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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Profesionālo 
kompetenču attīstīšana 
ir mūsdienu izglītības 
sistēmas pamatā. Kur šīs 
prasmes iegūt, kā attīstīt?

4.–5. lpp

Madona ar  
daudzveidīgu aktivitāšu 
virkni noslēdz “Latvijas 
Jauniešu galvaspilsētas 
2018” pienākumu 
pildīšanu.

7. lpp

Jaunuzņēmuma  
būtība ir darboties ātri. 
Bet kā tieši?

8. lpp

Biznesa inkubatori  
skaita pirmos cāļus

Lasiet 
numurā:

Septembrī apritēs divi gadi, 
kopš darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
pasākuma “Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju 
inkubators” projekta “Biznesa 
inkubatori” ietvaros 15 Latvijas 
pilsētās, tostarp Madonā, durvis 
vēra Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) biznesa 
inkubatori (BI). 

Vārdu salikums “biznesa in-
kubators” Latvijā nav bijis svešs 
arī iepriekš. Projekts “Biznesa in-
kubatoru attīstība Latvijā” dar-
bojās iepriekšējā Eiropas Savienī-
bas budžeta plānošanas periodā, 
nākot jaunam – mainījās bizne-
sa inkubatoru veidols un darbī-
bas principi. Tiesa, BI mērķis lie-
lākoties saglabājies nemainīgs. 
Biznesa inkubatori funkcionē, kā 
infrastruktūras un personāla ap-
vienojums, kas veidots, lai palī-
dzētu attīstīties jauniem, dzīvot-
spējīgiem un konkurētspējīgiem 
komersantiem. Projekta plāno-
tais finansējums tā darbības pe-
riodā līdz 2023. gada 31. decem-
brim ir 30,8 miljoni eiro, ko veido 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da finansējums 26 198 233 eiro 
apmērā un valsts budžeta finan-
sējums 4 623 217 eiro apmērā. 

Būtisks atbalsts jaunajiem 
uzņēmējiem

BI mērķa grupa ir fiziskas 
personas, kas gatavojas veikt, vai 
veic saimniecisko darbību, kā arī 
mikro, mazie un vidējie komer-
santi. Pirmā mērķgrupa var pie-

teikties pirmsinkubācijai, kas ir 
6 mēnešus ilgs periods, kura lai-
kā topošais uzņēmējs veic bizne-
sa idejas sākotnējā novērtējuma 
izstrādi, biznesa prasmju un ie-
maņu apguvi. BI šajā laika posmā 
fizisko personu, kurai vēl ir tikai 
ideja par biznesa uzsākšanu no-
drošina ar uzņēmējdarbībai ne-
pieciešamo vidi (atvērtā tipa biro-
ju BI telpās), biroja aprīkojumu, 
kā arī bezmaksas konsultācijām, 
apmācībām un semināriem, kas, 
izdarot pirmajam lēcienam tik 
nezināmajā un biedējošajā bizne-
sa pasaulē, ļauj sajusties drošāk 
un stabilāk. Pirmsinkubācijas at-
balstam fiziskas personas var pie-
teikties visa gada garumā. 

Tiem, kas šo pirmsinkubācijas 
procesu ir noslēguši, kā arī jau no-
dibinātiem uzņēmumiem, kuriem 
jau ir skaidri definēta biznesa ide-
ja, taču trūkst uzņēmējdarbības 
brieduma, proti, uzņēmums ir 
jaunāks par trim gadiem, ir iespē-
ja pieteikties atbalstam inkubāci-
jā. Jaunus inkubācijas dalībniekus 
uzņemam reizi pusgadā, un at-
balsts uzņēmumam būs pie ejams 
četru gadu garumā, kuru lai-
kā uzņēmums nosprauž skaidrus 
mērķus. BI klientam ir pieejama 
bezmaksas uzņēmējdarbībai ne-
pieciešamā vide inkubatorā, biroja 
aprīkojums, bezmaksas konsultā-
cijas, apmācības un semināri, taču 
būtiskākā atšķirība no pirmsin-
kubācijas atbalsta saņēmējiem ir 
tā, ka, atrodoties inkubācijā, uz-
ņēmumam ir pieejams publiskais 
finansējums. Uzņēmums var sa-
ņemt 50% līdzfinansējumu pakal-
pojumiem (ekspertu un tehnolo-
ģiskās konsultācijas, finanšu, IT, 

juridiskie, dizaina un mārketin-
ga pakalpojumi, prototipēšana, 
testēšana u.c. pakalpojumi). Par 
būtisku atspēriena punktu jaun-
uzņēmumam, kurš atrodas inku-
bācijā, kalpo iespēja pretendēt uz 
grantiem. Komersantam pieejams 
grants 10 000 eiro apmērā speci-
fiskiem pakalpojumiem (prototi-
pēšana, testēšana u.c.) savukārt 
no otrā inkubācijas gada komer-
santam pieejams grants 5 000 eiro 
apmērā (iekārtas, materiāli un iz-
ejvielas) izmaksu segšanai. Kopu-
mā gada laikā inkubācijas atbalsta 
saņēmējs var pieteikties četriem 
grantiem. Tiesa, grantus, kas pa-
līdz komersantiem sasniegt inku-
bācijā notiektos mērķus, uzņēmu-
mam nepieciešams pilnā apmērā 
priekšfinansēt pašam.

Kopš 15 biznesa inkubatoru 
darbības uzsākšanas, tajos kopu-
mā atbalstu saņēmuši vairāk ne-
kā 130 jaunizveidoti komersanti, 
kuri kopumā nodarbinājuši vai-
rāk nekā 190 darbiniekus. No ko-
pējā komersantu apjoma vairāk 
nekā 30 ir radošo industriju jo-
mas pārstāvji. Gala labuma gu-
vēju skaits, kuri saņem nefinan-
siālu atbalstu pirmsinkubācijas 
veidā, ir vairāk nekā 500, kas ir 
sešas reizes lielāks skaits nekā sā-
kotnēji plānots. 

Ja raugāmies uz Madonas BI 
darbību šajā laika periodā (ņemot 
vērā, ka Madona nav lielpilsēta), 
to var raksturot, kā ļoti produk-
tīvu. Pieteikties Madonas BI at-
balstam var Madonas, Cesvaines, 
Lubānas, Ērgļu, Lubānas un Gul-
benes novadu jaunie un topošie 
komersanti. 

Publicitātes foto

“Ābecē uz vāka
Šodien gailis 
dzied…”
  J. Osmanis

Tā ir zīme, ka klāt Zinību  
diena un laiks posties  
uz skolu! 

Šogad Zinību diena Lat-
vijas skolās saskaņā ar Mi-
nistru kabineta noteiku-
miem Nr. 763 “Noteikumi 
par 2018./2019. mācību gada 
un mācību semestru sāku-
mu un beigu laiku” noritēs 
3. septembrī.

2018./2019. mācību gads 
būs turpinājums jau uzsāk-
tajam jaunā mācību satura 
un mācīšanās pieejas apro-
bācijas procesam. Pārmai-
ņas izglītībā vērstas uz to, 
lai samazinātu mācību sa-
tura sadrumstalotību, gal-
veno uzmanību veltot dziļas 
izpratnes veidošanai un iz-
glītojamo prasmju (lietpra-
tības jeb kompetenču) attīs-
tībai, piešķirot lielāku lomu 
bērnu un jauniešu personī-
bas attīstībai, attieksmju un 
vērtību veidošanai. Tādējā-
di sekmējot, ka skolēns ie-
mācās mācīties visa mūža 
garumā. Visu mācību satu-
ru caurvīs tādas prasmes kā 
kritiskā domāšana un prob-
lēmrisināšana, jaunrade un 
uzņēmējspēja, pašvadīta mā-
cīšanās, sadarbība, pilso-
niskā līdzdalība, digitālās 
prasmes. Jaunais izglītības 
saturs paredz, ka vidējās iz-
glītības iestādes varēs no-
drošināt mācību priekšmetu 
apguvi trīs līmeņos (pamata, 
optimālajā un augstākajā lī-
menī), piedāvājot skolēniem 
noteiktas mācību priekšme-
tu kombinācijas apgūt pa-
dziļināti, tādējādi iegūstot 
kvalitatīvu, individualizētu 
izglītību. Plānots palielināt 
izglītības iestāžu autonomi-
ju, dodot iespējas izmantot 
dažādas mācību organizāci-
jas formas (ne tikai mācību 
stundas), rosinot skolēnus 
veikt arī apjomīgus, starp-
disciplinārus uzdevumus  
un projektus.

Plānots, ka pilnveidotā 
pirmsskolas izglītības  
satura īstenošanu uzsāks  
2019. gada 1. septembrī.  
Savukārt jaunā mācību sa-
tura pakāpeniska ieviešana 
skolās sāksies no 2020. gada 
1. septembra – 1., 4., 7.  
un 10. klasē, no 2021. gada  
1. septembra – 2., 5., 8. un 
11. klasē, bet no 2022. gada  
1. septembra – 3., 6., 9. un 
12. klasē.

MADOnAS nOVADA 
PAŠVALDīBAS IZgLīTīBAS 

nODAĻA
➔  9. lpp

iedvesmojošu Zinību 
dienu mazajiem un 
lielajiem!

Lai jaunais 2018./2019. 
mācību gads mūsu 
novada izglītības iestādēs

ir radošs, ideju un 
enerģijas piestrāvots, 
patiesi interesants laiks,

kurā, kopīgi 
darbojoties, ikviens var

pētīt,
domāt,
jautāt,
noskaidrot,
izgudrot,
radīt,
atklāt un pierādīt sevi!
Lai skolēniem, 

pedagogiem un vecākiem 
ir vienota izpratne 
par sasniedzamajiem 
mērķiem, savstarpēja 
cieņa, atbalsts un 
uzticēšanās!

MADOnAS nOVADA 
PAŠVALDīBAS IZgLīTīBAS 

nODAĻA

atavojoties 
jaunajam mācību 

cēlienam, novēlam 
prieka pilnu, 

Biznesa inkubators ir kopienas vieta, kur esošajiem, jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem 
satikties, saņemt konsultācijas, atbalstu un darboties kopradē.
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Madonas novada pašvaldības domes  
18. jūlija sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
26. jūlija sēdes lēmumu pārskats

Madonas 
novada 
pašvaldība 
AIcInA 
DARBĀ 
eKOnOMISTu
Prasības pretendentam:
• augstākā izglītība 

finanšu vai ekonomikas 
jomā;

• labas informācijas 
tehnoloģiju lietošanas 
prasmes;

• labas analītiskās spējas, 
precizitāte un augsta 
atbildības sajūta;

• pieredze darbā 
tiks uzskatīta par 
priekšrocību.

galvenie veicamie 
pienākumi:
• pašvaldības budžeta, 

budžeta grozījumu 
sagatavošana, izpildes 
kontrole;

• PVN deklarācijas 
sagatavošana un 
iesniegšana EDS.

Pretendentam jāiesniedz 
šādi dokumenti:
• Pieteikums –  

motivācijas vēstule;
• CV Europass formātā;
• Izglītības dokumentu 

kopijas.

Dokumentus jāiesniedz līdz 
27.08.2018. plkst 16.00:
• personīgi Madonas 

novada pašvaldībā, 
101. kabinetā, Saieta 
laukumā 1, Madonā;

• nosūtot pa pastu uz 
adresi – Madonas novada 
pašvaldība, Saieta 
laukumā 1, Madonā,  
LV-4801;

• dokumentu nosūtot 
elektroniski uz e-pastu:  
dome@madona.lv.

Tālrunis uzziņām: 
64860065

Par Madonas 
Bērnu un 
jauniešu centra 
direktores 

iecelšanu amatā

Nolemj iecelt Solvitu Vigu-

li par Madonas Bērnu un jaunie-
šu centra direktori, pamatojoties 
uz Madonas BJC direktora amata 
pretendentu izvērtēšanu un Ma-
donas BJC direktora amata kon-
kursa komisijas locekļu novērtēju-
mu konkursa nolikuma noteiktajā 
kārtībā.

Par aizņēmuma 
ņemšanu SIA “Madonas 
siltums” pamatkapitāla 
palielināšanai 

Nolemj lūgt pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-

les un pārraudzības padomi atbal-
stīt aizņēmuma ņemšanu 138 063 
eiro apmērā Valsts kasē ar atlik-
to maksājumu uz 3 gadiem un at-
maksas termiņu uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi  SIA “Madonas siltums” pa-
matkapitāla palielināšanai prio-

ritārā investīciju projekta “Sil-
tumtrases izbūve no Dārza ielas 
maģistrālās siltumtrases līdz Ievu 
ielai, Madonā”  īstenošanai. Aiz-
ņēmumu izņemt 2018. gadā un 
apgūt 2018. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par SIA 
„Bērzaunes 
komunālais 
uzņēmums” 

pamatkapitāla 
palielināšanu

Nolemj piešķirt finansējumu 
SIA „Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” 50 819 eiro ar PVN pār-
vietojamas konteinertipa katlu 
mājas iegādei siltumenerģijas pie-
gādes pakalpojuma nodrošināša-
nai Vestienas pamatskolai, palie-
linot uzņēmuma pamatkapitālu 
par 50 819 eiro. Finansējumu pie-
šķirt no pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem. Turpmāk 
šo katlumāju uzņēmums varē-
tu izmantot kā pastāvīgu siltum-
enerģijas avotu citiem apkures 
objektiem ar atbilstošu siltum-
enerģijas patēriņu.

