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MADONAS NOVADA

2020. gada novembris

Novembris ir mēnesis, 
kurš mūsu tautas 
un valsts vēsturē 
nesis izšķirošus 
un neizdzēšamus 
pavērsienus. Katra 
latviešu ģimene  vairākās 
paaudzēs piedzīvojusi 
20. gadsimta vēstures 
līkločus. Valsts, kurā 
dzīvojam šodien, ir šo 
notikumu atspoguļojums. 
Arī šobrīd saskaramies 
ar jaunām, negaidītām 
grūtībām, ko mums 2020. 
gadā nesusi pasaule. 
Līdzīgi kā citās krīzēs, arī 
tagad mūsu uzdevums ir 
būt stipriem, vienotiem, 
atbalstošiem, lai kopīgiem 
spēkiem tiktu tam pāri.

Iedvesmoties varam no 
sev apkārt esošajiem 
cilvēkiem, tāpat arī 
no mūsu senču spējas 
saglabāt valodu, kultūru, 
apbrīnas vērta ir arī 
latviešu karavīru vīrišķīgā 
drosme un atmodas līderu 
ticība un pārliecība.

Par spīti grūtībām, 
aicinu novembri izdzīvot 
un izjust valsts svētku 
zīmē, godināt to, 
 ar domām un darbiem 
stiprināt mūsu novadu, 
sajust patriotisma 
dzirksti un mīlestību pret 
dzimteni.

Šogad būsim mazāk kopā 
klātienē, būsim vairāk 
kopā domās, labos vārdos 
un vēlējumos. Būsim 
kopā sapņos par mūžam 
plaukstošu Latviju un 
Madonas novadu kā 
mirdzošu pērli tās vidū. 
Mūsu vismīļāko!

Daudz laimes Latvijas 
102. dzimšanas dienā!

Sirsnīgus 
valsts svētkus vēlot,
AGRIS LUNGEVIČS,

Madonas novada 
pašvaldības domes 

priekšsēdētājs

   MADONAS  PILSĒTĀ

11. NOVEMBRĪ
13.00 Madonas novada bibliotēkas Bērnu 
literatūras nodaļā. Dzejkoncerts “Latviju 
mīlot”. Piedalās Aktrise Sigita Pļaviņa un 
mūziķis Māris Kupčs. Pēc pasākuma – sve
cīšu iedegšana pilsētas vēsturiskajā centrā.
16.00 Poruka ielā Par tradīciju kļuvusi – 
svecīšu iedegšana uz Poruka ielas.
18.00 Lisaskalna kapos Piemiņas brīdis.

18. NOVEMBRĪ 
16.00 Madonas pilsētas kultūras namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
102. gadadienai veltīts koncerts. A cappella
grupa “Latvian Voices” un dziedātājs Jānis 
Strazdiņš  koncertprogrammā “Gaismas 
koncerts”. Vietu skaits ierobežots, lūgums 
izņemt bezmaksas ieejas kartes Madonas 
pilsētas kultūras nama kasē, Raiņa ielā 12. 
Ieejas kartes pieejamas  no 9. novembra.

   BARKAVAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
15.00 Barkavas kultūras namā
Izstāde „Ceļā uz 1990. gada 4. maiju” – 
apskatāma līdz 30. novembrim. 
15.30 Barkavas Svētā Staņislava Romas 
katoļu baznīcā Sv. Mise.
16.30 pie Barkavas Svētā Staņislava 
Romas katoļu baznīcas
Jaunsargu svinīgais solījums.
17.00 Svētā Staņislava Romas katoļu 
baznīcas parkā
Akcija “Gaismu mūsu Latvijai” – veidosim 
Latvijas kontūru no līdzi paņemtajām sve
cēm mūziķes Evelīnas Kramas pavadībā.

18. NOVEMBRĪ 
13.00 Barkavas kultūras namā
Ievas Maltinieces un Aijas Bērziņas 
koncertpasaka „Maza tautu istabiņa”.

20. NOVEMBRĪ 
19.00 Barkavas kultūras namā
Filma “Mans mīļākais karš”.

   BĒRZAUNES PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
18.00 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā 
Lāčplēša dienai veltīts koncerts “Tēvze
me – mīlestība un brīvība”, piedalās Santa 
Sāre (balss, fl auta), Ģirts Ripa (klavieres).

18. NOVEMBRĪ 
14.00 Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Latvijas Republikas proklamēša
nas gadadienai veltīta koncertprogramma 
“Mums pieder viens horizonts”.

   DZELZAVAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
16.00 no Dzelzavas pamatskolas uz pie
miņas vietu „Par Tēvu zemi kritušajiem”
Lāpu gājiens, piemiņas brīdis un svecīšu 
nolikšana pie pieminekļa.

18. NOVEMBRĪ 
17.00 Dzelzavas kultūras namā Valsts 
svētku koncerts – Atis Ieviņš “Dziesmās 
latviešu spēks”.

   KALSNAVAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
18.00 pie Kalsnavas kultūras nama
Lāčplēša dienai veltīts lāpu gājiens 
“Gaismas ceļš”. Iedzīvotāji aicināti ņemt 
līdzi lāpas.
19.30 Kalsnavas kultūras namā
Filma “Mans mīļākais karš”. *

18. NOVEMBRĪ 
13.00 Kalsnavas kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas ga
dadienai veltīts koncerts “Mana Latvija”. 
Muzicēs Skuju ģimene no Kokneses.

   LAZDONAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
18.30 Dārza ielā
Ikviens pagasta iedzīvotājs aicināts godināt 
brīvības cīņās kritušo piemiņu un ar savu 
svecīti piedalīties “Gaismas ceļa” veido
šanā. 
Pulcēšanās 18.20 basketbola laukumā.

15. NOVEMBRĪ 
14.00 Lazdonas pagasta pārvaldes zālē
Koncerts “Dziesmas Tev un Latvijai”. 
Piedalās Mārcienas vokālais ansamblis 
“Kaļina”.

   LIEZĒRES PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
18.30 pie Liezēres baznīcas 
Gaismas akcija “Svecīšu raksti Latvijai”. 
Aicinājums iedzīvotājiem veidot svecīšu 
rakstu. No plkst. 19.00 Ozolos Jāņa dārzā 
pie dīķīša.

13. NOVEMBRĪ 
19.00 Liezēres kultūras namā
Filma “Mans mīļākais karš” *

17. NOVEMBRĪ  
19.00  Liezēres kultūras namā
Valsts svētku pasākums.

   ĻAUDONAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
17.00 pie Ļaudonas pagasta vides objekta 
“Grieze” Ļaudonas pagasta iedzīvotāji tiek 
aicināti iedegt savas svecītes.

18. NOVEMBRĪ 
16.00 Ļaudonas kultūras namā
Muzikāls sveiciens Latvijai “Paauklē, saulīt, 
manu zemīti”. Komponista Atvara Sirmā, 
aktrises un dzejnieces Kristīnes Dinas 
Bitēnas autorprogramma.

   MĀRCIENAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
18.00 uz tilta pār Aronu
Mārcienas pagasta iedzīvotāji tiek 
aicināti iedegt svecītes par godu Latvijas 
aizstāvjiem akcijā “Veidosim gaismas ceļu”.

18. NOVEMBRĪ 
19.00 Mārcienas kultūras namā
Muzikāls sveiciens Latvijai “Paauklē, saulīt, 
manu zemīti”. Komponista Atvara Sirmā, 
aktrises un dzejnieces Kristīnes Dinas 
Bitēnas autorprogramma.

  MĒTRIENAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
17.00 Mētrienas centrā pie piemiņas 
akmens Latvijas brīvības cīnītājiem veltīts 
piemiņas brīdis. Iedzīvotāji aicināti atnākt ar 
sveci un aizdegt to – pateiksim paldies par 
savas valsts brīvību.

18. NOVEMBRĪ 
18.00 Mētrienas tautas namā
Latvijas Republikas Proklamēšanas 
gadadienai veltīts koncerts – Ilzes Rijnieces 
koncertprogramma „Man pieder viens 
horizonts”.

   OŠUPES PAGASTĀ

18. NOVEMBRĪ 
12.00 Degumnieku tautas namā
Muzikāls sveiciens Latvijai “Paauklē, saulīt, 

manu zemīti”. Komponista Atvara Sirmā, 
aktrises un dzejnieces Kristīnes Dinas 
Bitēnas autorprogramma. 
Laureātu apbalvošana.

   PRAULIENAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 17.00 Praulienas pagastā
Praulienas pagasts aicina iedzīvotājus 
pieminēt Latvijas Brīvības cīņās kritušos 
karavīrus  un iedegt svecītes mājokļu logos!
18.00 Saikavas tautas namā 
Filma “Dvēseļu putenis”.

17. NOVEMBRĪ 
17.00 pie Praulienas pamatskolas “Pils
dārzi” Latvijas Republikas proklamēšanas 
102. gadadienai veltīts svētku pasākums 
“Gaismas sveiciens Latvijai”. Skanēs skais
tākās latviešu dziesmas grupas “Bruģis” 
izpildījumā. Lūgums līdzi paņemt svecītes.

   SARKAŅU PAGASTĀ

18. NOVEMBRĪ
15.30 tautas namā “Kalnagravas”
Svētku pasākums “Ar Latviju sirdī” – 
pagalmā; Aivara Kluša kolekcija “Madonas 
apriņķa afi šas (1912.–1942.)” no Aiviekstes 
muižas muzeja krājumiem – foajē. 
Kinovakars no tautas nama pasākumu 
arhīva – lielajā zālē.

   VESTIENAS PAGASTĀ

11. NOVEMBRĪ 
16.00 no Vestienas muižas uz Vecajiem 
kapiem Lāčplēša dienas lāpu gājiens.

18. NOVEMBRĪ 
17.00 Vestienas tautas namā** 
Valsts proklamēšanas gadadienai veltītas 
fi lmas “KĀLA EZERA STĀSTI” prezentācija. 
Scenārijs veidots uz patiesiem dzimtas 
stāstiem, kurus izspēlēs Vestienas 
pašdarbības kolektīvi. Rež. L. Hofmane.

