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MADONAS NOVADA

Neizmērojams 
būs ieguvums, ko 
Madonas pašvaldības 
iestādēm dos optiskā 
datortīkla ierīkošana.

3. lpp.

Būtisks attīstības 
rādītājs novadā ir 
realizētie, pašlaik 
īstenotie un plānotie 
projekti. 

4.–5. lpp.

Augusta mēnesis atkal 
iezīmējies ar Madonai 
tik raksturīgiem 
krāšņiem 
notikumiem.

6. lpp

Laiks pieteikties 
mācībām, studijām, 
sporta aktivitātēm 
un biznesa idejām. 
Nenokavē! 

9., 11. lpp

Madonas novada 
pašvaldības Attīstības 
nodaļa aicina 
novada uzņēmējus, 
mājražotājus, 
amatniekus, tūrisma 
pakalpojumu 
sniedzējus un 
saimnieciskā darba 
veicējus doties 
aizraujošā, izzinošā 
un gardumiem 
bagātā vienas dienas 
pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Viljandi 
reģionu Igaunijā. 
Pieteikšanās līdz  
5. septembrim.

9. lpp

2020. gada augusts

Lasiet 
numurā:

Pērn Madonā tika aizvadīts gan sportiski, gan organizatoriski veiksmīgs 
Pasaules čempionāts rollerslēpošanā. Šogad 28.–30. augustam Madonā 
atgriežas kārtējais pasaules kausa posms. Pašreiz dalību sacensībās 
apstiprinājušas tādas valstis kā Vācija, Slovākija, Norvēģija, Polija, Ukraina,  
Krievija, Igaunija, Rumānija un Lietuva, lai sīvā konkurencē cīnītos  
par godalgām.

7., 12. lpp



Par Madonas 
novada 
pašvaldības 
iestādes 

“Dzelzavas pansionāts” 
vadītāju 

Pamatojoties uz veiksmī-
gu prezentāciju un redzējumu 
Dzelzavas pansionāta tālākai 
attīstībai, nolemj ar š.g. 3. au-
gustu iecelt Lieni Ankravu par 
Madonas novada pašvaldības 
iestādes “Dzelzavas pansio-
nāts” vadītāju.

Par grozījumu veikšanu 
patapinājuma  
līgumā ar biedrību  
“ARONAS PĪLĀDZIS”

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības Aro-
nas pagasta pārvaldes un bied-
rības “ARONAS PĪLĀDZIS” 
2019. gada 24. aprīlī noslēgtajā 
patapinājuma līgumā (biedrībai 
lietošanā ir telpas Multifunkcio-
nālajā centrā “MC 1. stāvs” Sko-
las ielā 3, Kusā, Aronas pagastā, 
Madonas novadā uz pieciem ga-
diem), papildinot, ka biedrībai ir 
tiesības par saviem līdzekļiem 
telpās veikt vispārceltnieciskos 
darbus – ierakstu studijas izbū-
vi (kopējā platība 2 x 4 m (8 m2)), 
kura atradīsies Mūzikas istabā 
(platība 42,5 m2). 

Studijas izveidē un telpas 
vienkāršotā atjaunošanā tiks 
veikti demontāžas darbi (grīdai) 
un būvniecības darbi (grīdas at-
jaunošana, sienu gruntēšana un 
krāsošana visai telpai, karkasa 
izveide un apstrāde studijas tel-
pai, akustiskā materiāla līmē-
šana ierakstu studijai, piekārto 
moduļgriestu montāža, elektro-
instalācijas, gaismas ķermeņu 
montāža, ventilācijas sistēmas 
pārbūve, ugunsdrošo durvju 
montāža).

Skaņu ierakstu studija tiek 
veidota ar mērķi apgūt prasmes 
darboties ar skaņu ierakstu stu-
dijas aparatūru, kura arī tiks 
iegādāta un uzstādīta šī projek-
ta ietvaros. Jau šobrīd biedrība 

“ARONAS PĪLĀDZIS” ir sa-
ņēmusi apstiprinājumu nāko-
šajam Lauku atbalsta dienesta 
projektam “Apmācības darbam 
skaņu ierakstu studijā”, kuras 
varēs notikt jaunizveidotajā 
Skaņu ierakstu studijā Kusā. 

Par zemes vienību 
apvienošanu  
Lazdonas pagastā 

Nolemj apvienot zemes vie-
nību ar kadastra apzīmējumu 
7066 001 0096, 11,2205 ha pla-
tībā, un zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 7066 001 0028, 
14,9 ha platībā.

Jaunizveidotajai zemes vie-
nībai 26,12 ha platībā un uz 
tās esošajām būvēm apstiprināt 
adresi “Biatlona trase”, Lazdo-
nas pagasts, Madonas novads, 
LV4801, un noteikt zemes lieto-
šanas mērķi – Izglītības un zi-
nātnes iestāžu apbūve.

Zemes vienību apvienošana 
nepieciešama, lai ,atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem, būvprojekta 
“Sporta medicīnas un zinātnis-
kās pētniecības centra „Smece-
res sils” jaunbūve” ietvaros pro-
jektētā ēka atrastos uz vienas 
zemes vienības.

Par granulu apkures katlu 
iegādi Praulienas pagastā

Nolemj piešķirt divu granu-
lu apkures katlu iegādei Prau-
lienas pamatskolas un bērnu-
dārza apkures nodrošināšanai 
39 909,43 eiro apmērā no Ma-
donas novada pašvaldības 2020. 
gada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem. 

Uzstādot modernākus gra-
nulu apkures katlus ar auto-
matizētu vadības sistēmu, būs 
iespējams ieekonomēt finanšu 
līdzekļus darba algām, samazi-
not četras kurinātāju likmes.

Par finansējuma 
piešķiršanu Centra ielas 
seguma virsmas apstrādei 
Mētrienā

Nolemj apstiprināt inves-

tīciju projekta “Centra ie-
las seguma virsmas apstrāde 
Mētrienā, Mētrienas pagastā, 
Madonas novadā” finansējumu 
120 144,22 eiro apmērā. Plānots 
veikt Centra ielas seguma virs-
mas apstrādi 1,512 km garumā.

Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. ga-
dam investīciju plānā 2028.–
2020. gadam investīciju pro-
jektam “Centra ielas seguma 
virsmas apstrāde Mētrienā, 
Mētrienas pagastā, Madonas 
novadā” bija plānots finansē-
jums 70 000 eiro, tāpēc nolemj 
piešķirt papildus finansējumu 
50 144,22 eiro apmērā no Ma-
donas novada attīstības prog-
rammas investīciju plānā 2020. 
gadam paredzētajiem “Rūp-
niecības ielas Madonā posmā 
no Augu ielas līdz dzelzceļa 
pārbrauktuvei atjaunošana un 
būvuzraudzība” līdzekļiem. 

Par oficiālā vietvārda 
piešķiršanu

Pamatojoties uz Valsts va-
lodas centra atzinumu, nolemj 
piešķirt Madonas novada Ves-
tienas pagasta teritorijā esoša-
jam ūdensobjektam – dzirnav
ezeram ar objekta ID 11322 
vietvārdu datubāzē oficiālu no-
saukumu Ilziņš.

Par finansējuma 
piešķiršanu un 
atvieglojumiem  
23. Latviešu mūzikas svētku 
meistarklašu vadītāju 
izmitināšanai

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 1 684,70, t. sk. PVN 12%, 
23. Latviešu mūzikas svētku 
deviņu meistarklašu vadītāju 
izmitināšanas nodrošināšanai 
Madonas viesnīcā laika perio-
dā no 28. jūlija līdz 7. augustam 
no kultūras pasākumu budžeta 
“Madonas novada pašvaldības 
radošo kolektīvu un kultūras 
darbinieku novada mēroga kon-
kursi un skates” budžeta līdzek-
ļiem.

Nolemj atbrīvot 23. Latvie-

šu mūzikas svētku organizētā-
jus no telpu nomas maksas par 
Madonas Valsts ģimnāzijas kop-
mītņu izmantošanu viena meis-
tarklašu vadītāja izmitināšanai 
laika periodā no 28. jūlija līdz 
6. augustam. Aprēķinātie telpu 
nomas neieņemtie ienākumi ir 
72,60 eiro, t.sk PVN.

Par nomas maksas 
atvieglojumiem sacensību 
organizēšanā

Nolemj samazināt par 50% 
īres maksu par sporta un at-
pūtas bāzes “Smeceres sils” 
izmantošanu starptautisko sa-
censību longborda disciplīnās 
2020. gada 1.–2. augustā.

Nolemj samazināt par 50% 
nomas maksu par sporta un at-
pūtas bāzes “Smeceres sils” un 
šautuves izmantošanu 2020. 
gada 12. septembrī sacensību – 
“Velobiatlons visiem” rīkoša-
nai.

Par līdzfinansējuma 
pieprasīšanu Satiksmes 
ministrijai Rūpniecības 
ielas atjaunošanai

Nolemj pieprasīt Satiksmes 
ministrijai līdzfinansējumu 
Rūpniecības ielas (posmā no 
Augu ielas līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei) Madonā atjaunoša-
nai 2021. gadā 424 104,88 eiro 
apmērā (70 procenti no kopējā 
nepieciešamā finansējuma).

Garantēt Madonas nova-
da pašvaldības finansējumu 
181 759,24 eiro apmērā (30 
procenti no kopējā nepiecieša-
mā finansējuma) no 2021. gada 
Madonas novada pašvaldības 
pamatbudžeta līdzekļiem.

2008. gadā tika veikta Rūp-
niecības ielas (posmā no Augu 
ielas līdz dzelzceļa pārbrauk-
tuvei) rekonstrukcija. Šobrīd 
brauktuves segums ir nolieto-
jies un bojāts, līdz ar to ir ne-
pieciešams veikt šī posma atjau-
nošanas darbus – asfaltbetona 
seguma virskārtas nomaiņu, 
nomaļu atjaunošanu, ceļa hori-
zontālo apzīmējumu uzklāšanu. 
Šī projekta ietvaros nav pare-

dzēts atjaunot Rūpniecības un 
Raiņa ielas lokveida krustoju-
mu, kā arī Rūpniecības un Sau-
les ielas lokveida krustojumu, 
kuri tika atjaunoti 2016. gadā.

Par būvniecības izmaksām 
objektā “Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēku kompleksa 
un stadiona pārbūve”

Nolemj apstiprināt papildus 
darbu izmaksas SIA “Woltec” 
līgumam Nr. MNP/2.4.6./19/16 
“Madonas Valsts ģimnāzijas 
ēku kompleksa un stadiona 
pārbūve” par kopējo summu 
94 628,54 eiro (ar PVN), pie-
šķirot finansējumu 40 000 ei-
ro no Madonas novada attīs-
tības programmas investīciju 
plāna 2020. gadam pozīcijas 
“Papildus darbi objektā Ma-
donas Valsts ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona pārbū-
ve” un 54 628,54 eiro no paš-
valdības 2020. gada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem. 

Šobrīd būvdarbi noris 1. kār-
tā “Savienojošā korpusa pārbū-
ve – starp esošo ēku un sporta 
zāli”, 2. kārtā “Esošās sporta 
zāles un palīgtelpu pārbūve”, 
3. kārtā “Esošās skolas ēkas un 
palīgtelpu pārbūve” un 4. kārtā 
“Esošā skolas stadiona pārbū-
ve”.

