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Piedalies konkursā “Skaistākais  
Ziemassvētku noformējums”!

Mīļie 
novadnieki!
Miers, kādu var sniegt 
tikai Ziemassvētki, mums 
visiem šogad ir tik ļoti 
nepieciešams. Ziemassvētki 
ir mūsu sirdīs. Jo vairāk 
radīsim svētku sajūtu un 
sniegsim mīlestību citiem, 
jo vairāk saņemsim to 
atpakaļ. Tas ir tā vērts! Šis 
gads ir bijis piepildīts ar 
dažādiem pārbaudījumiem. 
Tas mums ir licis domāt 
savādāk, rīkoties atbildīgāk. 
Tas mums ir ļāvis saprast, 
ka varam daudz vairāk, 
nekā mums sākumā šķiet. 
Sagaidot Jauno gadu, esot 
kopā ar saviem tuvākajiem, 
ar cerībām skatīsimies 
nākotnē, būsim pārliecināti 
par saviem sapņiem un 
mērķiem  un, esmu drošs, 
nākamais gads mums 
atnesīs daudz skaistu brīžu 
un notikumu!

AGRIS LUNGEVIČS, 
Madonas novada  

pašvaldības domes 
priekšsēdētājs

Cienījamie 
Madonas novada 
iedzīvotāji!
Gada nogalē sirdīs parādās 
satraukums par gaidāmo 
brīnumu laiku, kuru 
nevar ne īsti ieraudzīt, 
ne aprakstīt, ne uzzīmēt. 
To var tikai sajust caur 
cilvēkmīlestību,  
labestību un kopību.  
Tie ir mirkļi, kad mūsu 
sirdij tiek dota iespēja runāt 
par sapņiem, kas apliecina 
katra esamības jēgu. Šajā 
brīdī būtu jāsaprot, ka 
brīnumi nerodas kaut kur 
tur – citā vietā vai pie 
citiem cilvēkiem.  
Tie rodas mūsu sirdīs!  
Mēs katrs esam šo brīnumu 
radītāji, reizē veidojot mūsu 
visu kopīgo dzīvestelpu,  
kurā valda mīlestība,  
atbalsts un miers.
Klusus un svētīgus  
Ziemas Saulgriežus! 
Veiksmi, veselību un prieku 
Jaunajā gadā!

ZIGFRĪDS GORA, 
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja 
vietnieks  izglītības, kultūras 

un sociālajos jautājumos

   Saruna ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču

“Gadam sākoties, neviens nenojauta,  
   kāds tas izvērtīsies”   

Ziema Madonas novadā 
ir ieradusies! Cerams uz 
palikšanu. Arī svētku 
laiks nav aiz kalniem. 
Šogad svētkus atzīmēsim 
rimtāk un distancētāk, 
nekā citkārt, taču tas 
nenozīmē, ka jāatsakās no 
svētku izjūtas radīšanas 
Madonas novadā. Aicinām 
iedzīvotājus, uzņēmumus 
un iestādes, kā ik gadus, 
krāšņot savu māju fasādes, 
logus, jumtus un pagalmus 
ar skaistiem rotājumiem un 
svētku dekoriem. Ar mērķi 
veicināt Ziemassvētku 
laikam un Jaunā gada 
tematikai atbilstošas 
noskaņas radīšanu pilsētā 
un pagastos, šogad, pēc 
sešu gadu pārtraukuma, 
Madonas novada pašvaldība 
ir atjaunojusi tradīciju rīkot 
konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”.

Konkursā aicinām piedalī-
ties ikvienu Madonas novada 
privātmājas vai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas iedzīvo-
tāju, uzņēmumu un iestādi 
(valsts un pašvaldības), kas 
svētku laiku vēlas padarīt 
skaistāku, košāku un svinī-
gāku!

Noformējumu Madonas 
pilsētā vērtēs 4 kategorijās:

• Privātmāju noformējums;
• Daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju noformējums;
• Uzņēmumu un sabiedrisko 

ēku noformējums;
• Valsts un pašvaldības ies-

tāžu ēku noformējums.

Katrā no Madonas nova-
da pagastiem tiks apbalvots 
viens no konkursam pieteik-
tajiem objektiem, kas konkur-
sa komisijas un iedzīvotāju 
vērtējumā būs ieguvis augstā-
ko novērtējumu.

Konkursa norises kārtība:

Noformēto objektu dalī-
bai konkursā var pieteikt no 
2020. gada 4. decembra līdz 
2020. gada 28. decembrim (ie-
skaitot) vērtējamā objekta 
pārstāvis vai jebkura cita fi-
ziska vai juridiska persona.

Konkursam pieteikumu 
iesniedz elektroniski, sūtot 
pieteikumu uz e-pasta adresi: 
komunikacija@madona.lv.

Konkursam iesūtītos pie-
teikumus vērtēs komisija, kā 
arī iedzīvotāji, balsojot par 
savu favorītu Madonas no-
vada pašvaldības mājaslapā 
http://www.madona.lv.

Konkursam pieteikto ob-
jektu izvērtēšana un iedzīvo-
tāju balsojums notiks no 2020. 
gada 29. decembra līdz 2021. 
gada 15. janvārim.

Uzvarētāji tiks apbalvoti 
pēc iedzīvotāju balsojuma un 
žūrijas vērtējuma apkopoša-
nas. Datums tiks precizēts.

Kopējais konkursa balvu 
fonds – 3000 eiro.

Lai piedalītos konkur-
sā, obligāti jāiesniedz objekta 
fotogrāfija un aizpildīta pie-
teikuma veidlapa! Konkur-
sa nolikums un pieteikuma 
veidlapa atrodama mājaslapā 
www.madona.lv.

Informāciju sagatavoja 
MADONAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAS ATTĪSTĪBAS 
NODAĻA

Stiprināsim 
rotāšanas un svētku 
izjūtas radīšanas 
tradīciju mūsu 
novadā! 

8., 9.  lpp

          AGRA VECKALNIŅA foto 
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Par projekta 
“Vispārējās 
izglītības iestāžu 
mācību vides 

uzlabošana Madonas 
novadā” izmaksām un 
izpildes termiņiem

Projekta “Vispārējās iz-
glītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” 
ietvaros ir uzsākti būvdarbi 
Madonas pilsētas vidusskolā. 

Būvdarbu izpildes gaitā ir 
radušies papildus darbi uguns-
grēka atklāšanas sistēmas, 
ugunsgrēka izziņošanas sis-
tēmas un apsardzes sistēmas 
izbūvei.

Nolemj akceptēt līguma ar 
SIA “Woltec” 1. kārta. Spor-
ta zāles korpusa atjaunošana. 
Piebūves mācību korpusiem. 
un 2. kārta. Ēdamzāles/aktu 
zāles korpusa atjaunošana” 
kopējo summu (ar PVN 21%) 
2 750 909,51 eiro un būvdarbu 

izpildes termiņu līdz šī gada 
11. decembrim.

Par galvojumu SIA 
“Bērzaunes komunālais 
uzņēmums” projektu 
realizācijai 

Pamatojoties uz to, ka aiz-
ņēmuma ņemšana Valsts kasē 
pilnā projekta līgumu summu 
(417 357,68) apmērā nav iespē-
jama, bet tikai attiecināmo iz-
maksu (298 304 eiro) apmērā, 
piekrīt, ka SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” ņem 
ilgtermiņa aizņēmumu ko-
mercbankā 119 053,68 eiro ar 
komercbankas noteikto tirgus 
procentu likmi likmi KF līdzfi-
nansētu projektu “Siltumavo-
ta izbūve Vestienas ciemā” un 
“Siltumtīklu izbūve Vestienas 
ciemā” realizācijai. Aizņēmu-
ma atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības bu-
džetu.

Par pašvaldības 
nodrošinātu pašizolācijas 
iespēju

Lai sniegtu atbalstu Ma-
donas novada iedzīvotājiem 
COVID-19 izplatības laikā, 
nolemj ar 9. novembri nodroši-
nāt Madonas novada pašvaldī-

bas iedzīvotājiem iespēju veikt 
pašizolāciju sekojošā adresē: 
“Ošupes pamatskola”, Ošupes 
pagasts, Madonas novads, LV-
4830.

Personu grupas, kas drīkst 
izmantot pašvaldības nodro-
šinātus pašizolācijas pasāku-
mus, ir:

• Madonas novadā deklarē-
tās personas, kas ir atgriezu-
šās no ārzemēm un tām ir obli-
gāti jāievēro pašizolācija,

• Madonas novadā deklarē-
tās personas, kas ir klasificē-
tas kā saslimušā kontaktper-
sonas un SPKC tām ir noteicis 
pašizolāciju,

• Madonas novadā deklarē-
tās personas, kas atbilst gadī-
jumam, kad jāīsteno īslaicīga 
bērna aprūpe vecāku ārstēša-
nās laikā no Covid-19, ko no-
drošina bērna aprūpētājs, pa-
matojoties uz bāriņtiesas un 
SPKC atzinumu.

Personu pieteikšanās ad-
ministrēšanu uz pašvaldības 
nodrošinātu pašizolācijas pa-
kalpojumu saņemšanu veic 
Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests. Ošupes pa-
gasta pārvaldei nodrošināt 
praktisku pašizolācijas pakal-
pojumu sniegšanu.

Pašvaldības nodrošinātais 
pašizolācijas pakalpojums ie-

tver:
• Atsevišķu istabu vienai 

personai ar gultu, gultas ve-
ļu, nakts skapīti, krēslu, pa-
karamo virsdrēbēm. Istabiņā 
pie ejams roku dezinfekcijas lī-
dzeklis un sejas maskas.

• Koplietošanas sanitāros 
mezglus – tualeti un dušu;

• Bezmaksas WI-FI;
• Ierobežotu, iežogotu teri-

toriju. Personai iespēja ieras-
ties ar personīgo transportu 
un atstāt to norādītajā vietā uz 
pašizolācijas laiku;

• Pašizolācijas laikā iespē-
jams saņemt no pašvaldības 
ēdināšanas pakalpojumu, ku-
ra izmaksas, ieskaitot piegā-
di, ir 7 eiro dienā vienai per-
sonai. 

Par atstādināšanas no darba 
termiņa pagarināšanu

Nolemj pagarināt ar Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētāja 2020. ga-
da 11. augusta rīkojumu Nr. 
MNP/2.4.16./20/219 noteikto 
termiņu Vitas Robaltes atstā-
dināšanai no darba bez darba 
algas saglabāšanas līdz stāsies 
spēkā galīgais tiesas nolēmums 
civillietā C30639620 vai kom-
petentās institūcijas lēmums 

kriminālprocesa ietvaros par 
aizliegumu Vitai Robaltei ie-
ņemt Madonas novada pašval-
dības izpilddirektores amatu, 
atkarībā no tā, kurš no šiem 
notikumiem iestāsies agrāk.

Par Madonas novada 
pašvaldības izpilddirektora 
amata pienākumu 
izpildītāja iecelšanu 

Nolemj ar 16. novembri ie-
celt Āri Vilšķērstu par Mado-
nas novada pašvaldības izpild-
direktora amata pienākumu 
izpildītāju līdz 2021. gada 
1. jūlijam vai līdz dienai, kad 
ar citu rīkojumu tiek uzdots 
pārtraukt pildīt izpilddirekto-
ra pienākumu izpildītāja pie-
nākumus, atkarībā no tā, kurš 
no šiem notikumiem iestāsies 
agrāk.

Par Madonas novada 
pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka iecelšanu

Nolemj ar 16. novembri ie-
celt Raivi Ragaini par Madonas 
novada pašvaldības izpilddi-
rektora vietnieku uz noteiktu 
laiku – uz laiku līdz dienai, kad 
Āris Vilšķērsts pārtrauc pildīt 
izpilddirektora pienākumu iz-
pildītāja pienākumus.

Par grozījumiem 
amata vienību 
sarakstos

Nolemj ar 2021. 
gada 1. janvāri veikt izmaiņas 
amata vienību sarakstā:

• grozīt Dzelzavas pansio-
nāta amata vienībai veļas pār-
zinis, profesijas kods 9121 03, 
amata vienību skaitu no 0,25 
uz 0,4, ar mēnešalgas likmi 
500 eiro;

• grozīt Dzelzavas pansio-
nāta amata vienībai aprūpē-
tājs, profesijas kods 5322 01 
03, amata vienību skaitu no 
6 uz 7, ar stundas tarifa likmi 
3,25 un mēnešalgas likmi 543 
eiro;

• grozīt Barkavas pansio-
nāta amata vienības “aprūpē-
tājs” amata vienību skaitu no 
“11” uz “11.6”;

• izslēgt Mārcienas pansio-
nātā amata vienību “ārsta pa-
līgs”, profesijas kods 2240 01, 
amata vienību skaits 1, mēneš-
algas likme 820 eiro;

• iekļaut Mārcienas pan-
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Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 
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sionātā amata vienību “Vecākā 
medicīnas māsa”, profesijas kods 
2221 01, amata vienību skaits 1, 
mēnešalgas likme 820 eiro.

Par kārtību rīcībai, kad 
nepieciešama aprūpe 
bērnam

Situācijā, kad  Madonas no-
vada pašvaldībā vecāks ir sasli-
mis ar Covid-19 infekciju un ir 
nepieciešams nodrošināt bērna 
aprūpi drošos apstākļos, nolemj 
rīkoties saskaņā ar Labklājības 
ministrijas izstrādātajām vadlī-
nijām – bērnu īslaicīgai aprūpei 
(izmitināšanai) pielāgot telpas 
Jaunatnes iela 3, Liezērē, Ma-
donas novadā.

Pakalpojumu pēc vajadzības 
nodrošina BJAAC “Ozoli” (va-
dītāja S. Pabērza) sadarbībā ar 
Madonas novada bāriņtiesu (va-
dītāja I. Lediņa), Madonas nova-
da sociālo dienestu (vadītājs G. 
Riekstiņš) un Liezēres pagasta 
pārvaldi (vadītājs A. Vāvere).

Pakalpojums tiek nodroši-
nāts tikai Madonas novadā dek-
larētajiem iedzīvotājiem.

Izdevumi (samaksa perso-

nālam, aprīkojums, materiāli, 
komunālie pakalpojumi) tiks 
segti no Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 

Nolemj piešķirt biedrībai 
“Kalsnavas jaunieši” līdzfi-
nansējumu 1 394 eiro apmērā 
projekta “Par aktīvu un veselī-
gu dzīvesveidu” īstenošanai no 
Madonas novada pašvaldības 
2020. gada budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem. Projekta mēr-
ķis – popularizēt dēļa airēšanas 
un florbola sporta veidus iedzī-
votāju vidū, iegādājoties nepie-
ciešamo inventāru nodrošinot 
treniņu un apmācību norisi, 
veicinot veselīgu dzīvesveidu 
iedzīvotajiem Madonas novadā.

Par pašvaldības telpu 
nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai

Nolemj nodot biedrībai bēr-
niem, jauniešiem un pieauguša-
jiem ar dažādiem funkcionāliem 

traucējumiem “Mēs saviem bēr-
niem” bezatlīdzības lietošanā 
biedrības funkciju veikšanai 
telpas pašvaldības pirmssko-
las izglītības iestādes “Saulīte” 
ēkā, Raiņa ielā 17, Madonā, kur 
telpu kopējā platība – 141,15 m2 
uz laiku no 2021. gada 1. janvā-
ra līdz 31. decembrim. Biedrība 
jau kopš 2013. gada 22. oktobra 
bez atlīdzības lieto šīs pašvaldī-
bas īpašumā esošās telpas, taču 
līguma darbības termiņš beig-
sies 2020. gada 31. decembrī. 
Biedrība sniedz sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus Madonas 
novada iedzīvotājiem gan pieda-
loties dažādos projektos, gan pil-
dot pašvaldības uzdevumus.

Par Dzelzavas pansionāta 
īslaicīgās sociālās aprūpes 
vietu skaita izmaiņām

Nolemj ar 1. decembri pa-
kāpeniski (tas ir – pēc līguma 
beigām ar esošajiem īslaicīgās 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
saņēmējiem, neuzņemot jaunus 
klientus) samazināt īslaicīgās 
sociālās aprūpes vietu skaitu 
Dzelzavas pansionātā no pašrei-

zējām 8 vietām uz 4 vietām. Pēc 
Ministru kabineta noteikumiem 
par higiēnas prasību ievērošanu 
sociālās aprūpes institūcijās, pie-
augušo sociālās aprūpes institū-
cijā dzīvojamā istaba–guļamtel-
pa uz vienu iemītnieku nedrīkst 
būt mazāka par 6,0 m² (kuros 
ietilpst koplietošanas skapis, 
galds, individuāla gulta, krēsls, 
skapītis personīgajām mantām).

Par finansējuma piešķiršanu 
Rīgas Brāļu kapu un Latvijas 
vēsturiskā mantojuma 
fondam

Nolemj piešķirt Rīgas Brāļu 
kapu un Latvijas vēsturiskā 
mantojuma fondam finansēju-
mu  1 000 eiro apmērā 5 jaunu 
Latviešu strēlnieku kapu plākš-
ņu iegādei un gravēšanai. Ma-
donas novada pašvaldība jau 
iepriekš ir atbalstījusi fondu, kā 
rezultātā 2012.–2015. gadam 
Rīgas Brāļu kapos tika atjauno-
ta siena ar Latvijas pilsētu ģer-
boņiem, t.sk. Madonas pilsētas 
ģerboni – tas norāda, ka minē-
tajos kapos ir apglabāti strēlnie-
ki arī no Madonas pilsētas.

Šogad mainījies laiks un formāts ikgadējai Madonas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas  
ceremonijai. Bet nemainīgas ir pamatvērtības – cilvēki, kas devušas īpašu ieguldījumu Madonas novada labā.

Aicinām ikvienu interesentu 28. decembrī plkst. 20.00 pieslēgties “MANA MADONA” YOUTUBE KANĀLAM,  
noskatīties un noklausīties īpaši veidotu stāstu materiālu par personām, kurām šogad piešķirti  

Madonas novada pašvaldības Atzinības un Pateicības raksti, kā arī viena Goda zīme un Goda diploms.  
Šogad viss citādāk, attālināti, bet domās kopā. Godināsim mūsu novadniekus. Leposimies ar tiem!  

Stāstnieku lomās, kā ik gadu – Ilze Riekstiņa un Aigars Noviks, taču muzikālo noformējumu veidos dziedātājs  
Daumants Kalniņš un taustiņinstrumentālists Romāns Vendiņš. Pieslēdzies!
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
05.11.2020. lēmumu 
Nr. 461 (protokols 

Nr. 23, 1. p.). Izdoti saskaņā ar 
likuma “Par pašvaldībām”  
43. panta trešo daļu un 
Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā Madonas 
novada pašvaldība (turpmāk – 
Pašvaldība) sniedz atbalstu 
ēdināšanas izdevumu segšanai 
izglītojamajiem attālināta mācī-
bu procesa laikā (turpmāk – at-
balsts).