**Ļoti labos laika apstākļos pasākums notiek ārā 
pie sporta zāles
* Ieeja pasākumā par maksu
Pasākumu norisē iespējamas izmaiņas saistībā ar 
pandēmijas ierobežošanas pasākumiem. Sekojiet 
līdzi aktuālajai informācijai Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā madona.lv

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas 
proklamēšanas 102. gadadienai veltītie pasākumi



Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes 
22. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

2 Madonas Novada Vēstnesis 
            2020. gada novembris

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj ar 2020. gada 
1.  oktobri  izdarīt  grozīju-

mus domes  lēmumā Nr. 616 “Par Ma-
donas novada pašvaldības pagastu pār-
valžu, Madonas pilsētas un  to  iestāžu 
un Madonas novada pašvaldības admi-
nistrācijas amata vienību sarakstu ap-
stiprināšanu” pielikumā Nr. 24, atdalot 
Madonas pilsētas kultūras nama māks-
linieciskās daļas vadītājas (amata likme 
1,00, amatalga 735 eiro no 01.10.2020.) 
un  mūsdienu  deju  kolektīva  vadītājas 
“Aliens”  (amata  likme  0,3  amatalga 
500  eiro)  amatus.  Pamatojums  tam  – 
ar 2020. gada 1. oktobri māksliniecis-
kās  daļas  vadītāja  un  mūsdienu  deju 
grupas “Aliens” vadītāja Ināras Caku-
le pārtrauc pildīt mūsdienu deju grupu 
“Aliens” vadītājas pienākumus. Tās va-
dītājas  pienākumu  pildīšanu  pārņem 
Vita Grūbe.

Par atbrīvošanu no telpu nomas 
maksas festivāla norisei

Nolemj  atbrīvot  biedrību  “Mēs  sa-
viem  bērniem”  no  telpu  nomas  mak-
sas par Madonas pilsētas kultūras na-
ma  lielās  zāles  izmantošanu  festivāla 
“Zem vienas saules” norisei, kas plāno-
ta 2020. gada 15. oktobrī. Aprēķinātie 
telpu  nomas  neieņemtie  ienākumi  ir 
257,73 eiro.
Festivāla mērķis  ir  veicināt  bērnu, 

jauniešu  un  pieaugušo  ar  dažādiem 
funkcionāliem  traucējumiem  integrē-
šanos mūsdienu mainīgajā  sabiedrībā; 
veicināt  sadraudzību  starp  invalīdu 
biedrībām Vid zemes un Latgales reģio-
nā; sniegt  iespēju sadarboties ar vien-
audžiem  un  citām  vecuma  grupām. 
Rast šiem bērniem, jauniešiem un pie-
augušajiem iespēju parādīt savus talan-
tus un spējas. 

Par finansējuma piešķiršanu 
grāmatas izdošanai

Nolemj piešķirt finansiālu atbalstu 
apgāda  “Jumava”  grāmatas  “Garšas. 
Skaņas. Pilsētas” sagatavošanai un iz-
došanai 1000 eiro no Attīstības nodaļas 
sabiedrisko attiecību budžeta.
Grāmata izvedīs lasītāju cauri Lat-

vijas  skanīgākajām  pilsētām,  stās-
tot  par muzikālo  pilsētu  nozīmīgajām 
skaņām un garšām. Katrā nodaļā būs 
apkopoti pilsētu stāsti par vēsturiska-
jiem un aktuālajiem mūzikas un garšas 
notikumiem, kā arī pa vienai receptei, 
kuru būs sagatavojis mūziķis savai pil-
sētai.
Madonas novadu pārstāvēs dziedā-

tāja Ieva Kerēvica un ģitārists Mārcis 
Auziņš.  Recepšu  gatavošanu  mūziķi 
veiks pazīstamā pavāra Laura Alekse-
jeva vadībā. Grāmatu sastāda mūziķis 
un kulinārijas entuziasts Atis Zviedris.
Daļa  grāmatas  ienākumu  tiks  no-

virzīti labdarības fondam “Līdzskaņa”, 
kas nodarbojas ar palīdzības sniegšanu 
grūtībās nonākušiem mūziķiem.

Par Madonas novada attīstības 
programmas 2021.–2027. gadam 
izstrādes uzsākšanu

Lai  2021.  gada  pašvaldību  vēlēša-
nās  ievēlētā  pašvaldības  dome  varētu 
uzsākt pildīt  savas  funkcijas un uzde-
vumus  normatīvajos  aktos  noteiktajā 
kārtībā,  nepieciešams  izstrādāt  jaunā 
Madonas  novada  Attīstības  program-
mu  2021.–2027.  gadam,  kas  ir  vidēja 
termiņa  plānošanas  dokuments,  kurā 

noteiktas  vidēja  termiņa  prioritātes 
un pasākumu kopums, pašvaldības at-
tīstības  stratēģijā  izvirzīto  ilgtermiņa 
stratēģiju uzstādījumu īstenošanai. At-
tīstības programmas  izstrādes process 
jāvada  pašvaldībai,  kurā  ir  lielāks  ie-
dzīvotāju  skaits  atbilstoši  aktuālajiem 
iedzīvotāju reģistra datiem.

Nolemj:
1.  Uzsākt  Madonas  novada  attīstī-

bas  programmas  2021.–2027.  gadam 
izstrādi.
2.  Nozīmēt  atbildīgo  par  Madonas 

novada attīstības programmas izstrādi 
Madonas novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas, teritorijas plānotāju.
3. Izveidot Madonas novada attīstī-

bas programmas 2021.–2027. gadam iz-
strādes vadības grupu sekojošā sastāvā:
3.1. Madonas novada domes priekš-

sēdētājs;
3.2. Madonas novada domes priekš-

sēdētāja vietnieks – izglītības, kultūras 
un sociālajos jautājumos;
3.3. Madonas novada domes priekš-

sēdētāja  vietnieks  –  uzņēmējdarbības 
atbalsta,  tūrisma  attīstības  un  komu-
nālās saimniecības jautājumos;
3.4. Madonas novada pašvaldības iz-

pilddirektors;
3.5. Lubānas novada domes priekš-

sēdētājs;
3.6.  Ērgļu  novada  domes  priekšsē-

dētājs;
3.7. Cesvaines novada domes priekš-

sēdētājs;
4. Apstiprināt Madonas  novada  at-

tīstības  programmas  2021.–2027.  ga-
dam  izstrādes darba uzdevumu un  iz-
pildes termiņus saskaņā ar pielikumu.
5.  Paziņojumu  par  Madonas  nova-

da  attīstības  programmas  2021.–2027. 
gadam izstrādes uzsākšanu publicēt ie-
saistīto pašvaldību mājaslapās un paš-
valdību informatīvajos laikrakstos.
6.  Lēmumu  par  Madonas  novada 

attīstības programmas 2021.–2027. ga-
dam izstrādes uzsākšanu  nosūtīt Vid
zemes plānošanas reģionam. 
7.  Lēmumu  par  Madonas  novada 

attīstības  programmas  2021.–2027. 
gadam  izstrādes  uzsākšanu    ievietot 
valsts Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt 

Madonas  novada  pašvaldības  izpilddi-
rektoram.
Darbu  izpildes  laiks  ir  2021.  gada 

15. oktobris.

Par Madonas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.–2035. 
gadam izstrādes uzsākšanu

Lai 2021. gada pašvaldību vēlēšanas 
ievēlētā  pašvaldības  dome  varētu  uz-
sākt pildīt  savas  funkcijas un uzdevu-
mus normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā,  nepieciešams  izstrādāt  Madonas 
novada  ilgtspējīgas attīstības  stratēģi-
jas  2021.–2035.  gadam,  kas  ir  ilgter-
miņa  teritorijas  attīstības  plānošanas 
dokuments, kurā noteikts attīstības re-
dzējums,  stratēģiskie  mērķi,  prioritā-
tes un to īstenošanas vizuāls atspogu-
ļojums telpiskās attīstības perspektīvā. 

Nolemj:
1. Uzsākt Madonas novada  ilgtspē-

jīgas attīstības  stratēģijas 2021.–2035. 
gadam izstrādi.
2.  Nozīmēt  atbildīgo  par  Madonas 

novada  ilgtspējīgas attīstības  stratēģi-
jas  izstrādi Madonas novada pašvaldī-
bas  Attīstības  nodaļas,  teritorijas  plā-
notāju.
3. Izveidot Madonas novada ilgtspē-

jīgas attīstības  stratēģijas 2021.–2035. 

gadam izstrādes vadības grupu sekojo-
šā sastāvā:
3.1. Madonas novada domes priekš-

sēdētājs;
3.2. Madonas novada domes priekš-

sēdētāja vietnieks – izglītības, kultūras 
un sociālajos jautājumos;
3.3. Madonas novada domes priekš-

sēdētāja  vietnieks  –  uzņēmējdarbības 
atbalsta,  tūrisma  attīstības  un  komu-
nālās saimniecības jautājumos;
3.4. Madonas novada pašvaldības iz-

pilddirektors;
3.5. Lubānas novada domes priekš-

sēdētājs;
3.6.  Ērgļu  novada  domes  priekšsē-

dētājs;
3.7. Cesvaines novada domes priekš-

sēdētājs;
4. Apstiprināt Madonas novada ilgt-

spējīgas  attīstības  stratēģijas  2021.–
2035. gadam izstrādes darba uzdevumu 
un  izpildes  termiņus  saskaņā ar pieli-
kumu.
5. Paziņojumu par Madonas novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–
2035. gadam izstrādes uzsākšanu pub-
licēt  iesaistīto  pašvaldību  mājaslapās 
un  pašvaldību  informatīvajos  laikrak-
stos.
6.  Lēmumu  par  Madonas  novada 

ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.–
2035. gadam izstrādes uzsākšanu nosū-
tīt Vidzemes plānošanas reģionam. 
7.  Lēmumu  par  Madonas  nova-

da  ilgtspējīgas  attīstības  stratēģijas 
2021.–2035.  gadam  izstrādes  uzsākša-
nu  ievietot valsts Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā.
8. Kontroli par lēmuma izpildi veikt 

Madonas  novada  pašvaldības  izpilddi-
rektoram.
Darbu  izpildes  laiks  ir  2021.  gada 

15. oktobris.

