
līdz 350 eiro.

Tāpēc situācijās, ja esat aculie-
cinieks kādam sabiedriskās kārtī-
bas neievērošanas,  demolēšanas 
vai vides piesārņojuma, teritori-
ju nekopšanas gadījumam, Mado-
nas novada pašvaldība aicina būt 
aktīviem un ziņot par šāda veida 
pārkāpumiem un necienošu rīcī-
bu Jums ērtākajā veidā:

 • zvanot uz Valsts policijas 
palīdzības tālruni 110 (tas ir bez-
maksas tālrunis, sasniedzams vi-
su diennakti);

 • zvanot Madonas novada 
pašvaldības kārtībniekiem Ga-
tim Kušķim pa tālr. 28639412 
vai Robertam Krauklim pa tālr. 
28760063;

 • rakstot elektronisku vēstu-
li un/vai sūtot fotogrāfijas kā pie-
rādījumu par fiksēto gadījumu 
Madonas novada pašvaldībai uz 
e-pastu: dome@madona.lv  (vēs-
tule var būt anonīma);

 • rakstot elektronisku vēs-
tuli un/vai sūtot fotogrāfijas kā 
pierādījumu par fiksēto gadīju-
mu Madonas novada pašvaldī-
bas pilsētas pārvaldniekam Gun-
tim Ķeverim uz e-pastu: guntis.
keveris@madona.lv  (vēstule var 
būt anonīma).

Izmantojiet kādu no minēta-
jiem informēšanas veidiem, ne-
stāviet malā un neklusējiet! Ti-
kai kopā mēs varam savu pilsētu 
padarīt skaistāku, sakoptāku un 
drošāku. 

Pie viena informējam, ka lielie 
baltie atkritumu maisi zaļajai ma-
sai tiks izsniegti aprīļa otrajā pu-
sē, sākoties lielās talkas aktivitā-
tēm. Sekojiet informācijai.

Informāciju apkopoja  
ILze RIeKSTIņA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Romanova aitu, stepes murkšķi 
un citus), uzņemt Visuma ener-
ģiju, pastaigājoties pa enerģētis-
ko spirāli, uzzināt – kas ir per-
makultūra, kā arī parunāt par 
dzīvi ar mājas saimniekiem – El-
māru un Inesi Bielēm. Ļaudonā 
ir daudzas saimniecības, kas pie-
dāvā savu produkciju, piemēram, 
kazas sieru siera darītavā „Bur-
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Madonas novada 
pašvaldības šī gada 

28. februāra domes 
sēdē tika pieņemti 

lēmumi gan par 
Madonas Vakara un neklātienes 
vidusskolas pievienošanu 
Madonas pilsētas vidusskolai, 
gan par Mārcienas sākumskolas 
slēgšanu šā gada 31. jūlijā. 

Pēdējo gadu laikā pašvaldī-
bas skolu tīkla sakārtošanas jau-
tājumi ir plaši apspriesti, tāpat ir 
pieņemti būtiski pašvaldības do-
mes lēmumi šajā jautājumā. Un 
nenoliedzami, ka šo lēmumu pie-
ņemšanu, pirmkārt, ir noteikusi 
tendence bērnu skaitam ik gadu 
samazināties, ko savukārt ir ie-
tekmējusi zemā dzimstība un so-
ciālekonomiskie apstākļi (iedzī-
votāju migrācija).

Madonas vakara un neklā-
tienes vidusskolā šobrīd mācās 
88 izglītojamie, skola atrodas 
un apmācību procesam izman-
to Madonas pilsētas vidusskolas 
telpas, Valdemāra bulvārī 6. Ņe-
mot vērā, ka ir samazinājies iz-

glītojamo skaits, ka ir notiku-
šas izmaiņas normatīvajos aktos, 
kas nosaka pedagogu darba sa-
maksas aprēķināšanu, kas ,savu-
kārt, neļauj nodrošināt pilnvērtī-
gu skolas administrācijas darbu, 
Madonas vakara un neklātienes 
vidusskolas kā atsevišķas izglī-
tības iestādes pastāvēšana ir ne-
ekonomiska. Kā arī Madonas va-
kara un neklātienes vidusskolas 
direktore ir informējusi pašval-
dību, ka ar šo mācību gadu no-
slēgs darba pienākumu pildīšanu 
šajā amatā. Lai turpmāk nodro-
šinātu efektīvu mācību proce-
sa organizāciju, Madonas vaka-
ra un neklātienes vidusskola ir 
pievienojama Madonas pilsētas 
vidusskolai, kuras telpās jau iz-
glītības iestāde atrodas šobrīd 
un  kura turpinās realizēt Mado-
nas vakara un neklātienes vidus-
skolas pamatizglītības 2. posma 
(7.–9. klase) programmu un vis-
pārējas vidējās izglītības vispār-
izglītojošā virziena programmu, 
tādējādi tiks nodrošināta Mado-
nas vakara un neklātienes vidus-
skolas līdz šim īstenoto izglītības 

programmu nepārtrauktība un 
pieejamība.

Mārcienas skolas jautājums 
pašvaldībā ir bijis redzeslokā 
straujā izglītojamo skaita sa-
mazinājuma un apvienoto kla-
šu īpatsvara dēļ. Apzinoties, cik 
svarīga ir skolas loma konkrē-
tā pagasta teritorijā, 2016. ga-
da 1. septembrī skola no pamat-
skolas kļuva par sākumskolu, 
kur apmācība tika nodrošināta 
1.–6. klašu skolēniem un pirms-
skolas audzēkņiem. 2016./2017. 
mācību gadā skolā bija 40 skolē-
ni un 19 pirmsskolas audzēkņi. 
Šobrīd Mārcienas sākumskolā 
mācās 19 skolēni un 18 pirms-
skolas audzēkņi. Arī Mārcienas 
pagasta demogrāfiskā situācija 
neliecina, ka situācija nākotnē 
ar izglītojamo skaita palielinā-
šanos skolā varētu uzlaboties. 
Mācību darbs skolā norit ap-
vienotajās klasēs, tāpat šobrīd 
esošais izglītojamo skaits ne-
ļauj nodrošināt pilnvērtīgu sko-
las administrācijas un pedagogu 
darba apmaksu no valsts mērķ-
dotācijas, papildus tiek piešķirts 

finansējums no pašvaldības bu-
džeta. Arī pašus pedagogus ir 
grūti nodrošināt ar optimālām 
slodzēm. Pedagogi dara visu ie-
spējamo, lai nodrošinātu mā-
cību kvalitāti, bet, neskatoties 
uz to, Mārcienas skolas skolēnu 
skaits ir kritiski mazs, ar kādu 
nākotnē arvien grūtāk būs no-
drošināt labu izglītības kvalitāti 
un sekmīgu socializācijas pras-
mju apgūšanu pašiem skolē-
niem. Tādēļ, ņemot vērā visu ie-
priekš minēto, Madonas novada 
pašvaldības dome ir pieņēmusi 
lēmumu par Mārcienas sākum-
skolas slēgšanu, juridiski nodo-
dot Mārcienas sākumskolas pa-
matizglītības 1. posma (1.–6. 
klasei) izglītības programmu īs-
tenošanu A.Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolai, kas neierobežos izglī-
tojamajiem un viņu vecākiem 
brīvi izvēlēties mācību iestādi 
izglītības turpināšanai arī citur. 
Savukārt, Mārcienas sākumsko-
las pirmsskolas izglītības prog-
rammas īstenošana tiks nodota 
Bērzaunes pagasta pirmssko-
las izglītības iestādei “Vārpiņa”, 

nodrošinot pirmskolas grupas 
darbību līdzšinējā vietā – Meža 
iela 23, Mārcienā.

Vēlos teikt paldies Mārcienas 
sākumskolas vecākiem, kas biju-
ši lokālpatrioti, sūtot bērnus sa-
va pagasta skolā! 

Šobrīd mācību gads gan Mār-
cienas sākumskolā, gan Mado-
nas vakara un neklātienes vidus-
skolā turpinās kā ierasts, citādi 
tas nemaz nevar būt. Skolēniem 
pavasarī ir jākārto valsts pār-
baudes darbi un jāsaņem gada 
vērtējumi mācību priekšmetos. 
Un saistībā ar abu izglītības ies-
tāžu darbiniekiem, pašvaldības 
rīcība būs saskaņā ar normatīva-
jos aktos noteikto kārtību.

Skolu kolektīviem un skolē-
nu ģimenēm priekšā ir laiks, kad 
būs jāizdara izvēles. Bet mēdz 
teikt – kaut kā noslēgums ir arī 
kaut kā jauna sākums. 

Informāciju sagatavoja  
SOLVITA SeRžĀNe, 

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja

Aktuālais un svarīgais iedzīvotājiem

Skolu tīkla sakārtošana Madonas novadā

Teritorijas sakopšanas darbi, iestājoties siltākam laikam

kānciems” vai pasaulē atzītos 
šaujamlokus, kurus savām rokām 
darina ļaudonietis Andis Apsītis. 
Un, protams, nedrīkst aizmirst 
arī par Zelta sprogu jeb „Bē-Bē 
segas un spilveni” aitu vilnas iz-
strādājumiem (segas, spilveni, 
ārstnieciskie spilventiņi, čības un 
citas brīnišķīgas lietas), kas top 
tepat ar ļaudonietes  Lienes ro-
ciņām. Mums brīvdienās strādā 
kafejnīca „Mokka”, kurā iespē-

jams ieturēt gardu maltīti. Siltā-
kam laikam nākot, iespēja izstai-
gāt arī sajūtu taku estrādē vai 
aizbraukt uz Sāvienas pilskalnu. 
Sportot gribētājiem vai nometņu 
rīkotājiem interesanta varētu būt 
mūsu skolas sporta bāze – liela, 
skaista izremontēta sporta zāle 
ar dienesta viesnīcu un ēdināša-
nu cauru gadu, trīs reizes dienā. 
Var arī vienkārši tāpat atbraukt 
un pastaigāt pa Ļaudonu, jo mū-

su daiļdārzniece Inga vienmēr ir 
parūpējusies, lai Ļaudona būtu 
skaista, sakārtota un acīm baudā-
ma. Kad būsim atklājuši arī izre-
montēto kultūras namu (plānots 
pavasarī), tad uzņemsim viesus 
arī dažādos kultūras pasākumos.