Par finansiālu atbalstu 
jauniešu apmācību 
projektam – nometnei

Nolemj piešķirt finansējumu 
1 913,59 eiro apmērā biedrībai 
“Jaunieši Madonai” jauniešu 
apmācību projekta – nometnes 
“Jauna jauda” organizēšanai 13 
līdz 25 gadus veciem jauniešiem 
no izglītības pasākumu budžetā 
nometņu līdzfinansējumam pa-
redzētajiem līdzekļiem.
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            2020. gada augusts Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes 
21. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
30. jūlija sēdes lēmumu pārskats

zīcijā “Laukuma labiekārtoša-
nas darbi pie Barkavas pamat-
skolas” par 1 360 eiro;

– samazināt finansējumu 
pozīcijā “Zāles pļāvēja iegāde” 
par 1 130 eiro, to novirzot finan-
sējuma palielināšanai laukuma 
labiekārtošanas darbiem;

– samazināt finansējumu 
pozīcijā “Kapličas jumta re-
monts Centra kapos” par 230 
eiro, to novirzot finansējuma 
palielināšanai laukuma labie-
kārtošanas darbiem;

– iekļaut Barkavas pagasta 
pārvaldes investīciju plānā jau-
nu pozīciju “Lietus ūdens ka-
nalizācijas izbūve un teritorijas 
labiekārtošanas elementu uzstā-
dīšana pie Barkavas pamatsko-
las” ar finansējumu 10 385 eiro;

– samazināt finansējumu 

pozīcijā “Kāpnes pie autoostas, 
teritorijas labiekārtošana”, par 
5 500 eiro, to novirzot lietus 
ūdens kanalizācijas izbūves un 
teritorijas labiekārtošanas ele-
mentu uzstādīšanas darbiem 
pie Barkavas pamatskolas;

– samazināt finansējumu 
pozīcijā “Barkavas pamatskolas 
remontdarbi, materiāli tehnis-
kais nodrošinājums, elektroin-
stalācijas mērījumi” par 4 885 
eiro, to novirzot lietus ūdens 
kanalizācijas izbūves un terito-
rijas labiekārtošanas elementu 
uzstādīšanai. 

Par līdzfinansējumu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas projektam

Nolemj sagatavot un iesniegt  

projektu “Energoefektivitātes  
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā”, izman-
tojot Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūras Kohēzijas 
politikas fonda vadības infor-
mācijas sistēmu 2014.–2020. 
gadam, un apstiprināt projekta 
kopējās izmaksas 1 157 243,72 
eiro, t.sk. Eiropas Reģionālā 
attīstības fonda finansējums – 
500 000 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
657 243,72 eiro. 

Projekta īstenošanas ad-
rese: Skolas iela 2, Ļaudona, 
Ļaudonas pagasts, Madonas 
novads.

Projekta ietvaros veicamās 
aktivitātes – vidusskolas ēkas 
fasādes siltināšana, jumta at-

jaunošana un siltināšana (t.sk. 
lūku nomaiņa), ēkas cokola 
siltināšana, atsevišķu logu un 
durvju nomaiņa, ēkas ieeju at-
jaunošana, skolas daļā izbūvēt 
ventilācijas sistēmu ar reku-
perāciju, modernizēt apkures 
sistēmu un nomainīt luminis-
cētos gaismekļus uz LED tipa 
apgaismojumu, veikt ūdensva-
da un kanalizācijas tīklu atjau-
nošanu, uzstādīt saules paneļu 
sistēmu, nodrošinot atjaunoja-
mos energoresursus.

Par atbrīvošanu  
no amata 

Nolemj ar šī gada 20. augus-
tu (pēdējā darba diena) atbrīvot 
Tamāru Misiņu no Praulienas 
pamatskolas direktores amata 
pildīšanas.

2020. gada augusts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Par grozījumiem 
Barkavas pagasta 
pārvaldes 
investīciju plānā

Nolemj veikt grozījumus 
Barkavas pagasta pārvaldes 
investīciju plānā 2020. gadam:

– palielināt finansējumu po-
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Madonas novada pašvaldības domes 
10. augusta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par atlaides piešķiršanu 
ēdināšanas pakalpojumiem 
izglītības iestādēs

Lai sniegtu atbalstu ģi-
menēm ar bērniem, nolemj ar 
šī gada 1. septembri piešķirt  
atlaidi 100% apmērā maksai 
par ēdināšanas pakalpojumiem 
pirmsskolas izglītības iestāžu 
un izglītības grupu izglītoja-
majiem, kā arī piešķirt 100% 
atlaidi maksai par brokastīm, 
launagu un vakariņām vispār-
izglītojošo skolu izglītojamiem.  

Izdevumus segt no pašvaldī-
bas 2020. gada budžetā krīzes 
centra darbības nodrošināšanai 
paredzētajiem līdzekļiem.

Noteikt, ka pašvaldība pie-
šķir budžeta līdzekļus 0,57 eiro 
dienā produktu iegādei vienam 
izglītojamajam pēc faktiskā 
pirmsskolas izglītības iestādes 
vai grupas apmeklējuma un 0,71 
eiro dienā produktu iegādei vie-
nam izglītojamajam pusdienām 
pēc faktiskā vispārizglītojošās 
skolas apmeklējuma. 

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības iestāžu 
amata vienību sarakstos

Lai veiksmīgāk realizētu ie-
kļaujošas izglītības mērķus un 
palīdzētu katram izglītojama-

jam iegūt kvalitatīvu izglītību, 
izglītības iestādes veido atbal-
sta komandas. Atbalsta koman-
da ir speciālistu grupa, kas sa-
vas kompetences ietvaros veic 
pedagoģiskās, psiholoģiskās un 
sociālās palīdzības koordinēša-
nu un nodrošināšanu izglītoja-
majiem, iesaistot viņu vecākus, 
pedagogus, izglītības iestādes 
darbiniekus.

Ņemot vērā, ka izglītības 
iestādes ierobežotā finansēju-
ma atbalsta personālam, kā arī 
speciālistu trūkuma dēļ nevar 

piesaistīt minētos darbiniekus, 
būtu nepieciešams novadā vei-
dot atbalsta personāla koman-
du, kura savas kompetences 
ietvaros, sadarbojoties ar kon-
krētās izglītības iestādes admi-
nistrāciju, organizētu nepiecie-
šamo palīdzību izglītojamajiem, 
viņu vecākiem un skolotājiem. 

Tāpēc nolemj ar šī gada 
1. septembri izdarīt grozīju-
mus Madonas novada pašvaldī-
bas domes 30.12.2019. lēmumā 
Nr. 616 (protokols Nr. 25, 6. p.) 
„Par Madonas novada pašvaldī-

bas pagastu pārvalžu, Madonas 
pilsētas un to iestāžu amata 
vienību sarakstu apstiprināša-
nu”, veicot izmaiņas Madonas 
novada pašvaldības (centrālā 
administrācija) amata vienību 
sarakstā: 

 – grozīt amata vienībai iz-
glītības psihologs, profesijas 
kods 244503, amata vienību 
skaitu no 1 uz 2, ar mēnešalgas 
likmi 940,00 EUR; 

– iekļaut amata vienību 
speciālās izglītības pedagogs, 
profesijas kods 235202, skaits 
– 1, ar mēnešalgas likmi 940,00 
EUR;

– iekļaut amata vienību so-
ciālais pedagogs, profesijas kods 
235901, skaits – 1, ar mēnešal-
gas likmi 940,00 EUR.

Par ikgadējā atvaļinājuma 
piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam

Nolemj piešķirt Madonas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājam Agrim Lunge-
vičam ikgadējā apmaksātā at-
vaļinājuma daļu no 03.08.2020. 
līdz 16.08.2020. (ieskaitot) (14 
kalendārās dienas, tai skaitā 10 
darba dienas) par darba periodu 
01.10.2018.–31.03.2019.

Par Madonas 
novada 
pašvaldības 
izpilddirektores 

Vitas Robaltes atbrīvošanu 
no amata

Nolemj atbrīvot Vitu Robalti 
no Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektores amata, uzsakot 
darba tiesiskās attiecības neka-
vējoties saskaņā ar Darba liku-
ma 101. panta pirmās daļas 2. 
punktu (darbinieks, veicot dar-

bu, rīkojies prettiesiski un tādēļ 
zaudējis darba devēja uzticību), 
ņemot vērā zvērinātu advokātu 
biroja “Davidsons un partneri” 
2020. gada 6. augusta ziņojumā 
konstatētos faktus un ietvertos 
secinājumus.

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 

Šovasar Madonā ir uzsākta 
optiskā kabeļa ierīkošana 
Madonas pašvaldības 
iestādēs, kas ļaus nodrošināt 
stabilu datu apmaiņu un 
izmaksu samazinājumu 
par interneta piegādes 
pakalpojumiem pašvaldības 
iestāžu datortīklā.

Madonas novada pašvaldī-
bas dome jūnija sēdē optiskās 
kabeļtrases izbūvei Madonas 
pilsētā piešķīra finansējumu 
53 297 eiro. 

Pašvaldības Informācijas 
tehnoloģiju nodaļas vadītājs 
Edgars Veips skaidro, ka  optis-
kā kabeļa izbūvi un pieslēgšanu 
Madonas pašvaldības iestādēm 
nepieciešams veikt saistībā ar 
datu plūsmas apjoma palielinā-
šanos Madonas novada pašval-
dības iestāžu datortīklos.

“Patreiz pašvaldības iestādēs 
tiek izmantoti vairāki neatkarī-
gi interneta pieslēgumi ar dažā-
dām izmaksām un ātrumiem. 
Optiskā datortīkla izbūve dod 
iespēju izveidot vienotu interne-
ta pieslēgumu, kas samazinās 
interneta pakalpojuma izmak-
sas, palielināt interneta ātrumu 
stabilai datu plūsmas nodrošinā-
šanai, kā arī ir iespējas uzlabot 
datu pārraides drošību. Plānots 

Madonas pašvaldības iestādēs ierīko optisko kabeli

izveidot pieslēguma vietas Mado-
nas novada pašvaldības iestādēs 
ar iespēju pievienot optiskajam 
kabelim vēl citus objektus (vi-
deonovērošanu, sensoru vadību 
u.c.),” informē Edgars Veips.

Optiskās kabeļtrases izbūve 
noritēs vairākās kārtās. Pirmās 
kārtas būvniecība tika uzsākta 
pirms trim nedēļām un noslēg-
sies rudens nogalē. Plānots iz-
veidot optiskā kabeļa pieslēgu-
mus Madonas pilsētas izglītības 
iestādēm – Madonas pilsētas vi-
dusskolai, Madonas Valsts ģim-
nāzijai (gan ēkai kurā izglītības 
iestāde atrodas pašreiz, gan bi-
jušajai Madonas pilsētas 2. vi-
dusskolas ēkai, uz kuru ģimnā-
zija pārcelsies nākamajā gadā), 
kā arī Jāņa Simsona Madona 

Mākslas skolai, Madonas 
Bērnu un jauniešu centram, 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejam, Madonas 
novada bibliotēkai, Jāņa Nor-
viļa Madonas Mūzikas skolai, 
Madonas pilsētas kultūras na-
mam. Nākamajās divās kārtās 
plānota pieslēgumu izveide uz 
Madonas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas ēku, 
kinoteātri “Vidzeme”, Madonas 
pilsētas sporta centru, kā arī ti-
pogrāfijas ēku, kura pārbūvēta 
par Madonas biznesa attīstības 
centru. Darbus veic SIA “Ix-
Com”.