Par palīdzības – līdzfinansējuma 
piešķiršanu energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Nolemj  piešķirt  palīdzību  –  līdzfi-
nansējumu  energoefektivitātes  pasā-
kumu  veikšanai  daudzdzīvokļu  dzīvo-
jamās  mājas  Saules  ielā  40,  Madona, 
Madonas  novads  dzīvokļu  īpašnieku 
kopībai 50% apmērā no energoefektivi-
tātes  pasākumu  veikšanas  izmaksām, 
kas ir 4 316,68 eiro, līdzfinansējumu ie-
skaitot  daudzdzīvokļu  dzīvojamās mā-
jas  pārvaldnieka  SIA  “Madonas  nam-
saimnieks” norēķinu kontā.
Saskaņā  ar  saistošo  noteikumu 

5. punktu, līdzfinansējums energoefek-
tivitātes pasākumiem tiek piešķirts:
–  dzīvojamās  daudzdzīvokļu  mājas 

energoaudita veikšanai līdz 50% no iz-
maksām;
–  tehniskās  apsekošanas  veik šanai 

līdz 50% no izmaksām;
–  energoefektivitātes  pasākumu 

veikšanas tāmes sastādīšanai līdz 50% 
no izmaksām;
–  vienkāršotās  renovācijas  tehnis-

kās  dokumentācijas  izstrādāšanai  līdz 
50% no izmaksām.

Par aizņēmuma ņemšanu projekta 
īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomi atbalstīt aizņēmuma ņem-
šanu  1  105  095,49  eiro  apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto procen-
tu  likmi  un  atlikto  maksājumu  uz  3 
gadiem Eiropas  Savienības  fonda  pro-
jekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra un uz-
ņēmējdarbības  infrastruktūras  izveide 

Madonas  novadā”  īstenošanai  objektā 
“Sauleskalna industriālās zonas izbūve 
Bērzaunes pagastā, Madonas novadā”. 
Aizņēmumu  izņemt vidējā  termiņā un 
apgūt 2020. un 2021. gadā un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada pašval-
dības budžetu.
Projekts  tiek  īstenots  Kārļa  ielā  7, 

Kārļa ielā 9, Kārļa ielā 1B un Raiņa ie-
lā 2 Sauleskalnā Bērzaunes pagastā un 
Saieta  laukumā  2a  Madonā.  Projekta 
īstenošanas  termiņš  –  2022.  gada  31. 
decembris.

Par grozījumiem būvniecības 
procesā

Nolemj  saskaņot  SIA  “WOLTEC”  
līguma  Nr.  MNP/2.4.6./19/16  “Mado-
nas  Valsts  ģimnāzijas  ēku  kompleksa  
un stadiona pārbūve” izpildes termiņa 
pagarinājumu līdz   2020. gada 30. no-
vembrim.

Par programmai “Latvijas skolas 
soma” paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali 

Nolemj sadalīt Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēm programmas 
“Latvijas  skolas  soma”  īstenošanai  pa-
redzētos valsts budžeta līdzekļus 15 407 
eiro apmērā laika posmam no 2020. gada 
1. septembra līdz 31. decembrim.
Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir 

valsts  finansēta  atbalsta  programma, 
lai  visiem  1.–12.  klašu  skolēniem  bū-
tu  iespēja  teorētiskās zināšanas papil-
dināt  ar  klātienē  dažādos  pasākumos, 
muzejos,  teātros,  koncertzālēs,  uzņē-
mumos,  dabas  takās  un  citviet  gūtu 
pieredzi. 

Izglītības iestāde Skolēnu  
skaits  
01.09. 
2020.

Skolas 
somas 
nauda 
EUR  

Madonas Valsts ģimnāzija 265 1868

Madonas pilsētas vidusskola 943 6646

A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

158 1114

Kusas pamatskola 66 465
Barkavas pamatskola 97 684
Bērzaunes pamatskola 94 663
Dzelzavas pamatskola 78 550
Dzelzavas speciālā 
pamatskola

78 550

Kalsnavas pamatskola 101 712
Lazdonas pamatskola 50 352
Liezēres pamatskola 64 451
Degumnieku pamatskola 61 430
Praulienas pamatskola 95 670
Vestienas pamatskola 36 254
Kopā 2186 15407

Uz 1 skolēnu 7,048

Par  finansējuma  piešķiršanu  izglī-
tības  portāla  “Uzdevumi.lv”  lietotāju 
licenču iegādei
Nolemj  piešķirt  finansējumu 4  235 

eiro  apmērā  Madonas  novada  pašval-
dības vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās  izglītības  iestādēm,  Kristiāna 
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Dāvida pamatskolai no izglītības pasā-
kumu budžetā izglītības portāla “Uzde-
vumi.lv” lietotāju licenču iegādei pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Par finansējuma piešķiršanu 
interneta resursu “Letonika.lv” 
licenču iegādei

Nolemj  piešķirt  finansējumu  855 
eiro Madonas  novada  pašvaldības  vis-
pārējās  pamata  un  vispārējās  vidējās 
izglītības  iestādēm  no  izglītības  pasā-
kumu budžetā interneta resursu “Leto-
nika.lv”  licenču  iegādei  paredzētajiem 
līdzekļiem.

Par mācību līdzekļu un mācību 
literatūrai paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali 

Nolemj  sadalīt  2020.  gada  II  pus-
gadam  Madonas  novada  pašvaldības 
pirmsskolas, vispārējās pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu mācī-
bu līdzekļu un mācību literatūrai iegā-
dei  paredzēto  valsts  budžeta  līdzekļus 
24 467 eiro apmērā.

Izglītības 
iestāde

Skolēnu  
skaits 
01.09. 
2020.

Mācību 
litera
tūras 

iegādei  
EUR

Mācību 
līdzekļu 
iegādei  

EUR

Kopā 
EUR

Madonas 
Valsts 
ģimnāzija

265 1216 1216 2432

Madonas 
pilsētas 
vidusskola

976 4478 4478 8956

A. Eglīša 
Ļaudonas 
vidusskola

158 725 725 1450

Kusas 
pamatskola

66 303 303 606

Barkavas 
pamatskola

97 445 445 890

Bērzaunes 
pamatskola

94 432 431 863

Dzelzavas 
pamatskola

78 358 358 716

Kalsnavas 
pamatskola

101 464 463 927

Lazdonas 
pamatskola

50 230 229 459

Liezēres 
pamatskola

64 294 293 587

Degumnieku 
pamatskola

61 280 280 560

Praulienas 
pamatskola

95 436 436 872

Vestienas 
pamatskola 

36 165 165 330

Kopā 2141 9826 9822 19648
Vienam skolēnam 9,18

Pilsēta, 
pagastu 
pārvalde, 
izglītības 
iestāde

Bērnu 
vecāku 
par 5 g. 
skaits uz 
01.09. 
2020.

Mācību 
litera
tūras 

iegādei  
EUR

Mācību 
līdzekļu 
iegādei  

EUR

Kopā 
EUR

Madonas pilsēta 
PII 
"Kastanītis"

46 169 253 422

PII "Priedīte" 93 342 512 854
PII "Saulīte" 127 466 700 1166
Aronas pagasta pārvalde
PII "Sprīdītis" 13 48 71 119
Barkavas  pagasta pārvalde
Barkavas 
pamatskola

21 77 116 193

Bērzaunes pagasta pārvalde
PII "Vārpiņa" 38 140 209 349
Dzelzavas pagasta pārvalde
PII "Rūķis" 16 59 88 147
Kalsnavas pagasta pārvalde
PII "Lācītis 
Pūks"

36 132 198 330

Lazdonas pagasta pārvalde
Lazdonas 
pamatskola

9 33 50 83

Liezēres pagasta pārvalde
Liezēres 
pamatskola

23 84 127 211

Ļaudonas pagasta pārvalde
PII "Brī num
dārzs"

28 103 154 257

Praulienas pagasta pārvalde
PII "Pasaciņa" 53 194 292 486
Ošupes pagasta pārvalde
Degumnieku 
pamatskola

11 40 61 101

Vestienas pagasta pārvalde
Vestienas 
pamatskola 

11 40 61 101

Pavisam 525 1927 2892 4819
Vienam skolēnam 9,18

Par pašvaldības finansējuma 
piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu 21 204 
eiro  apmērā  Madonas  novada  pašval-
dības  pirmsskolas,  vispārējās  pamata 
un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
mācību  līdzekļu  iegādei  2020.  gada  II 
pusgadam no pašvaldības budžetā šim 
mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Izglītības iestāde Skolēnu  
skaits 
01.09. 
2020.

Mācību 
līdzekļu 
iegādei  

EUR

Madonas Valsts 

ģimnāzija
265 2038

Madonas pilsētas 

vidusskola
976 7505

Andreja Eglīša Ļaudonas 

vidusskola
158 1215

Kusas pamatskola 66 508

Barkavas pamatskola 97 746

Bērzaunes pamatskola 94 723

Dzelzavas pamatskola 78 600

Kalsnavas pamatskola 101 776

Lazdonas pamatskola 50 385

Liezēres pamatskola 64 492

Degumnieku pamatskola 61 469

Praulienas pamatskola 95 731

Vestienas pamatskola 36 277
Kopā 2141 16465
Vienam skolēnam 7,69

Pilsēta, 
pagastu pārvalde, 
izglītības iestāde

Bērnu līdz 
5 g. vec. 
skaits uz 
01.09. 
2020.

Mācību līdzekļu 
iegādei EUR

Madonas pilsēta
PII "Kastanītis" 58 406
PII "Priedīte" 142 994
PII "Saulīte" 175 1225
Aronas pagasta pārvalde
PII "Sprīdītis" 23 161
Barkavas  pagasta pārvalde
Barkavas pamatskola 39 273
Bērzaunes pagasta pārvalde
PII "Vārpiņa" 33 231
Dzelzavas pagasta pārvalde
PII "Rūķis" 23 161
Kalsnavas pagasta pārvalde
PII "Lācītis Pūks" 34 238
Lazdonas pagasta pārvalde
Lazdonas pamatskola 8 56
Liezēres pagasta pārvalde
Liezēres pamatskola 21 147
Ļaudonas pagasta pārvalde
PII "Brīnumdārzs" 30 210
Praulienas pagasta pārvalde
Pirmskolas izglītības 

iestāde "Pasaciņa"
58 406

Ošupes pagasta pārvalde
Degumnieku 

pamatskola
20 140

Vestienas pagasta pārvalde

Vestienas pamatskola 13 91
Pavisam 677 4739
Vienam bērnam 7,00

Par finansiālu atbalstu  
Kristiāna Dāvida pamatskolai

Nolemj piešķirt  finansiālu atbalstu 
2 000 eiro apmērā Kristiāna Dāvida pa-
matskolas  (t.sk.  internāta)  kurināmā 
iegādei no budžetā nesadalītajiem pare-
dzētajiem līdzekļiem. Izglītības iestādē 
mācās 22 skolēni.