2. Attālināts mācību process 
šo saistošo noteikumu izpratnē 
ir izveidojusies piespiedu situā-
cija, kad Ministru kabineta no-
teikumos vai likumā noteikta-
jos gadījumos izglītības iestādei 
nav iespēja nodrošināt izglītības 
programmas īstenošanu klā-
tienē, un vispārējās izglītības 
programmu izglītojamie apgūst 
attālināti, izmantojot dažādas 
saziņas un mācību platformas.

3. Tiesības saņemt atbalstu 
ir:

3.1. vispārizglītojošo izglī-
tības iestāžu izglītojamajiem, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā;

3.2. izglītojamajiem, kuri mā-
cās Pašvaldības vai tās teritorijā 
esošā privātā izglītības iestādē.

4. Atbalstu nepiešķir:
4.1. profesionālo, profesionā-

lo ieviržu, interešu un augstā-
kās izglītības iestāžu izglītoja-
majiem;

4.2. ja izglītojamais atbalstu 
gatava ēdiena, pārtikas pakas, 
finansiāla pabalsta vai cita atbal-
sta veidā jau saņem pašvaldībā, 
kuras administratīvajā teritorijā 
viņš ir deklarēts, vai izglītības 
iestādē, kurā viņš mācās.

5. Izglītojamā likumiskajam 
pārstāvim vai pilngadīgajam iz-
glītojamajam ir tiesības izvēlē-
ties vienu no atbalstu veidiem:

5.1. pārtikas paku;
5.2. naudas pabalstu.

II Atbalsta apmērs, 
pieprasīšanas un 
saņemšanas kārtība

6. Atbalsta apmērs katram 
atbalsta veidam ir 20,00 euro 
mēnesī jeb 5,00 euro nedēļā.

7. Atbalsta saņemšanai izglī-
tojamā likumiskais pārstāvis vai 
pilngadīgs izglītojamais izmanto 
vienu no pieteikuma iesniegša-
nas formām:

7.1. aizpilda pieteikuma veid-
lapu (pielikums, kas atrodams 
mājaslapā www.madona.lv) un 
nosūta to Pašvaldībai elektro-
niski vai pa pastu;

7.2. izmantojot izglītības ies-
tādes izsniegto autorizācijas ko-
du, aizpilda programmā Google 
veidlapas izveidoto pieteikuma 
anketu.

8. Uz visu attālinātā mācību 
procesa laiku iesniedz vienu pie-
teikumu. Atbalsta pieprasītājam 
nav tiesību mainīt sākotnēji iz-
vēlēto atbalsta veidu.

9. Naudas pabalsta saņem-
šana:

9.1. naudas pabalsta pārskai-
tījumu veic vienu reizi mēnesī 
līdz nākamā mēneša 15. datu-
mam;

9.2. naudas pabalsta apmērs 
tiek noteikts atbilstoši nedēļu 
skaitam pārskata periodā.

10. Pārtikas paku saņemša-
na:

10.1. pārtikas paku saņem-
šanu organizē vienu reizi divās 
nedēļās;

10.2. pārtikas paku vērtība 
tiek noteikta atbilstoši nedēļu 
skaitam pārskata periodā;

10.3. pārtikas paku sagata-
vošanu un piegādi organizē mē-
neša pirmajā un trešajā nedēļā, 
par to iepriekš informējot pietei-
kuma iesniedzēju;

10.4. pārtikas paku sagata-
vošanu organizē centralizēti vai 
sadarbībā ar ēdināšanas pakal-
pojuma sniedzēju konkrētā izglī-
tības iestādē;

10.5. pārtikas paku piegādi 
nodrošina tikai Pašvaldības ad-
ministratīvās teritorijas robe-
žās;

10.6. ja izglītojamā dzīves-
vietas adrese ir citā pašvaldībā, 
pārtikas paku piegādā attiecī-
gajai Pašvaldības izglītības ies-
tādei, kurā izglītojamais mācās. 
Šajā gadījumā pārtikas paku iz-
glītojamā likumiskais pārstāvis 
vai pilngadīgs izglītojamais iz-
ņem ne vēlāk kā nākamajā die-
nā pēc pārtikas pakas piegādā-
šanas izglītības iestādē;

10.7. saņemot pārtikas paku, 
tās saņēmējs uzrāda personu ap-
liecinošu dokumentu vai skolēna 
apliecību;

10.8. pārtikas paku sagatavo-
tāji un piegādātāji nodrošina to 
sagatavošanu un izdali, ievēro-
jot noteiktās higiēnas prasības, 
drošības un aizsardzības pasā-
kumus, kas noteikti Covid-19 in-
fekcijas izplatības ierobežošanai.

11. Pašvaldības izpilddirek-
tora vietnieks izdod rīkojumu 
par atbildīgajām personām at-
balsta saņemšanas nodrošinā-
šanai.

III Noslēguma jautājumi

12. Saistošie noteikumi pie-
mērojami ar 2020. gada 26. ok-

tobri.
13. Pārtikas pakas par perio-

du no 2020. gada 26. oktobra līdz 
2020. gada 15. novembrim iz-
sniedz, ja pieteikums atbalstam 
Pašvaldībā saņemts līdz 2020. 
gada 10. novembrim. Ja pietei-
kums saņemts pēc minētā termi-
ņa, pārtikas pakas izsniedz kopā 
ar pārtikas pakām par nākamo 
periodu.

14. Naudas pabalstu par pe-
riodu no 2020. gada 26. oktobra 
līdz 2020. gada 30. oktobrim iz-
maksā kopā ar naudas pabalstu 
par 2020. gada novembri.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums.

Likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešā daļa paredz, ka 
dome var pieņemt saistošus no-
teikumus, lai nodrošinātu paš-
valdības autonomo funkciju un 
brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, 
savukārt Izglītības likuma 17. 
panta trešās daļas 11. punkts 
nosaka, ka pašvaldība nosaka 
tos izglītojamos, kuru ēdināša-
nas izmaksas sedz pašvaldība. 
Tiek pastiprināti epidemioloģis-
kās drošības pasākumi Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežo-
šanai, tādēļ būtiski būtu sniegt 
atbalstu ģimenēm ar bērniem 
ēdināšanas izdevumu segšanai 
situācijā, kad izglītības iegu-
ves process norisinās attālināti. 
Pieņemot saistošos noteikumus, 
tiktu noteikta kārtība, kādā Ma-
donas novada pašvaldība sniedz 
atbalstu ēdināšanas izdevumu 
segšanai izglītojamajiem laikā, 
kad izglītības ieguves procesu 
sakarā ar Covid-19 izplatību īs-
teno attālināti. Pašvaldība ar 
saistošo noteikumu palīdzību 
paredz atbalsta sniegšanu izglī-
tojamajiem pārtikas paku vai 
naudas pabalsta veidā.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts. 

Saistošie noteikumi paredz 
nodrošināt atbalstu ēdināšanas 
izdevumu segšanai izglītojama-
jiem situācijā, kad izglītības ies-
tādēs izglītības ieguves process 
sakarā ar Covid-19 izplatību no-
risināsies attālināti. Saistošie 
noteikumi paredz atbalsta vei-
dus – pārtikas pakas vai naudas 
pabalstu, to apmēru un personu 
loku, kurām ir tiesības saņemt 
atbalstu.

3. Informācija par plāno-
to saistošo noteikumu pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. 

Paredzams, ka saistošo no-
teikumu realizācijai tiks izman-
tota tā budžeta līdzekļu daļa, 
kas paredzēta izglītojamo ēdinā-
šanas izdevumiem.

4. Informācija par plāno-
to saistošo noteikumu pro-
jekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Saistošie noteikumi neatstās 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Sabiedrī-
bas mērķgrupa, uz kuru attieci-
nāms saistošo noteikumu tiesis-
kais regulējums, ir izglītojamie, 
kuru deklarētā dzīvesvieta ir 
Madonas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā vai kuri 
mācās Madonas novada pašval-
dības vai privātās vispārizglīto-
jošās izglītības iestādēs.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām.

Nav ietekmes.
6. Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas, 

saistošie noteikumi izstrādāti, 
ņemot vērā iedzīvotāju vajadzī-
bas saistībā ar Covid-19 izplatī-
bu un izglītības procesa attālinā-
tu organizēšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16

Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai 
attālinātā mācību procesa laikā

Madonas novada pašvaldības domes 
26. novembra sēdes lēmumu pārskats

Par dāvinājuma 
pieņemšanu 
muzeja krājuma 
papildināšanai

Nolemj Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzejam 
pieņemt no mākslinieces Līgas 
Skariņas (dzimusi Barkavā) 
dāvinājumu (ziedojumu) – 10 
mākslas darbus (176 priekš-
metus) 4 435 eiro vērtībā, kuri 
būtiski papildinās muzejā esošo 
keramikas, tēlotājmākslas dar-
bu kolekciju. Ciklos ietilpstošie 
darbi  radīti sākot ar 1989. ga-
du līdz par 2019. gadam. 

Par finansējuma 
piešķiršanu pansionātam 

Nolemj piešķirt Ļaudonas 
pagasta pārvaldes Ļaudonas 
pansionāta istabiņu remontam 
finansējumu 9 224,98 eiro ap-
mērā. Pansionāta telpas nav re-
montētas kopš 2000. gada, ne-
pieciešams veikt telpu remontu 

atbilstoši klientu vecumam un 
funkcionālajam stāvoklim – 
klientu istabiņās atbilstošs 
apgaismojums, dzīvojamo ista-
biņu un sanitāro telpu kosmē-
tiskais remonts, grīdas seguma 
nomaiņa, kā arī kritiskā stā-
voklī esošo sienu un griestu re-
montdarbi.

Par finansējuma 
piešķiršanu tilta pārbūvei

Nolemj apstiprināt projek-
ta “Birānu tilta pār Aronas 
upi Aronas pagastā, Mado-
nas novadā pārbūve” īsteno-
šanu, nodrošinot finansējumu 
212 480,80 eiro no pārdotajiem 
īpašumiem Aronas pagastā un 
no 2021. gada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem. 

Šobrīd Birānu tilts ir avāri-
jas stāvoklī un ir slēgts trans-
portlīdzekļu satiksmei. Birānu 
tilta pārbūves darbu ietvaros 
ir plānots veikt jaunu balstu, 
laiduma, brauktuves konstruk-

cijas norobežojošo barjeru izbū-
vi, kā arī esošo akmens mūra 
atbalstsienu remontdarbus. 

Par sociālā dzīvokļa statusa 
piešķiršanu

Nolemj piešķirt sociālā dzī-
vokļa statusu labiekārtotam 
četru istabu pašvaldības dzī-
voklim adresē Bērzu iela 19-19, 
Aizpurve, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads, LV-4873. Pēc 
Dzelzavas pagasta pārvaldes 
ieceres sociālais dzīvoklis tiks 
piedāvāts maznodrošinātiem 
iedzīvotājiem un sociāli maz-
aizsargātām ģimenēm. 

Par finansējuma piemaksu 
pedagogiem

Nolemj sadalīt Madonas 
novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu peda-
gogiem vienreizēju finansiālu 
atbalstu 7.–12. klašu, kā arī 
1.–6. klašu pedagogiem 12 166 

eiro apmērā attālinātā mācību 
procesa īstenošanai.

Par projekta izmaksām

Nolemj slēgt Vienošanos pie 
būvdarbu līguma “Madonas 
Valsts ģimnāzijas ēku komplek-
sa un stadiona pārbūve”, sama-
zinot kopējo līguma summu par 
91 745,46 eiro (t.sk. PVN).

Nolemj slēgt Vienošanos pie 
būvuzraudzības līguma par lī-
guma izpildes termiņa paga-
rināšanu, paredzot papildus 
samaksu 25 420,17 eiro (t.sk. 
PVN).

Nolemj slēgt Vienošanos pie 
autoruzraudzības līguma par 

līguma izpildes termiņa paga-
rināšanu, paredzot papildus 
samaksu 2 904,00 eiro (t.sk. 
PVN).

2020. gada 30. oktobrī būv-
darbi ir pabeigti objekta 1. kār-
tā “Savienojošā korpusu pār-
būve starp esošo ēku un sporta 
zāli”, 2. kārtā “Esošās sporta 
zāles un palīgtelpu pārbūve” 
un 3. kārtā “Esošās skolas 
ēkas un palīgtelpu pārbūve”. 
4. kārta “Esošā skolas stadio-
na pārbūve” ekspluatācijā tiek 
nodota ar atliktajiem darbiem – 
sintētisko gumijas segumu un 
mākslīgā futbola laukuma zā-
liena seguma ieklāšana. 

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Madonas novada pašvaldības 

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var 

iepazīties www.madona.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā
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Šajā gadā valstī notiek globāli 
notikumi, kuri ir likuši 
adaptēties arī sociālajam 
dienestam, sociālajam 
darbam. Kāds tad ir sociālais 
darbs ārkārtējos apstākļos 
un kādas ir sociālā darba 
iespējas un risinājumi? 
Sociālais dienests savu darbu 
turpina, ievērojot valstī 
noteiktos ierobežojumus un 
piesardzības pasākumus. 

Madonas novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests informē 
par šā brīža aktuālajām iespē-
jām saņemt sociālo palīdzību 
un sociālos pakalpojumus:

1. Iztikas līdzekļu 
deklarācijas un statusa 
pagarināšana

Saskaņā ar Sociālo pakal-
pojumu un sociālās palīdzības 
likuma pārejas noteikumu 36. 
punktu, trūcīgas, maznodroši-
nātas izziņas derīguma termiņš 
ir uzskatāms par pagarinātu 
uz ārkārtas situācijas laiku un 
vienu kalendāro mēnesi pēc 
ārkārtas situācijas beigām un 
no jauna papīra formāta izzi-
ņas nav jāizsniedz. Personas 
ar iepriekš izsniegto izziņu var 
doties uz ārstniecības iestādi, 
pēc pārtikas un higiēnas pre-
ču komplektiem. Arī piešķirtie 
pabalsti un citi atvieglojumi, 
uz kuriem ģimenei (personai) 
ir tiesības kā trūcīgai vai maz-
nodrošinātai, saglabājas. 

Protams, pastāv iespēja ie-
sniegt visus dokumentus, lai iz-
vērtētu ienākumus un piešķir-
tu atbilstošu statusu uz likumā 
noteikto periodu. Klientiem ie-
priekš jāpiesakās, lai aizpildītu 
dokumentus. Iesniegumu un 
citu dokumentu iesniegšanu ai-
cinām izmantot pasta kastītes, 
kas atrodas gan pie ieejas So-
ciālajā dienestā Madonā, Par-
ka ielā 4, gan klientu pieņem-
šanas vietās pagastos. 

Savukārt ģimene (persona), 
kurai pirmreizēji nepieciešams 
noteikt atbilstību trūcīgas vai 
maz nodrošinātas ģimenes 
(pers onas) statusam vai krī-
zes situācijā, sociālajā dienestā 
vēršas attālināti, kur dienests 
aizpilda iztikas līdzekļu dek-
larāciju, izmantojot valsts un 
pašvaldības informācijas sis-
tēmās pieejamo informāciju un 
pieņem lēmumu par atbilstošā 
statusa noteikšanu, sociālās 
palīdzības pabalstu piešķirša-
nu vai par atbalstu krīzes situ-
ācijā.

2. Par krīzes pabalstu 
ārkārtas situācijā 

Madonas novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests (turp-
māk – Dienests) informē, ka 
Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likuma 35. 
panta otrajā daļā noteikts, ka 
dienests, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus, var pie-
šķirt ģimenei (personai) pabal-

stu. Dienests piešķir ģimenei 
(personai) pabalstu krīzes si-
tuācijā, ja saistībā ar ārkār-
tas situāciju tai ir iestājušies 
apstākļi, kurā tai vairs nav 
iespējams izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, 
un ģimene (persona) pati sa-
viem spēkiem nespēj pārvarēt 
ārkārtas situācijas radītās se-
kas.

Krīze ārkārtas situācijas 
kontekstā nenozīmē tikai sa-
slimšanu ar Covid-19, nonāk-
šanu karantīnā vai pašizolāci-
ju. 

Krīzes galvenās pazīmes:
• mājsaimniecības ienā-

kumu būtiska samazināšanās 
vai pilnīga zaudēšana salīdzi-
nājumā ar iepriekšējo periodu 
pirms šīs konkrētās ārkārtas 
situācijas iestāšanās,

• nespēja šajā situācijā 
veikt visus obligātos maksāju-
mus un apmierināt savas un 
savu ģimenes locekļu pamat-
vajadzības.

Mājsaimniecības pārstāvis 
sociālajā dienestā iesniedz ie-
sniegumu (atsūta elektroniski, 
ievieto pasta kastītē), kurā per-
sona apliecina, ka:

• ģimene atrodas krīzes si-
tuācijā, t.i., mājsaimniecības 
pilngadīgie ģimenes locekļi 
zaudējuši darbu,

• nesaņem bezdarbnieka 
pabalstu,

• nesaņem atbalstu par dīk-
stāvi.

3. Pārējā sociālā palīdzība

Sociālais dienests turpina 
sniegt sociālo palīdzību pama-
tojoties uz diviem saistošajiem 
noteikumiem Nr. 15 “Par Ma-
donas novada pašvaldības so-
ciālajiem pabalstiem” un Nr. 
16 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Madonas novadā”. 
Dienests informē – esam iero-
bežojuši klientu apkalpošanu 
klātienē, tāpēc lūgums Ma-
donas pilsētas iedzīvotājiem 
sazināties ar sociālo dienestu 
pa tālruni 64807292, pagastu 
administratīvajā teritorijā dzī-
vojošajiem sazināties ar savas 
administratīvās teritorijas ap-
kalpojošo sociālo darbinieku.

4. Par sociālajiem 
pakalpojumiem

Dienests turpina Madonas 
novada iedzīvotājiem sniegt 
sociālos pakalpojumus arī ār-
kārtas situācijā, pamatojoties 
uz saistošajiem noteikumiem 
Nr. 11 Par sociālajiem pakalpo-
jumiem Madonas novadā un ar 
to kārtību var iepazīties Mado-
nas mājaslapā – www.madona.
lv un saņemt skaidrojumus te-
lefoniski pie sociālajiem darbi-
niekiem.

Pašvaldībā notiek aktīvs 
darbs, lai Eiropas Savienības 
līdzfinansēto deinstitucionali-
zācijas (turpmāk – DI) projek-
tu ietvaros saņemtu sociālos 
pakalpojumus bērni un jau-

nieši ar funkcionālajiem trau-
cējumiem, kuri ir izvērtēti. 
DI projekta ietvaros bērni un 
jaunieši, arī viņu likumiskie 
pārstāvji saņem atbalsta plā-
nā piedāvātos sociālos pakal-
pojumus. Turpinās intensīvs 
profesionāļu komandas darbs 
pie infrastruktūras attīstības 
DI plāna izstrādes, kas ietver 
septiņus jaunus pakalpojumus. 
Jāatzīst, ka ar šī projekta ievie-
šanu Madonas novada iedzīvo-
tāji saņems kvalitatīvus pakal-
pojumus.