Pirmajā kārtā tiks izbūvēta 
1300 metrus gara kabeļu trase, 
bet novadā kopumā (jo optiskā 
kabeļa pieslēgumi izveidoti arī 

vairākos novada pagastos) 
tiks izbūvēta aptuveni 7 km ga-
ra kabeļu trase. 

“Veicot kabeļtrases izbūvi 
un izveidojot pieslēgumus, vairs 
nebūs jāsaskaras ar tādu prob-
lēmu, kā ierobežots interneta 
ātrums. Lieljaudas internets 
būs pieejams teju visās pašval-
dības iestādēs, kā arī pilsētā plā-
nots ierīkot vairākas bezmaksas 
bezvadu interneta (WiFi) pieslē-
guma vietas. Tā kā optiskais 
kabelis ir pašvaldības īpašums, 
platjoslas interneta pieslēgu-
mu perspektīvā varēs piedāvāt 
arī uzņēmējiem un privātper-
sonām. Protams, kabeļu trases 
izbūve un ikdienas uzturēšana 
prasīs izmaksas, taču tās nav 
samērojamas ar ieguvumu, ko 

sniedz optiskais datortīkls,” uz-
sver pašvaldības Informācijas 
tehnoloģiju nodaļas vadītājs. 

Īstenojot projektu, Madonas 
pilsēta un novads pēc interneta 
pieejamības varēs pilntiesīgi lī-
dzināties Jelgavai un citām in-
dustriāli attīstītajām Latvijas 
lielajām pilsētām, tādējādi radot 
pievilcīgu vidi esošajiem uzņē-
mējiem un potenciālajiem inves-
toriem, kuriem lieljaudas inter-
nets ir svarīgs priekšnoteikums 
uzņēmējdarbības uzsākšanai 
vai pārcelšanai uz citu teritoriju.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists 

PAZIŅOJUMS 
par lokālplānojuma 
“Lokālplānojums 
nekustamā īpašuma 
Rūpniecības ielā 65, 
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7001 001 
2013 un Rūpniecības 
ielā 69, zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 
7001 001 0330, Madonā, 
Madonas novadā, kas 
groza Madonas novada 
teritorijas plānojumu” 
apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu Nr. 11 
izdošanu.

Madonas novada dome 
21.07.2020. ir pieņēmu-
si lēmumu Nr. 276 “Par 
lokālplānojuma nekus-
tamā īpašuma Rūpniecī-
bas ielā 65, zemes vienībā 
ar kadastra apzīmējumu 
7001 001 2013, un Rūp-
niecības ielā 69, zemes 
vienībā ar kadastra apzī-
mējumu 7001 001 0330, 
Madonā, Madonas nova-
dā, kas groza Madonas 
novada teritorijas plāno-
jumu, apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu Nr. 
11 izdošanu” (Protokola 
Nr. 14, 24. p) un izdevusi 
saistošos noteikumus Nr. 
11 “Nekustamā īpašuma 
Rūpniecības ielā 65, zemes 
vienības ar kadastra apzī-
mējumu 7001 001 2013, un 
Rūpniecības ielā 69, zemes 
vienības ar kadastra ap-
zīmējumu 7001 001 0330, 
Madonā, Madonas novadā, 
teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi un 
grafiskā daļa”.

Materiāli ir pieejami 
interneta vietnē www.geo-
latvija.lv/geo/tapis.
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2019. gada 1. martā biedrība 
“Mēs saviem bērniem” 
uzsāka īstenot Eiropas 
Sociālā fonda un Latvijas 
Republikas finansētu 
projektu “Sabiedrībā balstīti 
pakalpojumi bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
Madonas reģionā”. 

Projekta uzraudzību vei-
ca Centrālā finanšu un lī-
gumu aģentūra un kopējais 
budžets – EUR 70 558.85. 
Projekta īstenošanas laikā 18 
mēnešu garumā 32 bērniem 
sniegti sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi. Visi projekta da-
lībnieki saņēmuši Valsts Dar-
ba ekspertīzes ārstu komisijas 
atzinumu par invaliditātes 
piešķiršanu. 

Katrs bērns un viņa vecāki 
ir saņēmuši sociālā rehabilitē-
tāja konsultācijas, lai saprastu, 
kādi pakalpojumi un palīdzība 
ir aktuāla katram dalībnie-
kam. Saskaņā ar speciālista 
atzinumu bērniem piedāvāti 

Tikpat kā noslēdzies sociālās rehabilitācijas projekts 
bērniem ar invaliditāti

atbilstoši pakalpojumi.
Kopumā rehabilitāciju sa-

ņēmuši 27 bērni no Madonas, 1 
no Cesvaines, 1 no Varakļānu, 

1 no Lubānas un 2 no Ērgļu no-
vadia. Projekta dalībniekiem 
sniegtas:
• 247 Montesori nodarbības,
• 270 mūzikas terapijas 

nodarbības,
• 150 logopēda konsultācijas, 
• 100 fizioterapijas 

nodarbības,
• 120 ergoterapeita 

konsultācijas,
• 170 kanisterapijas 

nodarbības,
• 140 smilšu terapijas 

nodarbības. 
• bērnu vecākiem 

piedāvātas un novadītas 
30 individuālās psihologa 
nodarbības. 
Jāteic, ka projekta īstenošanā 

paredzēti līdzekļi speciālistu ap-
mācībām. Fizioterapeite apguva 
jaunu rehabilitācijas metodi – 
Šrota trīsdimensionālo skolio-
zes terapiju. Iegūtās zināšanas 
tiek pielietotas kā bērniem, tā 
pieaugušajiem ar specifiskiem 
stājas traucējumiem. 4 speciālis-
ti piedalījās “Labās prakses au-
tisma jomā” 2 dienu konferencē, 

kur gūtas metodiskas zināšanas 
darbam ar personām ar autiskā 
spektra traucējumiem. 

Papildus speciālistu apmā-
cībām, projekta finansējums 
paredzēts biedrības tehniskā 
aprīkojuma un materiālās bā-
zes papildināšanai. Līdzekļi ie-
guldīti ergoterapijas, mūzikas, 
Montesori un fizioterapijas, kā 
arī higiēnisko un individuālo 
aizsardzības līdzekļu iegādei 
un atjaunošanai. 

Īstenojot projektu, izkris-
talizējušās bērnu vajadzības 
un aktualitātes, tāpēc nākot-
nē biedrība plāno paplašināt 
sniegto pakalpojumu klāstu 
ar silto smilšu nodarbībām, 
drāmas, deju un kustību te-
rapijām. Projekta izskaņā sa-
gatavots jauns projekta pietei-
kums, kas ļaus iesākto darbu 
turpināt un sniegs rehabilitā-
ciju esošajiem un nākamajiem 
projekta dalībniekiem. 

Informāciju sagatavoja  
GUNA RUĻUKA,  

projekta vadītāja

Notiek Montesori nodarbība.

Madona novada pašvaldība 
īsteno projektu “Degumnieku 
lidlauka infrastruktūras 
izveide Madonas novada 
Ošupes pagastā”, ID Nr. 
18-05-AL23-A019.2107- 
000001, kura ietvaros 
paredzēts izbūvēt 6 m augstu 
metāla konstrukcijas angāra 
tipa ēku 723 m2 platībā. 
Angāru plānots izmantot 
lidaparātu glabāšanai, 
degvielas uzpildei un 

tehniskajām apkopēm, 
kas ļaus attīstīties mazajai 
civilajai aviācijai un sniegs tās 
nodrošināšanas  
pakalpojumus.

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 219 795,46 (t.sk. PVN 
21%), no kurām Lauku atbalsta 
dienesta finansējums ir EUR 
70 000,00 un Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
EUR 149 795,46. 

Projekts tiek īstenots Eiro-
pas Lauksaimniecības fonda 

lauku attīstībai (ELFLA) “Ma-
donas novada fonds” izsludinā-
tajā LEADER pasākuma “Dar-
bību īstenošana saskaņā ar 
sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģiju” 1. aktivitā-
tes “Vietējās ekonomikas stip-
rināšanas iniciatīvas” ietvaros.

Informāciju sagatavoja  
KLINTA GALEJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas 

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

Degumnieku lidlauka angāra būvniecība

Pieprasījums pēc kvalitatīva 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
valstī pieaug. Madonas novada 
pašvaldības pansionātos 
saskaņā ar pašvaldības Sociālā 
dienesta vadītāja Gundara 
Riekstiņa sniegto informāciju 
ir izveidojusies aptuveni 50 
cilvēku liela rinda. Centienos 
risināt šo problēmu, kā arī 
rast funkcionālu pielietojumu 
pašvaldības īpašumā esošajām 
tukšajām ēkām, Madonas 
novada dome 30. jūlija 
sēdē konceptuāli atbalstīja 
jautājumu par Barkavas 
pansionāta filiāles izveidošanu 
Madonas novada pašvaldībai 
piederošajā īpašumā “Ošupes 
pamatskola”, plašāk pazīstams 
arī kā ”Rupsalas”.

Šī iecere domē tika izskatī-
ta pēc Barkavas un Ošupes pa-
gastu pārvalžu vadītāja Aigara 

Šķēla ierosinājuma. Pārvalžu 
vadītāja un Barkavas pansio-
nāta vadītājas Evas Baltiņas 
sākotnēja vīzijā paredzēts, ka 
filiālē varētu būt 40 klientu 
vietas. Filiāles administratī-
vā pārvaldība un ēdināšana 
tiktu organizēta no Barkavas. 
Filiālē būtu nepieciešamas 19 

štata vietas, aprūpētāji, apko-
pēji, sociālie darbinieki. Šobrīd 
Barkavas un Ošupes pagastu 
pārvalžu vadītājs sadarbībā 
ar Barkavas pansionāta va-
dītāju, sagatavo izskatīšanai 
domes komitejās, veidojamās 
iestādes modeli, plānoto in-
vestīciju apjomu kā arī laika 

“Rupsalās” veidos Barkavas pansionāta filiāli
grafiku kurā jāveic investīcija 
un jāievieš projekts. Ēka, ku-
rā ilgstoši jau tika nodrošināts 
sociālās aprūpes pakalpojums 
ir saglabājusies labā stāvoklī. 
Pirms dažiem gadiem ēkā tika 
ievilkta centrālapkure. Arī da-
ļa materiāltehnisko resursu ir 
saglabājusies un izmantojama 
filiālei uzsākot darbu, tomēr 
lielākais pašvaldības ieguldī-
jums būs nepieciešams venti-
lācijas sistēmas izbūvei.

Domes sēdē izskanēja vie-
doklis, ka, gatavojoties admi-
nistratīvi teritoriālajai refor-
mai, kā potenciālās sociālās 
aprūpes pakalpojuma sniegša-
nas vietas nepieciešams izvēr-
tēt arī ēkas citviet Madonas 
un kaimiņos esošajos novados, 
kuri pēc reformas veidos Ma-
donas novadu. Jāapzinās, ka 
pieprasījums pēc sociālās ap-
rūpes pakalpojuma būs pieau-
gošs, līdz ar to nepieciešamība 

pēc tā novadā saglabāsies arī 
pēc Barkavas pansionāta filiā-
les izveides.   