Par sociālās aprūpes 
pakalpojuma 
nodrošināšanu un 
biedrības dibināšanu 

Nolemj sniegt ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumu pilngadī-
gām personām ar smagiem garīga 
rakstura traucējumiem, nodibinot 
kopā ar Lubānas novada pašvaldī-
bu biedrību ar nosaukumu “Rup-
sala” (juridiskā adrese – “Ošu-
pes pamatskola”, Ošupes pagasts, 
Madonas novads, LV 4830) un 
biedrībai slēdzot ar Labklājības 
ministriju deleģējuma līgumu.

Nolemj no Madonas novada 
pašvaldības deleģēt darbam bied-
rības valdē Ošupes pagasta pār-
valdes vadītāju Aigaru Šķēlu un 
Madonas novada Sociālā dienesta 
vadītāju Gundaru Riekstiņu.

Nolemj pakalpojumu nodroši-
nāt vismaz 72 personām un pa-

kalpojuma nodrošināšanai prio-
ritāri nodarbināt valsts sociālās 
aprūpes centra “Latgale” filiāles 
“Lubāna” darbiniekus, kuri zau-
dēs darbu valsts sociālās aprūpes 
centra “Latgale” filiāles “Lubā-
na” slēgšanas rezultātā.

Nolemj atbalstīt, ka pakalpoju-
ma nodrošināšanai nekustamais 
īpašums “Vecumi”, Indrānu pa-
gastā, Lubānas novadā (kadastra 
Nr. 7058 012  0016) tiek nodots 
lietošanā Lubānas novada pašval-
dībai ar iespēju Lubānas novada 
pašvaldībai nekustamo īpašumu 
iegūt tās īpašumā.

Par pašvaldībai  
piederoša dzīvokļa  
parāda segšanu

Nolemj nosegt parādu par Ma-
donas novada pašvaldības dzīvok-
li Saules ielā 49A – 7, Madonā, 
par īri, apsaimniekošanu un at-
kritumu izvešanu – 719.02 eiro, 
pārskaitot SIA “Madonas nam-
saimnieks” un parādu par ūdeni 
– 33.07 eiro, pārskaitot AS “Ma-
donas ūdens”, lai daudzdzīvokļu 
dzīvojamā māja Saules ielā 49A, 
Madonā, varētu realizēt  plānoto  
projektu ”Daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas Saules ielā 49A, Mado-
nā, energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumi”.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu veselības 
projekta īstenošanai

Nolemj piešķirt priekšfinan-
sējumu 30 044,50 eiro apmērā no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem 
projekta “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Madonas novada iedzī-
votājiem” īstenošanai, īpaši teri-

toriālās, nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem, īstenojot vietēja 
mēroga pasākumus. Projekta īste-
nošanas termiņš – no 2017. gada 
14. jūnija līdz 2019. gada 31. de-
cembrim.

Par finansējuma 
piešķiršanu būvvaldes 
vajadzībām  

Nolemj piešķirt finansējumu 
interaktīvajam displejam ar dato-
ru un statīvu būvvaldes vajadzī-
bām, darbam ar BIS sistēmu (lai 
varētu digitāli iepazīties un ap-
strādāt projekta dokumentāciju, 
parādīt nepieciešamo informāci-
ju iedzīvotājiem) no pašvaldības 
budžeta rezervētiem līdzekļiem 
5 324 eiro apmērā (ar PVN).

Par izmaiņām Bērzaunes 
pagasta pirmskolas 
izglītības iestādē 
“Vārpiņa”

Nolemj ar 2018. gada 1. augus-
tu atvērt Bērzaunes pagasta pirm-
skolas izglītības iestādes “Vārpi-
ņa” jauktā vecuma bērnu grupu, 
Meža iela 23, Mārciena, Mārcie-
nas pagasts, pamatojoties uz to, 
ka, likvidējot Mārcienas sākum-
skolu, pirmskolas izglītības prog-
rammas īstenošana tiek nodota 
Bērzaunes pagasta pirmskolas iz-
glītības iestādei “Vārpiņa”.

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
30.11.2017. lēmumā Nr. 702 (pro-
tokols Nr. 25, 69. p.) “Par Mado-
nas novada pašvaldības pagas-
tu pārvalžu, Madonas pilsētas 
un to iestāžu un Madonas nova-
da pašvaldības administrācijas 
amata vienību sarakstu apstipri-
nāšanu” Bērzaunes pagasta pār-
valdes amata vienību sarakstā, ie-

kļaujot jaunas amata vienības ar 
01.08.2018. (skat. tabulu).

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu projekta 
„Vidzeme iekļauj” 
īstenošanai

Nolemj piešķirt priekšfinansē-
jumu 3 500 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem, projek-
ta “Vidzeme iekļauj” īstenošanai. 
Projekta ietvaros paredzēts pa-
lielināt kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo pakal-
pojumu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invalidi-
tāti un bērniem.

Par finansiālu atbalstu 
jauniešu vasaras  
nometnei

Nolemj piešķirt finansējumu 
420 eiro apmērā jauniešu vasaras 
nometnei “Kalve 2018” Madonas 
novada Barkavas pagasta Kalna 
skolā no 26. jūlija līdz 1. augus-
tam no 2018. gada budžetā izglītī-
bas pasākumiem atbalstam talan-
tīgiem skolēniem paredzētajiem 
līdzekļiem. Nometne tika rīkota 
trešo reizi, tajā piedalījās trīsdes-
mit pieci skolas vecuma latviešu 
jaunieši vecumā no 12 līdz 18 ga-
diem no Luksemburgas, Vācijas, 
Beļģijas, Īrijas un Latvijas. No-
metnē tika sponsorēta 8 Latvijas  
skolas vecuma jauniešu dalība no 
maznodrošinātām ģimenēm. 

Sagatavoja DAce cIPuLe, 
Lietvedības darbu speciāliste 

 
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties 

www.madona.lv vai klientu apkalpošanas 
zālē Saieta laukumā 1

Bērzaunes pirmskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” 
jauktā vecuma bērnu grupas Mārcienā amata vienības

Amata nosaukums Profesijas 
kods

Amata 
vienību 
skaits

Amatalgas 
likme EUR

Mēneša 
algas 
fonds 
EUR

Pirmskolas izglītības skolotājs 234201 1,436 680 976
Pirmskolas izglītības mūzikas skolotājs 234202 0,15 680 102
Skolotājs logopēds 235201 0,09 680 61
KOPĀ pedagoģiskiem darbiniekiem  1,61  1095
Pirmskolas skolotāja palīgs 531201 1,5 456 684
KOPĀ tehniskiem darbiniekiem  1,5  684

 
 

Vairāk par vakancēm, izglītības iestādēm, slodzēm 
iespējams uzzināt Madonas novada pašvaldības 

mājaslapā www.madona.lv sadaļā “Izglītība” –  
Vakances izglītības iestādēs.

gatavojoties jaunajam  
mācību gadam,  
vairākas Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādes 
aicina darbā pedagogus uz 
vakantām amata vietām. 
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Madonas novada pašvaldība sadarbībā  ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īsteno pro-
jektu Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus 
ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālā teri-
torijā Sauleskalnā, Madonas novadā”. 

Projekta mērķis ir Sauleskalna ciema indus-
triālās teritorijas revitalizācija, reģenerējot de-
gradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada 
attīstības programmai 2013.–2020. gadam, no-
drošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veici-
nošu teritoriālo izaugsmi, radot jaunas darba vie-
tas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvējot 
ielas, kas nodrošina piekļuvi industriālajai teri-
torijai. 

Projekta ietvaros ir uzsākti būvdarbi Kār-
ļa un Sauleskalna ielās, tos veic SIA “8 CBR” un 
būvuzraudzību veic SIA “RoadLat”. 

Projektā paredzēts veikt Kārļa un Sauleskal-
na ielas, kas ir piekļuves ielas degradētajai te-
ritorijai, pārbūvi, veicot sagatavošanas darbus, 
zemes klātnes izbūves darbus, segas izbūvi, lab-
iekārtošanu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un 
apgaismojuma izbūvi projektā paredzētajās vie-
tās. 

Informāciju sagatavoja IneSe SOLOZeMnIece, 
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste; 

eDgARA gAILuMA foto 
 

uzsākti būvdarbi  projektā  
nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve  
un lietus ūdeņu novades sistēmas 
izbūve industriālā teritorijā 
Sauleskalnā, Madonas novadā”

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) ir uzsākusi tre-
šo pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo 
izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompe-
tences pilnveide” visā Latvijā. Tajā ikviens strādājošais un paš-
nodarbinātais no 25 gadu vecuma var pieteikties mācībām, līdz 
17. septembrim iesniedzot pieteikumu kādā no 70 izglītības ies-
tādēm, tostarp 8 nozarēs un 5 izglītības iestādēs Madonas no-
vadā.

Iespējas izmato jau vairāk nekā 8000 nodarbināto 
visā Latvijā

“Kopš pirmās pieteikšanās kārtas izsludināšanas pērn rude-
nī šajā projektā iesaistījušies jau vairāk nekā 8000 strādājošo. 
Līdz šim pieprasītākās tautsaimniecības nozares, kurās arī ir 
visvairāk mācību dalībnieku, ir elektronisko un optisko iekārtu 
ražošana un IKT, kā arī būvniecība. Trešā pieprasītākā ir trans-
porta un loģistikas nozare, kas strauji attīstās. Šīs ir Latvijas 
ekonomikai prioritāras nozares, kurās kvalificēta darbaspēka 
trūkums ir visaktuālākais. Strādājošo iedzīvotāju iesaistīšanās, 
kā arī izglītības nozares un darba devēju sadarbība šī projekta 
īstenošanā ir pozitīvs signāls darba tirgum, kas apliecina, ka ie-
cere ir attaisnojusies,” stāsta VIAA direktore Dita Traidās.

Mācību dalībnieku vidū 66% ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 
savukārt vairāk nekā trešā daļa ir vecumā no 45 gadiem, kas ir 
prioritārā projekta mērķauditorija. 10% visu izglītības ieguvēju 
ir vecumā no 56 gadiem, kas apliecina Latvijas darbaspēka ga-
tavību mācīties mūža garumā. 

Madonā piedāvā apgūt 36 izglītības programmas

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt ap 
100 dažādu prasmju un kvalifikāciju, ko izglītības iestādes pie-
dāvā mācīties vairāk nekā 400 dažāda garuma un satura izglī-
tības programmās. Madonas novadā ir pieejamas 36 izglītības 
programmas, taču pilsētas un tuvējo novadu iedzīvotāji var pie-
teikties mācīties arī citās Latvijas vietās, ja var to savienot ar 
darbu un dzīvi savā pilsētā vai novadā.

Madonas novadā mācības pieejamas tādās nozarēs kā elek-
tronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT, metālapstrāde, 
mašīnbūve un mašīnzinības, transports un loģistika, kokrūp-
niecība, ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms, enerģētika, ķīmis-
kā rūpniecība, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas iz-
strādājumu ražošana. 

Nozaru klāstā Madonas novadā ir izglītības programmas, 
kurās var ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī pārkvalificē-
ties, – piemēram, apgūt lokmetinātāja, elektromontiera vai šū-
šanas iekārtu operatora profesiju. 

Madonas novadā mācības piedāvā Latvijas Universitāte, mācī-
bu centrs “AUSTRUMVIDZEME”, mācību centrs “BUTS”, “MC 
Alfa” mācību centrs un mācību un konsultāciju centrs “ABC”.

Strādājošajiem, pašnodarbinātajiem un jaunajiem 
vecākiem darba attiecībās

Lai pieteiktos mācībām, iedzīvotājiem jābūt sasniegušiem 25 
gadu vecumu, strādājošiem vai pašnodarbinātiem. Pieteikties 
var arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļināju-
mā, saglabājot darba attiecības. 

Madonas novadā sākusies trešā 
pieteikšanās eS fondu mācībām 
pieaugušajiem

“Vai varam sevi un savus tuvākos 
pasargāt no vēža?”

Arvien biežāk sociālos me-
dijos var ieraudzīt lūgumu pēc 
palīdzības un ziedojumiem no 
cilvēkiem, kuriem atklāts ļaun-
dabīgs vēzis. Neviens no viņiem 
nebija to gaidījis un tam gatavs. 
Uzzinot savu diagnozi, cilvēki ir 
nobijušies un apmulsuši. Bieži 
diagnoze tiek atklāta vēlu. Kaut 
atklājot laicīgi (I vai II stadijā), 
ārstniecība notiek daudz veik-
smīgāk, un ir liela iespēja tapt 
veselam.  

Kā rīkoties? Vai ir iespēja sevi un 
savus mīļos pasargāt?  

Teikšu “Jā!”.  
50% saslimšanu ietekmē uz-

turs, lauksaimniecība un vide. 
Otri 50% būs atkarīgi arī no ģe-
nētikas. Bet arī tad varam lai-
cīgāk pievērst uzmanību signā-
liem.  

Ko un kā darīt, lai sevi un savus 
mīļos pasargātu?  

Par to runāsim sanākot kopā 
6. septembrī plkst. 12.00 Madonas 
novada bibliotēkā.  

Runāsim par riskiem, veselī-
gu uzturu un gardām receptēm. 
Kā laicīgi diagnosticēt un kādas 
ir iespējamās ārstēšanas meto-
des? Kā uztvert šo diagnozi, kur 

meklēt atbalstu un palīdzību, un 
kā reaģēt?  

Jaukā sarunā un, atbildot uz 
jūsu jautājumiem, ar jums būs 
kopā Latvijas Vidzemes onkolo-
ģijas vēstnese – Ingūna Bedike-
re.  

