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

Madonas novadā  
un pilsētā tiek 
uzsākti, īstenoti un 
mērķtiecīgi turpināti 
lieli būvniecības un 
tehnoloģiju attīstības 
projekti.

3. lpp.

Uzziniet, kā noslēdzies 
2019./2020. mācību 
gads, kādas izmaiņas 
gaidāmas mācību 
saturā turpmāk, kā 
arī, kāds ir Madonas 
novada izglītības 
iestāžu vidējās 
izglītības programmu 
piedāvājums 
2020./2021. mācību 
gadam.

4.–5. lpp.

“Karjeras ziņā 
nevar būt augstāka 
izaicinājuma kā darbs 
sabiedrības labā”, 
atzīst Reinis Silups. 
Iepazīstinām ar jauno 
Aronas un Lazdonas 
pagastu pārvaldes 
vadītāju.

6. lpp

Projekta “Veselības 
veicināšanas un 
slimību profi lakses 
pasākumu īstenošana 
Madonas novada 
iedzīvotājiem” pirmā 
kārta noslēgusies. 
Turpinājums 
sekos! Piešķirts 
papildfi nansējums 
aktivitātēm līdz 
2023. gada nogalei. 

11. lpp

MADONAS PILSĒTAI – 94 !
2020. gada maijs

Lasiet 
numurā:

Ziedoša – īpaši skaista 
pavasarī, dinamiska – ar 
gudriem un strādīgiem 
cilvēkiem, mīļa – jo 
dzimtā, skaista – kad 
svinam svētkus kopā. 
Tā ir mana Madona. 
Jau 94 gadus Madona 
kādam ir bijusi mājas, 
darba vieta; vieta, kur 
veidot ģimeni, strādāt un 
mīlēt. Mēs esam Madonā 
šodien. Varam redzēt, kā 
pilsēta aug, attīstās, kļūst 
modernāka, skaistāka un 
sakoptāka.

Šogad gada pirmo daļu 
esam gājuši cauri grūtam 
laikam, taču esam bijuši 
atbildīgi, godprātīgi un 
pacietīgi. Tas mums ļāvis 
grūtākās dienas atstāt 
aiz muguras un šobrīd 
varam droši lūkoties pretī 
vasarai un mūsu pilsētas 
dzimšanas dienai. Jā, 
aizvien vēl piesardzīgi un 
atbildīgi, bet tomēr.

Sveiksim svētkos mūsu 
Madonu savās domās, 
ģimenēs, draugu lokā. 
Bez lieliem pasākumiem, 
bet tas nenozīmē, 
ka mazāk mīļi un 
sirsnīgi. Pastāvēs, 
kas pārmainīsies un 
pielāgosies. Arī mēs un 
mūsu pilsēta.

Daudz laimes Madonas 
94. dzimšanas dienā!

Madonas pilsētai šogad aprit 
94. gadskārta, kopš pilsētas 
statusa iegūšanas 1926. gada  
7. jūnijā, un pilsēta to atzīmēs, 
jo mums ir ko svinēt! Mēs joprojām 
esam pilsēta un novads, kurā 
šobrīd nav reģistrēts neviens 
vīrusa COVID-19 saslimšanas 
gadījums. Lai šo labo ziņu pēc 
iespējas saglabātu, kā arī ņemot 
vērā, ka valstī joprojām izsludināta 
ārkārtējā situācija, svētki BŪS, 
bet šogad noritēs citādi. Izpaliks 
pulcēšanās tirgus placī, dažādas 
radošas un sportiskas aktivitātes, 
balle estrādē… 

Tomēr pilsēta saviem iedzī-
votājiem un viesiem piedāvās 
aktivitātes, kurās varēs pie-
dalīties attālināti vai ievērojot 
2 metru distanci un nepārsnie-
dzot noteikto skaitu – 25. 

NO 1. LĪDZ 7. JŪNIJAM
Visas svētku nedēļas ga-

rumā no 1. līdz 7. jūnijam Ma-
donas Novadpētniecības un 
mākslas muzejs piedāvās orien-
tēšanās spēli pilsētā “Vēro, at-
rodi, izzini Madonu”. Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā 
būs lejupielādējama darba lapa 
ar 15 uzdevumiem. Izdrukā la-
pu, dodies sev tīkamā laikā ie-
pazīt pilsētu un meklē atbildes. 
Pēc pilsētas svētkiem publicē-
sim visu 15 detaļu stāstus.

Vēl muzejs sagatavojis slēp-
ņošanas spēli “Burtu medī-
bas” – muzeja izstāžu zālēs “iz-
mētāti” burti, kurus uzmeklējot 
un saliekot kopā, atklāsies kāds 
muzeja noslēpums…

6. JŪNIJĀ
10.00–13.00 
Madonas novada bibliotēka 

savā pagalmā, zaļajā zonā (Sko-
las ielā 12) piedāvās izzinošas 
aktivitātes “No Madonas līdz 

Madonai”. Aicinām apmeklēt 
EDIC informatīvo telti.

10.00–16.00
Jau tradicionāli Madonas 

Novadpētniecības un mākslas 
muzejs pilsētas svētkos nodroši-
na muzeja izstāžu apmeklējumu 
bez maksas, tā arī šogad. Būs 
apskatāmas izstādes no muzeja 
krājuma: “Krāsu spēles muze-
jā”, “Barkava. Māls. Vēstījums 
iz senajām mājvietām” un “No 
Barkavas pagasta vēstures”.

Plašāku informāciju par iz-
stādēm un darba laikiem mek-
lējiet Madonas novada pašval-
dības un muzeja mājaslapā. 
Izstādes bez maksas būs iespē-
jams apskatīt arī 5. un 7. jūnijā.

12.00–16.00
Pie pilsētas vides objekta 

“Mana Madona” Priežu kalni-
ņā iedzīvotāji aicināti, ievērojot 
vienas mājsaimniecības princi-
pu, izdejot visiem zināmo tautas 
deju “Plaukstiņpolka”. Visi de-
jotāji tiks filmēti.

Nav arī jābaidās, ja šķiet, ka 
deja piemirsusies –  būs horeo-
grāfs, kurš atgādinās deju soli, 
kā arī skanēs mūzika, turklāt 
skaņdarbs īpaši Madonas dzim-
šanas dienai būs pašmāju gru-
pas Sub Scriptum aranžēts un 
iespēlēts.

12.00–13.00 
Madonas ielas pierūcinās 

motokluba “Brīvie Vanagi” 
(Free Hawks) motociklisti, kuri 
dosies parādes braucienā cauri 
un apkārt pilsētai.

13.00–18.00
Jaunākajiem pilsētas iedzī-

votājiem Madonas pilsētas kul-
tūras nams būs sarūpējis īpašu 
piedzīvojumu – došanos labirin-
tā. Labirints “94 < --- > 49” at-
radīsies kultūras nama skvē-
riņā, būs 94 metrs garš un 

absolūti drošs. Galvenais uzde-
vums būs iziet labirintu līdz pa-
slēptajam pilsētas simbolam – 
Madonas gailim. 

9.00–22.00 
Visas dienas garumā – pār-

steiguma koncerti Madonas 
daudzdzīvokļu māju pagalmos – 
Rūpniecības ielas, Raiņa ielas 
un Augu ielas rajonā (koncertu 
laiki un vietas tiks izziņotas ie-
priekšējā vakarā).

Rīta pusē uzstāsies Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas sko-
las talantīgākie audzēkņi, die-
nasvidū R. Blaumaņa Mado-
nas tautas teātra aktieri lasīs 
Madonas autoru prozas un dze-
jas darbus par mūsu pilsētu, tos 
muzikāli papildinās saksofo-
nists Kārlis Auziņš, savukārt, 
vakara izskaņā muzicēs Didzis 
Melderis un Žoržs Siksna.

Aicinām iedzīvotājus nepul-
cēties, bet atvērt logus un bal-
kona durvis, lai mūzikas ska-
ņas ienāk ikvienā mājā. 

7. JŪNIJĀ
Tā kā Madonas pilsētas 

dzimšanas diena ir tieši 7. jū-
nijā, tad aicinām ikvienu ma-
donieti to nosvinēt ar kārtīgu 
dzimšanas dienas kūku savās 
mājās tuvāko cilvēku lokā. 

Sveicam svētkos!

P.S. Pilsēta joprojām gai-
da Tavu apsveikumu dzimša-
nas dienā (līdz 3. jūnijam) uz 
e-pasta adresi: apsveikums@
madona.lv. Skaistāko un mī-
ļāko apsveikumu autoriem būs 
pārsteiguma balva.

Informāciju sagatavoja 
DAIGA TORSTERE,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste kultūras jomā

AGRIS LUNGEVIČS
Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs

Cienījamie 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji!
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Madonas novada pašvaldības domes 
21. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par aizņēmuma 
ņemšanu 
ERAF projekta 
īstenošanai 

Bērzaunes pagastā
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu projekta “Publisko ceļu iz-
būve uz uzņēmumiem Bērzau-
nes pagastā” īstenošanai 
172 578,27 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem. Aizņēmu-
mu apgūt 2020. un 2021. ga-
dā un tā atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Projektā plānotās darbī-
bas ir publisko ceļu izbūve 
(1 142,45 m) uz uzņēmumiem 
Bērzaunē un būvuzraudzība.

Par Madonas novada 
Attīstības programmas 
investīciju plāna 
aktualizāciju

Lai veicinātu Madonas no-
vada ilgtspējīgu attīstību, plā-
nojot budžeta līdzekļu lietderī-
gu izlietojumu, kā arī saskaņā 
ar MK noteikumiem Nr. 278 
“Noteikumi par nosacījumiem 
un kartību, kādā pašvaldībām 
izsniedz valsts aizdevumu ār-
kārtējās situācijas ietekmes 
mazināšanai un novēršanai 
saistībā ar Covid-19 izplatību” 
aktualizēts Madonas novada 

attīstības programmas 2013.–
2020. gadam investīciju plāns 
(2018.–2020. gadam).

Ar dokumentiem var iepa-
zīties pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv sadaļā „No-
vada attīstības plānošanas do-
kumenti” vai pašvaldības Ad-
ministratīvajā nodaļā Saieta 
laukumā 1, Madonā, tās dar-
ba laikā.

Par 5–6 gadus vecu bērnu 
mācībām klātienē novada 
pašvaldības izglītības 
iestādēs ārkārtējās 
situācijas laikā

Nolemj nodrošināt 5–6 ga-
dus veco bērnu mācības klā-
tienē, lai sekmētu sagatavoša-
nos 1. klasei, Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs 
2020. gada jūnija mēnesī.

Nepieciešamības gadījumā, 
izglītības iestādei, sadarbojo-
ties ar izglītojamo vecākiem 
un nodrošinot individuālu pie-
eju, var tikt noteikts ilgāks ap-
mācību laiks bērnu sagatavo-
šanai mācībām 1. klasē.

Par ģenerālmajora 
Nikolaja Jakuņina 
pārapbedīšanu  

Patlaban notiek pārbūves 
darbi Madonas Valsts ģimnā-
zijas ēkā (Skolas ielā 10). Sko-
las teritorijā atrodas Padomju 
armijas ģenerālmajora Nikola-
ja Jakuņina apbedījuma vieta. 
Apbedījuma atrašanās vieta ir 
pretrunā ar šodienas politis-

kās ideoloģijas pamatnostād-
nēm un kultūrvides politiku 
Latvijā. Vēl vairāk šo nesamē-
rību pastiprina skolēnu pas-
tāvīga klātesamība, kas rada 
tiem neizprotamus priekšsta-
tus par apbedīšanas tradīcijām 
Latvijā. Latvijā kritušie kara-
vīri tiek apglabāti Brāļu ka-
pos, kur tiem izrādīts gods un 
cieņa, neskatoties, kādā armi-
jā karojis. Nolemj uzsākt ģene-
rālmajora Nikolaja Jakuņina 
pārapbedīšanas procesu un ri-
sināt jautājumu par pieminek-
ļa pārvietošanu uz Brāļu ka-
piem (Parka ielā 5, Madonā).

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamā 
mājā Madonā

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Saules ielā 40, Madonā, Ma-
donas novadā, dzīvokļu īpaš-
nieku kopībai 50% apmērā no 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas izmaksām, kas ir 
635,25 eiro.

Līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumiem tiek 
piešķirts:

– dzīvojamās daudzdzīvok-
ļu mājas energoaudita veikša-
nai līdz 50% no izmaksām;

– tehniskās apsekošanas 
veik šanai līdz 50% no izmak-
sām; 

– energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas tāmes sastā-
dīšanai līdz 50% no izmaksām;

– vienkāršotās renovāci-
jas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšanai līdz 50% no iz-
maksām.

Par medību tiesību nomas 
maksu      

Nolej noteikt nomas maksu 
par medību tiesību nomu paš-
valdības īpašumā esošajās me-
ža platībās un ārpus meža ze-
mes platībās 0,40 eiro par 1 ha 
(lauksaimniecības zemei un 
mežiem). Lēmums stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc dienas, 
kad izbeigta ārkārtējā situāci-
ja saistībā ar Covid-19 izplatī-
bu. Ar šī lēmuma spēkā stāša-
nos spēku zaudē pašvaldības 
2010. gada 29. jūnija lēmums 
„Par medību tiesību nomu Ma-
donas novada pašvaldībai īpa-
šumā un lietošanā esošajos ne-
kustamajos īpašumos”. 

Par grozījumiem novada 
pašvaldības amata vienību 
sarakstos

Lai nodrošinātu Haralda 
Medņa kultūrizglītības cen-
tra “Dziesmu svētku skola” 
darbību, izstrādātu un reali-
zētu attīstības un mārketinga 
stratēģiju, veidotu radošu vi-
di, nodrošinātu publicitāti un 
veiktu citus pasākumus, no-
lemj ar 2020. gada 1. jūliju iz-
veidot jaunu Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeja 
amata vienību: Dziesmu svēt-

ku skolas vadītājs, profesijas 
kods – 3435 23, amata vienību 
skaits – 1, mēnešalgas likme  – 
803 eiro, mēnešalgas fonds  – 
803 eiro.

Par saskaņojumu Lubānas 
novada pašvaldībai 
aizņēmuma saņemšanai  

Nolemj saskaņot Lubānas 
novada pašvaldības investīci-
ju projektu “Latgales ielas at-
jaunošana Lubānā” par kopējo 
summu 100 016,69 eiro un aiz-
ņēmuma saņemšanu 75 000 ei-
ro apmērā projekta īstenošanai. 

Projektā ir plānota Latga-
les ielas atjaunošana 1,219 km 
garumā Lubānā, veicot divkār-
tu virsmas apstrādi un grants 
seguma atjaunošanu.

Lubānas novada pašvaldī-
bai, lai saņemtu Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijas pozitīvu atzinumu 
par aizņēmuma saņemšanu in-
vestīciju projekta īstenošanai, 
ir nepieciešams Madonas nova-
da pašvaldības domes lēmums 
par saskaņojuma sniegšanu, 
jo Madona administratīvi te-
ritoriālās reformas rezultātā 
tiks noteikta kā attiecīgā nova-
da administratīvais centrs pēc 
2021. gada pašvaldību vēlēša-
nām.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Lietvedības nodaļas vadītāja

 
Ar lēmumu pilnu tekstu  

var iepazīties 
www.madona.lv vai klientu 

apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1, Madonā 

Par 
līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
projektam

Nolemj piešķirt biedrībai 
“Stūrakmens”, līdzfinansēju-
mu 537 eiro apmērā projekta 
“Nometņu vietas labiekārtoša-
na” īstenošanai.

Projekts paredz Nometņu 
vietas labiekārtošanu Mācī-
tājmuižas, Praulienas pagas-
ta, Madonas novada teritorijā, 
paredzot iegādāties 22 salie-
kamās gultas, 2 kūdras biotu-

aletes konteinerus. Nometņu 
vieta netiks izmantota peļņas 
gūšanai.

Nolemj piešķirt biedrībai 
“Mēs – Barkavas pagastam”, 
Barkava, līdzfinansējumu 
558,06 eiro apmērā projekta 
“Sporta pasākumu un treniņu 
kvalitātes celšana Barkavas 
pagastā” īstenošanai.

Projekta ietvaros paredzēts 
nomainīt grīdas segumu tre-
nažieru zālē, iegādāties dažā-
du treniņu aprīkojumu, kas 
paplašinās iespējas treniņiem 
gan individuālajos, gan ko-
mandu sporta veidos. 

Par dāvinājumu Madonas 
muzejam

Nolemj Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzejam 
pieņemt no mākslinieka Mā-
ra Čačkas dāvinājumu (ziedo-
jumu) – 5 gleznas 6 000 eiro 
vērtībā, kuras būtiski papildi-
nās muzejā esošo laikmetīgās 
mākslas darbu kolekciju un 
tiks izmantoti mākslas un ce-
ļojošo izstāžu veidošanā. 