Jāatgādina, ka pēdējais 
zvans Ošupes pamatskolā no-
skanēja 2008. gada vasarā. 
Jau pēc gada skolas ēka tika 
pārveidota par Valsts sociālās 
aprūpes centra “Latgale” Lu-
bānas filiāles nodaļu “Rupsa-
las”. Pirms pāris gadiem Valsts 
sociālās aprūpes centrs “Lat-
gale”, gan pieņēma lēmumu 
nodaļu slēgt, klientus pārve-
dot uz citiem sociālās aprūpes 
centriem. Šobrīd Madonas no-
vada pašvaldība vēlas atjaunot 
sociālās aprūpes pakalpojuma 
funkcijas sniegšanu ēkā, kas 
šim mērķim pielāgota, vienlai-
kus mazinot rindas uz citām 
pašvaldības sociālās aprūpes 
iestādēm.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļa
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No 2019. gada 16. septembra 
līdz 16. oktobrim MNF 
izsludināja LEADER 
projektu iesniegumu 
pieņemšanas 13. kārtu Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
19.2. „Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības 
virzītu vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. 
„Vietas potenciāla attīstības 
iniciatīvas” un vietējās 
attīstības stratēģijas „Cilvēks, 
vieta, darbs Madonas reģionā 
2015.–2020.” ietvaros. 

Izsludinātās rīcībās atbalsta 
sabiedriskā labuma projektus. 
2019. gada 18. septembrī bied-
rības “Ābele” dalībnieces, pie-
ņēma lēmumu par piedalīšanos 
izsludinātajā LEADER projek-
tu iesniegumu pieņemšanas 13. 
kārtā, ar projekta nosaukumu 

“Aušanas prasmju apgūšana 
Mētrienā”. 

Projekta maksimālās izmak 
sas – līdz 14 000 EUR, atbalsta 
intensitāte – 90%. 

Biedrības „Ābele” projek-
ta attiecināmās izmaksas ir 
9 368,19 EUR, ar publisko fi-
nansējumu 8 431,37 EUR, t.i. 
90% un atlikušos 10% lūdzām 

Mētrienas sieviešu biedrība „Ābele” realizē projektu

Tikpat kā noslēdzies sociālās rehabilitācijas projekts 
bērniem ar invaliditāti

Madonas novada pašvaldības 
domei – 936,82 EUR un ar 2019. 
gada 22. oktobra lēmumu šī 
summa tika piešķirta. Par gūto 
finansējumu esam iegādājušās: 

• Šujmašīnu Brother NV
55FE – 444,90 EUR no SIA 
serviskomercfirmas „Kvarcs”; 

• Gludekli ar tvaika sistēmu 
– 200,00 EUR no SIA “AB schop 
707” ; 

• Gludināmo dēli – 33,99 
EUR no AS “Diāna”; 

• 2 gab. stelles ar aprīkoju-
mu – 8689,30 EUR no SIA “Au-
dējiem”. 

No 2020. gada marta biedrī-
ba nomā telpas bijušajā Mētrie-
nas pamatskolā. 

Savukārt, 2020. gada 16. 
martā biedrība iesniedza 15. 
kārtas 2.6. pasākumam “Prak-

tisku prasmju un zināšanu vei-
cināšana MNF teritorijā” pro-
jekta iesniegumu “Aušanas un 
šūšanas prasmju apgūšanas no-
darbības Mētrienā” īstenošanai, 
kur arī esam guvuši atbalstu. 

Ar 01.10.2020. gadu sāk-
sies nodarbību cikls šūšanas 
apmācībām, kur varēs apgūt 
apģērbu modelēšanu, šūšanu, 
kā arī lietoto drēbju remontē-
šanu. Šīm nodarbībām pasnie-
dzēju darbs būs apmaksāts no 
LEADER un Madonas novada 
pašvaldības līdzekļiem. Arī 
aušanas nodarbības sāksies 
01.10.2020. gadā. Praktisko ie-
maņu apgūšana būs linu dvie-
ļu, tautisko brunču, lakatu un 
jostu aušanā. Lektores darbs 
būs apmaksāts no projekta lī-
dzekļiem, bet materiāli būs jā-
iegādājas dalībniekiem. 

 LIGITA TUMANOVA,  
sieviešu biedrības “Ābele” 

vadītāja

Projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana 
Madonas novadā” ietvaros 
uzsākti būvdarbi Madonas 
pilsētas vidusskolā 
(Valdemāra bulvārī 6, 
Madonā). 

Šā gada 26. jūnijā Mado-
nas novada pašvaldība un SIA 
“Woltec” noslēdza līgumu par 
Madonas pilsētas vidusskolas 
sporta zāles korpusa atjau-
nošanu un piebūvēm mācību 
korpusiem (1. kārta) un ēdam-
zāles/aktu zāles korpusa atjau-
nošanu (2. kārta). 

Līgumcena par abu kārtu 
būvdarbu izpildi ir 2 272 001,01 
eiro, PVN 21% ir 477 120,21 
eiro, kas kopā veido Līguma 
summu 2 749 121,22 eiro. 

Būvdarbu izpildes termiņš 
ir 10 mēneši no būves vietas 
pieņemšanas dienas, kas tiek 
dalīts pa būvdarbu kārtām: 
4 mēneši 1. kārtas būvdarbu 
izpildei un 6 mēneši 2. kārtas 
būvdarbu izpildei.

Uzsākti būvdarbi  
Madonas pilsētas vidusskolā

7. jūlijā tika uzsākti būv-
darbi. Lai vienlaicīgi ar būv-
darbiem izglītības iestādē no-
drošinātu mācību procesu, 
vispirms paredzēts veikt 1. 
kārtas būvdarbus un pēc tās 
nodošanas ekspluatācijā dar-
bus uzsākt 2. kārtā. 

1. kārtas ietvaros paredzēts 
atjaunot sporta zāles korpu-
su – veikt telpu pārbūvi, izvei-
dojot papildus divas ģērbtuves  

un sporta inventāra nolikta-
vu, otrā stāva līmenī atjaunot 
trenažieru zāli, aerobikas zāli 
un sporta skolotāju istabu, no-
mainīt esošo koka sporta zā-
les segumu uz PVH segumu, 
izbūvēt LED apgaismojumu. 
Starp I un II korpusu un starp 
II un III korpusu paredzēts iz-
būvēt telpas paplašinājumus 
un pārbūvēt ārējos inženier-
tīklus.

2. kārtas ietvaros pie eso-
šā korpusa paredzēta divstā-
vīga piebūve un esošās ēdam-
zāles/aktu zāles pārbūve par 
multifunkcionālu zāli. Pie-
būves 1. stāvā paredzēts iz-
būvēt bibliotēku, lasītavu un 
metodisko kabinetu, 2. stāvā 
– mūzikas kabinetu, vienlai-
cīgi izmantojamu kā koru tel-
pu un konferenču zāli. Telpās 
paredzēts nomainīt grīdas se-

gumus, izbūvēt LED apgais-
mojumu un pārbūvēt zāles 
skatuvi.

Būvprojekta autori ir SIA 
“Livland Group”, būvuzraudzī-
bu veic SIA “Būvrem”.

Informāciju sagatavoja  
KLINTA GALEJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas 

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

Madonas novada pašvaldība 
2018. gada 29. augustā  
uzsāka projekta “Energoefek-
tivitātes paaugstināšanas 
pasākumu uzlabošana 
Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādē”, ident. Nr. 
4.2.2.0/17/I/008, īstenošanu. 

Projekta mērķis – veikt 
energoefektīvus uzlabošanas 
pasākumus Liezēres pirmssko-
las izglītības iestādē, samazi-
not primārās enerģijas patē-
riņu. Veicot ēkas siltināšanas 
pasākumus, apkures sistēmas 
atjaunošanu, ventilācijas sis-
tēmas izbūvi, apgaismojuma 
nomaiņu uz energoefektīvāku 
apgaismojumu. 

Būvniecības darbi Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē

2019. gada vasaras periodā 
pirmsskolas izglītības iestādes 
energoefektīvu pasākumu uz-
labošanai tika veikta ēkas jum-
ta atjaunošana un siltināšana, 
fasādes un cokola siltināšana, 
ārdurvju nomaiņa un ēkas ap-
males atjaunošana. Ēkas sil-
tināšanas darbi ekspluatācijā 
nodoti 2019. gada 21. novembrī.

2020. gada vasaras periodā 
pirmsskolas izglītības iestādē 
tiek veikti inženiertīklu – apku-
res, ventilācijas, elektroapgādes, 

ūdensapgādes un kanalizācijas, 
izbūve.

Būvdarbus projekta ietva-
ros veic SIA “Siltumkomforts”, 
būvuzraudzību nodrošina SIA 
“Skaidrītes Zepas birojs”.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – 2021. gada 28. novembris.

Informāciju sagatavoja  
INDRA KĀRKLIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas  

projektu vadītāja



Dienas vidū 1. augustā Saieta laukumā noritēja Latvijas Streetbike Freestyle amatieru 
čempionāts ar dažādiem akrobātiskiem un publiku izklaidējošiem elementiem.
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            2020. gada augusts Notikumu atskats

29. jūlijā tuvinieku, bijušo darba kolēģu, Madonas novada pašvaldības pārstāvju, viņa 
dibināto un diriģēto koru dalībnieku sumināts, savu 90 gadu jubileju atzīmēja Jānis Bērziņš –  
skolotājs, ilggadējs Dziesmu svētku dalībnieks, vīru kora „Mežezers” dibinātājs un diriģents, 
sabiedriskais darbinieks, novadpētnieks, V šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.

Smeceres sila mototrasē 1. augustā bija iespēja sekot līdzi Baltijas kausam  
“Enduro Sprints”.

1. augusta pēcpusdienā visā pilsētā varēja vērot motokluba Free Hawks MC, kurš atzīmēja 
kluba dzimšanas dienu, rīkoto parādes braucienu.

No 1. līdz 6. augustam Madonā norisinājās 23. Latviešu mūzikas svētki, kuros bija dzirdami 
gan vecmeistaru šedevri, gan jauno komponistu meistarklasēs kaldināti skaņdarbi.

Ik gadu 2. augustā Praulienas pagasta “Skubu” mājās tiek atzīmēta ARTA DIENA, kas ir 
Arta Kumsāra – folklorista, mūziķa, pedagoga, politiķa, sabiedriskā darbinieka – dzimšanas 
diena. Šogad tā aizritēja Madonas Skandinieku-Vērtumnieku 40. jubilejas gada zīmē.

8. un 9. augustā Madonas kartinga trasē ar vēsturisko kartingu ekspozīciju, retro 
kartingu sacensībām un veterānu godināšanu tika svinēti kartinga 60 gadi Latvijā, 
pulcējot vienkopus vairāk kā 70 Latvijas kartinga veterānu.

Šovasar Karjera ezera apkārtnē pašvaldība uzsākusi plašākus teritorijas labiekārtošanas 
darbus. 14. augustā uzstādītas jaunas pārģērbšanās kabīnes, zviļņi un atkritumu urnas, 
kuras izgatavoja Madonas novada uzņēmums SIA “Mitthus”.