Novada iedzīvotājiem novēlu 
katram rast iespēju parūpēties ne 
tikai par sevi un savu labklājību, 
bet arī pielikt roku kopējas līdz-
cilvēku laimes labā. Un mēs to va-

ram, tikai jāpaskatās katram spo-
gulī un jāpajautā – ko es varu dot 
šai pasaulei? Un idejas radīsies 
pašas, ir tikai jāgrib. Atceramies: 
nav vārda „nevaru”! Ir tikai „gri-
bu” vai „negribu”.

Lai mums visiem veselība un 
veiksme labajos darbos!

Ar Artūru Portnovu sarunājās 
ILze RIeKSTIņA,  

sabiedrisko attiecību speciāliste
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SMu mācību metode ir interaktīva 
mācību metode, kura vērsta 
uz apzinātu, mērķtiecīgu visu 
iesaistīto pušu mijiedarbību un 
līdzdarbošanos. 

Tā ietekmē mācību satura at-
tīstību, kas paver lielas impro-
vizācijas iespējas pedagogam un 
skolēnam. Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministri-
ja ir atzinusi šo mācību metodi 
un rekomendē to izglītības ies-
tādēm kā uzņēmējspēju attīsto-
šu un pilnveidojošu mācību me-
todi. SMU ir skolēnu veidots un 
vadīts mācību uzņēmums, kura 
darbībai piemīt izglītojošs rak-
sturs. Mācību nolūkos tas pil-
da īsta uzņēmuma funkcijas un 
darbojas reālā vidē – skolēni ra-
žo un pārdod preces vai pakalpo-
jumus. Skolēnu mācību uzņēmu-
miem nav juridiska statusa – tos 
Latvijā pārstāv tikai “Junior Ac-
hievement Latvija”, kura ir “Ju-
nior Achievement Worldwide” 
programmu licences īpašniece. 
Šī licence ietver arī skolēnu mā-

cību uzņēmumu programmu, ku-
ra Latvijā tiek īstenota jau vairāk 
kā 25 gadus.

Darbojoties šajā mācību prog-
rammā, Madonas pilsētas vidus-
skolas 6 klašu skolēni sociālo zi-

nību stundās iepazīstas un izpēta 
uzņēmējdarbības vadības pasau-
li un apgūst pilnīgi visu uzņē-
mējdarbības ciklu, sākot no ide-
jas radīšanas līdz tās īstenošanai. 
Skolēnu galvenais uzdevums ko-

pā ar skolotāju-SMU konsultantu 
ir radīt neliela mēroga reālu eko-
nomisko darbību,  kur skolēnu 
uzņēmumi rada un pārdod īstus 
izstrādājumus un pakalpojumus. 
Šī programma skolā tiek īstenota 
visa mācību gada garumā, tāpēc 
skolēniem jāapbruņojas ar milzī-
gu centību, gribasspēku, pacietī-
bu un mēķtiecību. Būt par skolē-
nu mācību uzņēmumu nav viegli.

Darbība uzņēmumā sniedz 
brīnišķīgu iespēju bērniem attīs-
tīt un pilnveidot savas prasmes 
dažāda mēroga SMU gadatir-
gos visā Latvijā. Arī šobrīt skolā 
rit spraigs darbs uzņēmumos, lai 
varētu mēroties spēkiem ar Lat-
vijas labākajiem SMU pavasara 
pasākumā “CITS BAZĀRS”, kas 
norisināsies Rīgā 10. martā t/c 
“Domina Shopping”. Katra skolē-
na sapnis uzņēmumā ir gūt peļ-
ņu, būt pamanītam, novērtētam 
un apbalvotam. Sīvajā konkuren-
cē katrs skolēns vēlas saņemt kā-
du nomināciju, bet tas izdodas 
tikai labākajiem. Skolotājam sva-
rīgi ir iedvesmot un motivēt sko-

lēnus, lai viņi uzdrīkstas un grib 
sasniegt vairāk. Ne mazāk svarī-
gi ir attīstīt un pilnveidot skolē-
nu prasmes pieņemt pārdomātus, 
pamatotus lēmumus, strādāt ko-
mandā, kā arī veicināt skolēnu 
atbildību un uzņēmību. 

Lai skolēni varētu kļūt par 
veiksmīgiem uzņēmējiem, svarīgi 
ir veidot sadarbību starp skolu un 
vecākiem. Tikai ar ģimenes atbal-
stu, sapratni un līdzdarbošanos 
skolēns var sasniegt labus un iz-
cilus rezultātus. 

JA Latvija skolēnu mācību 
programma skolēniem piedāvā 
vismaz vienu reizi praktiski izmē-
ģināt uzņēmējdarbību skolas lai-
kā. No 15% līdz 20% skolēnu, kas 
piedalījušies SMU programmā vi-
dusskolā, vēlāk izveido paši savu 
uzņēmumu. Tas ir apmēram trīs 
līdz piecas reizes vairāk nekā Lat-
vijā kopumā. 

LīGA KĀRKLIņA, 
Madonas pilsētas vidusskolas 

sociālo zinību skolotāja,  
SMu konsultante

Skolēnu mācību uzņēmumi (SMu)  
kā mācību metode

Izglītība ir pieredze dzīvei
Madonas pilsētas vidusskolas skolotāji stāsta par gūto pieredzi LOK projektā “Sporto visa klase”,  IAC projektā “Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”,  
JAL Skolēnu mācību uzņēmums (SMU) izglītības programmā, Eiropas Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Pilnā sparā norit Latvijas 
Olimpiskās komitejas (LOK) 
organizētā projekta “Sporto 
visa klase” ceturtās sezonas 
aktivitātes. 

Projekta “Sporto visa klase” 
mērķis ir četru mācību gadu lai-
kā mērķtiecīgi uzlabot visu kla-
ses skolēnu fizisko sagatavotību, 
veselību, stāju, nodrošināt ne-
pieciešamās fiziskās slodzes ap-
jomu, motivēt mācīties un no-
darboties ar sportu. Tas paredz 
trīs fakultatīvās sporta nodarbī-
bas nedēļā, papildus divām no-
teiktām priekšmeta standartā 
obligātām sporta stundām. Vie-
na papildus nodarbība peldēšanā 
vai sporta nodarbība svaigā gai-
sā, otra – sporta spēles (futbo-
la iemaņu apgūšana), savukārt 
trešā nodarbība ir paredzēta vis-
pārējā fiziskā sagatavotībā un 
vingrošanā. Fakultatīvās nodar-
bības notiek saskaņā ar Latvi-
jas Sporta pedagoģijas akadēmi-
jas (LSPA) izstrādātu metodisko 
materiālu. 

Madonas pilsētas vidusskola 
projektā piedalās trešo gadu.

Projektā ir iesaistītas 3 mū-
su skolas klases. 4.a un 5.c kla-
šu skolēni turpina uzsāktās gai-
tas un šogad tiem pievienojās 3.b 
klases skolēni.

Visās projektā iesaistītās kla-
sēs skolēni sporto 5 reizes nedēļā, 
fakultatīvās nodarbības notiek 

atbilstoši izstrādātai program-
mai. Ik gadu sezonas sākumā tiek 
veikta dalībnieku antropometrija, 
2. semestra sākumā notiek skolē-
nu vispārējo fizisko spēju un stā-
jas novērtējumu pārbaudes, se-
zonas beigās tiek noskaidrots 
pašvaldības, sporta pedagogu, 
klašu audzinātāju, bērnu un viņu 

vecāku viedoklis par projektu, tā 
norises veidu un formu. 

Šogad pirmajā ceturksnī 3.b 
klases skolēni apmeklēja PII 
”Saulīte” baseinu un ieguva 
priekšzināšanas peldēšanā, 4.a 
un 5.c klašu skolēni rudenī aktīvi 
darbojās sporta nodarbībās svai-
gā gaisā. Ziemā projekta dalībnie-

ki tiek iesaistīti slēpošanas nodar-
bībās.

Janvārī sākās organizatoru 
rīkotās „Sporto visa klase” kau-
sa izcīņas aktivitātēs, kurās sko-
lēni mērojas spēkiem reģionāla-
jās draudzības sacensībās, tiek 
novērtētas klases skolēnu sek-
mes, trijos pārbaudījumos tiek 

Projekts „Sporto visa klase”
noteikts katras klases meiteņu 
un zēnu fizisko spēju vidējais rā-
dītājs, kā arī klasei būs jāizpilda 
mājas darbs. Sasniegumi tiks ap-
kopoti un atspoguļoti kopvērtēju-
mā, un mācību gada beigās labā-
kā klase no katra Latvijas reģiona 
piedalīsies fināla sacensībās. 

Pagājušās sezonas kopvērtē-
jumā labāko sniegumu uzrādī-
ja 3.a (šogad 4.a) klases skolēni, 
apakšgrupas draudzības sacensī-
bās skolēni ieguva godalgoto 3. 
vietu un 83 klašu konkurencē ie-
rindojās augstajā 17. vietā. 