Mākslinieks Māris Čačka 
ir dzimis Varakļānos 1976. ga-
dā, šobrīd ir Daugavpils  paš-
valdības iestādes “Marka Rotko 

mākslas centrs” direktors. Mu-
zeja darbība paredz komplektēt 
un saglabāt novadnieku darbus.

Par valsts budžeta 
mērķdotācijas piešķiršanu 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem 2020. gadā   

Nolemj sadalīt piešķir-
to 2020. gada pirmā pusgada 
valsts budžeta mērķdotāciju 
14 490,50 eiro māksliniecisko 
kolektīvu vadītājiem darba sa-
maksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām ie-
maksām.

Valsts budžeta mērķdotā-
cija ir piešķirta 32 Madonas 
novada G1 grupas (kori, deju 
grupas, koklētāju ansambļi un 
pūtēju orķestri) un deviņiem 
G2 grupas (amatierteātri, fol-
kloras kopas, tautas lietišķās 
mākslas studijas, mazākum-
tautību kolektīvi, vokālie an-
sambļi, tautas mūzikas kape-
las) kolektīviem. Vienam G1 
koprepertuāra kolektīvam ap-
rēķināti 794 eiro un vienam G2 
grupas kolektīvam aprēķināti 
397 eiro. Latvijas Nacionālais 
kultūras centrs mērķdotāci-
jas pārskaitīšanu pašvaldībām 
veic divas reizes gadā.

Madonas novada pašvaldības domes
30. aprīļa sēdes lēmumu pārskats

Par finanšu 
ekonomisko 
aprēķinu 
veikšanu 

projektā “Sporta 
infrastruktūras  
attīstība Madonā”

Madonas novada pašvaldības domes
19. maija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Viena no pašvaldības auto-
nomajām funkcijām ir nodroši-
nāt veselības aprūpes pieejamī-
bu, kā arī veicināt iedzīvotāju 
veselīgu dzīvesveidu, tai skai-
tā nodrošināt kvalitatīvu un 
daudzpusīgu sporta nodarbību 
organizēšanu Madonas nova-
da izglītības iestāžu izglītojama-
jiem un novada iedzīvotājiem.

Nolemj veikt finanšu ekono-
misko aprēķinu veikšanu pub-
liskās un privātās partnerības 
projektā “Sporta infrastruktū-
ras attīstība Madonā”, kā arī no-
sūtīt minētos aprēķinus Finan-
šu ministrijai un Centrālajai 
finanšu un līgumu aģentūrai, 
lai noteiktu publiskās un privā-
tās partnerības piemērojamību 

konkrētā projekta īstenošanā, 
raugoties no publiskās perso-
nas finanšu resursu racionālas 
un efektīvas izmantošanas vie-
dokļa, un to, kāds publiskās un 
privātās partnerības līgums 
slēdzams, lai veiksmīgi īsteno-
tu attiecīgo būvdarbu veikša-
nas vai pakalpojuma sniegša-
nas projektu.
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Būvdarbi norit kādreizējās 
Madonas pilsētas 2. vidussko-
las ēkā, kas pēc būvdarbu īs-
tenošanas pārtaps par Mado-
nas Valsts ģimnāzijas mītnes 
vietu. Šobrīd būvdarbi objek-
tā noris 1. kārtā “Savienojošā 
korpusu pārbūve starp esošo 
ēku un sporta zāli”, kas paredz 
savienojošā korpusa paplaši-
nāšanu, izveidojot divstāvīgu 
ēkas korpusu, ēkas 1. stāvā iz-
veidojot ēdamzāli, ēdiena sa-
dales telpas, telpu siltummez-
glam, atsevišķu ieejas mezglu, 
kāpņu telpas, gaiteņus. Lai no-
drošinātu vides pieejamību ša-
jā korpusā, tiks izbūvēts lifts. 
Ēkas 2. stāvā paredzēts izvei-
dot mācību kabinetus, 2. kār-
tā “Esošās sporta zāles un pa-
līgtelpu pārbūve”, kas paredz 
pagrabstāvā izveidot gardero-
bes ar 46 slēdzamiem apavu 
žāvēšanas skapīšiem, sanmez-
glus, trenažieru zāli, ģērbtu-
ves, arhīva telpu, saimniecī-
bas palīgtelpas, kāpņu telpas 
un papildus evakuācijas iz-
ejas. 1. stāvā paredzēts atjau-
not sporta zāli, ģērbtuves un 
palīgtelpas, savukārt 2. stā-
vā paredzēts izveidot medi-
ju studiju un  sporta klasi, 3. 
kārtā “Esošās skolas ēkas un 

palīgtelpu pārbūve”, kas pa-
redz pagrabstāvā izveidot dar-
bmācības, mājturības un teh-
noloģiju kabinetus, garderobi 
ar 126 slēdzamiem apavu žā-
vēšanas skapīšiem un tau-
tas tērpu noliktavu. Korpu-
sa 1. stāvā paredzēts izveidot 
bibliotēku, lasītavu, grāmatu 
glabātuvi, dežuranta telpu, at-
jaunot sanmezglus un mācību 
kabinetus, 2. stāvā paredzēts 
izveidot skolas direktora kabi-
netu, skolotāju istabu, atjau-
not sanmezglus, aktu zāli un 
mācību kabinetus, 3. stāvā at-
jaunot sanmezglus un izveidot 
mācību kabinetu telpas, savu-
kārt, ēkas 4. stāvā paredzēts 
izveidot mūzikas kabinetu, vi-
zuālās mākslas studiju un iz-
stāžu telpu. Lai nodrošinātu 
vides pieejamību šajā korpusā, 
tiks izbūvēts lifts.

Ar 2020. gada 1. jūni-
ju paredzēts uzsākt būvdar-
bu 4. kārtu – “Esošā skolas sta-
diona pārbūve”, kas paredz 
atjaunot esošo stadionu, iz-
veidojot trīs celiņu skrejceļu, 
četrus 100 m distances ce-
liņu skrejceļu, tāllēkšanas 
bedri, augstlēkšanas, šķēp-
mešanas un lodes grūšanas 
sektoru, skatītāju sēdvietas, 

futbola laukumu ar mākslī-
go segumu, norobežojošu žo-
gu apkārt stadiona teritorijai. 
Basketbola laukumu ar jau-
nu gumijas plākšņu segumu 
un basketbola groziem. Volej-
bola laukumu ar smilšu segu-
mu, āra trenažieru laukumu 
ar gumijas plākšņu segu-
mu, kas aprīkots ar mūsdie-
nu prasībām atbilstošiem tre-
nažieriem. Esošās palīgēkas 
nojaukšanu, tās vietā uzstā-
dot konteinertipa būvi spor-
ta aprīkojuma uzglabāšanai. 
Stadiona pieguļošās teritori-
jas apzaļumošanu, celiņu iz-
veidošanu, apgaismojuma un 
videonovērošanas ierīkošanu.

Būvdarbus projekta ietva-
ros veic SIA “WOLTEC”, au-
toruzraudzību nodrošina SIA 
“Ceturtais stils” un būvuz-
raudzību – SIA “Būvrem”.

Būvobjekta kopējās iz-
maksas – EUR 4 222 098,29, 
t.sk. pievienotās vērtības no-
doklis.

Informāciju sagatavoja 
INDRA KĀRKLIŅA,

Projektu ieviešanas nodaļas
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Projekts “Ieviest un demonstrēt viedās 
pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, 
nomainot ielu apgaismojumu uz LED 
apgaismojumu ar viedo vadību”, ident. 
Nr. EKII -3/12 tiek īstenots sadarbībā ar 
Latvijas Vides investīciju fondu. 

Projekta mērķis – ieviest un demons-
trēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Ma-
donas pilsētā, nomainot ielu apgaismo-
jumu uz LED apgaismojumu ar viedo 
vadību, tādā veidā samazinot siltumnīc-
efekta gāzu emisijas.

Projektā paredzēts veikt sekojošas 
aktivitātes – esošo gaismekļu demontā-
žu, LED gaismekļu ar nominālo jaudu 
30W, 46W, 61W, 78W un 100W iegāde un 
montāža, viedā apgaismojuma sistēmas 
segmenta kontrolieru iegāde un montā-
ža un gaisa piesārņojuma sensora iegā-
de un montāža.

Ar Emisiju kvotu izsolīšanas instru-
menta (EKII) atbalstu 59 pilsētas ielās 
plānota 889 esošo nātrija tipa gaismek-
ļu nomaiņa uz gaismu izstarojošu diožu 
(LED) tipa gaismekļiem.

Madonas novada 
pašvaldība sadarbībā ar 
Madonas novada fondu 
un Lauku atbalsta 
dienestu ir īstenojusi 
projekta “Bērzaunes 
pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma 
iegāde”, ident. Nr. 16-
5-AL2- A019.2203-
000016 1. kārtu.

Būvniecības 1. kār-
tas ietvaros ir veikta 
esošo kultūras nama 
telpu atjaunošana – 
WC un invalīdu WC 
izbūve, garderobes 
telpu, foajē telpu atjau-
nošana, aktu zāles at-
jaunošana un inženiertīklu izbūve. Lai nodrošinātu piekļuvi 
kultūras namam un tā iekštelpām, pie ēkas galvenās ieejas ir 
izbūvēts panduss, savukārt, lai no 1. stāva nokļūtu uz 2. stā-
vu, ir uzstādīts invalīdu pacēlājs. Projekta ietvaros ir iegādāts 
arī aprīkojums – krēsli, aizkari un žalūzijas.

Būvdarbus veica SIA “Latbūvnieks”, autoruzraudzību no-
drošināja SIA “B&L projekti” un būvuzraudzību – SIA “Ma-
donas būve”.

Šobrīd projektā noris darbs pie 2. kārtas, kurā paredzēts 
uzstādīt ventilācijas iekārtas un izbūvēt ventilācijas gaisa va-
dus, izbūvēt no jauna skatuves griestu konstrukciju un iegā-
dāties arī skaņu un gaismu aparatūru. 

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA,
Projektu ieviešanas nodaļas

projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Īstenojot visas projektā ietvertās aktiv itātes: viedā apgaismojuma sistēmas segmen-
ta, gaismekļa kontrolieru, gaisa piesārņojuma un laika apstākļa sensora, satiksmes uz-
skaites sensoru uzstādīšanu, elektroenerģijas patēriņa ietaupījums apgaismojumam ar 
viedo vadības sistēmu būs 498 592 kWh gadā, kas sniegs CO2 emisiju samazinājumu 
54 347 kg CO2 gadā,

Šobrīd darbi projekta ietvaros norisinās Raiņa, Valmieras, Kalna, Ceriņu, Daugavas,  
Gaujas, Veidenbauma, Miera, Ausekļa, Liepājas, Orehovozujevas, Cesvaines, Augu, Avo-
tu, Ezera, Maskavas, O. Kalpaka, Mazā, Bērzu ielās un Saieta laukumā.

Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA “Vizulo Solutions”.
Projekta kopējās izmaksas ir 779 188,34 eiro, no kuriem EKII finansējums – 

482 462,43, savukārt, Madonas novada pašvaldības finansējuma daļa – 296 725,91 eiro. 

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA,
Projektu ieviešanas nodaļas

projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā”, 
ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017 ietvaros norisinās būvdarbi objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona pārbūve”. 

Ielu apgaismojuma 
nomaiņa Madonas pilsētā

Bērzaunes pagasta tautas 
nama pārbūve

Būvdarbi Madonas Valsts ģimnāzijas ēkā
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2019./2020. mācību gads ir 
gandrīz noslēdzies. Šoreiz – 
valstī izsludinātās ārkārtējās 
situācijas apstākļos – lielākajai 
daļai skolēnu mācību gada 
nogale ir aizritējusi attālinātā 
mācību režīmā, bez kopīgiem 
skolas pasākumiem un jautriem 
svētku mirkļiem klases 
kolektīvā. 

Tomēr izglītības iestāžu la-
bā pieredze rāda, ka arī at-
tālināti ir iespējams ne tikai 
nosūtīt un saņemt mācību uz-
devumus, bet arī rast dažā-
dus veidus, kā uzturēt dzīvu 
emocionālo saikni ar klases-
biedriem, skolotājiem, kopā iz-
vērtēt šajā neparastajā laikā 
piedzīvoto, pārdzīvoto un sa-
sniegto. Grūtību pārvarēšana  
prasa daudz spēka, bet arī da-
ra mūs stiprus, attīsta radošu-
mu, atklāj un pilnveido spējas,  
kuras iepriekš nemaz neesam 
apzinājušies vai pietiekami no-
vērtējuši. Kopumā par attāli-
nāto mācību norisi var teikt, 
ka process ir bijis pietiekami 
veiksmīgs. Īsā laikā, pedago-
giem savstarpēji sadarbojoties 
un meklējot labākos risināju-
mus attālinātu mācību orga-
nizēšanā, izglītības iestādes ir 
praktiski uzsākušas lietpratī-
bā balstītas mācīšanās ievieša-
nu. Ja arī kāds mazāk svarīgs 
jautājums no mācību plānā 
paredzētā nav pilnībā apgūts 
vai saņemtais vērtējums kādā 
no mācību priekšmetiem nav 
tik augsts, kā cerēts, to ir ie-
spējams pilnveidot nākama-
jā gadā. Būtiski, ka skolēni ir 
spējuši attīstīt  tādas dzīvei ne-
pieciešamās prasmes kā laika 
plānošana, pašvadīta mācīša-
nās, kritiskā domāšana, prob-
lēmu risināšana, jēgpilna teh-
noloģiju izmantošana un citas. 
Tas ir nozīmīgs ilgtermiņa ie-
guvums. Par to  jāsaka liels 
paldies ne tikai skolotājiem, 

bet arī  izglītojamo ģimenēm. 
Ļoti liela nozīme ir bijusi vecā-
ku atbalstam, spējai būt līdzās 
un palīdzēt saviem bērniem – 
gan ar padomu vai skaidroju-
mu mācībās, gan sapratni, ie-
drošinot un nomierinot šaubu 
vai neveiksmju brīžos. Domā-
ju, ka šis saspringtais, ko-
pā aizvadītais laiks ir 
ļāvis dziļāk iepazīt 
un  novērtēt vie-
nam otru.  

Mācību gads 
vēl turpinās 9. un 
12. klašu skolē-
niem, kā arī profe-
sionālo izglītības ies-
tāžu noslēguma kursa 
audzēkņiem, kuriem no 13. 
maija ir atļauts  apmeklēt klā-
tienes konsultācijas, lai uz-
labotu mācību sasniegumus, 
labāk sagatavotos attiecīgā iz-
glītības posma noslēgumam 
un izglītības turpināšanai nā-
kamajā pakāpē. 9. klašu skolē-
niem šogad valsts pārbaudes 
darbi ir atcelti, un no 12. jūni-
ja viņi varēs saņemt apliecības 
par pamatizglītības ieguvi. 

Savukārt 12. klases skolē-
niem un profesionālo izglītī-
bas iestāžu noslēguma kursa 
audzēkņiem eksāmeni ir jā-
kārto, jo iegūtais vērtējums un 
sertifikāti par vidējo vispārē-
jo izglītību nodrošinās visiem 
vienlīdzīgas iespējas iestāties 
gan Latvijas, gan citu valstu 
augstskolās ne tikai šogad, bet 
arī pēc gada vai vairākiem ga-
diem. Lai iegūtu atestātu par 
vispārējo vidējo izglītību, sko-
lēniem jākārto trīs obligātie 
centralizētie eksāmeni: vie-
nā svešvalodā (pēc izvēles), 
latviešu valodā un matemā-
tikā. Ceturtais jeb izvēles ek-
sāmens šogad nav obligāts, to-
mēr liela daļa novada 12. klašu 
skolēnu ir nolēmuši to kārtot, 
lai varētu iestāties izvēlētajā 
augstskolā. Ņemot vērā šī brī-

ža situāciju, eksāmeni notiks, 
ievērojot noteiktus epidemio-
loģiskās drošības pasākumus, 
par galveno izvirzot audzēkņu 
un pedagogu veselību. Mācī-
bu gada nogale, mācoties attā-
lināti, ir aizritējusi emocionāli 
saspringti, neziņā par turpmā-

kām prasībām un ierobežo-
jumiem, tādēļ Valsts iz-

glītības satura centrs 
(VISC) pārbau-
des darbu prog-
rammās ir veicis 
izmaiņas: sama-
zināts uzdevumu 

daudzums, saglabā-
jot eksāmenu grūtības 

pakāpi, ir pārskatīti vēr-
tēšanas kritēriji, samazināts 
eksāmenu ilgums (līdz 3 stun-
dām), svešvalodās nebūs valo-
das lietojuma daļas. Pēc VISC 
sniegtās informācijas – “jaunu, 
iepriekš nepazīstamu uzdevu-
mu pievienošana eksāmenos 
nebūs”.  

