
Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas,  
Sarkaņu, Vestienas  
pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 
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Nr. 4 (81)2019. gada maijs

Deinstitucionalizā
cijas plāna ieviešana 
Madonas novadā – 
jauna sociālo 
pakalpojumu 
sniegšanas sistēma

7. lpp

8. jūnijā gaidāmas  
divu izstāžu 
atklāšanas 
svētki Madonas 
Novadpētniecības 
un mākslas muzejā

8. lpp

7.–11. augustā 
Madonā ar dinamisku 
sacensību un 
kultūras programmu 
norisināsies 
PASAULES 
čempionāts 
rollerslēpošanā

9. lpp

Veselības veicināšanas  
projekta aktivitātes 
turpināsies arī jūnijā

13. lpp

Lasiet 
numurā:

➔  15., 16. lpp

Madonas novada pašvaldība 
aicina uz Madonas pilsētas 
svētkiem, kuri šogad 
norisināsies no 7. līdz 9. jūnijam 
ar plašu izklaides programmu un 
dažādām aktivitātēm.

Svinīga svētku atklāšana 
Madonas pilsētas estrādē no-
risināsies 7. jūnijā pulksten 
21.00 ar grupas DAGAMBA 
uzstāšanos un krāšņu strūk
laku šovu koncerta kulminā-
cijā. Kā zināms, 7. jūnijs ir arī 
Madonas pilsētas dzimšanas 
diena, jo 1926. gada 7. jūnijā 
tika parakstīts Latvijas Saei-
mas lēmums par pilsētas tiesī-
bu piešķiršanu Madonai. 

Grupa DAGAMBA paši se-
vi mīļi dēvē par “klasiskās 
mūzikas huligāniem”, jo tās 
priekšnesums ir roka, popa, 
pasaules un klasiskās mūzikas 
sajaukums. DAGAMBA apvie-
no dažādas muzikālās kultū-
ras, veidojot unikālu un īpašu 
skanējumu. Mūziķi drosmīgi 
dodas vēl neapgūtās mūzikas 
pasaulēs, kas piedod izpildīju-
mam neatkārtojamu dinami-
ku un vitalitāti. Grupas mū-
zika Valtera Pūces un Daiņa 
Teņa aranžējumā ir vienlīdz 
iespaidīga – vai tas būtu Bēt
hovena skaņdarbs vai frag-
ments no “Led Zeppelin”.  

Pēc svētku atklāšanas kon-
certa Madonas iedzīvotājiem 
un tās viesiem kafejnīca “Ru-
dzons” jau ierasti piedāvās va-
karu turpināt savā pagalmā, 
kur līdz pat rīta gaismai būs 
balle ar grupu “Bruģis”, kā arī 
par godu šī gada svētkiem ap-
vienojušies mūziķi no grupas 
“Mobile”. Starplaikos nepār-
trauktus deju mūzikas ritmus 
nodrošinās Dj Virpulis.

Aicinām ballēties atbildīgi, 
lai pietiek spēka baudīt svētkus 
arī nākamajā dienā, kura sāk-
sies jau no paša rīta ar amat
nieku un mājražotāju tirgu 
Valmieras un Skolas ielā.

Šogad Madonai ir ticis liels 
gods un atbildība organizēt 
Latvijas tūrisma informā
cijas tirgu, kas katru gadu iz-
lozes kārtībā notiek citā Latvi-
jas pilsētā. 8. jūnijā no pulksten 
10.00 līdz 14.00 Saieta lauku-

mā madonieši un pilsētas vie-
si varēs iepazīt 30 Latvijas no-
vadu piedāvātās tūrisma un 
atpūtas iespējas, lai būtu vieg-
lāk izlemt, kā bagātināt savus 
vasaras piedzīvojumus. Tūris-
ma informācijas centri no vi-
sas Latvijas būs sarūpējuši dā-
vanas svētku apmeklētājiem, 
kuras varēs laimēt, atbildot uz 
konkursa jautājumiem par Lat-
viju. Latvijas tūrisma informā-

cijas gadatirgus Madonā koor-
dinatore – Sanita Soma.

Paralēli tirgum Saieta lau-
kumā no pulksten 10.00 līdz 
14.00 būs īpaši veidota inter-
aktīva programma mazāka-
jiem svētku apmeklētājiem, ku-
ra sāksies ar “Teātris un Es” 
improvizācijas izrādi bērniem 
“Mana dzimšanas diena”. Tā 
ir jautra izrāde, kurā skatītājs 
nav vienkārši skatītājs, bet pats 
kļūst arī par izrādes dalībnieku.

Programmas turpināju-
mā būs gan rotaļas kopā ar 
slaveniem pasaku un multfil-
mu tēliem no radošās apvienī-
bas “Pasaku Nams”, gan Lat-
vijā populārākās bērnu vokālās 
grupas “Dzeguzīte” koncerts, 
kuras mākslinieciskā vadītā-
ja kopš 1972. gada ir brīnišķīgā 
Daila Martinsone.

Mazos svētku apmeklētājus 
gaida elpu aizraujoši priekšne-
sumi (eksperimenti) no ķīmijas 

un fizikas pasaules, kurus de-
monstrēs zinātniskais teāt
ris Laboratorium.lv.

Paralēli skatuves izklaides 
programmai bērniem kopā ar 
vecākiem radošajās darbnī
cās būs iespēja izgatavot pa-
šiem savas piemiņas lietas no 
Pilsētas svētkiem – gan no 
ādas, gan dabas materiāliem – 
rokassprādzes, krāsainus mo-
zaīkas magnētus, smilšu zīmē-

jumus, kā arī pavisam drošus 
un necimperlīgus kartona kak-
tusus.

Ja tomēr neinteresē ne teāt-
ris un mūzika, ne dejas un ro-
taļas, vai pašiem ir vēlme ko ra-
dīt, tad skvērā pie strūklakas 
būs dažādas izklaides un atrak-
cijas. Tiesa, tās šajos svētkos 
būs par maksu. 

Izskanot bērnu rīta prog-
rammai, svētki tikai uzņems 
apgriezienus un aktivitātes 
pāries uz citām vietām pilsē-
tā. No pulksten diviem dienā 
līdz pat diviem naktī pagalmā, 
aiz veikala “Papīrs”, tiks piedā-
vāta īpaši izmeklētu diskžokeju 
programma, kuri galvenokārt 
spēlēs mūziku uz vinila pla-
tēm. 12 stundu garā mūzikas 
maratonā uzstāsies madonieši 
Intars Garbovskis un Mārtiņš 
Goldbergs, viesu diskžokeji no 
Rēzeknes – Ed Mag un Steve 
K, kā arī pazīstami DJi un mū-

zikas producenti no Rīgas – DJ 
Monsta, Mixmasters Raitis un 
DJ RUDD, katrs ar sav rakstu-
rīgo mūzikas programmu.

Īpašajā “seven heaven” mū-
zikas pagalmā būs radīta mā-
jīga atmosfēra ar zviļņiem un 
iespēju ne tikai baudīt dažādu 
žanru mūziku, bet arī iestipri-
nāties ar Madonas novada uz-
ņēmēju piedāvātiem ēdieniem 
un dzērieniem.

No pulksten 18.00 Mado-
nas pilsētas estrāde gaidīs 
“dzīvās” mūzikas cienītājus. 
Koncertu programmu atklās 
latviešu urbānais mūziķis un 
tekstu autors Arturs Skute
lis, savukārt, turpinājumā di-
vi pašmāju mūziķi – Didzis 
Melderis ar spēcīgu pavadošo 
grupu un Madonas populārā-
kā rokgrupa – Sub Scriptum.

Vakaram turpinoties, ma-
doniešus priecēs viesi no Sigul-
das – grupa, kas īpašus komen-
tārus Latvijas mūzikas pasaulē 
jau sen neprasa, tomēr vien-
mēr pārsteidz ar ko jaunu – 
DZELZS VILKS ar tās līde-
ri – harizmātisko Juri Kaukuli.

No plkst. 22.00 pilsētas svēt-
ki turpināsies ar kārtīgu balli, 
kurā par muzikālo baudījumu 
rūpēsies Evijas Smagares grupa 
(Evija Smagare Band). Evija 
lielāku atpazīstamību ir ieguvu-
si, sadarbojoties ar grupu “Prāta 
Vētra”, ar kuru kopā ierakstīju-
si dziesmu “Nākamā nodaļa” un 
piedalījās koncerttūrē “Vēl viena 
klusā daba”. Lai realizētu savas 
muzikālās idejas, Evija ir piesais-
tījusi vēl četrus talantīgus un 
pieredzes bagātus mūziķus – Ar-
mandu Varslavānu (ģitāra), Rei-
ni Petroviču (bass), Mareku Lo-
ginu (bungas). Grupas pianists 
un vokālists Jānis Aizupietis at-
pazīstamību Latvijā ieguvis, pa-
teicoties dalībai “X Faktors” 
2. sezonā, kur uzstājās duetā 
“Signe un Jānis”, aizkļūstot līdz 
pusfinālam. Grupas repertuārā 
ir daudzi populāri latviešu, an-
gļu un krievu skaņdarbi, tā kā 
katrs varēs sagaidīt savu iecienī-
tāko mūziku, pie kuras no sirds 
izdejoties. Balles starplaikos ap-
meklētājus izklaidēs DJ BMark.
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Madonas novada pašvaldības domes  
28. marta domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
28.marta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par izmaiņām 
mēnešalgas 
apmērā 
sertificētajām 

ārstniecības personām 
pašvaldības sociālās 
aprūpes iestādēs

Nosaka mēnešalgu Mado-
nas novada pašvaldības so-
ciālās aprūpes un sociālas 
rehabilitācijas iestādēs nodar-
binātām sertificētajām ārst-
niecības personām:

– Ārsta palīgs, profesijas 
kods – 2240 01, amata vienī-
bu skaits – 1, mēnešalgas lik-
me – 730,00, mēnešalgas fonds 
– 730,00;

– Medicīnas māsa, diētas 
māsa, profesijas kods – 3221 
01, 2221 11, amata vienību 
skaits – 1, mēnešalgas likme 
– 720,00, mēnešalgas fonds – 
720,00.

Nosaka mēnešalgu Mado-
nas novada pašvaldības so-
ciālās aprūpes un sociālas 
rehabilitācijas iestādēs nodar-
binātām sertificētajam fiziote-
rapeitam:

– Fizioterapeits, profesijas 
kods – 2264 02, amata vienī-
bu skaits – 0,5, stundu algas 
likme – EUR 5,71, mēnešalgas 
fonds – 475,00.

Nolemj izdarīt grozīju-
mus un papildinājumus Mado-
nas novada pašvaldības domes 
28.12.2018. sēdes lēmuma Nr. 
555 (protokols Nr. 23; 24. p.) 
pielikumos:

– pielikumā Nr. 2 ”Barkavas 
pagasta pārvaldes amata vie-
nību saraksts ar 01.01.2019.”, 
grozot Barkavas pansionāta 
amata vienībai medmāsa no-
teikto mēnešalgas likmi no 597 
eiro uz 720 eiro un amata vie-
nībai diētas māsa no 494 eiro 
uz 720 eiro;

– pielikumā Nr. 7 ”Ļau-
donas pagasta pārvaldes 

Par Nevalstisko 
organizāciju 
2019. gada  
projektu 

konkursa nolikuma 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības nevals-
tisko organizāciju 2019. gada 
projektu konkursa nolikumu, 
līdzfinansējumu projektu īste-
nošanai nodrošinot no Mado-
nas novada pašvaldības 2019. 

gada budžetā biedrībām un no-
dibinājumiem  paredzētajiem 
līdzekļiem 14 000 eiro. Ne-
valstisko organizāciju projek-
ta konkursa mērķis ir atbalstīt 
sabiedriski nozīmīgu program-
mu, projektu un pasākumu īs-

tenošanu Madonas novadā, kā 
arī veicināt iedzīvotāju akti-
vitāti un līdzdalību aktuālu 
problēmu risināšanā.

Projektu iesniegšanas ter-
miņš noteikts 2019. gada 15. 
aprīlis.

Īstenošanas termiņš – 2019. 
gada 13. decembris.

Iesniegti 30 pieteikumi, fi-
nansējums piešķirts 15 kon-
kursa projektiem. Ar tiem ie-
pazīties iespējams interneta 
vietnē www.madona.lv.

2019. gada maijs
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

amata vienību saraksts ar 
01.01.2019.”, grozot Ļaudo-
nas pansionāta amata vienībai 
medmāsa noteikto mēnešalgas 
likmi no 592 eiro uz 720 eiro;  

– pielikumā Nr. 9 ”Mār-
cienas pagasta pārvaldes 
amata vienību saraksts ar 
01.01.2019.”, grozot Mārcienas 
pansionāta amata vienībai ārs-
ta palīgs noteikto mēnešalgas 
likmi no 591 eiro uz 730 eiro, 
amata vienībai fizioterapeits – 
no amatalgas likmes 620 eiro 
uz stundu algas likmi 5,71 eiro 
un amata vienībai diētas māsa
medicīnas māsa – no 537 eiro 
uz 720 eiro.

Lēmums stājies spēkā ar 
01.04.2019.

Par  
SIA “Madonas siltums”  
projektu realizāciju

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt Madonas novada 
pašvaldības sniegto galvojumu 
SIA “Madonas siltums” aizņē-
muma ņemšanā 407 305,12 ei-
ro un 162 514,76 eiro apmērā 
ar atlikto maksājumu  uz 2 ga-
diem un atmaksas termiņu uz 
15 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi KF līdz-
finansēta projekta “Esošās 
katlumājas Madonas novada 
Ozolos efektivitātes paaugsti-
nāšana” realizācijai. Aizņēmu-
mus izņemt 2019. gadā un ap-
gūt 2019. un 2020. gadā, un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu. 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt Madonas novada 
pašvaldības sniegto galvojumu 
SIA “Madonas siltums” aizņē-
muma ņemšanā 399 276,80 ei-
ro un 355 878,54 eiro apmē-
rā ar atlikto maksājumu  uz 
2 gadiem un atmaksas termi-
ņu uz 15 gadiem ar Valsts ka-
ses noteikto procentu likmi KF 
līdzfinansēta projekta “Esošās 
katlumājas Madonas novada 
Kusā efektivitātes paaugstinā-
šana” realizācijai. Aizņēmu-
mus izņemt 2019. gadā un ap-
gūt 2019. un 2020. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu. 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-

troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt Madonas novada 
pašvaldības sniegto galvojumu 
SIA “Madonas siltums” aizņē-
muma ņemšanā 345 256,15 ei-
ro un 271 963,66 eiro apmērā 
ar atlikto maksājumu  uz 2 ga-
diem un atmaksas termiņu uz 
15 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi KF līdz-
finansēta projekta “Esošās 
katlumājas Madonas novada 
Barkavā efektivitātes paaugsti-
nāšana” realizācijai. Aizņēmu-
mus izņemt 2019. gadā un ap-
gūt 2019. un 2020. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu. 

Par Jāņa Avišāna 
atbrīvošanu no  
Madonas novada 
bāriņtiesas locekļa 
Madonas pilsētā amata 

Nolemj atbrīvot Jāni Avišā-
nu no Madonas novada bāriņ-
tiesas locekļa Madonas pilsētā 
amata pienākumu pildīšanas 
ar 2019. gada 28. martu pēc vi-
ņa vēlēšanās.

Par Madonas novada 
bāriņtiesas  
locekļu ievēlēšanu

Ievērojot, ka vairumam Bā-
riņtiesas sastāvā esošajiem lo-
cekļiem šī gada 30. septembrī 
beidzas piecu gadu pilnvaru 
termiņš, un, lai nodrošinātu 
pašvaldības darbības pilnvei-
došanu, pārvaldes efektīvā-
ku organizēšanu, nodrošinātu 
efektīvu resursu izmantošanu 
un nodrošinātu konkurētspējī-
gāku atalgojumu, nepieciešams 
veidot bāriņtiesas struktūras 
un sastāva reorganizāciju. Op-
timizācijas ietvaros bāriņtiesas 
sastāvu veidos priekšsēdētājs 
un 9 bāriņtiesas locekļi, kas 
strādās pilnu darba laiku.

Ar domes 2016. gada 29. 
decembra lēmumu par Mado-
nas novada bāriņtiesas locek-
li Kalsnavas pagastā no 2017. 
gada 2 .janvāri uz pieciem ga-
diem ievēlēta Laine Siliņa. Ar 
domes 2018. gada 28. februāra 
lēmumu par Madonas novada 
bāriņtiesas locekli Aronas pa-
gastā uz pieciem gadiem ievē-
lēts Andris Kļaviņš. Ņemot vē-
rā augstāk minēto, bāriņtiesas 
sastāvā bija nepieciešams ievē-
lēt papildus 7 bāriņtiesas lo-

cekļus. Lai nodrošinātu darba 
nepārtrauktību Bāriņtiesas lo-
cekļu sastāvs vispirms tika vei-
dots no esošo Bāriņtiesas dar-
binieku vidus.

Par Madonas novada bāriņ-
tiesas locekli ar 2019. gada 1. 
oktobri uz pieciem gadiem ie-
vēl: Baibu Āboltiņu, Sandru 
Lauvu, Aleksandru Miesnie-
ci, Agitu Semjonovu, Annu Sī-
polu, Martu Stalīdzāni, Andu 
Vasku.

Saskaņā ar Administratī-
vā procesa likuma 188. panta 
otro daļu, lēmumu var pārsū-
dzēt viena mēneša laikā no lē-
muma spēkā stāšanās dienas 
Administratīvajā rajona tie-
sā. Saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70. panta pir-
mo daļu, lēmums stājas spēkā 
ar brīdi, kad tas paziņots adre-
sātam.

Par biedrības 
“GolfClayderman” 
organizētā laikmetīgās 
mākslas festivāla 
”MABOCA” norisi

Ļauj izmantot LED ekrā-
nu Saieta laukumā mākslinie-
ka Ivara Grāvleja mākslas dar-
bu vizualizācijai, paralēli MNP 
ekrāna izmantošanas vajadzī-
bām.

Atbrīvo no īres maksas ki-
noteātra “Vidzeme” telpas pa-
sākumiem festivāla ietvaros 
20. un 21. aprīlī.

Piešķir kinoteātra “Vidze-
me” foajē laika posmā no 18. 
aprīļa līdz 20. maijam laikme-
tīgās mākslas izstādes darbu 
eksponēšanai, nepiemērojot no 
mas maksu. 

Nodrošina transportu  
mākslas darbu pārvadāšanai 
15. un 16. aprīlī maršrutā Rī-
ga–Madona (2 braucieni) un 
23. un 24. maijā maršrutā Ma-
dona–Rīga (2 braucieni) 300 ei-
ro no Kultūras nodaļas budže-
ta līdzekļiem.

Piešķir finansējumu telpu 
nomas maksas segšanai 500 ei-
ro apmērā no Kultūras nodaļas 
budžeta līdzekļiem laikmetī-
gās mākslas izstādes ekspozī-
cijas izvietošanai Poruka ielā 4 
laika posmā no 20. aprīļa līdz 
20. maijam.