Katrai projektā iesaistītajai 
klasei ir kurp tiekties – kopīgs 
mērķis disciplinē, saliedē klases 
kolektīvu, motivē skolēnus uzla-
bot sekmes, attīstīt savas fiziskās 
spējas. Visnotaļ tas ir komandas 
darbs. Mūsu līdzdalību projektā 
atbalsta un nodrošina Madonas 
pilsētas vidusskolas administrā-
cija, Madonas novada pašvaldī-
ba un skolēnu vecāki. Par pro-
jekta programmas īstenošanu 
rūpējas sporta skolotāji E. Gusa-
rova, D. Vuškāns, M. Indriksons 
un klašu audzinātājas J. Spalva, 
A. Voitiņa, A. Kurmīte. 

Projekts jau tagad ir pierādī-
jis, ka papildus sporta nodarbības 
tas ir ieguldījums bērnu attīstībā 
un veselībā. 

eLITA GuSAROVA, 
Madonas pilsētas vidusskolas 

sporta skolotāja

Projekta ceturtās sezonas atklāšanas pasākumā Valmierā. Attēlā 3.b klases skolēni un skolotāji.  
                     Foto no J. Spalvas arhīva

Madonas pilsētas vidusskolas SMU “Eco Tree” (Lība Marta Igaune, Agita 
Holste, Līga Kārkliņa) 2017. gadā Jauno uzņēmēju dienā ieguva 2. vietu 
Latvijā pamatskolu grupā.
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pirmās medijpratības nodarbī-
bas Madonas pilsētas vidusskolā. 
Lūk, dažas 9.b klases skolēnu at-
sauksmes.

 Dagnija: Slavenībām  Mar-
kum Rivam un Aminatai Sava-

dogo maksā simtus, lai tikai viņi 
veidotu slēptās uzņēmuma „Co-
ca Cola” preces reklāmas sociā-
lajā medijā Instagram. Šī stun-
da man radīja pārdomas par to, 
kā var manipulēt ar cilvēkiem, lai 

Izglītības attīstības centrs (IAc) 
no 2017. gada oktobra līdz 2019.
gada februārim īsteno projektu 
„Atbalsts Latvijas jauniešu 
medijpratībai”. 

Projektu finansiāli atbalsta 
ASV vēstniecība. Projekta mērķis 
ir stiprināt demokrātiskās vērtī-
bas Latvijas sabiedrībā, sekmē-
jot jauniešu medijpratību. Projek-
ta uzdevums ir izstrādāt jauniešu 
medijpratības programmu un 
mācību materiālus, kas aprobē-
jami un integrējami Latvijas vis-
pārizglītojošo skolu mācību satu-
rā.

Lai pedagogi varētu pilnvei-
dot savu profesionālo kompeten-
ci medijpratībā un tālāk izglītot 
jauniešus, Latvijas skolas tika ai-
cinātas pieteikt savas komandas 
darbam IAC projektā. Izturot pa-
matīgu konkurenci, Madonas pil-
sētas vidusskolas darba grupa 
(A.Krīgere, L.Strode, L.Mozga, 
I.Danieka) iekļuva to 16 koman-
du pulkā, kas no šā gada 1. līdz 

3. februārim apguva dažādus me-
dijpratības jautājumus: Latvijas 
mediju vide, to funkcijas, žurnā-
lista profesija, labas ziņas kritēri-
ji, viltus ziņas, attēla spēks, me-
todiskie paņēmieni medijpratībā 
kompetenču pieejas īstenošanai 
skolās. 

Semināra nodarbības vadī-
ja IAC projekta satura ekspertes 
un dažādi pieaicinātie jomas spe-
ciālisti: gan Nellija Ločmele, žur-
nāla „Ir” galvenā redaktore, gan 
Rita Ruduša un Gunta Sloga, 
Baltijas Mediju izcilības centra 
ekspertes, gan citi. Seminārā tika 
nodrošināts līdzsvars starp teori-
ju un praktiskiem uzdevumiem, 
kuros sarežģītais padarīts viegli 
uztverams un izmantojams dar-
bā ar jauniešiem. Semināra nos-
lēguma posmā skolu komandas 
plānoja savu turpmāko darbu, lai 
integrētu medijpratības gan mā-
cību stundās, gan audzināšanas 
darbā.

Projektu nedēļas laikā 
(12.02. – 15.02.) tika organizētas 

Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai
mainītu viņu domas par pasaulē 
notiekošo. Man patika domāt par 
to, kura bilde ir reāla, ticama, ku-
ra apstrādāta ar Photoshop palī-
dzību.

Agnese: Lai reklamētu vien 
nieka sulu, Markus Riva prasa 
samaksāt aptuveni 500 eiro. Bi-
ju jau dzirdējusi par melīgu infor-
māciju, ko izplata Raivis Raspo-
povs interneta portālā vip-klubs.
lv. Interesanta bija stunda par 
attēliem, jo cilvēki mēdz apjukt 
un „uzlabotas” fotogrāfijas uz-
tvert kā īstas. Attēlam ir ļoti liels 
spēks, jo tas var likt cilvēkam 
mainīt savas domas.

Kārlis: Izbrīnīja tas, ka, lie-
kot nepatiesu informāciju sociā-
lajos tīklos, var mēnesī nopelnīt 
vismaz 800 eiro, ka lētticīgi cilvē-
ki, klikšķinot uz viltus ziņām, ar 
katru klikšķi uzdāvina 20 centus 
šāda melu portāla īpašniekam.

IVeTA DANIeKA, 
Madonas pilsētas vidusskolas 

skolotāja

Rit medijpratības nodarbība 9.b klasē.

Kas ir karjera? Kur  iegūt 
profesionālo izglītību? Vai visu 
mūžu būs jāstrādā vienā profesijā? 
Vai mana izvēle ir pareiza? Vai 
izvēlētā profesija pēc 10 gadiem 
būs vajadzīga darba tirgū? Ko es 
varu un gribu dzīvē sasniegt? Kas 
es būšu?

Šie ir jautājumi, uz kuriem 
atbildes meklē karjeras izglītī-
ba – izglītība, kurai vajadzētu būt 
katra jaunieša aicinājuma piepil-
dījumam visa mūža garumā. Rast 
skaidrojumu un sniegt plašā-
kas iespējas karjeras jomā piedā-
vā Eiropas Sociālā fonda projekts 
Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”.

Madonas pilsētas vidussko-
lā karjeras attīstības atbalsta pa-
sākumi projekta ietvaros notiek 
no 2017. gada 1. aprīļa. Pasāku-
mu klāsts ir daudzveidīgs, tas tiek 
integrēts visā izglītības procesā –
mācību stundās, klases stundās, 
ārpusskolas pasākumos, interešu 
izglītībā, karjeras atbalsta pasā-
kumos.   Karjeras  izglītība palīdz 
jauniešiem noteikt savas vajadzī-
bas un ļauj izvēlēties vispiemēro-
tākos veidus un līdzekļus karjeras 
plānošanai.

Interesants pasākums notika 
2017. gada 11. novembrī, kad Ma-
donas pilsētas vidusskolā, sadar-
bībā ar Vācijas – Baltijas Tirdz-
niecības kameru, kas atbalsta 
darba vidē balstītas mācības, no-
tika „ātrie randiņi” ar vietējiem 
uzņēmējiem. Pasākuma ideja aiz-
gūta no Vācijas, un tajā piedalījās 
70 Madonas pilsētas vidusskolas 
8.–12. klašu audzēkņi.

Pasākums palīdzēja skolē-
niem uzzināt  uzņēmējdarbības 
praktisko pusi, uzdot uzņēmē-

jiem interesējošus jautājumus, 
saņemt noderīgas atbildes un di-
bināt kontaktus. Uzņēmēji stās-
tīja, kā tapa viņu biznesa ide-
ja, ar kādam grūtībām saskaras 
ikdienā, un kādā veidā jaunie-
ši var palīdzēt attīstīt biznesu tā-
lāk. Kopumā pasākumā piedalī-
jās 8 uzņēmumi – Valsts policijas 
Vidzemes reģiona Madonas no-
daļa, IK „Kvadriki”, IK BALTIC 
BOWS (koka loku izgatavošana), 
ZS „Jāņkalni”, SIA „Madonas 
Alus”, SIA „Madonas Karame-
les”, IK „55 Mārītes” , SIA „Lat-
vāņi” (kokapstrādes grupa). 

Uz Madonas pilsētas vidussko-
lu aicinām arī skolas absolventus, 
gan tos, kuri jau strādā dažādās 
nozarēs un dzīvē daudz ko sasnie-
guši, gan arī absolventus – studen-
tus. Tā septembrī pie vidusskolē-
niem viesojās studentes Gerda 
Ajanta Gaile un Zane Bikovska, 
lai pastāstītu par studiju program-
mām un studentu dzīvi Vidzemes 
augstskolā. Novembrī  savu karje-
ras ceļu atklāja žurnāla „IR” gal-
venā redaktore Nellija Ločmele. 
Viņa klātesošos iepazīstināja ar 
žurnālista profesiju un plašāk dis-

kutēja par tēmu „Kā atšķirt melus 
no patiesības medijos?”. Februārī 
notika tikšanās ar madonieti, ra-
došu personību, zīmola „#VIE-
DI” radītāju Arturu Gailīti, kurš 
par savas veiksmes atslēgām uz-
skata radīšanas procesu, neatlai-
dību, kvalitāti, unikalitāti un go-
dīgumu. Viesis skolēnus aicināja 
nebaidīties meklēt savu īpašo pie-
redzes ceļu, mācīties no kļūdām, 
neapstāties pie sasniegtā un visu 
laiku būt radošiem. Kā atmodināt 
sevī jaunas idejas, Arturs Gailītis 
rādīja meistardarbnīcā.