Ņemot vērā Labklājības mi-
nistrijas vadlīnijas sociālo die-
nestu darbam ārkārtas situāci-
jā, kur ministrija aicina visām 
pašvaldībām ierobežot klientu 
apkalpošanu klātienē, izvērtē-
jot izņēmuma situācijas, aicinu 
Madonas novada iedzīvotājus 
būt saprotošiem un noteikti sa-
zināties ar sociālo dienesta dar-
biniekiem pa tālruni – Mado-
nas pilsētas iedzīvotājiem par 
sociālo palīdzību – 64807292, 
par sociālo aprūpi un rehabili-
tāciju – 64807296 un pagastu 
teritorijā dzīvojošajiem sazi-
nāties ar savas teritorijas ap-
kalpojošo sociālo darbinieku, 
skatīt kontaktus Madonas mā-
jaslapā www.madona.lv

Informāciju sagatavoja 
ILZE FĀRNESTE,

Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja 

vietniece

Par sociālo darbu ārkārtējas situācijas laikā

Madonas slimnīcai iegādātas 
mūsdienīgas un modernas 
medicīnas iekārtas

Lai nodrošinātu 
mūsdienām atbilstošu 
medicīnas pakalpojumu 
klāstu un to pieejamību 
iedzīvotājiem, Madonas 
novada pašvaldības SIA 
“Madonas slimnīca” 
Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda projekta 
“Madonas novada 
pašvaldības SIA “Madonas 
slimnīca” infrastruktūras 
uzlabošana”, ident. 
Nr. 9.3.2.0/18/I/022, 
ietvaros iegādājusies 
daudzfunkcionālu 
operāciju galdu, 
anestēzijas mašīnu ar 
monitoru un digitālo 
ultrasonogrāfijas 
iekārtu ar speciālajām 
izmeklējumu 
programmām. 

Operācijas galdu slim-
nīcā paredzēts izmantot 
ginekoloģiskajām, ķirur-
ģiskajām, traumatoloģis-
kajām un ortopēdiskajām 
operācijām. Anestēzijas 
mašīna ar monitoru iegā-
dāta ar  dažādiem plau-
šu ventilācijas režīmiem 
un pacientu novērošanas 
sistēmu, kas palīdzēs pa-
cientiem samazināt pēc-

operāciju komplikācijas un 
anestēzijas līdzekļu izlieto-
jumu un dos vairāk laika pa-
cientu ārstēšanai un aprū-
pei. Ultrasonogrāfijas iekārta 
ar speciālajām izmeklējumu 
programmām ir iegādāta 
Radioloģijas nodaļai, lai no-
drošinātu kvalitatīvākus iz-
meklējumus un izmeklējumu 

attēliem augstu izšķirtspēju, 
ko esošās iekārtas nevar no-
drošināt. 

Projekta ietvaros daudz-
funkcionālo operāciju galdu 
piegādājis SIA “Arbor Medi-
cal Korporācija” par kopējo 
summu EUR 33 147,95, t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis, 
anestēzijas mašīnu ar moni-

toru piegādājis SIA “Tradin-
tek” par kopējo summu EUR 
46 730, 20, t.sk. pievienotās 
vērtības nodoklis un digitā-
lo ultrasonogrāfijas iekārtu 
ar speciālajām izmeklējuma 
programmām piegādājis SIA 
“A. Medical” par kopējo sum-
mu EUR 87 093, 38, t.sk. pie-
vienotās vērtības nodoklis.

Projekta ietvaros pare-
dzēts vēl iegādāties digitālo 
mamogrāfijas iekārtu un la-
paroskopa iekārtu. 

Informāciju sagatavoja 
INDRA KĀRKLIŅA,

MNP SIA “Madonas slimnīca”
ERAF projekta vadītāja

Operāciju galds. Anestēzijas mašīna.Ultrasonogrāfi jas iekārta.
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 Lai 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās ievēlētā 
pašvaldības dome varētu 
uzsākt pildīt savas funkcijas 
un uzdevumus normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā, 
Madonas novada pašvaldībai, 
sadarbojoties ar Cesvaines, 
Ērgļu un Lubānas novada 
pašvaldībām, nepieciešams 
izstrādāt jaunveidojamā 
Madonas novada Attīstības 
programmu 2021.–2027. 
gadam un Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2021.–2035. gadam.

Attīstības programma ir 
vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, lai nodrošinātu 
mērķtiecīgu novada teritorijas 
attīstību ilgtermiņā. 

Šis dokuments būs par pa-
matu pašvaldības budžeta lī-
dzekļu plānveidīgai izlietoša-
nai attīstības projektiem un 
investīciju piesaistei. 

Savukārt, Madonas no-
vada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā noteikts attīstības 
redzējums, stratēģiskie mēr-
ķi, prioritātes un to īsteno-
šanas vizuāls atspoguļojums 
telpiskās attīstības perspektī-

SIA “Madonas ūdens” 
abonentu daļa informē, ka 
Madonas pilsētas klientu 
ūdens skaitītāju rādījumi, 
kas tiek ziņoti 
pa telefonu 64807073, 
decembra mēnesī tiks 
pieņemti sekojošos laikos:

28.12.  8.00–12.30 un  
 13.00–18.00;

29.12.  8.00–12.30 un 
 13.00–16.30;

30.12.  8.00–14.00.

2019. gadā un 2020. gadā SIA 
“Madonas siltums” realizēja 
projektu “Siltumtīklu izbūve 
Madonā” (identifikācijas 
numurs 4.3.1.0/18/A/031). Šī 
projekta ietvaros ir pieslēgti 
pilsētas centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai 
34 jauni objekti, galvenokārt 
Valmieras, Liepājas, Ziedu, 
Ievu, Lazdu, Strazdu un 
Dumpu ielās. Ir izbūvētas 
siltumtrases 2405,57 m 
garumā, kā arī katrā ēkā 
iebūvēts siltummezgls. 

Objekts nodots ekspluatā-
cijā 2020. gada 2. janvārī.  Būv-
darbus veica SIA “LOKŠIRS”, 
būvuzraudzību veica SIA “Fir-
ma L4” un autoruzraudzību 

veica SIA “C PROJEKTI”.
Projekta kopējās izmak-

sas – 856 335,24 EUR, t.sk. 
KF (40%) 280 905,47 EUR.

Projekta mērķis ir uzla-
bot esošās Madonas pilsētas 
centralizētās siltuma pārva-
des sistēmas darbības efekti-
vitāti, tādā veidā nodrošinot 
nepārtrauktu un stabilu sil-
tumenerģijas piegādi esoša-
jiem un potenciāli jaunajiem 
patērētājiem, lai samazinātu 
vai noturētu siltumenerģijas 
izmaksas pašreizējā līmenī, 
kā arī paaugstinātu uzņēmu-
ma vērtību. Siltumenerģijas 
pārvades sektorā galvenās 
problēmas veiksmīgi tiek ri-
sinātas, realizējot siltumtīk-
lu sistēmas rekonstrukciju 

un nomainot vecos tīklus ar 
rūpnieciski izolētiem cauruļ-
vadiem. Uzsāktās siltumtīklu 
nomaiņas programmas rezul-
tātā ievērojami samazināju-
šies siltumenerģijas zudumi 
un ūdens noplūdes. Tomēr ir 
palikuši nerekonstruēti pos-
mi, tāpēc šo procesu ir nepie-
ciešams turpināt.

Ir pagājis gandrīz gads no 
objekta nodošanas eksplua-
tācijā, rezultāts – daudzi Ma-
donas iedzīvotāji saņem lētu 
siltumenerģiju no SIA “Mado-
nas siltums”, pašiem nav jā-
domā par apkures problēmām 
un SIA “Madonas siltums” ir 
kļuvusi par vairākiem klien-
tiem bagātāka.

Daudzi madonieši ir iztei-

kuši vēlmi pieslēgties pie Ma-
donas centralizētās siltum-
apgādes sistēmas, to skaits 
tuvojas simtam. Vēlme ir, taču 
ir nepieciešams finansējums. 
Kā būs ar ES līdzfinansēju-
mu jaunajā plānošanas perio-
dā, kas sāksies 2021. gadā, 
laiks rādīs. Līdz tam klienti 
tiek pieslēgti Madonas siltum-
apgādes sistēmai par savu fi-
nansējumu. 

2020. un 2021. gadā tiks 
realizēts pēdējais KF līdzfi-
nansētais projekts “Esošās 
katlu mājas Madonā efekti-
vitātes paaugstināšana”, Nr. 
4.3.1.0/17/A/071, kura ietva-
ros Madonā, Cesvaines ielā 24 
katlu mājā tiks nomainīti divi 
vecie “Oriona” katli, kas uz-

stādīti 2002. gadā pret diviem 
jauniem, moderniem katliem 
ar kopējo jaudu 6 MW.

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas – 1 048 160,00 
EUR, KF līdzfinansējums 
419 264,00 EUR. Līgums par 
būvniecību, kurā iekļauta 
arī projektēšana  un autor-
uzraudzība, ir  noslēgts ar SIA 
“P.M.G.”. Būvuzraudzību veiks 
SIA “GEO CONSULTANTS”. 
Uz šo brīdi ir piegādāts viens 
no katliem un filtrs, otrs kat-
ls tiek gaidīts drīzumā. Būv-
niecību paredzēts pabeigt līdz 
2021. gada 27. janvārim.

SIA “Madonas siltums” vārdā – 
valdes loceklis 

IVARS GRANDĀNS

KF līdzfinansēti siltumapgādes 
projekti Madonas novadā

Cienījamie iedzīvotāji, SIA “Madonas ūdens” klienti!

Iesaisties! Mums ir svarīgs ikkatra viedoklis!

vā, ievērojot Madonas novada 
attīstības programmu un iz-
vērtējot nacionālā līmeņa, at-
tiecīgā plānošanas reģiona un 
blakus esošo pašvaldību plāno-
šanas dokumentus, nodrošinot 
iedzīvotāju līdzdalību izstrādes 
procesā.

Aicinām ikvienu Madonas 
novada iedzīvotāju iesaistīties 
aptaujā un aizpildīt anketu līdz 
š.g. 30. decembrim (mājaslapā 
www.madona.lv vai atverot 
saiti  https://arcg.is/0XjKP00)
un līdzdarboties novada attīs-
tības plānošanas dokumentu 
izstrādē!

Anketu var aizpildīt arī, 
nolasot divdimensiju 
svītrkodu:

Lai Ziemassvētku 
laiks atklāj labāko 
katrā no mums 
un visu labo, 
kas mūsos kopā! 

varat ievadīt. Jūs varat arī re-
dzēt cita veida informāciju, kas 
saistās ar Jūsu datu uzskaiti. 
Aplikāciju varat atrast, ievadot 
Google Play vietnē nosaukumu 
COMAX,

Jūs tāpat varat izmantot 
iespēju nodot ūdens skaitītā-

ju rādījumus mūsu mājaslapā 
https://www.madonasudens.lv/
lv/klientiem.

Mūsu diennakts 
dežūrtelefons ir  64807070;
epasts: 
info@madonasudens.lv

Paldies visiem mūsu klientiem 
par sadarbību, atbalstu, ierosi-
nājumiem un idejām!

SIA “MADONAS ŪDENS”

Svētku dienās no 24. decembra 
līdz 27. decembrim zvani ne
tiks pieņemti.

Ziņas par skaitītāju rādīju-
miem šajā laikā iespējams 
nodot ar telefona aplikācijas 
COMAX palīdzību vai mājas-
lapā www. madonas udens.lv, 
sadaļā Klientiem. 

Lai atvieglotu ūdens skai-
tītāju rādījumu nodošanu SIA 
“Madonas ūdens”, ir izveidota 
ērta aplikācija mobilajām ierī-
cēm. Ja Jūs piereģistrējaties 
kā lietotājs, rādījumus viegli 



Jūsuprāt, pozitīvākās lietas, ko paveikusi Madonas 
novada pašvaldība pēdējo 2 gadu laikā 
(biežāk sniegtās atbildes)

Tiek būvēta vai atjaunota 
sporta infrastruktūra

Pilsētvides  
labiekārtošana

Ielu un ceļu  
remonts

Sporta pasākumu  
organizēšana

Bērnu laukumu 
izveidošana un sakopšana

Skolu renovācija,  
remonts

Kultūras pasākumu  
organizēšana

Piešķirtas brīvpusdienas 
bērnudārzā

Piešķirtas brīvpusdienas 
skolā

Uzņēmējdarbības  
attīstība

Izglītības sistēmas  
sakārtošana

Bērnu un jauniešu  
centru izveidošana

33%

26%

19%

19%

14%

13%

10%

10%

10%

6%

6%

5%
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Ar mērķi izzināt, kā novada 
iedzīvotāji vērtē savas 
pašvaldības darbu, pieejamo 
pakalpojumu kvalitāti, pēc 
Madonas novada pašvaldības 
pasūtījuma tirgus un sociālo 
pētījumu uzņēmums SIA 
“Latvijas Fakti”, kam ir 30 
gadu pieredze sabiedriskās 
domes izpētes laukā, Madonas 
novada teritorijā  šā gada 
septembrī ir veicis iedzīvotāju 
aptauju – pētījumu.

Pētījumā Madonas novada 
iedzīvotāji tika aicināti izteikt 
vērtējumu par visām pašvaldī-
bas pārziņā esošajām jomām, 
kā arī viedokli par citiem ak-
tuālajiem jautājumiem.

Pētījums tika veikts laika 
posmā no 2020. gada 16. sep-
tembra līdz 26. septembrim, 
telefoniski aptaujājot 252 pēc 
nejaušības principa atlasītus 
Madonas novada iedzīvotājus 
vecumā no 18 līdz 75 gadiem.

SIA “Latvijas Fakti” valdes 
loceklis Aigars Freimanis, ie-
pazīstinot ar aptaujas rezultā-
tiem, norāda, Madona novada 
iedzīvotāju attieksme daudzos 
jautājumos ir līdzīga, kā citās 
pašvaldībās, kurās tiek rīkoti 
sabiedriskās domas pētījumi, 
taču ir arī atšķirības – lielāko-
ties pozitīvas.   

Madonas novada 
pašvaldības darba 
vērtējums

Pētījuma rezultāti liecina, 
ka sabiedrībā dominē pozitīvi 
priekšstati par Madonas no-
vada pašvaldības darbu. 2020. 
gada septembrī novada domes 
darbību pozitīvi vērtēja vairāk 
nekā trīs ceturtdaļas (79%) 
aptaujāto novada iedzīvotāju. 
Kritisku vērtējumu pārstāvē-
ja 14% respondentu. Visās res-
pondentu sociāli demogrāfis-
kajās grupās vairāk nekā divas 
trešdaļas aptaujāto Madonas 
novada domes darbu vērtēja 
pozitīvi.

Vērtējot pašvaldības iegul-
dījumu konkrētu dzīves jomu 
attīstībā, visās pozīcijās kopu-
mā valdīja pozitīvs viedoklis. 
Vairāk nekā 70% Madonas no-
vada iedzīvotāju pozitīvi vērtē-
ja pašvaldības darbu sekojošās 
novada dzīves jomās: ekoloģis-
kā situācija novadā (ūdens un 
gaisa kvalitāte) (pozitīvi vēr-
tēja 95% Madonas novada ie-
dzīvotāju); aktīvās atpūtas ie-
spējas, sports (94%); skolas un 
bērnudārzi (92%); izglītības 
iespējas (90%); aktīva un ve-
selīga dzīvesveida veicināšana 
(90%); sadzīves atkritumu ap-
saimniekošana (pozitīvi vēr-
tēja 89%); sabiedriskā kārtība 
un drošība (88%); teritorijas 
un vides labiekārtotība, infra-
struktūra (88%); kultūras un 
izklaides pasākumi (86%); no-
vada popularizēšana, identitā-
te, tēls (pozitīvi vērtēja 84%); 
tūrisma iespējas (pozitīvi vēr-
tēja 81%); uzņēmējdarbības at-
tīstība (pozitīvi vērtēja 76%); 
veselības aprūpe (pozitīvi vēr-
tēja 74%).

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāji nākotnē raugās ar optimismu

Kopumā pozitīvi, tomēr ne-
daudz rezervētāk, pašvaldības 
darbs tika vērtētas sekojošās 
novada dzīves jomās: ceļu un 
ielu stāvoklis (pozitīvi vērtēja 
68%, kritiski – 32%  Madonas 
novada iedzīvotāju); sociālā 
palīdzība, aprūpe (67% un 7%); 
pašvaldības sadarbība ar iedzī-
votājiem (66% un 21%); nodar-
binātības iespējas novadā (49% 
un 44%); sabiedriskā trans-
porta iespējas novadā (44% un 
24%).

Madonas novada pašvaldī-
bas nozīmīgākie darbi pēdējo 
2 gadu laikā, visbiežāk tika 
nosaukti: tiek būvēta vai at-
jaunota sporta infrastruktūra 
(minēja 33% respondentu); pil-
sētvides labiekārtošana (26%); 
sporta pasākumu organizēša-
na (19%); ielu un ceļu remonts 
(19%); bērnu laukumu sakop-
šana/ izveidošana (14%); sko-
lu renovācija/remonts (13%); 
kultūras pasākumu organi-
zēšana (10%); piešķirtas brīv-
pusdienas skolā (10%); piešķir-
tas brīvpusdienas bērnudārzā 
(10%).

Ekonomiskās situācijas 
vērtējums

Saskaņā ar pētījuma re-
zultātiem lielākā daļa (52%) 
Madonas novada iedzīvotāju 
kopumā pozitīvi vērtē novada 
ekonomiskās situācijas attīstī-
bu pēdējo 2 gadu laikā, pārstā-
vot uzskatu, ka tā ir uzlaboju-
sies. Kritisku Madonas novada 
ekonomiskās situācijas vēr-
tējumu salīdzinājumā ar lai-
ku pirms 2 gadiem pārstāvēja 
10% aptaujāto. Katrs trešais 
(34%) novada iedzīvotājs pauda 
viedokli, ka Madonas novada 
ekonomiskā situācija pēdējo 2 
gadu laikā nav būtiski mainī-
jusies. Pētījuma rezultātu ana-
līze respondentu grupās, kas 
izveidotas pēc dažādām sociāli 

demogrāfiskajām pazīmēm, 
atklāj, ka salīdzinoši pozitīvāk 
Madonas novada ekonomikas 
izaugsmi vērtē jaunieši vecu-
mā līdz 25 gadiem.

Līdzīgi pozitīvi Madonas 
novada iedzīvotāji prognozē-
ja arī pilsētas turpmāko eko-
nomiskās situācijas attīstību 
nākamo 2 gadu laikā. Pozitīvu 
(Madonas novada ekonomiskā 
situācija nākamo 2 gadu laikā 
uzlabosies) prognozi sniedza 
44% aptaujas dalībnieku. Kri-
tisku viedokli pārstāvēja 15% 
respondentu. 29% novada ie-
dzīvotāju skatījumā ekonomis-
kā situācija nākamo 2 gadu lai-
kā būtiski nemainīsies. 