Atbrīvo no nomas maksas 
naktsmītnes sporta un atpū-
tas bāzē “Smeceres sils” – vie-
nu māju (10 personām) laika 

periodā no 15. līdz 20. aprīlim 
un trīs mājas no 20. līdz 21. ap-
rīlim. 

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Pauze AD” 

Nolemj nodrošināt biedrībai 
“Pauze AD”, “Sipiņi”, Ošupes 
pagasts, Madonas novads, līdz-
finansējumu 417 eiro apmērā 
projekta “Jaunieši savam pa-
gastam” apstiprināšanas ga-
dījumā. Projekts ir sagatavots 
iesniegšanai Rietumu bankas 
labdarības fondā un tā ietvaros 
tiks iegādāti un Ošupes pagas-
ta Degumniekos uzstādīti āra 
trenažieri.

Biedrības “Pauze AD” dar-
bības mērķi ir veicināt Mado-
nas novada iedzīvotāju visu 
vecuma grupu sadarbību, ak-
tivitātes iniciatīvas, sociāla-
jā, sporta  un kultūras norisēs, 
kā arī sabiedriskajā dzīvē, in-
valīdu un sociāla riska grupu 
cilvēku integrēšanu sabiedrī-
bā. Organizēt pasākumus, ku-
ri paredzēti jauniešiem, inva-
līdiem, pirmspensijas vecuma 
iedzīvotājiem un citām iedzīvo-
tāju grupām. Iesaistīties vides 
aizsardzībā, ekoloģiska dzīves-
veida popularizēšanā.

Par putnu  
novērošanas torņiem  
pie Lubāna ezera

Nolemj veikt Madonas no-
vada pašvaldībai piedero-
šo putnu novērošanas torņu  
O šu p es pagasta “Asni” un Bar-
kavas pagasta “Dimanti” re-
montu, novirzot līdzekļus no 
dabas resursu nodokļa torņu 
remontam 3 936,25 eiro ap-
mērā. Putnu novērošanas tor-
ņi ir nozīmīgi objekti Lubāna 
mitrāja tūrisma piedāvājumu 
klāstā.

Par Madonas novada 
pašvaldības projekta 
“Jauniešu karjeras 
izvēle un amata prasmju 
apguve” nolikumu  
2019. gadam

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības 
nodaļas īstenotā projekta “Jau-
niešu karjeras izvēle un amata  
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prasmju apguve” nolikumu 
2019. gadam.

Tā mērķis veicināt Madonas 
novada jauniešu (vecumā no 16 
līdz 25 gadiem) nodarbinātību 
vasaras brīvlaikā, nodrošināt 
tiem iespēju apgūt darba pras-
mes, iemaņas un pieredzi, ie-
pazīt Madonas novada uzņē-
mumus kā potenciālos darba 
devējus, kā arī veicināt jaunie-
šu karjeras un neformālās iz-
glītības attīstību Madonas no-
vadā. Projekta ietvaros plānots 
līdzfinansēt 30 darbavietas 
Madonas novada uzņēmumos, 
kas tiek piedāvātas/ir izveido-
tas jauniešiem vasaras periodā. 
Konkursa īstenošanai nepiecie-
šamais finansējums 12 900 eiro 
apmērā tiks novirzīts no Mado-
nas novada pašvaldības Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstī-
bas nodaļas 2019.gada budžeta 
līdzekļiem.

 
Par  Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūvi

Pamatojoties uz noslēg-
to vienošanos ar Centrālās fi-
nanšu un līgumu aģentūru par 
projekta Nr. 8.1.2.0/17/1/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana Ma-
donas novadā” īstenošanu, ir 
uzsākta projektā paredzēto ak-
tivitāšu īstenošana.

Projekts “Vispārējās izglītī-
bas iestāžu mācību vides uzla-
bošana Madonas novadā” tiek 
īstenots Madonas Valsts ģim-
nāzijā (Skolas iela 10, Madona) 
un Madonas pilsētas vidussko-
lā (Valdemāra bulvāris 6, Ma-
dona). Projekta aktivitātes tiks 
īstenotas 2018.–2023. gadam.

Projekta ietvaros ir veikts 
iepirkums būvdarbiem “Ma-
donas Valsts ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona pārbū-
ve”. Pēc iepirkuma procedūras 
rezultātiem Madonas novada 
pašvaldības dome ir akceptē-
jusi līguma slēgšanas tiesības 
SIA “WOLTEC” par kopējo lī-
gumcenu 3 446 571,43 eiro bez 
pievienotās vērtības nodok-
ļa, finansējumu līguma izpil-
dei pilnā apmērā, t.i. visu čet-
ru būvdarbu kārtu izpildei. Ar 
PVN iepirkuma līguma summa 
ir 4 170 351,43 eiro.

Par Mētrienas 
pamatskolas likvidēšanu

Nolemj likvidēt Madonas 
novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādi “Mētrie-
nas pamatskola”, reģistrācijas 
numurs 4412900114, juridiskā 
adrese: Centra ielā 5, Mētrie-
nā, Mētrienas pagastā, Mado-
nas novadā.

Mētrienas pamatskolas iz-
glītības programmu īstenoša-
nu nodot:

– pamatizglītības izglītī-
bas programmu (1.–9. klase) – 
Praulienas pamatskolai (izglī-
tojamie brīvi izvēlas mācību 
iestādi izglītības turpināša-
nai);

– pirmsskolas izglītības 
programmu – Praulienas pa-
gasta pirmsskolas izglītības 
iestādei “Pasaciņa”, nodroši-
not pirmsskolas izglītības prog-
rammas īstenošanu Centra 
iela 5, Mētriena, Mētrienas pa-
gasts, Madonas novads.

Mētrienas pamatskolas lik-
vidēšanu uzsākt ar 2019. gada 
3. jūniju un pabeigt līdz 2019. 
gada 31. jūlijam.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos 

Nolemj ar 01.03.2019. izda-
rīt grozījumus Madonas nova-
da pašvaldības izglītības iestā-
žu amata vienību sarakstos:

– Kusas pamatskolas ama-
ta vienību sarakstā, grozot – 
pamatskolas skolotājs, profesi-
jas kods 234101, amata vienību 
skaitu no 4,5 uz 0,5, ar amatal-
gas likmi 710 eiro mēnesī;

– Dzelzavas internātpamat-
skolas amata vienību saraks-
tā grozot masāžas māsa – med-
māsa, profesijas kods 2221 13, 
2221 34, amata vienību skaits 
0,4, algas likmi no 579 eiro uz 
594 eiro mēnesī.

Par SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt Madonas novada 
pašvaldības sniegto galvojumu 
SIA “Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” aizņēmuma ņem-
šanā 149 036,77 eiro apmērā ar 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem 
un atmaksas termiņu uz 20 ga-
diem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi kabeļlīnijas iz-
būves un elektrotīkla pieslē-
guma ierīkošanas gala maksā-
juma veikšanai. Aizņēmumu 
izņemt un apgūt 2019. gadā, tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Par Madonas novada 
Attīstības programmas 
2013.–2020. gadam 
aktualizāciju

Lai veicinātu Madonas no-

vada ilgtspējīgu attīstību, plā-
nojot budžeta līdzekļu lietde-
rīgu izlietojumu, aktualizēts 
Madonas novada attīstības 
programmas rīcības plāns 
(2018.–2020. gadam) un in-
vestīciju plāns (2018.–2020.
gadam). Pilnā versija – www.
madona.lv/ Pašvaldība/Doku-
menti/ Novada attīstības plāno-
šanas dokumenti.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu projektam 
“Vidzeme iekļauj”

Nolemj piešķirt papildus 
priekšfinansējumu 3 500 ei-
ro apmērā no Madonas nova-
da pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem, projekta 
“Vid zeme iekļauj” īstenošanai.

Madonas novada pašvaldī-
ba kā sadarbības partneris un 
Vidzemes plānošanas reģions 
kā projekts īstenotājs 2018. ga-
dā slēdza Sadarbības līgumu 
par projekta “Vidzeme iekļauj” 
īstenošanu. Projekta ietvaros 
paredzēts palielināt kvalitatī-
vu institucionālai aprūpei al-
ternatīvu sociālo pakalpoju-
mu dzīvesvietā un ģimeniskai 
videi pietuvinātu pakalpojumu 
pieejamību personām ar invali-
ditāti un bērniem. 

Par piedalīšanos  
Lauku atbalsta dienesta 
projektu konkursā  
par zivju resursu 
aizsardzību

Nolemj piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludināta-
jā projektu konkursa aktivi-
tātē “Zivju resursu aizsardzī-
bas pasākumiem, ko veic valsts 

iestādes vai pašvaldības, ku-
ru kompetencē ir zivju resursu 
aizsardzība (izņemot attiecīgās 
institūcijas kārtējos izdevu-
mus” ar projekta iesniegumu 
“Aprīkojuma iegāde zivju re-
sursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšanai Madonas no-
vadā”.

Projekta kopējās izmaksas 
20 000 eiro, t.sk. Valsts Zivju 
fonda finansējums ir 18 000 ei-
ro un Madonas novada pašval-
dības finansējums – 2 000 eiro.

Projekta ietvaros paredzēts 
iegādāties prožektoru, medību 
kameras, rokas vinču un zivju 
speciālistam termoveļu ziemas 
apstākļiem. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
Sociālās mājas pārbūvei

Nolemj lūgt Pašvaldības 
aizņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības pado-
mei atbalstīt aizņēmuma ņem-
šanu 87 443,51 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 10 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto maksājumu uz 
2 gadiem Sociālās mājas pārbū-
vei, Parka ielā 6 Madonā. No-
drošināt Madonas novada paš-
valdības līdzfinansējumu 25% 
apmērā no projekta kopējām iz-
maksām – 29 147,84 eiro.

Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2019. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības  budžetu.

Projektā paredzēts pārbū-
vēt sociālo māju, kuras apbū-
ves laukums ir 254,7 m2, pie 
ēkas izbūvēt nojumi bērnu rati-
ņu novietošanai un pēc būvnie-
cības darbu pabeigšanas veikt 
labiekārtošanas darbus.

Par 
līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
biedrībai 

“Kontaktligzda”  
projekta realizācijai

Nolemj atbalstīt biedrī-
bas „Kontaktligzda” projek-
tu „Pūralāde”, piešķirot līdzfi-
nansējumu 10% apmērā – 200 
eiro no Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalī-
tajiem līdzekļiem. Biedrības 
“Kontaktligzda” aktivitātes 
veicina saturīgu brīvā laika 
pavadīšanu dažādu vecuma 
grupu iedzīvotājiem, konkrēti 
šis projekts orientēts uz senio-
riem, kas Ošupes pagasta pār-
valdes skatījumā ir īpaši atbal-
stāms.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projekta “Ielu pārbūve 
un lietus ūdeņu novades 
sistēmas izbūve 
industriālajā teritorijā 
Sauleskalnā, Madonas 
novadā” īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību 

aizņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt aizņēmuma ņem-
šanu 209 678,10 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 2 gadiem 
Eiropas Savienības fonda pro-
jekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu 
pārbūve un lietus ūdeņu nova-
des sistēmas izbūve industri-
ālajā teritorijā Sauleskalnā, 
Madonas novadā” īstenoša-
nai. Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2019. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Projektā paredzētas divas 
darbības, kas nekvalificējas 
kā valsts atbalsts – veikt Kār-
ļa un Sauleskalna ielas, kas 
ir piekļuves ielas degradēta-
jai teritorijai, pārbūvi, veicot 
sagatavošanas darbus, zemes 
klātnes izbūves darbus, se-
gas izbūvi, labiekārtošanu, lie-
tus ūdens kanalizācijas izbūvi, 
skaņu mazinošas aizsargsie-
nas  un apgaismojuma izbūvi 
projektā paredzētajās vietās 
un veikt būvuzraudzību šo ie-
lu pārbūves darbiem.  Projek-
ta rezultātā tiks veikta minēto 
ielu pārbūve 0,748 km garumā 

un veikta šo darbu būvuzrau-
dzība un nodrošināta kvali-
tatīva piekļuve ražošanas uz-
ņēmumiem Madonas novada 
Sauleskalnā, Kārļa ielā. Pro-
jekta īstenošanas termiņš – no 
23.10.2017. līdz 22.06.2019.  

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas vasaras 
deju nometnēm

Nolemj atbrīvot SDK “Ron-
do” no nomas maksas Mado-
nas kultūras nama (Raiņa ielā 
12, Madona) lejas zāli vasaras 
deju nometņu organizēšanai 
13.–16. jūnijā; 8.–12. jūlijā un 
5.–9. augustā.

Par atbalstu grāmatas 
“Savs nāk! Sāviena” izdošanai

Nolemj atbalstīt kultūrvēs-
turiskās grāmatas par Sāvie-
nu “Sāvs nāk! Sāviena” izdo-
šanu ar līdzfinansējumu 600 
eiro apmērā no Kultūras no-
daļas 2019. gada budžeta, kas 
paredzēts Madonas novada 
autoru grāmatu izdošanas at-
balstam, apmaksājot daļēju ti-
pogrāfijas rēķinu, kas tiktu iz-
rakstīts uz Madonas novada 
pašvaldības rekvizītiem.

Grāmata tapusi Latvijas 

Kultūras akadēmijas profeso-
ra, arheologa Jura Urtāna va-
dībā un zinātniskā redakci-
jā. Izdevums, kas galvenokārt 
balstīts Latvijas Kultūras aka-
dēmijas pasniedzēju un stu-
dentu veiktos lauka pētījumos 
Ļaudonas pagastā, tostarp Sā-
vienā 2016.–2017. gadā, ir zi-
nātnisku rakstu krājums, pē-
tījumos izzinot un atklājot 
Sāvienas ezera un tā apkārt-
nes kultūrvēsturisko mantoju-
ma liecības un nozīmi. Izdevu-
mā apkopota arī Sāvienas un 
apkārtnes folklora – gan ag-
rāk pierakstītās teikas, tau-
tasdziesmas, mīklas u.c., gan 
2016. gada lauku pētījumos do-
kumentētās vietējo iedzīvotāju 
mutvārdu liecības. Izdevums 
ir krāsains un apjomīgs – 368 
lpp. Paredzēta 500 eksemplā-
ru liela tirāža, no kuras 20–30 
eksemplāri tiktu piešķirti Ma-
donas novada pašvaldībai.

Par aizņēmuma  
ņemšanu lifta izbūvei 
bērnudārza ēkā Ļaudonas 
pansionāta vajadzībām

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmumu ņemšanu 
64 044,26 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 10 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 2 gadiem lifta 
izbūvei bērnudārza ēkā Ļau-
donas pansionāta vajadzībām. 
Nodrošināt Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
25% apmēra no projekta ko-
pējām izmaksām 21 348,09 ei-
ro. Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2019. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Par atbalstu  
Ineses Jakobi jubilejas 
kataloga izdošanai

Piešķir 600 eiro tekstil-
mākslinieces Ineses Jakobi ju-
bilejas kataloga izdošanai no 
Kultūras nodaļas 2019. gada 
budžeta, kas paredzēts Mado-
nas novada autoru grāmatu iz-
došanas atbalstam.

➔  4. lpp



Par Nacionālās 
pretošanās kustības 
dalībnieka statusa 
piešķiršanas komisijas 
izveidošanu

Nolemj ar 30.04.2019. izvei-

dot Madonas novada pašval-
dības Nacionālās pretošanās 
kustības dalībnieka statusa 
piešķiršanas komisiju un ap-
stiprināt tās sastāvu:
komisijas priekšsēdētājs – 
Zigfrīds GORA;
komisijas locekļi: 
sekretārs – Helmuts PUJATS, 

Gatis TEILIS, 
Elza SERDĀNE, 
Ilze GAUJĒNA.

Par finansiālu atbalstu 
dalībai mūzikas 
izpildītāju konkursā 
Stokholmā

Nolemj piešķirt 250 ei-
ro Elīnas Čeprovas un 250 ei-
ro Kates Lasmanes atbalstam 
dalībai starptautiskajā mūzi-
kas izpildītāju konkursā Stok-
holmā no budžetā izglītības 
pasākumiem atbalstam talan-
tīgiem skolēniem paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Jaunās mūziķes ir absolvē-
jušas J.Norviļa Madonas Mū-
zikas skolu, šobrīd studē Jā-
zepa Mediņa Rīgas Mūzikas 
vidusskolā. 

Spēlē Madonas pilsētas 
kultūras nama orķestrī, kā arī 
J.Norviļa Madonas mūzikas 
skolas kamerorķestrī. 

Madonas novada pašvaldības domes  
25. aprīļa domes sēdes lēmumu pārskats

Par SIA 
“Madonas 
namsaimnieks” 
pamatkapitāla 

palielināšanu
Nolemj piešķirt finansē-

jumu SIA „Madonas nam-
saimnieks” 16 000 eiro apmē-
rā dalīto atkritumu vākšanas 
konteineru iegādei, palielinot 
SIA “Madonas namsaimnieks” 
pamatkapitālu. Finansējumu 
novirzīt no dabas resursu no-
dokļa ieņēmumiem.

Namsaimnieks plāno šo-
brīd pagastos izvietotos dalīto 
atkritumu konteinerus – “zva-
nus” – pārvietot uz Madonas 
pilsētu, savukārt pagastiem ie-
gādāties jaunus konteinerus, 
ko būs daudz ērtāk un finan-
siāli izdevīgāk izvest ar jau 
esošajām atkritumu izvešanas 
automašīnām.

Par pašvaldības  
komunālo uzņēmumu 
apvienošanu

Nolemj uzsākt Madonas no-
vada pašvaldības SIA “Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” 
un Madonas novada pašvaldī-
bas SIA „Bērzaunes komunā-
lais uzņēmums” reorganizāci-
jas procesu apvienošanās ceļā, 
pievienojot SIA „Kalsnavas ko-
munālais uzņēmums” (reģ. Nr. 
45403026708, juridiskā adre-
se: Pārupes iela 2, Jaunkalsna-
va, Kalsnavas  pagasts, Mado-
nas  novads) SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” (reģ. 
Nr. 48703002782, juridiskā 
adrese: Aronas iela 1, Saules-
kalns, Bērzaunes pagasts, Ma-
donas novads).

Bērzaunes pagastā
Ņemot vērā to, ka ģimenes 

ārste Daina Sokolova pārgājusi 
uz pacientu pieņemšanu Mado-
nā, un Bērzaunes pagasta iedzī-
votājiem ir problēmas saņemt 
primārās veselības aprūpes pa-
kalpojumus, nolemj izveidot 
Madonas novada pašvaldības 
Bērzaunes pagasta pārvaldes 
feldšerpunktu ar nosaukumu 
“Bērzaunes feldšerpunkts”, 
adrese: Aronas iela 2, Saules-
kalns, Bērzaunes pagasts, Ma-
donas novads, LV4853.

Nolemj ar 2019. gada 
1. maiju Bērzaunes pagasta 
pārvaldes amatu vienību sa-
rakstu papildināt ar amata vie-
nību ārsta palīgsfeldšeris, ar 
amatalgas likmi 884 eiro, mē-
neša algu fondu 884 eiro, prof. 
kods: 224001, amata vienību 
skaits – 1.