Madonas pilsētas vidusskolā 
notiek  tikšanās ar konkrētu pro-
fesiju pārstāvjiem mācību stundu 
ietvaros. Tā šī gada janvārī infor-
mātikas stundās skolēniem tika 
dota iespēja iepazīties ar dator-
sistēmu tehniķa profesiju – darba 
pienākumiem, profesijas specifi-
ku, darba vidi, ergonomiku, izglī-
tības iespējām un perspektīvu ša-
jā darba jomā. Nodarbības vadīja 
mācību centra „BUTS” pedagogs 
Dainis Misiņš. Praktiskās nodar-
bības laikā 11. klases skolēniem 
tika dota iespēja izmēģināt šīs 
profesijas darba uzdevumus. 

Skolas audzēkņi kopā ar sko-
lotājiem tiek rosināti iepazīt da-
žādas profesijas darba vidē – uz-
ņēmumos, ražotnēs, darba vietās.  

6.b un 6.d klases skolēni ok-
tobrī,  pateicoties skolotājai Zan-
dai Cīrulei, izmantoja šo brīniš-
ķīgo iespēju un papildināja savas 
zināšanas un prasmes dabaszinī-
bās, veidoja izpratni par mežu sa-
glabāšanu nākamajām paaudzēm 
un iepazina mežsaimnieka un bio-
loga profesijas. Pasākums „Me-
ža ekspedīcija” notika sadarbībā 
ar AS “Latvijas valsts meži”, LU 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centru un AS “Latvijas finieris”. 

Savukārt šī gada februārī 6.d 
klases skolēni viesojās SIA „Ma-
donas Karameles”, kur karjeras 
attīstības atbalsta pasākuma „Ra-
žots Madonā!” laikā skolēni iepa-
zinās ar uzņēmuma biznesa ideju 
un tās realizācijas ceļu, uzņēmēj-
darbības specifiku, grūtībām un 
veiksmes stāstiem, uzzināja par 
uzņēmumā strādājošo profesi-
jām. Bērniem praktiskās nodar-
bības laikā tika dota iespēja iejus-
ties uzņēmuma darbinieka “ādā” 
un iepazīt darba vidi,  aprīkojumu 

Karjeras izglītība Madonas pilsētas vidusskolā
un specifiku. Visvairāk skolēniem 
patika radošā darbnīca, kuras lai-
kā katrs varēja kļūt par saldā gar-
duma – karameles meistaru.

8. un 9. klases skolēniem šajā 
mācību gadā bija iespēja uzklau-
sīt pieredzējušu karjeras kon-
sultantu ieteikumus un disku-
tēt par aktuālām tēmām – „Kā 
neapjukt profesiju pasaulē?” 9. 
klasēm (nodarbību vadīja Agi-
ta Šmitiņa – psiholoģe, profesio-
nālās izaugsmes konsultante, Vi-
dzemes augstskolas docente) un 
“Sāc domāt par savu karjeru jau 
šodien!” 8. klasēm (nodarbību 
vadīja Inta Lemešonoka – karje-
ras konsultante, LU lektore). In-
ta Lemešonoka nodarbības beigās 
skolēniem novēlēja – nepagurt 
pašizpētes labirintos, būt zināt-
kāriem un atvērtiem jaunām ie-
spējām 21. gadsimtā!

Madonas pilsētas vidussko-
las pedagogi mēģina audzēkņiem 
karjeras  jēdzienu parādīt plašāk, 
atklājot cilvēka dzīvi kopumā, kas 
sastāv no 5 savstarpēji saistītām 
dzīves jomām. Veiksmīga karjera 
21. gadsimtā, tas nav tikai darbs, 
kas ļauj nopelnīt iztiku, tā ir la-
ba izglītība mūža garumā dažā-
dās jomās, tie ir hobiji, kas var būt 
saistīti ar ikdienas nodarbošanos, 
bet var būt pilnīgi pretēji, tādā 
veidā ļaujot relaksēties no darba 
pienākumiem. Tā ir ģimene, kas 
iemāca bērnam pamatvērtības, 
pienākuma apziņu un cieņu pret 
līdzcilvēkiem. Tas ir pilsoniskums 
un garīgums, kas liek aizdomā-
ties par dzīves jēgu, līdzcilvēkiem, 
brīvprātīgo darbu, sabiedrību un 
katra  indivīda lomu tajā.

Imants Ziedonis ir teicis: „Vis-
svarīgākais, ko cilvēks var izda-
rīt, ir ne jau pārmainīt pasauli, 
bet gan sevi”.

Lai katram izdodas attīstīties, 
mainīties, pilnveidoties ar prieku 
visa mūža garumā!

KRISTīNe AIzPuRVe, 
Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs, karjera konsultants 

8.c klases skolēni atklāj savu nākotnes vīziju, izmantojot asociāciju kartītes un karjeras paklāju.
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Pirmdien, 12. martā, Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA) atklāja otro pieteikšanās 
kārtu eS fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto 
personu profesionālās 
kompetences pilnveide”. 

Šoreiz strādājošie un pašno-
darbinātie vecumā no 25 gadiem 
var izvēlēties paaugstināt savu 
profesionālo kompetenci un kon-
kurētspēju 12 dažādās tautsaim-
niecības nozarēs, piesakoties 
mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglī-
tības iestādēs visā Latvijā.

Mācīties var  
vienu reizi

“Pieteikšanās notiek, iesnie-
dzot dokumentus izglītības ies-
tādēs klātienē, lai šī gada jūnijā 
varētu sākties grupu komplek-
tēšana un mācības. Tā kā ik-
viens strādājošais vecumā pēc 
25 mācīties šajā projektā var ti-
kai vienu reizi, aicinām izdarīt 
pārdomātu izvēli un izglītības 
iestādē rūpīgi izpētīt izvēlē-
tās izglītības programmas satu-
ru, iepazīties ar plānoto nodar-
bību grafiku, pasniedzējiem un 
noskaidrot, vai izvēlēto mācību 
apguvē nepieciešamas priekšzi-
nāšanas,” aicina VIAA Profesio-
nālās izglītības projekta depar-
tamenta Pieaugušo izglītības 
pārvaldības nodaļas vadītājs In-
gus Zitmanis.

Piedāvājumā kopumā ir 
403 izglītības programmas 
šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un 
tūrisms (75 programmas),

 • elektronisko un optisko ie-
kārtu ražošana un IKT (71 prog-
rammas),

 • metālapstrāde, mašīnbū-
ve un mašīnzinības (71 program-
mas),

 • transports un loģistika (51 
programmas),

Pirmie strādājošie jau 
uzsākuši mācības

Pirmajā pieteikšanās kārtā 
pērnā gada novembrī mācībām 
četrās prioritārajās nozarēs pie-
teicās 5565 iedzīvotāji, no kuriem 
šī gada janvārī un februārī mācī-
bas uzsākuši 3923 strādājošie.

Otrajā kārtā piedāvāto mācī-
bu un izglītības iestāžu saraksts, 
kā arī pieteikšanās kārtība, doku-
menti un cita praktiska informā-
cija pieejama vietnē www.maci-
baspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbi-
nāto personu profesionālās kom-
petences pilnveide” mērķis ir 
pilnveidot nodarbināto personu 
profesionālo kompetenci, lai lai-
kus novērstu darbaspēka kvalifi-
kācijas neatbilstību darba tirgus 
pieprasījumam, veicinātu strā-
dājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu. To 
finansē Eiropas Sociālais fonds 
un Latvijas valsts, sešu gadu lai-
kā līdz 2022. gada 31. decembrim 
ieguldot vairāk nekā 25 miljonus 
eiro.

Pieteikšanās mācībām  
līdz 16. aprīlim!

Vairāk informācijas par 
izglītības programmām tieši 
Madonas pilsētā un novadā 
sniegs projekta koordinatore 
Madonas novada pašvaldī-
bā – Vivita Vecozola, Izglītī-
bas nodaļas speciāliste, 402. 
kab., tālr. 26378836, e-pasts: 
vivita.vecozola@madona.lv

Informāciju sagatavoja  
KRISTīNe KeIčA, 

 VIAA Komunikācijas un 
programmu publicitātes nodaļas 
 sabiedrisko attiecību speciāliste

Sākusies otrā pieteikšanās eS fondu pieaugušo izglītības projektā

Daudzi jau ir pamanījuši, ka 
Madonas estrāde nupat kā 
piedzīvojusi sen gaidītas vizuālas 
pārmaiņas. Ir nojaukta morāli un 
tehniski novecojusī estrādes ēka, 
kas bija kļuvusi ekspluatācijai 
neatbilstoša, bīstama gan 
pasākumu dalībniekiem un 
apmeklētājiem, gan apkārtējiem.

Lēmums par estrādes būves 
nojaukšanu tika pieņemts Ma-
donas novada pašvaldības domes 
30. novembra sēdē. Sēdē tika ap-
stiprināta Madonas pilsētas es-
trādes jaunbūves un teritorijas 
labiekārtojuma pārbūves darba 
grupa, ko vada Madonas pilsētas 
pārvaldnieks Guntis Ķeveris.