Par finansējuma piešķiršanu 
mācību līdzekļu un mācību 
literatūras iegādei  
Kristiāna Dāvida pamatskolai

Nolemj piešķirt finansējumu 169 ei-
ro apmērā mācību  līdzekļu un mācību 
literatūras  iegādei  Kristiāna  Dāvida 
pamatskolai 2020. gada II pusgadam no 
pašvaldības budžetā šim mērķim pare-
dzētajiem līdzekļiem. Uz 01.09.2020. iz-
glītības iestādē mācās 22 skolēni.

Par finansējuma piešķiršanu 
peldbaseina inventāra  
atjaunošanai

Nolemj piešķirt finansējuma 680 ei-
ro peldbaseina  inventāra atjaunošanai 
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādei “Saulīte” no izglītības pasāku-
mu  budžetā  metodiskās  darbības  no-
drošinājumam  novadā  paredzētajiem 
līdzekļiem.
Peldbaseinā  tiek  nodrošinātas  no-

darbības arī citiem novada pirmsskolas 
vecuma izglītojamajiem. 

Par finansējuma piešķiršanu 
biedrībai “Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt  finansējumu 1 045 
eiro  darba  samaksas  nodrošināšanai 
un  valsts  sociālās  apdrošināšanas  ob-
ligātajām  iemaksām no budžeta  peda-
gogu darba samaksai paredzētā finan-
sējuma  no  2020.  gada  septembra  līdz 
decembrim, t.sk:
– deju kolektīva “Mazais  cilvēciņš” 

vadītājai (4 stundas nedēļā) – 523 eiro;
– teātra, leļļu teātra studijas vadītā-

jai (2 stundas nedēļā) – 261 eiro;
– ansambļa vadītājai (2 stundas ne-

dēļā) – 261 eiro.

Par Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumu 
piešķiršanu

Nolemj piešķirt 
sekojošos Madonas novada pašvaldības 
apbalvojumus:

PATEICĪBAS RAKSTUS:

SIA”Venafro”  uzņēmuma  vadītājai 
Ivetai Zvirbulei –  ēdnīca  “Azaids”,  ēdi-
nāšanas pakalpojumi;
SIA  “BuraH”  uzņēmuma  vadītājai 

Ilgai Holstei  –  krodziņš  “BuraH”,  ēdi-
nāšanas pakalpojumi;
SIA  “Šlāgeris”  uzņēmuma  vadītā-

jam Haraldam Pūcem – krodziņš “Šlā-
geris”, ēdināšanas pakalpojumi;
SIA “Rats” uzņēmuma valdes locek-

lim Jānim Viļumsonam – iekārtu ražo-
šana, remonts, mazumtirdzniecība;

Lilitai Pavlovičai,  Nodarbinātības 
valsts  aģentūras Madonas  filiāles  no-
darbinātības organizatorei;

Ingai Strazdiņai,  Madonas  novada 

pašvaldības Sociālā dienesta darbinie-
cei;

Elvīrai Agarelovai, Madonas novada 
pašvaldības Sociālā dienesta darbinie-
cei Dzelzavas pagastā;

Janīnai Liepiņai,  Barkavas  pamat-
skolas  vēstures  un  sociālo  zinību  sko-
lotājai;

Inesei Kolnai,  Barkavas  pamatsko-
las skolotājai;

Ingai Dzelmei, Jēkabpils Agrobizne-
sa koledžas Barkavas struktūrvienības 
sporta skolotājai un sporta darba orga-
nizatorei;

Astrīdai Naglei,  Dzelzavas  pamat-
skolas skolotājai;

Martai Stalīdzānei,  Barkavas  un 
Ošupes pagasta bāriņtiesas loceklei;

Valentīnai Ločmelei, Madonas nova-
da bibliotēkas galvenajai bibliotekārei;

Ritai Morozai, Barkavas pagasta bib-
liotēkas vadītājai;

Jolantai Bardziņai, Vestienas tautas 
nama vadītājai;

Jānim Pujātam, Madonas pilsētas spor-
ta centra saimniecības daļas vadītājam;

Jānim Virkstenim,  volejbolistam, 
sporta veterānam;

Annai Ikauniecei,  futbola  entuzi-
astei;

Agrim Veckalniņam,  Madonas  re-
ģionālā laikraksta “Stars” fotogrāfam;

Skaidrītei Berķei, pensionārei, bied-
rības “Latvijas Sarkanais Krusts” Ma-
donas komitejas brīvprātīgajai;

Elitai Badūnei,  biedrības  “Mēs  sa-
viem bērniem” vadītājai.

ATZINĪBAS RAKSTUS:

Initai un Jānim Zepiem – SIA “Jaun-
zemnieki Z”, dārzkopība, graudkopība;

Silvijai un Jurim Gruduļiem  –  SIA 
“Aiva G,” dārzkopība;

Anitai un Valdim Aivariem  –  SIA 
“Ādere A”, mazumtirdzniecība;
Mūzikas grupai “Bruģis”, Sandrim 

Sproģim un Edmundam Vestmanim;
Dzidrai Žerbiņai,  AS  “Lazdonas 

piensaimnieks” meistarei;
Pēterim Imantam Brokam, būvinže-

nierim, SIA”B&L projekti” īpašniekam, 

projektēšanas biroja vadītājam;
Jānim Kļaviņam,  producentam,  pa-

sākumu  rīkotāju  kompānijas  “Forte 
Production” īpašniekam;

Anitai Krauklītei,  Madonas  Bērnu 
un  jaunatnes  sporta  skolas vieglatlēti-
kas trenerei;

Līgai Cepītei,  J.Norviļa  Madonas 
mūzikas skolas skolotājai;

Veltai Vilšķērstei, biedrības “Latvi-
jas Sarkanais Krusts” Madonas komi-
tejas priekšsēdētājai;

GODA DIPLOMU UN 
GODA ZĪMI:

Vandai Maderniecei,  Madonas 
Valsts ģimnāzijas direktorei.

Piešķirt  finansējumu  naudas  bal-
vām 3 750 eiro apmērā no budžetā Ma-
donas novada pašvaldības apbalvojumu 
pasniegšanai paredzētajiem līdzekļiem. 
Par apbalvojumu pasniegšanas kār-

tību  pašvaldība  ar  nominantiem  sazi-
nāsies individuāli. 
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Par pārvaldes 
vadītāja 
Mētrienas un 
Praulienas 

pagastos iecelšanu amatā

Nolemj  ar  19.10.2020.  ie-
celt  Ilonu  Zalāni  par  pārval-
des  vadītāju  Mētrienas  un 
Praulienas pagastos.  

Par ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifu 
apstiprināšanu 

Apstiprina  SIA  “Bērzau-
nes  komunālais  uzņēmums” 
ūdensapgādes  tarifus  Aiviek-
stē,  Kalsnavas  pagastā,  Ma-
donas novadā – ūdens apgāde 
1,20  EUR/m3  (līdzšinējo  0,31 
eiro  vietā),  kanalizācija  1,65 
EUR/m3  (līdzšinējo  0,34  eiro 
vietā)  bez PVN. Tarifi  stājas 
spēkā no 2020. gada 1. oktob-
ra.

Par Dzelzavas pagasta 
pārvaldes budžeta 
grozījumiem

Nolemj pārvirzīt Dzelzavas 
pagasta 2020. gada investīciju 
projekta  finansējumu  “Kap-
ličas  būvprojekta  izstrāde” 
8 000 eiro apmērā uz Dzelza-
vas pagasta pārvaldes pamat-
budžetu  sakarā  ar  finanšu 
līdzekļu izlietojumu SIA “Ma-
donas  namsaimnieks”  dūm-
vadu  pārmūrēšanas  darbiem 
Dzelzavas  pagasta  Aizpurves 
ciema  daudzdzīvokļu  mājām 
2020. janvārī.
Nolemj  piešķirt Dzelzavas 

pagasta  pārvaldei  finansēju-
mu  4  625,93  eiro  apmērā  no 
Madonas  novada  pašvaldības 
nesadalītajiem  budžeta  lī-
dzekļiem.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Rīts” projektu īstenošanai

Nolemj  piešķirt  biedrībai 
“Rīts”  reģ. Nr.  40008123619, 
“Kalnozoli”,  Bērzaunes  pa-
gasts, Madonas novads līdzfi-
nansējumu:
– 200 eiro apmērā projekta 

“Mājas  tekstīliju  šūšana”  īs-
tenošanai;
–  98,20  eiro  apmērā  pro-

jekta  “Papīra  un  foamirāna 
lielie ziedi” īstenošanai. 
Projekti  iesniegti  un  ap-

stiprināti    Madonas  novada 
fonda  atklātā  projektu  kon-
kursā. 

Par nekustamo īpašumu 
iegādi projekta ietvaros

Projekta “Industriālās zo-
nas, biznesa attīstības centra 
un  uzņēmējdarbības  infra-
struktūras  izveide  Madonas 
novadā”  darbību  īstenošanai 
nolemj  pirkt  no  SIA  “City 
Energy”  nekustamos  īpašu-
mus Kārļa ielā 1B, Kārļa ielā 7, 
Kārļa ielā 9, Raiņa ielā 2, Sau-
leskalnā, Bērzaunes pagastā, 
Madonas  novadā,  LV4853. 
Kopējā summa – 340 000 eiro. 
Visus  izdevumus, kas saistīti 
ar īpašumu tiesību pāreju, ta-

jā skaitā, valsts nodevas mak-
sājumus zemesgrāmatā 9 600 
euro apmērā, sedz pašvaldība. 
Kopējā summa – 484 400 eiro.
Projektā  plānots  veikt  in-

frastruktūras  sakārtošanu 
uzņēmējdarbības  veicināša-
nai  –  izbūvēt  asfaltētus  lau-
kumus,  divas  noliktavas  un 
nojumi Sauleskalnā un  izvei-
dot biznesa centru Madonā.
Nolemj  lūgt  Pašvaldību 

aizņēmumu  un  galvojumu 
kontroles  un  pārraudzības 
padomi  atbalstīt  aizņēmuma 
ņemšanu 484 400 euro apmē-
rā Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem 
projekta  īstenošanai.  Aizņē-
mumu  izņemt vidējā  termiņā 
un  apgūt  2020.  un  2021.  ga-
dā un tā atmaksu garantēt ar 
Madonas  novada  pašvaldības 
budžetu. 