Par izmaksu 
apstiprināšanu projekta 
“Degumnieku lidlauka 
infrastruktūras izveide 
Madonas novada Ošupes 
pagastā” īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
219 795,46 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem pro-
jekta “Degumnieku lidlauka 
infrastruktūras izveide Ma-
donas novada Ošupes pagas-
tā”, ident. Nr. 1805AL23
A019.2107000001 īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2019. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu. 

Projekta ietvaros plānots 
izbūvēt metāla konstrukci-
jas, angāra tipa ēku ar platību 
723,30 m2, augstumu 6 m, lid-
aparātu glabāšanai un tehnis-
kām apkopēm.

Par optiskā kabeļa 
ierīkošanu

Sakarā ar datu plūsmas ap-
joma palielināšanos Madonas 
novada pašvaldības iestāžu da-
tortīklos, kā arī, lai nodroši-
nātu stabilu datu apmaiņu un 
izmaksu samazinājumu par 
interneta piegādes pakalpoju-
miem datortīklā, nolemj veikt 
iepirkuma procedūru optiskā 
kabeļa ierīkošanai Madonas 
pašvaldības iestādēm saskaņā 
ar izstrādāto plānu.

Par finansējuma 
piešķiršanu projektam

Nolemj iegādāties 23 mul-
tifunkcionālos kopētājus Ma-
donas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu darbības no-
drošināšanai un piešķirt fi-
nansējumu 65 872 eiro apmē-
rā, tai skaitā 29 000 eiro no 
izglītības pasākumu budžetā 
mācību līdzekļiem paredzēta-
jiem līdzekļiem un 36 872 eiro 
no budžetā investīcijām pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Izglītības iestādēs izman-
totie kopētāji un printeri vai-
rums ir tehniski nolietojušies, 
sistemātiski tiek remontēti, arī 
dokumentu kvalitāte ir atšķi-
rīga. Savukārt, multifunkcio-
nālo kopētāju tehniskās kom-
ponentes nodrošinātu daudz 
plašākas izmantošanas iespē-
jas, dokumentiem un materiā-
liem būtu atbilstoša kvalitāte, 

ilgtermiņā tas būtu finansiā-
li izdevīgāk, kā arī to admi-
nistrēšana tiktu nodrošināta 
attālināti – saslēgti vienotā sis-
tēmā.

Nr. 
p.k.

Izglītības iestāde Multi- 
funkcionālie  

kopētāji

1. Madonas pilsētas 
vidusskola

2

2. Madonas Valsts 
ģimnāzija

1

3. Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola

1

4. Kusas pamatskola 1

5. Barkavas pamatskola 1

6 Bērzaunes 
pamatskola

1

7. Degumnieku 
pamatskola

1

8. Dzelzavas pamatskola 1

9. Kalsnavas 
pamatskola

1

10. Lazdonas pamatskola 1

11. Liezēres pamatskola 1

12. Praulienas 
pamatskola

1

13. Vestienas pamatskola 1

14. Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saulīte”

1

15. Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Priedīte”

1

16. Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Kastanītis”

1

17. Praulienas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pasaciņa”

1

18. Kalsnavas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lācītis Pūks”

1

19. Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas 
skola

1

20. Jāņa Simsona 
Madonas mākslas 
skola

1

21. Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta 
skola

1

22. Madonas Bērnu un 
jauniešu centrs

1

Kopā vienību skaits 23

Kopā EUR 65872,00

Par projektēšanas un 
autoruzraudzības darbu 
finansēšanu

Nolemj piešķirt līdzfinansē-
jumu un priekšfinansējumu no 
novada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem šādu projektu pro-
jektēšanas un autoruzraudzī-
bas darbu īstenošanai: 

– “Autoceļa Dzelzava–Līgo 
Dzelzavas pagastā, Madonas 
novadā pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība”, 
līgumsumma 21 296 eiro;

– “Autoceļu Lāči–Jāņu-
kalns un Alunēni–Kazākas 
Kalsnavas pagastā, Madonas 

novadā pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība”, 
līgumsumma 9 680 eiro;

– “Autoceļa Rikšēni– 
Kalnāres Kalsnavas pagas-
tā, Madonas novadā pārbūves 
būvprojekta izstrāde un au-
toruzraudzība”, līgumsumma 
9 620 eiro.

Projektēšanas darbi tiek 
veikti Eiropas Lauksaimniecī-
bas fonda lauku attīstībai iz-
sludinātajā atklāta projektu ie-
sniegumu konkursa Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
20142020 pasākuma “7.2 Pa-
matpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ie-
tvaros.

Par aprūpes mājās 
pakalpojuma deleģēšanu 
biedrībai

Ņemot vērā pozitīvo līdzši-
nējo sadarbību, ieceri paplaši-
nāt esošo pakalpojumu klāstu, 
ar mērķi uzlabot klientu dzīves 
kvalitāti, pašvaldības finanšu 
resursu ietaupījumu iepriek-
šējā, nepilna gada, sadarbības 
periodā, nolemj deleģēt aprū-
pes mājās pakalpojumu Mado-
nas novadā biedrībai “Latvijas 
Samariešu apvienība”. 

Par finansiālo 
atbalstu JAK Barkavas 
struktūrvienībai

Nolemj piešķirt finansēju-
mu materiāli tehniskās bāzes 
uzlabošanai – mazlietota trak-
tora iegādei – Barkavas pagas-
ta pārvaldei 14 200 eiro apmē-
rā no budžetā nesadalītajiem 
līdzekļiem, nodrošinot iegādā-
tās traktortehnikas izmanto-
šanas iespēju JAK Barkavas 
struktūrvienībai.

Materiāltehniskās bāzes 
pilnveide ļautu nodrošināt pro-
fesionālo iemaņu plašāku ap-
guvi, kā arī radītu lielāku in-
teresi par profesionālajām 
lauksaimniecība izglītības 
programmām:

– “Augkopība”, kas sagatavo 
augkopības tehniķus, kuri plā-
no, organizē un veic kultūrau-
gu audzēšanu, ražas novākša-
nu un uzglabāšanu dažādās 
lauksaimniecības sistēmās, ie-
vērojot labas lauksaimniecības 
prakses nosacījumus;

– “Lauksaimniecība”, kas 
sagatavo 3. profesionālās kva-
lifikācijas līmeņa prasībām at-
bilstošu kvalificētu lauku īpa-
šumu speciālistu, kurš strādā 
lauksaimniecības uzņēmumos 
un zemnieku saimniecībās, 
kas nodarbojas ar augkopī-

bas, dārzkopības un lopkopības 
produkcijas ražošanu, ražas un 
produkcijas pirmapstrādi, uz-
glabāšanu un realizāciju.

Par pirmsskolas izglītības 
grupu Mārcienas pagastā

Pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Vārpiņa” izglītojamo 
apmācība notiek divās adre-
sēs: Aronas ielā 6, Sauleskal-
nā, Bērzaunes pagasts, kuru 
apmeklē 76 audzēkņi un Me-
ža ielā 23, Mārcienas pagas-
tā – apmeklē 12 audzēkņi. Šo-
brīd 15 audzēkņi no Mārcienas 
pagasta jau apmeklē pirmssko-
las izglītības iestādi „Vārpi-
ņa”, Sauleskalnā. Nokļūšanai 
uz izglītības iestādi tiek nodro-
šināts arī pašvaldības trans-
ports.

Nolemj ar 31.05.2019. slēgt 
Bērzaunes pagasta pirmssko-
las izglītības iestādes „Vārpi-
ņa” izglītojamo apmācības vie-
tu Meža ielā 23, Mārcienas 
pagastā, nodrošinot pirmssko-
las grupas Mārcienā audzēk-
ņiem pirmsskolas izglītības 
pieejamību pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Vārpiņa” grupās 
Sauleskalnā.

Vienota izglītības proce-
sa organizēšana pirmsskolas 
izglītības iestādes ”Vārpiņa” 
telpās Sauleskalnā sekmētu 
bērnu apmācību atbilstošā ve-
cumposmā, pilnvērtīgu mā-
cību un audzināšanas darbu, 
nodrošinātu plašāku atbalsta 
personāla un materiāltehnis-
kās bāzes pieejamību, kā arī 
sekmētu pedagogu sadarbību 
jaunā izglītības satura ievieša-
nā.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj ar 2019. gada 1. mai-
ju Dzelzavas pagasta pārvaldes 
amatu vienību sarakstā izslēgt 
amata vienību kultūras na-
ma direktors, profesijas kods 
143101, amata vienību skaits 
1, ar amatalgas likmi 625 ei-
ro un izveidot jaunu amata vie-
nību – kultūras nama vadītājs, 
profesijas kods 1431 11, amata 
vienību skaits 1, ar amatalgas 
likmi 625 eiro.

Sagatavoja  
DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 
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SIA “Madonas Siltums” 
informē savus klientus, ka sākot ar šī gada 1. jūniju rēķinus par patērēto siltumenerģiju būs iespējams apmaksāt SIA “MAXIMA 
Latvija” veikalu kasēs, uzrādot SIA “Madonas Siltums” rēķinu ar svītru kodu. Rēķini ar svītru kodu būs pieejami ar jūnija 
mēnesi. Klients šādā veidā varēs veikt arī avansa maksājumus vai iemaksāt sevis izvēlētu summu parāda gadījumā.

Apmaksājot rēķinus SIA “MAXIMA Latvija” veikalu kasēs, klientam būs jāmaksā komisijas maksa 0,50 EUR. 

Madonas Novada Vēstnesis  5 
                        2019. gada maijs  Projekti

Būvdarbu ietvaros plānots veikt vispārceltniecis-
kos darbus, elektroinstalācijas, vājstrāvu tīklu izbū-
ves darbus, apkures sistēmas un siltumezgla izbūvi, 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi, ventilācijas 
sistēmas izbūvi, UAS sistēmas izbūvi, skābekļa un 
hemodialīzes sistēmas izbūves darbus.

Slimnīcas vecā korpusa 1. stāvā un 2. stāvā ir 
veikti demontāžas darbi, izbūvētas jaunas grīdas 
koridoros, pacientu palātās un ārstniecības kabine-
tos, notiek inženiertīklu (ūdensapgāde, kanalizācija, 
ventilācija) izbūve.  

Slimnīcas infrastruktūras uzlabošanas rezultā-
tā tiks veikta ambulatorās nodaļas paplašināšana, 
ļaujot nodrošināt vienmērīgāku pacientu plūsmu pie 
ārstiem speciālistiem. Veicot infrastruktūras iegul-

Projekts „Apkures un ventilācijas sistēmas atjaunošana Vestienas 
muižas ēkā” ID Nr. 1605AL23A019.2201000008 ir īstenots Lau-
ku atbalsta dienesta LEADER programmas  aktivitātē “Kultūr-
vēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tū-
rismu un iedzīvotāju aktivitāti”.

Līdz šim brīdim Vestienas muižas ēkā apkure tika nodrošinā-
ta ar krāšņu palīdzību, kuras ejot laikam ir nolietojušās un tām ir 
liels malkas patēriņš. Lai nodrošinātu vienmērīgu gaisa apmaiņu 
esošajā muižas ēkā ir nepieciešams atjaunot esošo ventilācijas sis-
tēmu, izbūvējot un uzstādot ēkā jaunu rekuperācijas sistēmu. Ar 
projekta finansējuma atbalstu muižas ēkā ir izbūvēta jauna cen-
tralizētā apkures sistēma un atjaunota esošā ventilācijas sistēma, 
uzstādot rekuperācijas sistēmu muižas ēkā.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Hektors”, autoruz-
raudzību nodrošināja – SIA „C projekti” un būvuzraudzību – SIA 
„Halle B”.

Projekta īstenošanas laiks: 2016. gada 30. decembris – 2019. ga-
da 30. aprīlis.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 83 546,79, no kurām EUR 
40 000,00 (80% no attiecināmajām izmaksām) ir Lauku atbalsta 
dienesta līdzfinansējums, Madonas novada pašvaldības finansē-
jums – EUR 43 546,79. 

Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku at-
balsta dienests.

Madonas novada pašvaldī-
bas SIA “Madonas slimnīca” 
ir informējusi iedzīvotājus 
par vērienīgiem būvniecības 
darbiem, kas noris slimnīcas 
ēkas vecajā korpusā. 

dījumus bērnu nodaļā, tiks atjaunotas telpas, lai izvie-
totu bērnu nodaļu jaunās telpās un nodrošinātu tām 
mūsdienīgu aprīkojumu, uzlabotu vidi un paaugstinā-
tu drošību.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “Trast Bū-
ve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Skaidrītes Zepas 
birojs” un autoruzraudzību nodrošina SIA  “B&L pro-
jekti”.

Kopējās būvniecības izmaksas ir EUR 376 470,73, 
no kurām būvdarbu izmaksas ir EUR 370 849,74, 
būvuzraudzības izmaksas EUR 3 836,24 un autoruz-
raudzības izmaksas ir EUR 1 784,75.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”  

projektu vadītāja

Projekts „J. Alunāna parka atjaunošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” ID Nr. 1605AL23
A019.2201000007 ir īstenots Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas  aktivitātē “Kul-
tūrvēsturisku pieminekļu un dabas objektu sakārtošana, veicinot tūrismu un iedzīvotāju ak-
tivitāti”.

Projekta mērķis – atjaunot J. Alunāna parku, saglabājot tā kultūrvēsturisko nozīmi Kals-
navas pagastam un nodrošināt to pieejamu vietējiem pagasta iedzīvotājiem kultūras un aktī-
vās dzīves pasākumu īstenošanai, kā arī viesiem un tūristiem, kas ik gadu apmeklē Kalsnavas 
pagastu.

Projekta ietvaros ir izbūvēta skatuves deju grīda, izveidots pārvietojamās skatuves novieto-
šanas laukums, skatītāju zona, gājēju celiņi, ierīkots ārā apgaismojums, uzstādīta videonovē-
rošanas sistēma, ierīkots bezvadu interneta punkts, izveidoti pieturpunkti, kas simbolizē Kals-
navas pagasta ciemu apdzīvotās vietas, iestādīti košumkrūmi un veikta parka atbrīvošana no 
bojātajiem kokiem.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA „Heta Būve”, autoruzraudzību nodrošināja – Ināra 
KeltereKrūmiņa un būvuzraudzību – SIA „RoadLat”.

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 9. janvāris – 2018. gada 21. decembris.
Projekta kopējās izmaksas –EUR 205 478,50, no kurām EUR 40 000,00 (80% no attiecinā-

majām izmaksām) ir Lauku atbalsta dienesta līdzfinansējums, Madonas novada pašvaldības fi-
nansējums – EUR 165 478,50. 

Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku atbalsta dienests.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu ieviešanas un  

sagatavošanas speciāliste

Pārbūve Madonas slimnīcā

Būvdarbi Vestienas muižas ēkā J. Alunāna parka atjaunošanas projekts



Šķiet, vēl nesen, februārī, 
biedrība „Pauze AD”, kuras 
sastāvā pārsvarā ir jaunieši 
sāka realizēt projektu „Dod 
roku, kāpjam augstāk!” ar  
līguma Nr. MNP/2.4.3./18/178

15. februārī multifunk-
cionālajā centrā „13.km” no-
risinājās diskusija „Jaunietis 
sabiedrībā, sabiedrība jaunie-
tī”, kuras laikā atklājās, ka 
Ošupes pagasta jaunieši ir ļo-
ti ieinteresēti pagasta kopējā 
tēla uzlabošanā, vides sakār-
totībā, cilvēku savstarpējās 
attiecībās. Pasākuma laikā 
dzima ideja, ka, darbojoties 
kopā, mēs varētu noorganizēt 
stafeti apkārt Lubāna eze-
ram, pieaicinot apkārtējo no-
vadu un pagastu iedzīvotājus. 
Nenoliedzami, ka pirmā do-
ma bija apstāties ap ezeru, sa-
dodoties rokās, bet tas prasī-
tu ļoti daudz cilvēkresursus. 

Ar šo akciju jaunieši gri-
bēja pievērst plašākas sabied-
rības uzmanību unikālajam 
Lubāna ezeram un tā apkārt-
nei, veidot saikni jauniešiem 
savā starpā, vienojoties ko-
pīgai idejai. Vakara gaitā ce-
pām picas, eksperimentējām 
ar garšām. Pasākuma laikā 
viens par otru daudz ko at-
klājām un guvām vienotības 
sajūtu.

Iespējām baudīt filmu va-
karu un lekciju „ Kas ir mī-
lestība”, kopā ar Andu Kur-
mīti. Jaunieši gan uzklausīja 
stāstījumu, gan arī paši iztei-
cās, dalījās pieredzē. Skaud-
ri, bet daži atzina arī to, ka ir 
apsmieti vienaudžu vidū. Ko-
pīgi meklējām risinājumus, 
kā rīkoties un kur meklēt pa-
līdzību. Sarunas bija sirsnī-
gas un noritēja arī pa kādai 
asarai, kas apliecināja, ka 
jaunieši ar interesi sekoja lī-
dzi stāstījumam.

Jau martā jauniešus pār-
steidza ielu vingrotāju šova 
grupa no Ogres „Street war-
riors” ar atraktīvu stāstīju-
mu, ka ir tik ļoti labi atrast 

savu nišu, hobiju, ar ko no-
darboties un to pat ir iespē-
jams pārvērst par darbu, ar 
ko tu spēj nodrošināt pats se-
vi. Jaunieši šajā grupā ikdie-
nā uz treniņiem dodas kā uz 
darbu. Uzstāšanās gan nav 
regulāras, bet ir dienas, kad 
ir pat četras uzstāšanās. Gru-
pas jaunieši apliecināja, ka 
kopumā visas lietas, kam tu 
tici un kas tev ļoti patīk, ir 
sasniedzamas, tikai jāiegulda 
darbs. Jaunieši pēc tikšanās 
bija ļoti iedvesmoti un tur-
pina grupai sekot sociālajos 
tīklos un sazinās ar tās dalīb-
niekiem. 

Skolēnu brīvlaikā nodevā-
mies mākslas nodarbībām – 
keramikai, origami, filcēša-
nai, gleznošanai.  Tas  bija 
ļoti meditatīvs process, kā-
dam varbūt pietrūka pacietī-
bas, bet kāds ļoti iedziļinājās 
darāmajos darbos un rezultā-
tā ieguva skaistu darbiņu – 
šķīvi, svilpavnieku, filca teh-
nikā veidotu puķi, origami 
veidotu rāmīti vai ziedu. Tā-
pat jaunieši iemēģināja roku 
gleznošanā. Darbi patiešām 
izdevās pārsteidzoši.

24. martā jaunieši tikās 
ar iedvesmas personu Laimu 
Krušku, kas ir Degumnieku 
pamatskolas absolvente. Mei-
tene pastāstīja  par iespējām 
sasniegt savus mērķus, ja ve-
cākiem ir ierobežoti naudas 
līdzekļi. Pastāstīja par savu 
ceļu uz izglītību un karjeras 
izaugsmi.