Kopumā šogad ieplānoti vai-
rāki darbi saistībā ar estrādi. Jau 
patlaban norisinās darbs pie jau-
nās estrādes skiču projekta iz-
strādes. Vecās ēkas vietā šogad 
līdz pilsētas svētkiem plānots iz-
veidot bruģētu skatuves daļu, kur 
izvietoties un uzstāties koriem 
un dejotājiem. Iestājoties labvē-
līgākiem laikapstākļiem, tiks no-

mainīta veco soliņu virsma, sa-
vukārt gada otrajā pusē notiks 
tehniskā projekta izstrāde, lai jau 
nākamgad varētu ķerties pie pir-
mās kārtas būvniecības darbiem, 
proti, estrādes kupola izveides. 
Patlaban jaunās estrādes veidols 
nav precīzi zināms, taču šogad jau 
pirms pirmajiem pilsētā notieko-

šajiem pasākumiem skices būs 
gatavas, un ikviens interesents 
varēs iepazīties ar jaunās estrā-
des vizualizāciju, piedalīties ob-
jekta publiskajā apspriešanā, kā 
arī uzzināt, kādi darbi katrā no 
būvniecības kārtām notiks.

Galvenais uzsvars šogad – līdz 
pilsētas svētkiem nobruģēt es-

uzsākti estrādes rekonstrukcijas darbi
trādes laukumu ar specifisku, lī-
dzenu bruģi, kas piemērots de-
jošanai. Ir nolemts, ka visiem 
centrālajiem pilsētas svētku pasā-
kumiem šogad jānorisinās estrā-
dē, tādēļ ir svarīgi to laikus sakār-
tot. Nobruģēts tiks aptuveni 1000 
m2 plašs laukums, un skatuves 
daļa būs vienā līmenī ar asfaltēto 
laukumu, kas šobrīd ir starp ska-
tuvi un soliņiem. Par soliņiem, 
sakām paldies diviem Madonas 
novada uzņēmumiem – SIA „AVE 
MTP” un SIA „Damaksnis”, ku-
ri, neprasot atlīdzību par ieguldī-
to darbu, no pašvaldības sarūpē-
tajiem kokmateriāliem sagatavos 
dēļus soliņiem, kurus atliks vien 
nokrāsot un uzstādīt.

Skatītāju vietu skaits šogad 
paliks nemainīgs, taču, strādā-
jot pie jaunās estrādes projekta, 
vēl tiek domāts par optimālu ri-
sinājumu. Diskusijas ir par 3000 
vai 5000 skatītāju vietām. Darba 
grupa ir piesaistījusi arī profesio-
nālu inženieri akustiķi, kurš pa-
līdz tikt skaidrībā, kā, saglabājot 
estrādes esošo laukumu, nodro-

šināt, lai skaņa no skatuves bū-
tu labi dzirdama arī pēdējās solu 
rindās sēdošajiem.

Pagaidām estrādē tiks sagla-
bātas līdzšinējās labierīcības, taču 
projektā jau ir paredzēts uzbūvēt 
plašākas tualetes, kuras vienlaicī-
gi varētu izmantot 50 cilvēku, tā-
dējādi novēršot rindu veidošanos 
lielāka mēroga pasākumos, kā arī 
labierīcības būs pielāgotas cilvē-
kiem ar kustību traucējumiem.

Rezumējot, darbi plānoti vai-
rākās kārtās. Vispirms – estrādes 
ēkas būvniecība, tad mākslinie-
ku telpu izbūve, visbeidzot – lab-
iekārtošanas darbi – nožogojumu, 
gājēju celiņu, apgaismojuma ierī-
košana u. c.

Tuvāko gadu laikā estrādei 
priekšā aktīva un vērienīga būv-
niecība. Vairums cilvēku piekri-
tīs – Madonas pilsēta nav iedo-
mājam bez jaunas, skaistas un 
funkcionālas estrādes.

Informāciju apkopoja  
ILze RIeKSTIņA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

 • kokrūpniecība (43 program-
mas),

 • enerģētika (34 program-
mas),

 • būvniecība (24 program-
mas),

 • tekstilizstrādājumu, apģēr-
bu, ādas un ādas izstrādājumu ra-
žošana (17 programmas),

 • drukas un mediju tehnoloģi-
jas (6 programmas),

 • ķīmiskā rūpniecība (4 prog-
rammas),

 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauk-

saimniecība (3 programmas).

Mācību klāsts saskaņots ar 
darba devējiem

Piedāvāto mācību vidū lielākā 
daļa ir neformālās izglītības prog-
rammas – 302, kas ir 75% no vi-
sām piedāvātajām mācībām un 
kuru garums nepārsniedz 159 
stundas. Strādājošie var iesaistī-
ties arī 73 profesionālās tālākiz-
glītības programmās vai 28 pro-
fesionālās pilnveides izglītības 
programmās.

Mācībām var pieteikties strā-
dājoši un pašnodarbināti iedzī-
votāji vecumā no 25 gadiem ar 
nepabeigtu vai pabeigtu izglītī-
bu – pamatizglītību, vispārējo vi-

dējo, profesionālo vai augstāko 
izglītību, kam ir nozīme, ja izvē-
lētajās mācībās nepieciešamas 
priekšzināšanas.

Šajā projektā piedāvātās mā-
cības pieaugušajiem ir viena no 
iniciatīvām, kas risina Latvijas 
darba tirgū un tautsaimniecībā 
pastāvošos izaicinājumus – dar-
ba roku trūkumu ekonomikai 
svarīgās nozarēs un darbaspēka 
novecošanos. Tāpēc piedāvātās 
mācības ir saskaņotas ar darba 
devējiem Nozaru ekspertu pado-
mēs un apstiprinātas Pieaugušo 
izglītības pārvaldības padomē, sa-
vukārt augsta pieteikumu skaita 
gadījumā īpašas priekšrocības uz-
ņemšanā ir strādājošajiem vecu-
mā no 45 gadiem, kuri strādā no-
teiktās profesiju grupā.

Pieejams finansiāls un 
konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu 
sedz ES fondi un valsts, savukārt 
iedzīvotājiem jānodrošina 10% 
līdzmaksājums, kuru var apmak-
sāt arī darba devējs. Neformālajās 
izglītības programmās iedzīvotāja 
maksājuma apmērs nepārsniedz 
36 eiro, savukārt citās program-
mās tas var būt arī vairāki simti 
eiro.

Maznodrošinātajiem un trū-
cīgajiem mācības ir bez maksas. 
Viņiem pieejams arī atbalsts re-
ģionālajai mobilitātei – transpor-
ta izmaksu kompensācija, ja šādi 
izdevumi radušies mācību laikā. 
Savukārt strādājošie ar invalidi-
tāti var pretendēt uz asistenta vai 
surdotulka izmaksu kompensāci-
ju.

Lai nodrošinātu atbalstu vi-
siem interesentiem, 68 pašvaldī-
bās darbojas pieaugušo izglītības 
koordinatori, kuri sniedz infor-
matīvu atbalstu. Savukārt 28 No-
darbinātības valsts aģentūras 
filiālēs var saņemt karjeras kon-
sultāciju par turpmākās karjeras 
veidošanu un piemērotāko mācī-
bu izvēli.

Ja nepieciešamās prasmes jau 
ir iegūtas darba vidē vai citur, 
projekta laikā var izvēlēties ār-
pus formālās izglītības sistēmas 
apgūtās profesionālās kompeten-
ces atzīšanu, nokārtojot eksāme-
nu, kura izmaksas strādājošajiem 
vecumā no 25 gadiem kompensē 
projekts. Šis pakalpojums ir pie-
ejams visās Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta (IKVD) apkopota-
jā sarakstā norādītajās profesio-
nālajās kvalifikācijās kopš 2017. 
gada 1. decembra jebkurā laikā 
bez noteikta pieteikšanās termiņa
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PASĀKuMI, KuRuS 
ORGANIzĒJAM:

28. aprīlis Madonas pavasara 
gadatirgus “Stādu svētki”.
28. aprīlis Dalība   
5. Latvijas tūrisma 
informācijas tirgū Preiļos. 
9. maijs Tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju 
pieredzes apmaiņas  
brauciens uz Lietuvu. 
19. maijs Karameļu medības 
«Muzeju nakts» ietvaros 
Madonā.
27. maijs Tūrisma ekspedīcija – 
Kalsnavas pagasts.
2.–3. jūnijs Dalība Brīvdabas 
muzeja tautas lietišķās 
mākslas gadatirgū Rīgā.
9. jūnijs Amatnieku un 
mājražotāju tirdziņš Madonas 
pilsētas svētku ietvaros.
19. jūnijs Informācijas 
diena tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem “Madonas novada 
tūrisma jaunumi”.
15. jūlijs Velo ekskursija – 
Kalsnavas pagasts.
27. jūlijs  Baltā truša nakts, 
organizējam kopā ar  
SIA “TD Sveķi”.
12. augusts Melleņu svētki, 
organizējam kopā ar  
ZS “Jāņkalni”. 
23. septembris  
Tūrisma ekspedīcija – 
Liezēres pagasts. 
18. augusts Madonas novada 
uzņēmēju sporta spēles.
29. septembris Madonas 
rudens gadatirgus  
“Kartupeļu svētki”.
24. novembris Madonas 
novada Uzņēmēju diena.
21.–25. decembris 
Ziemassvētku sajūtu tirdziņš. 

PASĀKuMI, KuRuS 
ATBALSTĀM:

7.–8. aprīlis Putnu dienas. 
16.–17. jūnijs Lubāna ezera 
ceļotāju dienas.
14. jūlijs Skrējiens  
“Gaiziņkalna bulta”.
21. jūlijs Pārgājiens pa  
Lubāna mitrāju.
18. augusts Velo ekskursija – 
Lubāna mitrājs.
8. septembris Sēņu diena.
8. septembris Taku skrējiens 
“Stirnu buks”.
6.–7. oktobris Putnu dienas. 