Kā arī visas dienas garu-
mā, no plkst. 10.00, pie Mado-
nas novada bibliotēkas būs ra-
dio mamogrāfs ar iespēju veikt 
bezmaksas krūšu pārbaudi. Vē-
lams laicīgi pierakstīties rindā 
uz e-pastu: dzivesgriba@inbox.
lv vai, piesakoties pa telefonu: 
25431313.  

uz tikšanos Madonā,  
IngūnA BeDIKeRe  

Latvijas Sarkanā Krusta  
Madonas komiteja sadarbībā  
ar Valsts asinsdonoru  
centru organizē mobilā  
autobusa izbraukumu 
uz Madonu. 

Latgales filiāles 
darbinieki informē, ka 
2018. gada 30. augus-
tā plkst. 9.00–13.00 Mado-
nas mūzikas skolas Zvaigžņu zā-
lē tiek gaidīti brīvprātīgie asins 
ziedotāji. Valsts asinsdonoru cen-
tra Latgales filiāles virsmāsa Vel-

ta Andrijevska pastāstīja, ka šā 
gada pirmajā izbraukuma reizē 

23. februārī  tika reģistrē-
ti 120 asins ziedotāji, no 

kuriem 17 – pirmreizē-
jie. Savukārt 31. maijā 
asinis nodeva 111 brīv-
prātīgie, no kuriem 10 

pirmreizējie. 
Atgādinām, ka dono-

ri, kuri gada laikā (365 die-
nu ietvaros) asinis ziedo trīs vai 
vairāk reizes, vai donori, kas ga-
da laikā (365 dienu ietvaros) zie-
do asins komponentus sešas un 

vairāk reizes bez maksas, saņem 
Donora privilēģiju karti. Donora 
privilēģiju karte dod iespēju sa-
ņemt dažādas atlaides.

Gaidām brīvprātīgos asins-
donorus Madonas mūzikas skolā 
Zvaigžņu zālē.

Līdz jāņem pase vai ID karte 
un bankas konta Nr.

Ziedo asinis, radi smaidu! 

Informāciju sagatavoja  
IneSe ZĀLīTe,

Latvijas Sarkanā Krusta  
Madonas komitejas brīvprātīgā

Aicinām atbalstīt asinsdonoru dienu Madonā!

esiet aicināti uz semināru – sarunu



4 Madonas Novada Vēstnesis 
             2018. gada augusts Izglītība

Vārdu salikums „izglītības 
reforma” pēdējos gadu desmitos 
ir lietots daudz, un attieksme 
sabiedrībā ir ļoti pretrunīga. 
Jaunākās reformas izglītībā saista 
ar kompetences jēdzienu, kas 
mācību procesā ir gala rezultāts.  
Kompetence ir indivīda gatavība 
dzīves darbībai mūsdienu 
mainīgajā pasaulē. Vai mēs, 
pieaugušie, strauji mainīgajos 
sabiedrības dzīves procesos un 
darba tirgus tendencēs, esam 
gatavi adekvāti rīkoties un 
mainīties atbilstoši jaunajiem 
apstākļiem?

Statistika liecina, ka šobrīd 
ES valstīs viens no pieciem jau-
niešiem ir bezdarbnieks vai cil-
vēks bez darba, kuru uztur vecā-
ki.

Mūsdienās katram cilvēkam 
ir jābūt gatavam mainīt profesio-
nālās darbības virzienus, jo no-
tiek iepriekšējā gadsimtā sasto-
pamo profesiju izzušana (2016. 
gadā no Profesiju klasifikatora 
svītrotas 236 profesijas) un pilnī-
gi jaunu profesiju rašanās (Pro-
fesiju klasifikatorā iekļautas 50 
jaunas profesijas). 

Beidzot 9. klasi, jaunietim jā-
veic pārdomāta izvēle tālākizglītī-
bā. Ko darīt – klausīt sirdsbalsij, 
ieklausīties vecākos, skolotājos, 
vai labāk izvēlēties darba tirgū 

pieprasītāko, pelnošāko profesi-
ju? Vidusskola, tehnikums, ko-
ledža, arodskola tās ir izvēles ie-
spējas absolventiem, diemžēl 60% 
jauniešu nezina, ko darīt tālāk, 
un izvēle tiek veikta nepārdomāti.

Tālākizglītībā Madonas pilsē-
tas vidusskola ir viena no iespē-
jām mūsu novadā, jo skola pa-
pildus formālajai akadēmiskajai 
izglītībai piedāvā dažādas apmā-
cības un neformālās izglītības ie-
spējas, kas ir būtiskas komponen-
tes, lai tiktu veicināta jauniešu 
konkurētspēja. Tieši neformālās 
izglītības mācību metodes palīdz 
audzēkņiem attīstīt kompetences 
un veicina izpratni par darba tir-
gu un uzņēmējdarbību. Pētījumi 
liecina, ka jaunieši vislabāk mā-
cās, ja tiem tiek dota iespēja uz-
ņemties aktīvu lomu un apzinā-
ties savu izvēli. 

Jau vairākus gadus Madonas 
pilsētas vidusskola profesionālā 
virziena programmā jauniešiem 
piedāvā iespēju „pagaršot” sev 
interesējošo profesiju. 20 stundu 
praksē audzēkņi pilnveido komu-
nikācijas prasmes, iepazīstas ar 
profesijas pamatiem, darba spe-
cifiku, apstākļiem, papildus ir jā-
intervē profesionālis un jāiepa-
zīstas ar tālākizglītības iespējām. 
Prakses laikā jaunieši aizpilda die-
nasgrāmatu un noslēgumā saņem 
darba devēja raksturojumu par 

darba disciplīnu, kvalitāti un at-
tieksmi. Nelielās prakses noslēgu-
mā jāveic pašvērtējums, pārdomā-
jot ieguvumus, jaunās prasmes, 
turpmākās sadarbības iespējas 
utt. Paldies novada iestādēm, dar-
ba devējiem un uzņēmējiem, kas 
uzņemas papildus darbu, strādā-
jot ar jauniešiem. Vairākus gadus 
audzēkņi praktizējušies Madonas 
novada iestādēs un uzņēmumos 
PII „Saulīte”, „Priedīte”, „Kas-
tanītis”, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzejā, Litas 
un Kaspara Udrasu veterinār-
ārstu praksē, Madonas novada 
tūrisma informācijas centrā, Ma-
donas bērnu un jaunatnes sporta 
skolā, Madonas pašvaldības infor-
mācijas tehnoloģiju nodaļā, veika-
lā „Papīrs”, Valsts robežsardzes 
Viļakas pārvaldes Madonas noda-
ļā, tulkojumu pakalpojumu firmā 
“AZ Translations”. 

Lai noskaidrotu, kādas pras-
mes darba devēji sagaida no jau-
niešiem, tika veikta aptauja. 
Aptaujā piedalījās I. Vabule, Ma-
donas biznesa inkubatora vadī-
tāja, I.Vogina, Madonas novada 
Uzņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstības nodaļas galvenā speciā-
liste, N. Janoviča, SIA “Audita 
grupa” vadītāja, H. Circāns, uz-
ņēmējs, V. Lamberte, Madonas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja. Aptaujas rezultāti lieci-

na, ka sabiedrība no jauniešiem 
sagaida prasmi lietišķi komuni-
cēt, sasveicināties, iepazīties, pa-
reizi aizpildīt lietišķos rakstus, 
prasmi uzstāties un noformulēt 
jautājumu, pārzināt lietišķo ap-
ģērba un galda etiķeti, tātad lie-
tišķā komunikācija – prasmes, 
kas nepieciešamas gan ikdieniš-
ķas situācijās, gan darījumu vidē.

Pamatojoties uz mācību 
priekšmetu standartu, tika iz-
strādāta profesionālās kompeten-
ces pilnveides programma māj-
saimniecības priekšmeta ietvaros 
„Lietišķā komunikācija”. 

Programmas ilgtermiņa mēr-
ķis paredz attīstīt lietišķās ko-
munikācijas prasmes un skolēnu 
pašizpētes un pašvērtējuma spē-
jas, veicinot patstāvīga un pārdo-
māta lēmuma pieņemšanu tālāk-
izglītībā. Tēmas ietvaros jaunieši 
tiks iepazīstināti ar komunikāci-
jas un saskarsmes specifiku, ķer-
meņa valodu, improvizācijas me-
todēm sevis iepazīšanai, prasmi 
uzstāties, apģērba un galda kul-
tūru. Savukārt aktiermeistarības 
klasi vadīs aktieris, atklājot ak-
tiera profesijas dažādās šķautnes, 
dodot iespēju jauniešiem izmēģi-
nāt savas spējas praktiskajos uz-
devumos. 

Realizējot programmu, peda-
gogiem jādomā par sabiedrības 
tendencēm kopumā un jāpiedā-

vā izaugsmes iespējas jauniešiem, 
kas veicina komunikāciju un lie-
tišķo etiķeti, pašnovērtēšanas un 
izzināšanas prasmes, mērķu iz-
virzīšanu un sasniegšanu. Mado-
nas novada pašvaldības izglītības 
programmu projektu konkursa 
ietvaros skola saņēma līdzfinan-
sējumu programmas realizēša-
nai. Zviedrijas telekomunikāciju 
uzņēmums Tele2, tirdzniecības 
un atpūtas centrs „Efeja”, skais-
tumkopšanas salons „Kolona”, 
veikals „Eridana”, NVA, Mado-
nas novada Uzņēmējdarbības un 
tūrisma nodaļa ir skolas sadarbī-
bas partneri, kas piedalīsies prak-
tiskajās nodarbībās. 

Veiksmīgu mācību un sadar-
bības procesu vēlot, pievieno-
jos Andreasa Šlehera ESAO or-
ganizācijas direktora teiktajam: 
“Mūsdienās skolas mērķis ir at-
tīstīt skolēnu spēju mācīties mū-
ža garumā, domāt un darboties 
kompleksās situācijās, dzīvot 
daudzveidīgā pasaulē kā aktī-
vam, atbildīgam pilsonim. Sko-
las absolventa veiksmes atslēga 
ir nevis iegūto zināšanu apjoms, 
bet gan, ko viņš spēj paveikt ar 
savām zināšanām.”

Informāciju sagatavoja 
 SAnITA SOLOVJeVA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs karjeras konsultants

Madonas pilsētas vidusskola 
2018./2019. m. g. uzsāks 3. septembrī 
plkst. 10.00 ar kopīgu svinīgo 
pasākumu Saieta laukumā. 1. klašu 
audzēkņi uz savu pirmo mācību stundu 
pulcējas plkst. 9.00 Skolas ielā 8.

Vasaras periods ir bijis ražīgs un 
darbīgs, lai sagatavotos jaunajam 
mācību darba cēlienam. Projekta 
“Vispārējās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana Madonas novadā” 
realizācijas gaitā skola ir moderni-
zējusi 25 mācību kabinetus, aprīko-
jot tos ar modernu datortehniku un 
IT risinājumiem. Skolēnus gaidīs arī 
3D printēšanas klase, ar iespēju ap-
gūt objektu modelēšanu un sadarbo-
ties ar citām skolām Eiropā. Jaunas 
mēbeles, planšetes, roboti, virtuā-
lās realitātes mācību materiāli – tās 
ir lietas, kuras visa mācību gada ga-
rumā pakāpeniski papildinās skolas 
mācību līdzekļu klāstu un būs at-

balsts skolas dabaszinību, matemā-
tikas un tehnikas virziena program-
mas attīstībai.

Skola turpinās darboties vairā-
kos ES finansētos projektos.  10.–12. 
klašu skolēniem ir iespēja piedalītie 
Nord plus projektā, lai, sadarbojoties 
ar Islandes, Igaunijas, Lietuvas, So-
mijas un Dānijas skolēniem, domātu 
un meklētu risinājumus tūkstošgades 
mērķu sasniegšanai, bet Erasmus+ 
projektā šogad pamatskolas skolēniem 
stiprināsim uzņēmējdarbības prasmes 
kopā ar Spānijas, Itālijas, Grieķijas, 
Horvātijas un Īrijas vienaudžiem.

Skola šajā mācību gadā realizē 
7 izglītības programmas – 3 pamat-
izglītībā un 4 vidējā izglītībā, no 1. 
septembra arī neklātienes izglītības  
programmas. 

Iespējām, atklājumiem un sasnie-
gumiem bagātu jauno mācību gadu!

IneSe STRODe, Madonas  
pilsētas vidusskolas direktore

Kas jauns Madonas pilsētas 
vidusskolā, uzsākot jauno 
mācību gadu?

Skolas absolventa veiksmes atslēga

Izglītības iestāde Pasākuma norises laiks
Pasākuma norises vieta  
(ja tā nenotiek skolā)

Andreja Eglīša  
Ļaudonas vidusskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Barkavas pamatskola 03.09.2018. plkst. 9.00

Bērzaunes pamatskola 03.09.2018. plkst. 9.00

Degumnieku pamatskola 03.09.2018. plkst. 9.30

Dzelzavas internātpamatskola 03.09.2018. plkst. 11.30

Dzelzavas pamatskola 03.09.2018. plkst. 9.00

Kalsnavas pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Kusas pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Lazdonas pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Liezēres pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Madonas pilsētas vidusskola 03.09.2018. plkst. 10.00 Saieta laukumā
Madonas Valsts ģimnāzija 03.09.2018. plkst. 12.00 Saieta laukumā
Mētrienas pamatskola 03.09.2018. plkst. 9.30

Praulienas pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Vestienas pamatskola 03.09.2018. plkst. 10.00

Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs

10.09.2018. no plkst. 12.00 
līdz plkst. 16.00  
(vai individuāli, kad var)

Iepazīšanās ar piedāvātajām 
interešu izglītības programmām 
Madonas Bērnu un jauniešu centra 
telpās Skolas ielā 8A un MF JIC 
“Kubā”

11.09.2018. no plkst. 13.00 
līdz plkst. 15.00

Mācību gada atklāšanas pasākums 
skvērā pie “Kuba” (Kultūras nama) 
– “Pamani prieku!”