Madonas novada iedzīvo-
tāju vidū dominē (tā uzskata 
79% aptaujāto) viedoklis, ka 
Madonas novada attīstība iet 
pareizā virzienā. Pretēja no-
stāja ir 10% aptaujāto. Nav 
vērojamas kādas būtiskas 
viedokļu atšķirības dažādās 
respondentu sociāli demogrā-
fiskajās grupās. Visās grupās 
vairāk nekā divas trešdaļas 
aptaujāto uzskata, ka procesi 
Madonas novadā kopumā vir-
zās pareizā virzienā. Aigars 
Freimanis atzīst, ka, ņemot 
vērā pašreizējos sociālekono-
misko fonu valstī, šie rādītāji 
ir vērtējami kā augsti. 

Aktuālākās problēmas 
novadā

Pētījuma rezultāti atklāj 
divus nozīmīgākos virzienus 
(minēja vairāk nekā 40% ap-
taujāto), kuros iedzīvotāji gai-
da aktīvu rīcību, darbu no no-
vada pašvaldības: ceļu, ielu, 
ietvju, gājēju pāreju remonti; 
bezdarba mazināšana; jaunu 
darbavietu radīšana; atbalsts 
uzņēmējdarbībai. Vienlaikus 
jā norāda, ka šīs ir tradicionā-
lās atbildes arī citu pašvaldību 
rīkotajās aptaujās. 

Saskarsmes pieredze ar 
pašvaldību

Saskaņā ar sabiedriskās 
domas pētījuma rezultātiem, 
katrs otrais (50%) pētījuma 
dalībnieks pēdējo 2 gadu lai-
kā ir vērsies pie pašvaldības 
zvanot, rakstot vai apmeklējot 
tās darbiniekus klātienē. Ap-
taujas rezultātu analīze dažā-
dās respondentu sociāli demo-
grāfiskajās grupās atklāj, ka 
saskarsmes pieredze ar paš-
valdību salīdzinoši biežāk bi-
jusi respondentiem vecumā no 
26 līdz 45 gadiem, ar bērniem 
vecumā līdz 15 gadiem, strā-
dājošiem, sociāli aktīviem no-
vada iedzīvotājiem (kuri iesais-
tījušies kādā NVO, biedrībā 
vai interešu grupā), sievietēm, 
aptaujas dalībniekiem ar aug-
stāko izglītību.

Aptaujātie Madonas iedzī-
votāji gandrīz pārliecinoši po-
zitīvi vērtēja saskarsmes pie-
redzi ar pašvaldību. Pēc visiem 
kritērijiem lietas izskatīšana 
un rezultāts vairāk nekā 80% 
gadījumu tika vērtēts pozitīvi. 
Kritisko vērtējumu īpatsvars 
bija mazāks par 20%.

Darbinieku pieejamība – 
apmierināja 89% respondentu, 
kuriem ir bijusi saskarsmes 
pieredze ar pašvaldību, neap-
mierināja 11%;

Sniegto atbilžu saprotamī-
ba – apmierināja 89%, neap-
mierināja 8% respondentu;

Attieksme pret klientu no 
pašvaldības darbinieku puses – 
apmierināja 86%, neapmierinā-
ja 12% respondentu;

Sniegto atbilžu savlaicī-
gums – apmierināja 84%, neap-
mierināja 14% respondentu;

Darbinieku rīcība, problēmas 
atrisināšana – apmierināja 82%, 
neapmierināja 17% respondentu.

Arī atbildēs uz šiem jautā-
jumiem Madonas novada iedzī-
votāji kopumā demonstrē pozi-
tīvāku vērtējumu, nekā tas ir 
vērojams daudzviet citās Lat-
vijas pašvaldībās.

Nozīmīgākie informācijas 
kanāli

Pētījuma rezultāti atklāj 
veselīgas konkurences ainu 
Madonas novada mediju jomā – 
četrus informācijas avotus par 
Madonas novada aktualitātēm 
izmanto vairāk par pusi aptau-
jāto novada iedzīvotāju:

Pašvaldības oficiālo inter-
neta vietni www.madona.lv 
informācijas gūšanai par no-
tikumiem Madonas novadā iz-
manto 61% aptaujas dalībnie-
ku. Vietnes izmantotāju loks 
visās sociāli demogrāfiskajās 
grupās sasniedz 50% vai vai-
rāk. Facebook (pašvaldības 
konts https:\\facebook.com\ma-
donasnovads) izmanto 60% 
aptaujāto novada iedzīvotāju, 
biežāk gados jaunākie (līdz 25 
gadu vecumam) respondenti.

Madonas reģiona laik-
rakstu “Stars” izmanto 60% 
respondentu, biežāk respon-
denti virs 55 gadiem, savu-
kārt, pašvaldības informatīvo 

izdevumu “Madonas Novada 
Vēstnesis” – izmanto 54% res-
pondentu, biežāk respondenti 
virs 55 gadiem.

Novada vizuālās identitātes 
atpazīstamība

Kaut gan Madonas novada 
jaunā identitāte tika izveidota 
tikai pirms gada (2019. gada 
nogalē), jaunie tēla simboli – zī-
mols un sauklis, ātri nostipri-
nājušies sabiedrības apziņā, un 
tos raksturo augsti atpazīstamī-
bas rādītāji. Jauno novada logo 
(“Mana Madona”) atpazina 90% 
aptaujāto novada iedzīvotāju; 
Madonas novada saukli (“Esam 
augstāk”) atpazina lielākā daļa 
(55%) aptaujas dalībnieku.

Pētījuma rezultāti ļauj ap-
galvot, ka Madonas novada 
jaunā vizuālā identitāte sabied-
rībā tiek uztverta gandrīz vien-
nozīmīgi pozitīvi. Tā to vērtēja 
86% novada iedzīvotāju. Kritis-
ki jauno vizuālo identitāti vēr-
tēja tikai 7% aptaujāto.

Uz jautājumu par novad-
niekiem, kuru ieguldījums 
Madonas novada attīstībā un 
sabiedriskajā dzīvē vērtējams 
pozitīvi, iedzīvotāji bija minē-
juši ļoti plašu cilvēku loku, kas 
bija pārsteigums arī pētījuma 
veicējiem, jo tradicionāli tik 
plašs nosaukto spektrs tik salī-
dzinoši nelielās pašvaldībās kā 
Madonas, parasti nav vērojams. 
Tas liecina, ka Madonas novadā 
ir attīstīti indivīdu un cilvēku 
grupu savstarpējie kontakti un 
šādu kontaktu veidotie tīkli jeb 
izveidots bagātīgs sociālais ka-
pitāls, kurā ietverti responden-
tu nosauktie vairāk nekā 100 
cilvēki. Daži, kuru ieguldījums 
Madonas novada attīstībā un 
sabiedriskajā dzīvē vērtējams 
pozitīvi, tika nosaukti biežāk: 
Andrejs Ceļapīters (minēja 13% 
respondentu); Agris Lungevičs 
(11%); Gunārs Ikaunieks (7%); 
Kaspars Udrass (4%).

Madonas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Ag-
ris Lungevičs, iepazīstoties ar 
aptaujas rezultātiem, neslēpa, 
ka ir gandarīts par iedzīvotā-
ju augsto vērtējumu pašval-
dības darbam, jo 2020. gads 
iedzīvotājiem ir nesis daudzus 
pārbaudījumus un grūtības. 
Vienlaikus pētījums arī atklāj 
jautājumus un lietas, kurām 
pašvaldībai jāpievērš pastipri-
nāta vērība, gan plānojot nova-
da apvienošanos ar Cesvaines, 
Lubānas, Ērgļu un iespējams 
arī Varakļānu novadu, gan 
uzlabojot pašvaldības snieg-
to pakalpojumu kvalitāti. Sa-
biedriskās domas pētījums dod 
pārliecību, ka pašvaldības īste-
notās aktivitātes iedzīvotāji no-
vērtē atzinīgi. Atbildēs ietverts 
arī bagātīgs materiāls, kas no-
derēs, plānojot novada turpmā-
ko attīstību.

Informāciju, balstoties uz 
“Latvijas Fakti” veiktā pētījuma 

rezultātiem, sagatavoja 
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību 

speciālists
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Kā jūs vērtējat vispārējo ekonomisko situāciju 
novadā, salīdzinot ar periodu pirms 2 gadiem?

8%
Ievērojami 

uzlabojusies

4%
Grūti atbildēt

2%
Ievērojami

pasliktinājusies

8%
Nedaudz 

pasliktinājusies

44%
Nedaudz
uzlabojusies

34%
Palikusi
bez
izmaiņām

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāji nākotnē raugās ar optimismu
Kā jūs apmierina saskarsme ar 
pašvaldības darbiniekiem?

89% 89% 86% 84% 81%

8% 11% 12% 14% 17%
3% 2% 2% 2%
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Kā jūs vērtējat Madonas novada pašvaldības darbu 
nosauktajās jomās?

Ekoloģiskā situācija 
novadā

Aktīvās atpūtas 
iespējas, sports

Skolas un 
bērnudārzi

Aktīva un veselīga 
dzīvesveida veicināšana

Izglītības 
iespējas

Sadzīves atkritumu 
apsaimniekošana

Sabiedriskā kārtība 
un drošība

Vides labiekārtošana, 
infrastruktūra

Kultūras un izklaides 
pasākumi

Novada 
popularizēšana

Tūrisma 
iespējas

Uzņēmējdarbības 
attīstība

Veselības 
aprūpe 

Ceļu un ielu 
stāvoklis

Sociālā 
palīdzība

Pašvaldības sadarbība 
ar iedzīvotājiem

Nodarbinātība

Sabiedriskais
transports

  Pozitīvi vai drīzāk pozitīvi      Negatīvi vai drīzāk negatīvi      Nezina
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Kā jūs vērtējat Madonas novada jauno 
vizuālo identitāti?



8 Madonas Novada Vēstnesis 
            2020. gada decembris Intervija

2020. gads tuvojas 
noslēgumam. Aizvadītais 
gads iedzīvotājiem kopumā 
ir bijis bagāts ar jauniem 
izaicinājumiem un pieredzi. 
Raksturo, kāds tas ir bijis 
pašvaldībai?

Šis gads ir devis atziņu, ka 
dzīvojam jaunā, savādākā pa-
saulē, kurā jābūt gatavam uz 
straujām pārmaiņām. Kad 
martā eksperti teica, ka sarež-
ģītā situācija var turpināties 
vēl gadu, nevēlējāmies šo do-
mu pieņemt, taču nu redzam, 
ka viņiem būs bijusi taisnība. 
Daudz ko bijām spiesti mācī-
ties “kaujas” apstākļos, reaģēt 
uz strauji mainīgo situāciju 
un pārbaudīt komandas dar-
ba efektivitāti. Atskatoties uz 
šo gadu, jāatzīst, ka ar pārbau-
dījumiem, kurus sniedza Co-
vid-19 pandēmija un tai seko-
jošie ierobežojumi, tikām galā 
salīdzinoši labi. Daudzām si-
tuācijām bijām gatavi ne ti-
kai iestāžu, bet arī individu-
ālā līmenī. Kaut arī situācija 
bija sarežģīta, ne mirkli neju-
tu paniku. Bija skaidra rīcība, 
kolektīva lēmumu pieņemšana 
un aktīvs dienestu darbs. Kad 
pašvaldībā parādījās pirmie in-
ficēšanās gadījumi, aktīvi rīko-
jamies, lai infekcijas izplatību 
lokalizētu.  

Sākoties pandēmijai, tika 
pārstrukturēts mācību iestāžu 
un pašvaldības administrācijas 
darbs, iedarbināti atbalsta me-
hānismi, kā piemēram, visiem 
skolēniem sedzot ēdināšanas 
izdevumus attālinātā mācī-
bu procesa laikā. Gan pavasa-
rī, gan šobrīd – otrā Covid-19 
viļņa laikā – pašvaldība ir no-
drošinājusi iespēju pašizolē-
ties novada iedzīvotājiem. Gan 
pašizolācijas, gan pārtikas pa-
ku vai naudas kompensācijas 
jautājumā, gan citās situācijās 
Madonas novada pašvaldībai 
bieži vien jārīkojas proaktīvi, 
negaidot valdības rīkojumus. 
Tāda ir šī laika iezīme, un paš-
valdībām jābūt spējīgām tai 
pielāgoties.  

Kā ārkārtējā situācijas 
izsludināšana un ierobežojumu 
noteikšana ietekmēja projektu 
ieviešanu?

Projektu ieviešanas ziņā 
viss lielākoties tika īstenots at-
bilstoši plāniem, dažos projek-
tos ierobežojumi pat atviegloja 
darbu izpildi. Ar ES struktūr-
fondu atbalstu un pašvaldības 
līdzfinansējumu par aptuveni 
5 miljoniem eiro 3 gadu laikā 
rekonstruēti lauku ceļi, vairā-
kos ciematos arī ielas. Mado-
nā šogad notika 10 ielu asfal-
tēšana, un pēc dažiem gadiem 
te nebūs vairs nevienas grants 
seguma ielas. Kopumā 59 ielās 
ir veikta esošā apgaismojuma 
nomaiņa pret LED apgaismo-
jumu. Rezultātā ietaupīta gan 
elektroenerģija, gan finansē-
jums, bet papildus tam, redzot 
šo jauno tehnoloģiju pievieno-

ritorija; Mārcienā – stāvlauku-
ma pārbūve; Mētrienā Centra 
ielā veikta dubultā virsmas ap-
strāde; Ošupes lidlaukā uzbū-
vēts angārs. 

Madonas pilsētā noslēgu-
mam tuvojas Madonas Valsts 
ģimnāzijas telpu būvdarbi, lai 
otrajā mācību pusgadā sko-
lēni var sākt mācības pilnībā 
rekonstruētā korpusā un ka-
binetos ar mūsdienīgu aprīko-
jumu – 21. gadsimtam atbilsto-
šā modernā skolā. Viss izpildīts 
atbilstošā kvalitātē bez papil-
dus izmaksām un būvniecības 
termiņu pagarināšanas, bet 
pavasarī vēl jāieklāj segums 
stadionā. Kad darbi ģimnāzi-
jā tuvojās nobeigumam, sākām 
vidusskolas rekonstrukciju. 
Tur patlaban pārbūvē sporta 
zāli, ko pabeigs ziemā, iesākta 
korpusa un stadiona pārbūve, 
ko plāno pabeigt pavasarī. Ko-
pējā projekta rezultātā būs re-
novēti divi stadioni, divas spor-
ta zāles un divas ēkas, ieskaitot 
komunikācijas un aprīkojumu.

Protams, svarīgas ir ēkas, 
infrastruktūra, mācību kabi-
neti, taču ne mazāk svarīga šo-
dien ir savstarpējā komunikā-
cija un datu pārraides ātrums. 
Tādēļ starp visām iestādēm pil-
sētā ir izveidots optiskā kabeļa 

pieslēgums, vairākos pagastos 
darbojas optiskais internets. 
Palielinātais interneta ātrums 
īpaši nozīmīgs ir ģimnāzijas un 
vidusskolas audzēkņiem attā-
lināto mācību laikā. Esam vei-
kuši arī iepirkumu par vairāk 
nekā 173 portatīvo datoru pie-
gādi, kuri tiks izdalīti visām 
novada skolām.

Pandēmijas ierobežojumi 
vairāk skāra kultūras, sporta 
un uzņēmējdarbības jomas, ku-
rās ir uzsvars uz pasākumu un 
aktivitāšu organizēšanu. Dau-
dzus plānotos pasākumus to 
sākotnēji iecerētajā formā ne-
varēja organizēt, līdz ar to nā-
cās domāt citus risinājumus. 
Piemēram, pilsētas svētki noti-
ka, jāatzīst, pat nedaudz dros-
mīgi, jo tobrīd bijām vieni no 
pirmajiem, kas tos rīkoja. Ie-
dzīvotāji novērtēja, to, ka tiek 
sveikti katrs savā apkaimē. Arī 
Ziemassvētku aktivitātes no-
vadā noritēs līdzīgi – mazāk 
publiskas, taču ne mazāk sil-
tas, skaistas un mīļas. 

Kādas būs pašvaldības 
prioritātes attīstības projektu 
īstenošanā nākamajā gadā?

Turpināsies iesākto pro-
jektu īstenošana, galvenokārt, 
abās lielākajās novada izglītī-

“Gadam sākoties, neviens nenojauta, kāds tas izvērtīsies”
         Saruna ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču par gūto pieredzi šajā gadā, par īstenotajiem projektiem, par jaunajām iecerēm un prioritātēm nākamajam periodam.

bas iestādēs. Sāksies tipogrāfi-
jas ēkas pārbūve par Madonas 
biznesa attīstības centru, kas 
būs nozīmīgs ieguvums nova-
da uzņēmējiem.

Valsts un pašvaldību ceļu 
sakārtošanā šogad tika inves-
tēts ļoti daudz līdzekļu. Teju uz 
visām lielākajām šosejām no-
tika ceļu pārbūve, un arī paš-
valdība aktīvi sakārtoja lauku 
ceļus un uzklāja melno segu-
mu uz grantētajām ielām pil-
sētā un ciematos. Pašvaldība 
savu ceļu sakārtošanu plāno 
turpināt arī nākošgad. Pie lie-
lākajiem investīciju projektiem 
pieskaitāma arī Karjera eze-
ra un Mīlestības graviņas te-
ritorijas labiekārtošana Mado-
nas pilsētā. Turpināsies viedā 
LED apgaismojuma uzstādī-
šana vairākās pilsētas ielās, kā 
arī vairākos pagastos. Pateico-
ties iegūtajai ekonomijai, pro-
jekts atmaksāsies 5 gadu laikā. 
Jau šogad plānots uzsākt Bīrā-
nu tilta rekonstrukciju Aronas 
pagastā. Tiks uzsākta arī Sau-
leskalna industriālās zonas iz-
būve.

Viens no pandēmijas laikā 
nedaudz piebremzētajiem, ta-
ču neapturētajiem projektiem 
ir baseina būvniecība, ko vēla-
mies īstenot kā publiskās pri-
vātās partnerības projektu. 
Pašlaik tiek gatavots finan-
šu aprēķins, kuru iesniedzot 
Centrālajā finanšu un līgumu 
aģentūrā un saņemot izvērtē-
jumu, gūsim jau skaidrāku at-
bildi par projekta tālāko īste-
nošanu. Viens gan ir skaidrs, 
aptuvenās baseina būvniecības 
izmaksas būs 3 miljoni eiro, 
pretēji publiskajā telpā izska-

Novēlu pamanīt tās iespējas, ko sev 
līdzi nes pārmaiņu laiks. Katrā situācijā 
ir saskatāms kaut kas pozitīvs, ko var 
pārvērst jaunā, vērtīgā pieredzē un 
iespējā pilnveidoties.

to vērtību, uzsākta projekta 
nākamā kārta, lai LED apgais-
mojumu uzstādītu vēl pārējās 
Madonas ielās un pagastu cen-
tros.