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas 

tūrisma darba organizatore

uzņēmēj-
darbības 
un tūrisma 
attīstības 
nodaļas  
2018. gada 
pasākumi

Lieldienu pasākumi Madonas novadā
KALSNAVAS PAGASTĀ

1. aprīlī 12.00  
Kalsnavas kultūras namā  
Lieldienu koncerts. Piedalās 
Kalsnavas pamatskolas 
1. klase ar lugu “Sprīdītis 
plašajā pasaulē” un Kalsnavas 
pamatskolas dejotāji. 
Pēc koncerta radošās darbnīcas.
Ieeja bez maksas.

1. aprīlī 22.00  
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā 
balle kopā ar grupu “Vidroks”. 
Ieejas maksa: 3 EUR.

LIezĒReS PAGASTĀ

1. aprīlī 22.00  
Liezēres kultūras namā
Lieldienu balle ar grupu 
“Liepavots”.
Ieejas maksa: 4 EUR.

ĻAuDONAS PAGASTĀ

1. aprīlī 18.00  
A.eglīša Ļaudonas vidusskolas 
sporta zālē
Deju sadancis – raibs kā 
Lieldienu ola, pulcēs lielus 
un mazus dejotājus uz Pirmo 
Lieldienu koncertu. Piedalīsies 
Ļaudonas un kaimiņu pagastu 
deju kolektīvi.  
Ieeja bez maksas.

1. aprīlī 22.00 A.eglīša Ļaudonas 
vidusskolas sporta zālē
Lieldienu balle ar grupu 
„Kokteilis”. Laiks līst ārā no 
ziemas migas un gaidīt pavasari! 
Ieejas maksa: 2 EUR.

➔  1. lpp

uzsākti estrādes rekonstrukcijas darbi

MADONAS PILSĒTĀ

1. aprīlī 15.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Lieldienu koncerts. Koncertā 
piedalās Madonas pilsētas 
kultūras nama pašdarbības 
kolektīvi. Pēc koncerta – kopīga 
darbošanās ar folkloras kopu 
“Vērtumnieki”. 
Ieeja bez maksas. 

MĀRcIeNAS PAGASTĀ

1. aprīlī  13.00–15.00  
SPA kūrortā un viesnīcā 
“Mārcienas muiža”
Lieldienu svētku brančs – 
burvīga iespēja īpašā svētku 
gaisotnē baudīt gardu maltīti ar 
ģimeni, draugiem un radiem; par 
muzikālo noformējumu rūpēsies 
Intars Zommers; būs rotaļas, 
danči un, protams, šūpoles. 
Rezervē, zvanot pa tālruni: 
26335000. Vairāk informācijas: 
www.marciena.eu 

1. aprīlī 14.00–17.00 Pie 
Mārcienas kultūras nama (sliktos 
laika apstākļos kultūras namā)  

„Lieldienu lustes”: olu izstāde 
(ņemam līdzi raibāko Lieldienu 
olu), Zaķu izstāde (ņemam līdzi 
mīļāko zaķīti), olu ripināšana, 
jautras stafetes, šūpošanās, citas 
Lieldienu aktivitātes.
Dalība bez maksas.

3. aprīlī 14.00–16.00  
Mārcienas kultūras namā
Cirks „Oki-Doki”: klaunu šovs, 
dažādi dzīvnieki, burvju triki, 
žonglieri.
Ieejas maksa: 2 EUR.

28. aprīlī 19.00  
Mārcienas kultūras namā
Dāmu deju kolektīvu 
sadancošanās koncerts 
“Ziedonī”. Pēc koncerta 
diskoballīte. Ieeja bez maksas.

MĒTRIeNAS PAGASTĀ

1. aprīlī  
Mētrienas tautas namā
19.00  Lieldienu koncerts.  
Ieeja bez maksas.
21.00 Balle kopā ar muzikālo 
apvienību “Elpojiet dziļi”.  
Ieejas maksa: 2 EUR.

DĀVJA VecKALNIņA foto

OŠuPeS PAGASTĀ

31. martā 10.00  
Degumnieku tautas namā
Muzikāla Lieldienu izrāde 
bērniem ar līdzdarbošanos 
“Otiņas un Krāsiņas Lielā 
diena”. Ieeja bez maksas.

PRAuLIeNAS PAGASTĀ

2. aprīlī 15.00  
Pie Praulienas pamatskolas
Muzikāla Lieldienu izrāde 
bērniem ar līdzdarbošanos 
„Otiņas un Krāsiņas Lielā 
diena”. Pēc izrādes – olu 
ripināšana ar līdzi paņemtajām 
olām, sportiskas aktivitātes, 
darbnīcas un olu kaujas.
Dalība pasākumos bez maksas.

SARKAņu PAGASTĀ

1. aprīlī 12.00 Biksērē pie 
šūpolēm Pasākums “Lieldienu 
raibumiņi” ar teātri, jautrām 
stafetēm, olu ripināšanu un 
šūpošanos. 
Dalība bez maksas.

VeSTIeNAS PAGASTĀ

1. aprīlī 12.00–13.00  
Vestienas tautas namā
Lieldienu lustes: Lieldienu Zaķis 
aicina lielus un mazus uz lustīgu 
Lieldienu svinēšanu Vestienā. 
Ikvienu skatītāju iepriecināsim 
ar AB studijas jaunajām 
animācijas filmām “Zaķu lielā 
diena” un “Ruksīša ceļojums. 
Pēc tam jautras rotaļas. Līdzi 
paņemiet olu atrakcijām un 
spēlēm! Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja 
INGA ARĀJA, 

Kultūras nodaļas vadītāja p.i., 
kultūras darba organizatore
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19. līdz 23. martam 
visā Latvijā norisi-
nās “Digitālā nedē-

ļa”, kuras mērķis – aicināt sabied-
rību pilnveidot savas digitālās 
prasmes, kā arī izmantot digitā-
lās tehnoloģijas un pakalpojumus. 
Arī Madonas novada bibliotēka 
un “Europe Direct” informācijas 
centra Gulbenē Madonas infor-
mācijas punkts Digitālās nedēļas 
ietvaros ir sagatavojis plašu akti-
vitāšu klāstu dažādām mērķau-
ditorijām – skolu bibliotekāriem, 
mazo un mikro uzņēmumu pār-
stāvjiem un pašnodarbinātajiem, 
pensionāriem, bezdarbniekiem 
un bērniem.

Līdz 24.martam ikvienam bib-
liotēkas apmeklētājam ir iespēja 
aplūkot ārzemēs dzīvojošo latvie-
šu veltījumu Latvijas valsts simt-
gadei – “STĀSTU SEGA Latvi-
jai”. STĀSTU SEGAS mērķis ir 
atklāt un veicināt ārzemēs dzī-
vojošo latviešu piederību Latvi-
jai, ieguldot kopīgā rokdarbā gan 
savas domas par Latviju, gan arī 
darbu. Projekts devis iespēju lat-
viešiem ārzemēs visās paaudzēs 

aktīvi līdzdarboties Latvijas simt-
gadē neatkarīgi no viņu dzīves 
vietas, vecuma un valodas spējām. 
STĀSTU SEGA ir unikāla dāva-
na Latvijai, kura liecina nākotnes 
paaudzēm, ka Latvijas simtgades 
laikā dzīvojuša-
jiem latviešiem 
pasaulē viņu 
Tēvzeme ir svarī-
ga un mīļa!

Līdz marta 
beigām Konfe-
renču zālē vēl ie-
spējams apskatīt 
Laimas Lupiķes 
t ī m e k ļ o š a n a s 
teh nikā radī-
to darbu izstādi 
“Krāsu brīvība”. 
Viņas darbi darināti oriģinālā tī-
mekļošanas tehnikā, ko angliski 
sauc par crazy wool. Tā ir iespē-
ja radoši fantazēt un savas idejas 
pārvērst unikālos mākslas dar-
bos.

6. aprīlī Madonas novada bib-
liotēkā notiks Madonas, Cesvai-
nes, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu 

novadu Grāmatu svētki. 
Grāmatu svētku laikā būs ie-

spēja aplūkot arī Gata Šļūkas ka-
rikatūru  izstādi un Madonas 
novada pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņu grāmatzīmju iz-

stādi “Mado-
nas bibliotēkai 
– 95”. 

G r ā m a t u 
svētku atbals-
tītāji: VKKF, 
Zvaigzne ABC, 
Latvijas Medi-
ji, Latvijas grā-
mata, Droši un 
Koši, Madonas 
novada paš-
valdība, EDIC 
Gulbenē Mado-
nas informāci-

jas punkts, reģionālais laikraksts 
Stars, www.madona.lv.

No 6. līdz 30. aprīlim Konfe-
renču zālē būs apskatāma izstā-
de “Kur bērnam augt” – bērnu 
literatūra Zviedrijā – sadarbībā 
ar Zviedrijas vēstniecību. Izstā-
dē atklāta bērnu grāmatu varoņu 
daudzveidība – te sastapsiet vis-

dažādākā vecuma bērnus, citus 
grāmatu tēlus un situācijas, kas 
aktualizē katram no mums sva-
rīgāko. 

No 23. līdz 27. aprīlim bibliotēku 
nedēļas “Mainās bibliotēka, mai-
nās sabiedrība” ietvaros piedāvā-
sim saviem apmeklētājiem dažā-
das saistošas aktivitātes. Kā šīs 
nedēļas centrālā aktivitāte bēr-
niem 26. aprīlī 10.00 Bērnu lite-
ratūras nodaļā notiks Madonas 
novada pirmsskolas dzejas rīts – 
konkurss “Tu lasi – un nebeidzas 
pasaules stāsts”, kas veltīts Mado-
nas novada bibliotēkas 95. jubile-
jai un Ineses Zanderes 60. jubilejai.