Zinību dienas svinīgie pasākumi 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs
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Rīgas Tehniskā universitāte (RTu) ir vieta, 
kur satiekas zinātne, inovācijas, pētniecība, 
tehnoloģijas un uzņēmējdarbība. RTu 
ir vienīgā tehniskā augstskola Latvijā, 
kas spēj nodrošināt daudzpusīgu 
inženierstudiju programmu klāstu, turklāt 
piedāvāt arī nepilna laika studiju iespējas.

Studējot nepilna laika studiju prog-
rammās (neklātienē), iespējams veiksmī-
gi apvienot izglītošanos ar pilnas slodzes 
darbu un rūpēm par ģimeni. Neklātienes 
studijās tiek nodrošināts elastīgs kursa 
saturs un metodes, e-studiju iespējas, kā 
arī individuāla pieeja ikvienam studen-
tam. RTU Neklātienes un vakara studiju 
departamentā šobrīd sestdienās tiek īste-
notas kopskaitā 12 bakalaura un 5 ma-
ģistra studiju programmas. Vairāk iespē-
jams uzzināt: www.rtu.lv/neklatiene.

Lai veicinātu pārdomātu pamatskolu 
un vidusskolu absolventu tālākās izglītī-
bas un karjeras izvēli, Latvijas Darba de-
vēju konfederācija sadarbībā ar karjeras 
un izglītības portālu prakse.lv, jau septīto 
gadu īsteno daba devēju aptauju. Par ne-
mainīgu līderi un darba devēju ieteiktā-
ko augstskolu Latvijā visus šos gadus tiek 
atzīta Rīgas Tehniskā universitāte. Līdz 
ar to iespējams secināt, ka darba tirgū ir 

Madonas novada pašvaldība 
14.03.2018. ir noslēgusi vienošanos ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 Vispā-
rējās izglītības iestāžu mācību vides uz-
labošana Madonas novadā” īstenošanu. 

Projekta īstenošana paredzēta vispā-
rējās izglītības iestādēs Madonas Valsts 
ģimnāzijā (Skolas iela 10, Madona) un 
Madonas pilsētas vidusskolā (Valdemāra 
bulvāris 6, Madona). 

Projekta mērķis ir Madonas nova-
da izglītības infrastruktūras attīstība, 
lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā 
balstītā vispārējās izglītības satura pakā-
penisku ieviešanu. 

Pojekta ietvaros paredzēta ieguldījumu 
veikšana atbalstāmajās darbībās: 
• ergonomiskas mācību vides izveide 

Madonas pilsētas vidusskolā un Ma-
donas Valsts ģimnāzijā, 

• informācijas un komunikāciju teh-
noloģiju risinājumu ieviešana un ap-
rīkojuma iegāde Madonas pilsētas 
vidusskolā un Madonas Valsts ģim-
nāzijā; jaunu dabaszinātņu un mate-
mātikas kabinetu iekārtošana 7.–9. 
klašu grupai Madonas pilsētas vidus-
skolā un Madonas Valsts ģimnāzijā; 
reģionālā metodiskā centra izveide 
Madonas Valsts ģimnāzijā, 

• sporta infrastruktūras pārbūve Ma-
donas pilsētas vidusskolā. 
Projekta izmaksas kopā – EUR 

7194348.73, attiecināmās izmaksas – 
EUR 5651609.61, Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda finansējums – EUR 
3629094.00 jeb 64.21%, valsts budže-
ta dotācija – EUR 505628.90 jeb 8.95%, 
Madonas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums – EUR 1516886.71 EUR jeb 

Studē RTu neklātienē un kļūsti 
par konkurētspējīgu inženieri

Bakalaura studiju programmas  
neklātienē

Studiju 
ilgums

Būvniecība 5 gadi
Ģeomātika 5 gadi
Transportbūves 5 gadi
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija 6 gadi
Elektronika un mobilie sakari 4 gadi
Enerģētika un elektrotehnika 4 gadi

Elektrotehnoloģiju datorvadība 5 gadi

Automobiļu transports 5 gadi
Dzelzceļa elektrosistēmas 5 gadi
Dzelzceļa transports 5 gadi
Siltumenerģētika un siltumtehnika 5 gadi
Mašīnu un aparātu būvniecība 5 gadi

vajadzīgi inženieri un augsto tehnoloģi-
ju speciālisti un ka tos vislabāk profesio-
nālajai dzīvei sagatavo RTU. 

Dokumentu iesniegšana RTU nepil-
na laika pamatstudiju un augstākā līme-
ņa studiju programmās norisināsies līdz 
24. augustam. Detalizētāka informācija: 
www.rtu.lv/uznemsana.

Informāciju sagatavoja LAuRA uZuLe, 
Rīgas Yehniskās universitātes 
neklātienes un vakara studiju 

departamenta 
projektu vadītāja

Mūsdienās ir pierasts, ka bērni mobi-
lo tālruni lieto jau no pirmās klases. Vien-
laikus ir svarīgi, lai pirmā pieredze  te-
lefona  lietošanā ir sekmīga – lai bērns 
saprot un apzinās, ka reizē ar telefonu ie-
gūst arī atbildību par sa-
vu un apkārtējo drošību 
ikdienā un digitālajā vi-
dē. Uzsākot jauno mācī-
bu gadu ,Madonas nova-
da pašvaldība bija viena 
no pirmajām, kas atsau-
cās Amigo iniciatīvas lai-
mīgām ģimenēm aicinājumam pieteikties 
izglītojošajiem bukletiem par telefona lie-
tošanu. Materiāli tiks nogādāti visās Ma-
donas novada mācību iestādēs, un  mācī-
bu  gada sākumā tos bez maksas saņems 
atbilstošā vecuma audzēkņu ģimenes.

Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm 
sadarbībā ar skolu psiholoģi Sabīni Vil-
ciņu ir izstrādājusi izglītojošu materiā-
lu par telefona lietošanu “Mobilais gud-
rinieks”. Tas paredzēts pirmklasniekiem 
un bērnudārzu sagatavošanas grupiņu 
audzēkņiem. Materiālā vienkāršā un bēr-
nam saprotamā veidā apskatīti jautājumi, 
kas kopā ar vecākiem pārrunājami, sākot 
lietot savu pirmo mobilo tālruni. Nostipri-
nāt apgūtās zināšanas un iegūt noderīgas 
prasmes bērni varēs ar interaktīvu spēļu 
un uzdevumu palīdzību, kas būs pieejami 
interneta vietnē www.amigo.lv/mobilais-
gudrinieks, sākot ar 20. augustu.

 “Telefons, uzsākot skolas gaitas, ir 
nepieciešamība, bet vecāku atbildība ne-
beidzas ar tā iegādi. Ar mobilo telefo-
nu bērns nonāk jaunā, virtuālā pasaulē, 
kur vecākiem samazinās iespējas būt vi-
ņam blakus, tāpēc ir svarīgi radīt bērnam 
pietiekamu izpratni par jauno atbildību,” 
motivāciju izglītot pašus mazākos skaidro 
Amigo valdes priekšsēdētājs Artūrs Frei-
manis.

Arī materiāla līdzautore Sabīne Vilci-

ņa uzsver, ka ar bērnu svarīgi izrunāt te-
lefona lietošanas jautājumus pirms uz-
sākta tā lietošanas. “Jebkurus drošības 
jautājumus un noteikumus ar bērnu jā-
izrunā pirms paša notikuma, tostarp at-

tiecībā uz telefona lietošanu. 
Sarunu ieteicams uzsākt brī-
dī, kad bērns izrāda interesi, 
ka vēlas pats savu mobilo te-
lefonu,” iesaka skolu psiholo-
ģe Sabīne Vilciņa. 

Materiāla autori priecājas 
par lielo atsaucību – kopumā 

šobrīd pieteikti jau turpat 15 000 bukleta 
eksemplāru, kas tiks nodoti mācību iestā-
dēm Jelgavā, Jūrmalā, Daugavpilī, Rēzek-
nē, Liepājā, Rīgā, Valmierā un Ventspilī, 
kā arī vēl 55 Latvijas novadu pirmklasnie-
kiem un bērnudārzu sagatavošanas gru-
piņu audzēkņiem.

Pieteikšanās materiāliem turpinās, 
novadu izglītības pārvaldes un mācību 
iestādes ir aicinātas sūtīt informāciju par 
nepieciešamo skaitu  uz e-pastu: atsauks-
mes@laimigamgimenem.lv. 

Par Amigo iniciatīvas laimīgām ģime-
nēm darbību. Amigo iniciatīva laimīgām 
ģimenēm aktīvi īsteno mācību program-
mu “Kā būt par vecāku 21. gadsimtā”, pa-
līdzot ģimenēs veidot atbildīgus mobilo 
tehnoloģiju lietošanas paradumus. Prog-
rammas ietvaros jau 65 mācību iestādēs 
visā Latvijā ir pieejamas īpaši sagatavotu 
sociālo pedagogu un skolu psihologu or-
ganizētās individuālās konsultācijas un 
lekcijas skolēnu vecākiem, kas palīdz ri-
sināt jautājumus par mobilo tehnoloģiju 
lietošanu ģimenēs. Vecākiem pieejams arī 
virtuālais palīgs jeb vienkārša un efektī-
va lietotne bērnu ekrāna laika plānošanai 
“Palīgs vecākiem”.

Informāciju sagavatoja  
KRISTīne HeRMAne, 

SIA “ZetcOM”  
vecākā projektu vadītāja  

Visi Madonas pirmklasnieki un 
sagatavošanas grupiņu audzēkņi 
mācīsies telefonu lietot atbildīgi

Par projektu nr. 8.1.2.0/17/I/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana 
Madonas novadā” īstenošanu

26.84% no kopējām attiecināmām iz-
maksām, neattiecināmās izmaksas – 
EUR 1542739.12. 

Projekta ietvaros ir uzsāktas vairākas 
aktivitātes:
• Izstrādāts būvprojekts “Madonas pil-

sētas vidusskolas un stadiona pārbū-
ve” un veikta būvekspertīze;

• Izstrādāts būvprojekts “Madonas 
Valsts ģimnāzijas un stadiona pārbū-
ve” un veikta būvekspertīze;

• Iegādāta ergonomiskas mēbeles 3 
klašu komplektiem;

• Iegādātas IT tehnoloģijas Mado-
nas pilsētas vidusskolā un Madonas 
Valsts ģimnāzijā (plasnšetdatori, por-
tatīvie datori, skārienjūtīgie displeji, 
balsošanas pultis).
Tiek gatavota iepirkuma dokumen-

tācija būvdarbiem “Madonas Valsts ģim-
nāzijas un stadiona pārbūve” un “Ma-
donas pilsētas vidusskolas un stadiona 
pārbūve”. 

Lai nodrošinātu skolēnu interesi par 
eksaktajiem mācību priekšmetiem, ir 
uzsākta iepirkuma procedūra 3D printe-
ru un 3D skenēšanas komplektu piegā-
dei Madonas pilsētas vidusskolā un Ma-
donas Valsts ģimnāzijā.

Projekta plānotais īstenošanas ter-
miņš – līdz 2023. gada 31. decembrim.

Projekta īstenošanas rezultātā Ma-
donas novadā tiks modernizētas 2 vis-
pārējās izglītības iestādes – Madonas 
Valsts ģimnāzija un Madonas pilsētas vi-
dusskola. 

Informāciju sagatavoja  
IneSe SOLOZeMnIece, 

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
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Aktualitātes Madonas novada bibliotēkā
Kā sekmēt lasītprieku? uz šo 
jautājumu atbildi meklē vecāki 
un skolotāji, bibliotekāri un 
audzinātājas. Vasara ir īstais laiks, 
lai kopīgi ar bērniem atklātu, 
iepazītu un iemīlētu daudzveidīgo 
grāmatu pasauli. 

Kopš 2002. gada Madonas 
novada bibliotēkas bērnu lite-
ratūras nodaļa piedalās lasīša-
nas veicināšanas programmā “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
Tā ir LR Kultūras ministrijas 
un Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas finansēta Bērnu literatū-
ras centra iniciatīva. Lasīšanai 
tiek piedāvāta 6 grāmatu kolek-
cija, atbilstoši vecumam – 5+, 
9+, 11+,15+ un pieaugušie. Jau 
vairāk nekā 50 bērnu literatū-
ras nodaļas klientu lasa un vēr-
tē projekta grāmatas. Nāc uz 
bibliotēku un kļūsti par “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūri-
jas 2018” lasīšanas ekspertu! Ar 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žū-
rijas” jauno 2018. gada grāmatu 
kolekciju var iepazīties bibliotē-
kas mājaslapā.

Lai dažādotu bibliotēkas pie-
dāvājumu ģimenēm, bērnu li-
teratūras nodaļa uzsākusi dalī-
bu bērnu grāmatu izdevniecības 
“Liels un mazs” starptautiska-
jā lasīšanas veicināšanas projektā 
“Mūsu mazā bibliotēka”. Izdevnie-
cība tika nominēta 55. Starptau-
tiskā Boloņas bērnu grāmatu 
tirgus prestižajai balvai “Gada 
labākais bērnu grāmatu izde-
vējs”. Šī ir pirmā reize, kad kāds 
Latvijas grāmatizdevējs tiek no-
minēts prestižajai balvai, kuru 
piešķir, izceļot izdevēju augsto 
profesionalitāti, ar kādu tie ie-
priekšējā gadā īstenojuši inova-
tīvus un intelektuāli augstvērtī-
gus bērnu grāmatu projektus.