Par kopīga jaunveidojamā  
Madonas novada 
pašvaldības 
administratīvās  
struktūras projekta 
izstrādi

Nolemj  izstrādāt  kopīga 
jaunveidojamā  Madonas  no-
vada pašvaldības administra-
tīvās  struktūras  projektu  ie-
sniegšanai  Valsts  reģionālās 
attīstības aģentūrā līdz 2021. 
gada  1.  jūnijam,  lai  admi-
nistratīvi  teritoriālās  refor-
mas  ietvaros  līdz  2021.  gada 
1.  jūlijam pretendētu  saņemt 
mērķdotāciju līdz 18 750 euro 
šī projekta izstrādei.
Tā  ietver  sekojošu  infor-

māciju:
–  apvienojamo  pašvaldību 

iestāžu  un  struktūrvienību, 
kapitālsabiedrību,  biedrību 
un nodibinājumu, kā arī  citu 
pašvaldības  institūciju darbī-
bas raksturojums;
–  jaunveidojamā  novada 

pašvaldības iestāžu un struk-
tūrvienību,  kapitālsabiedrī-
bu,  biedrību  un  nodibināju-
mu,  kā  arī  citu  pašvaldības 
institūciju  turpmākās  darbī-
bas  modelis  jaunizveidotajā 
novadā  un,  ja  nepieciešams, 
arī informācija par kapitālsa-
biedrību,  biedrību,  nodibinā-
jumu  un  citu  pašvaldības  in-
stitūciju reorganizāciju;
– jaunizveidotā novada do-

mes  administrācijas  pārval-
des modelis;
–  jaunizveidotā  novada 

pašvaldības  nolikuma  pro-
jekts.”

Par grozījumiem  
amata vienību  
sarakstos

Nolemj ar 01.10.2020. iz-
veidot amata vienību “Sporta 
zāles pārzinis” ar 0,5 lielu slo-
dzi, nosakot amata  likmi 573 
eiro. Finansējumu nodrošināt 
no Ļaudonas  pagasta  pārval-
des  budžeta  līdz  2020.  gada 
beigām.
Sporta  zāles  pārzinis  zie-

mas periodā veiktu arī hokeja 
laukuma  uzraudzību,  uztu-
rēšanu,  apmeklējuma  grafi-

ka uzraudzību un kontroli un 
pārraudzītu slēpju noma. 
Saistībā ar zemākās algas 

likmes  paaugstināšanu  no 
valsts  budžeta  mērķdotācijas 
pirmskolas  izglītības skolotā-
jiem no  750  eiro uz  790  eiro, 
nolemj  ar  2020.  gada  1.  sep-
tembri  darba  algas  likmi  pa-
augstināt  arī  pirmsskolas  iz-
glītības skolotāju palīgiem un 
izteikt  Madonas  novada  paš-
valdības domes 30.12.2019. lē-
mumā Nr. 616 “Par Madonas 
novada  pašvaldības  pagasta 
pārvalžu,  Madonas  pilsētas 
un to iestāžu un Madonas no-
vada  pašvaldības  centrālās 
administrācijas  amata  vienī-
bu  sarakstu  apstiprināšanu” 
izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku amata vienību sa-
daļas jaunā redakcijā un veikt 
šādus grozījumus pašvaldības 
iestāžu  un  struktūrvienību 
amata vienību sarakstos:

Aronas pagasta amata vie-
nību  sarakstā    Pirmsskolas 
izglītības  iestādes “Sprīdītis” 
amata vienību sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu  vienības  no  2,4  uz  2, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī. 

Barkavas pagasta amata 
vienību  sarakstā    Barkavas 
pamatskolas  pirmsskolas  iz-
glītības grupu amata vienību 
sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 4 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī;

Bērzaunes pagasta amata 
vienību sarakstā Pirmsskolas 
izglītības  iestādes  “Vārpiņa” 
amata vienību sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 4 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī. 

Dzelzavas pagasta amata 
vienību sarakstā Pirmsskolas 
izglītības  iestādes  “Rūķis” 
amata vienību sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu vienības no 2,25 uz 2, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī. 

Dzelzavas pagasta amata 
vienību  sarakstā  Dzelzavas 
speciālās  pamatskolas  amata 
vienību sarakstā:
–  ārsts,  profesijas  kods 

221101,  amatu  vienības  no 
0,4 uz 0,3, ar amatalgas likmi 
EUR 950,00 mēnesī; 
–  veļas  noliktavas  pārzi-

nis,  profesijas  kods  912103, 
amatu vienības no 0,4 uz 0,3, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
443,00 uz EUR 480,00 mēne-
sī;
–  veļas  mazgātājs,  profe-

sijas  kods  912101,  0,1  ama-
tu  vienība,  ar  amatalgas  lik-
mi  no  EUR  443,00  uz  EUR 
480,00 mēnesī;
– pavāra palīgs,  profesijas 

kods  941201,  1,5  amatu  vie-
nības,  ar  amatalgas  likmi no 
EUR  443,00  uz  EUR  480,00 
mēnesī;

–  naktsaukle,  profesijas 
kods  531101,  2,6  amatu  vie-
nības,  ar  amatalgas  likmi no 
EUR  443,00  uz  EUR  480,00 
mēnesī;
–  pavārs,  profesijas  kods 

343401,  1  amatu  vienība, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
468,00 uz EUR 500,00 mēne-
sī;
–  lietvedis, profesijas kods 

334104,  amatu  vienības  no 
0,7 uz 0,5, ar amatalgas likmi 
EUR 506,00 mēnesī;
– sociālais aprūpētājs, pro-

fesijas kods 341201, amatu vie-
nības no 1,2 uz 2,2, ar amat-
algas likmi no EUR 452,00 uz 
EUR 550,00 mēnesī;
–  dežurants,  profesijas 

kods  962905,  0,4  amatu  vie-
nības,  ar  amatalgas  likmi no 
EUR  443,00  uz  EUR  480,00 
mēnesī;
– apkopējs, profesijas kods 

9111201,  2,9  amatu vienības, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
443,00 uz EUR 480,00 mēne-
sī.

Kalsnavas pagasta amata 
vienību  sarakstā  Pirmssko-
las izglītības iestādes “Lācītis 
Pūks” amata vienību saraks-
tā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu vienības no 4,65 uz 4, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī. 

Lazdonas pagasta amata 
vienību  sarakstā  Lazdonas 
pamatskolas  pirmsskolas  iz-
glītības grupu amata vienību 
sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu  vienības  no  1,5  uz  1, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī. 

Liezēres pagasta amata 
vienību sarakstā Liezeres pa-
matskolas pirmsskolas izglītī-
bas  grupu  amata  vienību  sa-
rakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 2 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī;
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 1 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
550,00 mēnesī. 

Ļaudonas pagasta amata 
vienību sarakstā pirmsskolas 
izglītības  iestādes  “Brīnum-
dārzs” amata vienību saraks-
tā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu  vienības  no  3,2  uz  3, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī.

Ošupes pagasta amata vie-
nību  sarakstā  Degumnieku 
pamatskolas  pirmsskolas  iz-
glītības grupu amata vienību 
sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
amatu  vienības  no  3  uz  2,5, 
ar  amatalgas  likmi  no  EUR 
470,00 uz EUR 570,00 mēnesī. 

Praulienas pagasta amata 
vienību sarakstā pirmsskolas 
izglītības iestādes “Pasaciņa” 

amata vienību sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 5 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī;
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 2 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
550,00 mēnesī.

Vestienas pagasta amata 
vienību  sarakstā  Vestienas 
pamatskolas  pirmsskolas  iz-
glītības grupu amata vienību 
sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 1 
amatu  vienība,  ar  amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī; 
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 1 
amatu  vienība,  ar  amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
550,00 mēnesī. 

Madonas pilsēta 
Pirmsskolas  izglītības  ies-

tādes “Kastanītis” amata vie-
nību sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs, profesijas kods 531201, 5 
amatu vienības, ar amatalgas 
likmi no EUR 470,00 uz EUR 
570,00 mēnesī. 
Pirmsskolas  izglītības  ies-

tādes “Priedīte” amata vienī-
bu sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
10,5 amatu vienības, ar amat-
algas likmi no EUR 470,00 uz 
EUR 570,00 mēnesī. 
Pirmsskolas  izglītības  ies-

tādes “Saulīte” amata vienību 
sarakstā:
– pirmskolas  skolotāja pa-

līgs,  profesijas  kods  531201, 
14  amatu  vienības,  ar  amat-
algas likmi no EUR 470,00 uz 
EUR 570,00 mēnesī. 
Ēdināšanas dienesta ama-

ta vienību sarakstā:
– noliktavas pārzinis, pro-

fesijas  kods  432103,  1  amatu 
vienība,  ar  amatalgas  lik-
mi  no  EUR  569,00  uz  EUR 
700,00 mēnesī. 

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu bērnu no  
piecu gadu vecuma 
izglītošanā nodarbināto 
pirmsskolas izglītības 
pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Nolemj  sadalīt  Madonas 
novada  pašvaldības  izglītī-
bas  iestādēm  bērnu  no  piecu 
gadu  vecuma  izglītošanā  no-
darbināto  pirmsskolas  izglī-
tības pedagoģisko darbinieku 
darba  samaksai  un  sociālās 
apdrošināšanas  obligātajām 
iemaksām  paredzēto  valsts 
mērķdotāciju  no  2020.  gada 
1.  septembra  līdz  31.  decem-
brim 210 632 eiro.