Kopā darbojoties un strā-
dājot, pienāca ziedošais pava-
saris un līdz ar to arī gaišas 
un skaistas tikšanās ar JRT 
aktieriem Vili Daudziņu un 
Kasparu Znotiņu, kas dalījās 
iedvesmas stāstā par to, ka 
neviens apgūstamais priekš-
mets skolā nav lieks vai neno-
derīgs. Pastāstīja un parādīja 
ainas no aktieru ikdienas un 
darba. Jaunieši saņēma novē-
lējumu, ka, lai arī ko viņi dzī-
vē izlemtu darīt, galvenais 
ir kļūt par labiem cilvēkiem. 

Tikšanās bija pozitīvu emoci-
ju pilna un iedvesmojoša. To-
ties tikšanās ar personības 
attīstības konsultanti Ivetu 
Gargurni nesa mums iespē-
ju sevi izzināt, pārdomas par 
nākotnes plāniem un stin-
grāku pārliecību, ka viss, ko 
dari šodien, palīdzēs tev nā-
kotnē sasniegt savus mērķus. 

20. aprīlis mūs lutināja 
ar siltu sauli un mēs ar lielu 
prieku devāmies ekspedīci-
jā dabā. Rītu iesākām purvu 
kurpēs, izstaigājot Teirum-
nieku purvu. Šeit mums nā-
cās pilnveidot sadarbības 
prasmes, jo bija komandas 
biedri, kas baidījās iet, bija 
arī tādi, kas bija mazliet pār-
galvīgi. Purvs nav no bīsta-
mākajiem Latvijā, bet bez 
sadarbības un „komandas ga-
ra” neiztikt. Redzējām purvā 
čūsku, kas radīja satrauku-
mu mūsu rāmajā pārgājienā. 
Nācās nomierināt satrauk-
tos, sadoties rokās, atbalstīt 
biedrus. Ceļā našķējāmies 
ar pārziemojušajām dzērve-
nēm, ar kurām atradēji dās-
ni dalījās.  Iznākot no purva, 
veiksmīgi izdevās īstenot „zi-
bakciju” – mazā talka. Pie ie-
ejas Teirumnieku dabas takā 
iespējams dzīvnieki bija iz-
gāzuši atkritumu konteine-
rus. Mēs kopā, uzaicinot arī 
citus purva takas apmeklē-
tājus, savācām atkritumus, 
kas, vēja izmētāti, gozējās pa-
lielā teritorijā mežā. Dienas 
noslēgumā Lubāna ezerā vi-
zinājāmies ar sup dēļiem, va-
rētu teikt, ka baudījām gan 
atpūtu, gan apguvām sadar-
bības prasmes un iepazinām 
viens otru no cita skatu pun-
kta. Esam priecīgi un ganda-
rīti par iespēju izbaudīt visu 
piedāvāto, kas paver mums 
citus horizontus un palīdz sa-
prast, kā tiekties uz saviem 
mērķiem.

Informāciju sagatavoja  
DACE KALNIŅA

„Dod roku, kāpjam augstāk” Degumniekos

Ekspluatācijā nodots 
objekts Autoceļa Rupsala–
Raudupe Ošupes pagastā, 
Madonas novadā pārbū-
ve, ID Nr. 1805A00702
000087. Izbūvēts grants 
ceļš 7,75 km garumā.

Pēc tehnoloģiskā pār-
traukuma būvdarbi atsā-
kušies objektā „Autoceļa 
Ezergali–Mežāres posma 
pārbūve un autoceļa Sā-
viena–Ķunci posma pār-
būve Ļaudonas pagastā, 
Madonas novadā”, ID Nr. 
1805A00702000075, 
kurā plānots pārbūvēt 
grants ceļu 2,62 km garu-
mā. 

2018. gadā darbi tika uzsākti vēl divos projektos „Auto-
ceļa Poteri–Sarkaņi Sarkaņu pagastā, Madonas novadā pār-
būve”, ID Nr. 1805A00702000076, kurā plānots pārbūvēt 
grants ceļu 8,01 km garumā, un „Autoceļa Silnieki–Dobsa-
las pārbūve un autoceļa Dravsalas–Auziņas–Trākši posma 
pārbūve Praulienas pagastā, Madonas novadā”, ID Nr. 1805
A00702000077, kurā plānots pārbūvēt grants ceļu 5,75 km 
garumā. Ņemot vērā, ka abi ceļi atrodas Natura 2000 dabas 
parka “Kuja” teritorijā, kurā mitinās īpaši aizsargājamā put-
nu suga mazais ērglis (Clanga pomarina), būvdarbus šajos ob-
jektos varēs uzsākt tikai pēc putnu ligzdošanas laika. 

Izstrādāti būvprojekti objektiem Autoceļa Rikšēni–Kalnā-
res posma Kalsnavas pagastā, Madonas novadā pārbūve un 
Autoceļa Dzelzava–Līgo Dzelzavas pagastā, Madonas novadā 
pārbūve. Tiek gatavoti projekta iesniegumi iesniegšanai LAD.

Būvprojektu izstrādes darbi noris vēl divos objektos “Au-
toceļu Lāči–Jāņukalns Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
pārbūve” un  „Autoceļa Skaidas–Stūrmežs–Kārklaiņi posma 
Ošupes pagastā, Madonas novadā pārbūve”.

Projekti tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gada pasākuma “7.2 Pamatpakal-
pojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. 

Meliorācijas sistēmu pārbūve 
turpinās

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma uzsākti darbi objektā 
“Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 
423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā” ID 
Nr. 1705A00403000044. Projekta ietvaros plānots veikt 
grāvja atjaunošanu 4,9 km garumā. Darbus plānots pabeigt 
šogad. 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiāla-
jos aktīvos” ietvaros, 4.3. apakšpasākumā “Atbalsts ieguldīju-
miem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras 
attīstībā”.

Informāciju sagatavoja KLINTA GALEJA, 
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un  

ieviešanas speciāliste

Aktualitātes grants ceļu pārbūves 
projektos
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Šī raksta mērķis ir iepazīstināt Jūs ar 
plānotajiem darbiem un procesiem, 
īstenojot deinstitucionalizācijas plānu 
Madonas novadā.

Kas ir deinstitucionalizācija? Dein-
stitucionalizācija (turpmāk – DI) ir pa-
kalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz 
cilvēkam ar ierobežotām pašaprūpes 
spējām nepeciešamo atbalstu, lai cil-
vēks varētu dzīvot mājās vai ģimenis-
kā vidē.

DI ir vērsta uz neatkarīgas dzī-
ves veicināšanu un sabiedrības ra-
dīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar 
invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalī-
bas un iekļaušanas iespējām. Līdz ar 
to personām ar invaliditāti ir jānod-
rošina iespēja vadīt un izvēlēties sa-
vu dzīvesveidu un dzīvesvietu, piekļu-
ve pakalpojumiem, ko izmanto pārējā 
sabiedrība, un individuāls atbalsts, ja 
tāds ir nepieciešams, bet bērniem – ie-
spēja izaugt ģimenē.

Šī projekta mērķis ir novērst insti-
tucionalizāciju nākotnē un Vidzemes 
reģionā palielināt ģimeniskai videi pie-
tuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā 
personām ar invaliditāti un bērniem. 
Īstenojot jebkuru no aktivitātēm,  tiek 
respektētas mērķgrupas personu tiesī-
bas, vēlmes un vajadzības.

Projektā iesaistītās mērķgrupas – ār-
pusģimenes aprūpē esošie bērni, bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem, piln-
gadīgas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem, potenciālie aizbildņi, 
adoptētāji, audžuģimenes.

2016. gada 1. martā Vidzemes plā-
nošanas reģions un Madonas novada 
pašvaldība noslēdza sadarbības līgu-
mu par DI plāna izstrādāšanu, kas ie-
tver infrastruktūras attīstības risinā-
jumus ar jauniem pakalpojumiem:

1. Ģimenes videi pietuvināts pakal-
pojums;

2. Jauniešu mājas pakalpojums;
3. Grupu dzīvokļi pilngadīgām per-

sonām ar garīga rakstura traucēju-
miem (GRT);

4. Dienas aprūpes centrs bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem (FT);

5. Sociālās rehabilitācijas centrs 
bērniem ar FT un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem;

6. Atelpas brīža pakalpojums bēr-
niem ar FT;

7. Dienas aprūpes centrs pilnga-
dīgām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem (GRT).

Raksta turpinājumā informāci-
ja par katru no jaunajiem pakalpoju-
miem, kur trīs pakalpojumi tiks īste-
noti Madonas novada Liezēres pagasta 
Ozolos un pārējie četri Madonā Parka 
ielā 4 un Parka ielā 6.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakal-
pojums, kur iznākuma rādītājs būs 
jaunizveidotas normatīviem atbilsto-
šas 6 vietas ģimeniskai videi pietuvi-
nātā pakalpojumā uz Madonas nova-
da pašvaldības īpašuma esošās zemes 
Ozolu iela 1, Ozolos, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā 1 kotedžas tipa mā-
jas būvniecība. Finansējums no ERAF 
(bez snieguma rezerves) – 203 253 
EUR.

Ģimeniskai videi pietuvināts pakal-
pojums ir pakalpojuma forma, kas pa-
redz bērna aprūpi mazās grupās tādā 
veidā, kas līdzinās autonomas ģimenes 
apstākļiem ar vienu vai vairākiem ap-
rūpes speciālistiem, kas pilda vecāku 
funkcijas.

Jauniešu mājas pakalpojums. 

Jaunizveidotas, normatīviem atbils-
tošas 8 vietas jauniešu mājas pakalpo-
jumā, adrese – Zaļā iela 3, Ozoli, Liezē-
res pagasts, Madonas novads (pārbūvēt 
pašvaldības īpašumā esošo Līvānu tipa 
māju). Finansējums no ERAF – 63 458 
EUR. Jauniešu māja ir ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijas izveidota viena vai vairākas 
atsevišķa tipa telpas, kuras bāreņi un 
bez vecāku gādības palikuši bērni vecu-
mā no 15 līdz 17 gadiem apgūst sociālās 
prasmes un iemaņas, kuras nepiecieša-
mas patstāvīgai dzīvei.

Grupu dzīvokļi – jaunizveidotas nor-
matīviem atbilstošas 14 vietas gru-
pu dzīvokļa pakalpojumā pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura traucē-
jumiem. Šis pakalpojums tiks īstenots 
Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pa-
gastā, Madonas novadā. Finansējums 
no ERAF – 132 369 EUR.

Kas ir garīga rakstura traucējums? 
Garīga rakstura traucējumi (GRT) ir 
garīgās (intelektuālās) attīstības trau-
cējumi vai psihiska slimība, kas ierobe-
žo cilvēka spējas strādāt un pilnvērtīgi 
aprūpēt sevi, tādēļ reizēm apgrūtina šo 
cilvēku iekļaušanos sabiedrībā. Nere-
ti garīga rakstura traucējumi cilvēkiem 
tiek konstatēti piedzimstot vai agrā 
bērnībā, piemēram, autisms vai Dauna 
sindroms. Taču reizēm garīga rakstu-
ra traucējumi rodas dzīves laikā, piemē-
ram, smadzeņu bojājumu rezultātā, pēc 
pārciestām slimībām vai lielām emocio-
nālām traumām.

Grupu dzīvoklis – dzīvoklis cilvēkam 
ar garīga rakstura traucējumiem, ku-
ram ikdienā ir nepieciešams atbalsts. 
Atbalstu grupu dzīvoklī nodrošina so-
ciālā darba speciālisti, kuri palīdz ri-
sināt dažādas ikdienas situācijas, at-
gādina par medikamentu lietošanu un 
sniedz cita veida atbalstu. Šajos dzīvok-
ļos dzīvos cilvēki, kuri var dzīvot neat-
karīgu dzīvi, ja viņiem tiek nodrošināts 
atbalsts.

Augšminētai mērķa grupai, Madonā 
Parka ielā 6, tiks izveidots Dienas aprūpes 
centrs personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem. Nozīmīgs resurss DI īstenoša-
nai ir nevalstiskās organizācijas, kuras 
jau piedāvā kvalitatīvus pakalpojumus. 
Viens no šādiem pakalpojumu centriem 
jau Madonā darbojas – Diakonijas centrs 
“Baltā ūdensroze”, kam, piesaistot finan-
sējumu no ERAF – 208 008 EUR, šo pa-
kalpojumu ar 22 vietām paredzēts dele-
ģēt.

Dienas aprūpes centrā cilvēkiem ar 
garīga rakstura traucējumiem nodroši-
na nepieciešamo aprūpi, sniedz atbalstu 
un attīsta nepieciešamās vai saglabā 
esošās prasmes, dodot iespēju cilvēkam 
dzīvot ģimenē, nevis institūcijā. Dienas 
aprūpes centrs ir atbalsts ģimenei, jo, 
izmantojot dienas aprūpes centra pa-
kalpojumus, tuvinieki var strādāt, ne-
satraucoties par sava piederīgā drošību 
un labsajūtu.

Madonā, Parka ielā 4 –

 
tiks izveidot trīs sociālie pakalpoju-
mi – Dienas aprūpes centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, sociālās 
rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcio-

nālajiem traucējumiem un viņu likumis-
kajiem pārstāvjiem un atelpas brīža pa-
kalpojums.

Dienas aprūpes centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem ir vieta, 
kur bērniem ar dažādiem funkcionāla-
jiem traucējumiem tiek nodrošināta ap-
rūpe, iespējas attīstīt vai saglabāt kog-
nitīvās (uztveres, domāšanas, kustības, 
runas) spējas. Interesanti pavadīt brīvo 
laiku. Dienas aprūpes centrā bērns būs 
pieskatīts un nodarbināts tajos brīžos, 
kad neatrodas mācību iestādē, bet ve-
cāki strādā, vai, piemēram, dodas vizītē 
pie ārsta. Tiks izveidots pakalpojums ar 
13 vietām, kur  finansējums no ERAF – 
31 495 EUR. 

Svarīgi paskaidrot, kas ir funkcio-
nāls traucējums? Sociālo pakalpojumu 
un palīdzības likums skaidro, ka funk-
cionāls traucējums – slimības, traumas 
vai iedzimta defekta izraisīts fiziska vai 
garīga rakstura traucējums, kas ierobe-
žo personas spējas strādāt, aprūpēt sevi 
un apgrūtina personas iekļaušanos sa-
biedrībā. Tie ir jebkāda veida traucēju-
mi, kas personai, t.sk. bērnam, apgrū-
tina spēju rūpēties par sevi vai veikt 
ikdienas darbības. Tā, piemēram, re-
dzes vai kustību traucējumi, augšanas, 
uzvedības, valodas attīstības vai fizis-
kās un garīgās attīstības traucējumi ir 
dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem 
vārdiem var teikt, ka funkcionālu trau-
cējumu dēļ personai vai tā ģimenei va-
rētu būt īpašas vajadzības vai grūtības 
pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. 

Savukārt 38 bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem un viņu likumis-
kajiem pārstāvjiem būs jaunizveidots 
pakalpojums – sociālās rehabilitācijas 
centrs bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem un viņu likumiskajiem pārstāv-
jiem, kur finansējums no ERAF – 94 
170 EUR. Centrā tiks nodrošināti dažā-
di rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ne-
pieciešami bērna veselības uzlabošanai 
vai spēju saglabāšanai. Pieejamo spe-
ciālistu klāsts var būt ierobežots, tomēr 
pašvaldība centīsies nodrošināt primā-
ri nepieciešamos pakalpojumus – psiho-
logu, fizioterapeitu, ergoterapeitu, logo-
pēdu u.c. Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests jau ir uzsācis sniegt 
dažus šādus pakalpojumus, kurus fi-
nansē Madonas novada pašvaldība.

Atelpas brīža pakalpojums ir vieta, 
kas nodrošina vecākiem, kuriem ir īpa-
ši kopjams bērniņš, iespēju “ievilkt el-
pu” un atpūsties no ikdienas rūpēm par 
bērnu. “Atelpas brīdis” ir diennakts pa-
kalpojums, kurā tiek nodrošināta bērna 
pieskatīšana, aprūpe, pašaprūpes spēju 
attīstīšana un saturīga brīvā laika pava-
dīšana. Projektā plānotais vietu skaits – 5 
un finansējums no ERAF – 12 380 EUR.

Ar šī projekta ieviešanu Madonas no-
vadā tiks ļoti paplašināta un pilnvei-
dota  sociālo pakalpojumu sniegšanas 
sistēma, nodrošinot iespēju cilvēkiem 
kvalitatīvi dzīvot ārpus institūcijām, sa-
ņemot atbilstošus sabiedrībā balstītus 
pakalpojumus.

Informāciju sagatavoja  
ILZE JANSIŅA, 

Madonas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta, Sociālās palīdzības un  

sociālā darba nodaļas vadītāja

Pakalpojumu infrastruktūras attīstības 
deinstitucionalizācijas plāns Madonas novadā

Madonas Novada Vēstnesis  7 
                        2019. gada maijs  Projekti



8 Madonas Novada Vēstnesis 
            2019. gada maijs Māksla

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
no 8. jūnija būs apskatāma 
Madonas mākslinieces Ineses 
Jakobi personālizstāde “Logi…
Logi…Logi…”.

Šajā personālizstādē šū-
tie tekstila darbi ir viņas per-
soniskais un izteiktais ska-
tījums – uz logu, logiem kā 
simbolu, un kā pamattēma 
mākslinieci ir saistījusi kopš 
1983. gada. “Kas ir logs? Vai 
caurums, caur kuru pavērot, 
kas notiek ārā, vai ieskatīties, 
kā izskatās iekšā? Vai logs ir 
tikai fiziska detaļa? Kāda ir 
logu nozīme katra dzīvē? Caur 
kādu logu es skatos uz pasau-
li, caur kuru es ļauju ieskatī-
ties citiem?” Māksliniecei logs 
ir kā metafora tiltam vai, tie-
ši pretēji, robežai starp iekš-
telpu un āru, starp personību 
un sabiedrību. Šie novērojumi 
ir radušies staigājot caur pa-
zīstamām un svešām pilsē-
tām un ciemiem. Tīši vai ne-
tīši ielūkojoties logos, kuri ir 
kā spoguļi, mēs vērojam savu 
atspulgu, vai gluži pretēji, ie-
raugām, kas notiek iekšienē. 

Tekstilmāksliniece par 
materiālu šīs izstādes tapša-
nā ir izmantojusi izbrāķētu 
rūpniecības produkciju un at-
griezumus, un tiem ir jau sava 
vēsture un stāsts, kas piedos 
darbiem īpašu efektu. Vairāk-
kārt būs redzami fragmen-
ti no pazīstamiem un pirms 
tam ļoti iekārotiem, bet tagad 
vairs nederīgiem ražojumiem, 
kuri būs rūpīgi ar roku sarin-
doti kolāžās, iemiesojoties ci-
tā tēlā, laikā un emociju vilnī.

Izstāde 
“Katoļu baznīca 
un ticība  
Madonas 
apkārtnē. 
Tuvplānā”

Turpinot iesākto 
dažādu konfesiju vēstures 
izpēti Madonas apkārtnē, 
kā arī ņemot vērā to, 
ka šogad Madonas 
Romas katoļu baznīcai 
ir 85. gadadiena (tā tika 
pabeigta un iesvētīta 
1934. gadā), Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzejs no 
2019. gada  8. jūnija līdz 
8. septembrim piedāvā 
izstādi “Katoļu baznīca un 
ticība Madonas apkārtnē. 
Tuvplānā”.