Madonas Novada Vēstnesis  7 
                   2020. gada augusts  Sports

Mākslīgie segumi āra sporta 
laukumiem kļūst par aizvien 
pieprasītāku risinājumu 
sporta spēļu treniņu un 
sacensību rīkošanai. Arī 
Madonas novada florbolisti 
vasaras sezonā varēs slīpēt 
savu meistarību ne tikai 
sporta zālē, bet arī zem klajas 
debess, jo pagājušajā nedēļā 
Madonas pilsētas estrādē tika 
uzstādīts āra florbola laukums 
ar mākslīgo segumu.

Madonas novada pašval-
dības vecākais sporta darba 
organizators Māris Gailums 
informē, ka ar iniciatīvu par 
nepieciešamību iegādāties un 
uzstādīt āra florbola laukuma 
mākslīgo segumu pašvaldībā 
vērsās florbola klubs “Mado-
na”.

“Tas ļautu bez ierobežoju-
miem izmantot uzstādīto āra 
mākslīgo segumu florbola 

Madonā uzstādīts āra florbola laukums ar mākslīgo segumu
donas pilsētas sporta centrā 
treniņi var noritēt tikai pēc 
grafika. Estrādes teritorijas 
reljefs ir lieliski piemērota arī 
fiziskās sagatavotības vingri-
nājumiem. Laukumu var iz-
mantoto ne tikai FK “Mado-
na” florbolisti – laipni aicināts 
ikviens šī sporta veida entuzi-
asts, taču, lai izvairītos no ne-
patīkamiem pārsteigumiem, 
laukuma teritorijā tiek veikta 
videonovērošana,” stāsta Mā-
ris Gailums.

Laukuma atrašanās estrā-
dē gan ir tikai pagaidu risi-
nājums. Plānojot 2021. gada 
investīciju projektus, iecerēts 
nomainīt Gaujas ielā esošajam 
āra ledus laukumam apgaismo-
jumu, kā arī veikt asfalta segu-
ma izlīdzināšanu. Tas ļautu jau 
nākamā gada pavasarī mākslī-
gā seguma laukumu pārcelt 
uz ledus laukumu. Laukuma 
materiālam – poli propilēna 

segumam Bergo multisport ie-
spējams ziemā uzliet ūdeni, 
iegūstot āra hokeja laukumu 
vai slidotavu. Poli propilēna 
segums ir neslīdošs, triecienu 
amortizējošs, kā arī vizuāli lie-
liski iekļaujas pilsētvidē. 

Āra mākslīgā seguma ie-
gādes izmaksas ir 9 998,56 
eiro. Finansējuma avots –  ne-
izmantotie līdzekļi Madonas 
novada pašvaldības sporta pa-
sākumu tāmē pieaugušajiem 
2020. gadā no nenotikušajiem 
pasākumiem sakarā ar ārkār-
tas situāciju valstī.

Oficiāla laukuma atklāša-
na plānota 29. augustā – FIS 
Pasaules kausa rollerslēpoša-
nā ietvaros.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists 

treniņiem vasaras periodā un 
vasaras sacensībām Madonas 
novada un Madonas pilsētas 
bērniem, jauniešiem un pieau-
gušajiem, kā arī Latvijas čem-
pionāta vasaras līgas kāda no 
posmiem organizēšanu Ma-
donas pilsētā. Laukuma pa-

rametri – 28 x 15 metri stan-
darta laukuma 40 x 20 metru 
vietā – pieskaņoti florbola tre-
niņu vajadzībām. Šī laukuma 
priekšrocība ir tā, ka florbo-
listi gan grupā, gan individu-
āli laukumu var apmeklēt sev 
vēlamā laikā. Turpretī Ma-

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA FIS PASAULES KAUSA SACENSĪBU LAIKĀ
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Mīļie draugi!  Ar lielu prieku 
informējam, ka Madonas 
novada bibliotēka realizē VKKF 
atbalstīto projektu “Kāpj no 
plaukta grāmata…”: tikšanās 
ar bērnu grāmatu autoriem  
Madonas novadā. 

Gribam jūs iepazīstināt ar 
jauniem vārdiem bērnu litera-
tūrā. Visus projektā iekļautos 
autorus vieno cieņpilna attiek-
sme pret dabu un vēlme dalīties 
savās zināšanās par tās aizsar-
dzību un saglabāšanu.

Pirmā projekta aktivitāte – 
tikšanās ar ornitologu Viesturu 
Ķerus, grāmatas “Meža meite-
ne Maija” autoru notika 14. au-
gustā plkst. 13.00 Jaunkalsnavā, 
Alunāna parkā, sadarbībā ar 
Kalsnavas pagasta bibliotēku. 
Šogad Viesturs Ķerus saņēmis 

Baltvilka balvu “Jaunaudze” 
par debiju bērnu un jauniešu li-
teratūrā.

Ornitologs Viesturs Ķerus 
pazīstams kā viens no Latvijas 
Ornitoloģijas biedrības vadītā-
jiem, neatlaidīgs putnu advo-
kāts cīņā pret mežu izciršanu 
un izteiksmīgs publicists. “Me-
ža meitene Maija” ir humāna un 
jūtīga, no klišejām brīva, zinā-
šanās balstīta proza. Sapludinot 
paša bērnībā piedzīvoto, savu 
bērnu dzīves epizodes un biolo-
ga zināšanas, autoram izdodas 
radīt dzīvas, ticamas ainas, kas 
var palīdzēt ģimenēm veidot 
cieņpilnas attiecības ar dabu. 

Otrdien, 25. augustā, plkst. 
11.30 Madonas novada biblio-
tēkas zaļajā zonā (līdzi jāņem 
pleds sēdēšanai) plānojam tikša-
nos ar Lauru Vinogradovu,  grā-

matu “Lapsa” (2017),”Snīpulītis  
no Snīpuļciema”, “Mežpasakas” 
autori. Laura raksta par zaļā, 
varenā, dzīvā meža iemītnie-
kiem, kuri daudzās izpausmēs 
līdzinās mums – cilvēkiem, at-
klāj vissvarīgākās dzīves vērtī-
bas. Pasaku vēstījums iekrāsots 
sirsnīgā, gaišā un teiksmainā 
noskaņā, netrūkst arī humora. 

Sestdien, 19. septembrī, 
plkst. 11.00 Madonas novada 
bibliotēkas bērnu literatūras 
nodaļā ar interesentiem tiksies 
Dāvids Vikmanis, grāmatas  
“Roņpils. Purva stāsts” autors. 
Šī grāmata ir viņa debija lat-
viešu bērnu literatūrā, krāšņās 
ilustrācijas veidojusi mākslinie-
ce Marina Heniņa.

Dāvids Vikmanis ikdienā 
strādā par informācijas tehno-
loģiju sistēmu administratoru 

un audzina divas meitas, kuras 
vēl nesen bija tajā pašā vecumā, 
kā grāmatas galvenās varones. 
Latvijas purvi autoram ir iemīļo-
ta pastaigu vieta, neviens labāk 
par viņu nezina, cik apdomīgam 
un piesardzīgam jābūt purvā. 
Grāmata ir aizraujoša un labsir-
dīga fantāzija, kas liks bērniem 
ne tikai ar interesi sekot līdzi 
mazo dvīņumāsu gaitām, bet arī 
aizdomāties par to, kā cilvēka 
darbība ietekmē dabas procesus. 

Ceturtdien, 24. septembrī, 
jaunāko klašu skolēnus uz in-
teraktīvu nodarbību aicina  Ine-
se Valtere – grāmatu “Pasakas 
ģimenei” un “Pasakas ģimenei 
turpinās” autore.

 Grāmatā iekļautas dažādas 
pasakas par dzīvnieku un citu 
pasaku tēlu piedzīvojumiem. 
Vienā uzzināsi, kā zaļsvārcis 

sienāzītis apvienoja draugus, lai 
atjaunotu izdegušo koncertzāli. 
Citā pasakā dosies līdzi varo-
ņiem neticamā un brīžiem šķie-
tami neiespējamā piedzīvojumā. 
Vēl citā atklāsi, kādu mācību gu-
va nešpetnais lapsēns ar iesau-
ku Duncis un kā mazais pīlēns 
atklāja, kas nepieciešams, lai no 
sirds izpriecātos pa peļķēm. 

No 25. augusta līdz 26. sep-
tembrim Madonas novada bib-
liotēkā būs apskatāma LNB BLC 
izstāde “Ceļojums Agijas Stakas 
tēlu pasaulē”.

Visas aktivitātes notiks, ie-
vērojot spēkā esošo sanitāro 
protokolu.

Informāciju sagatavoja  
LĪGA FIĻIPOVA, 

Madonas novada bibliotēkas  
Bērnu literatūras nodaļas 

vadītāja

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs otrajā stāvā no šī gada 
7. augusta piedāvā apskatīt 
Latvijas tekstilmozaīkas 
biedrības darbus.  

Tekstilmozaīka ir ļoti sena 
un arī mūsdienīga māksla. Lat-
vijā tekstilmozaīku ir šuvušas 
jau mūsu vecmāmiņas, bet tek-
stilmozaīkas kā mākslas veida 
uzplaukums realizējies tikai pē-
dējos gados. 

Tas ir process, kas turpi-
na attīstīties un pilnveidoties 
vēl šodien. Ja agrāk to veica ar 
rokām, tad tagad mūsu rīcībā 
šūšanai un stepēšanai jeb kvil-
tēšanai ir šujmašīnas ar fantas-
tiskām rakstu izšūšanas iespē-
jām. 

Tekstilmozaīka kā māks-
las veids ir strauji attīstījusies. 
Tās popularitāte ir augusi tie-
ši pēdējos divdesmit gados. To 
izmanto apģērbu šūšanai, sa-
dzīves priekšmetiem, interjeru 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
no šī gada 14. augusta ir iespēja 
apskatīt akvarelista Zigmunda 
Šņores izstādi “Vidzemnieks no 
Rīgas Jūrmalas”. 

Z. Šņores un viņa mākslas 
raksturojumam vispiemērotā-
kais vārds ir “lirika”. Darbos 
mēdz gan parādīties arī kādas 
dramatiskākas krāsu noskaņas 
tumšu mākoņu vai naksnīgu 
noskaņu veidā, bet pamatā tā ir 
“dzeja”, nevis “drāma”. Māksli-
nieks atzīst, ka akvareļu tehnika 
ir ļoti grūta, jo eļļu var izmainīt, 
bet akvareļu krāsu nevar. It se-
višķi karstā laikā, jo tā ātri žūst. 

Bērnības un jaunības gadus 
Z. Šņore vadījis Jūrmalā, Dzin-
taros, un laikam vēja aukas, 
kaiju klaigas, viļņu šalkas un 
saules gaismas siltumu viņš ir 
sasmēlies visam mūžam. Kopš 
1988. gada vasarās dzīvo un 

Rudens  bibliotēkā!

Spēles ar audumu muzeja mansardā
īkas mākslas aktivitātēs. 

Tā kā biedrība ir dibināta 
salīdzinoši nesen, notiek aktīva 
radošas sadarbības organizēša-
na ar mākslas un rokdarbu sko-
lām, jauniešu centriem, sieviešu 
klubiem un citām organizācijām 
Latvijā, kā arī ar tekstilmoza-
īkas biedrībām ārvalstīs. Sa-
darbībā ar saistītajām organi-
zācijām ir panākts, ka tagad arī 
Latvijā var iegādāties speciālos 
darbarīkus, instrumentus un 
palīgmateriālus, kas nepiecie-
šami tekstilmozaīkas šūšanai. 