Projektā “Mūsu mazā biblio-
tēka” ir izdotas sešas bilžu grā-
matas (piecas no tām ir Eiropas 
mazo valodu bilžu grāmatu tul-

kojumi), kuras bēr-
niem no 4 līdz 8 ga-
diem tiek piedāvātas 
lasīt kopā ar pieau-
gušajiem. Bilžu grā-
matas formāts ir 
īpaši piemērots un saistošs bēr-
niem, kas vēl tikai apgūst un at-
tīsta lasītprasmi.

Projekta prezentācija un pir-
mā interesentu tikšanās noti-
ka Madonas novada bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļā 5. jūni-
jā. Kopīgi tika izlasīta Pšemis-
lava Vehteroviča bilžu grāmata 
“Vista vai ola”, pārrunāts izlasī-
tais un pildīti uzdevumi, kas at-
sauca atmiņā grāmatas varoņus 
un notikumus, mudināja bērnus 
dziļāk izprast izlasītos stāstus 
un pētīt ilustrācijas. Ļausimies 
radošumam – fantazēsim un zī-
mēsim. Saturīgi pavadīsim lai-
ku!

Projekta laikā būs iespē-
ja tikties ar grāmatu autoriem. 
Projekts ilgs līdz 2019. gada no-
vembrim un to atbalsta Eiropas 
Savienības programma “Radošā 
Eiropa” un Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija. Aicinām 
Madonas novada PII pieteikties 
šajā jaunajā, radošajā projektā. 
Informācija pa t.: 64821926.

Mīļie, skolēni, vēl ir laiks iz-
lasīt ieteicamo literatūru! Lai 
vairojas lasītprieks!

Ir vasara, atvaļinājumu 
laiks, taču tas nenozīmē, ka grā-
matas nelasa. Lasa! Tāpat kā vi-
su gadu, arī tagad abonementa 
krājumā ienāk jaunas grāmatas. 
Šobrīd lasītas ir Andras  Manfel-
des ”Mājās pārnāca basa”, kur 
autore ir uzklausījusi izsūtīto 
stāstus, vēstures romānu sērijā 
“Mēs. Latvija, XX gadsimts” iz-
dotā Andra Akmentiņa grāma-
ta ”Skolotāji” un citas. Protams, 
arī tulkotā literatūra. Vasaras 
laikā abonementā ir notikušas 
arī vizuālas pārmaiņas – nomai-
nīti plaukti, ierīkots neliels at-

pūtas stūrītis, kur 
ērti var apsēsties, 
palasīt, izvēlēties 
kādu grāmatu. 
Esiet gaidīts ik-
viens!

Aktīvi aicinām iesaistīties 
bibliotēkas organizētajās ak-
tivitātēs! Viena no tām ir foto-
konkurss „Pieķerts lasot!” Līdz 
31. augustam aicinām ķert fo-
to mirkļus, kuri atbilst sauklim 
“Pieķerts lasot” – kādu foto mo-
mentu ģimenē, skolā, bibliotē-
kā, dabā, kur redzams kāds la-
sītājs, tie var būt visdažādākie 
momenti un visdažādākie lasī-
tāji, piedomājot, lai šo foto bū-
tu interesanti uzlūkot pašam un 
arī citiem. Lai piedalītos Mado-
nas novada bibliotēkas fotokon-
kursā, foto JPEG formātā sūtiet 
uz e-pastu: esip@madona.lv līdz 
31. augustam (ieskaitot). Lai fo-
togrāfijas varētu piedalīties kon-
kursā, jānorāda: autora vārds, 
uzvārds, e-pasts, telefons, pilsē-
ta/novads. Konkursa darbi tiks 
ievietoti Madonas novada biblio-
tēkas Facebook un Draugiem.lv 
lapā, nenorādot informāciju par 
fotogrāfijas autoru. Darbu vēr-
tēšanu elektroniski varēs veikt 
jebkurš reģistrēts Facebook un/
vai Draugiem.lv lietotājs, ņemot 
vērā fotogrāfijas oriģinalitāti un 
atbilstību konkursa tematikai), 
balsojums par iesūtītajām fo-
togrāfijām: 2018. gada 01.09.–
10.09 (ieskaitot). 25 fotogrāfi-
jas, kas iegūs vislielāko balsu 
skaitu, būs apskatāmas izstādē 
“Pieķerts lasot” Madonas nova-
da bibliotēkas Konferenču zālē. 
Apbalvošana notiks 13. septem-
brī Madonas novada bibliotēkas 
Uzziņu lasītavā Dzejas dienu pa-
sākuma “Vārdi par pasaulīgām 
lietām” laikā. Balvas saņem pir-
mo 3 vietu ieguvēji – konkur-
sa uzvarētāji, kuri ieguvuši vis-
vairāk balsu. Konkursa mērķis 
ir radīt cilvēkos izpratni par to, 

ka lasīšana ir ne tikai noderīga 
un izzinoša, bet arī stilīga; lauzt 
stereotipus par bibliotēkām un 
lasīšanu kā garlaicīgu nodar-
bi; veicināt cilvēku iztēli, veido-
jot oriģinālas fotogrāfijas; popu-
larizēt lasīšanu un dot iespēju 
radoši attīstīties. Konkursā var 
piedalīties jebkurš interesents. 
Bibliotēka patur tiesības kon-
kursā iesūtītos darbus izmantot 
publicitātes nolūkos. Kontakt-
personu telefons, adrese: Ma-
donas novada bibliotēkas ES in-
formācijas un uzziņu lasītavas 
vadītāja Daiga Poča-Lapiņa; gal-
venā bibliotekāre Sarmīte Radi-
ņa; adrese: Skolas iela 12, Mado-
na; t.: 64820912, 28674251.

06.08.–10.09. bibliotēkas kon- 
ferenču zālē apskatāma Ri-
tas Zepas gleznu izstāde. Laip-
ni aicinām! Kaut ārā karsti, pie 
mums – ziedu bagātība gleznās! 
Māksliniece ir šī mēneša jubilā-
re, novadniece, profesionāla ju-
riste, bet nu jau daudzus gadus 
Tautas tēlotājmākslas studijas 
“Madona” dalībniece. Piedalī-
jusies gan studijas kopīgajās iz-
stādēs, gan darbi bijuši skatāmi 
personālizstādēs. Atnāciet un iz-
baudiet ziedu caurspīdīgumu, 
vieglumu, dvēseliskumu!

13. septembrī 17.00 ielūdzam 
uz Dzejas dienu pasākumu “Vārdi 
par pasaulīgām lietām”. Šoreiz tā 
būs tikšanās ar dzejnieku, rakst-
nieku, žurnālistu, dziesminieku 
Andri Akmentiņu (īstajā vārdā 
Andri Grīnbergu). Šogad sērijā 
“Mēs. Latvija, XX gadsimts” iz-
nāca autora romāns “Skolotāji”, 
kas jau izpelnījies lielu lasītā-
ju  interesi. Būsiet gaidīti – gan 
rakstītāji, gan lasītāji un klausī-
tāji!

Informāciju sagatavoja 
SARMīTe RADIņA,

Madonas novada bibliotēkas
galvenā bibliotekāre

Vasara tuvojas noslēgumam un 
pavisam drīz sāksies jaunais 
mācību gads. Jauns atskaites 
punkts ne tikai skolēniem, bet arī 
Madonas muzejam. 

Lai arī vasara bija neliels 
atpūtas laiks, muzejā visu lai-
ku notika rosība. Tika atklātas 
jaunas izstādes, iepazīstinot ar 
Anikšču mākslas centra “Eņģe-
ļiem”, Madonas Valsts ģimnā-
zijas organizētā plenēra laikā 
radītajiem darbiem, ar muze-
ja krājumā esošajiem vaina-
dziņiem, segām un audumiem, 
jūlijā atklāto mākslinieka Zig-
munda Šņores akvareļu izstādi, 
novadnieces Līgas Skariņas vei-
dotajām māla figūriņām izstā-
dē “Korķi”. Kopš augusta sāku-
ma aicinām apskatīt Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra 
glezniecības kolekciju un tema-
tisko izstādi “Vai viegli būt jau-
nam?” Protests (Madonas ra-
jona  50. – 90. gadu jaunatne). 
Muzeja daudzveidīgais krājums 

Jaunas izstādes Madonas muzejā!

Stafetes skrējiens šķēršļu joslā estrādes kalnā Madonā. 1971. gada maijs. 
             O.SKuJAS foto

Madonas 
novadpētniecības 
un mākslas 
muzejā no 2018. 
gada 7. augusta 
līdz 9. septembrim 
skatāma 
Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra 
glezniecības kolekcijas izstāde 
ar nosaukumu “Zelts”. 

Zelts ir viens no dabas un 
civilizācijas teiksmainākajiem, 
mītiskākajiem un mistiskāka-
jiem fenomeniem. Pateicoties 
vairākām unikālām īpašībām, 
zeltam piemīt spēcīga, pozi-
tīva simboliskā nozīme, taču, 
nesaraujami saistīts ar varu, 
spēku un bagātību, tas nereti 
tiek vērtēts pretrunīgi. 

Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra glezniecības 
kolekcija, kas tapusi Starp-
tautisko glezniecības simpozi-
ju „Mark Rothko” ietvaros un 
mākslinieku individuālo dā-
vinājumu rezultātā, ir pilsē-
tas un mākslas centra vērtī-
ba, kas pielīdzināma zeltam. 
Izstādē „ Zelts” būs skatāma 
tikai neliela daļa no vairāk 
nekā 500 kolekcijā esošajiem 
mākslas darbiem, kas tapuši 
pēdējo četrpadsmit gadu lai-
kā. Izstādē skatāmi darbi, kas 
tapuši iedvesmojoties no Dau-
gavpilī dzimušā pasaulslave-
nā mākslinieka Marka Rot-
ko mākslas darbiem un viņa 
dzimtās pilsētas īpašās au-
ras, vai arī kas tika dāvināti 
kā piederības un cieņas aplie-
cinājums Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centram. 

Glezniecības kolekcijā eso-
šos mākslas darbus raksturo 
plašā mākslinieku ģeogrāfi-
ja, kā arī materiālu un teh-
niku dažādība, tostarp vēlme 
eksperimentēt, radot laikme-
tīgus un no saglabātības vie-
dokļa sarežģītus mākslas dar-
bus. Tomēr tradicionālais 
eļļas vai akrila gleznojums uz 
audekla dominē un saglabā 
savu paliekošo vērtību. Māks-
las darbos atspoguļojas kat-
ra mākslinieka individuālais 
rokraksts un konkrētai glez-
niecības skolai raksturīga 
vēstījuma forma – lakonisms 
un skaidrība mijas ar ekspre-
siju un pašpārliecināti brīvu 
krāsu plūdumu. 

Informāciju sagatavoja  
ZAne MeLĀne, 

Daugavpils Marka Rotko  
mākslas centrs

Rotko centra 
kolekcijas izstāde 
Madonā

Anita Meldere “Uguns zīme”. 
Audekls, eļļa. 2001, 170 x 150 
Publicitātes attēls

izmantots ne tikai izstādēs, bet 
arī dažādu publikāciju sagata-
vošanā, kas tika izdotas vasarā, 
piemēram, krājuma fotogrāfijas 
izmantotas tradīciju burtnīcā 
“Zaļumballes” un grāmatā “Lat-
vijai 100” (sastādītājs un tekstu 

autors Latvijas Ārstu biedrības 
prezidents, Dr.med.h.c Pēteris 
Apinis) u.c.

Izstāde “Vai viegli būt jau-
nam” tika atklāta augusta sāku-
mā un pievēršas jauniešu dzīvei, 
skolas laikam, vaļaspriekiem 

un izklaidei dažādos laika pe-
riodos. Jauniešu tēmai vēsturē 
un šodien pievērsīsimies “Zinī-
bu mēneša” ietvaros, tādēļ visu 
izstādes laiku no 4. līdz 28. sep-
tembrim aicinām skolēnus uz 
nodarbību “Jaunietis pirms 20, 
30, 50 gadiem un jaunietis šo-
dien”. Šajā nodarbībā atraktīvu 
uzdevumu, stāstu veidā, pārru-
nājot dažādas atmiņas, uzzinā-
sim  par jauniešiem toreiz un 
tagad. Lai pieteiktos uz nodar-
bību, aicinām zvanīt uz tālr. 
64823844. 

13. septembrī izstādes un 
“Zinību mēneša” ietvaros aici-
nāsim noskatīties Jura Podnie-
ka dokumentālo filmu “Vai vieg-
li būt jaunam?”  un uz tikšanos 
ar kino zinātnieci Anitu Uzul-
nieci.

Uz tikšanos Madonas muze-
jā!

Informāciju sagatavoja 
 ZAne gRīnVALDe,

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja
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12. augustā, starptautiskajā 
jaunatnes dienā Madonas Priežu 
kalnā pulcējās jaunieši no malu 
malām, lai piedalītos jauniešu 
festivālā “Paspēt 12 stundās”, 
vienā no vērienīgākajiem Jauniešu 
galvaspilsētas 2018 pasākumiem. 
Visas dienas garumā katrs 
interesents varēja atrast sev 
piemērotu, interesēm atbilstošu 
nodarbi.  