Sabiedrībā novērtēts ir at-
balsts jaunajām ģimenēm. Ar 
pašvaldības lēmumu sākot ar 
šā gada 1. septembri visā no-
vadā tūkstoš ģimeņu vecākiem 
nav jāmaksā par bērnu uztu-
rēšanos bērnudārzā, kur tāpat 
kā skolās tiek nodrošināta bez-
maksas ēdināšana. Iedzīvotāju 
skaits, bērnu skaits, atbalsts 
jaunajām ģimenēm – tā reizē ir 
atbilde uz jautājumu, kas tad 
novadā bez atbalsta uzņēmēj-
darbībai pēdējos gados bijusi 
prioritāte.

Veikts būtisks ieguldījums 
izglītības iestāžu attīstībā gan 
pilsētā, gan pagastos. Dzelza-
vas, Lazdonas, Vestienas pa-
gastu skolās ievilkta centrālā 
apkure, citviet uzlabota infra-
struktūra. Siltumapgāde sa-
kārtota arī vairākos citos pa-
gastos. Jāatzīst, ka pagastiem 
šis gads veikto investīciju zi-
ņā ir bijis ražīgs. Līdztekus 
jau iepriekš minētajai siltum-
apgādes un apkures sistēmas 
sakārtošanai: Barkavas ciema-
tā veikti plaši labiekārtošanas 
darbi; Bērzaunes pagastā tur-
pinājās gājēju celiņa izbūve no 
Saules kalna uz Bērzauni; Kals-
navā aptuveni 10 km garumā 
atjaunoti divi autoceļi; Ļau-
donas pansionātā veikts iekš-
telpu remonts un pansionāta 
teritorijas labiekārtošana; Lie-
zērē siltināta bērnudārza ēka; 
Sarkaņos labiekārtota multi-
funkcionālā centra “Logs” te-

Viena no 12 augstuma atzīmēm uz Raiņa ielas ietves – Madonas domes priekšsēdētāja kabinets (149 m virs jūras līmeņa).
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nējušajai krietni vien lielākai 
summai. 

Pašvaldībai kopumā nākamais 
gads būs piesātināts ar 
jauniem izaicinājumiem  – 
administratīvi teritoriālā 
reforma, būtisks kopbudžeta 
samazinājums un citas 
būtiskas izmaiņas. 

Uz nākamo gadu raugos kā 
pārejas periodu. Pirmais pus-
gads būs noslēdzošā fāze, gata-
vojoties novadu reformai, kam 
sekos jaunā novada modeļa ie-
dzīvināšana. Aicinu visu čet-
ru novadu iedzīvotājus, kuri 
to nav izdarījuši, aizpildīt an-
ketu, kas, izvērtējot iedzīvotā-
ju intereses, ļaus kvalitatīvāk 
izstrādāt divus jaunajam nova-
dam nozīmīgus plānošanas do-
kumentus – Madonas novada 
Attīstības programmu 2021.–
2027. gadam un Madonas no-
vada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģiju 2021.–2035. gadam. 
Šajos plānošanas dokumentos 
ieskicēsim galvenos novada at-
tīstības virzienus un investī-
ciju projektus, lai varam radīt 
labu pamatu un dot ceļamai-
zi jaunā novada vadībai un do-
mes deputātiem. 

Tas, par ko nevaram būt 
gandarīti, ir fakts, ka nova-
du reforma ar visiem jautā-
jumiem, kas skar pārkārtoju-
mus novada administratīvajā 
struktūrā, sakrīt ar būtisku 
samazinājumu visu četru no-
vadu budžetos. 2021. gada val-
dības piedāvājumā pašvaldī-
bām dominē princips “jo tālāk 
no Rīgas, jo lielāks samazinā-
jums”. Madonas novadam sa-
mazinājums budžetā pret ie-
priekšējo gadu ir 5%, kaimiņu 
novados pat lielāks. Naudas iz-
teiksmē tas ir aptuveni miljons 
eiro, pārējos novados, kas ie-
kļausies Madonas novadā, ko-
pā vēl aptuveni pusmiljons ei-
ro. Par 1,5 miljoniem eiro mēs 
varētu trīs gadus ar brīvpus-
dienām nodrošināt visus sko-
las un pirmskolas vecuma bēr-
nus četros novados. Ar valdību 
bija panākta vienošanās, ka, 
saglabājot esošās pašvaldību 
funkcijas, 19,6% no nodokļu 
ieņēmumiem nonāk pašvaldī-
bās. Ļoti taisnīgs princips – jo 
labāka situācija valsts budže-
tā, jo labāka pašvaldību budže-
tos, bet, ja valsts budžets ma-
zāks, arī pašvaldību budžeti 
liesāki. Taču kā ir šobrīd – tiek 
deklarēts, ka valsts budžets ir 
tiek liels, kā nekad agrāk, ta-
ču realitātē pašvaldību budžeti 
saņem lielāko finanšu griezie-
nu kopš novadu izveides. Jā-
ņem vērā, ka nākamajā gadā 
būtiski palielinās arī izdevu-
mi. Minimālās algas paaugsti-
nājums un garantētā minimālā 
ienākuma palielinājums kopu-
mā četru novadu pašvaldību 
budžetos izdevumu sadaļu pa-
lielinās par papildu 1,5 miljo-
niem eiro. Līdz ar to kopā vei-
dojas 3 miljonu liela atšķirība 
pret iepriekšējā gada budžetu, 
un valdība kompensējošu me-

hānismu nav piedāvājusi, ja 
neskaita kredītu vienam inves-
tīciju projektam uz katru paš-
valdību. No valdības puses šo 
var vērtēt kā nesolidāru rīcī-
bu. Deklaratīvi tiek paziņots, 
ka jaunie novadi dos jaunu at-
tīstības grūdienu, taču par kā-
du attīstību var runāt samazi-
nāta budžeta apstākļos?

Neraugoties uz samazināju-
mu pašvaldību budžetā, pielā-
gojamies jaunajai situācijai un 
plānojam ES struktūrfondu lī-
dzekļu piesaisti, izvirzām prio-
ritātes jau jaunā novada mēro-
gā un gatavojamies pārejai uz 
jauno administratīvo struktū-
ru.

Sports un aktīvā atpūta ne-
saraujami saistās ar Madonas 
novadu. Šogad Madonas nova-
da pašvaldība tika izvirzīta Trīs 
zvaigžņu balvai kā Gada spor-
ta pašvaldība. Vai tas bija pār-
steigums? (uz Madonas Novada 
Vēstneša izdošanas brīdi uz-
varētājs nominācijā vēl netika 
paziņots, taču iedzīvotāju bal-
sojumā Madonas novada paš-

valdībai bija iekrāts ~3000 pār-
svars – aut.)  

Pirmā doma, uzzinot, ka 
Madonas novada pašvaldī-
ba nominēta gada balvai, bi-
ja – mūsu centieni sportā ir 
pamanīti un novērtēti, jo no-
minācijas uz tautas balsoju-
mu izvirzīja sportisti, sporta 
dzīves organizatori un sporta 
žurnālisti. Atkārtošos, taču arī 
sporta jomā šogad noorganizēt 
sporta pasākumus bija izaicinā-
jums, ar kuru labi tikām galā. 
Par to lielākā pateicība pienā-
kas sportistiem, treneriem un 
novada sporta dzīves organiza-
toriem. Noorganizējām Pasau-
les kausu rollerslēpošanā. Ne-
trūka pasākumu tehniskajos 
sporta veidos, kā arī tika orga-
nizētas slēpošanas un orientē-
šanās sacensības. Arī komandu 
sportā aktivitāte, kaut arī iero-
bežotā apjomā, tomēr bija. Ma-
donas novads pamatoti var le-
poties gan ar attīstītu sporta 
infrastruktūru, gan plašu spor-
ta aktivitāšu piedāvājumu. Ie-

“Gadam sākoties, neviens nenojauta, kāds tas izvērtīsies”
         Saruna ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču par gūto pieredzi šajā gadā, par īstenotajiem projektiem, par jaunajām iecerēm un prioritātēm nākamajam periodam.

guldītā darba un resursu rezul-
tāts ir arī sportistu sasniegumi, 
gan vietēja, gan nacionāla, gan 
starptautiska līmeņa sacensī-
bās. Ne velti arī sportisti, ku-
ru vārds saistīts ar Madonas 
novadu, sociālajos tīklos aktī-
vi aicināja balstot par Madonas 
novada pašvaldību. Tā ir nevil-
tota sportistu atzinība darbam 
ko pašvaldība veikusi. 

Gadu gaitā mērķtiecīgi 
veikti ieguldījumi sporta in-
frastruktūras sakārtošanā, 
kas joprojām turpinās. Attīs-
tām Smeceres sila sporta un 
atpūtas bāzi, pie divām pilsē-
tas skolām tiek būvēti moderni 
āra sporta laukumi, kā arī pār-
būvētas sporta zāles, uzstādīts 
āra florbola laukums un uzbū-
vēts skeitparks. Arī pagastos 
sporta infrastruktūra laika gai-
tā tiek sakārtota, piemēram, 
šogad pašvaldību sporta spēles 
notika atjaunotajā Praulienas 
stadionā. Pašvaldības ambīci-
jas sporta jomā noteikti neap-
sīks. Gadās dzirdēt viedokli, 
ka pašvaldība par daudz inves-
tē sportā, taču jāapzinās, ka 
atbalsts sportam ietver plašā-
ku atbalstu gan novada ekono-
mikai, gan iedzīvotāju veselīga 
dzīvesveida nodrošināšanai. 

Runājot par veselību, šis laiks 
pierāda, cik nozīmīga loma ir 
kvalitatīvas veselības aprūpes 
pieejamībai. Madonā šajā ziņa 
flagmanis ir Madona slimnīca. 

Madonas slimnīcai ir neno-
vērtējama loma visa novada, 
bijušā Madonas rajona un pat 
plašāka reģiona mērogā. Šogad 
esam daudz paveikuši – pār-
būvēta Bērnu nodaļa, iegādā-
tas izmeklējumu veikšanai ne-
pieciešamās iekārtas vairāku 
simtu tūkstošu eiro vērtībā, at-
vērta jauna operāciju zāle, iz-
veidota rehabilitācijas nodaļa, 
un atklāta pārbūvētā ambula-
torā nodaļa.  

Šovasar Veselības minis-
trijā bija sarunas par slimnī-
cu attīstību valstī, un Madonas 
slimnīcas darbs tika ļoti augstu 
novērtēts, kas ļauj ar cerībām 
raudzīties nākotnē, domājot 
par jauniem attīstības virzie-
niem. Madonas slimnīcas ga-
dījumā tie ir traumatoloģija un 
rehabilitācija. 

Lielākais izaicinājums gan 
saglabājas, un tā ir medicīnas 
personāla nodrošināšana. Jau-
no speciālistu piesaiste jau līdz 
šim ir bijusi gan slimnīcas, gan 
pašvaldības prioritāte, taču jā-
rīkojas vēl apņēmīgāk. Dome ir 
lēmusi, ka jaunajiem speciālis-
tiem, kas nāks strādāt uz Ma-
donu, tiks segta mācību maksa 
un stipendija. Nepieciešamī-
bas gadījumā speciālists tiek 
nodrošināts arī ar mājokli. Jā-
domā par aizvien jauniem risi-
nājumiem, kā jaunos mediķus 
piesaistīti Madonai. 

Jau gadu Madonas novads 
dzīvo arī ar jaunu vizuālo iden-
titāti, kuru, saskaņā ar šoruden 
veikto sabiedriskās domas pētī-

jumu, pozitīvi vērtē 86% novada 
iedzīvotāju.

Gads ir neilgs laika posms, 
tādēļ pat nedaudz esmu pār-
steigts, cik labi jaunā identitā-
te ir iesakņojusies un kļuvusi 
atpazīstama. Arī pats ikdienā 
izjūtu, ka iedzīvotāji to ir pie-
ņēmuši un izjūt, ka “Mana Ma-
dona” – tā, tiešām ir mana 
pilsēta, mans pagasts, mans no-
vads. Vieta, kurā mēs katrs dzī-
vojot radām vidi un atmosfēru, 
kurā pašiem ir patīkami uztu-
rēties. Arī sauklis “Esam augs-
tāk!” atspoguļo Madonas nova-
da ambīcijas, kas nav saistītas 
tikai ar ģeogrāfisko novietoju-
mu. Šogad pašvaldība pastipri-
nāti pievērsa uzmanību iedzī-
votāju viedokļa izzināšanai par 
dažādiem, galvenokārt, ar no-
vada attīstību saistītiem jautā-
jumiem. Pirms dažiem gadiem 
iedzīvotāju aktīvā pozīcija ļāva 
novērst jaunas azartspēļu zāles 
atvēršanu. Šādi līdzīgi piemēri 
demonstrē, ka iedzīvotāju aktī-
vai iesaistei piemīt milzīgs po-
tenciāls, kas pašvaldībai ir jāiz-
manto.

Vairākkārt esam izzināju-
ši iedzīvotāju viedokli, galve-
nokārt, jautājumos, kas saistīti 
ar jau pieminēto jaunveidoja-
mā Madonas novada turpmāko 
attīstību. Aktīvi rīkojot kam-
paņas, esam arī izzinājuši ie-
dzīvotāju viedokli par dažādu 
vides  objektu izveidi novadā. 
Piemēram, šogad, pateicoties 
iedzīvotāju iniciatīvai, tika iz-
veidotas augstuma atzīmes 
Raiņa ielā. Arī skeitparks tika 
uzbūvēts, aktīvi līdzdarbojoties 
ekstrēmo sporta veidu entuzi-
astiem. Labiekārtojot Karjera 
ezera teritoriju, tiks realizētas 
vairākas iedzīvotāju iesūtītas 
idejas. Mums ir svarīgi, lai tas, 
ko būvējam, ierīkojam, izvei-
dojam un piedāvājam, iedzīvo-
tājiem ir nepieciešams. Aicinu 
ikvienu, kam ir redzējums par 
novada attīstību, to sniegt.   

Kādu 2020. gada sniegto 
mācību varam paņemt līdzi uz 
nākamo gadu?

Novēlu pamanīt tās iespē-
jas, ko sev līdzi nes pārmai-
ņu laiks. Katrā situācijā ir sa-
skatāms kaut kas pozitīvs, ko 
var pārvērst jaunā, vērtīgā pie-
redzē un iespējā pilnveidoties. 
Arī pandēmijas laiks gan paš-
valdībai, gan iedzīvotājiem ir 
ļāvis paraudzīties uz notiku-
miem un lietām no cita skatu 
punkta. Pārvērtēt, kas ir sva-
rīgs un kas nav. Dažkārt ikdie-
nas straujajā ritējumā šādam 
izvērtējumam neatliek laika, 
taču tagad, kad ārējie apstāk-
ļi ir likuši piebremzēt, apzinā-
mies, ka svarīgākais tomēr ir 
un paliek ģimene, cilvēki, kas 
mums ikdienā ir līdzās, kā arī 
laiks, ko veltām sev un citiem. 

EGILS KAZAKEVIČS,  
Madonas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību 
speciālists

Investīcijas pagastos – Mētrienā Centra ielā veikta dubultā virsmas 
apstrāde.

Ieguldījums izglītības iestāžu attīstībā – Madonas Valsts ģimnāzijā tiek 
pabeigti būvdarbi

Madona – mājvieta starptautiska līmeņa sacensībām, tostarp,  
ik gadu – Pasaules kausam rollerslēpošanā.



Ļaudonas biedrība “Liograde”, 
kuras aizsākumi meklējumi 
2011. gadā, pēc vairāku gadu 
pauzes nu atkal uzsākusi 
aktīvu darbību – kopā sanākot 
aktīvākajiem un entuziasma 
pilnajiem ļaudoniešiem, 
noris iesaistīšanās dažādos 
projektos un iniciatīvās. 
Biedrības mērķi ir pilnveidot 
pagasta iedzīvotāju 
veselīgas un aktīvas atpūtas, 
mūžizglītības un interešu 
izglītības iespējas, kā arī 
Ļaudonas pagasta bērnu un 
ģimenes stāvokļa uzlabošana, 
atbalstot izglītojošas, 
sportiskas aktivitātes.

Septembra mēnesī sāku-
sies projekta “Šūšanas pras-
mju apgūšana” realizācija – šis 
projekts apstiprināts Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
“Darbības īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” aktivitā-
tes “Vietas potenciāla attīstī-
bas iniciatīvas” projektu kon-
kursa ietvaros. Projekts tiek 

un piegriešanas pamatprinci-
pus. 

Šī projekta iniciatore Dace 
Cīrule saredzēja lielisku iespē-
ju ar projekta palīdzību nodro-
šināt Ļaudonas pagasta VPDK 
“Grieze” ar koncerttērpiem.  
Projekta dalībnieces darbojas 
arī Ļaudonas VPDK “Grieze” – 
tad projekta ietvaros tiks sašū-
ti skatuves tērpi, ko dalībnieces 
varēs izmantot deju kolektīvā 
(galvassega, svārki, krekls).

Turpinot biedrības “Ļau-
donas jaunieši” aizsākto ideju, 
kas dažādu apstākļu dēļ netika 
realizēta – šī šūšanas projekta 
ietvaros tika uzšūti arī spilve-
ni, kuri tiks dāvināti Ļaudonas 
PII “Brīnumdārzs” audzēk-
ņiem. Uzsākot projekta rea-
lizāciju,  biedrība “Liograde” 
noslēdza līgumu ar SIA “Zelta 
Sproga”, kas arī nodrošināja 
materiālu (aitas vilna) spilve-
nu pildīšanai un šūšanai. Šis 
pagasta uzņēmums nodrošina 
arī šūšanas aprīkojumu. 

Šis projekts ir lieliska ie-
spēja apgūt šūšanas prasmes – 

kas noderēs gan ikdienā, gan 
aizsākot šūšanu kā hobiju vai 
darbu. Līdz šim projekta da-
lībnieces ir apguvušas teoriju, 
sašuvušas adatu spilventiņus 
un sejas maskas, spilvenus un 
spilvendrānas un nu ķeras klāt 
svārku šūšanai. 

Ļoti ceram, ka nākošgad 
varēs notikt amatiermākslas 
kolektīva “Grieze” 5. gadu ju-
bilejas koncerts – kur arī plā-
nots atrādīt pašu šūtos tērpus. 

Mēs katrs esam kā puzles ga-
baliņš un, kopā sanākot, varam 
veidot vienotu redzējumu – ko-
pīgi realizējot idejas un sasnie-
dzot visaugstākos mērķus –  
mūsu pagasta un tā iedzīvotā-
ju labā! Tādēļ joprojām aicinām 
pievienoties jaunus biedrus – 
aktīvos ļaudoniešus tuvumā 
un tālumā, lai kopā mēs varētu 
augt un attīstīties! Uz sazināša-
nos – biedribaliograde@gmail.
com vai 28615063.

SIGNE PRUŠAKEVIČA, 
Biedrības “Liograde”  

valdes locekle 

Madonas novada bibliotēkā 
visu decembri apskatāma 
brīnišķīga izstāde  
“Mans darbošanās  
prieks”. 