Starptautiskais festivāls 
„Rīgas tekstilmozaīka” notiek 
tradicionāli ik gadu Rīgas svēt-
ku laikā, un tā ir iecerēta kā 
savdabīga Latvijas tekstilmoza-
īkas mākslinieku radošā darba 
atskaite. Gadu gaitā biedrībai 
izveidojusies veiksmīga sadarbī-
ba ar Rīgas domi, VEF Kultūras 
pili, SIA “Coats Latvija”, SIA 
“L.S.A Studia”, SIA “MEZ”, ga-
leriju “Radošo ideju skapis”, SIA 
“Minolta”, kā arī ar audumu un 

šūšanas piederumu veikaliem 
“Elīze”, “Linen Fabrics” u.c.. 
Sadarbības partneri nodrošina 
telpas un tehnisko aprīkojumu 
izstādēm un semināriem, kā arī 
balvas konkursu laureātiem. 

Profesionālo iemaņu papildi-
nāšanas nolūkos biedrība “Lat-
vijas tekstilmozaīka” organizē 
izglītojošus un informatīvus 
seminārus, kuros aicināti pie-
dalīties visi interesenti. Tekstil-
mozaīkas apmācības kursi tiek 
organizēti ne tikai Rīgā, bet arī 
Latvijas novados. 

Plašāku informāciju par Lat-
vijas Tekstilmozaīkas asociāci-
jas projektiem un aktivitātēm, 
kā arī par iestāšanās iespējām 
biedrībā var atrast mājaslapā 
www.latviaquilting.lv. 

Lai novērtētu roku čaklumu 
un izdomas bagātību, aicinām 
uz izstādi Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs, Skolas ielā 10a. 
Izstāde būs apskatāma līdz  
11. oktobrim.

objektiem un arī mūsdienīgos 
izstāžu mākslas darbos. Biedrī-
ba „Latvijas tekstilmozaīka” ir 
dibināta 2010. gadā. Galvenais 
biedrības mērķis ir apvienot ko-
pīgai radošai darbībai Latvijas 
tekstilmozaīkas šuvējus (ama-
tierus un profesionāļus) un ar šo 
mākslas veidu saistītas organi-

zācijas, popularizēt un veicināt 
tekstilmozaīkas attīstību Latvi-
jā. 2011. gadā Latvija ir uzņemta 
EQA (Eiropas Tekstilmozaīkas 
Asociācija) sastāvā. Tas paver 
plašas iespējas ne tikai panākt 
biedrības atpazīstamību ārval-
stīs, bet arī radoši darboties un 
piedalīties Eiropas tekstilmoza-

“Vidzemnieks no Rīgas Jūrmalas”

glezno Ērgļu novada Jumurdas 
pagastā.

Zigmunds Šņore dzimis 
1942. gadā. Šī personālizstāde 
Mākslinieku namā ir māksli-
nieka 70 gadu jubilejas izstāde. 

Z. Šņore izstādēs piedalās no 
1969. gada. Ir Mākslinieku sa-
vienības biedrs kopš 1995. gada. 
Darbi ir privātkolekcijās Latvi-
jā, ASV, Zviedrijā, Austrālijā, 
Vācijā u.c. 2001. gadā piedalījies 

2. Internacionālās biennāles 
“Neues AQUARELL” izstādē 
Vācijā. 2010. gadā iegūta 1. vie-
ta mākslas galerijas “Laipa” rī-
kotajā konkursā “Ainava 2010”. 
2008. gadā akvareli «Reiz bija» 

no ikgadējās Starptautiskās jū-
ras ainavu izstādes «Marina” 
iegādājās Jūrmalas pilsētas 
muzejs. Arī 2018. gadā “Mari-
na” varējām skatīt mākslinieka 
akvareļus un Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzejā 
nelielā personālizstādē bija ap-
lūkojami Jumurdas apkārtnes 
iedvesmoti skati. Šī nelielā iz-
stāde bija pamats lielākas perso-
nālizstādes izveidošanai. Šī iz-
stāde ir mākslinieka stāsts par 
jūru, mežu, pilsētu un ziediem.

Lai redzētu akvareļu vieg-
lo tvirtumu, aicinām uz izstādi 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs, 
Skolas ielā 10a.  Izstāde būs ap-
skatāma līdz 27. septembrim.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO,  

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Izstādē aplūkojami biedrības „Latvijas tekstilmozaīka” tekstilmozaīkas 
tehnikā darinātie darbi.

Izstāde tapusi kā veltījums Vidzemei, Vidzemes drosmīgajiem jūrā braucējiem no Šņoru dzimtas.
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LIAA Madonas 
biznesa 
inkubatora 
aktualitātes
Jaunā uzņemšana LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā 
sāksies jau septembrī!
Piesakies konsultācijām – 
madona@liaa.gov.lv, vai pa 
tālruni 62400907 (katru 
darba dienu 8.30–17.00)

Pirmsinkubācijas programmā 
biznesa ideju autori sešus mē-
nešus bez maksas var izmantot 
inkubatora kopstrādes telpas 
un biroja aprīkojumu, saņemt 
konsultācijas, apmācības un 
mentoru atbalstu, lai izvērtētu 
un attīstītu savu biznesa ideju 
un tās dzīvotspēju ar iespēju 
vēlāk pretendēt uz inkubāciju. 
Pirmsinkubācijā uzņem fiziskas 
personas un komersantus, kas 
nav reģistrēti ilgāk par trim 
gadiem.

Pirmsinkubācijas mērķis 
ir izstrādāt biznesa modeli un 
radīt produkta vai pakalpojuma 
prototipu. Rudens uzņemšanas 
sesijā LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā tiks uzņemti 20 
jaunie dalībnieki. Programmā 
startēs pirmie 20 ideju autori, 
kuri iesniegs korekti aizpildītas 
pieteikuma veidlapas.  

Inkubācijas programmā 
papildus pirmsinkubācijas 
sniegtajām iespējām klientam 
ir iespēja saņemt 50% līdzfi-
nansējumu biznesa attīstībai 
nepieciešamo pakalpojumu 
apmaksai, piemēram, grāmat-
vedībai, telpu nomai, dizainam, 
mārketingam, tehnoloģiskajām 
konsultācijām un prototipu 
izstrādēm, sertificēšanai, 
laboratoriju izmaksām u. c. 
Inkubācijā klienti var saņemt 
arī grantus (ar 30%–50% līdz-
finansējumu) līdz 10 000 eiro 
pakalpojumu un līdz 5000 eiro 
aprīkojuma izmaksu segšanai. 

Inkubācija ir pieejama uz-
ņēmumiem, kas nav vecāki par 
trim gadiem. Maksimālais atra-
šanās ilgums inkubācijā ir līdz 
programmas noslēgumam vai 
kamēr uzņēmums ir sasniedzis 
inkubācijas mērķus. 

Šogad LIAA Madonas biz-
nesa inkubatorā tiks uzņemti 5 
dalībnieki. Pretendentiem laika 
posmā no 1. līdz 20. septembrim 
jāiesniedz pieteikuma veidlapa, 
pēc tam ideja jāaizstāv Madonas 
novada konsultatīvās komisijas 
priekšā, kura pieņems lēmumu. 

LIAA Madonas biznesa inkuba-
torā tiek uzņemti dalībnieki, kas 
dzīvo vai ir deklarēti, vai kuru 
uzņēmums reģistrēts Madonas, 
Cesvaines, Lubānas, Ērgļu, 
Varakļānu, Gulbenes, Jēkabpils, 
Krustpils, Aknīstes un Pļaviņu 
novados. Inkubatoru program-
ma ir plašākais un jaudīgākais 
jauno uzņēmumu atbalsta tīkls 
visā Latvijā.  Tiekamies biznesa 
inkubatorā!

ANETE URKA,  
LIAA Madonas biznesa 

inkubatora vecākā projektu 
vadītāja

TIEK PIEDĀVĀTAS PIECAS STUDIJU PROGRAMMAS:

 PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS,  pirmā līmeņa profesionālā augstākās 
izglītības studiju programma; 2 gadi un 5 mēneši; 1550 eiro studiju gadā.

 SPORTA TRENERIS,  pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības 
studiju programma; 2 gadi un 3 mēneši; 1200 eiro studiju gadā.

 SĀKUMIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS,  profesionālā bakalaura studiju 
programma; 4 gadi un 5 mēneši; 1650 eiro studiju gadā.

 SKOLOTĀJS   (vairākas apakšprogrammas), profesionālā bakalaura studiju 
programma; 4 gadi un 5 mēneši; 1700 eiro studiju gadā.

 IZGLĪTĪBAS ZINĀTNES,  maģistra studiju programma; ar iepriekš 
iegūtu pedagoģisko izglītību – 1 gads un 8 mēneši. Bez iepriekš iegūtas 
pedagoģiskās izglītības – 2 gadi un 5 mēneši. 1650 eiro studiju gadā.

Ja biji pārtraucis studijas, tad nāc un atjaunojies studijām jau šajā rudenī!
Studiju diena: sestdiena, no plkst. 10.00 līdz 17.00
Studiju vieta: Madonas pilsētas vidusskola

UZŅEMŠANA – LĪDZ 29. AUGUSTAM!

  Studē tuvāk mājām – Latvijas Universitātes Madonas filiālē!   

Par studiju programmām, par iespēju pieteikties sti-
pendijai, par studiju un/vai studējošā kredītu uzzini 
vairāk interneta vietnē www.lu.lv.

Papildu informācija: LOLITA KOSTJUKOVA, 
LU Madonas filiāles direktore, madona@lu.lv; 29146912

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa aicina 
novada uzņēmējus, 
mājražotājus, amatniekus, 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus u.c. saimnieciskā 
darba veicējus doties vienas 
dienas pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Viljandi reģionu 
Igaunijā. 

PROGRAMMA:

5.30 Pulcēšanās 
Saieta laukumā, Madonā. 
5.45 Izbraukšana.

Pajumē piena pārstrādes 
saimniecība. Bioloģiska ģime-
nes lauku saimniecība piero-
bežā, kas nodarbojas ar pilnu 
piena ieguves un pārstrādes 
ciklu: saimniecībā ir gan gov-
ju ferma, gan piena pārstrā-
des cehs, gan tiek organizēta 
produkcijas realizācija. Piena 
cehā tiek ražots krējums, biez-
piens, jogurts, dažādi sieri.

Polli dārzkopības pētījumu 
centrs. To izveidojis Igaunijas 
lauksaimniecības un vides zi-
nātnes institūts. Centrā tiek 
veikta zinātniska vietējo augu 
valsts produktu izpēte. Darbs 
notiek laboratorijās, tiek iz-
mēģinātas dažādas produk-
cijas pārstrādes tehnoloģijas, 
meklēti risinājumi pārstrā-
dāto produktu uzturvērtības 
palielināšanai, kā arī attīstīti 
dažādi jauni augu valsts pro-
dukti pārtikai, uztura bagāti-
nāšanai, kosmētikai un augu 
aizsardzībai.