Pateicoties VKKF mērķprog-
rammas “Latvijai 100” projektu 
konkursā gūtajam atbalstam, at-
zīmējot Latvijas valsts simtgadi, 
Madonas novada bibliotēkā lai-
ka periodā no marta līdz novem-
brim notiks pasākumu cikla “Soļi 
un pakāpieni laikā: paaudžu sa-
runas bibliotēkā” aktivitātes. Pir-
majā pasākumā – 16. martā – no-
vadnieku triju paaudžu sarunās 
par tēmu  “Vide – mežsaimniecī-

ba” tikāmies ar mežsaimniekiem: 
Edgaru Šmauksteli, Arvīdu Grei-
diņu un Reini Jātnieku.

No aprīļa līdz jūnijam tiks reali-
zēts VALSTS KULTŪRKAPITĀ-
LA FONDA atbalstītais projekts 
“Par latviešu literatūru, auto-
riem un lasīšanu: literāras tikša-
nās Madonas novada bibliotēkā”. 
Projekta pamatideja – populari-
zēt latviešu literatūru, piedāvājot 
literārās tikšanās ar sarunām par 
mūsdienu latviešu literatūru, au-
toriem un lasīšanu no literatūr-
kritiķa, literatūras konsultanta, 
filozofa, publicista viedokļa, radot 
interesi par latviešu literatūras 
žanrisko daudzveidību, saturis-
ko bagātību. Sarunās ir paredzēts 
ieskicēt literārās aktualitātes par 
dažādiem autoriem kā personī-
bām, grāmatu lasīšanu kā kultūr-
vēstures izzināšanas procesu un 
interesantu nodarbi.

Informāciju apkopoja 
DAIGA POčA-LAPIņA, 

Madonas novada bibliotēkas 
eS informācijas un uzziņu 

lasītavas vadītāja

Pavasara sākums Madonas novada bibliotēkā

Projekts STĀSTu 
SeGA devis 
iespēju latviešiem 
ārzemēs visās 
paaudzēs aktīvi 
līdzdarboties 
Latvijas simtgadē

Laimas Lupiķes izstādes atklāšana.

1097 kvadrātiņi no visas pasaules vienā segā.
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Gada sākumā Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zālēs tika atklāta 
virtuālā ekspozīcija “100 Madonas 
novada personības”, kas ir 
ekspozīcijas “Madonas novada 
vēsture” 1. posms.  

Virtuālā ekspozīcija “100 Ma-
donas novada personības” rea-
lizēta ar VKFF projekta “Mado-
nas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja ekspozīcijas “Madonas 
novada vēsture” – pirmā posma 
izveide” un Madonas novada paš-
valdības finansiālo atbalstu.

2017. gadā muzeja un IT spe-
cialisti strādāja pie informācijas 
apkopošanas, atlases un sagata-
vošanas. Mūsu mērķis ir saistošā 
veidā iepazīstināt muzeja apmek-
lētāju ar tādu plaši pazīstamu no-
vadnieku dzīvesstāstiem, kuri 
dzimuši, dzīvojuši vai darbojušies 
Latvijā un ārpus valsts robežām 
laikā no 1918. līdz 2018. gadam.

Projektu saistījām ar Latvijas 
100 gades svinībām un 100 perso-
nības ir sākums, lai pamazām ap-

kopotu vēl lielāku skaitu ievēro-
jamu novadnieku devumu, dzīves 
un darba gaitu. Gatavojot pro-
jektu, pārliecinājāmies  par mū-
su novada cilvēku devumu Lat-
vijas vēstures ceļā. Biogrāfiju un 
materiālu atlasē, apkopošanā, kā 
pamatkritēriju ņēmām apzinātus 
un pieejamus materiālus, izveido-
jot 100 personu sarakstu, ar kuru 
ikviens var iepazīties arī Madonas 
muzeja mājaslapā www.madonas-
muzejs.lv. Šī brīža izvēlēto skaitu 
noteica arī tehniskās un finansiā-
lās iespējas. Virtuālajā ekspozīci-
jā mazāk pārstāvētas mūsdienu 
personas, jo viņu devumu vēl vēr-
tē laiks un sabiedrība. Apkopojot 
informāciju  par mūsu laikabied-
riem, pētnieki saskaras ne tikai 
ar materiālu trūkumu, bet arī ar 
personu datu aizsardzību, piekri-
šanu izmantot materiālus publis-
ki, autortiesībām.  

Izveidojot personību sarakstu, 
pētnieki vadījās pēc šādiem kritē-
rijiem: cilvēki, kas dzimuši nova-
dā un guvuši panākumus Latvi-
jas, arī pasaules mērogā vai devuši 

ievērojamu ieguldījumu Latvijas 
valsts attīstībā, cilvēki, kas dar-
bojušies  novadā, veicinot tā at-
tīstību. Lai  atvieglotu meklēšanu 
un sasaistītu personu ar attiecīgo 
periodu un laikabiedriem, tās ie-
dalījām pēc nodarbošanās: 1. Kul-
tūras darbinieki; 2. Politiskie un 
sabiedriskie darbinieki; 3. Zināt-
nes un medicīnas darbinieki; 4. 
Saimnieciskie darbinieki; 5. Spor-
tisti. Ekspozīcijā bez fotoattēliem 
un dokumentiem ir arī videofaili, 
kas papildina vairākus novadnie-
kus, piemēram, Olgu Dreģi, Arti 
Kumsāru, Vili Lapenieku un viņa 
devumu Latvijas kino vēsturē.

Ekspozīciju veidojām saskaņā 
ar muzeja “Darbības un attīstības 
stratēģiju 2015.–2019. gadam”, 
kas apstiprināta ar Madonas no-
vada  pašvaldības 18.08.2015. lē-
mumu Nr. 452. Atbilstoši muzeja 
stratēģijai darbs pie Madonas no-
vada vēstures  ekspozīcijas veido-
šanas turpināsies 2018. un 2019. 
gadā, jo 2018. gada sākumā Ma-
donas muzejs guvis VKKF ap-
stiprinājumu projektam “Mado-

nas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja ekspozīcijas “Madonas 
novada vēsture” 2. posma izvei-
de”. Tas nozīmē, ka paralēli per-
sonu saraksta pilnveidošanai, 
noritēs darbs pie plānotās ekspo-
zīcijas mākslinieciskās koncepci-
jas izstrādes.

Šajā nelielajā laika posmā ar 
virtuālo ekspozīciju iepazinu-
šies ļoti daudzi muzeja apmeklē-
tāji, kuri ir ne tikai vietējie iedzī-
votāji, bet arī pilsētas un valsts 
viesi. Labprāt uzklausām ietei-
kumus no mūsu apmeklētājiem 
kā pilnveidot, papildināt jau eso-
šo un kuri cilvēki būtu jāiekļauj. 
Paldies! Laika gaitā šai virtuāla-
jai ekspozīcijai būtu jāpārtop par 
datu bāzi par mūsu ļaudīm. 

Esiet laipni gaidīti Madonas 
muzejā!

Informāciju sagatavoja  
zANe GRīNVALDe, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

Virtuālā ekspozīcija  
“100 Madonas novada personības”

zaļumballes agrāk tika SAuKTAS 
arī par zaļumu ballēm, zaļumu 
svētkiem, zaļumu priekiem, 
izrīkojumiem, saviesīgā dzīve 
ar deju, arī kaktu ballēm, āras 
ballēm, večerinkām.

Zaļumballes parasti NOTIKA 
“dikti jaukās” un skaistās vie-
tās – parkos, birzīs, upes līčos, 
pļavās, pilskalnos un pilsdrupās 
u.c. Daudzviet Latvijā bija īpa-
ši labiekārtotas vietas zaļumbaļ-
ļu norisei, tā sauktie, balles plači, 
zaļumplači, deju laukumi. Lau-
kos zaļumballes mēdza rīkot arī 
šķūņos. 

Zaļumballes vieta nereti tika 
APRĪKOTA ar:

 • soliņiem apkārt deju lauku-
mam, 

 • estrādīti vai paaugstināju-
mu muzikantiem, 

 • deju grīdu dejotājiem, sauk-
tiem arī par “zaļumniekiem” un 
“šīberniekiem”, 

 • goda vārtiem, kas iezīmē-
ja balles ieejas un biļešu iegādes 
vietu;

 • “ilumināciju” jeb apgaismo-
jumu ar dzīvo uguni vai elektrī-
bu.

Zaļumballes tika RĪKOTAS 
laikā no vēla pavasara līdz vasa-
ras beigām, parasti sestdienās, 
bieži arī svētdienās, arī dažā-
du svētku ietvaros – Vasarsvēt-
kos, Jāņos, kapusvētkos, vietējos 
dziesmu svētkos u.c. 

Zaļumballēs SPĒLĒJA gal-
venokārt pūtēju orķestri, kurus 
sauca arī par misiņgrauzējiem, 
ballīšu brigādēm. 

Zaļumballēs bieži SKANĒJA 
ragu mūzika, šlāgera ritmi. Vietē-
jie vai ceļojošie tautas muzikanti 

ZAĻUMBALLE
Zaļumballe ir vietējo ļaužu kopā sanākšana uz deju vakaru brīvā dabā.

jeb prāģeri spēlēja arī garmoškas, 
ermoņikas, cītaras, bandžo un ci-
tus mūzikas instrumentus. 

Sanākušie ļaudis DEJOJA 
valsi, fokstrotu jeb “šīberi”, tan-
go, polku, arī sava laika modes 
dejas – krakovjaku, lambetvoku, 
vengerku, lendlederi (reinlende-
ri), padespaņu, kadriļu, tvistu, 
šeiku, svingu, letkisu u.c.