Izstādē bērnu darbi no 
vizuālās, vizuāli plastiskās 
mākslas, radošo industriju un 
citu jomu Madonas un Mado-
nas novada izglītības iestāžu 
interešu pulciņiem: Degum-
nieku pamatskolas (sk. Una 
Salmane), Madonas pilsētas 
vidusskolas (sk. Jekaterina 
Ļitvina, Līga Ozdoba), Bar-
kavas pamatskolas (sk. Nor-
munds Dzelme), Dzelzavas 
speciālās pamatskolas (sk. 
Gunārs Tālzemis, sk. Atis 
Grīnbergs), Madonas Bēr-
nu un jauniešu centra pulci-

Biedrība “Liograde” veiksmīgi startē  
LAD projektu konkurā

realizēts, pateicoties Zemko-
pības ministrijas un Lauku at-
balsta dienesta finansējumam 
un Madonas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējumam. 

Šūšanas prasmju apgūša-
nas projekts tika veidots ar mēr-
ķi dažādot pagasta iedzīvotāju 
un citu interesentu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas un jaunu 
prasmju apgūšanu. Praktiskās 
un teorētiskās nodarbības no-
tiek vienu reizi nedēļā un ilgst 
pusgadu. Apmācību laikā tiek 
piesaistīta profesionāla šuvēja 
– Lidija Smirnova, kas māca 
projekta dalībniecēm šūšanas, 
konstruēšanas, modelēšanas 

Bērnu vizuālās mākslas izstāde bibliotēkā

Biedrība “Liograde” veiksmīgi realizē projektu “Šūšanas prasmju 
apgūšana”.

Biedrība bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem ar 
dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem “Mēs saviem 
bērniem” septembrī uzsāka 
projekta “Sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
Madonas reģionā 2” 
realizāciju. 

Projekta mērķis ir 35 Ma-
donas novada un piegulošo 
pašvaldību bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem, ku-
riem ir noteikta invaliditāte, 
nodrošināt daudzveidīgus un 
mērķtiecīgus sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus sociālo 
prasmju pilnveidošanai un 
funkcionālo spēju uzlaboša-
nai. 

Projekta aktivitātes pa-

redz uzlabot bērnu likumis-
ko pārstāvju dzīves kvalitāti, 
emocionālo un psiholoģisko 
labsajūtu.

Projekts tiek īstenots no 
2020. gada 1. septembra līdz 
2022. gada 28. februārim, 
katrai mērķa grupas personai 
pakalpojumu sniegšanai pa-
redzot ne ilgā kā 12 mēnešus. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir 144 469,18 EUR, no tām 
85% jeb 122 798,80 EUR tiek 
finansēti no Eiropas Sociālā 
fonda, 15% jeb 21 670,38 EUR 
no valsts budžeta.  

Kopumā projektā bērniem 
tiks īstenotas 1996 bezmak-
sas pakalpojumu reizes. Kat-
ram bērnam plānotas līdz 100 
speciālistu nodarbības, saska-
ņā ar sastādīto vai aktuali-
zēto sociālās rehabilitācijas 

pakalpojumu plānu. Plānots, 
ka sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu īstenošanā pie-
dalīsies ABA terapeits, Mon-
tessori pedagogs, mūzikas te-
rapeits, smilšu terapeits, silto 
smilšu terapeits, logopēds, 
kanisterapeits, fizioterapeits, 
ergoterapeits, drāmas, dejas 
un kustību terapeiti, sociā-
lais darbinieks un psihologs. 
Savukārt, vecāki saņems psi-
holoģisko atbalstu, iespēju 
regulāri sekot līdzi bērnu at-
tīstības progresam un sociālā 
darbinieka konsultācijas. 

Projekts tiek īstenots Dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 9.2.2. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Palie-
lināt kvalitatīvu institucionā-
lai aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un 

Labo darbu turpinājums

ģimeniskai videi pietuvinā-
tu pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un 
bērniem” 9.2.2.3. pasākuma 
“Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu sniegšana” īs-
tenošanas ietvaros. Mērķis 
ir palielināt sabiedrībā bal-
stītu sociālo pakalpojumu 
pieejamību bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem, ku-
riem ir noteikta invaliditāte, 
lai pilnveidotu viņu sociālās 
prasmes un uzlabotu funk-
cionālās spējas. 

Mēs esam priecīgi par ie-
spēju turpināt labos darbus 
un sniegt sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumus Madonas 
novada un apkārtnes bēr-

niem ar invaliditāti. Biedrība 
„Mēs saviem bērniem” vēlas 
sniegt atbalstu, lai mūsu re-
ģionā dzīvojošie bērni un vi-
ņu ģimenes justos saprasti, 
novērtēti un atbalstīti. 

Ja Jūsu bērnam ir inva-
liditāte un vēl nav 18 gadu, 
lūdzu, sazinieties, un izvēr-
tēsim piemērotākos sociālās 
rehabilitācijas pakalpoju-
mus. 

Biedrības  
„Mēs saviem bērniem”  
valdes priekšsēdētāja  

ELITA BADŪNE,  
tālr. 28601768;  

projekta vadītāja  
GUNA RUĻUKA

ņa „Mīļlietiņas” (sk. Rimma 
Smoļska), mākslas studijas 
„Tu visu vari” (sk. Ieva Rep-
ša), radošuma studijas „Tev 
un man” (sk. Karīna Ravins-
ka), pulciņa „Pepija rosās” (sk. 
Ērika Tropa), mazpulkiem 
(sk. Sandra Zavale), krāsaino 
smilšu darbnīcas (sk. Sandra 
Pulkstene), keramikas pulci-
ņa (sk. Māris Karlsons). Pal-
dies par sadarbību Madonas 
novada bibliotēkai, čaklajiem 
bērniem un skolotājiem. 

Informāciju sagatavoja  
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas novada interešu 
izglītības MA vadītāja, vizuālās 

un vizuāli plastiskās mākslas 
jomas koordinatore
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Jau astoto gadu oktobra 
beigās Valsts izglītības 
attīstības aģentūra visā 
valstī organizēja Karjeras 
nedēļu. Šī gada sauklis – 
„Klau, sadzirdi savas 
iespējas”. Īpaša loma 
Karjeras nedēļas ietvaros 
tika atvēlēta vecākiem kā 
jauniešu karjeras izvēles 
palīgiem. Kāda ir ģimenes 
loma, paaudžu atšķirības 
un grūtības karjeras 
izvēles procesā, ar kurām 
saskaras jaunieši – vieni no 
būtiskākajiem jautājumiem, 
uz kuriem dažādos fokusos 
tika meklētas atbildes.

Nenoliedzami, visos lai-
kos vecāki ir vēlējušies, lai 
viņu bērni dzīvē sasnieg-
tu pēc iespējas vairāk – lai 
dzīvē tie gūtu panākumus, 
lai būtu prestižs un labi ap-
maksāts darbs, lai nekā tiem 
netrūktu ne materiālajā, ne 
garīgajā jomā. Jā, taču kas ir 
jādara, lai to visu sasniegtu? 
Kā vecāki var savam bērnam 
sniegt karjeras atbalstu, ne-
kaitējot tiem ar saviem pado-
miem? Kā gūt pārliecību, ka 
bērna izvēle ir pareiza? Ve-
cāku milzīgās gaidas uzliek 
papildus atbildību jauniešu 
pleciem. Izmaiņas darba tir-
gū, bezdarbs, pastāvīgi pie-
augošā informācija par pro-
fesijām un izglītības ieguves 
ceļiem var izraisīt apjuku-
mu, nenoteiktību. Vislielākā 
neziņa, šaubas ir pamatsko-
las 9. klašu un vidusskolas 
12. klašu beidzējiem, kam 
jāizvēlas nākamais izglītī-
bas apguves posms, kas no-
teiks viņu turpmāko karje-
ru. Ir jāsaprot, ka jaunietis 

un vecāks šajā situācijā nav 
vieni, viņiem allaž blakus ir 
atbalsta komanda – profesio-
nāļi – pedagogs karjeras kon-
sultants, skolotājs, uzņēmējs, 
psihologs, iedvesmotājs utt., 
ja vien ir nepieciešama palī-
dzība. Īpaši šobrīd ir aktuā-
ls piedāvājums 7.–12. klašu 
skolēniem – individuālā kar-
jeras konsultēšana, ko kar-
jeras projektā iesaistītajām 
skolām nodrošina pedagogs 
karjeras konsultants (par 
iespējām saņemt šo pakal-
pojumu interesēties pie savu 
skolu pedagogiem karjeras 
konsultantiem).

Iepriekšminētā kontekstā 
viena no centrālām un nozī-
mīgākām Karjeras nedēļas 
aktivitātēm bija diskusija ve-
cākiem „Karjeras lēmums. 
Kā virzīt? Kā runāt? Kā at-
balstīt?”. Tās ietvaros mo-
deratora Edija Boša vadībā 
tikās sociālais un organizā-
ciju psihologs, personāla iz-
pētes un testēšanas firmas 
„CreaTest” vadītājs Reinis 
Lazda, ārsts psihoterapeits 
un personālatlases vadītājs 
Andris Jansons, karjeras 
konsultante Ilze Rūtenberga, 
kā arī TV un radio personība 
un divu meitu mamma Baiba 
Sipeniece-Gavare. Diskusi-
jā atklājās un apstiprinājās 
jau ikdienā pieredzētais, ka 
vecāka atbalsts bērna perso-
nības izpētē nepieciešams jau 
pirmsskolas vecumā. “Kas es 
būšu, kad izaugšu liels?” – 
jau bērnudārzā bērni mēdz 
uzdot šo jautājumu, un tas 
paliek aktuāls visu turpmā-
ko skolas laiku. Izvēlēties 
profesiju, turpmāko izglītī-
bas iestādi ir viens no svarī-

gākajiem dzīves lēmumiem, 
kuru pieņemt nav nemaz tik 
viegli. Uzsākot skolas gaitas, 
bērni apgūst prasmi mācī-
ties, tādējādi iegūstot savai 
turpmākajai karjerai nozī-
mīgas prasmes: iegūt infor-
māciju un izmantot savas 
zināšanas, veikt mērķtiecī-
gus uzdevumus, attīstīt no-
turīgu uzmanību un stabilu 
uzcītību. Arī sevis iepazīšana 
veicina veiksmīgu karjeru. 
Jau sākumskolā ievērojami 
pieaug bērna zināšanas par 
sevi. Bērni mācās salīdzināt 
sevi ar citiem un spēj novēr-
tēt savas pozitīvās īpašības 
un trūkumus. Vai tiešām par 
savu turpmāko karjeru jāsāk 
domāt jau sākumskolā? Jā! 
Iepazīstot sevi un profesijas, 
kurās strādā mammas, tēti, 
vecvecāki, citi radinieki. Ir 
tik daudz profesiju, kuras jā-
iepazīst tuvāk, jāuzzina, kādi 
ir šo profesiju pārstāvju gal-
venie darba pienākumi, kāda 
ir to darba vide un instru-
menti, kādas ir šo profesiju 
priekšrocības un trūkumi. Ne 
tikai šajā diskusijā, bet arī, 
organizējot Karjeras projek-
ta ietvaros dažādus karjeras 
attīstības atbalsta pasāku-
mus kopā ar vecākiem, seci-
nām, ka vecāki sākumskolas 
un pamatskolas vecumposmā 
savam bērnam ir atbalsts ar 
savu klātbūtni, iedrošinā-
šanu. Ir daži ieteikumi ve-
cāku dalībai bērna karjeras 
plānošanas procesā sākum-
skolā – palīdziet bērnam būt 
profesionāli veiksmīgam – 
uzticētajiem uzdevumiem 
jā at bilst bērna spējām, tie 
ne drīkst būt pārāk sarežģīti; 
sar gājiet bērnu no pārāk aug-

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 

izglītības iestādēs”.

Vecāku loma karjeras izvēlē

sta prasīguma pret sevi un 
citiem; audziniet bērnu dar-
bībā; palīdziet bērnam tikai 
tad, kad viņš to lūdz; ļaujiet 
attīstīties centīgai personī-
bai. Savukārt, ja ģimenē ir 
pusaudzis, tad vecākiem jā-
atceras, ka pusaudžiem va-
jag pietiekami daudz laika 
sev un savām interesēm; ar 
bērnu jāveido savstarpējas 
uzticības un uzmundrinā-
juma attiecības; jāatzīst ak-
tivitātes, kurās pusaudzis 
uzrāda labus rezultātus; jā-
atbalsta pusaudža izvēles un 
mērķi; jāiedrošina spert nā-
kamie soļi. Diskusijas ietva-
ros izskanēja, ka motivējoši 
vecāki pamana un priecājas 
par bērna veiksmēm; liek 
akcentu uz to, lai jaunietis 
maksimāli iegulda laiku un 
enerģiju savu stipro pušu īs-
tenošanā; palīdz saprast, ka 
radoša pieeja ir viena no vis-
lielākajām veiksmes formu-
lām karjeras attīstībā jeb-
kurā darba jomā; ir līdzās 
un atbalsta pat kļūdās un 
neveiksmēs; palīdz atklāt la-
bās rakstura iezīmes un uz-
vedību, uzsverot to nozīmī-
bu karjeras attīstībā. 

Paši interesantākie dis-
kusijas „ Karjeras lēmums. 
Kā virzīt? Kā runāt? Kā 
atbalstīt?”gaitā bija  uzai-
cināto viesu komentāri par 
animācijām – „Dēls vēlas 
iegūt profesiju”,  „Jaunieša 
saruna ar vecākiem”, „Ve-

cāki virza meitu medicīnā”. 
Šajās animācijās vecāku 
gaidas nesaskan ar jaunie-
šu izvēlēm. No tā secinām, 
ka ne vienmēr jaunieši vēlas 
ieklausīties vecākos, viņu 
vēlmēs. Dažkārt tās ir pa-
šu vecāku nerealizētās iece-
res, dažkārt iemesls ir cits. 
Skaidrs, ka ģimenē jaunieti 
pazīst visilgāk un vislabāk. 
Tuvākie cilvēki zina ne tikai 
to, kā jaunieti uzmundrināt 
un motivēt, bet arī to, kas vi-
ņu bremzē un attur sasniegt 
savus mērķus. Ģimene ir tā, 
kas palīdz jaunietim saprast, 
vai viņa vispārējais veselības 
stāvoklis atbilst plānotajām 
profesionālajām nodarbēm 
un vai ģimenes finansiālā si-
tuācija ļaus doties iecerētajā 
izglītības virzienā. Vecāku 
loma ir milzīga jaunieša kar-
jeras izvēlē. Jaunietim vecā-
ki jāuzklausa, bet karjeras 
lēmumu jāpieņem pašam! 
Ne velti Karjeras nedēļas 
reklāmās ir teksts – “Klau! 
Sadzirdi un liec aiz auss!” 

Šobrīd ar Karjeras nedē-
ļas piedāvātajiem materiā-
liem vecākiem var iepazīties 
Valsts izglītības aģentūras 
mājaslapā  https://viaa.gov.
lv.

Informāciju sagatavoja 
JOLANTA PABĒRZA,  

pedagogs karjeras 
konsultants 

Madonas novada pašvaldība 2018. gada 29. augustā uzsāka projekta 
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Madonas 
novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē”, ident. Nr. 4.2.2.0/17/I/088 
īstenošanu. 

Projekta mērķis – veikt energoefektīvus uzlabošanas pasākumus Liezēres 
pirmsskolas izglītības iestādē, samazinot primārās enerģijas patēriņu. Veicot 
ēkas siltināšanas pasākumus, apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sis-
tēmu atjaunošanu, ventilācijas sistēmas izbūvi, apgaismojuma nomaiņu uz 
energoefektīvāku apgaismojumu. 

Būvdarbu norise Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē īstenota 2 gadu 
periodā, kuru rezultātā ir veikti ēkas jumta, fasādes, cokola siltināšanas un 
atjaunošanas būvdarbi, logu aprīkošana ar tvaika un nokrišņu izolācijas len-
tām, jaunu durvju uzstādīšana, izbūvēta ventilācijas sistēma, esošo apkures, 
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atjaunošanas būvdarbi, kā arī veikta 
elektroinstalācijas atjaunošana un modernizēta apgaismojuma sistēma.  

Energoefektīvo pasākumu īstenošana Liezēres pirmsskolas izglītības ies-
tādes ēkā samazinās siltumenerģijas zudumus, tādā veidā samazinot kopējās 
siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu gaisā, paaugstinot 
ēkas termisko komfortu, uzlabojot ēkas vispārīgo stāvokli un veicinot tās ilg-
mūžību.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Siltumkomforts”, būvzuzraudzību 
nodrošināja SIA “RM būvuzraudzība” un SIA “Skaidrītes Zepas birojs”.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada pašvaldības 

Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja

Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē 
noslēgušies energoefektivitātes 
paaugstināšanas būvdarbi
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Tuvojas gadumija, ko ik gadu 
gaidām ar īpašu sajūtu. Šogad 
izpaliks pasākumi, koncerti 
un daudz kas cits, kas kopā 
pulcē kuplas radu un draugu 
saimes. Svētkus svinēsim 
pašu tuvāko vidū, un paši 
rūpēsimies, lai laiks, ko 
pavadām kopā, nebūtu tikai 
sēdēšana pie svētku galda 
un televizora ekrāna. Tas, ko 
šobrīd varam darīt, ir vairāk 
laika pavadīt svaigā gaisā. 

Brīnišķīga vieta, kurp 
doties, ir Biksērē. Biksēres 
muižas parkā un tautas na-
ma Kalnagravas apkārtnē jau 
daudzus gadu desmitus ap-
meklētājus priecē brīvdabas 
tēlniecības izstāde, kas no ok-
tobra mēneša papildināta ar 
informatīvām plāksnītēm, kas 
iepazīstina ar darba nosauku-
mu, autoru un to tapšanas ga-
du. Pašas vecākās skulptūras, 
kas apskatāmas, ir izveidotas 
1987. gadā. 

Tāpat joprojām pieejama 
geocaching spēlē “Iepazīsti 
Biksēri”. Biksēres apkārtnē 
izvietoti 15 slēpņi, kuros ir ie-
spēja uzzināt ko jaunu un ne-
parastu par Biksēres apkārtni 
un vēsturi, kā arī apskatīt lie-
liskas ainavas. Sīkāka infor-
mācija pieejama facebook.com 
tautas nama profilā vai zvanot 
sporta dzīves organizatoram 
Klāvam – 25123658.

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa sagatavojusi 
brīvdienu video maršrutu, 
kas aicina apceļot skaistākās 
novada ainavu vietas. Pakalni 
un no tiem tālu redzamās 
ainavas, ir viena no Madonas 
novada identitātēm. 

Maršrutā ir izvēlētas 7 pie-
turvietas. Atlasot objektus, lie-
lākoties priekšroka tika dota 
Madonas novada publiski pie-
ejamajiem pakalniem, no kuru 
virsotnēm paveras tālas skatu 
ainavas. Esošie video materiā-
li ļauj ieraudzīt vēl tālāku ap-
kārtni, radot sajūtu, ka esat 
pakāpies virtuālā skatu tornī. 
Par katru vietu sagatavots iz-
ziņas materiāls, akcentētas 
lietas, ko šajā vietā ceļotāji var 
darīt, un galvenais – tapuši 
video materiāli. Turpinājumā 
neliels ieskats video sižetos.