Vēlēsim ikvienam skolē-
nam pārliecību par saviem spē-
kiem, optimismu, veiksmi un 
panākumus pārbaudes darbos!

Darbs norit arī pirmssko-
las izglītības iestādēs. Ņemot 
vērā epidemioloģisko situāci-
ju valstī un bērnu vajadzības, 
pirmsskolas turpinās strādāt 
dežūrgrupu režīmā. Grozīju-
mi valdības ārkārtējās situāci-
jas rīkojumā paredz arī iespē-
ju (atbilstoši vecāku izvēlei) 
no 12. maija organizēt 5–6 ga-
dus veco bērnu mācību procesu 
klātienē, lai nodrošinātu saga-
tavošanos 1. klasei. Madonas 
novada pašvaldība ir lēmusi, 
ka klātienes mācības šiem bēr-
niem tiks nodrošinātas jūnijā.

Klātienē no 2020. gada 
12. maija drīkst organizēt arī 
sporta treniņus (nodarbības), 
ievērojot noteiktos epidemiolo-
ģiskās drošības nosacījumus.

Ticot, ka epidemioloģiskā 
situācija valstī attīstīsies po-

zitīvi, vasarā varētu organizēt 
arī bērnu nometnes.

Vasarai, saulei, labām do-
mām un kopības sajūtai ir 
dziedinošs spēks. Lai visiem 
skolēniem, viņu ģimenēm un 
pedagogiem vasarā izdodas at-
pūsties, stiprināt veselību un 
smelties spēku jauniem dar-
biem! 

 Turpmākās izglītības iespējas 
skolēniem vidējās izglītības 
pakāpē

Ar jauno 2020./2021.mā-
cību gadu Latvijas skolās tiks 
uzsākta pilnveidotā – lietpratī-
bas pieejā balstītā – mācību sa-
tura pakāpeniska ieviešana. 

Atbilstoši jaunā pamatiz-
glītības standarta prasībām no 
2020. gada 1. septembra   mācī-
ties sāks 1. klases, 4. klases un 
7. klases skolēni.

Sākot ar 2020./2021. mācī-
bu gadu mainīsies arī veids, kā 
organizētas mācības vispārējā 
vidējā izglītībā. Jau šajā vasa-
rā skolēniem, kas 1. septembrī 
uzsāks mācības 10. klasē, būs 
jāizvēlas, ko mācīties vidussko-
lā. 

Visās vidusskolās Latvi-
jā tiks mācīti pamata mācību 
priekšmeti no visām (7) mā-
cību jomām. Tie veidos 2/3 no 
mācību satura. Šie vispusīgie 
zināšanu un prasmju pamati 
katrā mācību jomā dos skolē-
nam plašu redzesloku un pla-
šas izvēles iespējas nākotnē. 
Kopējā mācību slodze vidus-
skolēniem saglabāsies tikpat 
liela kā līdz šim – 36 stundas 
nedēļā. 

Jaunā pieeja vienlaikus pa-
redz iespēju izvēlēties, kādā 
dziļumā, atkarībā no savām 
interesēm, katru mācību jomu 
apgūt. Skolēni varēs izvēlēsies 
un apgūt 3 padziļinātos kur-
sus, kurus mācīties augstāka-
jā mācību satura apguves līme-

nī, veiks un aizstāvēs projekta 
darbu – pētniecības vai jaunra-
des, vai sabiedrisko darbu sais-
tībā ar vienu vai vairākiem pa-
dziļinātajiem kursiem.

Skolas veido savu piedāvā-
jumu – padziļināto kursu kom-
plektus jeb “izvēļu grozus”, 
ņemot vērā gan skolas reālās 
iespējas, gan skolēnu vajadzī-
bas, intereses, nākotnes karje-
ras nodomus, kā arī valsts un 
novada  attīstības tendences. 
Lielākām skolām piedāvājums 
varētu būt plašāks, taču nevie-
na skola Latvijā nepiedāvās vi-
sus padziļinātos kursus. Tāpēc 
skolēniem ļoti svarīgi saprast 
savas intereses un izskatīt pie-
dāvājumu ne tikai vienā, bet 
vairākās skolās.

Lai skolēniem nodrošinā-
tu daudzveidīgu padziļinā-
to kursu pieejamību Madonas 
novadā un pilsētā, šajā proce-
sā ir iesaistījusies arī pašvaldī-
ba. Sadarbībā ar skolu vadību 
ir pārrunātas katras izglītības 
iestādes turpmākās attīstības 
ieceres, resursi, īpašās iespē-
jas, no skolēnu aptaujām gūtie 
secinājumi par pieprasījumu, 
lai kopā izveidotu sabalansētu, 
kvalitatīvu, starp skolām sa-
skaņotu un skolēniem aktuālu 
izglītības programmu piedāvā-
jumu Madonas novadā. 

Šajā izdevumā interesen-
tiem ir iespējams vienkopus 
iepazīties ar Madonas novada 
izglītības iestāžu vidējās izglī-
tības programmu piedāvājumu 
2020./2021. mācību gadam un 
9. klašu absolventu turpmākās 
izglītības iespējām novada teri-
torijā atbilstoši interesēm, spē-
jām un vajadzībām.

Informāciju sagatavoja  
SARMĪTE JANSONE, 

Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas vadītāja 

vietniece

Aktualitātes izglītībā Madonas novadā

Madonas novada bibliotēka 
atkal ir atvērta lasītāju 
klātienes apmeklējumiem. 
Aicinām pievērst uzmanību 
tam, ka piesardzības nolūkos 
ir ieviesti dažādi ierobežojumi, 
kas var mainīties atkarībā no 
situācijas.

Cienījamie apmeklētāji! 
1. Apmeklētāju skaits Mado-

nas novada bibliotēkā vienlai-
cīgi ir 25 personas, nodrošinot 
divu metru distances ievēroša-
nu starp apmeklētājiem, starp 
darbiniekiem, kā arī apmeklē-
tājiem un darbiniekiem, izņe-
mot gadījumus, ja personas dzī-
vo vienā mājsaimniecībā. 

2. Ir mainījusies lasītā-
ju apkalpošanas norise: ienā-
kot bibliotēkā, grāmatas jāno-
dod 1. stāva foajē, kur tās tiks 

ievietotas karantīnā pirms at-
kārtotas ievietošanas krāju-
mā. Pēc tam jādezinficē rokas 
un var doties abonementā iz-
vēlēties jaunu lasāmvielu, vai 
uz 2. un 3. stāvu. Pie ieejas būs 
izvietoti roku dezinfekcijas lī-
dzekļi apmeklētājiem.

3. Periodisko izdevumu lasī-
šana Jaunākās periodikas lasī-
tavā nebūs iespējama, bet žur-
nālus (izņemot pēdējo numuru) 
varēs saņemt lasīšanai uz mā-
jām Lasītavā 2. stāvā. 

4. Bibliotēkas datori pa-
redzēti tikai noteiktu darbu 
veikšanai (e-pastu sūtīšana, 
sludinājumu caurlūkošana, rē-
ķinu samaksa internetbankā, 
utml.), nevis izklaidei. Lai ie-
vērotu drošu attālumu,  Lasī-
tavā darbam būs pieejami divi 
datori. 

5. Bērnu literatūras noda-
ļā tiks izsniegtas grāmatas la-
sīšanai. Datori izklaidei, galda 
spēles, puzles, rotaļlietas un at-
pūtas stūrītis nebūs pieejami.

6. Lai izvairītos no drūzmē-
šanās, lai neveidotos rindas, ie-
teicama nepieciešamo izdevumu  
pasūtīšana, rezervēšana jau ie-
priekš:

6.1. autorizējoties elektro-
niskajā katalogā: https://mado-
na.biblioteka.lv/Alise/lv/home.
aspx, 

6.2. veicot grāmatu pasūtī-
jumu, rakstot uz e-pastu: bib-
lioteka@madona.lv vai zva-
not: abonements: 64821268, 
29471956, uzziņu lasītava: 
64820912, bērnu literatūras 
nodaļa: 64821926.

7. Publiskie pasākumi pa-
gaidām bibliotēkā nenotiks.

8. Lai pasargātu cits citu no 
inficēšanās, bibliotēka aicina  
ievērot sanitārās drošības no-
teikumus, darbinieki  ir nodro-
šināti ar individuālās aizsar-
dzības līdzekļiem. Notiks arī 
regulāra telpu, virsmu, inven-
tāra un grāmatu dezinfekcija, 
kā arī regulāra telpu vēdināša-
na, atverot logus.

9. Ja gadījumā jūtaties slik-
ti, lūdzu, atbildīgi izvērtējiet 
bibliotēkas apmeklēšanas ne-
pieciešamību, sargiet sevi un 
līdzcilvēkus! Zvaniet un veiciet 
grāmatu pasūtījumu, tās rezer-
vējot, vienojoties par to saņem-
šanu drošā bezkontakta ceļā 
ārpus bibliotēkas telpām.

10. Aicinām sekot līdzi jau-
numiem bibliotēkas tīmekļviet-
nē http://www.madona.lv/bib-
lioteka/lv/ un sociālajos tīklos. 
Atbilstoši sanitārā protokola 
prasībām https://www.km.gov.
lv/lv/ministrija/jaunumi/kultu-
ras-iestades-atsaks-darbibu-ie-
verojot-sanitaro-protokolu-pra-
sibas-5161 var tikt izdarītas 
izmaiņas, par ko bibliotēkas 
lietotāji tiks informēti interne-
ta vidē un bibliotēkā uz vietas.

Jau 19 gadus Madonas no-
vada bibliotēkas bērnu litera-
tūras nodaļa piedalās lasīšanas 
veicināšanas programmā “Bēr-
nu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
Lasīšanai tiek piedāvāta 6 grā-

matu kolekcija, atbilstoši vecu-
mam: 5+, 9+, 11+,15+ un pie-
augušie. Nāciet uz bibliotēku 
un kļūstiet par  “Bērnu, jaunie-
šu un vecāku žūrijas 2020” la-
sīšanas ekspertu. Sākam lasīt 
jau 1. jūnijā! 

Vairāk informācijas – pa te-
lefonu 64821926.

Pilsētas svētku ietvaros 
6. jūnijā no 10.00 līdz 13.00 pie-
dāvāsim Madonas novada biblio-
tēkas, EDIC informatīvo telti za-
ļajā zonā Skolas ielā 12. ievērojot 
drošības nosacījumus, piedāvā-
sim izzinošas aktivitātes “No 
Madonas līdz Madonai”, dalīsi-
mies ar jaunu informāciju, būs 
iespēja piedalīties viktorīnās, 
saturīgi pavadot laiku.

Informāciju sagatavoja  
IMELDA SAULĪTE 

Madonas novada bibliotēkas 
direktore

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem
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ĢIMNĀZIJĀ TIKS REALIZĒTAS ŠĀDAS 
IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS:

Pamatizglītības otrā posma izglītī-
bas programma:

– ar padziļinātu svešvalodas apguvi,
– ar padziļinātu matemātikas un 

dabaszinību apguvi.

Vispārējās vidējās izglītības prog-
ramma:

– ar padziļinātu latviešu valodas 
un svešvalodas apguvi, papildus izvē-
loties padziļināti apgūt vienu no mācī-
bu priekšmetiem: kultūra un māksla, 
dizains un tehnoloģijas (ar nosacīju-
mu, ka attiecīgo mācību priekšmetu 
izvēlas apgūt ne mazāk kā 8 izglītoja-
mie),

– ar padziļinātu svešvalodas un 
matemātikas apguvi, papildus izvēlo-
ties padziļināti apgūt vienu no mācību 
priekšmetiem: fizika, ķīmija, bioloģi-
ja (ar nosacījumu, ka attiecīgo mācību 
priekšmetu izvēlas apgūt ne mazāk kā 
8 izglītojamie).

Piesakot izglītojamo 8., 9., 11. vai 
12. klasē, ir spēkā līdz šim realizētās 
izglītības programmas.

Proģimnāzijas 7. klasē uzņem au-
dzēkņus, kuri beiguši 6. klasi un atbilst 
šādiem kritērijiem:
• visos mācību priekšmetos vērtējums 

gadā nav zemāks par 5 ballēm;
• vērtējums svešvalodā, latviešu va-

lodā un matemātikā nav zemāks 
par 6 ballēm.

Vispārējās vidējās izglītības 10. klasē 
uzņem audzēkņus, kuri ieguvuši pamat-
izglītību  un:
• apliecībā par pamatizglītību visos 

mācību priekšmetos, kā arī visos 
valsts pārbaudes darbos vērtējums 
nav zemāks par 5 ballēm;

• vērtējums mācību priekšmetos, 
kurus izvēlas apgūt padziļināti, 
nav zemāks par 6 ballēm;

• nokārto iestājpārbaudījumu–testu 
atbilstoši izvēlētajam padziļināto 

mācību priekšmetu komplektam, 
kurā mācību sasniegums ir vismaz 
60% (uzņemot attālināti, šis pār-
baudījums atcelts).

2020. gada uzņemšana tiks organizēta at-
tālināti (pieteikšanās elektroniski):
7. klasē – no 1. līdz 5. jūnijam, 10. klasē – 
no 15. līdz 19. jūnijam.

Piesakot izglītojamo attālināti, 
rakstiet uz e-pasta adresi: uznemsa-
na.mvg@madona.lv, pievienojot aiz-
pildītu pieteikuma veidlapu un izglītī-
bas dokumenta kopiju.

Vairāk informācijas – www.madvg.lv, 
vai zvanot pa tālruni 29108012.

Laipni aicināti 
Madonas Valsts ģimnāzijā!

VANDA MADERNIECE,
direktore 

2019./2020. mācību gads 
tuvojas izskaņai. Pēdējie trīs 
mācību gada mēneši Dzelzavas 
speciālās pamatskolas 
skolotājiem un skolēniem 
nebija viegli, bet deva vērtīgu 
pieredzi.

12. martā skolā noslēdzās 
akreditācija, bet jau 13. mar-
tā visā valstī tika izsludināta 
ārkārtas situācija.

Šajā laikā mums visiem 
bija jācenšas vēl vairāk plā-
not savu laiku, jāmācās mo-
tivēt un disciplinēt sevi, kā 
arī izmantot iespējas, lai ap-
gūtu kaut ko jaunu. Vai viss 
bija vienkārši? Protams, nē. 
Skolēniem brīžiem bija grūti 
pārvarēt slinkumu un nogu-
rumu. Paldies vecākiem, kas 
šajā laikā kļuva par viņu lielā-
kajiem palīgiem un padomde-
vējiem. Šķiet, ka vasaras brīv-
dienas viņi gaida visvairāk.

Arī pedagogiem šis nebija 
viegls laiks. Sadarbojoties ar 
skolēnu vecākiem un pašiem 

audzēkņiem, tika meklēti vi-
si iespējamie veidi, kā uzdevu-
miem nokļūt līdz skolēniem, 
jo daudziem datoru mājās ne-
maz nav. Pedagogi rūpējās, 
lai audzēkņiem veicamie dar-
bi nebūtu pārlieku sarežģīti 
un viegli izpildāmi. Visiem ļo-
ti pietrūka klātienes tikšanos.

Ārkārtas situācijas notei-
kumiem mainoties, Dzelzavas 
speciālajā pamatskolā ar 18. 
maiju darbu atsākusi pirm-
skolas izglītības grupa “Cālī-
ši” bērniem ar garīgās attīs-
tības traucējumiem. Priecīgs 
notikums ir arī no Izglītības 
kvalitātes valsts dienesta sa-
ņemtais dokuments – izglītī-
bas iestāde ir akreditēta līdz 
2026. gada 4. maijam.

Mēs visi ceram – septem-
bris atnāks ar ziedošām aste-
rēm skolēnu rokās atkal do-
doties uz skolu, tāpēc skola 
piedāvā izglītību šādās prog-
rammās:

Pirmsskolas izglītība
– speciālās pirmsskolas iz-

glītības programma izglītoja-
majiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem (01015811);

– speciālās pirmsskolas iz-
glītības programma izglītoja-
majiem ar smagiem garīgās 
attīstības traucējumiem vai 
vairākiem smagiem attīstības 
traucējumiem (01015911).

Pamatizglītība:
– speciālās pamatizglītības 

programma izglītojamajiem 
ar garīgās attīstības traucēju-
miem (21015811);

– speciālās pamatizglītības 
programma izglītojamajiem 
ar smagiem garīgās attīstības 
traucējumiem vai vairākiem 
smagiem attīstības traucēju-
miem (21015911).