Mulgi keramikas darbnīca. 
Keramikas darbnīca atrodas 
laukos, lielceļa malā. Tajā top 
koši  keramikas izstrādājumi, 
var pieteikt radošas nodarbī-
bas vai apmeklēt darbnīcas 
veikaliņu, kur gluži kā izstā-
dē izvietoti gaumīgi trauki un 
suvenīri. 

Menniku meža saimniecība. 
Lauku tūrisma uzņēmums ar 
divdesmit gadus darbības pie-

redzi. Viesiem lauku vidē tiek 
piedāvāti izmitināšana pakal-
pojumi, telpas svinībām, ēdi-
nāšana, pirtiņa. Īpaši 
tiek akcentēta dabis-
kās vides vērtība: 
apkārtnes daba, 
vietējo produktu 
ēdieni, amatniecī-
bas un rokdarbu 
tradīcijas. 

Tikšanās ar Mulgimaa 
LEADER projektu administrā-
cijas pārstāvi. Neliels ieskats 
reģionā realizētajos lauku at-
tīstības veicināšanas projek-
tos.

Vehmas sveču fabrika. Uz-
ņēmumā tiek ražots plaša 
sortimenta sveču klāsts, no-
darbināti ap 20 darbinieku. 
Ražošanā tiek izmantoti vai-
rāk kā 80 veidu aromātu, kas 
tapuši sadarbībā ar Francijas 
smaržu ražotājiem. Paralēli 
tiek attīstīti tūrisma pakalpo-
jumi:  ekskursija pa ražotni, 
sveču gatavošanas nodarbī-
bas, produkcijas izstāde – vei-
kaliņš, bērnu rotaļu laukums, 

mini zoo dārzs, izbraucieni ar 
vilcieniņu. Uzņēmums lepojas 
ar savu 200 kvadrātmetrus lie-

lo parafīna slidotavu. 

Enerģijas saimniecība. 
Lauku saimniecība 
nodarbojas ar ārst-
niecības augu audzē-
šanu, augu pārstrādi 

un zāļu tēju ražošanu.  
Saimniecību iecienījuši 

apmeklētāji, ir iekārtotas 
viesu uzņemšanas telpas, tējas 
nams, uzbūvēts skatu tornis, 
tiek piedāvāta ārstniecības au-
gu taka, zāļu SPA un jogas no-
darbības. 

Viljandi. Pilsēta ar senu vēstu-
ri, savulaik Hanzas savienības 
dalībniece un bijušās Livonijas 
ordeņa pils vieta Viljandi ezera 
krastā. Šobrīd pilsēta pazīsta-
ma ar skaisto koka arhitektū-
ru, moderno pludmali un zinā-
ma kā starptautisku vasaras 
festivālu norises vieta. Vakara 
pastaiga pa Viljandi vecpilsētu 
pirms mājupceļa. 
Madonā atgriežamies ap pus-
nakti.

Organizatoriskās lietas:

Dalības maksa par ieeju prog-
rammas objektos, degustāci-
jām, pusdienām, igauņu–latvie-
šu tulka pakalpojumu un vietu 
autobusā – 38 eur/pers.Līdzi 
jāņem maizītes, dzēriens  (pus-
dienas vēlā pēcpusdienā).
Līdzi jābūt LR pilsoņa pasei, 
kas izdota pēc 2007. gada 19. 
novembra, vai Latvijas pilsoņa 
ID kartei, kas ir derīga līdz ce-
ļojuma beigām. LR nepilsoņu 
pasei, kas izdota pēc 2007. gada 
19. novembra un ir derīga vēl 3 
mēnešus pēc ceļojuma beigām. 
Pases, kas izdotas līdz 2007. ga-
da 19. novembrim (beztermiņa 
un izdotās uz 50 gadiem), nav 
derīgas ceļošanai!

Pieteikšanās līdz šī gada  
5. septembrim, iemaksājot  
10 eur no personas.

Kontaktpersona:  
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore, 

tel. 29130437,  
sanita.soma@madona.lv 

15. septembrī – uzņēmēju pieredzes apmaiņas 
brauciens uz Viljandi reģionu Igaunijā
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No 24.–26.07. Anīkšču pilsētas 
svētku ietvaros notika 
starptautiskais Ziedu paklāju 
festivāls, kurā piedalījās 21 
komanda, tai skaitā Sarkaņu 
pagasta komanda.

Sarkanieši startēja spēcīgā-
kajā A grupā un profesionālās 
žūrijas vērtējumā paklājs, kas 
bija veidots kā Madonas nova-
da sveiciens sadraudzības pilsē-
tai un tās iedzīvotājiem, ieguva 
2. vietu. Paklāja nosaukums – 
“Sametiet netīrās domas Šven-
toji upē, lai skalojas baltas…” 
ļoti labi raksturo šodienas si-
tuāciju pasaulē, kad esam jau 
nedaudz pieraduši dzīvot savā-
dāk, un pozitīvisms ir nepiecie-
šams ikkatrā dzīves situācijā.

Idejas autore – Valentīna 
Gailīte – par veidoto darbu 
stāsta: “Doma par to, kāds va-
rētu būt paklājs, radās pagāju-
šajā gadā, pastaigas laikā gar 
Šventoji upi. Daudz meldru, 
meža pīles, mierīga straume, 
kas radīja iespaidu, ka šī strau-
me aiznes visas smagās domas.

Meldri kā upe, kallas ar 
krāsu pāreju no tumšajām uz 
gaišajām, lilijas kā smaidoši, 
viesmīlīgi cilvēki. Tas viss veik-
smīgā salikumā šo ieceri arī at-
spoguļoja.

Svētku laiks 
vasaras  
izskaņā

Šinī vasarā Sarkaņu 
pagastā, pasākumu ciklā  
“Četras satikšanās  
Biksēres muižā”, nedēļas 
nogalēs izskanējuši trīs  
koncerti. 

Pasākumu apmeklētājiem 
bija iespēja iepazīt mūsu 
novadnieku muzikālos 
priekšnesumus, tāpat 
ieklausīties katra 
personīgajā stāstā. Pirmā 
koncerta viesis bija Sandris 
Sproģis, mūziķis, grupas 
“Bruģis” dalībnieks, otrajā 
koncertā visus priecēja 
“Madonas saksofonu 
kvartets” (attēlā)– četri 
brīnišķīgi, talantīgi 
un atraktīvi jaunieši, 
savukārt, trešā koncerta 
viesis bija pianists, Īrijas 
Karaliskās mūzikas 
akadēmijas doktorants, 
dzelzavietis Didzis Kalniņš. 
Kopā ar viņu muzicēja 
flautiste Paula Silava, 
ģitārists Juris Nikolovskis, 
kontrabasu spēlēja Ilze 
Drozdova, ar dziesmām 
priecēja Dzelzavas kultūras 
nama vokālais ansamblis 
“Variants”. 

Pasākumu cikla ceturtais 
koncerts, kurā uzstāsies 
grupa “Sintēze”, iecerēts  
22. augustā, Biksēres muižas 
svētku ietvaros, kurā 
plānota plaša programma 
visām paaudzēm:

16.00 – muzikāla izrāde ar 
līdzdarbošanos  
“Ku-kū! Eju meklēt”.  
Meklēsim bērnības 
garšu un smaržu kopā ar 
Odziņām putukrējumā no  
Aģentūras “Ollē”.

17.00 – deju kolektīvu 
koncerts “Prieks atkal 
kopā būt!”. Piedalās BDK 
“Avotiņš, JDK “Resgaļi” un 
SDK “Labākie gadi”. 

18.00 – grupa “Sintēze”.

19.15 – Muižas skrējiens. 
Divas distances, atbilstoši 
katra spējām un varēšanai.

16.00–20.00 – Iritas Galejas 
gleznu izstāde. Iespēja 
iegādāties kādu našķi un 
iemēģināt roku radošajās 
darbnīcās.

Ieeja uz pasākumiem bez 
maksas.

Vakara izskaņā estrādē 
zaļumballe kopā ar grupu 
“Bruģis”.  
Ieejas maksa – 5.00 eiro.

Esiet gaidīti  
Biksēres muižā!

VALDA KĻAVIŅA,  
Tautas nama 

“Kalnagravas” vadītāja

MĒS TEV PIEDĀVĀJAM
Dienesta iespējas tuvāk dzīvesvietai –  
Stāmerienā, Gulbenes novadā

STABILITĀTI:

• Konkurētspējīgu atlīdzību, sākot no 900 EUR;
• līgumu par profesionālo militāro dienestu uz 

pieciem gadiem;
• pagarinot līgumu, karavīrs saņem vienreizēju 

izdienas pabalstu pēdējo triju mēnešalgu apmēra;
• līgumu var pagarināt līdz karavīra dienesta 

pakāpei noteiktajam maksimālajam vecumam.  

PLAŠAS SOCIĀLĀS GARANTIJAS:

• veselības aprūpi, zobārstniecības pakalpojumus, 
optisko redzes korekciju līdzekļu iegādes 
kompensāciju;

• karavīru bērnus ir tiesības ārpus kārtas iekārtot 
pirmsskolas izglītības iestādēs;

• ar pārcelšanos saistīto izdevumu kompensāciju;
• garantētu izdienas pensiju pēc 15 gadu izdienas,  

kas var sasniegt līdz pat 80% no saņemtā 
atalgojuma;

• atvaļināta karavīra veselības aprūpi u.c.

STABILU KARJERU, IZAUGSMI UN  
BEZMAKSAS APMĀCĪBU

KANDIDĀTAM PROFESIONĀLAJĀ MILITĀRAJĀ 
DIENESTĀ IZVIRZĪTAS ŠĀDAS PRASĪBAS:

• Latvijas Republikas pilsonība;
• vecums no 18 līdz 40 gadiem;
• vismaz pamatizglītība;
• valsts valodas prasme;
• nav kriminālās sodāmības.

Esi viens no mums –  
kļūsti karavīrs!
VAIRĀK INFORMĀCIJAS:  
Zemessardzes 25. kājnieku bataljonā,  
Gulbenē, O. Kalpaka  ielā 58. 
 
TĀLRUŅI UZZIŅĀM: 
 26317364 personāldaļa (09.30–17.00)
 20278149 rotas vadība (09.30–17.00)

Sarkanieši ar ziedu paklāju sveic Anīkščus

Atlika visu sagādāt un sa-
gatavot darbam. Lai Anīkščos 
varētu strādāt ātri un kvalita-
tīvi, materiālus darbam sagata-
vot, palīdzēja arī tie, kas līdzi 
nebrauca. Paldies saimniekam 
par meldriem, laivas irējam, 

pļāvējiem un vācējiem un mei-
tenei, kas visu dienu mazgāja 
un slaucīja meldrus. Paldies 
saimniekiem par ežziedēm un 
lilijām no viņu dārziem un ma-
nai komandai par atbildīgu un 
čaklu darbošanos. Tāpat pal-

dies šoferītim, kas agrā rīta 
stundā visu sagatavoto nogā-
dāja Anīkščos, un Sarkaņu pa-
gasta pārvaldei.”