Izstādes atklāšana – 
2019. gada 8. jūnijā plkst. 
12:.00. 

Atgādinām, ka 
2018. gadā visā pasaulē 
plaši tika atzīmēta 
Reformācijas kustības 500. 
gadadiena un arī Madonas 
muzejs piedāvāja izstādi 
“Reformācijas mantojums”.

Jaunajā izstādē būs 
iespējams iepazīties ar 
katoļu baznīcas un ticības 
vēsturi Madonas apkārtnē, 
noskaidrot, kur un kādas 
ir draudzes, kāda ir bijusi 
to vēsture, iegūt atbildes 
uz dažādiem ar katoļticību 
saistītiem jautājumiem. 
Izstādē būs skatāmi arī 
liturģiskie priekšmeti 
un tērpi no vietējām 
draudzēm. 

Izstāde tapusi sadarbībā 
ar Madonas apkārtnes 
katoļu draudzēm. Sirsnīgi 
pateicamies visiem 
ziedotājiem par sniegto 
finansiālo atbalstu izstādes 
tapšanā! 

Informācija:  
tālr. 64823844, 29750811,  
www.madonasmuzejs.lv,  
www.facebook.com/
muzejsmadona. 

Informāciju sagatavoja 
LĪGA IRBE,Madonas muzeja 

Kultūrvēstures nodaļas 
vadītāja

Jau ilgu laiku Madonas 
Novadpētniecības muzejs 
piedāvā ceļojošās izstādes par 
dažādām tēmām, bet tagad ir 
pieejams jauns izstāžu veids – 
virtuālās izstādes.

Ceļojošās izstādes
Šogad aktīvā apritē ir ap 

piecpadsmit Madonas Novad-
pētniecības un mākslas mu-
zeja ceļojošās izstādes, kas 
aptver dažādu tēmu loku – 
tūrisms, sports, personības, 
elektrifikācija, teritoriālās re-
formas, Latvijas Neatkarības 
karš un citas. Šogad izstādes ir 
pabijušas Jēkabpils, Pļaviņu, 
Gulbenes, Rēzeknes, Cesvai-
nes, Ērgļu un Lubānas nova-
dā. Madonas novadā šo izstāžu 
formātu šogad jau izmantoju-
ši: Madonas Valsts ģimnāzija, 
Dzelzavas pamatskola, Jēkab-
pils agrobiznesa koledžas Bar-
kavas struktūrvienība, Sarka-
ņu un Ļaudonas bibliotēka, kā 
arī Praulienas pagasts, eks-

Inese Jakobi “LOGI… LOGI… LOGI…”

simpozijos Somijā, Dānijā, Lat-
vijā. Tekstilmākslinieces darbi 
glabājas vairākās kolekcijās: 
Dekoratīvi lietišķās mākslas 
muzejā, Latvijas Mākslinieku 
savienības Mākslas darbu ko-
lekcijā, Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzejā, pri-
vātkolekcijā Norvēģijā. 

Lai logi Jums atklātu citu 
skatīju, aicinām uz izstādes at-
klāšanu 8. jūnijā plkst. 14.00, 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs, 
lielajās zālēs Skolas iela 10a. Iz-
stāde  būs apskatāma līdz 22. 
jūlijam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Muzeja krājumu iepazīst ārpus muzeja

Māksliniece dzimusi 1949. 
gadā Rīgā. Pabeigusi Latvi-
jas Mākslas Akadēmijas tek-
stilmākslas nodaļu 1975. gadā 
un ieguvusi Maģistra grādu vi-
zuāli plastiskajā mākslā 2003. 
gadā. Latvijas Mākslinieku sa-
vienības biedre vairāk kā 40 ga-
dus un tekstilmākslas asociāci-
jas biedre. Savā darba pieredzē 
ir bijusi audēja Madonas sa-
dzīves pakalpojumu kombinā-
tā, pasniedzēja Madonas bēr-

nu mākslas skolā un mākslas 
izstāžu organizatore Madonas 
Novadpētniecības un māks-
las muzejā. Izstādēs piedalās 
kopš 1969. gada un ir piedalīju-
sies vairāk kā 35 izstādēs un iz-
stāžu ciklos.  Personālizstādes 
veido jau no 1982. gada. Pie-
dalījusies grupu izstādēs Lat-
vijā, Norvēģijā, Somijā, Igau-
nijā, Zviedrijā, Dānijā, Lietuvā, 
Beļģijā, Francijā, Polijā, Itāli-
jā. Piedalījusies starptautiskos 

ponējot izstādes pagasta pār-
valdē, bibliotēkā un Saikavas 
tautas namā. Ar izstāžu piedā-
vājumu iepazīstinām muzeja 
mājaslapā (www.madonasmu-
zejs.lv/par muzeju/ceļojošās iz-
stādes), kā arī tur publicētajos 
rakstos iespējams uzzināt kur 
un cik ilgi interesējošā izstāde 
atrodas. 

Piedāvājums Nacionālā 
muzeju krājuma 
kopkatalogā (NMKK)

Atgādināšanai par N MKK 
(no informācijas nmkk.lv): 
“Nacionālā muzeju krājuma 

kopkatalogs ir visu Latvijas 
akreditēto muzeju (valsts, paš-
valdību un privāto/autonomo 
muzeju) krājuma priekšme-
tu katalogs. Kopumā Latvijas 
muzejos glabājas vairāk nekā 
5,9 miljoni muzeja priekšmetu. 
Tikai apmēram 5% no šī krā-
juma ir apskatāmi pastāvīga-
jās ekspozīcijās un izstādēs. 
Pārējie 95% taps pieejami ar 
NMKK palīdzību!” Tāpat tur-
pinājumā uzskaitītas piedāvā-
tās iespējas, tai skaitā – uz-
zināt par izstādēm muzejos. 
Bet ir iespējams ne tikai uzzi-
nāt par izstādēm, bet arī aplū-
kot materiālus par kādu tēmu 

kā virtuālu izstādi, nemeklē-
jot katru muzeja priekšmetu 
atsevišķi. Tā ir tapušas izstā-
des no Madonas muzeja krā-
juma materiāliem par Tre-
šās atmodas laiku. Viena no 
tām – “ATMODA. MADONA. 
1988”./”Latvijas Tautas fron-
tes Madonas rajona nodaļas 
dibināšana un 18. novembris”. 
Savukārt 4 izstādes vēsta par 
tēmu “ATMODA. MADO-
NA. 1989.”: “Akcija “Sarko-
fāgs” 26. aprīlī”, “Madonie-
ši Baltijas Asamblejā Tallinā 
1989. gada 13., 14. maijā”, 
“Latvijas Tautas frontes Do-
mes vēsturiskā sēde “Par ne-
atkarīgu Latviju” 1989. ga-
da 10. jūnijā” un “17. jūnijs”. 
NMKK administratori (skat. 
www.creativemuseum.lv raks-
tu “Pēdējais ielēciens vilcie-
nā. Creative Museum saruna 
ar Nacionālā muzeju krājuma 
kopkataloga administrato-
riem”) vēsta, ka šogad ir plā-
nots pielāgot N MKK mobila-
jām ierīcēm. 

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  

speciāliste

Ieskats virtuālajā izstādē “ATMODA. MADONA. 1989./17. jūnijs”. 

Jaunā, pārsteidzošā veidolā 
atdzimuši izbrāķēti rūpniecības 
atgriezumi...
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Muzeja krājumu iepazīst ārpus muzeja
Šis gads biedrībai ”Mēs saviem 
bērniem” uzsācies ar spraigu 
darbu, jo bija jāgatavojas 
kārtējam Reģionālajam 
integratīvās mākslas festivālam 
„Nāc līdzās”. 

Šī gada festivāla moto – 
“Latvija pēc 100”. Katru ga-
du šim festivālam tiek saga-
tavoti īpaši priekšnesumi. 
Šogad uz Reģionālo integratī-
vās mākslas festivālu „Nāc lī-
dzās” Siguldā devās deju ko-
lektīvs „Mazais cilvēciņš”, 
vadītāja Zeltīte Dūrīte, ar de-
ju „Dedzi, dedzi uguntiņa”, 
tautas dainas, balss – Dina 
Laiviņa, mūzika – Aldis Za-
ļūksnis, horeogrāfija – Zeltī-
te Dūrīte. Vokālais ansamblis 
„Mazais cilvēciņš” ar dziesmu 
„Fināla dziesma” (I.Kalniņš, 
M.Zālīte), vadītāja Gundega 
Elīza Viļčevska. Uz festivā-
lu devās soliste Laura Kaca-
re ar ar dziesmu „Lūgšana” 
(A.Altmanis/M.Putniņa), vi-
joles pavadījums – Marta 
ZviedreGraubiņa, pedagogs – 
Gundega Elīza Viļčevska. Uz 
Reģionālo integratīvās māks-
las festivālu „Nāc līdzās” Dau-

gavpilī devās Teātra studija ar 
izrādi „Kaķīša dzirnaviņas” 
pēc K.Skalbes motīviem, reži-
sore Dace Caune. Teātra studi-
jā darbojas 8 bērni un jaunieši 
ar īpašām vajadzībām.

7. maijā notika XXIII In-
tegratīvās mākslas festivāls 
“Nāc līdzās”. Festivāla lielkon-
certā VEF kultūras pilī pieda-
lījās biedrības “Mēs saviem 
bērniem” deju kolektīvs “Ma-
zais cilvēciņš” ar deju “Dedzi, 
dedzi uguntiņa” un ar šo de-
ju ieguva laureāta titulu. Fes-
tivālā ar individuālo priekšne-
sumu piedalījās soliste Laura 
Kacare, vijole – Marta Grau-
biņaZviedre, klavieres – Arvis 
Kļaviņš, skolotāja – Gundega 
Elīza Viļčevska.

Pateicoties ziedotājiem un 
atbalstītājiem tika uzšūti jau-
ni tērpi, tērpu idejas autore – 
Zeltīte Dūrīte.  

Paldies tērpu šuvējai Mo-
nikai Tropai. Lielu paldies sa-
kām Madonas novada paš-
valdībai un Aronas pagasta 
pārvaldei par transportu.

Informāciju sagatavoja biedrība 
“Mēs saviem bērniem”

Šā gada 26. aprīlī Madonas 
novada interešu izglītības 
pedagogi un direktoru vietnieki 
audzināšanas darbā devās 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Naujenes pagastu Daugavpils 
novadā. 

Sirsnīga sagaidīšana Špo-
ģu vidusskolā. Direktors Jānis 
Belkovskis pastāstīja par sko-
las darbību, interešu izglītību 
kopumā un šī brīža aktualitā-
tēm. 

Skolotāja Ingrīda Kolosov-
ska dalījās ar mazpulku vadī-
šanas darbības pieredzi. Savu-
kārt, vairāku pedagogu vadībā 
tika aplūkoti mācību gada lai-
kā tapušie skaistie interešu iz-
glītības audzēkņu radošie dar-
biņi.

Madonas novada skolotā-
jiem bija lieliska iespēja noska-
tīties sagatavotu koncertiņu, 
kuru sniedza skolas folkloras 
kopas jaunie dziedātāji un fol-
kloras kopas vadītāja Marija 
Umbraško. Ar ritmiskiem deju 
soļiem priecēja deju kolektīva 

Pedagogu pieredzes apmaiņa Daugavpils novadā

”Mēs saviem bērniem”

Madonas novada interešu izglītības pedagogu veidotais musturdeķis.

Vokālais ansamblis “Mazais cilvēciņš”.

Belkovskis bija sagatavojis 
ekskursiju uz Latgales pērli – 
Višķu Romas katoļu baznīcu, 
kur no torņa iespēja vērot Viš-
ķu apkārtni, skaisto dabu un 
ezeru virteni. 

Madonas novada skolotā-
ji izstaigāja Daugavas loku ta-
kas, apmeklēja arī Daugavpils 
novada Naujenes novadpēt-
niecības muzeju, kur ar prie-
ku iesaistījās lielā Augšdau-
gavas musturdeķa veidošanā. 
Iepriekš noadītie un notam-
borētie mazie 20x20 gabaliņi 
satamborēti kopā veidoja Ma-
donas interešu izglītības sko-
lotāju devumu lielajam mus-
turdeķim. 

Ikviens pedagogs juta pie-
pildījumu un gandarījumu par 
šo pieredzes apmaiņas brau-
cienu un dienā gūtajiem ie-
spaidiem. 

Informāciju sagatavoja  
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas interešu izglītības 
Metodiskās apvienības  

vadītāja

jaunie dejotāji un sākumsko-
las kora un vokālā ansambļa 
“Uguntiņa” dziedātāju skanī-
gās balsis. 

Pēc tam skolotāji apmek-

lēja Špoģu mūzikas un māks-
las skolu. Skolas direktors 
Andrejs Repins ļoti aizrautīgi 
stāstīja par jauno mūziķu un 
mākslinieku izglītošanu, pie-

dalīšanos konkursos, kā arī ie-
pazīstināja ar pieaugušo izglī-
tības iespējām skolā.

Kā pārsteigumu skolotā-
jiem skolas direktors Jānis 
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Izglītības iestāde
Izlaiduma norises

datums laiks vieta

Izlaiduma pasākumi pamatizglītības un vidējās izglītības iestādēs

Madonas pilsētas 
vidusskola

07.06.2019. 
(12. klasei) 15.00 Madonas pilsētas 

Sporta centrs
14.06.2019. 
(9. klasei) 14.00 Madonas pilsētas 

Sporta centrs

Madonas Valsts 
ģimnāzija

08.06.2019. 
(12. klasei) 16.00 Madonas pilsētas 

Sporta centrs
14.06.2019. 
(9. klasei) 19.00 Madonas pilsētas 

Sporta centrs

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

07.06.2019. 
(12. klasei) 17.00 skolā

16.06.2019. 
(9. klasei) 14.00 skolā

Barkavas pamatskola 15.06.2019. 18.00 skolā
Bērzaunes pamatskola 15.06.2019. 18.00 skolā
Degumnieku pamatskola 15.06.2019. 19.00 skolas aktu zālē
Dzelzavas 
internātpamatskola 07.06.2019. 12.00 skolā

Dzelzavas pamatskola 15.06.2019. 16.00 Dzelzavas kultūras 
namā

Kalsnavas pamatskola 15.06.2019. 16.00 skolā
Kusas pamatskola 15.06.2019. 15.00 Lauteres kultūras namā
Lazdonas pamatskola 13.06.2019. 17.00 skolā
Liezēres pamatskola 14.06.2019. 17.00 Liezēres kultūras namā
Mētrienas pamatskola 14.06.2019. 19.00 skolā
Praulienas pamatskola 14.06.2019. 18.00 skolā
Vestienas pamatskola 15.06.2019. 15.00 Vestienas Tautas namā

Izlaiduma pasākumi pirmsskolas izglītības iestādēs un grupās

Barkavas pamatskola 31.05.2019. 17.00 skolas aktu zālē
Degumnieku pamatskola 28.05.2019. 16.00 skolas aktu zālē
Lazdonas pamatskola 07.06.2019. 17.00 pirmsskolā

Liezēres pamatskola 31.05.2019. laiks tiks 
precizēts pirmsskolā

Vestienas pamatskola 31.05.2019. 16.00 pirmsskolas grupu zālē
Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Saulīte"

31.05.2019. 17.00 Madonas pilsētas 
kultūras namā

Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Priedīte"

30.05.2019. 
(“Taurenīši”) 17.00 pirmsskolā

31.05.2019. 
(“Pelēni”) 17.00 pirmsskolā

Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Kastanītis"

30.05.2019. 15.00 informācija par norises 
vietu nodota ģimenēm

Aronas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Sprīdītis"

30.05.2019. 15.30 pirmsskolā

Bērzaunes pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Vārpiņa”

30.05.2019. 14.00 pirmsskolā

Dzelzavas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Rūķis"

31.05.2019. 18.00 pirmsskolā

Kalsnavas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lācītis Pūks”

31.05.2019. 16.00 pirmsskolā

Ļaudonas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Brīnumdārzs"

31.05.2019. 15.00 pirmsskolā

Praulienas pagasta 
pirmsskolas izglītības 
iestāde "Pasaciņa"

31.05.2019. 15.00 pirmsskolā

Izlaiduma pasākumi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skola 24.05.2019. 16.00 Madonas pilsētas 

kultūras nams
Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skola 01.06.2019. 17.00 Madonas pilsētas 

kultūras nams

7. maijā izskanējis ikgadējais 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas rīkotais 
Mācību priekšmetu olimpiāžu 
un konkursu noslēguma 
pasākums. 

Uz pasākumu tika aicināti 
2018./2019. mācību gada laikā 
Madonas novada pašvaldībā 
notikušo mācību priekšmetu 
olimpiāžu, konkursu laureāti, 
zinātniski pētniecisko darbu 
autori, starptautiski un valsts 
līmenī augsti novērtēto skolē-
nu mācību uzņēmumu dalīb-
nieki, kā arī viņu skolotāji un 
ģimenes.

Atskatoties uz nu jau tū-
līt aizvadīto mācību gadu, re-
dzam, ka olimpiādēs un kon-
kursos piedalījušies 1202 
skolēni no visām novadu ap-
vienības skolām (no 21 sko-
las), pie tam godalgotie da-
lībnieki ir no 19 dažādām 
skolām, kas nozīmē, ka gan-
drīz katrā izglītības iestādē ir 
kāds skolēns, kas aizvadīta-
jā mācību gadā saņēmis god-
algu. Jāpiebilst, ka novadā ir 
skolēni, kas izcīnījuši godal-
gas vairākās olimpiādēs, pie-
mēram, 1.–6. klašu grupā tā-
di ir trīs skolēni, 7.–9. klašu 
grupā – 12 skolēni, bet 10.–12. 
klašu grupā – 18 skolēni.

Visplašāk pārstāvēta ir bi-
jusi Vizuālās mākslas olim-
piāde 1.–12. klasei (180 dalīb-
nieki) un sporta olimpiādes 
(1.–6. klašu grupā – 168 dalīb-
nieki, 7.–12. klašu grupā – 114 
dalībnieki), tāpat liela konku-
rence ir bijusi bioloģijas, vēs-
tures, latviešu valodas un li-
teratūras, matemātikas un 
angļu valodas olimpiādēs, kā 
arī valodu jomas konkursos 
sākumizglītības posmā – lasī-
šanas un glītrakstu konkur-
sos.