Festivāla ietvaros notika Ma-
donas novada jauniešu domes rī-
kotais talantu konkurss “Kronis 
visam”. Drosmi parādīt savu ta-
lantu uz skatuves “Zem priežu za-
riem…”, bija izteikuši desmit da-
lībnieki no Madonas, Cesvaines 
un Priekuļu novadiem, kā arī lat-
viešu jaunieši no Berlīnes (Vācija), 
Sanktpēterburgas (Krievija) un 
Toronto (Kanāda). Žūrijas vērtē-
jums bija viennozīmīgs. Par uzva-
rētāju tika atzīta Erita Burkeviča 
no Cesvaines. Stilizētus kroņus sa-
ņēma pirmo trīs vietu ieguvēji, bet 
pateicības un dāvaniņas tika vi-
siem dalībniekiem, par ko paldies 
jāsaka atbalstītājiem SIA “Mado-
nas karameles” un IK “Kvadriki”.

Festivāla zinību mauriņā dar-
bojās diskusiju telts, kur ar Ārlietu 
ministrijas parlamentāro sekretā-
ri Zandu Kalniņu-Lukaševicu va-
rēja pārrunāt jauniešu lomu Lat-
vijā, Eiropā un pasaulē. Savukārt, 
tēmu par jaunu cilvēku līdzdalī-
bu vēlēšanās bija iespēja izdisku-
tēt kopā ar biedrības “Sabiedrība 
par atklātību – Delna” pārstāv-
jiem. Jāpiebilst, ka lielu ieguldīju-
mu šo diskusiju sagatavošanā deva 
Eiropas Latviešu apvienības rīko-
tās jauniešu iniciatīvu darbnīcas 
“Latvija Aug” dalībnieki, kuri jau 
nedēļu pirms pasākuma pavadīja 
Madonā aktīvi darbojoties.

Par jauniešu plašajām iespē-
jām varēja uzzināt Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentū-
ras sagatavotajā Eurodesk aktivi-
tāšu teltī un izspēlējot aizraujošo, 
Eiropas komisijas Latvijā piedāvā-
to spēli “Lāpsta vai karote – ka tik 
instruments un griba!”, kas tapu-
si kampaņas #EUandME ietvaros.

Latvijas valsts meži festivāla 
apmeklētājiem piedāvāja izzinošu 
spēli par dabu.

Radošas darbošanās piekri-
tējiem tika radīta iespēja baudīt 
mākslas plenēra “Paspēt būt jau-
nam!” aktivitātes, Rīgas impro-
vizācijas teātra meistardarbnīcu, 
smilšu aplikāciju un grafiti bilžu 
darbnīcu. Savām rokām festivāla 
dalībnieki veidoja arī dažādas ro-
tas. Liela interese bija par māks-
linieces Ineses Litauniks leļļu da-
rināšanas nodarbībām. Skatītāju 
acīm tika nodota arī jauniešu va-
saras nometnē tapusī foto izstāde 
“100 mirkļi Latvijai”. Visu dienu, 
neskatoties uz lietaino laiku, Arvis 
Trečaks veidoja lielo festivāla glez-
nu, kas izraisīja apmeklētāju sajūs-
mu un pasākuma noslēgumā kļuva 
par milzīgu atmiņu pastkarti, kur 
katram bija iespēja ierakstīt savu 
vārdu. Tā turpmāk priecēs Mado-
nas novada multifunkcionālā jau-
natnes iniciatīvu centra “KUBS” 
apmeklētājus. Neizpalika arī hen-
nas zīmējumi, muzikāli priekšne-
sumi no grupām “Rock’n’Berries” 
un “Blue Jean serenade”, kā arī 

Festivāls “Paspēt 12 stundās” aizvadīts

tikšanās ar jauniešu vidū populā-
riem blogeriem Santa Buša, Emily 
young, Parādi modi. Protams, bal-
le ar grupu “Zelta kniede” aizkus-
tināja un izkustināja.

Ne mazāk piesātināta diena iz-
vērtās arī sportiska dzīvesveida 
cienītājiem. Sacensību gars valdī-
ja gan strītbola laukumos, gan spē-
ka vingrinājumu sacensībās “Ko 
Tu stipram padarīsi?”. Aizrau-
jošs daudziem izrādījās skrējiens 
Priežu kalnā, ko sarūpēja organi-
zācija “Domas dabā”. Orientēša-
nās kluba “Arona” izveidotais labi-
rints prasīja ne tikai veiklību, bet 
arī precizitāti. Lai festivāla viesus 
tuvāk iepazīstinātu ar Madonu, 
vietējie jaunieši bija noorganizēju-
ši foto orientēšanās skrējienu ko-
mandām.

Atzinību pelnījuši Zemessar-
dzes 25. un 27. kājnieku bataljonu 
zemessargi, kuri atbalstīja jaunie-
šu festivāla norisi Madonā, ļaujot 
nobaudīt lauku virtuvē gatavotas 
spēcinošas, īpaši garšīgas pusdie-
nas, kā arī iepazīstināja jauniešus 
ar zemessargu ieročiem un ekipē-
jumu.

Lai cik arī interesantas būtu 
festivāla “Paspēt 12 stundās” no-
rises, tā lielākā intriga – nākamā 
gada jauniešu galvaspilsētas titula 
ieguvēju noskaidrošana. Konkur-
sa finālā sacentās Daugavpils un 
Rīgas pilsēta, Ikšķiles un Olaines 
novadu apvienība. Konkursam sa-
vu dalību bija pieteicis arī Daugav-
pils novads un Lielvārdes novads. 
Uzvarētāja noteikšanai tika ņemts 
vērā gan žūrijas vērtējums, gan 

publiskās balsošanas rezultāti. Par  
nākamā gada jauniešu dzīves epi-
centru kļuva Ikšķiles un Olaines 
novadu apvienība. Konkursu “Lat-
vijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” 
Izglītības un zinātnes ministri-
ja organizē sadarbībā ar Eiropas 
komisijas pārstāvniecību Latvijā, 
Latvijas Jaunatnes padomi un no-
dibinājumu “Baltijas Reģionālais 
fonds” ar mērķi popularizēt darbu 
ar jaunatni pašvaldību vidū, veici-
nāt pašvaldību sadarbību un piere-
dzes apmaiņu jaunatnes jomā, kā 
arī paaugstināt darbā ar jaunatni 
iesaistīto personu un jaunatnes or-
ganizāciju prestižu.

Madonas novads kā Jaunie-
šu galvaspilsēta 2018, var lepoties 
ne tikai ar saviem aktīvajiem jau-
niešiem un jaunatnes darba orga-
nizatoriem. Katrs, kurš ieradās no 
Rīgas, Daugavpils, Pēterburgas, 
Kalupes, Jūrmalas, Berlīnes, Pļa-
viņām, Ikšķiles, Jelgavas, Glāzgo-
vas, Valmieras, Toronto, Iecavas 
un citām pasaules malām, lai Ma-
donā kopīgi svinētu Starptautisko 
jaunatnes dienu, pelnījis lepnuma, 
sajūsmas, pateicības un apbrīnas 
devu. 

Kāds no festivāla viesiem atzi-
na: ”Prieks būt par nelielu daļu no 
kaut kā tik liela, skaista un jaudī-
ga!”

Lai pozitīvā enerģija vairojas 
un uz tikšanos citos pasākumos!

Informāciju sagatavoja  
InDRA VeIPA, 

MnMJIc “KuBS”  
jaunatnes darbiniece

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktivitāšu teltī norit spraigas diskusijas.

Zemessargu sarūpētās pusdienas.

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2019” titula ieguvēji – Ikšķiles un Olaines 
novadu apvienība.
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Kad izdzirdam vārdu startaps 
jeb jaunuzņēmums, pirmā 
asociācija noteikti nav tēja, taču 
tieši uzņēmums SIA “Plūkt” 
(turpmāk – Plūkt), kas piedāvā ar 
rokām plūktu Ziemeļu pļavu augu 
tēju, šovasar 16 jaunuzņēmumu 
konkurencē ieguva godalgoto 
2. vietu eiropas studentu 
jaunuzņēmumu konkursa finālā JA 
europe enterprise challenge.

Šo panākumu Madonas no-
vads var uztvert arī kā savējo, jo 
tieši Praulienas pļavās lasītie au-
gi nonāk Plūkt ražotajās tējās, un 
arī pats jaunuzņēmums ir reģis-
trēts un darbojas mūsu novadā. 
Plūkt valdes locekle Māra Liepla-
pa min, ka doma par Plūkt radās, 
kad nepilnu mēnesi pavadīja mā-
cībās Ķīnā.

Tur saskatīju nišu, kuras nav 
Latvijā, proti, ka zāļu tēja ir ik-
dienā lietojams produkts, ko var 
dzert nevis, lai mazinātu galvas-
sāpes, vai cīnītos ar kādu citu ve-
selības likstu, bet gan vienkārši 
baudītu. Sapratu, ka Latvijā ne-
ko tādu šobrīd nepiedāvā, un mēs 
varētu izveidot produktu kate-
goriju, kuru raksturotu kvalita-
tīvs produkts un spēcīgs dizains. 
Orientējamies uz eksportu, taču 
Plūkt tējas pieejamas arī vietē-
jā tirgū – šobrīd lielveikalā Stoc-
kmann, drīzumā arī Elkor, kā arī 
internetveikalā www.plukttea.
com. Piedāvājam tējas iegādāties 
korporatīvajām dāvanām. Plūkt 
tēja ir ikdienā lietojams pro-
dukts, taču orientēts uz labi situ-
ētu klientu. Kartona iepakojumā 
fasētā izberamā tēja paredzēta vi-
dējam segmentam, savukārt me-
tāla kārbās pildītie piramīdas 
maisiņi ir premium produkts.

Plūkt nav nejauši izvēlēts 
uzņēmuma nosaukums, bet 
pārdomāti veidots zīmols. Kā līdz 
tam nonācāt? 

Nosaukuma izvēle bija sarež-
ģītākais posms, kas prasīja vis-
vairāk laika un sadarbības ar di-
zaineriem. Kad sapratām, ka 
vēlamies pozicionēt savu pro-
duktu galvenokārt uz eksportu, 
Plūkt bija perfekts variants.  Bija 
nepieciešams nosaukums, kas bū-
tu saprotams un viegli uztverams 
starptautiski. Angļu valodā vār-
da plukt nozīme ir vākt, ievākt. 
Arī ievietojot tējas maisiņu ūde-
nī, rodas skaņa plunkšķ, kas ir 
līdzīga mūsu nosaukumam, līdz 
ar to tā ir papildus asociācija ar 
mūsu produktu. Runājot par ie-
pakojumu, cilvēkam, paņemot to 
rokās, nerodas jautājums, kas at-
rodas iekšā. Uz iepakojuma ir gan 
herbārijs, gan vizuāli norādīta tē-
jas izcelsmes vieta un īss apraksts 
par produktu. 

Kopumā zīmola Plūkt izstrā-
de prasīja deviņus mēnešus, kas 
ir ilgs laiks, taču darbu ar ārval-
stu partneriem uzsākām vēl pro-
totipa stadijā, lai nepieciešamības 
gadījumā būtu iespēja ko mainīt. 
Ir ļoti būtiski, kā produkts tiek ie-
pakots. Ja iepakojums nebūs pār-
domāts un arī zīmols vājš, pat 

Plūkt – tēja ar ambīcijām

augstas kvalitātes produktu būs 
grūti pārdot. Zīmolam ir jāattais-
no produkta cena. Ne visiem pro-
duktiem nepieciešams ieguldīt 
lielus līdzekļus zīmola izveidē, lo-
ģistikā vai citos virzienos.

Aktīvi strādājat uz Āzijas tirgu. 
Vai grūti tajā ielauzties?

Sākotnēji centāmies vairāk ko-
municēt ar tirdzniecības tīkliem, 
tikos arī ar Ķīnas lielajiem izplatī-
tājiem. Tie pieprasīja lielu apjomu 
– tonnas, zemu cenu un piegādi 
visa gada garumā, ko, ņemot vē-
rā mūsu biznesa specifiku, nodro-
šināt būtu sarežģīti. Radot Plūkt 
zīmolu, sapratām, ka vairāk to-
mēr jāfokusējas uz tiem, kurus in-
teresē kaut kas jauns, neierasts, 
un tie ir tējas meistari. Šobrīd sa-
darbojamies ar tējas meistariem 
Ķīnā, Austrālijā, Singapūrā. Viņi 
uztver Plūkt tējas kā līdzekli tē-
jas maisījumu gatavošanai. Esam 
sapratuši, ka pašlaik pamatā jā-
izvēlas šis sadarbības ceļš un jā-
strādā ar cilvēkiem, kuri jau pa-
audžu paaudzēs savu dzīvi saista 
ar tēju. Ja viņi atzīst, ka produkts 
ir labs, cena jau vairs nav tik no-
teicoša. Līdz ar to varu teikt, ka 
pagaidām mūsu klienti ir nelie-
li tējas veikali, un produkts apri-
tē nonāk degustācijas ceļā. Ar šo 
jau esošo kontaktu starpniecību, 
atrodam jaunus.

Jaunuzņēmumiem ir jāraugās 
uz eksportu, taču vienlaikus jā-
apzinās, ka ārvalstu tirgu iekarot 
būs grūti. Dažkārt man šķiet, ka 
Latvijas uzņēmēji par maz novēr-
tē vietējā tirgus potenciālu. Ja ir 
nedrošība par sava produkta eks-
portspēju – jāsāk ar Baltiju, kas ir 
pietiekami plašs tirgus. Turpinā-
jumā priekšroku dot tām valstīm, 
kas ir līdzīgas mūsu reģionam, jo 
tad mazāk līdzekļu būs jāiegul-
da mārketingā. Iesaku aktīvi ap-
meklēt pasākumus, konferences, 
lai pēc iespējas ātrāk iekrātu jau-
nus kontaktus, kas ir jaunuzņē-
muma veiksmīgas attīstības pa-
matā.  