Profesionālās pamatizglītī-
bas programmas izglītojama-
jiem ar garīgās attīstības  trau-
cējumiem:

– Ēdināšanas pakalpojumi 
(22811021), iegūstamā kvali-
fikācija – virtuves darbinieks. 

Mācību ilgums –3 gadi;
– Kokizstrādājumu izga-

tavošana (22543041), iegūs-
tamā kvalifikācija – koksnes 
materiālu apstrādātājs. Mācī-
bu ilgums – 3 gadi.

No 1999. gada skolā tiek 
integrēti skolēni ar smagiem 
kustību traucējumiem. Sko-
la ir pielāgota, lai tajā varē-
tu pārvietoties skolēni ratiņ-
krēslos.

Skola nodrošina:
• Speciāli pielāgotas telpas 

bērniem ar kustību trau-
cējumiem;

• Mājīgas renovētas kopmīt-
nes bez maksas;

• Mācību grāmatas un mācī-
bu līdzekļus bez maksas;

• Bezmaksas ēdināšanu 4x 
dienā;

• Dažādus kultūras pasāku-
mus gan skolā, gan ārpus 
tās;

• Iespēju darboties interešu 
nodarbībās;

• Iespēju apmeklēt sporta zā-

li, trenažierus, multimedi-
ju kabinetu, bibliotēku, la-
sītavu, iespēju izmantot 
interneta pieslēgumu;

• Ārsta un medmāsas palī-
dzību, ārstniecisko masā-
žu, fizioterapeita nodarbī-
bas;

• Logopēda un ārstnieciskās 
vingrošanas nodarbības;

• Psihologa konsultācijas;
• Mūzikas terapijas nodarbī-

bas, kanisterapijas nodar-
bības. montesori nodarbī-
bas;

• Sajūtu istabu, relaksācijas 
istabu ar sāli.
Skolas mājaslapa – htt-

ps://www.dzelzavasspecialapa-
matskola.lv/.

Ja izvēlēsieties mūsu sko-
lu – zvaniet 26416902 vai 
rakstiet uz e-pastu: dzelzavas.
specsk@madona.lv.

ANITA DADZE,
Dzelzavas speciālās 

pamatskolas direktore 

Par uzņemšanu Madonas Valsts ģimnāzijā

Notikumi Dzelzavas speciālajā pamatskolā

Valsts aizsardzības mācība.
Apgūstot Valsts aizsardzības mācību
priekšrocības uzsākt studijas Latvijas Nacionālajā
aizsardzības akadēmijā, Robežsardzes koledžā,
Policijas koledžā, Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžā.

Ja vēlies savu turpmāko karjeru veidot valodu,
sociālo zinātņu vai militārajā jomā, Andreja

EglīšaĻaudonas vidusskola piedāvā 10. klasē
2020./2021. mācību gadā

Valodu virziens

SPECIALIZĒTIE KURSI:

Valsts aizsardzības mācība

Radošā rakstība

PADZIĻINĀTIE KURSI:

Latviešu valoda II

Literatūra II

Angļu valoda II

STARPDISCIPLINĀRAIS KURSS:

Projekta darbs

Sociālo zinātņu virziens

SPECIALIZĒTIE KURSI:

Politika un tiesības

Valsts aizsardzības mācība

PADZIĻINĀTIE KURSI:

Latviešu valoda II

Literatūra II

Vēsture II

STARPDISCIPLINĀRAIS KURSS:

Projekta darbs

Par uzņemšanu Madonas pilsētas vidusskolā
Madonas pilsētas vidusskolas mērķis, 
uzsākot kompetenču pieejas realizāciju 
mācību procesā vidusskolas klasēs, 
ir palīdzēt skolēniem apzināties 
savas intereses, spējas, prasmes, kļūt 
konkurētspējīgiem, prast darboties 
komandā, rīkoties radoši, atbildīgi, godīgi un 
būt gataviem jauniem dzīves izaicinājumiem.

Skolēniem, kuriem vairāk interesē teh-
nikas un tehnoloģiju joma, padziļinātai ap-
guvei tiek piedāvāta programmēšana, fizika, 
bioloģija un angļu valoda. 

Skolēniem, kuriem vairāk interesē valo-
das, sabiedrisko attiecību veidošana un ra-
doša pašizpausme, padziļinātai apguvei tiek 
piedāvāta latviešu valoda un literatūra, an-
gļu valoda, sociālās zinātnes, kā arī dizains 
un tehnoloģijas. 

Ja izvēle būs mācības neklātienes formā, 
padziļinātie mācību priekšmeti ir latviešu va-
loda un literatūra, angļu valoda un vēsture.

Skolas specializēto kursu piedāvājumu 
veido valsts aizsardzības mācība, publis-
kā uzstāšanās un debates, praktiskais rado-
šums, uzņēmējdarbības pamati, trešā sveš-
valoda (vācu), robotika, teātris un drāma, 
kolektīvā muzicēšana.

Skolēns savu izglītības grozu izveidos 
pats – no pamatkursiem 10. un 11. klasē un  
3 padziļinātajiem kursiem 12. klasē, izvēlo-
ties arī 2 specializētos kursus.

2020./2021. mācību gadā vidusskola uz-
ņem audzēkņus 10. klasē ar sekmīgiem gada 
vērtējumiem visos mācību priekšmetos.

Pamatkursi (tehnikas virziens) – latvie-
šu valoda, svešvalodas, vēsture un sociālās 
zinātnes, kultūras pamati, literatūra, fizi-
ka, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, matemātika, 
programmēšana, sports un veselība. 

Pamatkursi (humanitārais un neklātie-
nes virziens) – latviešu valoda, svešvalodas, 
vēsture un sociālās zinātnes, kultūras pama-
ti, literatūra, dabaszinības, matemātika, di-
zains un tehnoloģijas, sports un veselība 

INESE STRODE,
direktore 
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Noslēdzoties pretendentu 
atlases procedūrai, Madonas 
novada pašvaldības domes 
31. marta sēdē deputāti par 
pārvaldes vadītāju Aronas 
un Lazdonas pagastos iecēla 
uzņēmēju REINI SILUPU. 

Reinis ir absolvējis Latvijas 
Universitāti, iegūstot profesio-
nālo bakalaura grādu ekonomi-
kā un ārējo sakaru struktūr-
vienību vadītāja kvalifikāciju. 
Līdz  šim viņa darba pieredze 
bijusi saistīta ar uzņēmuma va-
dību, finanšu plānošanu, darba 
organizāciju, kā arī projektu īs-
tenošanu. Vairāki no projek-
tiem realizēti ārpus Latvijas – 
Dānijā, Ukrainā un Lietuvā. 
Tas ļāvis gūt starptautisku pie-
redzi un izveidot labus kontak-
tus ārvalstīs, kuri var noderēt, 
arī vadot pagasta pārvaldi. Pie-
dāvājam jūsu uzmanībai saru-
nu ar jauno pārvaldes vadītāju 
Aronas un Lazdonas pagastos.

Esi vietējais caur un cauri?
Dzīve ir iegrozījusies tā, ka 

lielāko daļu savas dzīves es-
mu pavadījis Madonā, novadā. 
Protams, Rīgas dzīve studen-
tu gados ir izbaudīta un arī ār-
valstis, vadot projektus un do-
doties komandējumos, ir gana 
bieži apmeklētas. Vienmēr es-
mu izjutis vilkmi uz dzimto pu-
si. Ja rodi iespēju nodarboties 
ar to, kas tev patīk un sniedz 
gandarījumu dzimtajā nova-
dā, tad kamdēļ meklēt ko ci-
tu? Šī atziņa man zemapziņā 
vienmēr ir saglabājusies. Pēc 
augstskolas atgriezos Madonā, 
nodibināju ģimeni un sāku no-
darboties ar uzņēmējdarbību. 
Šobrīd no uzņēmēja esmu kļu-
vis par pārvaldes vadītāju Aro-
nas un Lazdonas pagastos. 

Kas motivēja uz pārmaiņām 
profesionālajā karjerā?

Uzņēmējdarbībai, kurā līdz 
šim darbojos, piemita sezonāls 
raksturs. Brīvajā laikā cen-
tos pieņemt jaunus izaicināju-
mus, darboties dažādās sfērās. 
Tā maz pamazām nobrieda lē-
mums kaut ko mainīt. Tas no-
teikti nebija viegls un spon-
tāns. Brīdī, kad esi sakārtojis 
savu iekšējo vidi, tu parasti 
sāc raudzīties plašākā mērogā, 
prātojot, kā vienu vai otru jau-
tājumu savā pagastā risinātu. 
Tas kalpoja par iemeslu  pie-
teikties uz vakanci. “Karjeras 
ziņā nevar būt augstāka izaici-
nājuma, kā darbs sabiedrības 
labā” – tas ir mans moto, un šie 
vārdi nav tukša skaņa.

Vairāk nekā mēnesi esi 
aizvadījis pārvaldes vadītāja 
amatā. Vai esi jau “iesildījies” 
un iepazinis abu pagastu 
saimniecību un risināmos 
jautājumus? 

Pēc dabas neesmu cilvēks, 
kas “taustās” un “iesildās” 
pirms sāk strādāt. Ja pieķe-
ros, tad daru. Arī šajā amatā 
pieturos šim principam. Prie-
cājos, ka ir izveidojušās labas 
attiecības ar pašvaldības vadī-
bu, domi un speciālistiem. Ma-
ni priekšlikumi un ierosināju-
mi tiek uzklausīti, pieņemti, un 
arī netiek liegta iespēja rīko-

“Nav jēgas mīt jau iemītu taku” 

ties. Abos pagastos vēlos sakār-
tot daudzas pamatlietas. Neno-
liedzu to, kā darbs pārvaldēs 
tika organizēts līdz šim, taču 
man ir savs redzējums un prie-
cājos, ka ir dota “zaļā gaisma”, 
lai ietu uz priekšu un pārval-
des darbā sāktu pielietot jau-
nas iestrādnes.

Pārvaldes vadītāja amats 
ir mana pirmā pieredze valsts 
struktūrās, taču jau šobrīd jū-
tu, ka pieredze uzņēmējdarbībā 
ļoti palīdz. Pārvaldes darbs  ne-
noliedzami ir komandas darbs. 
Katram darbiniekam ir perfek-
ti jāpārzina savi darba pienā-
kumi un man, kā vadītājam, 
jānodrošina, lai darbinieks ir 
motivēts un ieinteresēts to pil-
dīšanā, lai mēs kopīgi sasnieg-
tu izvirzītos mērķus. 

Jāatzīst, kā uzņēmējs bi-
ju pieradis, ka teju viss jādara 
pašam, un jābūt lielai uzticī-
bas pakāpei, lai kādu pienāku-
mu deleģētu citam. Tiesa, arī 
kā pārvaldes vadītājam man 
jāpārzina plašs jautājumu loks, 
taču ne vienmēr jābūt speciā-
listam katrā jomā. Darba galds 
pārvaldes vadītāja kabinetā ir 
bīstama vieta, no kuras rau-
dzīties uz pagastā veicamajiem 
darbiem. Ir lietderīgi pirms lē-
muma pieņemšanas piecelties 
un doties izpētīt katru situāci-
ju uz vietas. 

Ir jau apzināti būtiskākie 
veicamie darbi?

Tas, ko prioritāri vēlos pa-
veikt, ir ieviest savu pārval-
des sistēmu. Diemžēl, liela da-
ļa no problēmjautājumiem nav 
sistēmiski apkopoti, uzlikti uz 
papīra, līdz ar to grūtības  sa-
gādā veicamo darbu saraks-
ta sastādīšana. Iespējams, pir-
mie manas darbības mēneši 
aizritēs bez spilgtiem, pama-
nāmiem darbiem. Pirms kaut 
ko veikt, ir jābūt skaidrai stra-
tēģijai, kā rīkoties. Veidosim 
koprades procesu, sadarbības 
platformas, lai ciešā dialogā ar 
pagastu iedzīvotajiem apzinātu 
būtiskākās vajadzības. Neuz-
skatu, ka demonstratīvi jāveic 
kāda aktivitāte, lai pēc tam se-
cinātu, ka vietējai sabiedrībai 

tā nebūt nav bijusi nepiecieša-
ma. 

Ja runājam par konkrētiem 
darbiem, pašlaik abos pagastos 
strādājam pie ceļu apsekoša-
nas žurnāla pilnveides, lai va-

rētu dot veicamos uzdevumus 
pagastu ceļu uzturētājiem un 
vienlaikus iedzīvotājiem būtu 
viegli pieejama informācija par 
to, kāds ir pārvaldes plāns – 
kuri ceļi pirmie tiek greiderēti, 
tīrīti. Strādājam arī pie vieno-
ta mājaslapas modeļa izveides 
visiem pagastiem. Svarīgi, lai 
mājaslapa nav tikai aktuālās 
informācijas apkopojums. Tai 
jākalpo par reālu, iedzīvotājam 
noderīgu pakalpojumu saņem-
šanas rīku. 

Esi identificējis stiprās puses 
katram no pagastiem?

Lazdona manā vērtējumā ir 
kā nenoslīpēts dimants. Rau-
gāmies uz Mārupi, Ādažiem 
u.c. Rīgas piepilsētas rajoniem, 
kas spējuši attīstīties, nezau-
dējot savu identitāti. Šādu po-
tenciālu es saskatu arī Lazdo-
nas gadījumā, kura ģeogrāfiski 
jau ir Madonas piepilsēta, taču 
šo funkciju vēl pilnībā nepilda. 
Man ir vīzija un stratēģija Laz-
donas pagasta attīstībai. Laz-
donai jau ir vairākas priekš-
rocības – lokācija (Madonas 
tuvums), ezeri un dabas daudz-

veidība, spēcīgi, ražojoši uz-
ņēmumi, skola, muižas ēka. 
Potenciāls ir liels. Mans uzde-
vums būs uzrunāt vietējo sa-
biedrību un sniegt redzējumu 
vietas turpmākai attīstībai. Jo 
pārvalde vai pašvaldība viena 
pati nespēs šo vīziju iedzīvināt. 
Tam jābūt kopdarbam.

Savukārt, Aronas pagasts 
man galvenokārt saistās ar lo-
jāliem, lokālpatriotiski noska-
ņotiem cilvēkiem, kam katram 
ir savs redzējums un vīzija par 
savu pagastu. Viņi ir gatavi ak-
tīvi darboties un vienīgais, kas 
tiem nepieciešams, ir atbalsts. 
Varu apliecināt, ka katra ini-
ciatīva, kas būs virzīta uz sa-
biedrības labumu, atbalstu sa-
ņems. Tas attiecas arī uz jau 
iepriekš abos pagastos iedibi-
nātām, labām iestrādnēm. Tās 
noteikti jāturpina. Atgriežo-
ties pie Aronas pagasta – ma-
nuprāt, šo teritoriju jāorientē 
uz tūrisma pakalpojuma snieg-
šanu. Pagastā ir deviņi pilskal-
ni, lieliska daba, atpūtas vietas 
un viesu nami. Privātās inicia-
tīvas rezultātā šobrīd atdzimst 
Lauteres muiža. Tas ir labs dzi-
nulis tūrisma attīstībai un mo-
tivē apkārtējos iedzīvotājus sa-
kopt savus īpašumus. Pagastā 
netrūkst arī spēcīgu lauksaim-
nieku un uzņēmēju.

Piebildīšu, ka nevēlos šķirot 
pagastus pēc tā, kurš no tiem 
man tuvāks. Esam zem viena 
Madonas novada karoga. Pro-
tams, katrā no pagastiem ir 
savas atšķirības, un arī pieeja 
dažu jautājumu risināšanā at-
šķirsies, taču kopīgā noteikti ir 
vairāk. Divu pagastu pārvaldī-
šanu vērtēju kā priekšrocību, 
jo, aprobējot kādu no risināju-
miem vienā pagastā, varam po-
zitīvo pieredzi pielietot arī ot-
rā, un, kas zina, vēlāk ieviest 
arī visa novada mērogā.  

Vārda “pagasts” lietojumam 
publiskajā telpā nereti ir 
saklausāma sasaiste ar citu 
vārdu – “nostūris”. 

Tas nav pareizi. Manuprāt, 
globalizācijas laikmetā mēs 
vairs nevaram runāt par “no-
stūriem” vai “nomalēm”, kurās 

nekāda attīstība nav iespēja-
ma. Jebkurā brīdī katrā no pa-
gastiem var izveidot lielu uzņē-
mumu, vai apmesties uz dzīvi 
jaunā ģimene. Arī abos manis 
pārvaldītajos pagastos šādu 
gadījumu netrūkst. Teritori-
jas izmēram, ģeogrāfiskajam 
novietojumam un iedzīvotāju 
skaitam ir nozīme, taču ne no-
teicoša.

Abu pagastu iedzīvotāji ir 
pamanījuši, ka pārvaldei jauns 
vadītājs?