Skolēni savas zināšanas 
un prasmes 2018./2019. mā-
cību gadā varējuši pierādīt 
29 novadu apvienības olimpi-
ādēs, 9 konkursos un 11 valsts 
olimpiādēs. Lielu daļu mācī-
bu priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu uzdevumi tiek sa-
gatavoti novadu apvienības 
metodiskajās apvienībās, bet 
olimpiāžu, kurām paredzēti 
trīs posmi, uzdevumus veido 
Valsts izglītības satura cen-
tra izveidotas konkrētās jo-
mas augsti kvalificētu profe-
sionāļu darba grupas, tādēļ 
patiess gandarījums par kat-
ru skolēnu, kas piedalās arī 
olimpiāžu trešajā – valsts – 
posmā. Novadu apvienībā tie-
sības piedalīties valsts olimpi-
ādēs izcīnījuši 17 skolēni, tajā 
skaitā 14 skolēni no Madonas 
novada. Īpašs prieks un lep-
nums par skolēniem un sko-
lotājiem, kas ar savu ieguldīto 
darbu un talantu spējuši god-
algotas vietas iegūt arī valsts 
līmeņa olimpiādēs – Kusas pa-
matskolas 9. klases skolnieks 
Mārtiņš Dvēselītis valsts vēs-
tures olimpiādē 9. klasēm ie-

Par mācību priekšmetu 
olimpiādēm un konkursiem

guvis Atzinību (skolotāja Ine-
se Briška), Madonas Valsts 
ģimnāzijas 11. klases skolnie-
ce Paula Silava valsts latviešu 
valodas un literatūras olimpi-
ādē 11.–12. klasēm ieguva At-
zinību (skolotāja Inga Ķime-
niece), bet Madonas Valsts 
ģimnāzijas 12. klases skol-
niece Undīne Saleniece valsts 
franču valodas olimpiādē (sko-
lēniem, kas franču valodu ap-
gūst kā 3. svešvalodu) iegu-
va augsto II vietu (skolotājs 
Viesturs Rikveilis). 

Ņemot vērā, ka saskaņā ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes apstiprināto Mācību 
priekšmetu olimpiāžu un kon-
kursu organizēšanas kārtību 
pirmo vietu piešķir, ja dalīb-
nieks novada olimpiādes dar-
bā ir saņēmis vismaz 50% no 
maksimāli iespējamā punktu 
skaita, kā arī godalgotās vie-
tas piešķir ne vairāk kā vienai 
trešdaļai konkrētās olimpiā-
des dalībnieku, novadu apvie-
nības olimpiādēs pavisam tika 
izcīnītas 297 godalgas, no tām 
Madonas novada izglītības ies-
tāžu skolēniem izdevies izcīnīt 
53 I vietas, 47 II vietas, 52 III 
vietas, kā arī 49 Atzinības.

Noslēguma pasākumā ti-
ka sveikti arī starptautiski 
un valsts līmenī augsti novēr-
tēto skolēnu mācību uzņēmu-
mu dalībnieki – “Pet’s Spot”, 
“PaMaLino”, “SVilki”, “Lai 
prieks!”, “Branch&Hang”, 
“Karika”, “CAR.NAP” un 
“ShortGiraffe”. Skolēnu mā-
cību uzņēmumi pārstāvēti no 
Bērzaunes pamatskolas, Ku-
sas pamatskolas, Madonas pil-
sētas vidusskolas un Mado-
nas Valsts ģimnāzijas. Jau pēc 
noslēguma pasākuma (9.–10. 
maijā) skolēnu mācību uzņē-
mumiem norisinājās finālsa-
censības Jūrmalā, kur Mado-
nas Valsts ģimnāzijas skolēnu 
mācību uzņēmums “Karika” 
ASV vēstniecības rīkotajā pro-
jektā “Start Strong 3+3” uz-
varēja un ieguva tiesības šova-
sar doties pieredzes apmaiņas 
un atpūtas braucienā un ASV.

Pavisam droši varam ap-
galvot, ka skolēnu augsto sa
sniegumu nebūtu tik daudz, 
ja viņiem savu atbalstu, pie-
redzi un zināšanas nebūtu de-
vuši pedagogi. Godalgoto vie-
tu ieguvējus Madonas novada 
izglītības iestādēs ir sagatavo-
juši 96 pedagogi. Daļa no šiem 
pedagogiem bērnus sagatavo-

juši pat vairākās jomās. Lai 
gan noslēguma pasākumā ti-
ka sveikti tikai pedagogi, ku-
ru sagatavotie skolēni ieguvu-
ši godalgotās vietas, vēlamies 
pateikt paldies arī pārējiem 
pedagogiem par viņu ikdienas 
darbu skolēnu izglītošanas un 
audzināšanas darbā.

Izsakām milzīgu patei-
cību arī ikviena skolēna ģi-
menei par ieguldīto laiku un 
sniegto atbalstu savu bēr-
nu izglītošanā, ļaujot tiem sa
sniegt augstus rezultātus mā-
cību priekšmetu olimpiādēs 
un konkursos, liekot Madonas 
novada vārdam izskanēt visā 
Latvijā un ārpus tās robežām.

Godalgotos laureātus svei-
ca arī Madonas pilsētas vidus-
skolas un Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolas apvienotais 
zēnu koris (diriģentes Ani-
ta Melnupa, Iluta Biķerniece, 
koncertmeistare Ilze Tomso-
ne), Degumnieku pamatskolas 
3.–6. klašu tautas deju kolek-
tīvs (vadītāja Daiga Rubene), 
kā arī Madonas pilsētas kul-
tūras nama 5.–9. klašu deju 
kolektīvs “Atspole” (vadītāja 
Maija Rijniece) – kolektīvi, kas 
guvuši augstu novērtējumu arī 
skatēs, gatavojoties skolēnu 
dziesmu un deju svētkiem. Ar 
savu balss skanējumu priecē-
ja arī vokālās pedagoģes Daces 
Kalniņas sagatavotais Jāņa 
Norviļa Madonas Mūzikas 
skolas 7. kora klases audzēk-
nis, Kalsnavas pamatskolas 7. 
klases skolēns Ralfs Puzāns, 
kas ieguvis II vietu un Atzi-
nību par labāko latviešu tau-
tas dziesmas izpildījumu Jāņa 
Zābera piemiņai veltītajā zēnu 
vokālistu konkursā “Aivieks-
tes Lakstīgalas 2019” Meirā-
nos, kā arī Madonas Bērnu un 
jauniešu centra instrumentālā 
grupa “The Pretty Poison” Ed-
munda Vestmaņa vadībā.

Mācību gada laikā skolē-
niem ir bijusi iespēja piedalī-
ties un godalgotas vietas iz-
cīnīt arī dažādās atklātajās 
olimpiādēs un radošajos kon-
kursos, tādēļ atzinīgi novērtē-
jam arī šo skolēnu devumu un 
vēlam ikvienam skolēnam, lai 
arī turpmāk mācības sniedz 
prieku un gandarījumu, vieš 
jaunus izaicinājumus!

Informāciju sagatavoja 
GUNDEGA PUĶĪTE, 

Izglītības nodaļas  
izglītības darba speciāliste



Skatuves runas 
konkurss

2019. gada 17. aprīlī noti-
ka skatuves runas konkurss 
Malnavā, uz kuru devās di-
vas izglītojamās no V2 gru-
pas (Viesnīcu pakalpojumi) 
Bella Grigalka un Evita Mu-
rinska, latviešu valodas sko-
lotāja Mairita Smeltere un 
struktūrvienības vadītājas 
vietniece audzināšanas darbā 
Raivita Sondore. Malnavas 
muižā skolas tika pārstāvē-
tas lielā skaitā, pavisam uz-
stājās 36 dalībnieki. Izvēlētie 
darbi bija jāsaista ar pašiden-
titāti, nacionālās un valstis-
kās identitātes stiprināšanu, 
un ieteicamās daiļdarbu tē-
mas bija: es pats, valoda, ģi-
mene, mans novads, pilsēta, 
brīvība, Tēvzeme. Katrs da-
lībnieks runāja vienu prozas 
un vienu dzejas darbu, nepār-
sniedzot 3 minūtes laika.

Mūsu skolas izglītojamā 
Evita Murinska citēja V. Plū-
doņa dzejoli “Dziesma brī-
vajai Latvijai” un J. Jaun-
sudrabiņa prozas fragmentu 
“Piemini Latviju!” – ieguva 
2. pakāpes atzinības diplo-
mu. Savukārt, Bella Grigal-
ka citēja I. Ziedoņa dzejoli “Ir 
tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi” 
un I. Ziedoņa epifāniju “Neko 
šajā pasaulē nevar dabūt tū-
līt” – ieguva 1. pakāpes atzi-
nības diplomu. 

Liels paldies mūsu skolas 
meitenēm par piedalīšanos 
šajā runas konkursā, ka iz-
brīvēja laiku, lai sagatavotos 
(šajā laikā V2 grupa atradās 
praksē – darba vidē)!

Kursi JAK Barkava 
struktūrvienībā

Projektu tendence Latvi-
jas izglītības sistēmā attīstās 
nepārtraukti un labu laiku. 
eTwinning projekts ir mērķ-
tiecīgi plānotas aktivitātes 
mācību procesa ietvaros, ku-
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Darba vidē balstītās 
mācības

Projekta “Profesionā-
lo izglītības iestāžu audzēk-
ņu dalība darba vidē bal-
stītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos” Nr. 
8.5.1.0/16/I/001 ietvaros tur-
pinās šīs mācības, kuru laikā 
jaunieši zināšanas un iema-
ņas apgūst reālā darba vidē 
uzņēmumos.

Pašlaik šāda veida mā-
cības tiek realizētas 2. un 
3. kursa audzēkņiem prog-
rammās “Viesnīcu pakalpo-
jumi” un “Būvdarbi”. Kārtē-
jā mācību laika posmā aprīlī 
topošie apdares darbu tehni-
ķi darbojās Madonas uzņē-
mumos, savukārt, viesmīlī-
bas pakalpojumu speciālisti 
profesionālās prasmes piln-
veidoja gan Madonas novada 
uzņēmumos, gan arī Gulbe-
nē, Jelgavā, Jēkabpilī, Rīgā, 
Varakļānos, Viļānos un Dau-
gavpilī.

Ne vienmēr ir  viegli ie-
kļauties darba ritmā, taču 
kopumā uzņēmēju atsauks-
mes par mūsu audzēkņiem ir 
ļoti labas. Arī paši audzēkņi 
ir gandarīti par jauniem ie-
spaidiem un par savu darbu, 
ja ir guvuši atzinību. Dažiem 
izglītojamajiem jau ir izteik-
ti pastāvīgi darba piedāvāju-
mi nākotnē, kas liecina par 
to, ka uzņēmēji saredz mū-
su audzēkņos savām prasī-
bām atbilstošus darbiniekus. 
Katrā ziņā jāatzīst, ka reālās 
dzīves un darba redzējums 
mācību laikā jebkādā gadīju-
mā sniedz jauniešiem vērtī-
gu pieredzi, un mūsu skola iz-
saka pateicību par sadarbību 
visiem uzņēmumiem, kuri ir 
palīdzējuši to nodrošināt.

Dzejoļa kopkrājuma 
“MĪĻO MĀMIŅ!” 
veidošana

Mums nav jābūt atzītiem 
dzejniekiem, lai rakstītu paši 
savu dzeju, jo dzejolis ir brī-
nišķīga izteiksmes forma, ar 
kuras palīdzību varam runāt 
par visdažādākajām tēmām.

Izdevniecība “Ezerrozes 
grāmatas” aicināja visus Lat-
vijas skolu skolēnus piedalī-
ties radošā sadarbībā – dze-
joļa kopkrājuma veidošanā 
“MĪĻO MĀMIŅ!”. Dzejoļus 
varēja rakstīt un iesūtīt no 
šī gada 20. februāra līdz 25. 
martam. Arī mūsu skolas iz-
glītojamie piedalījās šī krāju-
ma tapšanā: Janīna Pauniņa, 
Sanita Piļpuka, Emīlija Ru-
deviča (Viesnīcas pakalpoju-
mi, 2. kurss) un Kintija Kup-
ča, Elīna Vīgule (Viesnīcas 
pakalpojumi, 3. kurss). Liels 
paldies meitenēm par radošu-
mu, par uzdrīkstēšanos, par 
skaistajiem dzejoļiem, kas 
veltīti māmiņām un iekļauti 
šajā grāmatā!

ras tiek īstenotas, tiešsais-
tē sadarbojoties skolēniem 
un skolotājiem no dažādām 
valstīm (starptautiskais pro-
jekts) vai vienas valsts ietva-
ros (nacionālais projekts).

2019. gada 5. aprīlī vairā-
kiem mūsu skolas skolotājiem 
bija vienreizēja iespēja līdz-
darboties “Ievads eTwinning” 
6 stundu kursos, kurus vadīja 
Līga KRAUKLE (eTwinning 
vēstniece) un Liene MILLE-
RE (eTwinning projektu ko-
ordinatore). 

Kursos uzzinājām node-
rīgu informāciju par to, cik 
veiksmīgi un lietderīgi mūs-
dienās ir īstenot eTwinning 
skolu sadarbības projektus, 
apgūt jaunas mācību me-
todes, iepazīt un izmantot 
praktiski eTwinning platfor-
mas, IKT digitālos rīkus, kā 
arī uzzinājām par tālākizglī-
tības iespējām – vebināriem, 
starptautiskiem semināriem, 
konferencēm.

Izglītojoties par projek-
tu metodi, ikviens dalībnieks 
nonāca pie secinājuma, ka 
projektu izstrāde un īsteno-
šana prasa ievērojamu inte-
lektuālo un organizatorisko 
piepūli. Projekts ir koman-
das darbs, tāpēc bez labas ko-
mandas nevar sasniegt opti-
mālus rezultātus. 

Projekta dalībniekiem jā-
būt kompetentiem, atbildī-
giem par veikto darbu un uz-
ņēmīgiem, savu darbu darot 
kvalitatīvi. Arī skolēniem, 
piedaloties šajos projektos, 
pilnveidosies dažādas pras-
mes:  saskarsmes un sadar-
bības spējas, kritiskā domā-
šana, vēlme eksperimentēt, 
atvērtība izmaiņām, darbo-
šanās ar tehnoloģijām, sveš-
valodu zināšanas.

Svarīgi ir tas, ka eTwin-
ning projekts var tikt izman-
tots kā mācību metode jeb-
kurā mācību priekšmetā, 
jebkurā skolēnu vecuma gru-
pā, eTwinning projektā var 
integrēt vienlaicīgi vairākus 
mācību priekšmetus, šādi no-
drošinot kompetencēs balstī-
tu izglītību.

Jūnijā daži skolotāji turpi-
nās pilnveidoties jau nākoša-
jos eTwinning kursos, kuros 
notiks arī praktiska apmācī-
ba pie datoriem, kā strādāt 
ar dažādajiem digitālajiem rī-
kiem, to pielietošanu mācību 
procesā.

JAK Barkavas struktūr-
vienībā strādā ļoti uzņēmī-
gi un radoši skolotāji, kas ir 
spējīgi izstrādāt mūsdienī-
gus projektus un ieviest jau-
nas inovācijas savā un skolas 
darbībā. Šobrīd tiek izstrā-
dāts projekts literatūrā, kas 
ar septembri jau sāks darbo-
ties eTwinning. 

SILVIJA SMELTERE,  
JAK Barkavas strūktūrvienības 

vadītāja

Aktualitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienībā maija mēnesī

Izglītības programma Mācību ilgums Iepriekšējā 
izglītība

VIESNĪCU PAKALPOJUMI 4 gadi 9 klases

BŪVDARBI 4 gadi 9 klases

AUGKOPĪBA 4 gadi 9 klases

SKAISTUMKOPŠANAS 
PAKALPOJUMI

1,5 gadi
Bez vecuma 
ierobežojuma

12 klases

AUGKOPĪBA 1,5 gadi
Bez vecuma 
ierobežojuma

12 klases

V3 grupas audzēkne Laura Pujate darba vidē balstīto mācību laikā   
SIA “Mārcienas Muiža”.

u	 Stipendija līdz 150 EUR
u  Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī)
u  Ēdnīca (Madonas novada  
     izglītojamajiem brīvpusdienas)

Brīvā laika iespējas:
u  Valsts militārā apmācība
u  Sporta pulciņi
u  Ansamblis
u  Bibliotēka, lasītava
u  Baseins, pirts
u  Pasākumi, grupu vakari
u  Ekskursijas, konkursi

2019./2020. mācību gada 
uzņemšana



Apmeklēt 
bibliotēku –  
tas ir stilīgi
Tuvojas mācību gada 
noslēgums. Aizvadīta radoša, 
daudzveidīgām aktivitātēm 
piepildīta sezona. 

Paldies visiem bērnu 
literatūras nodaļas 
apmeklētājiem, bet 
īpašs paldies Madonas 
pilsētas vidusskolas pirmo 
klašu audzinātājām par 
sadarbību un ieinteresētību 
skolēnu lasītprasmes 
veicināšanā. Paldies PII 
“Priedīte” taurenīšu, 
mārīšu un pelēnu 
grupiņas audzinātājām un 
bērniem par dalību lelles 
Šarlotes skolā. Paldies 
PII “Kastanītis” vecāko 
grupiņu audzēkņiem 
un skolotājām par 
iesaistīšanos lasīšanas 
veicināšanas programmā 
“Bērnu un jauniešu žūrija”. 
Paldies visām 12 jaukajām 
ģimenēm, kas iesaistījās 
projektā “Grāmatu starts”. 

Vasarā noteikti 
nevar palaist garām 
peldēšanās priekus un 
došanos dabā. Bet pirms 
tam aicinām vecākus 
ar bērniem pārrunāt 
drošības noteikumus. 
Bērnu literatūras nodaļā 
atradīsiet grāmatas, kas 
pastāstīs kā uzvesties 
dabā, kā atpazīt indīgus 
augus, ko darīt, ja sastapts 
nepazīstams kukainis vai 
zvērs, kas jāievēro braucot 
ar velosipēdu. Brīvdienas 
ir laiks dažādām sporta 
aktivitātēm un piknikiem. 
Bet ko ņemt līdzi un kā 
pareizi spēlēt? To visu var 
uzzināt bibliotēkā!

Topošajiem 
pirmklasniekiem 
piedāvājam plašu grāmatu 
klāstu lasītprasmes 
uzlabošanai. Pašiem 
mazākajiem – krāsainas 
bilžu grāmatas, kas palīdz 
iepazīt un izzināt pasauli.

Aicinām skolēnus 
neatlikt ieteicamās 
literatūras lasīšanu. Sāc 
jau šodien un būsi ieguvējs! 

1. jūnijā sākam jauno 
lasīšanas maratonu 
”Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2019”. 
Lasīšanai tiek piedāvāta 
jaunākā un kvalitatīvākā 
literatūra 6 vecuma 
grupām, sākot no 5+. Esi 
stilīgs, piedalies! 

Lieliskai atpūtai – 
galda spēles  dažādiem 
vecumiem, sākot no 3+ 
un radoša darbošanās ar 
3D pildspalvām  (iepriekš 
piesakoties pa t. 64821926).

Bērnu literatūras 
nodaļa gaida Tevi arī 
vasarā!

Informāciju sagatavoja 
LĪGA FIĻIPOVA, 

Madonas novada bibliotēkas  
Bērnu literatūras  
nodaļas vadītāja

Dzelzavas internātpamatskolā 
pēdējie mācību gada mēneši ir 
ļoti saspringti. 