Meklējot sadarbības partnerus 
un noieta tirgu, nācās saskarties 
ar atšķirīgo sarunu vešanas 
kultūrā?

Protams. Ķīnā saskārāmies ar 
to, ka šajā valstī aktīvi tiek zag-
ti zīmoli. Lai piereģistrētu zīmo-
lu Ķīnā, būs jāšķiras vien aptuve-
ni no 30 eiro. 

Uzņēmējam, aizbraucot ar sa-
vu nereģistrēto produktu uz Ķī-
nu, viņš riskē ar to, ka kāds ga-
rāmgājējs to nofotografēs un 
vēlāk piereģistrēs, savukārt uz-
ņēmējam, ja tas nākotnē vēlēsies 
iet Ķīnas tirgū, būs jāmaksā ie-
spaidīga naudas summa, jo, kā iz-
rādās, viņa zīmols jau tiek izman-
tots pašam nezinot. Jāapzinās, ka 
Tālo Austrumu tirgus nekad ne-
pielāgosies mums – mums būs jā-
pielāgojas tam. Pasniegt vizītkarti 
ar abām rokām, paklanīties pie-
tiekami dziļi, piecelties no galda 
vienlaicīgi ar sarunu partneri – šis 
ir tikai dažas nianses, kas jāpār-
zina, lai sarunās “nenošautu grei-
zi”. Jāpiebilst, ka Ķīnā un Japā-
nā Latvija asociējas ar ekoloģisku 
tīru vidi, mežu un jūru, taču ma-
zāk – pļavām un augiem. Latvijas 
uzņēmēji šajās valstīs tiek atzīti 
par uzticamiem partneriem. Vēr-
tējot savu pieredzi, Latvijas uzņē-
mumiem ir vērts savu skatu vērst 
uz Tālo Austrumu tirgu, taču es 
neieteiktu sākt ar Ķīnu. Japāna 
vai Dienvidkoreja – jā, bet sākt ar 
Ķīnu noteikti nerekomendēju.

Augu tējas ir kaut kas izteikti 
latvisks. Ārvalstīs droši vien 
pirmā asociācija, runājot par 
tēju, ir melnā, zaļā, baltā. Kā 
pārvarēt šo uztveres barjeru 
sarunās ar potenciālo sadarbības 
partneri?

Mēs to pārvaram ar iepako-
juma dizainu. Daudziem šķiet, 
ka metāla kārbās varētu atras-
ties gan melnā, gan zaļā tēja un 
mēs arī piedāvājam melnās un za-
ļās tējas izlasi, taču tā ir gatavo-

ta no mūsu pašu augiem. Sarunās 
cilvēki nereti brīnās, ka Latvijā 
var ražot šo tēju, taču tā ir Plūkt 
pievienotā vērtība, uz ko vēršam 
starptautisko klientu uzmanību. 
Ārvalstniekiem Plūkt tēja galve-
nokārt saistās ar tradicionālo me-
dicīnu. Tējas degustācijas cen-
šamies rīkot kā svinīgu rituālu, 
kurā tēja tiek izbaudīta. Jūtam, 
ka cilvēku uztvere pilnībā izmai-
nās un aizvien biežāk tējā tiek iz-
garšotas dažādas garšas nianses.

Jūnija nogalē piedalījāties 
Eiropas studentu jaunuzņēmumu 
finālā — Europe Enterprise 
Challenge, kas pulcēja 16 labākās 
Eiropas studentu jaunuzņēmumu 
komandas, un ieguvāt 2. vietu. 
Gūtais panākums gandarī?

Lai līdz tam nonāktu, bija jā-
veic pamatīgs priekšdarbs. Jāsa-
gatavo viegli uztverama prezen-
tācija par uzņēmuma darbību un 
attīstības vīziju. Vēlāk jau dzīva-
jā bija jāprezentē uzņēmums, in-
tervijas ar žūriju un beigās izstā-
de, kur žūrija slepeni vērtēja gan 
uzņēmumu stendu noformējumu, 
gan komunikācijas prasmes ar iz-
stādes apmeklētajiem. Gan Lat-
vijas, gan Eiropas konkursā lie-
lākoties konkurējām ar IT jomas 
uzņēmumiem, ar ko ir ierasts aso-
ciēt start-up uzņēmumus. Mūsu 
uzdevums bija lauzt šo pieņēmu-
mu un parādīt, ka arī esam inova-
tīvs uzņēmums, tikai savā noza-
rē. Jutāmies šai jaunuzņēmumu 
sabiedrībai piederīgi, un apzinā-
ti gājām uz pirmo vietu. Mūsu 
spēks bija konsekventi ieturētajā 
produkta dizainā, kā arī pozitīva-
jā attieksmē pret cilvēkiem. Plūkt 
gadījumā cilvēkus uzrunāja divas 
smaidošas meitenes – es un Sindi-
ja Pasternaka, kuras piedāvāja tik 
tradicionālu produktu, kā tēja, ta-
ču pavisam jaunā līmenī. Pieļau-
ju, ka tieši šis savādāk bija mūsu 
priekšrocība. 

Prieks, ka tikām novērtēti un 
dalība finālā ļāva plašu cilvēku 

auditoriju iepazīstināt ar mūsu 
uzņēmumu un tā produktu (tē-
jām bija labs noiets). Žūrijā bi-
ja arī investori no Lielbritānijas, 
ar kuriem ir pirmās iestrādes tā-
lākai sadarbībai. Reklāma un gū-
tie kontakti ir lielākais ieguvums 
no šī pasākuma. 

Kāpēc piramīdas maisiņi?

Esot Ķīnā, sapratām, ka, jā-
būt metāla iepakojumam, un ir 
pieprasījums pēc maisiņiem. Ir 
divas patērētāju kategorijas – cil-
vēki, kuri iegādājas augstas kvali-
tātes beramo tēju, un cilvēki, kuri 
vēlas šo tēju ērti lietojamos mai-
siņos, kurus būtu iespējams iz-
mantot vairākkārt. Tā kā mūsu 
pircējs lielākoties ir pilsētnieks, 
priekšroku šie cilvēki dod maisi-
ņiem. Kāpēc tieši piramīdas for-
ma? Tā nodrošina vienmērīgu 
tējas izplūšanu, nevis liek nogul-
snēties tējas biezumiem, kā tas ir 
ar parastajiem maisiņiem. Plūkt 
no citām maisiņos fasētajām tē-
jām atšķir tas, ka tie ir gatavoti 
no zīda un ir nododami otrreizē-
jai pārstrādei.

Zīmols ir izveidots, kontakti 
ar sadarbības partneriem 
nodibināti, pirmie produkcijas 
noņēmēji ārvalstīs sameklēti. Ko 
tālāk?

Tālāk ir pats sarežģītākais – 
iekārtu iegāde, ko plānojam īste-
not šā gada rudenī, lai paši varētu 
nodrošināt visus ražošanas proce-
sus. Šobrīd strādājam ar otru pro-
duktu grupu – beramo tēju, kas 
jau ir pieejama tirdzniecībā.

No konkursa žūrijas saņē-
mām daudz vērtīgu ieteikumu un 
padomu. Piemēram, mums teica, 
ka esam ļoti skandināviski gan 
sava produkta noformējumā, gan 
kopējā pieejā un biznesa stratēģi-
jā. Līdz ar to, kā savu mērķa tir-
gu esam noteikuši arī Zviedriju 
un Somiju. Sarežģīti, ka Skandi-
nāvijā ir piesātināts tējas tirgus, 
taču tur nav pieejama augstas 
kvalitātes augu tēja, kas būtu fa-
sēta maisiņos. Katrā ziņā, ieiet 
šajā tirgū ir vieglāk, nekā censties 
pārliecināt portugāļus, ka viņiem 
jāsāk dzert tējas, kas no uzņēmu-
ma prasītu jau pavisam citu stra-
tēģiju un pieeju.

Kas, tavuprāt, ir svarīgākais 
sākumposmā, kad potenciālajam 
uzņēmējam vēl ir tikai ideja? 
Kādiem jābūt pirmajiem soļiem?

Man šķiet, svarīgi ir stāstīt 
citiem par savu ideju, tiesa, ne-
atklājot pilnīgi visas detaļas, jo, 
stāstot, mēs gūstam atgrieze-
nisko saiti. Turot savu ideju se-
vī, nekas nenotiks. Svarīgākais 
ir negaidīt to ideālo brīdi, kad vi-
si apstākļi būs piemēroti tam, lai 
sāktu darboties. Iztēlojies, sāc īs-
tenot un, kolīdz ir gatavs pir-
mais uzmetums, pārbaudi to. 
Šādi strādājot, mēs varam izvairī-
ties no lielākām kļūdām nākotnē. 
Jaunuzņēmuma būtība ir darbo-
ties ātri – izdari, iegūsti atsauks-
mes, uzlabo un nonāc pie labā-

Eiropas studentu jaunuzņēmumu konkursa finālā JA Europe Enterprise Challenge uzņēmuma SIA “Plūkt” pārstāves 
Māra Lieplapa un Sindija Pasternaka, izcīnot 2. vietu, apliecināja, ka inovācija iespējama ne tikai IT jomā bet arī, 
piedāvājot tik ierastu produktu kā tēja.                                     Publicitātes foto 
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ka produkta vai pakalpojuma. Šī 
ir preventīva pieeja, kas samazi-
na iespējamās izmaksas. Paralē-
li tam, meklē katru iespēju, kas 
var palīdzēt attīstīt, popularizēt 
savu uzņēmumu, lai arī kādā sta-
dijā tas atrastos. Mums tas ir ļoti 
palīdzējis.  

Runājot par saņemtajiem at-
balsta mehānismiem, tās galveno-
kārt bija LIAA tirdzniecības mi-
sijas, konferences un darbošanās 
Madonas biznesa inkubatorā. Ak-
tīvi piedalos LIAA un LTRK orga-
nizētajos pasākumos, tādā veidā 
arī popularizējot Plūkt zīmolu. Fi-
nansiālu atbalstu esam saņēmuši 
no Madonas novada pašvaldības 
ideju konkursa “Madona var la-

bāk!”, kā arī piesaistīts LEADER 
programmas finansējums. 

Šobrīd zīmols Plūkt tikai uzsāk 
savu dzīvi. Kur savā attīstībā 
redzi to nonākam pēc 10 vai 15 
gadiem?

Ilgtermiņā vēlamies darboties 
arī ASV tirgū, kur augu tējas ir 
relatīvs jaunums, tādēļ viens no 
mērķiem ir tirdzniecības pārstāv-
ju piesaiste šajā valstī. Vēlamies 
savu produkciju redzēt skandi-
nāvu lielveikalu ķēdē COOP, vi-
sos Stockmann veikalos, kas bū-
tu laika izteiksmē tuvāks mērķis. 
Kā potenciālie noieta tirgi ir Liel-
britānija un Nīderlande, kas ir 

izteikti tējas patērētāji. Paralē-
li vēlamies panākt, lai Plūkt tē-
jas aizvien plašāk tiktu izmatotas 
kā tējas rituāla sastāvdaļa. Vei-
dot cilvēkos apziņu, ka tēja ir kas 
tāds, kas jābauda. Tas nozīmē pa-
sniegt meistarklases kafejnīcās, 
organizēt tematiskus pasākumus, 
stāstīt un demonstrēt. No vienas 
puses tas veicinātu Plūkt tēju no-
ietu, tai pašā laikā veidojot tējas 
kultūru, kas, manuprāt, ir liela 
pievienotā vērtība.

egILS KAZAKeVIČS,  
LIAA Madonas  

biznesa inkubators  
projektu vadītājs 

Atbalstu pirmsinkubācijas 
veidā līdz šim saņēmuši vai tur-
pina saņemt 30 klienti, savukārt 
inkubācijā darbojas vai ir darbo-
jušies 18 uzņēmumi. Kopumā no 
jauna šajos uzņēmos radītas 19 
darba vietas, tādējādi, sniedzot 
būtisku ekonomiskās aktivitātes 
pieaugumu Madonas BI darbī-
bas reģionā. Madonas BI atbal-
stu saņemošo uzņēmumu apgro-
zījums mērāms vairāk nekā 1,6 
miljons eiro (nodokļos samak-
sāts vairāk nekā 225 000 eiro). 
Kopš Madonas BI atklāšanas ta-
jā rīkoti vairāk nekā 70 pasā-
kumi, kuros aktīvi iesaistījušies 
gan BI dalībnieki, gan citi ar uz-
ņēmējdarbības jomu saistīti cil-
vēki. 

Šobrīd, jau pēc teju divu ga-
du ilga BI darbības perioda var 
droši apgalvot, ka biznesa inku-
batora izveides ideja sevi ne vien 
Madonā, bet arī citās pilsētās ir 
attaisnojusi, un to izveide ir ļāvu-
si vismaz daļēji sasniegt izvirzī-
to mērķi, proti, lai biznesa inku-
bators ir tāda kopienas vieta, kur 
uzņēmēji – gan esošie, gan jaunie, 
gan vēl tikai topošie – var satik-
ties, saņemt konsultācijas un vi-
ņiem nepieciešamo atbalstu gan 
no inkubatora personāla, gan no 
konsultantiem, kas pārstāv dažā-
das komersantu atbalsta institū-
cijas.