Vestienas ainavas zīmīgā-
kais akcents ir ezeru klātbūt-
ne. Pagastā kopskaitā ir 22 
ezeri, bet esošajā panorāmā 
var pamanīt Salāju, Ilziņu, 
Balto ezeru, Kālezeru un mui-
žas dīķus. Kā uz delnas re-
dzams Vestienas ciems un Ves-
tienas muižas apbūve: kungu 
māja (tagad pamatskola), stal-
lis (tagad sporta zāle), klēts 
ēka (tagad skolas darbmācības 
kabinets un draudzes nams). 

Gaiziņkalna filmas mate-
riāls sākas ar pacelšanos kal-

Panorāmas ainavu maršruts  
pa Madonas novadu – “Esam augstāk!”

na virsotnē, tur esošā Latvijas 
karoga plīvošanu un panorā-
mas skatu pāri koku galotnēm. 
Esot augstāk, varam ieraudzīt, 
ka turpat blakus atrodas Lat-
vijas otrais augstākais kalns. 
Tas ir Sirdskalns, tā augstums 
ir 297 m vjl., apkārtnē redzami 
vēl citi dižpauguri: Bolēnu, Ķe-
lēnu un Viešūra kalni.

Aronas pilskalns pārsteidz 
ar savu stāvo pacēlumu un lī-
dzeno virsmas laukumu. No 
panorāmas video, kas uzņemts 
82 metru augstumā, manāmi 
Sauleskalna un Mārcienas cie-

mi. Zaļā mežu rota iezīmē Sme-
ceres sila masīvu un Krustkal-
nu dabas rezervātu. Pavisam 
interesants skats paveras uz 
pilskalna pakājē izveidotajiem 
pļavas labirinta rakstiem.

Madonas Parka kalna pano-
rāma akcentē pilsētas zaļo zo-
nu, redzams pats Parka kalns, 
estrādes pakalns, Mīlestības 
un Laulības gravas. Video ai-
cina arī aizdomāties, kā laika 
gaitā mainījusies vietas apdzī-
votība – no kādreiz nelielā Bir-
žu muižas centra Parka kalnā 
līdz šobrīd esošajām pilsētas 

robežām.
Saieta laukuma ainavas vi-

deo iezīmē Madonas kopska-
tu. Tas ataino mūsu pilsētas 
kvartālus, informē par to no-
saukumiem: Raiņa, Rūpniecī-
bas, Ezera, Rīgas ielu kvartāli, 
Centrs un Jaunlazdona. Koši 
iezīmējas pats Saieta laukums, 
neiztiekam arī bez mums rak-
sturīgajiem pakalniem, šoreiz 
redzams Priežu kalniņš. 

Ap 260 m vjl. augstais Rē-
ķu kalns ir atklāts plašai ska-
tu panorāmai, koku un krūmu 
apaugums sedz tikai nelielu 

paugura daļu. Jau gandrīz di-
vu desmitu gadu garumā kal-
na pakājē darbojas atpūtas 
komplekss “Rēķu kalns”. Zie-
mā šo vietu iecienījuši slēpotā-
ji, vasarā atpūtas kompleksu 
izvēlas ceļotāji un svinību rī-
kotāji. Kalna virsotnē var uz-
kāpt, ejot pa nogāzes pļavu.

Biksērē no putna lidojuma 
paveras muižas (kādreizējā Li-
bes muižas) ēkas: kungu māja 
(tagad Sarkaņu pagasta pār-
valde), magazīna (tagad sen-
lietu muzejs), saimniecības, 
dzirnavu un kalpu mājas  (ta-
gad privātīpašumi), kroga ēka 
(tagad veikals). Skatoties pāri 
Biksēres ciemam, izteiksmīgi 
iezīmējas Vidzemes augstienes 
reljefa pāreja Austrumlatvijas 
līdzenumā. Šeit acīmredzams 
kļūst teiciens “Madonas no-
vads – kalnu un līdzenumu 
tikšanās vieta!”

Video materiālus pēc Ma-
donas novada pašvaldības pa-
sūtījuma sagatavoja Imanta 
Pulksteņa IU “Sinepes un me-
dus”, muzikālais noformējums 
kapelas “Madonas vecpuiši” iz-
pildījumā. Panorāmas ainavu 
maršruts ar video materiāliem 
pieejams www.visitmadona.lv.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore

Interesantais tepat netālu

Ievērojot valstī noteiktos 
pulcēšanās ierobežojumus, 
Amatu skolas audēju darbu iz
stāde “Krāsaini un silti” no 18. 
decembra interesentus prie-
cēs multifunkcionālā centra 
“Logs” logos. Tāpat individuāli 
vai kopā ar vienas mājsaimnie-
cības locekļiem tautas namā 
“Kalnagravas” iespēja apska-

tīt unikālu un vēsturisku Aiva
ra Kluša kolekciju “Madonas 
apriņķa afišas no 1912.–1942. 
gadam” no Aiviekstes muižas 
muzeja krājuma. Izmantojiet 
iespēju to apskatīt, novērtējiet 
šo dokumentu valodu un rodiet 
iedvesmu meklēt savā dzimtā 
vēstures liecības, kas vēl sa-
glabājušās no tālajiem pēckara 

laikiem. Tālrunis informācijai: 
29424739 – Valda.

Ja esat nolēmuši ceļojuma 
laikā atpūsties un pamieloties 
ar līdz paņemto no sava pik-
nika groza, – gan parkā, gan 
skatu laukumā pie muižas ir 
atpūtas vietas. Tāpat svētku 
laikā atpūtai pie svētku eg-
les pieejama arī tautas nama 

Kalnagravas āra terase. Atliek 
vien saģērbties atbilstoši laika 
apstākļiem, nodrošināties ar 
svētku sajūtu sirdī un izbaudīt 
laiku Sarkaņu pagastā. 

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA, 

tautas nama Kalnagravas un 
amatu skolas vadītāja, 

autores foto

Mēs gaidām 
Ziemassvētkus, jo 
ilgojamies pēc brīnuma. 
Bet brīnumi no gaisa krīt 
tikai pasakās. Ikdienā tos 
radām mēs paši. Tikai no 
mums pašiem ir atkarīgs, 
cik daudz prieka, gaismas 
un pārsteiguma spēsim 
saņemt un citiem dot. 

Lai Jaunajā gadā 
ikkatram izdodas radīt 
brīnumus, piepildīt lielus 
un mazus sapņus, īstenot 
savus mērķus un saglabāt 
ticību, ka vispirms mēs 
katrs pats un tad visi kopā 
spējam radīt brīnumus, kas 
pārsteidz pašus un citus!
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tu takas pilnvērtīgu darbību. 
Ja viss izdosies un rūķi varēs 
priecēt madoniešus pienācīgā 
izskatā, taka „Tuvu tuvāk, vēl 
tuvāk Ziemassvētkiem...” būs 
pieejama līdz jaunajam 2021. 
gadam. 

Plašāka informācija un rū-
ķu takas karte pieejama Ma-
donas BJC mājaslapā www.bjc.
madona.lv un sociālās vietnes 
facebook lapā. Iemūžinot tik-
šanos ar rūķiem, visi aicināti  
fotografēties un savas atraktī-
vās bildes rādīt citiem, sociāla-
jos tīklos, lietojot tēmturi #tu-
vakziemassvetkiem.

Informāciju sagatavoja  
INDRA VEIPA, 

Madonas BJC jaunatnes 
darbiniece

Ziemassvētku laiks ir klāt. 
Šogad tas iezīmējas ar valstī 
noteikto ārkārtas situāciju, 
atceltiem publiskajiem 
pasākumiem un svinēšanu 
vienas mājsaimniecības 
ietvaros.

Daudzveidojot svētku gai-
dīšanas procesu, Madonas 
Bērnu un jauniešu centra 
(BJC) kolektīvs sarūpējis ma-
doniešiem un pilsētas viesiem 
izzinoši saliedējošu rūķu taku 
„Tuvu tuvāk, vēl tuvāk Zie-
massvētkiem...”. Kopš 4. de-
cembra piedāvāto aktivitāti 
izmantojis jau kupls pulks Ma-
donas novada (un ne tikai) ģi-
meņu. Jūsmīgās atsauksmes 
un siltie pateicības vārdi, ko 
Madonas BJC darbinieki sa-
ņem rūķošanās vietās, telefo-
niski un ar sociālo tīklu starp-
niecību, liecina, ka šāda veida 
pastaigas ar pievienoto vērtī-
bu cilvēkiem iet pie sirds. 

Madonas ielās, trīspadsmit 
dažādas vietās paslēpušies 
BJC pedagogu ar lielu mīles-
tību veidotie rūķi. Katrs no 
tiem sagatavojis sirsnīgu uz-
devumu, bet visi kopā – prāta 
mežģu virkni, kuru atrisinot, 
atklājas slēptais vēstījums. 
Uzdevumus veikt un viltīgos 
rēbusus risināt ērtāk mājās, 

Konkursā aicinām piedalīties ikvienu, kam putnu barotava atrodas 
Madonas, Lubānas un Rēzeknes novada teritorijās. Dalībnieki var būt in-
dividuāli vērotāji, ģimenes locekļi, draugu kompānijas, darba kolektīvi, 
skolas klase vai bērnudārza grupiņa.

Konkursa laikā vēro savu barotavu, iepazīsti putnu daudzveidību. Pie-
raksti novēroto sugu un datumu, kurā pirmo reizi suga novērota. Papildus 
ir jānorāda novērotāja atrašanās vieta (novads, pagasts). Lai pierakstītu 
novērotos putnus, var izmantot konkursa organizatoru sagatavot tabulu, 
kas pieejama mājaslapā www.lubanamitrajs.lv vai veidot pats savu tabulu. 

Ja kāda no pamanītajām putnu sugām nav pazīstama vai ir grūtības no-
teikt putnu sugu, tad mēģiniet putnu nofotografēt/nofilmēt vai aprakstīt 
novēroto sugu (izmērs, krāsu kombinācijas, uzvedība, saucieni) un sūtīt uz 
e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com, mēs palīdzēsim noteikt nezināmo sugu!

Sacenšamies nominācijas:
1. Garākais barotavā novēroto putnu sugu saraksts;
2. Visskaistākais uzņemtais fotoattēls;
3. Visinteresantākais stāsts;
4. Visskaistākais zīmējums.
Datus ar novērotajām putnu sugām, zīmējumus, fotoattēlus un stāstus 

jānosūta līdz 10.04.2021. uz e-pastu: lubanamitrajs@gmail.com
Balvā – dāvanas no Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējās 

grupas. 

Svarīgi atcerēties!

Ja iesākta, putnu barošana jāturpina līdz pat pēdējiem sniegiem. Tāpat 
jāseko līdzi, lai barotavā barība putniem būtu pieejama visu laiku. Brīžos, 
kad ēdamā nav, putni vairs nemeklē citas barošanās iespējas ārpus barota-
vas, bet līdz pēdējam brīdim gaida, kad barību barotavā papildinās.

Barotavai vajag izvēlēties vietu, kur kaķi u.c. plēsīgi dzīvnieki netiek 
klāt. Tieši kaķi ir vieni no lielākajiem apdraudējumiem savvaļas putniem.

Nekādā gadījumā nedrīkst izlikt barību, kuras saturā ir sāls, jo tā put-
niem ir bīstama – pat nāvējoša!

Putnu ēdnīcā jāievēro vairāki tīrības noteikumi: tā ne retāk kā reizi 
divās nedēļās jāiztīra no barības paliekām un mēsliem, kā arī jāuzmana, 
lai tā netiek sniega aizputināta un ir putniem vienmēr viegli pieejama.

Par putnu barošanu ziemā: http://www.lob.lv/lv/putnu_barosana_ziema.
php.

Palīdzēsim putniem pārziemot! 

Aicina piedalīties konkursā “Putni pie barotavas”

Pa rūķu taku tuvāk Ziemassvētkiem

Viņi rūķu taku jau izstaigājuši un uzdevumus atrisinājuši.                                    Foto no Ikaunieku ģimenes arhīva. 

pie siltas tējas tases, kopīgi va-
karējot. Svarīgi atcerēties, ka 
vēstulītes, ko glabā rūķi, jāno-
fotografē, cieši jāaizver un jā-
novieto atpakaļ. 

Visi takas apmeklētāji ai-
cināti atrisinājumu, kurš vei-
dosies no atrastajiem vārdiem 

(katrā uzdevumā viens vārds, 
kopā divi teikumi), nosūtīt 
Whatsapp ziņā uz numuru 
26442207, norādot sūtītāja 
vārdu, uzvārdu. Visi iesūtīto 
atbilžu autori piedalīsies svēt-
ku dāvanu izlozē! Un nevajag 
satraukties, ja kāds vārds neat-

klājas – tiek gaidītas atbildes, 
kādas tās sanākušas. Visas!

Ar skumjām jāsaka, ka mū-
su pilsētā mīt arī nelabvēļi, 
kuri ik pa laikam pabojā rūķu 
izskatu. Madonas BJC “Rūķu 
patruļa” dara ko var, lai pēc 
postījumiem operatīvi atjauno-

Latvijas Ornitoloģijas biedrības Madonas vietējā grupa un Lubāna 
mitrāja informācijas centrs sākot ar 1. decembri izsludina barotavu 
konkursu “Putni pie barotavas”, kas ilgs līdz 2021. gada 31. martam 
(konkursa nolikums mājaslapā www.lubanamitrajs.lv). 

Informāciju sagatavoja Lubāna mitrāja informācijas centrs,  tel. 29234956

Lai mierpilns  
Ziemassvētku laiks, un 
pastaigas svaigā gaisā vieno! 
Uz tikšanos  
aizraujošās aktivitātēs  
arī nākamajā gadā!
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Muzejam šis gads nesis jaunus izaicinājumus un pārmaiņas. Esam sekmīgi veikuši akreditācijas 
procesu, kas sniedzis profesionālus pārbaudījumus, novērtējis  mūsu darba spējas un darba 
rezultātus, saņemot atzinīgu piektās akreditācijas novērtējumu muzeja darbībai. 

Ar šo gadu muzejam ir uzticēts tālāk attīstīt H. Medņa kultūrizglītības centru, Dziesmu svētku skolu, 
lai veidotu un koptu jaunas kultūras vērtības, kļūstot par vienu no novada radošuma centriem. Gada 
nogalē visas muzeju saimes vārdā saku paldies par atbalstu Madonas novada pašvaldībai, sadarbības 
partneriem, sabiedrības ieinteresētībai un uzticībai. 

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vārdā – direktore LĪVIJA ZEPA

Gada pēdējais mēnesis 
pienācis nemanāmi ātri un jau 
drīz iesoļosim nākamajā,  
2021., gadā. 

Aizvadītais gads bijis pār-
baudījumiem pilns, mainot mū-
su paradumus, plānus un pār-
skatot ieradumus, novērtējot 
mazās, ikdienišķās lietas, kam 
ikdienā līdz šim pievērsām ma-
zāku uzmanību. Šajā gadā mu-
zejā esam īstenojuši plānotas 
izstādes un pasākumus, esam 
veiksmīgi, ar pozitīvu vērtēju-
mu izgājuši muzeja akreditā-
ciju un tajā pat laikā esam arī 
mainījuši iecerēto, pielāgojo-
ties vispārējai situācijai valstī. 
Muzeja atvēršana pēc Covid-19 
ārkārtējās situācijas pavasarī 
bija brīnišķīga atkaltikšanās 
ar jums – apmeklētāji un mu-
zeja draugi. No sirds priecā-
jāmies redzēt jūsu smaidu un 
ieinteresētību par izstādēm un 
tikšanos ilgi gaidītajos pasāku-
mos. Madonas muzejs kopā ar 
citiem Latvijas muzejiem iesais-
tījās Latvijas Muzeju biedrības 
informatīvajā kampaņā #Tie-
kamiesTagad un guvām pārlie-
cību, ka sabiedrībai ir nepiecie-
šami muzeji, māksla, kultūra. 
Šī vasara sniedza gandarīju-
mu, jo muzejā pulcējās krietni 
vairāk cilvēku kā citas vasaras. 
Arī tagad ir pelnīta laba dar-
ba sajūta, jo šobrīd esam viena 
no retajām kultūras iestādēm, 
kas ir atvērtas apmeklētājiem. 
Starp citu, arī viena no reta-
jām valstīm Eiropā, jo zinām, 
ka oktobrī muzeju durvis vēra 
ciet Vācijā, Beļģijā, Anglijā u.c. 
Muzeji ir lieliska mazā kultū-

Kultūras un mākslas tikšanās vieta – 
Madonas muzejs

Pamatu bloka ielikšana Madonas slimnīcas jaunā korpusa būvei 1991. gada 17. jūlijā.

niekiem, ikvienam, kurš rūpē-
jas par mūsu veselību!

2021. gada 15. martā Ma-
donas slimnīca svinēs savu 90 
gadu jubileju. Gadu gaitā tā 
piedzīvojusi neskaitāmas pār-
maiņas, no nelielas medicīnas 
iestādes ar 20 gultasvietām un 
2 ārstiem, līdz 245 gultas vie-
tām 1992. gadā, kad slimnīcai 
pievienoja tuberkulozes dispan-
sera gultas. Šodien slimnīcā 
vienlaikus var uzņemt ap 100 
pacientu. Izstādē piedāvājam ie-
lūkoties faktos un stāstos, dar-
binieku atmiņās, fotogrāfijās 
un dokumentos par veselības 
aprūpes iestāžu darbību ne ti-
kai Madonas slimnīcā, bet arī 
kaimiņu pagastos un pilsētās: 
Varakļānos, Ērgļos, Cesvainē, 
Lubānā un Ļaudonā, jo tās visas 
ir bijušas savstarpēji saistītas.  
Izstādē aplūkojamie priekšmeti 
un dokumenti nodod vēstījumu 
par kolektīvu kopību un ataino 
mediķus  darbā un ārpus tā: ko-
pīgās sporta aktivitātēs, svinot 
svētkus un citus pasākumus.