Aprīlī notika “Popiela”, 
kur skolēni izrādīja krāšņus 
un labi sagatavotus priekšne-
sumus. Lieldienas tika ieskan-
dinātas ar koncertu, olu krā-
sošanu, sporta aktivitātēm 
zālē. Kā katru gadu, notika 
arī pasākums “Skolas solists”, 
kur skolēni rādīja savas spējas 
dziedāšanā.

Maijs iesākās ar Baltā 
galdauta svētkiem, kur visi 
pie svētku galda atbildēja uz 
dažādiem konkursa jautāju-
miem, dziedāja dziesmas.

Izskanēja Mātes dienas 
koncerts, kurā skolēni rādīja 
savus labākos priekšnesumus 
no “Popielas”, “Skolas solis-
ta”, dejoja līnijdejas, tautiskās 
dejas.  

Mājturību un tehnoloģiju 
stundās zēni veidoja darbus, 
ar kuriem piedalījās izstādē 
Madonas pilsētas pašvaldības 
ēkā. Labāko trīs skolēnu darbi 
bija apskatāmi Kalsnavas ar-
borētumā. Šo pasākumu rīko-
ja “Latvijas valsts meži”. 

Gaidām ciemos draugus 
no Zviedrijas, ar kuriem ko-
pā būs interesanti pasākumi, 
bet  šajās dienās arī cītīgi mā-
cāmies un rakstām pārbaudes 
darbus.

21. maijā “Pakāpienu” gru-
pas (skolēni ar kustību traucē-
jumiem) un 4. klases skolēni 
ar specializētu autobusu de-
vās uz Alūksnes Bānīša muze-
ju, iepazina Pilssalu un apska-
tīja apkārtni no skatu torņa.

Projekta “Veselības veici-
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Pagājušajā gadā atzīmējām 
Latvijas proklamēšanas  
100. gadadienu, savukārt  
2019. un 2020. gadā atzīmējam 
100 gadus Neatkarības cīņām 
un Latvijas armijas  
100. gadadienu. 

Izmantojot Muzeja spe-
ciālista Induļa Zvirgzdiņa 
apkopotās sarakstes, Daces 
Ādamsones vadībā sagatavots 
Neatkarības kara laika vēs-
tuļu lasījums, ar ko bija iespē-
jams iepazīties arī tautas namā 
“Kalnagravas” 14. aprīļa pēc-
pusdienā.

Vēstuļu tekstus ļoti izteiks-
mīgi un izjusti lasīja Agnese 
Ģērķe, Gaisma Gurska, Mar-
ta Apsīte, Edgars Gailums, 
Aigars Noviks un Ralfs Bor-
manis – 6 jauni cilvēki, kas brī-
nišķīgi iejutās vēstuļu raks-
tītāju un vēstuļu saņēmēju 
lomās. Paralēli vēstuļu lasī-
jumiem uz ekrāna bija skatā-
mas tā laika fotogrāfijas, vēs-
tuļu oriģināli un to rakstītāju 
rokraksti.

Daces Ādamsones veidotā 
iestudējuma pamatā ir pirms 
neilga laikā atrastās vēstu-
les, kas pamudinājušas Indu-
li Zvirgzdiņu tās apkopot vēs-
turiskā liecībā, par ko pats tā 

Sarakste pirms 100 gadiem

autors saka: “Šodien sazinā-
mies ar mobilā telefona zva-
niem, īsziņām un evēstulēm. 
Pirms gadsimta vēstules raks-
tīja uz papīra. Rokrakstu ne 
vienmēr viegli saburtot, zīmu-
ļa teksts vietām padzisis, daži 
vārdi rakstīti citādāk, kā tagad 
ierasts, tomēr – tas ļauj saprast 
tā laika cilvēku domas un vi-
ņu dzīvi. Madonas muzejā ne-
sen saņēmām 1918.–1920. ga-

da korespondenci. Simts gadus 
tā glabājusies kādreizējos Sai-
kavas „Aizdēgļos”. Tur dzīvojis 
Jānis Kaimiņš (1889–1939) un 
vēlāk arī viņa dzīvesbiedre Na-
tālija BriedeKaimiņa (1895–
1989). Abi bija galvenie vēstuļu 
rakstītāji un saņēmēji. Jānis to-
laik dienēja Latvijas armijā, Na-
tālija dzīvoja Sāvienas „Kauga-
rēs”. Vēstules interesantas kā 
Neatkarības laika liecība, atklāj 
katra rakstītāja pārdzīvojumus. 
Ja šodien vēstij pievienojam ga-
tavu smaidiņu vai sirsniņu, tad 
toreiz cilvēki bieži  izmantoja 
dzeju. Jāņa un Natālijas vēstu-
lēm varam izsekot gandrīz kā 
sarunai – sūtījums bieži ir at-
bilde iepriekš saņemtajam. Arī 
tur gadās nesaprašanās, var-
būt kāda vēstule arī pazūd ka-
ra laikā. Saikavietim rakstījusi 
arī pasaules kara laikā iepazītā 
Puikules skolotāja Anna Ziedi-
ņa (1890–1976). Natālija Brie-
de saglabājusi gan 1919. gada 
pavasarī sarkanarmijā, gan vē-
lāk Latvijas armijā dienējušo 
kaimiņu puišu sāvēniešu Jūlija 
Salmiņa un Jūlija Eglīša (viņš 
bija vienā rotā ar Kaimiņu) sū-
tītās vēstules. Viņai rakstījis arī 
Sarkaņu „Caurvēderos” dzimu-
šais Jānis Piekalns (18931964), 
kam tāpat iznāca pabūt gan 

sarkanarmiešu vienībā Pļavi-
ņās, gan pēc tam 6. Rīgas kāj-
nieku pulkā Latgales frontē. In-
teresanti, ka ziņas viņš sūta arī 
īslaicīga atvaļinājuma laikā no 
Sarkaņiem, piemin balles Pat-
kulē un „Vīpužos”. 1919. gada 
aprīlī sarkanietis rakstīja: “Ļoti 
pateicos, ka manas vēstules ne-
bijāt Jūs atstājusi bez atbildes. 
Jo es tamdēļ diezgan garlaiko-
jos un bēdājos par savu tagadējo 
dzīves likteni. Bet tad nu ir vis-
maz izdevība ar kādu mīļu cil-
vēku sarakstīties, tomēr laiks 
paiet īsāki un kaut kā nebūt āt-
rāki uz priekšu.” Skaidrs, ka 
puišiem karadienests bija savā 
ziņā piespiedu lieta, viņi priecā-
jās par saziņu ar cilvēkiem ār-
pus armijas un arī paši cerēja 
atgriezties mierlaika dzīvē. “

Vēstuļu lasījumus papildi-
nāja Zanes Imšas muzikālais 
noformējums. Klausoties šo 
vēsturiski literāro darbu, laiks 
paskrēja nemanot. Tas bija kas 
nedaudz neierasts, bet vienal-
dzīgu neatstāja nevienu. Pal-
dies šī iestudējuma veidotājiem!

 

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA, 

Tautas nama “Kalnagravas” 
vadītāja

Vēstuļu lasītāju lomās – jauni, 
talantīgi cilvēki.

Ar vislabākajiem priekšnesumiem skolēni iepriecina Mātes dienā.

Pavasaris Dzelzavas internātpamatskolā

Pēdējā skolas dienā 9. kla-
sei būs Pēdējais zvans, pirms-
skolas izglītības grupas  “Cā-
līši” izlaidums, pikniks. Šajā 
dienā tiks apbalvoti arī nomi-
nācijas “Gada skolēns” iegu-
vēji.

4. jūnijā profesionālo klašu 
skolēni kārtos eksāmenu.

5. jūnijā skolas skolēnu 
komanda dosies uz Lietuvas 
Saules skolu, lai piedalīties ri-
teņbraukšanas sacensībās. 

7. jūnijā plkst. 12.00 – iz-
laidums 9. klases un profesio-
nālās pamatizglītības absol-
ventiem.

Jauku un piedzīvojumiem 
bagātu vasaru!

Informāciju sagatavoja 
INGA CIUNELE,  

Dzelzavas internātpamatskolas 
direktores vietniece

nāšanas un slimību profilak-
ses pasākumu īstenošana Ma-
donas novada iedzīvotājiem” 
ietvaros skolā būs tikšanās ar 
podologu un uztura speciālis-
tu, tiks zīmētas spēles uz as-

falta, kā arī skolēni dosies uz 
Braku takām. 

Profesionālo klašu skolēni 
iniciatīvas “Latvijas skolas so-
ma” ietvaros apmeklēs Gulbe-
nes Dzelzceļa muzeju.



Saule spīd aizvien spožāk, 
tādēļ arī projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu 
īstenošana Madonas novada 
iedzīvotājiem” aktivitātes 
kļūst aizvien vasarīgākas. 
Aktīvi notiek skriešanas un 
velo braukšanas nodarbības 
kā pilsētā, tā pagastos. Šoreiz 
gribam informēt par diviem 
vērienīgiem pasākumiem, kas 
projekta ietvaros, norisināsies 
jūnija sākumā. 

Biedrība “Dieviena”, jau 
otro reizi, aicina izbaudīt La-
bo sajūtu dienu Vestienas pa-
gasta “Inčos”, 1. jūnijā. Prog-
ramma sarūpēta plaša un 
interesanta. Aktivitātes sa-
plānotas tā, lai vairākās pie-
turās sev piemērotas un sais-
tošas nodarbes varētu atrast 
kā lieli, tā mazi.

Lekciju pieturā rūdīšanas 
skolas vadītājs Māris Žunda 
vadīs nodarbību “Darbs ar el-
pu”. Par Latvijas augu dziedi-
nošo spēku stāstīs Latvijā ie-
cienītais fitoterapeits Artūrs 
Tereško lekcijā “Augi radīti, 
lai mums palīdzētu”. “Saska-
ni ar sevi”, tā sauksies dar-
bošanās kopā ar gongu ska-
ņu meistari Daci Straumi. 
Plaši pazīstamais pirts meis-
tars un garīgais dziednieks 
Vilnis Lejnieks  interesen-
tiem skaidros, kas ir garīgā 
muguras taisnošana. Allaž 
smaidošais ārsts gastroente-
rologs, Rīgas Stradiņa Uni-
versitātes Iekšķīgo slimību 
katedras profesors Anatolijs 
Danilāns,no sava skatu pun-
kta paskatīsies uz saprātīgas 
un veselīgas dzīves pamatno-
sacījumiem. “Sieviete nekad 
nedrīkst būt viena”, uzska-
ta vēdiskais filozofs, attiecī-

Madonas novada pašvaldības atbalstītās  
bērnu un jauniešu nometnes 2019. gadā

Nometnes nosaukums Atvērta/ slēgta 
nometne

dienas/ diennakts 
nometne

Nometnes 
laiks  

2019.gadā
Nometnes vieta

Mērķa 
grupas 
vecums

Nometnes vadītājs Kontaktinformācija Dalības maksa 
EUR

“Vari un dari zaļi” Atvērta Diennakts 08.07.–
12.07. "Strautnieki", Aronas pag. 9–12 gadi Kristīne Lukaševica T. 26461330; e-pasts: 

kmstrautnieki@inbox.lv 85,00

Svētdienas skolas nometne 
“Tavās zaļās pļavās netrūkst  
ne nieka…”

Atvērta Dienas 22.07.–
28.07. Burtnieki", Praulienas pag. 1.–6. klase Vivita Vecozola T. 26378836; e-pasts: 

 vivita.vecozola@madona.lv 10,00

“Izvēlos Varēt” Atvērta Diennakts 05.08.–
09.08. "Strautnieki", Aronas pag. 13–18 gadi Kristīne Lukaševica T. 26461330; e-pasts: 

kmstrautnieki@inbox.lv 50,00

“Daba pilna mūzikas” Atvērta Diennakts 28.07.–
03.08.

Jēkabpils agrobiznesa koledžas  
Barkavas struktūrvienība  
Barkavas pagastā

9–18 gadi Marģers Smudzis T. 26564317; e-pasts: 
martinsbergs@gmail.com  

“Sporta un piedzīvojumu 
nometne “Volejbums”

Atvērta Diennakts 22.07.–
26.07.

A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā,  
Ļaudonas pag. 11-15 gadi Anita Kidala T. 22425960; e-pasts: 

laudonassk@inbox.lv 15,00

“Pirmklasīgais sportists 
dabā”

Atvērta Dienas 19.08,–
23.08.

Madonas Bērnu un jauniešu centrs,  
Skolas iela 8a, Madona 7-8 gadi Dace Dzilna T. 2939960;  

priedite@madona.lv  

“DIŽMEŽA PILS NOSLĒPUMS” Atvērta Diennakts 07.07.–
11.07.

"Kalnozoli',  
Bērzaunes pag. 8-12 gadi Iluta Kārkliņa T. 29832963; 

e-pasts:bjarits@gmail.com 75,00

“Knaģis 2019” Atvērta Dienas 01.07.–
05.07.

Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvas 
centrs "UP'S", Jaunkalsnava, Kalsnavas pag. 7-11 gadi Gatis Teilis T. 29126112; e-pasts: 

kalsnjauniesi@inbox.lv 30,00

“Iespēju durvis” Atvērta Diennakts 12.08.–
17.08.

"Smeceres sils" – "Sniegi',  
Lazdonas pag. 8-12 gadi Lana Vihrova T. 28217896; e-pasts:  

lana.vihrova@gmail.com 100,00

“Piedzīvojumu lāde” Atvērta Diennakts 28.07.–
02.08.

"Smeceres sils" – "Sniegi',  
Lazdonas pag. 8-12 gadi Lana Vihrova T. 28217896; e-pasts:  

lana.vihrova@gmail.com 100,00

Informācija par šīm un citām nometnēm būs atrodama interneta vietnē www.madona.lv sadaļā Pašvaldība/Izglītība/Nometnes.

Informāciju sagatavoja: VIVITA VECOZOLA, Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste

Veselīgās aktivitātes gaidāmas arī vasarā

bu konsultants Uģis Kuģis, 
kurš par šo jomu gatavs dis-
kutēt arī ar Labo sajūtu die-
nas apmeklētājiem. Savukārt, 
cilvēku iedvesmotāja Kristīne 
Om Shanti aicinās uz lekciju 
“Mēs piedzimstam divreiz”. 
Par kustību miesā, garā, do-
mās un emocijās daudz aiz-
raujoša zinās stāstīt kustību 
ārsts Visvaldis Bebrišs.

Radošo darbnīcu pieturā 
tiks dota iespēja praktiski ro-
sīties. Astro darbnīcā “Stihi-
ju harmonija cilvēkā” katrs 
varēs izzināt savus individu-
ālos palīgus priekam, radošai 
domai un spēkam. Visi darba 
instrumenti būs nodrošinā-
ti. Nodarbību vadīs diplomēta 
un Latvijas Astrologu asociā-
cijā sertificēta astroloģe ar 20 
gadu darba pieredzi Danuta 
Kiopa. Koka svečturu meis-
tardarbnīcā ar mākslinie-
ci Ievu Lapiņu varēs pagata-
vot savdabīgu dāvanu sev vai 
draugam. Vēja zvanu darbnī-
cā ar Elīnu Zušu un Kristī-
ni Zaldenieci būs iespēja iz-
veidot savu individuālo vēja 
zvanu no dabas materiāliem. 
Uzzināt vairāk par telpu un 
cilvēku enerģijas harmonizē-
tāja tetraeda jeb trijstūra pi-
ramīdas izgatavošanu varēs 
darbnīcā ar radošo personību 
Vitu Blaķi.

Sarunu pieturā saimnie-
kos psihoterapijas speciāliste 
Ivanda Šūpulniece, piedāvā-
jot sirsnīgas sarunas par sva-
rīgiem jautājumiem – emoci-

jām, attiecībām, pašizjūtu un 
sapņiem. Un tad, ja jautājumi 
beigsies, varēs iejusties psi-
hoterapeita lomā un palīdzēt 
meklēt atbildes citiem, jo mū-
sos katrā no mums mīt kādi 
apslēpti talanti un atrodams 
vieda cilvēka potenciāls. Pie-
raksts uz grupas nodarbībām 
obligāts!

Bērnu pieturā plānotas 
„Krāsaino smilšu spēles”, kas 
ir aizraujošs ceļojums Dabas 
tēlu un krāsu pasaulē, kas 
dod iespēju katram bērnam 
atmodināt viņa radošo dzirk-
sti. Radošajā darbnīcā ar bēr-
niem aktīvi darbosies spe-
ciālistes no Vides estētikas 
studijas. Bērniem tiks piedā-
vāta arī biodejas nodarbība ar 
pasniedzēju Justīni Enītsuj. 
Biodeja ir īpaši izstrādāta me-
todika, kurā izmanto mūzi-
ku, aktivizējošus un relaksē-
jošus kustību, dejas un ritmu 
vingrinājumus. Tā darbojas, 
atverot cilvēkā prieka sajūtu, 
pašcieņu un pašapziņu

Relaksācijas pieturā va-
rēs nodoties Gongu meditā-
cijai ar Daci Straumi, caur 
skaņu līdzsvarojot sevi un uz-
zinot vairāk par skaņas dzie-
dinošo spēku. Par skaņu, 
runu, valodu un to, vai apzi-
nāmies un izprotam to lielo 
nozīmi, – meistarklasē “Sie-
vietes balss”. Tā būs 2 stundu 
nodarbība kopā ar Reiki Sko-
lotāju, skaņas terapeiti Kris-
tu Džuliju Kirkupu.

Masāžas pieturā varēs pa-

lutināt ķermeni ar ārstniecis-
ko, relaksējošo, labsajūtas un 
citām masāžām. Savukārt, 
pirts pietura paredzēta aro-
mātiska pēriena cienītājiem. 
Uz abām minētajām pieturām 
iepriekš jāpierakstās.

Neizpaliks arī sirsnīga va-
karēšana pie ugunskura.

Ņemot vērā, ka pasākums 
norisināsies brīvā dabā, orga-
nizatori aicina paņemt līdzi 
pledus, segas, pufus, vai ci-
tus sēžamos ērtākai notiku-
mu baudīšanai visas dienas 
garumā.

Ir padomāts arī par trans-
porta līdzekļu novietošanu 
– automašīnām atvēlēta pla-
ša vieta skolas stadiona teri-
torijā.

Jāpiebilst, ka dienas gaitā 
būs iespēja ieturēt maltīti. 

Otrs pasākums, uz kuru 
īpaši aicinām aktīvā dzīves-
veida piekritējus, ir Skrējiens 
apkārt Madonai, kas norisinā-
sies Pilsētas svētku laikā – 8. jū-
nijā. 

Līdzīgi, kā pagājušajā ga-
dā, par sacensību epicentru 
izvēlēts pilsētas stadions, kur 
jau no paša rīta startēs Rati-
ņu skrējiens ģimenēm ar ma-
zuļiem līdz 2 gadu vecumam  
un bērnu (3–8 gadi) sacensī-
bas 400–800 metru distancēs

Vēlāk, jau dalībnieki varēs 
doties nopietnākās 10 km un 
3 km skriešanas distancēs vi-
sām vecuma grupām.

Papildus Informācija un 

iepriekšēja reģistrēšanās pa-
sākumam www.okarona.lv   
Ceram, ka arī šogad skrējiens 
apkārt Madonai būs kupli ap-
meklēts un izvērtīsies par īs-
tiem svētkiem.