Jaunais uzņēmējs – 
Madonas biznesa 
inkubatora seja

Ikviena biznesa inkubato-
ra lielākā bagātība (Madonas BI 
nav izņēmums), ir tā dalībnieki. 
Madona BI klienti pārstāv visda-
žādākās uzņēmējdarbības jomas. 
Biznesa inkubatora atbalstu sa-
ņem pieci informācijas tehnoloģi-
ju sfērā strādājoši uzņēmumi. Ir 
trīs alkohola ražotāji – divas alus 
darītavas un viena stipro alko-
holisko dzērienu ražotne. BI pa-
spārnē darbojas arī komersanti, 
kuri ražo karameles, tēju, rotaļ-
lietas, apģērbu un tā aksesuārus, 
koka karkasa mājas, sniedz sa-
biedriskās ēdināšanas pakalpoju-
mu, organizē sabiedriskus un pri-
vātus pasākumus, veido gaismas 
reklāmas u.c. Grūti nosaukt kādu 
no projekta “Biznesa inkubatori” 
atbalstītajām uzņēmējdarbības 
nozarēm, kas nebūtu pārstāvēta 
Madonas BI.  

Madonas reģiona specifika ir 
arī lielā skolēnu aktivitāte, veido-
jot skolēnu mācību uzņēmumus, 
kuri vēlāk ar labām sekmēm pie-
dalās gan nacionāla, gan starptau-
tiska mēroga konkursos. Ne viens 
vien uz skolēnu mācību uzņēmu-
mu bāzes izveidojies jaunuzņē-
mums savu attīstību turpina, iz-
mantojot BI sniegto atbalstu.

Viens no BI darbības mēr-
ķiem un reizē arī izaicinājumiem 
ir kopienas veidošana, pārlieci-

not komersantus, ka, darbojo-
ties kopradē, saskarsmes punktu 
ar citiem reģiona un ārpus reģio-
na esošajiem uzņēmējiem meklē-
šana, ir ceļš kādā ne tikai atrast 
pirmo klientu, bet iegūt sadarbī-
bas partneri ilgtermiņā, kas palī-
dzēs uzņēmumam attīstīties sek-
mīgāk. Lēnām, taču pārliecinoši 
šis vienpatības ledus tiek kausēts 
un arī Madonas BI aizvien bie-
žāk var novērot, kā dalībnieki, 
viens otram palīdz gan ar pado-
mu, gan konkrēta pakalpojuma 
sniegšanu, vai tā būtu mājaslapas 
izveide, uzņēmuma logo dizai-
na izstrāde, metāla konstrukci-
ju metināšana vai cita veida pa-
līdzība. 

Cita jaunā uzņēmēja un brī-
žiem arī drauga plecs, ir tas, 
kas komersantam, kurš vēl tikai 
sper pirmos soļus uzņēmējdar-
bībā palīdzēs cīnīties ar pārliecī-
bas trūkumu, un, saskaroties ar 
pirmajām grūtībām, iedrošinās 
neatteikties no savām iecerēm. 

Šobrīd Madonas biznesa inku-
bators dzīvo patīkamās gaidās, jo 
no 3. līdz 19. septembrim savus 
pieteikumus varēs iesniegt jaunie 
komersanti, kuri vēlas iestāties 
inkubācijā. Arī tu vari būt viens 
no tiem. Seko līdzi Madonas BI 
jaunumiem un aktivitātēm mūsu 
Facebook profilā @LIAAMadona. 

egILS KAZAKeVIČS,  
LIAA Madonas biznesa inkubators 

projektu vadītājs 

Biznesa inkubatori skaita  
pirmos cāļus

2017. gada oktobra beigās – 
neilgi pirms kinoteātris 
“Vidzeme” atzīmēja savu 
55. pastāvēšanas gadadienu, 
tas tika slēgts, lai uzsāktu 
kinoteātra ēkas jumta 
remontdarbus. Katrs tuvāks 
un tālāks Madonas novada 
kino mīļotājs pamanīja, ka 
remontdarbi ieilga. 

Būvdarbi notika no 2017. ga-
da 25. oktobra. 
Būvdarbus vei-
ca SIA “Ne       j s s”, 
būvuzraudzību 
nodrošināja SIA 
“Trast Būve”, 
autoruzraudzību  
– SIA “B&L pro-
jekti”. Būvdarbi 
tika finansēti no 
pašvaldības līdzekļiem. Kopē-
jās būvdarbu izmaksas bija 129 
830,62 eiro.

Būvdarbu laikā firmas neiz-
darību dēļ darbi aizkavējās un 
tamdēļ kinoteātris nodots eks-
pluatācijai tikai šomēnes. Pret 
firmu tiek vērstas arī sankcijas 
par termiņu neievērošanu un 
objekta laicīgu nepabeigšanu. 

22. augustā kinoteātris at-
sāk savu darbu. Jau no 15. au-
gusta kinoteātrī ierastajā vietā 
atgriezusies Madonas pilsētas 
kultūras nama un SIA “Biļešu 
paradīze” biļešu kase. 

Lai piedāvātu iespēju no-
skatīties aktuālāko 2018. gada 
pirmās puses filmu klāstu un 
atgūtu nokavēto,  no 22. augus-
ta līdz 30. augustam kinoteāt-
rī “Vidzeme” tiks organizēts 
“Kino maratons”, kura lai-
kā katru dienu būs iespējams 

vērot trīs dažādas filmas gan 
bērniem gan pieaugušajiem. 
“Kino maratona” laikā būs ie-
spējams noskatīties animācijas 
filmas “Viesnīca “Transilvā-
nija” 3: Mošķu brīvdienas” un 
“Lieliskie 2”, Filmu program-
mas “Latvijas filmas Latvijas 
simtgadei” ietvaros uzņemto 
ģimenes filmu “Bille”, populā-
ro latviešu vēsturisko drāmu 
“Nameja gredzens”, slavenās 

triloģijas noslēgu-
ma filmu “Brīvība 
50 nokrāsās”, jau-
nākās latviešu ko-
mēdijas “Blēži” un 
“Kriminālās ekse-
lences fonds” kā 
arī aktuālās filmas 
“Juras laikmeta 
pasaule: Kritusī 

karaliste”, “Neiespējamā misi-
ja: Sekas” un pašu jaunāko mū-
ziklu “Mamma Mia: Mēs atkal 
esam klāt”, kā arī iespējamas 
tikšanās ar filmu veidotājiem. 
Plašāku informāciju par kino 
seansiem meklējiet Madonas 
novada pašvaldības mājas lapas 
kultūras sadaļā – kino, reģionā-
lajā presē, sekojot jaunumiem 
facebook un draugiem.lv kino-
teātra profilos un, protams, ap-
meklējot kinoteātri “Vidzeme”.  

Biļešu kases darba laiks: O., 
T., C., P. 10.00–16.00, biļešu ka-
se atvērta arī stundu pirms ki-
no seansiem. Biļešu cenas uz 
kino: 3 EUR, 2 EUR bērniem 
līdz 10 gadu vecumam. 

Informāciju sagatavoja  
AIgARS nOVIKS, 

Madonas kinoteātra “Vidzeme” 
direktors

25. augusta vakarā Biksērē pie 
ezera notiks uguns skulptūru 
festivāls “uguns-Sa-Sala”. 

Kā atklāj festivāla mākslinie-
ciskais organizators Kārlis Īle, šis 
festivāls atšķiries no iepriekšējos 
gados notikušajiem. Ja iepriekšē-
jos gados skulptūras pamatā tika 
veidotas no koka un salmiem, tad 
šogad pati festivāla ideja un risi-
nājums būs savādāks.

“Skatītājs tiks aizvests uz brī-
numainu dārzu, kurš veidots no 
daudziem ilgspēlējošiem noskaņu 
objektiem. Tā ir ugunīga un no-
slēpumiem pilna vieta. Tur valda 

cita telpas un laika sajūta. Maģis-
kā harmonijā savienojušās divas 
pretējās stihijas, ledus un uguns. 
No vairākām vietām skan klu-
sa noskaņu mūzika, kas šķieta-
mi palēnina laiku, un liek apmek-
lētājiem aizmirst par steigu, liek 
apstāties un ļauties šim mirklim. 
Apmeklētājiem ir vienreizēja ie-
spēja pieskarties aukstajam le-
dum un sajust, kā caur to staro 
uguns siltums. Tomēr šim pasā-
kumam, kur valda lēna un mie-
rīga noskaņa, ir arī viena spēcīga 
kulminācija – lielas salmu skulp-
tūras iedegšana…” – tāda ir festi-
vāla iecere.

Festivāla darbu vadīs Kārlis 
Īle. Radošajā komandā darbosies 
mākslinieki Maija Puncule, Kate 
Krolle, Andris Džiguns, Gundars 
Kozlovskis. Pasākumu kuplinās 
uguns žonglieri Gunta Tomsone 
un Kristaps Krolls, par noskaņu 
rūpēsies mūziķu grupa, kuras sa-
stāvu veidos Ieva Rūtentāle, Ri-
hards Lībietis, Vigo Račevskis, 
Tomass Ančs un Dzintars Vīksna. 
Kostīmu mākslinieki Annija Ķe-
sele un Gints Dancītis.

VALDA KĻAVIņA, 
Tautas nama “Kalnagravas” 

direktore,  festivāla organizatore

Aicina uguns skulptūru festivāls

Madonas kinoteātris 
“Vidzeme” atsāk darbu

➔  1. lpp
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gluži nemanot, Lazdonas 
baznīca ieņēmusi vietu Madonas 
koncertdzīvē. 

Baznīcas ēkā ar senu vēsturi 
un lielisku akustiku pēdējā gada 
laikā izskanējuši vairāki skaisti 
koncerti: pagājušajā gadā uz Re-
formācijas 500. gadadienas svēt-
kiem baudījām jauko Kārļa Ka-
zāka priekšnesumu; gada nogalē 
mūs priecēja Latvijas Universitā-
tes jauktais koris „Juventus”; šī 
gada jūnijā „Baznīcu nakts” ie-
tvaros klausījāmies Jāņa Norvi-
ļa Madonas Mūzikas skolas kori 
un vēlāk arī ērģeļmūzikas nakts 
koncertu. Nupat, 21. Latviešu 
mūzikas svētku ietvaros, baznīcā 
izskanējuši divi koncerti: latviešu 
komponistu ērģeļmūzika, kā arī 
lieliskais gregorisko un ambrozis-
ko dziedājumu koncerts „Schola 
Cantorum Riga” priekšnesumā 
Guntara Prāņa vadībā. 

Šā gada 25. augustā plkst. 
16.00 varēsim atkal tikties mūzi-
kā Lazdonas baznīcā. Skanēs vī-
ru balsis kora „Tēvzeme” izpildī-
jumā. Koris savā 70 pastāvēšanas 
gadā mākslinieciskā vadītāja Tā-
livalža Gulbja vadībā Latvijas 
simtgades Dziesmu svētku ko-
ru karos izcīnīja I vietu ar 89,13 
punktiem, tikai nedaudz atpalie-
kot no Lielās balvas ieguvēja – ko-
ra „Dziedonis”.

Koris „Tēvzeme” ir Haralda 
Medņa tradīciju turpinātājs. Ha-
ralds Mednis bijis nesaraujami 
saistīts arī ar Lazdonas baznīcu. 
Viņa tēvs Pēteris Mednis ilgstoši 

kalpoja baznīcā par draudzes sko-
las pārzini un ērģelnieku, vēlāk 
Haralds Mednis uzņēmās Laz-
donas draudzes kora vadību, un 
1938. gada koru karos ieguva I 
godalgu, balvā saņemot sudraba 
šķīvi. Lazdonas draudze (šobrīd 
saukta Madonas draudze) var le-
poties, ka tieši šajā draudzē dibi-
nāts vecākais Latvijā oficiāli do-
kumentētais vīru koris (1865. 
gadā to dibināja draudzes skolo-
tājs un ērģelnieks Kārlis Pēter-
sons kopā ar mācītāju Kārli Gu-
leki). Šis fakts arī ir par iemeslu, 
kādēļ Latvijas simtgades gadā vē-
lējāmies baznīcā dzirdēt vīru ko-
ri, kas turpina Kārļa Pētersona 
un Haralda Medņa tradīcijas. 

Par iespēju skanēt kora mū-
zikai mūsu baznīcā jāpasakās arī 
draudzes aktīvajai darbībai, pie-
daloties Madonas novada pašval-
dības Nevalstisko organizāciju 
programmu projektu konkursā, 
kur tika atbalstīts projekts „Kor-
dziedāšanas tradīcijas daudzinā-
šana Madonas novadā”. 

Mēs esam ļoti pateicīgi korim 
„Tēvzeme” par viņu laipno pie-
krišanu koncertēt un ceram uz 
atsaucību no madoniešu puses, 
lai visi kopā baudītu brīnišķīgu 
vīru kora sniegumu. Koncertā pa-
matā skanēs latviešu komponistu 
mūzika. Uz tikšanos š.g. 25. au-
gustā plkst. 16.00 Lazdonas baz-
nīcā!

Madonas draudzes muzikālās 
dzīves vadītāja ILZe TOMSOne

2018. gada augusts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Vīru koris „Tēvzeme” 
koncertēs  
Lazdonas baznīcā

21. septembrī  
plkst. 19.00  

Madonas pilsētas 
kultūras nams 
uZSĀK JAunO 

PASĀKuMu  
SeZOnu 

To uzsākam ar Nacionālo 
bruņoto spēku orķestra 

koncertu – viņi ar 
jauno programmu 

savukārt atklāj savu 
koncertsezonu. 

Diriģents – D. Vuškāns  

Ieeja uz koncertu  
bez maksas.