Zaļumballes līdz Otrajam Pa-
saules karam lielākoties RĪKO-
JA dažādas organizācijas – brīv-
prātīgo ugunsdzēsēju, aizsargu, 
skolotāju, lauksaimnieku u.c. 
biedrības, partiju nodaļas, arod-
biedrības, skolas. Padomju lai-
kos – kolhozu administrācijas, 
pilsētu un ciemu izpildkomite-
jas, savukārt, mūsdienās – paš-
valdības, uzņēmumi un arī pri-
vātpersonas.

Bez dejām un mūzikas ar za-
ļumbaļļu tradīciju saistītas arī tā-
das IZPAUSMES kā: 

 • kora koncerts, teātra izrā-
de, kino, sporta priekšnesumi, 
grāmatu galds, loterija, ziedoju-
mu vākšana labdarībai, priekšla-
sījumi, rotaļas (pirms balles), 

 • bufete ar atspirdzināju-
miem – desiņām, sviestmaizēm, 
saldumiem, limonādi, zelteri, alu 
un šņabi, ar ko “uztaisīt dūšu” 
(pirms balles un balles laikā), 

 • uz soliņiem sēdošu ciema 
sievu vērojumi deju laukumā, 
mēģinājumi tikt uz balli bez bi-
ļetes, kautiņi un citi “razbainie-
ku” darbi, dāmu dejas un “spēles 
ar vispārēju bučošanos” (balles 
laikā),

 • balles atkritumu vākšana, 
saullēkta sagaidīšana un meite-
ņu pavadīšana mājās, mīlestības 
vēstules un kāzas (pēc balles)!

*Apkopojums par zaļumbaļ-
ļu tradīciju sagatavots, izmantojot 
publikācijas periodikā, latviešu li-
teratūras daiļdarbus, folkloras pie-
rakstus un atmiņu stāstus.

TOP TRADīcIJu BuRTNīcA  
“zAĻuMBALLe”

Lai saglabātu brīnišķīgo za-
ļumbaļļu tradīciju un līksmi at-
zīmētu Latvijas valsts simtgades 
gadu, 2018. gada 11. augustā visā 
Latvijā un pasaulē notiks Simt-

gades zaļumballe. 
Sagaidot šo notikumu, Starp-

nozaru mākslas grupa SERDE 
šobrīd sagatavo izdevumu “Za-
ļumballe”, kas nāks klajā sērijā 
“Tradīciju burtnīca”. 

Lai tradīciju burtnīca “Za-
ļumballe” taptu iespējami bagā-
tīga un daudzveidīga, aicinām 
ikvienu ATSAUKTIES un SA-
DARBOTIES izdevuma satura 
veidošanā! 

Uz zemāk norādītajām e-
pasta adresēm līdz 2018. gada 
7. aprīlim gaidīsim Jūsu nova-
da iedzīvotāju zaļumbaļļu stās-
tus, fotogrāfijas, afišas, arīdzan 
zaļumbaļļu muzikantu, danco-
tāju, rīkotāju kontaktus un ci-
tu ar zaļumballēm saistītu in-
formāciju!   

IeVA VīTOLA,  
(vitola.ieva@gmail.com,  

tel. 29144800)  
SIGNe PuceNA,  

(pucena@ gmail.com;  
tel. 29817180)

Attēls no žurnāla “Svari” (1921)

ALTuM aicina 
pievērst uzmanību 
izmaiņām biznesa 
uzsācēju atbalsta 
programmā
No šī gada februāra būtiski 
paplašināts saimnieciskās 
darbības veicēju loks, kas 
Attīstības finanšu institūcijā 
ALTuM var saņemt valsts atbalstu 
uzņēmējdarbības sākšanai 
vai jauna biznesa projekta 
finansēšanai. Vienlaikus ir 
atviegloti aizdevuma atmaksas 
nosacījumi. 

Galvenās izmaiņas: 
 • starta finansējumu 

aizdevuma veidā var saņemt 
uzņēmumi līdz 5 gadu 
vecumam līdzšinējo 3 gadu 
vietā; 

 • no 8 līdz 10 
gadiem pagarināts aizdevuma 
atmaksāšanas termiņš; 
projektiem nekustamā 
īpašuma iegādei, būvniecībai 
vai rekonstrukcijai – līdz 15 
gadiem;

 • aizdevumam 
var pieteikties arī 
pašnodarbinātas personas, ne 
tikai uzņēmumi.

Inese Zīle, ALTUM valdes 
locekle: “Ikdienā, strādājot 
ar jaunajiem uzņēmējiem, 
redzam, ka trīs gadu periods 
no uzņēmuma dibināšanas 
brīža var būt nepietiekams, 
lai izstrādātu biznesa ideju, 
izveidotu komandu, uzsāktu 
kaut vai nelielu ražošanu un 
iegūtu naudas plūsmu, lai 
uzņēmums varētu pretendēt 
uz komercbanku finansējumu. 
Īpaši aktuāli tas ir inovatīviem 
projektiem ar ilgāku izstrādes 
un ieviešanas periodu. 
Arī aizdevuma termiņa 
pagarināšana ir būtisks 
ieguvums, jo ļaus samazināt 
aizdevuma ikmēneša 
maksājumu ietekmi uz naudas 
plūsmu. Kopumā veiktās 
izmaiņas palīdzēs jaunajiem 
uzņēmumiem vieglāk saņemt 
valsts atbalsta finansējumu 
gadījumos, kad nauda attīstībai 
vēl nav pieejama privātajā 
tirgū.”

ALTUM kopumā Starta 
programmā līdz 2017. 
gada beigām jaunajiem 
uzņēmumiem piešķīrusi 
39 miljonus eiro, kopumā 
atbalstot vairāk nekā 2000 
uzņēmumus. 

Lielākā biznesa uzsācēju 
aktivitāte ir Rīgā, kur 
piešķirti 48% no Starta 
programmas aizdevumiem. 
Rīgai seko Vidzeme – 18% no 
aizdevumiem.  

Starta programmā pieejams 
finansējums investīcijām un 
apgrozāmajiem līdzekļiem 
no 2000 līdz 150 000 eiro, 
ar atmaksas termiņu līdz 10 
gadiem. Aizdevumiem līdz 
7000 eiro nav nepieciešama 
aizņēmēja līdzdalība projektā, 
aizdevumiem virs 7000 eiro – 
līdzdalība ir 10% no projekta 
summas. 

Informāciju sagatavoja  
OLITA uNTĀLA, 

ALTuM Vidzemes reģiona 
vadītāja
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2018. gada marts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Kā ik katru gadu, arī šogad 
Pasaules Dabas Fonds aicina 
svinēt zemes stundu. 

Tās laikā pasaules 
iedzīvotāji, uzņēmumi, 
organizācijas un institūcijas 
tiek mudinātas simboliski uz 
vienu stundu izslēgt elektrību, 
tā paužot savu atbalstu 
vides problēmu risināšanai. 
Elektrības izslēgšana ir 
simbolisks žests, lai saliedētu 
sabiedrību un iniciētu plašākas 
pārmaiņas un, līdzīgi kā 
Jaunais gads, Zemes stunda 
tiek svinēta ikvienā pasaules 
daļā, sekojot laika zonu 
plānojumam.

Akcijas mērķis ir vienoties 
ar visu pasauli rūpēs par 
klimata pārmaiņām un 
atbalstīt videi draudzīgas 
izvēles gan katra ikdienā, gan 
valstiskos lēmumos.

zemes stunda šogad – 24. martā 
plkst. 20.30–21.30.

Madonas  
novada 
pašvaldība 
aicina uz 
tikšanos
Madonas novada pašvaldība 
aicina pieteikties dalībai 
pasākumā Madonas novadā 
dzīvojošos Černobiļas 
atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekus. Tikšanās 
plānota 2018. gada 26. aprīlī 
Madonas pilsētas kultūras 
namā. Dalību lūgums 
pieteikt līdz 9. aprīlim, 
zvanot uz tālruni 27868891 
Kultūras nodaļas vadītāja 
p.i. Ingai Arājai. 

            Uz tikšanos!
 

Izslēdz gaismu –  
pieslēdzies 
dabai!

No pulksten 11.00 līdz 11.30  
pie Šķeltā akmens ziedu nolikšana.

Pulksten 12.00 Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja izstāžu zālēs visi gaidīti  
uz vīru kopas “Vilki” koncertu. 

Pēc koncerta, pulksten 13.00 –  
Cēsu Valsts Zonālā arhīva izstādes  
“Represijas pret Madonas apriņķa 
iedzīvotājiem” atklāšana un Madonas novada 
politiski represēto iedzīvotāju tikšanās.

Ieeja pasākumos bez maksas.

Pulksten 15.00 Madonas pilsētas kultūras 
namā – dokumentālas filmas “Turpinājums” 
demonstrēšana.

Pirms seansa – tikšanās ar režisoru 
Ivaru Selecki.

Pieci Latvijas bērni no dažādiem Latvijas 
novadiem sāk iet pirmajā klasē. Kārlim ir 
stipras ģimenes saknes Latvijas laukos, 
Gļeba vecvecāki Latvijā iebraukuši tikai 
padomju gados, Zanes ģimene ir pirmās 
paaudzes pilsētnieki, Anastasijas ģimene no 

pilsētas pārcēlusies uz laukiem, bet Anetes 
mamma dzīvo Anglijā. Viena gada vērojums 
par to, kas notiek bērna prātā.

Filma “Turpinājums” ir pirmā daļa no 
ieplānota ilgtermiņa kino vērojuma par 
pieciem Latvijā dzimušiem bērniem.

Ieejas maksa: 2.50 euR.

Informāciju sagatavoja  
INGA ARĀJA, 

Kultūras nodaļas vadītāja p.i., 
kultūras darba organizatore

25. martā atzīmēsim komunistiskā genocīda upuru 
piemiņas dienu Madonā