Aicinām Madonas novada 
iedzīvotājus aktīvi iesaistīties 
projekta “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Ma-
donas novada iedzīvotājiem” 
piedāvātajos pasākumos, jo 
aktivitātes būs pieejamas vēl 
tikai līdz gada beigām.

Sekot projekta norisēm 
var Madonas novada pašval-
dības mājaslapā www.ma-
dona.lv sadaļā „Veselības 
projekts” ar sirsnīgo ābolī-
ti vizītkartē, kā arī sociālajā 
vietnē facebook, profilā „Ve-
selības projekts Madonas no-
vadā”.

Projekts “Veselības vei-
cināšanas un slimību profi-
lakses pasākumu īstenošana 
Madonas novada iedzīvotā-
jiem” tiek īstenots “darbības 
programmas “izaugsme un 
nodarbinātība” 9.2.4. Spe-
cifiskā atbalsta mērķa “uz-
labot pieejamību veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās 
atstumtības riskam pakļau-
tajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. 
Pasākuma “kompleksi vese-
lības veicināšanas un slimī-
bu profilakses pasākumi” un 
9.2.4.2. Pasākuma “pasāku-
mi vietējās sabiedrības vese-
lības veicināšanai un slimību 
profilaksei” ietvaros. 

Saulainu un veselīgu  
vasaru vēlot,  

INDRA VEIPA, 
projekta sabiedrisko attiecību 

koordinatore
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27. aprīlī Madonas pilsētas 
sporta centrā norisinājās pēdējā 
8. kārta un tika apbalvoti 
pusgada un gada kopvērtējuma 
labākie Madonas novada bērnu 
un jaunatnes čempionātā 64 
lauciņu dambretē.

Gada noslēgumā sacensī-
bu uzvarētājus noteica, vērtējot 
sešus labākos posmus. Kopvēr-
tējumā tika apbalvoti seši labā-
kie ar medaļām, pirmo trīs vie-
tu ieguvēji katrā grupā saņēma 
kausus. Astoņās sacensību kār-
tās piedalījās 109 dalībnieki. 

Rezultātā iesācēju gru-
pā starp 13 meitenēm čempio-
nes titulu izcīnīja Anete Vin-
tiša (Kalsnava), otrajā vietā 
Ērika Made Saliņa (Pļaviņas), 
bet trešajā vietā Megija Koka-
re (Barkava). 22 dalībnieku zē-
nu grupā par uzvarētāju kļuva 
Jēkabs Stepiņš (Liezēre), otra-
jā vietā Edgars Smilgājs (Pļa-
viņas), bet trešajā vietā Ralfs 
Avotiņš (Kalsnava).

Jaunākajā grupā 17 meite-
ņu konkurencē uzvarēja Aman-
da Švirkste (Dzelzava) otrajā 
vietā Terēze Stepiņa (Liezē-
re), trešajā vietā Estere Mizu-
ka (Dzelzava). Starp 20 zēniem 
zelta medaļu izcīnīja Dāvis Sa-
veļjevs (Liezēre), sudrabs Lau-
rim Tomiņam (Barkava) un 
bronzas medaļa Kristapam 
Dolbe (Liezēre).

Vidējā–vecākā grupā čem-
pionātā piedalījās 15 meitenes. 
Rezultātā čempione Signe Lās-
ma Strazdiņa (Liezēre), sudraba 
medaļa Dina Jūlija Juhneviča 
(Dzelzava) un bronzas medaļa 
Sintija Briede (Liezēre). 10 zēni 
piedalījās vidējās–vecākās gru-
pas sacensībās. Rezultātā čem-
piona titulu izcīnīja Kristiāns 
Mileiko (Barkava), sudrabs 
Kristapam Vilkam (Barkava), 
bet bronzas medaļa Adriānam 
Romanovskim (Madona).

Pirmo gadu tika izveido-
ta cerību grupa, kurā piedalī-
jās 2011.gadā dzimuši un jau-
nāki dalībnieki. Meiteņu grupā 
piedalījās 5 dalībnieces un uz-
varēja Alise Špundere (Dzelza-
va), otrajā vietā – Agate Kolna 
(Barkava), bet trešajā vietā – 
Sonora Elizabete saliņa (Pļavi-
ņas). Zēniem piedalījās 7 dalīb-
nieki. Uzvarētājs – Emīls Vilks 
(Barkava), otrais Pēteris Stepa-
novs (Ļaudona), trešais – Kris-
ters Stociks (Barkava).

Madonas novada atklātajā 
čempionāt bērniem un jaunie-
šiem 64.lauciņu dambretē pie-
dalījās dalībnieki no Pļaviņām, 
Bērzaunes, Kusas, Kalsna-
vas, Dzelzavas, Degumniekiem, 
Barkavas, Liezēres, Ļaudonas, 
Madonas, Jēkabpils un Ogres.

Paldies pagastu pārvaldēm 
un visiem vecākiem par atbal-
stu un protams liels paldies 
skolotājiem, kas sagatavoja da-
lībniekus, kuri piedalījās Mado-
nas novada jauno dambretistu 
sacensībās.

Īpašs paldies Herbertam 
Milleram par ieguldīto darbu 
šo sacensību organizēšanā un 
vadīšanā.  

Informāciju sagatavoja  
MĀRIS GAILUMS, 

Madonas novada pašvaldības 
sporta darba organizators

Noslēdzies 
čempionāts

Mazskaitlīga, plaša skola, 
kur kopā ar ģimeni attīstās 
talanti un individualitātes

              

• individuālu darbu ar skolēniem skaitliski nelielās klasēs (vidēji 8 bērni klasē); 
• plašas telpas mācībām un atpūtai (vidēji 13 m² uz skolēnu);
• ērtu un funkcionālu infrastruktūru – ēdināšana vienā maiņā, sporta zāle, aktu zāle, mācību 

darbnīcas, sporta un rotaļu laukumi, slidotava, āra klase, brīvā laika centrs, individuāli 
pielāgota skolēnu pārvadāšana;

• interešu izglītības programmas – keramika, velodrošība, kokapstrāde, skolēnu mācību 
uzņēmumi, vizuālā māksla, vokālais ansamblis, instrumentu spēle, tautiskās dejas, sporta 
spēles, dambrete–šahs; 

• iespēju katram runāt, dziedāt, uzstāties, vadīt pasākumus un citādi attīstīt savas prasmes;
• iespēju vecākiem piedalīties skolas pasākumos un darboties skolas padomē.

Piedāvājam skolas iepazīšanas dienas vecākiem kopā ar bērniem:
22. maijā plkst. 15.00 un 5. jūnijā plkst. 16.00. 
Plānojam cienāt ar kafiju un saldējumu, apskatīt skolu kopā ar direktoru, pedagogiem, skolas padomes 
vecākiem.
Vai jebkurā citā dienā, individuāli vienojoties pa tālruņiem: 28347743, 64829855.

Informācija par skolu:  
www.kusasskola.mozello.lv un www.facebook.com/groups/kusasskolaspadome/

Aicinām!
Kusas pamatskola uzņem skolēnus 2019./20. mācību gadam visās klasēs un piedāvā:
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…reiz, pirms pieciem gadiem, 
kāda feja atnāca, sēkliņu 
iesēja… ar labām, mīļām 
domām. Aprušināja un mīlēja, 
līdz sēkliņa asniņu izdzina 
saulītei pretī.

Tā varētu iesākt stāstu par 
kādu ļoti īpašu un lolotu „As-
niņu”. Tā ir Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Kastanītis” paspārnē mīto-
šās biedrības „KASTANĪTIS – 
BĒRNIEM” bēbīšu skoliņa 
„Asniņš”. Viss sākās tā, ka la-
bās domas un idejas kopā sali-
ka Dace Raubiška, Maruta Poz-
dņaka un Katrīne Cirša, lai 
šāda skoliņa būtu. Stādiņa lo-
lošanu ik pa laikam nomainīja 
Dace Logina, Laima Ruble, Na-
dežda Ņekrasova, Elīna Mada-
lāne un Iveta Sprukste, lai 
rokas nenogurst un idejas neap-
sīkst... Pēdējos divus gadus, ie-
viešot projektu “Veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Madonas 

novada iedzīvotājiem”, savu rū-
pi par to, lai skoliņā „Asniņš” 
notiktu daudzveidīgas, intere-
santas nodarbības, māmiņas 
būtu zinošākas un mazuļu au-
dzināšana būtu pozitīvu emo-
ciju pilna, tur Ārija Logina un 
Anda Kārkliņa.

Varbūt kādam šķitīs, ko 
skoliņā mazuļi var darīt un 
vai tiešām viņi tur arī mācās? 
Jā, viņi mācās – komunicēt sa-
vā starpā, iepazīties ar citu vi-
di, sabiedrību un piedalīties 
pasākumos, bet galvenās iegu-
vējas ir mammas, kuras caur 
tik dažādajām nodarbībām un 
lekcijām iepazīst savu mazuli. 
Viņas šeit atrod idejas un ie-
dvesmu, kā padarīt labāku ik-
dienu kopā ar bērniņu. Ir rei-
zes, kad māmiņas, pavadot 
dienas ar mazuli, jūtas vien-
tuļas, jo ģimenes locekļi ir aiz-
ņemti darbos. Tādos mirkļos 
pat gājiens uz veikalu var kļūt 
par notikumu. Šāda darboša-
nās kopā māmiņas satuvina 

arī savā starpā, un, kā zinām, 
dalīšanās pieredzē parasti dod 
tikai ieguvumu.

Svētkos skoliņu sveikt bi-
ja ieradušies gan esošie, gan 

bijušie audzēkņi kopā ar mā-
miņām un Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Kastanītis” skolotāja Katrī-
ne Cirša.

Bēbīšu skoliņai “Asniņš” – 5 gadu jubileja
Mazos audzēkņus priecēja 

leļļu teātra izrāde „Kukulītis” 
Madonas BJC teātra studi-
jas izpildījumā. Paldies lielis-
kajiem aktieriem un viņu va-
dītājai Dacei Caunei! Kā gan 
dzimšanas diena bez tortes! 
Protams, arī šāds gardums ti-
ka sarūpēts un jubilejas sve-
cīti nopūta nu jau paaugušās 
skoliņas audzēknes.

Šajā piecu gadu laika pos-
mā ir nomainījušās māmiņas 
ar saviem mazulīšiem, nāku-
šas klāt jaunas un atkal atgrie-
zušās tās, kurām bērniņi paau-
gušies vai piedzimuši nākamie.

Vēlos aicināt topošās mā-
miņas un jaunos vecākus 
nākt un darboties piedāvā-
tajās aktivitātēs. Šeit ir jau-
ka un sirsnīga atmosfēra, ļoti 
labi apstākļi, lai mazais „as-
niņš” augtu un kļūtu par ak-
tīvu, veselīgu un gudru Mado-
nas novada iedzīvotāju.

Katrīnas māmiņa  
DACE KALNIŅA

Madonas pilsētas svētki 2019

Jubilejas tortes svecītes nopūš skoliņas “absolventes”.

Šāda rakstura pasākums 
Madonā notiks pirmo reizi. 
Madonas pilsētas svētku 
ietvaros 8. jūnijā no plkst. 
10.00 līdz 14.00 Saieta 
laukuma apkārtne pārtaps par 
Latvijas tūrisma pilsētiņu. 

Pie mums ciemos 
būs ieradušies tū-
risma informā-
cijas centri no 
visiem Latvi-
jas novadiem –  
Kurzemes, Zem-
gales, Pierīgas, 
Latgales un Vi-
dzemes, kopskaitā 
dalību pieteikuši ap 30 
Latvijas novadiem.  

Madonā pie Saieta lauku-
ma tiks iekārtota Latvijas no-
vadu informācija telšu pilsē-
tiņa. Tajās bez maksas varēs 

saņemt tūrisma ceļvežus, va-
saras pasākumu plānus un sa-
tikt Latvijas pilsētu tūrisma 
informācijas sniedzējus. Dau-
dzas teltis būs papildinātas 
ar amatnieku un mājražotāju 
produkciju, varēs satikt arī pa-

šus amatu meistarus.  
Savukārt skatuves 

kultūras prog-
rammas starp-
laikos notiks 
viktorīna ar 
balvām par 
Latvijas nova-

du ģeogrāfiju. 
I k v i e n a m 

pasākuma apmek-
lētājam šī būs lieliska 

iespēja saplānot savus ģi-
menes, draugu kompānijas vai 
darba kolektīva vasaras un ru-
dens atpūtas braucienus, uz-
zināt par savām vēlmēm at-

bilstošām apskates, aktīvās 
atpūtas un nakšņošanas vie-
tām, kultūras un sporta noti-
kumiem, dabas izziņas pasā-
kumiem un tūrisma akcijām 
visas Latvijas teritorijā. Vien-
laicīgi ar Tūrisma informācijas 
tirgu Saieta laukumā noritēs 
pilsētas svētku “Bērnu rīta” 
programma un “Amatnieku un 
mājražotāju tirdziņš”. 

Latvijas tūrisma informāci-
jas sniedzēji Madonā ieradīsies 
jau 7. jūnijā, kad kopīgi dosi-
mies iepazīt populārākās Ma-
donas novada tūrisma vietas.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Tūrisma informācijas tirgus 
koordinatore, 

 Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore 

Pilsētas svētku ietvaros  
Madonā notiks Latvijas  
Tūrisma informācijas tirgus

Balles kulminācijā duets 
“TRANSLEITERIS” – divi 
puiši no Cēsīm, kuri ar veselī-
gu humora un ironijas devu iz-
pilda pasaules lielākos popmū-
zikas hitus latviešu valodā.

Madona ir daudzpusīga pil-
sēta un svētku laikā piedāvā 
apmeklēt arī vairākas izstādes. 
Madonas pilsētas bibliotēkā, 
Skolas iela 12, būs apskatāma 
izstāde “Madonas novadam – 
10”, savukārt Madonas novad-

pētniecības muzeja apmeklē-
jums svētku dienās būs bez 
maksas. Tieši 8.jūnijā gaidāmi 
divu izstāžu atklāšanas svētki: 
Izstādes “Katoļu baznīca  un ti-
cība Madonas apkārtnē. Tuv-
plānā.” (mazā zāle) atklāšana 
pulksten 12.00. Savukārt, Ine-
ses Jakobi 70 gadu jubilejas iz-
stāde (lielās zāles) atklāšana 
pulksten 14.00.

Madona nenoliedzami ir ne 
tikai ziemas galvaspilsēta, bet 
arī sporta lielpilsēta, tapēc pil-
sētas svētkos iedzīvotājus sa-
gaida vairākas sportiskas ak-
tivitātes, kuras var baudīt gan 
kā skatītāji, gan arī kā dalīb-
nieki.

8. jūnijā notiks tradicionā-
lais skrējiens apkārt Mado
nai, starts un finišs Madonas 
pilsētas stadionā, bet kafejnī-
cas “Rudzons” pagalmā” no-
tiks Madonas novada atklātais 
čempionāts Latvijas kausa 

posms svaru stieņa spieša
nā no stāvokļa guļus.

Savukārt, svētki noslēg-
sies ne mazāk spēcīgi – 9. jū-
nijā Madonas pilsētas estrā-
dē ar spēkavīru čempionātu 
“BEST NORDIC STRONG
MAN BALTIC CUP”.

Aicinām apmeklēt svētku 
pasākumus un baudīt tos atbil-
dīgi. Informējam, ka svētku lai-
kā var tikt veikta fotografēšana 
un filmēšana. Ieraksti var tikt 
publiskoti ar mērķi sekmēt kul-
tūras vērtību saglabāšanu un 

vairot Madonas novada atpa-
zīstamību. 

Ieeja Madonas pilsētas svēt-
ku pasākumos ir bez maksas. 
Sīkāka informācija pieejama 
Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā www.madona.lv un 
FB kontā.

Informāciju sagatavoja  
DAIGA IRAIDA, 

Madonas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas vadītāja
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8. JŪNIJS
TIRGUS

9.00–14.00 AMATNIEKU UN MĀJRAŽOTĀJU TIRGUS
Valmieras / Skolas ielā 

10.00–14.00 LATVIJAS TŪRISMA INFORMĀCIJAS TIRGUS - 30 Latvijas novadi
Saieta laukums

BĒRNIEM
10.00–14.00 BĒRNU RĪTS

Saieta laukumā

Teātra izrāde “Mana dzimšanas diena”, bērnu popgrupa “Dzeguzīte”, 
Zinātniskais teātris Laboratorium.lv, 

rotaļas kopā ar “PASAKU NAMS”, konkursi par Latviju, radošās darbnīcas

10.00–18.00 ATRAKCIJAS*, Skvērā pie strūklakas *Par maksu

SPORTS
11.00–15.00 Skrējiens apkārt Madonai

Starts un finišs Madonas pilsētas stadionā

11.00–17.00 Madonas novada atklātais čempionāts Latvijas kausa posms
svaru stieņa spiešanā no stāvokļa guļus

Laukumā pie kafejnīcas “Rudzons”

IZSTĀDES
9.00–15.00 Madonas novadam - 10. Madonas pilsētas bibliotēkā, Skolas iela 12

12.00 Izstādes “Katoļu baznīca un ticība Madonas apkārtnē. Tuvplānā” atklāšana
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja mazā zāle, Skolas iela 10a

14.00 Tekstilmākslinieces Ineses Jakobi izstādes “LOGI…LOGI...LOGI…”  atklāšana
Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja lielās zāles, Skolas iela 10a

MŪZIKA
14.00–02.00 SEVEN HEAVEN DJ programma

Pagalmā aiz veikala “Papīrs”

DJ Intars Garbovskis, DJ Mārtiņš Goldbergs (Madona)
DJ Ed Mag, DJ Steve K (Rēzekne)

DJ RUDD, Mixmasters Raitis, DJ Monsta (Rīga)

18.00–03.00 KONCERTI // BALLE
Madonas pilsētas estrādē

18.00 Arturs Skutelis 
19.00 Didzis Melderis

20.00 Sub Scriptum
21.00 Dzelzs Vilks

22.00 Evija Smagare Band // DJ B-Mark
02.00 TransleiterisOrganizē:

Madonas novada pašvaldība 

www.madona.lv Ieeja pasākumos bez maksas

sMADONA
PILSĒTAS SVĒTKI
7.–9. jūnijā

Pasākuma laikā var tikt veikta fotografēšana un filmēšana, ieraksti var tikt publiskoti ar mērķi sekmēt kultūras vērtību saglabāšanu un vairot Madonas novada atpazīstamību.

7. JŪNIJS
21.00–23.00

SVĒTKU ATKLĀŠANA
Madonas pilsētas estrādē

Klasiskās mūzikas huligāni DAGAMBA
Strūklaku šovs

23.00–03.00
BALLE

Kafejnīcas “Rudzons” pagalmā

Bruģis // Mobile // DJ Virpulis

9. JŪNIJS
12.00–17.00
BEST NORDIC STRONGMAN BALTIC CUP
spēkavīru čempionāts
Madonas pilsētas estrādē

16 Madonas Novada Vēstnesis
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