Protams. Jau no pirmās die-
nas, kopš stājos amatā, esmu 
izjutis iedzīvotāju interesi. Ņe-
mot vērā situāciju ar pandēmi-
ju, lielākoties tas ir bijis telefo-
na zvanu formā. Priecājos, ka ir 
šī interese un būtu savādi, ja ie-
dzīvotājiem būtu vienalga, kas 
ir viņu pagasta pārvaldes va-
dītājs. Esmu tiešais iedzīvotā-
ju pārstāvis pašvaldības admi-
nistrācijā. Tādēļ augstu vērtēju 
iedzīvotāju iesaisti jautājumos, 
kas saistīti ar pagasta attīstību. 
Protams, ne vienmēr jautājumi 
ir pārvaldes vadītāja kompe-
tencē, taču palīdzu un skaidro-
ju, cik vien tas iespējams.  

Domes sēdē, kurā tiki iecelts par 
pārvaldes vadītāju tevi pieteica 
kā inovatīvu, uz jaunradi 
tendētu cilvēku. Vai piekrīti šim 
raksturojumam?

Jā un, sākot darbu pagas-
tu pārvaldē, raugos dažādu 
tehnoloģisku risinājumu vir-
zienā, kurus esmu noskatījis 
gan ārvalstīs, gan Latvijā. Pa-
gaidām vēl skaļi nedeklarē-
šu par visām iecerēm, taču ir 
pāris inovatīvi risinājumi, ku-
rus vēlos pārvaldes darbā ie-
viest jau tuvākajā laikā. Pozi-
tīvi, ka šādā veidā mēs varam 
tos aprobēt vienā vai pāris pa-
gastos un vēlāk pozitīvo prak-
si pārņemt jau novada mēro-
gā. Manā skatījumā inovācija 
nevar būt pašmērķīga. Tai jā-
būt mērķ tiecīgai – ar funkciju 
piepildītai. Labs piemērs ir di-
zaina domāšana, kas aizvien 
plašāk tiek izmantota uzņē-
mējdarbībā un arī valsts pār-
valdē. Dizaina domāšana ir 
metode, ko veido sistemātisks 
paņēmienu lietojums uz cilvē-
ku orientētu risinājumu izstrā-
dē. Īsi raksturojot, tas ir ide-
ju un pasākumu radīšanas un 
testēšanas process, kurā cie-
ši iesaistīti tie cilvēki, kuri šos 
risinājumus ikdienā izmantos. 
Šis ir tikai viens no veiksmī-
giem piemēriem. Vienlaikus jā-
apzinās, ka katra jaunrade sev 
līdzi nes pārmaiņas, un katras 
pārmaiņas sabiedrībā var ra-
dīt neziņu un satraukumu. Tā-
dēļ, katram jaunievedumam, 
jo īpaši saistībā ar informācijas 
tehnoloģijām un digitālajiem 
risinājumiem, jābūt pakāpe-
niskam, dabiskam, maksimāli 
iesaistot sabiedrību, sabalan-
sējot viedokļus. Pārmaiņu pro-
cess, izpildot šo priekšnosacīju-
mus, noritēs vieglāk. 

Materiālu sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Uzņēmējs Reinis Silups – pārvaldes vadītājs Aronas un Lazdonas pagastos.

“Jābūt diviem 
rīcības 
piedāvājumiem. 
Tā ir labākā 
stratēģija. Tas jau 
saknē izskauž trešo 
pozīciju – “neko 
nevajag, neko 
nedarām!” Izvēlies 
vai nu vienu, vai 
otru. Tas nozīmē, 
ka izvēle virzīta 
uz darbību, nevis 
bezdarbību.”
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Šoreiz Madonu un tās tuvāko 
apkārtni aicinu iepazīt, 
apmeklējot vietas, kas 
ciemiņiem durvis vērušas 
pēdējā gada laikā. Aprakstā 
minētie objekti ir sakārtoti 
maršruta Sarkaņi–Madona–
Zelgauska–Iedzēni–Mārciena 
secībā. Visi apmeklējumi tikai 
pēc iepriekšēja pieteikuma! 
Visas tūrisma vietas ir 
atsākušas ciemiņu 
uzņemšanu! 

“Meistars Sarkaņos”. Māra 
Dolbes ģimenes mājražošanas 
uzņēmums, kur top dabas vel-
šu produkcija veselībai un uz-
turam: hidrolāti, augu pulveri, 
sīrupi, fermentētas tējas, kafi-
ja, sukādes, vīns, sulas, ievā-
rījumi u.c. Apmeklējuma laikā 
dzirdēsiet stāstu par produkci-
ju un degustēsiet vairākus pro-
duktu veidus (1 st., cienastā zī-
ļu kafija, melnā ugunspuķes 
tēja, sīrupi, siers), produkcijas 
tirdziņš. Viesu uzņemšanai ie-
kārtota apmeklētāju telpa. Ce-
na – 5 eur/pers. Adrese: Put-
niņi, Sarkaņu pag., Madonas 
nov., tel. 29269192.

“Madonas maiznieks”. ir 
mūsdienīga ražotne ar senām 
maizes cepšanas tradīcijām. 
Sortimentā: kviešu, kviešu–ru-
dzu, rupjā maluma rudzu mai-
zes, saldskābmaizes, vairāki 
saldās maizes veidi ar žāvētiem 
augļiem un dažādi diētiskie 
produkti. Ciemošanās laikā ie-

Latvija – Tas ir vārds, kas 
ierakstīts manās matu krokās 
un uzgleznots uz audekla 
manās rokās.
Latvija – tas ir stāsts, 
kas ievīts ļaužu darbos un 
spēkos sīkstos – gan vakaros, 
gan agros rītos. 
Ikvienā nopūtā un prieka 
dvesmā, ik vienā vēja šalkoņā 
un putnu dziesmā gaisā nestā.
Caur mīlestību un rūpēm 
līdz neatlaidīgam spītam 
no pirmā saules stara pavasarī 
līdz pirmajam sniegam 
sarmā tītam.

Atsaucoties Latvijas Na-
cionālā kultūras centra aici-
nājumam – 4. maijā, Latvijas 
Republikas neatkarības atjau-
nošanas 30. gadadienā, Mado-
nas novada Ļaudonas pagasta 
amatiermākslas kolektīvi – se-
nioru paaudzes deju kolektīvs 
“Divi krasti”, vidējās paau-
dzes deju kolektīvs “Grieze” un 
jauktais koris “Lai top!” – pie-
dalījās virtuālajā gājienā “Uz-
velc tautas tērpu par godu Lat-
vijai”.

Ļaudonieši savai Latvijai 
sūtīja sveicienus svētkos – snie-
dzot savu daļiņu sirdsmīlestī-
bas, dāvājot ieskatu, kas  kat-
ram no mums ir Latvija – tie ir 
mūsu lauki un meži, tās ir stip-
ras dzimtas un tēva mājas... 
Tā ir mūsu Latvija. Un mēs ik-
viens esam daļa no Latvijas.

Informāciju sagatavoja 
SIGNE PRUŠAKEVIČA,

Ļaudonas kultūras nama 
vadītāja

Brīvdienu maršruts pa Madonas apkārtnes jaunākajām tūrisma vietām

siet ekskursijā pa uzņēmumu 
un degustēsiet produkciju (1 st., 
grupas lielums 10–25 pers., ce-
na 3,50 eur/bērniem; 5 eur/pie-
augušajiem). Varat arī iejusties 
maiznieka arodā un piedalīties 
maizes cepšanā (2 st., grupā 
10–15 pers., cena 10 eur/pers.). 
Blakus ražotnei ir firmas vei-
kaliņš. Adrese: Cesvaines iela 
8, Madona, tel. 25657849.

Uz viena no Madonas pilsē-
tas pakalniem, blakus glītai ģi-
menes mājai, iekārtota Marikas 
Peilānes keramikas darbnīca. 
Darbnīca ir pavisam neliela un 
tajā ērti jutīsies 3 cilvēku kom-
pānija. Piedāvājumā – meistar-
klases māla trauku virpošanā, 
keramikas iegāde vai pasūtī-
šana, dāvanu kartes. Nodarbī-

bas laikā tapušie trauki ir gata-
vi mēneša laikā, tos var saņemt 
uz vietas, vai nosūtīt uz klien-
tam tuvāko pakomātu. Nodar-
bības cena – 20 eur/stundā no 
kompānijas. Cenā ietilpst visi 
materiāli un 3 pašu veidotie un 
mākslinieces izceptie un izgla-
zētie trauciņi. Adrese: Mēness 
iela 8, Madona, tel. 29287324.

Pēcpusdienas enerģijas at-
jaunošanai vērts iegriezties kū-
ku kafejnīcā “Kūku feja”. Saim-
niece Laura Nikolovska ik 
dienu rūpējas par saldo našķu 
piedāvājumu. Vērts ieskatīties 
kafejnīcas Facebook vietnē, kur 
regulāri tiek publicētas apetīti 
rosinošas saldumu un kūku bil-
des. Adrese: Rīgas iela 2a, Ma-
dona, tel. 28339665.

Atpūtas māja “Sniegi”. Ma-
donai piegulošajā Smeceres si-
la masīvā iekārtota neliela, 
mūsdienīga dizaina naktsmīt-
ne. Šeit tiek piedāvāta apar-
tamentu tipa nakšņošana, ko-
pā pieejamas 14 vietas. Brīžos, 
kad naktsmītne nav aizņemta, 
iepriekš sarunājot ar saimnie-
kiem, to iespējams apskatīt. Ap-
skates vizīte ir bez maksas. Ad-
rese: “Sniegi”, Lazdonas pag., 
Madonas nov., tel. 28217896.

Zalgauskas muiža. Mui-
žas pirmsākumi datējami ap 
1780. gadu, šobrīd privātīpa-
šums, kurā saimnieko Ludmi-
la un Osvalds Lucāni. Vien-
kāršā lauku muižā, mierā un 
klusumā tiek piedāvātas dažā-
das atpūtas iespējas: muižas 

apskates ekskursija, makšķe-
rēšanas dīķi, piknika vietas, 
lauku pirtiņa, telšu vietas, ve-
lo noma, naktsmītne, iespē-
ja vērot zvaigznes ar saimnie-
ka teleskopu. Cena ekskursijai 
pa muižu: līdz 5 pers. – 5 eur/
no grupas; virs 5 pers. – 1 eur/
pers.  Arī citiem pakalpoju-
miem ir draudzīgas cenas. Ad-
rese: Zalgauskas muiža, Zel-
gauska, Aronas pag., Madonas 
nov., tel. 29531812.

Lauku māja “Celmiņi”. Cie-
mos pie farmaceites Valentīnas 
Dāboliņas meža ieskautā klu-
sumā dzirdēsiet pieredzē bal-
stītu stāstu par dabas dziednie-
cību un ārstniecības augiem, 
būs arī tēju degustācija. Ja vai-
rāk laika, var doties apkārtnes 
dabā mācīties atpazīt ārstniecī-
bas augus un garšaugus. Tēju 
maisījumus var arī iegādāties. 
Viesu uzņemšanai iekārtota 
skaista nojume, ir arī piknika 
vieta. Apmeklējuma cena: līdz 
5 pers. – 10 eur no kompāni-
jas; virs 5 pers. – 2 eur/ pieau-
gušie un 1 eur/bērniem. Adre-
se: “Celmiņi”, Mārcienas pag., 
Madonas nov., tel. 29481762.

Lai izzinošs brīvdienu brau-
ciens!

Informāciju sagatavoja 
SANITA SOMA,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore

Uzvelc savu tautastērpu par godu Latvijai!

Tautas tērps ir Latvijas simbols un lepnums, tas ir viens no mūsu tradicionālās kultūras pamatiem.



Madonas 
skolēniem izcili 
rezultāti Eiropas 
eksāmenā 2020 

Jau sesto gadu pēc kārtas, 
svinot Eiropas dienu, no 
7. līdz 9. maijam ikviens 
Latvijas iedzīvotājs 
bija aicināts pārbaudīt 
daudzpusīgas zināšanas par 
mums Eiropā, piedaloties 
Eiropas eksāmenā. 

Ar katru gadu 
dalībnieku skaits strauji 
aug – šogad Eiropas 
eksāmenu nokārtoja jau 
30 086 dalībnieki, kas ir par 
36% vairāk nekā pagājušajā 
gadā. Starp 30 labākajiem 
Latvijā ir 2 madonieši!

Kārtojot Eiropas 
eksāmenu, dalībnieki atzīmē 
savu dzīvesvietu, tāpēc 
zinām, ka 15 258 Eiropas 
eksāmena dalībnieki ir 
no republikas nozīmes 
pilsētām; no novadiem 
piedalījušies 14 828 
dalībnieki. 

Eiropas eksāmenā 
piedalījušies gandrīz 200 
Madonas skolu skolēnu. 

Salīdzinot ar citiem 
gadiem, šogad daudz 
aktīvāki ir bijuši pieaugušie, 
par 10% apsteidzot 
skolēnus – 55% no visiem 
Eiropas eksāmena 
dalībniekiem ir pieaugušie. 

Eiropas eksāmenā 
iegūtais rezultāts tiek 
izteikts punktos, vidēji 5% 
no visiem Eiropas eksāmena 
dalībniekiem ir ieguvuši 
maksimālo punktu skaitu – 
50 punktus. 

Sīkāk analizējot 
dalībniekus un iegūto 
punktu skaitu:

5.–6. klašu grupā 
Eiropas eksāmenā piedalījās  
3205 skolēni, no tiem 50 
punktus ieguva 441 skolēns. 

7.–9. klašu grupā 
Eiropas eksāmenā piedalījās 
5992 skolēni, no tiem 50 
punktus ieguva 478 skolēni. 

Vidusskolas grupā 
Eiropas eksāmenā piedalījās  
4295 skolēni, no tiem 
50 punktus ieguva 130 
skolēni. Dāvis Palieks un 
Līva Puķīte no Madonas 
Valsts ģimnāzijas iekļūst 
trīsdesmit Latvijas izcilāko 
vidusskolēnu vidū.

Sveicam!

Vairāk informācijas – 
www.esmaja.lv.

Eiropas eksāmenu 
organizē Eiropas Komisijas 
pārstāvniecība Latvijā 
sadarbībā ar biedrību 
Eiropas kustība Latvijā.

LIENE VALDMANE, 
Eiropas kustība Latvijā

Noslēgusies “Zaļās jostas” 
organizētā izlietoto bateriju 
vākšanas konkursa “Tīrai 
Latvijai” 2019./2020. mācību 
gada sezona. 

Bateriju vākšanā iesaistī-
jās 78 817 bērni no 315 izglī-
tības iestādēm visā Latvijā, 
pārstrādei nogādājot 30,531 
tonnas izlietotu bateriju. Vi-
dzemes reģionu konkursā pār-
stāvēja 36 izglītības iestādes, 
savācot 4,233 tonnas izlietotu 
bateriju.

Izlietoto bateriju vākšanas 
konkurss “Tīrai Latvijai” kļu-
vis par nozīmīgu ikgadēju vi-
des projektu, kurā ar katru 
gadu iesaistās aizvien vairāk 
skolu. 

Šogad bateriju vākšanai 
pieteicās par trešdaļu vairāk 
dalībnieku, nekā pērn, kā re-
zultātā pārstrādei izdevies no-
gādāt par 44% jeb 9,4 tonnām 
bateriju vairāk nekā pagājušā 
mācību gadā. Šogad “Zaļā jos-
ta” bateriju vākšanai skolas 
apvieno jau 14. reizi.

Visvairāk izlietoto bateriju 
Vidzemes reģionā izdevies sa-

Pasaule mainās ik dienu, ik se-
kundi. Pēdējos simts gados šīs 
pārmaiņas jūtamas ļoti strauji, 
nepārtraukti attīstās tehnolo-
ģijas, daudzas profesijas izzūd 
dabiskā veidā, citas nāk klāt. 

Mūsdienu bērni un arī vi-
ņu vecāki par tādām profesi-
jām, kā ielu lampu iededzējs, 
ormanis, ratiņstūmējs, avīž-
puika, zāģeris, enkurnieks, 
plostnieks, baļķu pludinātājs, 
uzzina, vien lasot daiļlitera-
tūras grāmatas. Ir arī tādas 
profesijas, kuras izzuda salī-
dzinoši nesen, piemēram, tele-
fonists. Lai piezvanītu uz citu 
pilsētu, bija nepieciešami tele-
fonista pakalpojumi. Šo profe-
siju varbūt vēl atceras vidējās 
un vecākās paaudzes pārstāv-
ji, bet jauniešiem tā ir jau vēs-
ture.  