VALDA KĻAVIŅA,  
Tautas nama 

“Kalnagravas” vadītāja 

PIEVIENOJIES ZEMESSARDZES  
  25. KĀJNIEKU BATALJONA  
          PROFESIONĀLĀ  
         DIENESTA ROTAI

Madonas novada pašvaldība šogad Anīkščiem veltīja īpašu sveicienu tās 580. dzimšanas dienā, pateicībā par 
ilggadējo draudzību, cienot un apbrīnojot anīkščiešu kultūras tradīcijas, straujo attīstību un izaugsmi tūrismā, 
novērtējot cilvēcisko vienkāršību un atvērtību savstarpējās attiecībās.
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03.–07. augustam jau 6. gadu 
noritēja dienas bērnu 
nometne 7–10 gadus veciem 
bērniem „Pirmklasīgais  
uz riteņiem”. 

Nometne nodrošina satu-
rīgu un lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu. Bērni iepazina 
un izmēģināja prasmes jaunos 
sporta veidos, radošajās no-
darbībās, tika sekmēta indivi-
duālā pašizpausme. Nometnes 
mērķis bija iepazīties ar sporta 
veidu daudzveidību, kas saistī-
ti ar riteņiem un aktīva, droša 
dzīvesveida nozīmi. Lielāko-
ties nometnes aktivitātes plā-
nojām ārpus telpām.

Pirmdienu bērni iesāka ar 
magnētu gatavošanu no koka 
ripām mākslinieces vadībā. 
Pēc tam bērni iepazinās ar dis-
ka golfa spēli Priežu kalniņā. 
Ne mazākas emocijas valdīja 
izbraucienā uz jātnieku klubu 
“Pakavs”,  kur varēja doties iz-
jādē ar zirgu. Nevienu bērnu 
vienaldzīgu neatstāja došanās 
uz kartinga trasi, iepazīstoties 
gan ar inventāru, gan kartin-
ga sporta veidu. Arī izzinošā 

Nometne “Pirmklasīgais uz riteņiem” 

ekskursija uz Alūksni un Gul-
beni,  lai iepazītos ar vilcienu 
specifiku, kam sekoja izbrau-
ciens ar šaursliežu vilcienu.

Aktīvi laiks tika pavadīts 
sporta un atpūtas bāzē “Sme-
ceres sils”. Sākām ar orientē-
šanos, BMX trases izpēti un 
volejbola sporta veida notei-
kumu apguvi. Jāpiebilst, ka 
pārvietojoties bieži izmanto-
jām nūjošanas nūjas. Pēdējo 
nometnes dienu bērni pavadīja 

mežā, lai piedzīvotu un apgū-
tu izdzīvošanas prasmes dabā. 
Neaizmirstams bija nometnes 
noslēgums pie ugunskura un 
kopīgi vārītā zupa. 

Paldies BD “Priedīte”; Ma-
donas BJC un Madonas novada 
pašvaldībai par finansiālu at-
balstu nometņu projektu kon-
kursā 2020. 

DACE DZILNA, 
nometnes vadītāja 

Madonas Bērnu un jauniešu centra 
aktīvi radošās dienas – “Atkal kopā!”
Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs (BJC) šogad 
skolniekiem piedāvāja 
aktīvi radošās dienas, 
“Atkal kopā!”, kuras ik 
gadu notika vasaras 
sākumā, taču sakarā ar 
epidemioloģisko situāciju 
valstī, tās tika pārceltas uz 
vasaras nogali. 

Aktīvi radošās nodarbības 
tika piedāvātas divos ciklos no 
4. līdz 6. augustam un no 10. 
līdz 12. augustam, lai varētu 
piedalīties pēc iespējas vairāk 
Madonas novada skolēnu. Ra-
došās aktivitātes un nodarbību 
materiālus nodrošināja Mado-
nas Bērnu un jauniešu centrs.

Aktivitātes un nodarbības 
notika trīs dienas katrā ciklā, 
kurās bērniem bija iespēja ie-
pazīties ar Madonas Bērnu un 
jauniešu centra interešu izglī-
tības pulciņiem. 

Bija iespēja iesaistīties ke-
ramikas nodarbībās, kur bēr-
ni veidoja no māla spēli Māra 
Karlsona vadībā. Pie skolotājas 
Rimmas Smoļskas bērni ap-
guva papīra tehnikā dažādus 
darbiņus. Ar skolotāju Daci 
Sināti izbaudīja, kā ir pabūt 
īstos džungļos un Antarktīdā, 
izspēlējot izlaušanās istabas 
spēli. Ar skolotāju Daci Cauni 
iejutās leļļu lomās. Skolotājs 
Imants Pulkstenis piedāvāja 
automodelisma kluba ”Vabo-
le” nodarbību un ģitārspēli, kā 
arī  foto pamatus ar izzinošiem 
stāstiem. Improvizācijas teātra 
jaukumu pie skolotājas Ineses 
Zīles varēja sajust katrs. Viss 
multifunkcionālais jaunatnes 

iniciatīvu centrs “Kubs” tika 
piesmaržināts ar pasakaini 
gardo vafeļu smaržu darbnīcā 
pie kulinārijas pulciņa skolotā-
jas Ērikas Tropas. Floristikas 
nodarbībā ar skolotāju Karīnu 
Ravinsku bērni gatavojās jau-
najam mācību gadam, veidojot 
skaistus un krāšņus zīmuļus. 
Ar runas vingrinājumiem, ie-
kustinot ķermeni, atmiņas re-
akciju un, izspēlējot dažādus 
skečiņus, bērni darbojās kopā 
ar improvizācijas treneri Daci 
Dzilnu. Visu dienu garumā ar 
bērniem bija kopā audzinātāja, 
nometnes vadītāja Ieva Repša 

un nometnes audzinātāja Laura 
Zariņa. Pie Lauras tapa skaisti 
apdrukāti auduma maisiņi un 
Tkrekliņi. Kā arī ar mākslas 
skolotāju Ievu Repšu kopā bēr-
ni iepazinās, ko var darīt ino-
vatīvs mākslinieks ar jaunām 
tehnikām. 

Trešā diena bija aktīvi 
sportiskā diena, kad bērni ar 
skolotājām devās uz Praulie-
nas pagasta “Vistiņlejām”, mē-
rojot ceļu pa mežu un uzēdot 
gardās mellenes un brūklenes. 
Galapunktā visi viesmīlīgi tika 
uzņemti pie Madonas karame-
ļu saimniekiem Lindas, Arņa, 

Kaspara un Edgara, kur visas 
dienas garumā varēja baudīt 
āra aktivitātes. Tikām cienā-
ti ar cukura vati un izvizinā-
ti ar kvadriciklu. Cepām ārā 
pankūkas un baudījām atkal 
kopā būšanu, gatavojoties jau-
najam mācību gadam. Bērni 
bija neaprakstāmā sajūsmā 
par šīm Madonas BJC piedā-
vātajām aktivitātēm visu trīs 
dienu garumā. 

Informāciju sagatavoja  
IEVA REPŠA, 

Madonas Bērnu un jauniešu 
centra pedagogs

Jauns rekords 
“Elektronikas 
šķiratlonā” –  
Madonas novadā 
sašķirotas 
27,12 tonnas 
elektroiekārtu

Madonas novadā noslēdzies 
Latvijas Zaļā punkta kopā ar 
veikaliem “top!” un SIA “Eco 
Baltia vide” rīkotās kampaņas 
Vislatvijas “Elektronikas 
šķiratlons” 2. posms. 

Kopumā Madonas novadā 
kampaņai pieteicās starp vi-
siem novadiem lielākais iedzī-
votāju skaits – 151 dalībnieks, 
otrreizējai pārstrādei nododot 
rekordlielu elektrotehnikas ap-
jomu – 27,12 tonnas.

Katrs kampaņas dalībnieks 
elektronikas nodošanas brīdī ti-
ka reģistrēts izlozei ar laimestu  
veikalu tīkla “top!” dāvanu kar-
ti 20 eiro vērtībā, ko ieguva Zi-
naida. Savukārt lielāko iekārtu 
apjomu (~22 kg) Madonas no-
vadā sašķiroja Māris, kurš ie-
gūs “top!” dāvanu karti 30 eiro 
vērtībā. Ar uzvarētājiem kam-
paņas rīkotāji sazināsies indivi-
duāli tuvākajā laikā.

Kampaņas organizētāji pa-
teicas Madonas novada iedzīvo-
tājiem par plašo atsaucību un 
dalību projektā, aicinot turpināt 
šķirot mājsaimniecībā uzkrātos 
atkritumus un tādējādi rūpēties 
par tīru vidi novadā un zaļu Lat-
viju kopumā.

Plašāka informācija par 
kampaņas kopējiem rezultātiem 
pieejama vietnē www.zalais.lv.  

Informāciju sagatavoja  
ALISE ZVAIGZNE, 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste 

ECO BALTIA GRUPA

Trešā radošo aktivitāšu un izziņas diena – sportiskā diena, pārgājiens caur mežu uz Praulienas pagastu.
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Madonas novada 
pašvaldība  

AICINA DARBĀ:

IZGLĪTĪBAS 
PSIHOLOGU

SOCIĀLO  
PEDAGOGU

SPECIĀLĀS 
IZGLĪTĪBAS  
PEDAGOGU

Galvenie amata pienākumi saistīti ar 
darbu Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādēs.

Tiek piedāvāts:
• darbs uz nenoteiktu laiku;
• interesants, dinamisks un atbildīgs 

darbu;
• stabils atalgojums EUR 940,00 

pirms nodokļu nomaksas un 
sociālās garantijas atbilstoši 
valsts un pašvaldība iestādēs 
strādājošajiem.

Iesniedzamie dokumenti: 
• pieteikums, kas atrodams un 

jāaizpilda atbilstoši www.madona.
lv/pasvaldiba/vakances konkrētajā 
sludinājumā pievienotajai veidlapai, 

• motivēta pieteikuma vēstule, 
• dzīves un iepriekšējās 

profesionālās pieredzes 
apraksts Europass CV formā,  
izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas.

Pretendentiem dokumenti jāiesniedz 
līdz 2020. gada 28. augusta plkst. 
16.00:
• personīgi Madonas novada 

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

• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – 
Madonas novada pašvaldība, 
Saieta laukums 1,  
Madona, Madonas novads,  
LV-4801;

• ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu dokumentu nosūtot uz 
e-pastu: pasts@madona.lv

Pēc iesniegto dokumentu 
izvērtēšanas pretendenti tiks aicināti 
uz kompetenču interviju.

Tālruņi uzziņām:  
64860562; 26136230

Madonas novada pašvaldība 2019. gada nogalē ir uzsākusi projekta 
“Skeitparka izbūve Gaujas ielā 33, Madonā, Madonas novadā” 
īstenošanu. Projekta mērķis – izveidot mūsdienīgu skeitparku, lai 
veicinātu jauniešu brīvā laika jēgpilnu pavadīšanu un iedzīvotāju 
aktīvās atpūtas iespējas, veicinot ekstrēmā sporta veidu  
(BMX, skeitborda, skrituļslidošanas) attīstību Madonas novadā.

Projekta ietvaros ir izbūvēti skeitparka konstrukciju pamati, šo-
brīd notiek skeitparka konstrukciju uzstādīšana. Skeitparka lauku-
mā uzstādītās konstrukcijas ir sertificētas, un tās atbilst Latvijas 
Valsts standartam LVS EN 14974+A1:2010 “Skrituļošanas sporta 
būvju aprīkojums”.

Skeitparka laukuma izbūves darbus veic SIA “City playgrounds” 
par kopējo summu EUR 64 161,46, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada pašvaldības  

Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja

Madonas pilsētā būs skeitparks