No 11. decembra aicinām 
aplūkot izstādi “Zināmais un 
nezināmais Jānis Brekte”. Ma-
donas muzeja Izstāžu zāles 
vairākkārt rādījušas mākslas 
cienītājiem kā Jāņa Brektes, tā 
viņa dzimtas mākslinieku – Ilo-
nas Brektes, Patrīcijas un Kris-
tiana Brektes mākslas darbus, 
bet šī izstāde veltīta Jāņa Brek-
tes 100 gadu jubilejai, kura bija 
2020. gada 15. augustā. Jānis 
Brekte bija viens no populārā-
kajiem un ražīgākajiem sava 
laika akvarelistiem, kurš aiz 
sevis atstājis iespaidīgu darbu 
mantojumu – vairāku tūkstošu 

apmērā. Savas darbības sāku-
ma posmā pievērsās portretiem, 
dabas ainavai, gleznoja ūdeņus, 
mežus, kalnus, kā arī ziedus 
un klusās dabas, vēlākajos ga-
dos – industriālo ainavu. Se-
višķu atzinību ieguva ar Rīgas 
un īpaši Vecrīgas gleznojumiem 
dažādos gadalaikos un dabas 
noskaņās. Neviens no latviešu 
māksliniekiem tā nav mīlējis 
Rīgu kā viņš, attēlojot pilsētas 
romantisko un noslēpumaino 
pusi. Izstādē piedāvāsim aplū-
kot vairāk nezināmus un ma-
zāk redzētus mākslinieka gra-
fikas darbus un gleznojumus. 
Vairākos darbos būs redzami 
portreti, elementi no ikdienas 
un it kā garāmejot skatītas sa-
dzīviskas pilsētvides, lauku ai-
nas, kuras iemūžinātas krāsu 
pilnos gleznojumos.

Trešais jaunums decembrī ir 
fotogrāfiju izstāde, kas rāda ne-
tveramu un košu dabas parādī-
bu – ziemeļblāzmu. Tā ir Gunta 
Grandāna fotogrāfiju izstāde 
“Ziemeļblāzmas”, kas atvērta 
no 16. decembra. Guntis Gran-
dāns ir kaislīgs ekspedīciju da-
lībnieks un dažādu dabas brīnu-
mu meklētājs. Viens no tiem ir 
ziemeļblāzmas, ko G. Grandāns 
iemūžinājis savās fotogrāfijās 
Norvēģijā, Zviedrijā, Igaunijā, 
kā arī Latvijā. Aicinām aplūkot 
krāsu košumu, kas manāms 
fotogrāfijās, tās patīkami pār-
steigs ikvienu, kurš  nav dzīvē 
redzējis šo dabas parādību.

Aicinām uz muzeju un vēla-
mies tikties ar jums – apmek-
lētāji – ievērojot visus valstī 
noteiktos drošības pasākumus. 
Lai muzeji paliktu atvērti arī 
šajā laikā, atgādinām, ka ieeja 
muzejā ir tikai ar sejas masku 
vai vizieri ikvienam no 7 gadu 
vecuma, aicinām ievērot 2 met-
ru distanci, iespēju robežās iz-
mantot iespēju maksāt ar mak-
sājumu karti un, ja ir slimības 
simptomi vai atrodaties karan-
tīnā vai pašizolācijā, lūdzu at-
lieciet muzeja apmeklējumu uz 
brīdi, kad tas būs iespējams.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

ras saliņa, kur patverties šajā 
trauksmainajā laikā, rast mie-
ru mākslā droši un distancēti.

Decembris šogad ir savā-
dāks kā citu gadu, jo jāiztiek 
bez tradicionālā Ziemassvētku 
egles iedegšanas pasākuma, 
J.Norviļa Madonas mūzikas 
skolas audzēkņu koncerta un 
citiem burvīgiem pasākumiem. 
Bet priecājamies, ka varam vērt 
vaļā vairākas jaunas sen gaidī-
tas un ilgi lolotas mākslas un 
tematiskās izstādes. Viena no 
tām šodien ir īpaši nozīmīga. 
Ieplānota 2019. gadā, lai reali-
zējot 2020. gada nogalē, pārlie-
cinātos par tās svarīgumu un 

nepieciešamību šodien.  

No 9. decembra apmeklētā-
jiem piedāvājam izstādi “Mado
nas slimnīcai – 90” un šīs izstā-
des moto skan šādi: “No tevis 
jau neprasa daudz – no tevis 
prasa visu”. Un šo moto ska-
ļi nesakot, izjūtam tā nozīmi 
darbos un rīcībā, redzot medi-
ķu darbu sabiedrības labā. Iz-
stāde ne tikai veido stāstu par 
Madonas slimnīcas vēsturi teju 
90 gadu garumā, bet savā vei-
dā saka lielu paldies mūsu me-
dicīnas nozarē strādājošajiem 
cilvēkiem – ārstiem, māsiņām, 
sanitāriem, tehniskajiem darbi-

Vēlam gaišus, mierīgus un sirds 
siltus svētkus, lai allaž pietiek gara 
stipruma, lai veselība, uzņēmība!  
Lai ikviens apmeklētājs aiziet no 
muzeja ar kādu atklājumu! 

Lai mums visiem 
laba veselība un 
miers šajā laikā!
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Viens solis – jau gabaliņš ceļa, 
viens saulains punktiņš – daļa 
no gaismas, viens piliens – 
daļa no veldzes. Tā mēs 
šogad – pa solim, pa kripatiņai, 
pa pilienam – lai būtu, lai 
gaismotu, lai dotu. 

Turamies, noturamies, apzi-
nāmies, ka esam. Mēs – jums, un 
jūs – mums. Paldies par sadarbī-
bu, jo šis laiks mūs pārbaudījis 
gan ar slēgtām durvīm, gan at-
tālinātu saziņu, izstādēm logos 
un grāmatu sainīšiem, maskām 
un vizieriem, labiem vārdiem un 
tikšanās brīžiem.  

Gada sākumā izgodājām 
R. Blaumani – paldies A. Kuzi-
nai un I. Zommeram; februārī 
tikāmies ar M. Smalko un uz-
būrām Ķīnas ainiņas gan stās-
tos, gan fotogrāfijās, gan lietās 
un rakstos; vasarā ceļojām kopā 
ar mūsu atraktīvajiem viesiem – 
L. Pērsi un A. Driņinu; rudenī 
vējojām kopā ar G. Rača Mīlestī-

bas vēju, ļāvāmies G. Godiņa un 
igauņu dzejnieka Contras Dze-
jas vējam, sildījāmies M. Koste-
ņeckas Atmiņu vējā, rakstījām 
paši un ieklausījāmies autoru 
balsīs. Mūs priecēja jūsu paldies 
un tikšanās prieks. 

Priecējām acis V. Meisteres 
izšūto gleznu, tautas tēlotāj-
mākslas studijas “Madona” da-
lībnieku gleznu izstādēs, guvām 
ieskatu izstādēs, kas bijušas 
skatāmas ar LU atbalstu, sadar-
bībā ar Latvijas Sporta muzeju 
un Praulienas pagasta biblio-
tēku. Decembrī aicinām apska-
tīt skolēnu meistarotos darbus 
Bērnu literatūras nodaļā. 

Lelle Šarlote saka lielu pal-
dies PII “Priedīte” audzinātā-
jām un bērniem par aktīvu un 
ieinteresētu sadarbību. Paldies 
visiem pirmo virtuālo “Skaļās 
lasīšanas” sacensību Madonas 
reģiona fināla dalībniekiem par 
drosmi, īpašs paldies Patrikam 
Brūderim ar ģimeni par reģio-

na pārstāvniecību  valsts sacen-
sībās.

Paldies jaukajiem bērnu grā-
matu autoriem – Laurai Vino-
gradovai, Inesei Valterei, Dāvim 
Vikmanim un Viesturam Ķe-
rum par tikšanos VKKF atbal-
stītā projektā “Kāpj no plaukta 
grāmata”.

Ar savām radošajām aktivi-
tātēm šogad sevi pieteica Lasī-
tāju klubiņš, izzināt, uzzināt, 
dziļāk rakt pulcējās dzimtu pēt-
nieki. Paldies Barkavas lauku 
kapelai, kas pieskandināja bib-
liotēku, izgodājot seniorus. Pal-
dies “Vērtumniekiem”, kuri Me-
teņos sadancoja bibliotēkā.

Pie mums viesojušies un pa-
pildinājuši savas zinības gan 
mednieki un mežsaimnieki, 
sportisti, grāmatveži, kopienas 
centra ”Baltā ūdensroze” un 
mācību centra “BUTS” apmek-
lētāji, Madonas senioru klubiņš 
“Pie kamīna”.

Paldies Madonas Bērnu un 

jauniešu centram par Lasošo rū-
ķi, kurš sagaida apmeklētājus. 

Bibliotēkzinības esam apgu-
vuši gan klātienē, gan ZOOM 
platformā, gan devušies piere-
dzes apmaiņas braucienā uz 
Latgales Centrālo bibliotēku un 
tur darbojošos Ģimenes digitālo 
aktivitāšu centru. 

Esam atjaunojuši bibliotē-
kas mājaslapu, sakārtojuši krā-
jumu, bagātinājuši to ar jaunām 
grāmatām, pateicoties gan paš-
valdības, gan Kultūras minis-
trijas atbalstam vērtīgu grāma-
tu iegādei. Tāpat vēlamies teikt 
paldies “Virja LK”, “Latvijas 
Grāmatai”, grāmatnīcām “Glo-
buss” un “Zvaigzne ABC”, Stir-
nienes draugu biedrībai, LNB 
Atbalsta biedrībai, Eiropas par-
lamenta deputātei I. Vaiderei.  

Lepojamies, ka esam saņē-
muši pozitīvu akreditācijas ko-
misijas vērtējumu, varam turpi-
nāt darbu kā Madonas reģiona 
galvenā bibliotēka.

Cienījamie lasītāji, paldies 
par jūsu atsaucību, labestību, 
sapratni, par uzticību un la-
sītvēlmi, par drošības pasāku-
mu ievērošanu. Jūsu nepiecieša-
mību pēc bibliotēkas mēs īpaši 
izjutām bezkontakta grāmatu 
izsniegšanas, ārkārtējās situā-
cijas laikā. 

Madonas novada bibliotēkas 
vārdā – direktore  
IMELDA SAULĪTE

Mēs – jums, un jūs – mums

Ar egles zaru, ienestu mājās,
nāks svētvakars mierīgs,  
maigs un kluss.
Lai katrā sirdī ir svētku gaišums!
Lai ticot, cerot un mīlot pietiek   
spēka un izturības
būt laimīgiem dzīves šūpolēs!

Ja skatāmies pāri aizgājuša-
jiem gadsimtiem, tad varam teikt, 
ka ikvienai paaudzei  bijis savs 
pārbaudījumu laiks. Arī mums nu 
tas ir pienācis, kad esam atkarīgi 
no tiem, kuru godaprāts, nesav-
tība, radošums, atbildības sajūta 
dod iespēju mums izdzīvot šo pan-
dēmijas laiku. Un tāpēc ir svarīgi, 
ja protam viņu padarīto novērtēt. 
Nozīmīgs ir katra devums, kas 
cenšas sagādāt prieku, atvieg-
lot ikdienu saviem līdzcilvēkiem. 
Nesot svētku sveicienus, vispirms 

gribas pateikties mūsu  Madonas 
novada un pārnovadu pašvaldī-
bām, pagastu pārvaldēm, medi-
ķiem, farmaceitiem, skolotājiem, 
sociālajiem darbiniekiem, uzņē-
mējiem, pārdevējiem, kultūras 
un sporta darbiniekiem, ikvie-
nam kaimiņam, paziņam, radam, 
draugam, kas ir un būs atbalsts, 
radot drošības sajūtu.

Patiesa cieņa visu konfesiju 
mācītājiem, priesteriem, kuri ik-
dienu kalpo, lai dziedinātu cilvē-
ku ievainotās dvēseles, neziņas 
un satraukuma  brīžos.

Īpašs paldies visiem radošajiem 
darbiniekiem, kas ar savu izdomu, 
pat no visvienkāršākā, uzbur brī-
nišķīgu svētku sajūtu, ienesot 
prieka mirkļus un pārsteigumus, 
sagaidot Ziemassvētkus, kas šogad 

solās būt tik neierasti citādi...
Esmu pateicīga mūsu Mado-

nas novada apbalvojumu pasnieg-
šanas  komisijai, kura lēmusi, ka 
tiek apbalvoti  sabiedrībā tik ļoti 
zināmi, dāsni cilvēki, kas atbals-
tījuši arī dziedošo-muzicējošo ģi-
meņu “Spieta” pasākumus.

Sirsnīgi un mīļi sveicu SIA 
“Jaunzemnieki Z’” īpašniekus 
Initu un Jāni Zepus, SIA “Āde-
re A” īpašniekus Anitu un Valdi 
Aivarus, SIA “Šlāgeris” uzņēmu-
ma vadītāju Haraldu Pūci, Agri 
Veckalniņu, Madonas reģionālā 
laikraksta “Stars” fotogrāfu, SIA 
“Venafro” uzņēmuma vadītāju 
Ivetu Zvirbuli, kā arī “Spieta” da-
lībniekus – Līgu Cepīti J.Norviļa 
Madonas mūzikas skolas skolo-
tāju, Veltu Vilšķērsti, biedrības 

“Latvijas Sarkanais Krusts” Ma-
donas komitejas priekšsēdētāju, 
Jāni  Kļaviņu, producentu, pasā-
kumu rīkotāju un “Forte Produc-
tion” īpašnieku, mūzikas grupu 
“Bruģis”, Edmundu Vestmani 
un Sandri Sproģi (savu bijušo au-
dzēkni, kuram šogad nozīmīga 
jubileja).

Tāpat sirsnīgi sveicu ikvienu 
šajā gadā apbalvoto, bet jo īpaši 
Goda diploma un Goda zīmes sa-
ņēmēju Vandu Madernieci.

Pandēmijas ierobežojumu sa-
karā rudenī izpalika videostāsta 
“Dziesmu Spietam – 30” demons-
trējums kinoteātrī “Vidzeme”, 
taču ir cerība, ka to varēsim iz-
darīt nākamgad, kad tieši Mado-
nas novada “Spietam” apritēs 30 
gadi.

ANITA KĻAVIŅA, 
Madonas novada dziedošo un 

muzicējošo ģimeņu “Spieta” 
vadītāja 

Lai katrā sirdī ir svētku gaišums!

Šajos Ziemassvētkos mēs, 
“Magnetic Latvia” biznesa 
inkubatori, aicinām Tevi 
svinēt svētkus, atbalstot 
vietējos produktus un 
pakalpojumus. Šīs noteikti 
būs dāvanas, kas iepriecinās 
ne tikai saņēmēju, bet arī 
cilvēkus, kuri šīs dāvanas ražo.

“Nebaidīšos teikt, ka aiz 
90% inkubatoru uzņēmumu 
ir mazie ģimenes biznesi, kam 
katrs produkts ir īsts lolojums 
no sirds!  Iegādājoties šos pro-
duktus, iepriecināti būs ne ti-
kai bērni ar brīnišķīgām dāva-
nām, bet arī šo dāvanu radītāji, 
kam Tavs mazais pirkums 
sniegs lielu motivāciju sava sap-
ņa īstenošanai!” uzsver zīmola 
“Rūme” radītāja Lelde Cepīte.

LIAA Madonas biznesa in-
kubatora dalībnieki arī piedāvā 
savas svētku dāvanu idejas:

Rūme

Zīmols “Rūme” piedāvā ilgtspē-
jīgas, augstas kvalitātes bērnu 

mēbeles, kas aug līdzi bērnam 
un kalpos vairākām paaudzēm. 
hi@rumekids.com
rumekids.com

ApiMI

Māsas Madara un Ieva, iedves-
mojoties no tēva saimniecībā 
esošajām bitēm un bišu pro-
duktu īpašībām, radījušas zī-
molu “Apimi”. Klientiem tiek 
piedāvāti dabīgie kosmētikas 
līdzekļi, kas satur no bišu pro-
duktiem iegūtas bioloģiski ak-
tīvās vielas. 
info@apimi.lv; apimi.lv

PLŪKT

“PLŪKT” ir premium klases zie-
meļu augu tēju zīmols, kas radījis 
Ziemeļeiropas alternatīvu mel-
nās un zaļās tējas produktiem, 
nesaturot kofeīnu un tanīnu. 
mara@plukttea.com
plukttea.com

VARAKLĀNU

Mazā alkohola ražotne Vara-

kļānos, kas piedāvā četru gar-
šu dzērienus. Galvenā vērtība 
ir dabīgi produkti, kuriem ne-
tiek piejaukti sīrupi vai krās-
vielas, un dubultā destilācija. 
Varaklanu.brovar@gmail.com
varaklanu.lv

Timber ART

“Timber ART” ir koka pirtiņu, 
kempinga namiņu, mucveida 
pirtiņu un namiņu ražotājs.
timberart@timberart.lv
timbersauna.com

NordWolf

Īpašas receptes, dažādas garšas, 
nemainīgi augsta kvalitāte – 
viss apvienots “Nord wolf” stip-
rajos alkoholiskajos dzērienos. 
Uzņēmums piedāvā GIN, Vodka 
un dažādus ogu uzlējumus. 
cesvainesvins@gmail.com

Madonas karameles

“Madonas karameles” piedāvā 
gan karameles ar zīmējumiem, 
gan karameles uz kociņa, sor-

timentā ir arī želejkonfektes un 
karameles ar ogu gabaliņiem. 
Ražošanā netiek izmantotas sin-
tētiskās krāsvielas un aromāti.
linda@karameles.lv
karameles.lv

KEBABOSTA

Gards kebabs, ātra un sirsnīga 
apkalpošana, feins interjers un 
mājīgums – tā kafejnīcu “Ke-
babosta” raksturo tās klienti! 
Ziemassvētkos “Kebabosta” 
piedāvā dāvanu kartes!
in–fo@kebabosta.lv

LatAngus

“Lat Angus” piedāvā gan gaļas 
produkciju, gan vērtīgo Angus 
šķirnes liellopu gaļu. Visus pro-
duktus var apskatīt gan viņu 
tirdzniecības vietā (Madonas 
nov., Bērzaunes pag., “Labu-
mi”), gan interneta mājaslapā.
latangus@inbox.lv; latangus.lv

WILD

Varakļānos radīta dabīgā kos-

mētika. Dabas iedvesmoti aro-
māti – eikalipts, citronzāle, 
citronella, apelsīns, ingvers un 
laims, mango, roze un citi.
dianalipska7@gmail.com

AUDZ

“Audz” zīmols rada ērtu, dabī-
ga materiāla apģērbu pieaugu-
šajiem un bērniem. 
+37126 382 079

CIBRIC

Ar mīlestību radīts bērnu ap-
ģērbu zīmols. Pašas autores zī-
mēti Latvijas meža zvēru zīmē-
jumi uz mazuļu apģērba.
egija.kliesmete@gmail.com

Citu inkubatoru un arī pla-
šāku LIAA Madonas biznesa 
inkubatora piedāvājumu vari 
apskatīt saitē ej.uz/svetkiemvie-
tejo.

Informāciju sagatavoja  
ANETE URKA,  

Madonas biznesa inkubatora 
vecākā projektu vadītāja

Svētkiem – vietējo!

Sējam gaismu, 
gaismojam un 
turpināmies!  
Mums kopā izdosies! 
Priecīgus 
Ziemassvētkus un 
laimīgu Jauno gadu! 

Lai ģimenes siltums 
un mājas pavards 
vieno visus Ziemas 
saulgriežos!
Lai Kristus mīlestība 
piepilda zemes tumsu 
Vissvētākajā naktī – 
Ziemassvētkos!
Veselību, izturību, 
laimi personīgajā dzīvē, 
cerībā uz visu labu!
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