Lai rosinātu iepazīt nā-
kotnes profesijas, Valsts iz-
glītības attīstības aģentūra 
(VIAA) visā Latvijā organi-
zēja Karjeras nedēļu. Šī gada 
tēma – nākotnes profesijas un 
prasmes. Karjeras nedēļu šo-
gad aizvadījām ar saukli “Ie-
logojies nākotnē!”.  

Projekta Nr. 8.3.5.0/  16/I/001 
„Kar je ras atbalsts vispārē-
jās un profesionālās izglītības 
iestādēs” ietvaros Liezēres 
pamatskolā tika veiktas vai-
rākas aktivitātes, kuru laikā 
skolēniem tika radīts priekš-
stats par tādām profesijām 
kā nākotnes lauksaimnieks, 
digitālais arheologs, kripto-
valūtas speciālists, bezpilo-
ta autoinženieris, digitālais 
drēbnieks, lielceļu kontrolie-
ris, paralēlās realitātes di-
zainers u.c. Skolēni piedalījās 
plakātu konkursā. Atsaucība 

Vidzemes reģiona skolu audzēkņi nodod 
pārstrādei 4,2 tonnas izlietotu bateriju

Iepazīstot nākotnes profesijas

bija patiešām liela. Interesan-
ti, ka lielākoties pamatskolas 
skolēni izvēlējās profesijas, ar 
kurām varēja iepazīties un pat 
virtuāli „pielaikot” „Profesiju 
pasaulē” vai „Prakse lv”. Sā-
kumskolas skolēni bija rado-
šāki un savus plakātus veido-
ja par tiešām tālākā nākotnē 
esošām profesijām, kā piemē-
ram, kosmosa gids. 

Turpinot iepazīstināša-
nu ar nākotnes profesijām pēc 
Karjeras nedēļas, Liezēres pa-
matskolā no 2. līdz 9. klasei, 
Madonas pilsētas vidussko-
las 3. klasēs un 4. klasēs, Bēr-
zaunes pamatskolas 3., 4. un 
5. klasē tika novadīta nodar-
bība (pavisam kopā 18 nodar-
bības) – spēle “Jauno profesiju 
parāde”, kura pieejama Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
(VIAA) mājaslapā. 

Nodarbības mērķis bija ie-
pazīstināt skolēnus ar nā-
kotnes profesijām, izspēlējot 

spēli, kā arī rosināt skolē-
nus diskusijai par nākotnes 
profesijām un prasmēm. Spē-
les laikā skolēni iepazinās 
ar profesijām – izzūdošo su-
gu atjaunošanas speciālists, 
„zaļās” enerģijas speciālists, 
mākslīgo ķermeņa daļu ra-
žotājs, atmiņas ķirurgs, da-
tu zinātnieks, atkritumu in-
ženieris, kosmosa gids, dronu 
pilots, vecumdienu labklājības 
menedžeris. Spēles noteiku-
mi bija vienkārši – jānoklau-
sās animācijas tēlu Adeles un 
Gustava stāstījums par nā-
kotnes profesijām, tad jāizvē-
las pareizie atbilžu varianti 
uz jautājumiem. Kopā varē-
ja nopelnīt 29 punktus. Sal-
dākais pārsteigums, iegūtie 
punkti komandām pārvērtās 
konfektēs. Pēc spēles katrai 
klasei tika uzdoti 5 jautājumi, 
kuri bija jāatbild Plickers.com 
aplikācijā. Priecē, ka visām 
klasēm šī karjeras spēle pati-

ka, skolēni labprāt vēl  vairāk 
uzzinātu vairāk par nākotnes 
profesijām. Spēle attīstīja ne 
tikai klausīšanās prasmi un 
lasītprasmi, bet arī loģisko do-
māšanu, spēju sadarboties ko-
mandā un deva zināšanas par 
jaunām profesijām. Jautājot, 
vai skolēni vēlētos pamēģināt 
strādāt kādā no nākotnes pro-
fesijām, atbildes bija apstipri-
nošas. Nopietnāka diskusija 
izvērtās ar vecāko klašu sko-
lēniem, kuri nonāca pie seci-
nājuma, ka nākotnē aktuā-
la būs ne tikai profesija, bet 
spēja mainīties un pielāgoties. 
Nākotnē būs jākonkurē ar ro-
botiem. Lai veiksmīgi iekļau-
tos darba tirgū, nākotnes pro-
fesijās strādājošiem cilvēkiem 
būs jāizkopj tādas īpašības kā 
radošums, emocionālā inteli-
ģence un empātija.

Nākotnes profesijas nemi-
tīgi mainās, un daudzas nā-
kotnē nepieciešamās speciali-
tātes šodien prognozēt nemaz 
nav iespējams. Tāpēc jau no 
mazotnes mērķtiecīgi jādo-
mā par to, kā attīstīt specifis-
kas prasmes un kompetences, 
lai veiksmīgi iekļautos darba 
tirgū. To arī mēģinām darīt, 
piedāvājot iespēju piedalīties 
daudzveidīgos karjeras atbal-
sta pasākumos, kas vērsti uz 
skolēnu izglītošanu karjeras 
jomā. 

Esam aktīvi tagadnē, lai 
droši varētu raudzīties nākot-
nē!

JOLANTA PABĒRZA, 
Liezēres pamatskolas, 

Bērzaunes pamatskolas, 
Madonas pilsētas vidusskolas 

sākumskolas pedagogs, 
karjeras konsultants 
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Madonas pilsētas vidusskolas 4a klases skolēni.

vākt Valmieras pilsētas izglī-
tības iestādēm, savācot 1304 
kg izlietotu bateriju. Valmie-
rā īpašus nopelnus kampaņā 
“Tīrai Latvijai” izcīnīja Val-
mieras Pārgaujas sākumsko-
las audzēkņi, kas savāca 1000 
kg bateriju, un Valmieras Gau-
jas krasta vidusskolas Attīstī-
bas centrs, kuras audzēkņi sa-
vāca 259 kg bateriju.

Madonas pilsētu un nova-
du konkursā pārstāvēja 9 iz-
glītības iestādes, savācot 835 

kg bateriju. Visaktīvākās no 
tām – Madonas pilsētas vi-
dusskolas sākumskola, kuras 
audzēkņi savāca 353 kg bate-
riju, kā arī Ļaudonas pagas-
ta pirmsskolas izglītības ies-
tāde “Brīnumdārzs”, kuras 
audzēkņi kopā ar ģimenēm 
savāca pārstrādei 255 kg ba-
teriju.

Alūksnes pilsētu un nova-
du kampaņā “Tīrai Latvijai” 
pārstāvēja 6 izglītības iestā-
des, kopumā savācot 688 kg  

izlietotu bateriju. 
Būtisks rādītājs, kas parā-

da konkursa dalībnieku čaklu-
mu, ir vidējais savāktais izlie-
toto bateriju apjoms, rēķinot 
uz vienu izglītības iestādes au-
dzēkni. Parasti konkursā “Tī-
rai Latvijai” visvairāk izlieto-
to bateriju uz vienu audzēkni 
savāc tieši mazās reģionālās 
izglītības iestādes. 

Šogad Vidzemes reģionā 
čaklākie bateriju vācēji mācās 
Ojāra Vācieša Gaujienas pa-
matskolā, kur katrs bērns vi-
dēji ir savācis 4,47 kg bateriju. 

Ļaudonas pagasta pirms-
skolas izglītības iestādes “Brī-
numdārzs” audzēkņi vidē-
ji ir savākuši 4,32 kg bateriju 
katrs. 

Savukārt, Alsviķu pirms-
skolas izglītības iestādes “Sau-
līte” audzēkņi vidēji ir node-
vuši 2,75 kg izlietoto bateriju 
katrs.

Izlietoto bateriju vākšanas 
konkursu “Tīrai Latvijai!” or-
ganizē “Zaļā josta” sadarbībā 
ar AS “BAO”, Valsts izglītības 
satura centru un Latvijas Tir-
gotāju asociāciju.



Aktualitātes JAK Barkavas struktūrvienībā
Vai profesionālā izglītība ir vērtība un kāpēc to izvēlēties jau sākotnēji?

Pirms neilga laika, savādāk 
nekā parasti, ir beidzies spor-
tiskais mācību gads. Šis mācī-
bu gads sportiskā ziņā mums 
ir bijis ļoti veiksmīgs. Ar jau-
nietēm mēs esam piedalījušies 
republikas mērogā profesionā-
lās izglītības skolu sacensībās 
deviņos sporta veidos. Ļoti labi 

startējuši esam vieglatlētikā, 
rudens krosā, novusā, galda 
tenisā, basketbolā, un kopvēr-
tējumā mūsu jaunietes ir 2. 
vietā starp 22. profesionālās 
izglītības skolām. 

Vēl lielāks gandarījums, ka 
šīs bija 30. sporta spēles AMI 
(arodizglītības mācību iestā-

des) sporta kluba vēsturē. Jau-
nieši ir startējuši 7 sporta vei-
dos un var teikt, ka veiksmīgi.

Aktīvākie sportisti skolā 
ir Linda Dzirkale, Anna Laz-
diņa Uzulniece, Sindija Renā-
te Vīksniņa, Janīna Pauniņa, 
Aivis Līdaks, Artūrs Stabul-
nieks, Jurģis Bruzguls, Niks 

Potjomkins. Paldies visiem 
jauniešiem, kas palīdzēja sa-
sniegt šos rezultātus. 

Veiksmi nākošajā mācību 
gadā! 

Informāciju apkopoja  
INGA DZELME, 

sporta darba organizatore

Nozaru 
pārstāvju 
viedoklis:

ANTRA GOTLAUFA,  
lauku tūrisma uzņēmēja

Lai runātu par labu 
viesnīcu pakalpojumu 
speciālistu, viņam 
vispirms jāmīl tas, ko 
dara, jābūt atvērtam 
un saprotošam, jāmāk 
risināt dažādas situācijas. 
Cilvēki ir ļoti dažādi un 
tev, kā speciālistam, ir 
jārada viesim pozitīvas 
emocijas. Viesnīcu 
pakalpojumu speciālista 
profesija neaprobežojas 
ar kvalitatīvu servisu, 
korektu attieksmi. Vienmēr 
jāatceras, ka tavs darbs 
ir, lai cilvēks justos labi, 
gan mazā, gan lielā viesu 
namā, hotelī, kafejnīcā 
vai pieczvaigžņu viesnīcā. 
Ja to dara godprātīgi, no 
sirds, klienti atgriežas. 
Viesnīcu tīkli nepārtraukti 
attīstās, notiek semināri, 
konferences, privātie un 
korporatīvie pasākumi, 
un visos šajos pasākumos 
ir nepieciešami labi 
darbinieki. Manā 
pieredzē labākie viesnīcu 
pakalpojumu speciālisti ir 
no lauku reģioniem, jo viņi 
ir strādīgāki, vienkāršāki, 
sirsnīgāki. Ļoti noderīgas 
ir valodu prasmes, 
ģeogrāfijas, vēstures 
zināšanas, jo šī profesija 
ir mūsu valsts vizītkarte, 
to nekad nevajag aizmirst. 
Jāizmanto lieliskā iespēja 
papildināt zināšanas 
ārzemēs, ko nodrošina 
mācību iestāde. Izaugsmes 
iespējas Latvijā ir lielas, 
jo cilvēkiem patīk ceļot, 
patīk uzzināt un izzināt. 
Ārzemnieki novērtē 
Latvijas viesmīlības 
servisu, par to liecina 
statistikas dati, arvien 
populārāks kļūst dabas 
tūrisms. 

Katra krīze dod savu 
mācību – mainīsies 
Latvijas iedzīvotāju 
ceļošanas paradumi. 
Ārzemju ceļojumi 
samazināsies un mēs 
beidzot ieraudzīsim 
un novērtēsim, cik 
mūsu Latvija ir skaista 
un interesanta visos 
gadalaikos. Viesu mājas 
un krodziņi ar jauku un 
prasmīgu saimnieku ir 
ceļojuma pievienotā vērtība 
kas saucas vienā vārdā – 
viesmīlība.

Skolēni darbojas dažādos radošos literatūras konkursos
Eiropas Valodu diena 2019 

ietvaros Latviešu valodas 
aģentūra aicināja skolēnus pie-
dalīties radošo darbu (dom-
rakstu, eseju, dzejoļu, zīmēju-
mu) konkursā “Izstāsti savu 
sapni”, kurā bija iespēja ap-
liecināt prasmi lietot latviešu 
valodu radoši, paust savu at-
tieksmi. Konkursā ar saviem 
darbiem piedalījās un atzi-
nības rakstus saņēma Bella 
Grigalka, Dagmāra Leitāne, 
Sanita Piļpuka, Janīna Pauni-
ņa, Samanta Sirmā, Barbara 
Smirnova un latviešu valodas 
skolotāja Mairita Smeltere.

Rīgas izdevniecība “Ezer-
rozes grāmatas” no 1. februāra 

līdz 31. martam aicināja ikvie-
nu Latvijas skolēnu piedalīties 
dzejoļu kopkrājuma veidošanā  
“BĒRNĪBAS LUKTURĪTIS”, 
kurš iznācis tikko maija mēne-
sī. Šādu pasākumu rīkoja, lai 
iesaistītu jauno paaudzi literā-
ros projektos, lai veicinātu sko-
lēnos radošo domāšanu, ļaujot 
izpaust savu iztēli, mākslinie-
cisko garšu, atmiņas par bēr-
nību. Krājuma tapšanā piedalī-
jās deviņas Latvijas skolas, tajā 
skaitā Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas BARKAVAS struktūr-
vienība. No mūsu skolas dzejo-
ļus par bērnību rakstīja 4 sko-
lēni: Samanta Jaškova, Ričards 
Vucāns, Mārtiņš Āboliņš, Lin-

da Dzirkale. Liels PALDIES 
jauniešiem par radošumu, par 
skaistajiem dzejoļiem!

Atzīmējot dzejnieces un 
tulkotājas Laimas Akurateres 
110. gadadienu, līdz 3. martam 
Jāņa Akuratera muzejs aicinā-
ja 5.–12. klases skolēnus pie-
dalīties sacerējumu konkur-
sā “Mans svētdienas rakstu 
darbs”.  Mūsu skolas skolēni 
rakstīja pārspriedumus par tē-
mām: kādu es vēlētos savu dzī-
vi; ceļojuma ietekme uz cilvēka 
dvēseli. Paldies par to!

Preiļu novada dome, Prei-
ļu galvenā bibliotēka sadarbī-
bā ar Eiropas Parlamenta de-
putāti profesori Inesi Vaideri 

līdz 30. aprīlim bija izsludinā-
jusi skolēniem patriotisko kon-
kursu  “Latvija, cik daudz Tev 
vēlos teikt!” (5.–12. kl.), kurā 
ikvienam skolēnam bija iespē-
ja rakstīt dzejoli par Latviju. 
Tā mērķis bija veicināt jaunie-
šu radošo izpausmi, kā arī stip-
rināt jauniešu piederību savai 
valstij. Konkursā no mūsu sko-
las piedalījās skolēni: Ērika 
Tolše, Mārtiņš Šķēls, Milēna 
Krahmaļova, Samanta Sirmā, 
Alīna Boļšakova. Paldies par 
darbiem!

Informāciju apkopoja  
MAIRITA SMELTERE,  

latviešu valodas skolotāja

Aktualitātes projektos

2019./2020. mācību sasniegumi sportā

RITA POLE, 
Jēkabpils 

Agrobiznesa 
koledžas 
direktore

Viena tipiska profesionālās 
izglītības, it īpaši sākotnējās 
profesionālās izglītības, iezīme 
ir agrīna specializācija nodar-
binātības jomā (zem bakalaura 
grāda līmeņa). Vēl viena iezīme 
ir profesionālās izglītības sta-
tuss dotajā izglītības sistēmā.

Profesionālās izglītības defi-
nīcijas ne tikai iezīmē vispārē-
jās un profesionālās iz glītības 
atšķirības vai profesionālās iz-
glītības statusu nacionālajās iz-
glītības sistēmās, bet arī izceļ 
dažādus profesionālās izglītības 
veidus. Iespējams izdalīt divus 
veidus: sākotnējā profesionā-
lā izglītība, kas ir formāla, no-
tiek izglītības sistēmu ietvaros 
un tiek apgūta pirms ieiešanas 
darba dzīvē; un profesionālā tā-
lākizglītība, kas aptver visas iz-
glītības darbības pēc ieiešanas 

darba dzīvē un var 
būt formāla, nefor-
māla un ikdienas.

Latvijas mēr ķis 
ir nodrošināt labā-
kas izredzes dar-
ba tirgū un pievil-
cīgas profesionālās 
izglītības (PI) ie-
spējas jauniešu 
mērķa grupai. Lat-

vija ir viena no tām valstīm, ku-
ras pastiprina jauniešu iespējas 
apvienot mācības izglītības ies-
tādē ar mācīšanos uzņēmumā, 
atbilstoši Nozaru ekspertu pa-
domes (NEP) ieteikumam. 

Tiek izmēģināta jauna sis-
tēma, ko iedvesmo sadarbības 
politika Eiropas Mācekļu darba 
apvienības kontekstā un Eras-
mus+ programmā. Sākotnē-
jie soļi šķiet daudzsološi, taču, 
lai jaunās pieejas būtu ilgtspē-
jīgas, tās ir jāattīsta un jāno-
stiprina to nacionālajos kon-
tekstos. Tas arī prasa, lai visas 
ieinteresētās puses sadarbotos, 
un šajā gadījumā īpaša loma ir 
sociālajiem partneriem. Latvi-
ja, tāpat kā citas valstis, sasto-
pas ar izaicinājumu uzlabot PI 
kvalitāti laikā, kad trūkst fi-
nansiālo resursu, kā arī pārlie-

cināt visus partnerus, ka PI va-
jadzētu uztvert kā ieguldījumu 
nākotnē, nevis kā tēriņus. 

Profesionālā izglītība ir 
praktiska un teorētiska sagata-
vošanās darbam noteiktā pro-
fesijā. Tās raksturīga iezīme 
ir skolu specializācija noteik-
tā izglītības tematiskajā jomā 
ar atbilstošu profesiju apguves 
piedāvājumu. Skolas piedāvā 
iespēju dzīvot dienesta viesnī-
cās. Audzēkņiem ir iespēja sa-
ņemt valsts budžeta stipendi-
ju līdz 150 eiro. Paaugstinātās 
stipendijas apmērs atkarīgs no 
sekmēm, nodarbību apmeklē-
juma, sabiedriskajām aktivitā-
tēm u.c.

Izglītības iestāde dibinā-
ta 1927. gadā. Koledžas nosau-
kums izglītības iestādei pie-
šķirts 1998. gada janvārī un 
studiju programmu realizācija 
uzsākta 2002. gadā.

2016. gada 1. novembrī re-
organizējot Jēkabpils Agro-
biznesa koledžu un Barkavas 
profesionālo vidusskolu, tika 
izveidota jauna izglītības ies-
tāde – Jēkabpils Agrobizne-
sa koledža ar struktūrvienību 
Barkavā. Tā ir Izglītības un zi-
nātnes ministrijas tiešās pado-

tības 1. līmeņa profesionālās 
augstākās izglītības iestāde. 
Koledžā tiek realizētas studiju 
programmas: ekonomikas, va-
dības un informācijas tehnolo-
ģiju virzienos.

Profesionālās vidējās izglītī-
bas nodaļā tiek realizētas pro-
fesionālās vidējās izglītības 
programmas: grāmatvedība, 
komerczinības, datorsistēmas, 
datubāzes un datortīkli, prog-
rammēšana, multimediju di-
zains, telemehānika un loģis-
tika. 

Jēkabpils Agrobiznesa kole-
džas Barkavas struktūrvienība 
atrodas Barkavā, Madonas no-
vadā, 189 km no Rīgas un 26 
km no Madonas.

Barkavas struktūrvienībā 
tiek realizētas profesionālās vi-
dējās izglītības programmas: 
lauksaimniecība, augkopība, 
būvdarbi, skaistumkopšanas 
pakalpojumi, viesnīcu pakalpo-
jumi, administratīvie un sekre-
tāra pakalpojumi.

Jēkabpils Agrobiznesa ko-
ledža gan Jēkabpilī, gan Bar-
kavā, sekmīgi darbojas starp-
valstu projektos, radot iespēju 
audzēkņiem un mācībspēkiem 
praktizēties ārzemēs.

Nodrošinot mācību procesa 
nepārtrauktību, skolā tiek do-
māts arī par aktuālo projektu 
norisi. Viens no tiem ir darba 
vidē balstītās mācības, kas tiek 
īstenotas sadarbībā ar darba 
devējiem un LDDK.

No 20. aprīļa līdz 12. mai-
jam vienpadsmit 3. kursa au-
dzēkņi turpināja savu prasmju 
un iemaņu pilnveidošanu uz-
ņēmumos, apgūstot kvalifikā-
ciju “Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists” un “Apdares darbu 

tehniķis”. Šajā laikā mācības 
reālā darba vidē uzliek papil-
dus pienākumus un atbildību 
par savu un apkārtējo cilvēku 
drošību.

Darba vidē balstītās mācī-
bas notika SIA “PRO Build”, 
AS “Lazdonas piensaimnieks” 
kafejnīcā “Efeja” Madonā, un 
SIA “DSG Dālderi” Varakļā-
nos.

Būvdarbu programmas au-
dzēkņiem plānotās tēmas bi-
ja grīdu ieklāšana, darbs ar 

būvniecības mašīnām un ins-
trumentiem, elektrotehni-
ka, būvniecības terminoloģija 
svešvalodās, profesionālā sa-
skarsme un komunikācija. 

Savukārt programmas 
“Viesnīcu pakalpojumi” satu-
ra ietvaros audzēkņiem bija jā-
veic darbs viesu uzņemšanas 
dienestā – rezervācija, viesu 
reģistrēšana, apkalpošana un 
tūrisma mītnes dokumentāci-
ja.

Mazliet savādu sajūtu un 

nedaudz citādāku darba vi-
di radīja nepieciešamā distan-
cēšanās un citi drošības pa-
sākumi, taču to noteikti var 
uzskatīt par vērtīgu papildus 
pieredzi. Paldies uzņēmējiem, 
kuri ir spējuši rast risināju-
mus, lai mācības mūsu skolas 
jauniešiem varētu notikt arī 
šajā laikā.

Informāciju apkopoja  
LILITA ZUKULE, 

projektu vadītāja
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Barkava, Mālsala, Mālnieki, 
Bulmeistari, Muiža I, Muiža 
II, Aiztilte, Akmeņsala, 
Zaļmežnieki, Sumeinieki, 
Radžēļi, Silaunieki, Raksala, 
Čērzenieki, Osagals, 
Jaudzemnieki un Bozēni – 
šādas toreizējā Barkavas ciemā 
ietilpstošās vietas Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja darbinieki apsekoja 
ekspedīcijā 1972. gadā. 

Ekspedīcija Barkavas 
ciemā pirms nepilna 
pusgadsimta

Ekspedīcija Barkavas cie-
mā notika 1972. gada augus-
tā. Tās dalībnieki muzejā 
vairs nestrādā, un Madonas 
muzejam, kā bija tolaik,  sen 
nav Alūksnes muzeja filiāles. 
Ekspedīcijā sastaptie cilvē-
ki muzejam dāvinājuši visda-
žādākās lietas – fotogrāfijas, 
amatnieku darinājumus, tek-
stīlijas, dokumentus, dažas 
reliģiska satura grāmatas un 
citas. No 33 priekšmetu pie-
ņemšanas – nodošanas ak-
tiem, kuros norādīti dāvinātā-
ja dzimšanas dati, var secināt, 
ka 11 dzimuši vēl 19. gadsimta 
beigās. Vecākais no viņiem – 
Staņislavs Trops (dz. 1885. 
gadā) Čērzeniekos – muzejam 
dāvināja paša gatavotas ko-
ka tupeles, kurpju koka zoles 
un kurpnieka īlenu. No 1900. 
līdz 1910. gadam bija dzimuši 
16 cilvēki un 6 – no 1915. līdz 
1925. gadam. 

Ekspedīcijas laikā tika pie-
rakstīts arī cilvēku stāstītais 
par sevi, citiem cilvēkiem, mā-
jām, dažādām vietām un no-
tikumiem. Tā, piemēram, 
Antons Solzemnieks dalījās 
atmiņās par Eduardu Krustā-
nu un dāvināja muzejam viņa 
metālā izlieto “Sērojošo eņģe-
li”, kādi gatavoti kapu krus-
tiem.  Radžēļos muzejnieki ap-

No 16. maija Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja lielajās zālēs ir 
apskatāma izstāde  
„Krāsu spēles”

Lai uzlabotu omu, daž-
kārt atliek vienīgi palūkoties 
sev apkārt un smelties iedves-
mu krāsās! Pavasarī mēs bez 
maksas varam gūt šos labu-
mus, ko piedāvā daba, un pie 
reizes saņemt arī vizuālu bau-
dījumu. Lai pasteidzinātu at-
nākam pavasari mūsu mājās 
un dvēselē, jāsauc talkā spo-
žas krāsas. Mākslinieki iz-
manto krāsas, lai aprakstītu 
pasauli mums apkārt, un tā 
kā pasaule ir spilgta un krā-
saina, tad krāsa ir neatņema-
ma mūsu ikdienas sastāvdaļa.

Izstādē “Krāsu spēles” ir 
apskatāmi mākslas darbi no 
Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja mākslas 
kolekcijas. Ar šo izstādi vēla-
mies parādīt krāsu daudzvei-
dību, tās izceļot kā gleznie-
cisku akcentu, jo kas gan ir 

Madonas muzejā – izstāde “Krāsu spēles”

glezniecība bez krāsām? Izstā-
des uzsvars ir likts uz trim pa-
matkrāsām – dzeltenu, sarka-
nu un zilu, tās papildinot ar 
balto krāsu, kas lieliski saska-
ņojas ar citām krāsām, ir labs 
citu krāsu pamats un tās ļo-
ti labi izceļ, kā arī zaļo krāsu, 
kas šobrīd dominē dabā, lie-
kot straujāk sisties mūsu sir-
dīm, liekot vairāk izdarīt, pie-

pilda mūs ar netveramu spēku 
un enerģiju. 

Izstādes darbu kodolu veido 
tādu mākslinieku kā Rūdolfs 
Pinnis, Ervīns Volfeils, Bru-
no Sipāns, Aleksandrs Dembo, 
Alfejs Bromults, Gunārs Krol-
lis, Marianna Peilāne, Danute 
Vēze, Pēteris Ruņģis, Valnere 
Rita, Inta Celmiņa, Jāzeps Pī-
goznis citu darbi, kas ar patie-

si radošu vērienu izzina dažā-
du krāsu būtību.

Zinātne par krāsām stās-
ta, ka krāsas iespaido gan mū-
su garastāvokli, gan darbības. 
Krāsas izmanto organisma 
dziedināšanā un veselības no-
stiprināšanā, tāpat arī – lai sti-
mulētu apziņas dziļākos līme-
ņus. 

Psihologi ir pierādījuši, ka 
noteiktas krāsas var palīdzēt 
paveikt noteiktus uzdevumus, 
turklāt, katrs no daudzveidīga-
jiem krāsu toņiem var mainīt 
priekšmeta, vizuālā tēla vai tē-
lu grupas nozīmi mūsu uztve-
rē. Krāsas ietekmē mūs visos 
eksistences līmeņos – fiziskā, 
emocionālā un intelektuālā, 
tāpēc mūsdienās krāsa tiek uz-
skatīta par vienu no efektīvā-
kajiem terapijas veidiem.

Lai labāk iejustos izstādes 
krāsu pasaulē, palīgā ņemti 
Imanta Ziedoņa citāti no “Krā-
sainajām pasakām”, kurās  
viņš runā gleznieciskā valodā, 
it kā gleznojot ar vārdiem.  

Vienalga, vai esi mazs 
bērns vai pieaugušais, tev no-

teikti būs interesanti kopā ar 
mākslas darbiem spēlēties krā-
su pasaulē. Ir tikai jāatrod se-
vi šajā krāsu spēlē,  jāsajūt sevi 
kā daļu no izstādes un jāļau-
jas, lai ieraudzītu baltu, dzel-
tenu vai sarkanu – krāsainu 
pasauli. Pareiza krāsu izvēle 
sniedz mums harmoniju, mie-
ru un prieku, piepilda mūs ar 
enerģiju un spēku. Un arī ot-
rādi – nepareizu, nesaskanīgu 
krāsu izmantošana palielina 
stresu un agresiju, nogurumu 
un nomāktību.

Aicinām uz muzeju izstāžu 
zālēm ļauties krāsu spēlei, pie-
dzīvojot savu krāsaino pasaku! 

Madonas muzeja izstāžu 
zāles atvērtas apmeklētājiem 
kopš šī gada 16. maija, ievēro-
jot visus drošības pasākumus, 
tādēļ esam pateicīgi par jūsu 
sapratni! 

Informāciju sagatavoja  
LINDA BAKMANE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

mākslas izstāžu kuratore 

No Barkavas pagasta vēstures

meklēja Osoniešu ģimeni, kur 
dzīvoja četri cilvēki no 17 bēr-
nu ģimenes. Konstance Osonie-
te nodeva muzejam vairākas 
lietas, arī viņas mātes Magda-
lēnas mātei piederējušo grā-
matu “Gromota abgodoszonas 
brejnigu nuliksonu Diva aba 
tajemnicu ticiejbas swatas ar 
cytom vajadzeigom mocibom”. 
Šai grāmatai nav vāka, sākas 
no 7. lappuses. Meklējot infor-
māciju Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā un LU Akadēmiska-
jā bibliotēkā, izdevās noskaid-
rot, ka tas varētu būt Tomaša 
Kosovska 1845. gadā iznāku-
šās grāmatas atkārtotais iz-
devums 1857. gadā (pagaidām 
tas ir pieņēmums, jo minēta-
jās  bibliotēkās ir tikai 1845. 
gada izdevumi) iespiests Viļņā, 
A. Dvorca spiestuvē. Muižā II 
sastaptās Helēna Zepa, Jadvi-
ga Pelša un Tekla Tomiņa atce-
rējās dažādas tautasdziesmas, 
ziņģes. Gandrīz visas dziesmas 
viņas dziedāja kopīgi, atcerē-

jās arī kāzu dziesmas (“Aivīk-
šu kriumeņu iudens apņēma,/ 
Mani jaunu tāvs ar muoti tau-
tos izdeva”). Vairākas tautas-
dziesmas atcerējās arī Helēna 
Krasovska Zaļmežniekos. Sa-
vukārt Čērzeniekos dzīvojošais 
Oskars Trops stāstīja par pir-
mo kolhozu dibināšanu, jo pats 
bijis lauksaimniecības arteļa 
“Arājs” pirmais priekšsēdētājs. 
Tie ir tikai daži piemēri, jo par 
katru apmeklēto māju, sastap-
to cilvēku ir tapis kāds īsāks 
vai izvērstāks pieraksts. 

No 16. maija – muzeja 
izstāžu zālēs

Madonas muzeja izstāžu zā-
ļu foajē izstādē “No Barkavas 
pagasta vēstures” aicinām ap-
skatīt nelielu daļu no 1972. ga-
da ekspedīcijā iegūtajiem mate-
riāliem – pulksteni no Osagala, 
Kārklaiņos darinātas vīzes, zā-
bakus ar koka zolēm no Troj-
niekiem, avīžu glabātāju no 

Teicējas H. Zepa, J. Pelša un  
T. Tomiņa Muižā II.

Siena pļauja pie Barkavas.      Jāņa Purcena Dārzkalnos foto

Zābaki. Gatavojis A. Trops 
Trojniekos (Čērzenieki) 1943. gadā. 
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Krūmiņiem,  prievītes no Rak-
salas, vairākus fotogrāfa Jāņa 
Purcena no Dārzkalniem fo-
tografētos attēlus, grožu frag-
mentu no Muižas, arī jau pie-
minēto “Sērojošo eņģeli”, 
K. Oso nietes dāvināto grāma-
tu un citas lietas. 

Ekspedīcijas dalībnie-
ki fotografēja virkni dažā-
du priekšmetu, arī ēkas, kā 
arī pārfotografēja fotogrāfi-
jas (par skeneriem un dato-
riem tolaik vēl nezināja), sais-
tītas ar Pirmā pasaules kara 
invalīdu Barkavas nodaļu (no 
Jāņa Jansiņa Aiztiltē fotoal-
buma) un citas. Arī ar daļu no 
šiem attēliem var iepazīties iz-
stādē – redzēt, kā izskatījās ar 
cirvi cirsta klēts, krusta māji-
ņa Radžēļos, audēju un amat-
nieku darinātais. Ja tas ir bijis 
zināms, par izstādē eksponē-

tajiem materiāliem var izla-
sīt gatavotāju, lietotāju vai at-
rašanās vietu, kā arī uzzināt, 
kurš priekšmetu dāvināja mu-
zejam.

Ja cilvēku, kas dāvināja 
materiālus muzejam, nav šajā 
saulē, un nereti arī māju vairs 
nav, tad mums palikuši dažā-
dos dzīves posmos cilvēkiem 
nozīmīgas un noderīgas lietas, 
viņu stāstītais. Krājuma mate-
riāli ir eksponēti tajā pat lai-
kā, kad muzejā ir Barkavas pa-
gasta pārvaldes veidotā izstāde 
“Barkava. Māls. Vēstījumi iz 
senajām mājvietām”, kas tapu-
si sadarbībā ar keramiķi Līgu 
Skariņu. Katrs no eksponēta-
jiem materiāliem sniedz savu 
artavu kopējā stāstā par Bar-
kavas pagasta vēsturi. 

Informāciju sagatavoja  
LAIMDOTA IVANOVA, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja speciāliste;

attēli no Madonas muzeja 
krājuma



Šajā pavasarī, kad pasauli 
pārņēmusi pandēmija, 
pastiprinātu uzmanību vēršot 
uz veselības aprūpi 
un profi lakses pasākumiem, 
var novērtēt pēdējo trīs 
gadu laikā paveikto projekta 
“Veselības veicināšanas 
un slimību profi lakses 
pasākumu īstenošana Madonas 
novada iedzīvotājiem” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/092) ietvaros.

Ar mērķi uzlabot pieejamī-
bu veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pakalpoju-
miem Madonas novada iedzī-
votājiem, īstenojot vietēja mē-
roga pasākumus, laika posmā 
no 2017. gada 1. janvāra līdz 
2019. gada 31. decembrim tika 
piedāvātas 123 slimību profi-
lakses aktivitātes un 268 vese-
lības veicināšanas pasākumi, 
izmantojot piešķirto finansē-
jumu 300 445,00 euro, (85% – 
ESF, 15% – valsts finansē-
jums) apjomā.

Fizisko aktivitāšu piekri-
tējiem bija iespēja 17 nodarbī-
bu ciklos apgūt skriešanas pa-
matus speciālista uzraudzībā. 
Tikpat daudz (17) nodarbību 
cikli veltīti nūjošanas prasmju 
izzināšanai trenera vadībā.  
Arī tie, kam tuva riteņbrauk-
šana, varēja pilnveidot savas 
zināšanas, pateicoties 17 no-
darbību cikliem kopā ar jomas 
profesionāļiem. Jāpiebilst, ka 
bija iespējams izmantot pro-
jekta ietvaros iegādāto inven-
tāru. Kustību prieku kupls 
pulks iedzīvotāju varēja bau-
dīt, iesaistoties kādā no 21 
orientēšanās dienā pagastos 
vai trijos orientēšanās skrē-
jienos Madonas pilsētā. Patie-
si lielu iedzīvotāju atsaucību 
guvuši abi tautas skrējieni ap-
kārt Madonai. Necerēti lielu 
novada cilvēku interesi un ie-
saisti rosinājušas vispārējo ve-
selību veicinošas vingrošanas 
nodarbības. Kopumā 48 cik-
los aizvadītas 480 vingrošanas 
nodarbības profesionālu fizio-
terapeitu un treneru vadībā. 

Domājot par mūsu jaunā-
ko paaudzi, projekta ietvaros 
notikušas 49 Veselības nedē-
ļas izglītības iestādēs kā arī 21 
Veselības veicināšanas nomet-
ne skolēnu brīvlaikos. Aizvadī-
ta arī viena nometne bērniem, 

Vides apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” 
sadarbībā ar “Latvijas Zaļo 
punktu” un veikaliem “top!” 
šķirošanas kampaņā Vislatvijas 
“Elektronikas šķiratlons” aicina 
Madonas novada iedzīvotājus līdz 
20. jūlijam pieteikt nolietoto un 
vairs nevajadzīgo elektroiekārtu 
bezmaksas izvešanu no 
savām mājsaimniecībām vai 
uzņēmumiem. 

Piedaloties kampaņā, iedzī-
votājiem būs iespēja laimēt no-

derīgas balvas – veikalu “top!” 
dāvanu kartes 20 un 30 eiro 
vērtībā.

Pieteikties elektronikas iz-
vešanai var, zvanot 
pa tālr. 27853830 
vai rakstot uz e-pas-
tu: elek tronika@eco-
baltiavide.lv, norā-
dot precīzu adresi, 
apjomu un kontakt-
informāciju.

Elektrotehnikas savākša-
na notiks 29., 30. un 31. jūlijā, 
sākot no plkst. 7.00, visas die-

nas garumā. Ņemot vērā Co-
vid-19 dēļ valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju, elektroni-
kas savākšana notiek bezkon-

takta veidā. Visai 
pieteiktajai tehni-
kai tās izvešanas 
dienā jābūt novie-
totai ārpus dzīvo-
jamās ēkas un no-
žogotas teritorijas, 
SIA “Eco Baltia vi-

de” darbiniekiem brīvi pieeja-
mā vietā. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot 

gan lielo sadzīves tehniku, to-
starp ledusskapjus, veļas ma-
šīnas, plītis, trauku mazgā-
jamās mašīnas u.c., gan arī 
mazo tehniku, piemēram, mik-
roviļņu krāsnis, blenderus, 
elektriskos svarus, fēnus, vir-
tuves kombainus un citas ierī-
ces, kā arī papildu var kopā ar 
elektroniku nodot uzkrātās ba-
terijas un akumulatorus. Lai 
pieteiktu izvešanu adresē, mi-
nimālajam kopējam nodoto lie-
tu svaram jābūt vismaz 30 kg.  

Aicinām ievērot, ka akci-

jā var nodot tikai nolietotās 
elektropreces un baterijas un 
netiks savākti citi atkritumu 
veidi, piemēram, mēbeles, būv-
niecības pārpalikumi, piemē-
ram, logi, durvis, podi u.c.

Piedaloties “Elektronikas 
šķiratlonā” ikviens dalībnieks 
varēs pretendēt uz patīkamām 
un noderīgām balvām.  Vairāk 
par šķirošanas kampaņu Vis-
latvijas “Elektronikas šķirat-
lons” lasi “Latvijas Zaļā punk-
ta” mājaslapā www.zalais.lv
sadaļā “Jaunumi”. 

Piesakies Vislatvijas “Elektronikas šķiratlonam” 
Madonas novadā un laimē balvas!
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Veselības veicināšanas projekts 
Madonas novadā turpināsies!

jauniešiem ar īpašām vajadzī-
bām un viņu vecākiem. Šī au-
ditorija (bērni, jaunieši ar īpa-
šām vajadzībām) veiksmīgi 
iesaistījusies desmit speciālās 
deju un kustību nodarbībās. 

Savukārt, lai novadā dzim-
tu veselīgi mazuļi,  noorgani-
zēti 6 pasākumu cikli grūtnie-
cēm un jaunajiem vecākiem.

Aktīvi projekta piedāvāta-
jās aktivitātēs iesaistījušies 
arī novada seniori. Vi-
ņi ne tikai vingrojuši 
un nūjojuši, bet ap-
meklējuši arī trīs, 
īpaši viņiem orga-
nizētās, Pensionā-
ru konferences.

Daudzveidīgs bi-
jis pasākumu organi-
zatoru piedāvājums 40 
veselības nedēļās, kas aizvadī-
tas kā pagastos, tā arī Mado-
nas pilsētā. Papildus lekcijām, 
fiziskām aktivitātēm un kon-
sultācijām liels skaits pasāku-
mu dalībnieku izmantoja iespē-
ju speciālista uzraudzībā veikt 
dažādus veselību raksturojošus 
mērījumus, piemēram, asins-
spiedienu, cukura līmeni asi-
nīs, ķermeņa kompozīciju. At-
bilstošās mērierīces iegādātas 
projekta finansējuma ietvaros.

Iedzīvotājiem, kas aizvien 
alkst gūt jaunas zināšanas, 
lieti noderējuši 15 lekciju kursi 
par sirds slimību, onkoloģijas 
profilakses pasākumiem un 
garīgās veselības veicināšanu. 
Ne mazāk interesanti bijuši 15 
lekciju kursi par veselīgu uz-
turu un fizisko aktivitāšu no-
zīmi ikdienā.

Protams, allaž ir kāds, 
kurš uzreiz gatavs pāriet no 
zināšanām pie prakses. Un tad 

talkā nāk projekta laikā reali-
zētās 10 veselīga uztura paga-
tavošanas meistarklases.

Projekta laikā veselības vei-
cināšanas un slimību profi-
lakses pasākumos varēja pie-
dalīties visi iedzīvotāji, taču 
projekta “Veselības veicināša-
nas un slimību profilakses pa-
sākumu īstenošana Madonas 
novada iedzīvotājiem” galvenā 
mērķauditorija bija teritoriālās, 

sociālās atstumtības un na-
badzības riskam pakļau-

tie iedzīvotāji. Vienā 
vai vairākās projekta 
aktivitātēs iesaistīju-
šies 13 841 (tie, kas re-
ģistrējušies atbilstoši 

projekta nosacījumiem) 
Madonas un arī citu no-

vadu novada ļaudis.
Jāteic, ka nozīmīga loma 

projekta pirmās kārtas veik-
smīgā realizācijā bija sadarbī-
bas partneriem, kuri ieguldījuši 
savu enerģiju, zināšanas, pras-
mes konkrētu aktivitāšu plāno-
šanā un sekmīgā norisē. Liels 
paldies par veikumu jāsaka 
biedrībām “Latvijas Sarkanais 
Krusts”, “DIEVIENA”,  “KAS-
TANĪTIS – BĒRNIEM”, “Mēs 
saviem bērniem”, “OK Arona”,  
“Sportiskais gars”,  “Pauze 
AD”, “Mēs Dzelzavai”,  “Riten-
tiņš”,  “Mēs Barkavas pagas-
tam”, “Ozols un zīle”,  “Mado-
nas mākslas skolas atbalsta 
biedrība”, “Kalsnavas jaunie-
ši”, “VIDZEMES SPORTA AT-
BALSTA CENTRS”, “Ļau-
donas jaunieši”, “A-Madona”. 
Pateicība arī SIA “AGRI AVG”, 
SIA “NeuroPhys”, SIA “Sipi-
ņi S”, SIA “West Electro”, SIA 
“Kaus Media”, SIA “SALDO” 
SL”, SIA “Multisport”, SIA 

“Arbor Medical Korporācija”, 
Latvijas – Vācijas sabiedrībai 
“LATSIGN” SIA, nodibināju-
mam “Pulkveža Oskara Kal-
paka piemiņas fonds” un Bērnu 
un jauniešu apvienībai “Rīts”. 
Tencinājuma vārdus pelnījušas 
arī Maija Ceruka, Vēsma Vār-
sberga, Ilvija Kecko, Zane Prei-
sa, Krista Kupča, Sarmīte Ruk-
mane un Kristīne Sirmā.

Neapšaubāmi, šādu pasā-
kumu lielākā vērtība ir cilvē-
ki, kuri apmeklē pasākumus, 
gūst jaunas zināšanas, pras-
mes un vēlmi dzīvot veselī-
gāk. Tieši tādēļ ar neviltotu 
prieku darām zināmu, ka pro-
jekta turpinājums sekos. Ma-
donas novada pašvaldībai pie-
šķirts papildus finansējums 
(203 961,- EUR) veselības vei-
cināšanas un slimību profilak-
ses aktivitāšu īstenošanai līdz 
2023. gada 31. decembrim. 

Lai ar projekta palīdzību 
ietekmētu sabiedrības ekono-
misko un sociālo vienlīdzību, 
kā rezultātā tiek veicināta cīņa 
ar sociālo atstumtību un popu-
larizēts veselīgs dzīvesveids, 
tiek nopietni strādāts pie akti-
vitāšu satura plānošanas.

Šajā procesā nozīmīga lo-
ma ir iedzīvotāju atsauksmēm. 
Kopš maija vidus interesen-
ti savu viedokli tika aicinā-
ti izteikt nelielā elektroniskā 
aptaujā. Aktivitāte bija vērā 
ņemama. Daži respondenti uz-
skata, ka vairāk aktivitāšu jā-
organizē pagastos, bet citiem 
šķiet, ka apdalīti šajā ziņā ir 
madonieši. Tāpat vērojama ne-
izpratne par pasākumu reali-
zācijas laikiem (mēdz notikt 
darba laikā). Te būtu vietā at-
gādināt, ka projekta galve-

nā mērķa auditorija ir sociālā 
riska grupas, līdz ar to arī pa-
sākumu laiki tiek vairāk pie-
skaņoti viņu un, protams, arī 
lektoru, treneru iespējām. Ko-
pumā ar projekta pirmajā kār-
tā aizvadītajiem pasākumiem 
cilvēki ir apmierināti un izsa-
ka pateicību par doto iespēju.

Skatoties nākotnē, galveno-
kārt iedzīvotāji vēlas vingrot, 
peldēt, nodarboties ar spēka 
vingrojumiem vai jogu. Arī nū-
jošana, skriešana un brauk-
šana ar velosipēdu ir aktuāla. 
Domājot par potenciālo pasā-
kumu tēmām, iedzīvotāju iero-
sinājums ir – veselīgs uzturs, 
psihoemocionālā veselība, on-
koloģijas slimību profilakse un 
atbalsts onkoloģiskajiem slim-
niekiem, zobu veselība un hi-
giēna, sirds un asinsvadu sli-
mību profilakse u.c.  

Ar aptaujas rezultātiem jau 
tuvākajā laikā varēs iepazī-
ties ikviens. Tie tiks publiskoti 
projekta profilā, sociālajā viet-
nē Facebook un Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapā. Arī 
potenciālie pasākumu organi-
zētāji tiks iepazīstināti ar ie-
dzīvotāju atsauksmēm un iero-
sinājumiem, lai varētu izvērtēt 
vēlmju atbilstību projekta mēr-
ķiem un samērot tās ar finan-
siālajām iespējām.

Līdzko pulcēšanās ierobe-
žojumi būs atcelti, Madonas 
novada iedzīvotājiem tiks pie-
dāvātas projekta otrās kārtas 
aktivitātes. 

Cerot uz turpmāku atsaucību 
un veselīgu vasaru vēlot,

INDRA VEIPA
Projekta sabiedrisko attiecību 

koordinatore 



Iesūti apsveikumu savai pilsētai! 
Lai mēs ikkatrs kļūtu par daļu no šiem svētkiem, 
aicinām pilsētas un novada iedzīvotājus, kā arī 
ikvienu, kuram Madona sirdī ieņem kaut nelielu, 
tomēr īpašu vietu, radīt un iesūtīt savu apsveikumu 
pilsētas 94. dzimšanas dienā.

Apsveikuma radošajai izpausmei ierobežojumu nav – tas 
var būt video sveiciens, deja, dzeja, dziesma, muzikāls skaņ-
darbs, vēlējums, zīmējums, skulptūra….

Apsveikumus iesūtīt  līdz šī gada 3. jūnijam  uz e-pastu:   
apsveikums@madona.lv ar norādi “Manai Madonai – 94”.

Pavadošajā vēstulē lūdzam norādīt darba autoru, vecu-
mu. Ja tomēr vēlaties palikt anonīms – norādiet to vēstulē.

Interesantāko un spilgtāko darbu autori tiks iepriecinā-
ti ar pārsteigumu no pilsētas.
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Šajā pavasarī liela daļa 
cilvēku izvēlējušies izmantot 
sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” piedāvātās 
iespējas pastaigas un 
aktīvo atpūtu svaigā 
gaisā dažādot. Šogad bāze 
sagatavojusi trases gan dabas 
un nesteidzīgu pastaigu 
mīļotājiem, gan sportiskas un 
dinamiskas atpūtas  
cienītājiem.

Smeceres silā ir 
nomarķētas 3 dažāda 
garuma trases: 4,5 km, 
6,5 km un 10 km garumā. 
Trašu marķējums iezīmēts 
sarkanā, zaļā un zilā krāsā. 
Vairākās vietās ir izvietota 
teritorijas kopējā karte, 
kura sniedz informāciju par 
sporta un atpūtas bāzes 
teritoriju, reljefu, trašu tīklu, 
infrastruktūras vietām un 
konkrēto atrašanās vietu. 

Ainaviskās, marķētās un 
koptās trases ir lieliska vieta 
pārgājieniem, skriešanai, 
nūjošanai un apvidus 
velobraukšanai. Trasē 
ietvertie skatupunkti paver 
lieliskas ainavas Madonas 
apkārtnē, skatu uz mežiem 
un kalniem.

Šajā pavasarī popularitāti 
iemantojis arī orientēšanās 
poligons. Katru nedēļu 
Smeceres silā tiek sagatavota 
jauna karte ar apvidū 
izvietotiem orientēšanās 
punktiem. Aktuālā karte 
pieejama www.smeceressils.
lv sadaļā “TRASES”, kā arī 
drukātā veidā pie sporta 
bāzes loģistikas mājas!

Ievērojiet distanci, lai 
veselīga atpūta un veiksmīga 
punktu meklēšana!

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Smeceres 
sils aicina 
uz aktīvu 
atpūtu dabā!

2020. gada maijs
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA