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības interešu un 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu 
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pedagoģiskajiem 
darbiniekiem 

Nolemj  sadalīt  Madonas 
novada  pašvaldības  intere-
šu  izglītības  programmu  pe-
dagoģisko  darbinieku  darba 
samaksai  un  sociālās  apdro-
šināšanas obligātajām iemak-
sām  paredzēto  mērķdotāciju 
no  2020.  gada  1.  septembra 
līdz 31. decembrim 64 187 ei-
ro apmērā, t.sk. piemaksu par 
3. kvalitātes pakāpi – 147 eiro. 

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un 
vispārējās vidējās  
izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Nolemj  sadalīt  Madonas 

novada  pašvaldības  vispārē-
jās  pamatizglītības  un  vispā-
rējās  vidējās  izglītības  iestā-
žu  pedagoģisko  darbinieku 
darba  samaksai  un  sociālās 
apdrošināšanas  obligātajām 
iemaksām  paredzēto  valsts 
mērķdotāciju no 2020. gada 1. 
septembra līdz 31. decembrim 
1  164  918  eiro  apmērā,  t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pa-
kāpi – 469 eiro un 5. kvalitātes 
pakāpi – 70 eiro.
Nolemj  iedalīt  Dzelzavas 

speciālajai pamatskolai valsts 
mērķdotāciju no 2020. gada 1. 
septembra līdz 31. decembrim 
285 496 eiro apmērā, t.sk. pe-
dagoģisko  darbinieku  darba 
samaksai  un  sociālās  apdro-
šināšanas obligātajām iemak-
sām – 167 988 eiro. 

Par speciālistam  
izīrējamas dzīvojamās 

telpas statusa noteikšanu

Nolemj  piešķirt  speciālis-
tam  izīrējamas  dzīvojamās 
telpas statusu Madonas nova-
da  pašvaldības  īpašumā  eso-
šai dzīvojamai telpai – dzīvok-
ļa īpašumam Rūpniecības iela 
18C60, Madona, Madonas no-
vads.

Par Madonas novada 
pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un 
vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu 
direktoru darba  
samaksas  
apstiprināšanu

Apstiprina  Madonas  no-
vada  pašvaldības  vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās 
vidējās  izglītības  iestāžu  di-
rektoru darba samaksu.

Pilsēta, pagastu 
pārvalde, 
izglītības  
iestāde

Izglīt.  
skaits, 
01.09. 
2020.

Atal go
jums 
kopā,  
EUR

Madonas Valsts 
ģimnāzija

265 1510

Madonas pilsētas 
vidusskola

976 1884

Ļaudonas 
vidusskola

158 1168

Barkavas 
pamatskola

60 PII+97 1168

Bērzaunes 
pamatskola

94 1056

Degumnieku 
pamatskola

31 PII+ 61 1056

Dzelzavas 
pamatskola

78 1056

Dzelzavas 
speciālā 
pamatskola

8 PII+78 1267

Kalsnavas 
pamatskola

101 1112

Kusas pamatskola 66 1056

Lazdonas 
pamatskola

17 PII+50 1056

Liezēres 
pamatskola

44 PII+64 1112

Praulienas 
pamatskola

95 1056

Vestienas 
pamatskola 

24 PII+36 444

Par finansējuma 
piešķiršanu  
pedagogiem piemaksai  
par kvalitāti

Nolemj  piešķirt  finansēju-
mu 19 724 eiro apmērā peda-
gogiem piemaksai par kvalitā-
ti un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām  iemaksām  no 
2020.  gada  1.  septembra  līdz 
31. decembrim no budžetā pe-
dagogu darba samaksai pare-
dzētajiem  līdzekļiem  saskaņā 
ar pievienoto sarakstu.

Par grozījumiem 
amata vienību 
sarakstos 

Nolemj ar 01.11.2020. ama-
ta  vienībai  zobu  higiēnists,  
profesijas  kods  325102,    no-
teikto amata  slodzi    0,24 gro-
zīt  uz 0,5 slodzi, mēneša algas 
fondu 520 eiro uz  1 084 eiro, ar 
mēneša algas  likmi 2 167 eiro, 
saglabājot noteikto stundas ta-
rifa likmi 13 eiro.

Par investīciju projekta 
finansējuma pārvirzīšanu

Nolemj  pārvirzīt  investī-
ciju  projekta  “Dzīvojamam 
fondam  dūmu  detektoru  un 
ūdens  skaitītāju  iegāde”  fi-
nansējumu 2 590 eiro apmērā 
investīciju  projekta  “Dzelza-
vas  estrādes  teritorijas  lab-
iekārtošana”  realizācijai  – 
estrādes  skatuves  laukuma 
pārbūves  darbu  veikšanai, 
kura  ietvaros  tiks  veikta  bo-
jātā skatuves seguma pārbūve 

konstruktīvās kārtās un ska-
tuves malu parapetu tīrīšana, 
lokāls  remonts  un  apdare  ar 
ekspluatācijas videi atbilstošu 
pārklājumu. 

Par aprīkojuma  
piegādes un uzstādīšanas 
izmaksām projekta 
īstenošanai

Nolemj  piešķirt  projekta 
“Bērzaunes pagasta  tautas na-
ma pārbūve  un  aprīkojuma  ie-
gāde” īstenošanai 36 891,69 eiro 
skatuves apgaismojuma iekārtu 
un mehānismu piegādei un uz-
stādīšanai no Madonas novada 
attīstības  programmas  investī-
ciju projekta “Rūpniecības ielas 
Madonā  (posmā  no  Augu  ielas 
līdz  dzelzceļa  pārbrauktuvei) 
atjaunošanai  paredzētajiem  lī-
dzekļiem 18 545 eiro apmērā un 
Madonas  novada  pašvaldības 
pamatbudžeta  2020.  gada  kul-
tūras  pasākumiem  paredzēta-
jiem  līdzekļiem  18  346,69  eiro 
apmērā.  

Par līgumu ar biedrību  
“Pie Kraujas”

Nolemj deleģēt biedrībai “Pie 
Kraujas”  tūrisma  informācijas 
pakalpojumu  nodrošināšanas 
funkciju pašvaldībai piederošajā 
Lubāna  mitrāja  tūrisma  infor-
mācijas  centrā  laika  posmā  no 
2021. gada 1. janvāra līdz 2023. 
gada 31. decembrim, slēdzot  lī-
gumu  ik  gadu  un  paredzot  fi-
nansējumu 26 000 eiro gadā.

Par atļauju amatu 
savienošanai

Tā  kā  visu  amatu  savie-
nošana  nerada  interešu  kon-
fliktu,  nav  pretrunā  ar  valsts 
amatpersonai  saistošajām  ēti-
kas normām un nekaitē valsts 
amatpersonas  tiešo  pienāku-
mu pildīšanai, nolemj:
– atļaut Gunai Ruļukai sa-

vienot  Madonas  novada  paš-
valdības  Praulienas  pagasta 
Praulienas pamatskolas direk-
tora amatu ar projekta vadītā-

ja amatu biedrībā “Mēs saviem 
bērniem”,  reģistrācijas  Nr. 
40008042036,  juridiskā  adre-
se  –  Saieta  laukums  1, Mado-
na, Madonas novads ārpus no-
teiktā  darba  laika  Praulienas 
pamatskolā, 
–  atļaut  Gitai  Lancmanei 

savienot  Madonas  pilsētas 
pirmsskolas  izglītības  iestā-
des  “Priedīte”  vadītājas  ama-
tu  ar  silto  smilšu  speciālista 
amatu  biedrībā  “Mēs  saviem 
bērniem”,  reģistrācijas  Nr. 
40008042036,  juridiskā  adre-
se Saieta  laukums 1, Madona, 
Madonas novads, ārpus noteik-
tā darba  laika Madonas pilsē-
tas  pirmsskolas  izglītības  ies-
tādē “Priedīte.

Par Madonas novada 
pašvaldības stipendiju 
piešķiršanu medicīnas 
studentei

Lai  būtu  iespējams  nodro-
šināt Madonas slimnīcas ārst-
niecības  personāla  atjauni-

nāšanas  procesu  un  uzlabotu 
sabiedrības veselībai nozīmīgu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu, nolemj piešķirt sti-
pendiju  50%  apmērā  no  valstī 
noteiktās  minimālās  mēneša 
darba algas studijām medicīnā 
Rīgas  Stradiņa  universitātē, 
profesionālā bakalaura studiju 
programmā “Vecmāte”.
Nolemj  piešķirt  finansēju-

mu 645 eiro apmērā stipendijas 
un  iedzīvotāju  ienākuma  no-
dokļa segšanai par 2020. gada 
oktobra,  novembra  un  decem-
bra  mēnešiem  no  pašvaldības 
apstiprinātā budžetā Izglītības 
pasākumiem  “Atbalsts  talan-
tīgiem  skolēniem”  paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Madonas novada pašvaldības 

Lietvedības nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var 

iepazīties www.madona.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā 

Tiek uzsākts darbs pie Madonas novada attīstības 
programmas un stratēģijas izstrādes
 
Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 22.septembrī ir pieņēmusi lēmumu uzsākt 
Madonas novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam un Madonas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas 2021.–2035. gadam izstrādi sadarbojoties ar Cesvaines, Ērgļu un Lubānas 
novada pašvaldībām. 

Attīstības plānošanas mērķis ir izstrādāt jaunus attīstības plānošanas dokumentus terito-
rijām, kas šobrīd ir Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novadi, lai sekmētu ilgtspējīgu un 
stabilu jaunā Madonas novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu 
un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju. Šie dokuments tiks saskaņoti ar vietējā, nacionālā un 
reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem ilgtermiņa un vidējā 
termiņa attīstības mērķiem un prioritātēm.

Dokumenta izstrāde. Lai  izstrādes procesā  iesaistītu nozares  speciālistus un  sabiedrību, 
tiks izveidotas tematiskās darba grupas. Tematisko darba grupu mērķis ir nodrošināt sabied-
rības  iespēju  līdzdarboties novada attīstības plānošanas dokumenta  izstrādē un nodrošināt 
nozaru speciālistiem iespēju izteikt viedokli.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:
• piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā 02.11.2020.–30.11.2020.;
• piedaloties sabiedriskās apspriešanas sapulcēs.
Lūdzam izteikt savus priekšlikumus plānošanas dokumentu izstrādē, elektroniski sūtot in-

formāciju uz epastu: ramona.vucane@madona.lv vai rakstiski, adresējot to Madonas novada 
pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, norādot kontaktinformāciju (vārdu, 
uzvārdu, adresi, tālruni un epastu).
Aicinām  ikvienu Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Madonas novada  iedzīvotāju, uzņēmēju un 

nevalstisko  organizāciju  pārstāvi  iesaistīties  jaunā  Madonas  novada  attīstības  plānošanas  
dokumenta izstrādē!

Paziņojums par lokālplānojuma 
publisko apspriešanu
Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 29 .oktobrī 
apstiprināja lēmumu “Par “Lokālplānojuma nekustamā 
īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, 
Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas 
plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

Publiskā apspriešana ilgs no 2020. gada 3. novembra līdz  
17. novembrim.
Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2020. gada  
13. novembrī, plkst. 16.00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 
3. stāva zālē,

Ar  informāciju  par  plānošanas  dokumentiem  ir  iespēja 
iepazīties Madonas novada mājaslapā www.madona.lv,  ģeo-
portālā www.geolatvija.lv un klātienē Madonas novada paš-
valdībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 101. kabinetā.
Rakstiskus  priekšlikumus  un  ierosinājumus  par  lokāl-

plānojuma redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, 
Saieta laukumā 1, 204. kab., Madonā, LV4801 vai elektro-
niski pa epastu: ramona.vucane@madona.lv, fiziskām per-
sonām norādot vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, juridis-
kām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas 
un darbības vietas adresi.
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26. septembrī, ražas novākšanas laikā, Madonā, Saieta laukumā un tuvākajā apkārtnē 
tradicionāli jau 22. reizi notika lielais rudens gadatirgus – Kartupeļu svētki, kas šogad 
atnesa vienreizējus laika apstākļus un bezgala daudz apmeklētāju.

Latvijas Universitātes 101. jubilejas gadā un Madonas filiāles 24. darbības gadā šogad 
studijas uzsāka 36 pirmā kursa studenti programmās “Pirmsskolas skolotājs” un  
“Sporta treneris”.

Madonas muzeja Izstāžu zālēs, iznesot mākslas un kultūras vērtības ārpus lielpilsētām, 
tika atklāta Kroļļu ģimenes izstāde, tās autori – četri brīnišķīgi mākslinieki: Gunārs Krollis 
un Izabella Krolle, viņu meita Inguna Krolle-Irbe un mazmeita Madara Māra Irbe.

20. oktobrī tika sveikta madoniete Zenta Eka, 
kas šajā dienā atzīmēja savu 100. dzimšanas 
dienu. Jubilāre dziedājusi baznīcas korī, spēlējusi 
teātrī, dziedājusi ansamblī. Sirdslieta bijusi savs 
mazdārziņš. Arī šobrīd garlaicīgi neesot, dienas 
aizrit ātri.

Aicinām pilsētas iedzīvotājus un viesus pastaigā pa Raiņa ielu, kur 
šoruden konkursa “Sniedz ideju Madonai!” ietvaros uz ietvēm abās ceļa 
pusēs ierīkotas 12 augstuma atzīmes virs jūras līmeņa, salīdzinot tās ar 
zināmām vietām gan pasaulē, gan novadā, gan Madonas pilsētā. 

Savu 100. dzimšanas dienu 28. septembrī 
nosvinējusi madoniete Olga Baltgalve. Mūža 
garumā viņas aizraušanās bijusi kulinārija un 
dažāda veida rokdarbi – šūšana, adīšana un 
aušana, savukārt, garā mūža noslēpums ir atbildē 
“Vienkārši jādzīvo!”

Pateicoties veiksmīgai pašvaldības sadarbībai ar Madonas ekstrēmo sporta veidu entuziastiem un laukuma izbūves darbu veicējiem SIA “City playgrounds”, Madonā tapis mūsdienīgs 
skeitparks. Atgādinām, ka katrs skeitparka apmeklētājs uzņemas pilnu atbildību par savu vai sava bērna drošību, tāpēc lūgums stingri ievērot skeitparka lietošanas noteikumus.

Lai krīzes situācijās vai militāra apdraudējuma gadījumā nodrošinātu sabiedrību ar 
pamatvajadzībām, 5. oktobrī Madonā tika aizvadītas Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 
sadarbībā ar Aizsardzības ministriju organizētās Madonas sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības komisijas mācības.
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14. oktobrī, projekta “Latvijas 
skolas soma” ietvaros visi 
skolēni devās iepazīt Madonas 
novadu.

Mazāko klašu skolēni savā 
ceļā  apskatīja  ZS  “Kalna  Bā
liņi”. Saimniece izrādīja saim
niecību  –  mājdzīvnieku  un 
mājputnu  daudzveidību  savā 
lauku  sētā.  Bērni  ar  interesi 
klausījās  stāstījumā  par  dar
bošanos  lauku  saimniecībā. 
Tika dota iespēja dzīvnieciņus 
paglaudīt, samīļot, kas bērnos 
radīja pozitīvas emocijas.
Tālāk ceļš veda uz ZS “Lī

vi”,  kur  tiek  audzētas  kazas. 
Saimniecībā  ir  liels  kazu  ga
nāmpulks  (apmēram  300  ka
zas). Saimnieks ļoti interesanti 
pastāstīja par saviem ikdienas 
darbiem – kazu kopšanu, ganī
šanu,  slaukšanu,  produkcijas 
pārstrādi,  gatavo  produkciju. 
Skolēniem  bija  iespēja  iepazī
ties ar kazu māju – kūti, kur 
norisinās  visa  ikdienas  dzīve. 
Bija  sagatavota  gatavās  pro
dukcijas degustācija.
Noslēgumā  tika  apskatīts 

augstākais  kalns  Latvijā  – 
Gaiziņkalns. 
6.–9.  klašu  skolēni  devās 

iepazīt Sarkaņu pagasta  ievē
rojamākās vietas.
Tika  apskatīts  Biksēres 

avotiņš, mērīts “Īvānu velnak
mens”.
Daudz  jauna tika uzzināts 

uzņēmumā  “Sarkaņu  dārzs”. 
Saimnieks pastāstīja par Lat
vijas  ārstniecības  augiem,  ti
ka  degustēta  ozolzīļu  kafija, 
ugunspuķu tēja un daudz da
žādi veselīgi sīrupi.
Etnogrāfijas  un  sadzīves 

priekšmetu  krātuves  muzejā 
varēja  apskatīt  vērtīgu mūsu 
senču  ikdienas un svētku rei
zēm  paredzētu  pašu  rokām 
veidotu  priekšmetu  kolekciju 

Šajā dīvainajā laikā, kad 
visiem kultūras nozarē 
strādājošajiem nākas 
piebremzēt, kad 
plāno, un nezini, 
vai pasākums 
varēs notikt – 
esam priecīgi, 
ka 10. oktobra 
vakarā vēl 
paspējām īstenot 
dzīvē ideju par īslugu 
festivālu – Dzelzīši 2020, 
ar to aizsākot jaunu tradīciju 
Dzelzavā.

Festivālā  tika  izspēlētas 
īslugas  –  līdz  20  minūšu  ga
rumā,  kas  skatīšanos  pada
rīja  vieglu  un  aizraujošu,  no 
vienas epizodes pie nākamās. 
Lai arī žūrija teātru skatēs uz 
sadzīviskām  ainiņām  skatās 
visai  skeptiski  –  gan  skatītā
jiem, gan arī pašiem aktieriem 
patīk šis žanrs, jo tas ļauj īsā 
un  kodolīgā  veidā  atklāt  cil

Jauna tradīcija Dzelzavā – īslugu festivāls “Dzelzīši”
patām ar bērnu drēbīšu atdo
šanu,  gan  piedzīvojumiem pie 
zīlnieces  un  kafejnīcā,  kā  arī 
prāta  līkločiem  –  aktieri mūs 
patiešām  spēja  aizraut  ar  lie
lisko spēju iejusties savos tēlos. 
Bet  par  labāko  izrādi  šajā 

vakarā  skatītāji  atzina Mado
nas senioru teātra “Dona” rā
dīto  “Lauku  brendiju”  –  par 
atraktīvajām  pensionārēm, 
labākās  aktrises  godā  –  Va
lentīna Zepa  (Madona), un kā 
labāko aktieri sveicām Spodri 
Peilānu (Prauliena). Pateicībā 
par uzmanīgo skatīšanos – arī 
kāds zālē sēdošais tika pie pār
steiguma balvas.
Liels prieks par kopā radīto 

mirkli, kas  ļaus vieglāk  izdzī
vot periodu, kad nevarēsim tik 
aktīvi darboties – un nākošajā 
gadā tiksimies atkal!

Informāciju sagatavoja 
KRISTĪNE OZOLA,

Dzelzavas amatierteātra 
režisore

stenes”  –  jaukie  vakara  vadī
tāji Kloķene un Jēkabs, īpašās 
viešņas – Kurmene un Fogele
ne,  kā  arī  visi  pārējie Dzelza
vas aktieri.  
Arī  skatītājiem  bija  savi 

pienākumi – piedalīties balso
jumā,  lai  atrastu  labākos  trīs 
nominācijās. Un tas nebūt ne
bija viegli, jo uzmanīgi sekojām 
gan Dūdenes gaitām, gan “lau
ku brendija” tapšanai, gan kla

Kurmene un Fogelene, vakara vadītāji – Kloķene un Jēkabs.

Dzelzavas speciālās pamatskolas audzēkņu
krāsainie rudens piedzīvojumi

Ekskursijā  tika  apskatīta 
arī  Aiviekstes  HES.  Pašlaik 
tur  norit  pārbūves  darbi.  Ai
viekstes HES iekārtota neliela 
ekspozīcija, kas stāsta par ob
jekta vēsturi. Tā ir pirmā hid
roelektrostacija  valstī,  elek
troenerģiju  sāka  ražot  1925. 
gadā. 
Madonas – Pļaviņu šosejas 

malā skolēni uzkāpa ainaviski 
skaistajā Aronas kalnā. Kalns 
ir  kļuvis  par  patīkamu  atpū
tas vietu, kur piestāt ikdienas 
steigā vai baudīt nedēļas noga
li.  Kalna  pakājē mūs  priecēja 
Ledavots ar skaidru ūdeni, bet 
kalna virsotnē paveras krāš ņs 
skats uz tuvākiem un tālākiem 
plašumiem,  kā  arī  nojume un 
namiņš, kur patverties no lie
tus.
Neskatoties uz lietaino lai

ku,  skolā  visi  atgriezās  prie
cīgi un gandarīti par redzēto, 
interesanti  pavadīto  laiku,  ar 
uzkrātām jaunām zināšanām.          

Informāciju apkopoja 
INGA CIUNELE,

Dzelzavas speciālās 
pamatskolas direktora 

vietniece

(apģērbu,  darba  rīkus,  mēbe
les, traukus u.c.).
Daudziem  jaunums  bija 

bērnu ķirurga medicīnas pro
fesora  Bieziņa muzejs.  Darbi
nieces interesantais un atrak
tīvais  stāstījums  ļāva  uzzināt 
iepriekš nezināmus faktus par 
mūsu novada ievērojamiem cil
vēkiem, kā arī prieku sagādāja 
vēl  neredzētu  medicīnas  ins
trumentu apskatīšana.
Profesionālo  klašu  skolēni 

devās uz Kalsnavas arborētu
mu,  Aiviekstes  HES  un  Aro
nas pilskalnu. 
Kalsnavas arborētumā sko

lēni  piedalījās  Latvijas  valsts 
mežu organizētajā ekspedīcijā. 
Skolēni izzināja vairākas tema
tiskās pieturas: iepazina meža 
zinātni; skaitīja kokus; uzzinā
ja, kā kopt jaunaudzes, retināt 
mežu; mērīja koku augstumu, 
noteica  vecumu;  uzzināja,  kā 
aizsargāt  mežu,  kā  atpūsties 
dabā,  kā  būvēt  zaļi,  kādi  ir 
koksnes  produkti.  Katrs  sko
lēns  aizpildīja  ekspedīcijas 
darba  burtnīcu.  Tas  bija  ļoti 
aizraujošs,  izzinošs  un  jautrs 
pasākums  trīs  stundu  garu
mā.  Lai  nokļūtu  pie  tematis

kajām pieturām,  bija  jāpārvar 
dažādi šķēršļi, no kokiem jābū
vē  laipas  pāri  meža  tehnikas 
izbrauktām risām. Tika uzbū

vēts koka tilts bez naglām. No
slēgumā skolēni uzkāpa skatu 
tornī,  kur  pavērās  rudenīgas, 
krāšņas dabas ainavas.

vēka  raksturu  ikdienišķās 
situācijās,  bieži  vien  parādot 

to  no  komiskās  puses. 
Līdz  ar  to  –  varam 
labsirdīgi  pasmie
ties  paši  par  sevi 
un citiem, atslēg
ties  no  ikdienas 
un  uzlādēties  ar 
pozitīvām  emoci
jām.    
Pasākumu  ar  savu 

klātbūtni  uz  skatuves  kupli
nāja  Madonas  novada  Prau
lienas pagasta amatierteātris, 
režisore Vija Miška, Madonas 
senioru teātris “Dona”, režiso
re  Dace  Ādamsone,  Lubānas 
novada Meirānu pagasta ama
tierteātris  “Zeltrači”,  režisore 
Ilona Malahovska, kā arī Ma
donas  novada  Dzelzavas  pa
gasta  amatierteātris,  režisore 
Kristīne Ozola.               
Par  vakara  omulību  un 

raitu ritējumu rūpējās tēli no 
A.  Brigaderes  lugas  “Čauk

“Latvijas skolas soma” ietvaros skolēniem bija iespēja doties iepazīt Madonas novadu, tostarp, uzkāpt augstākajā kalnā Latvijā – Gaiziņkalnā, 
apskatīt Aiviekstes HES un izmērīt vērienīgo Īvānu velnakmeni.
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Uzsākta projekts 
Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 
“Publisko ceļu pārbūve uz 
uzņēmumiem Bērzaunes 
pagastā” īstenošana

Madonas  novada  pašval-
dība  ir  noslēgusi  līgumu  ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru  par  projekta  Nr. 
3.3.1.0/19/I/0006  “Publisko 
ceļu  pārbūve  uz  uzņēmu-
miem  Bērzaunes  pagastā” 
īstenošanu.
Projekta  mērķis  ir  pa-

lielināt  privāto  investīciju 
apjomu  reģionos,  veicot  ie-
guldījumus  komercdarbības 
attīstībai  atbilstoši Madonas 
novada attīstības programmā 
2013.–2020. gadam noteikta-
jai  teritoriju  ekonomiskajai 
specializācijai  un  balstoties 
uz  komersantu  vajadzībām, 
radot  jaunas  darba  vietas, 
piesaistot  nefinanšu  inves-
tīcijas,  pārbūvējot  ceļus,  kas 
nodrošina  piekļuvi  Bērzau-
nes pagasta uzņēmumiem.
Projektā paredzētas divas 

darbības,  kas  nekvalificējas 
kā  valsts  atbalsts  –  Piekļu-
ves ceļu pārbūve uz uzņēmu-
miem Bērzaunes pagastā un 
šo būvdarbu būvuzraudzība.
1.  posmā  Kantoris–Dzir-

naviņas  no  valsts  autoceļa 
V881,  kas  ir  piekļuves  ceļš 
SIA “IVARS&KO” un MPKS 
“GAIZIŅŠ”,  tiks  pārbūvēts 
posma  segums  un  izbūvēts 
asfaltbetona segums 310,5 m, 
izbūvēta  ietve  gar  brauktuvi, 
izveidota  atklāta  tipa  ūdens 
atvade, nomainītas visas caur-
tekas,  pārvietoti  2  apgaismes 
balsti,  apzaļumota  ceļam  pie-
gulošā  nogāze  un  izbūvēts 
stāvlaukums 11 automašīnām. 

Par projekta Nr. 
9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas novadā” 
īstenošanu

Madonas  novada  pašval-
dība  ir  noslēgusi  līgumu  ar 
Centrālo  finanšu  un  līgumu 
aģentūru  par  projekta  Nr. 
9.3.1.1/19/I/041  “Pakalpoju-
mu  infrastruktūras  attīstība 
deinstitucionalizācijas  plāna 
īstenošanai Madonas novadā” 
īstenošanu.
Projekta “Pakalpojumu in-

frastruktūras  attīstība  dein-
stitucionalizācijas  plāna  īs-
tenošanai  Madonas  novadā” 
kopējās izmaksas ir 814607.00  
EUR, attiecināmās izmaksas – 
814607.00  EUR  no  tām Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums – 692415.95 EUR 
jeb 85%, valsts budžeta dotāci-
ja  –  30547.76 EUR  jeb  3,75%, 
Madonas  novada  pašvaldības 
līdzfinansējums  –  91643.29 

EUR jeb 11.25%.
Projekta mērķis:  Sabiedrī-

bā  balstītu  sociālo  pakalpoju-
mu infrastruktūras izveide un 
attīstība Madonas novada paš-
valdībā.  Radīt  deinstucionali-
zācijas mērķgrupām – bērniem 
BSAC  (ārpusģimenes  aprūpē 
esošie bērni un jaunieši līdz 17 
gadu  vecumam),  bērniem  ar 
FT (funkcionālajiem traucēju-
miem), personām ar GRT (ga-
rīga  rakstura  traucējumiem) 
iespējas pilnvērtīgai dzīvei sa-
biedrībā Madonas novadā.

Lai sasniegtu DI plāna mēr-
ķi, tiek izvirzīti četri galvenie 
uzdevumi:
1)  Preventīvais  sociālais 

darbs ar DI mērķa grupām;
2)  Sabiedrībā  balstītu  so-

ciālo  pakalpojumu  izveide  un 
attīstība;
3)  Vispārējo  pakalpojumu 

pieejamības  veicināšana  DI 
mērķgrupām;
4)  Sabiedrības  informēša-

na,  izglītošana un  iesaiste DI 
mērķgrupu integrēšanā.

Līdz  ar  to  deinstuciona-
lizācijas  procesam  ir  jāietver 
sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu (SBSP) attīstīšana, 
vispārējo  pakalpojumu  pieeja-
mības  nodrošināšana,  kā  arī 
pāreja no institucionālas vides 
uz atbalstītu dzīvi sabiedrībā.  

Plānotie rezultāti:
1)  jauna kotedžas  tipa ēka 

Ozolu  ielā  1,  Ozolos,  Liezēres 
pagastā,  Madonas  novadā  ģi-
meniskai videi pietuvināts pa-
kalpojums ar normatīviem at-
bilstošām 6 vietām;
2) “līvānu” tipa ēkā – Zaļā 

iela 3, Ozolos, Liezēres pagas-
tā,  Madonas  novadā  jauniešu 
mājas  pakalpojums,  nodroši-
not normatīviem atbilstošas 8 
vietas;
3)  Parka  ielā  4,  Madonā, 

Madonas novadā dienas aprū-
pes centrs bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem, nodroši-
not normatīviem atbilstošas 13 
vietas;
4)  Parka  ielā  4,  Madonā, 

Madonas  novadā  Sociālās  re-

habilitācijas  centrs  bērniem 
ar  funkcionāliem  traucēju-
miem  un  viņu  likumiskajiem 
pārstāvjiem  ar  iespēju  sniegt 
pakalpojumu  38  bērniem  ar 
funkcionāliem  traucējumiem 
un  viņu  likumiskajiem  pār-
stāvjiem;
5)  Parka  ielā  4,  Madonā, 

Madonas novadā Atelpas brīža 
pakalpojums bērniem ar funk-
cionāliem  traucējumiem  no-
drošinot normatīviem atbilsto-
šas 5 vietas;
6) Jaunatnes ielā 1, Ozolos, 

Liezēres  pagastā  ,  Madonas 
novadā grupu dzīvokļa pakal-
pojums,  nodrošinot  normatī-
viem atbilstošas 14 vietas;
7)  Parka  ielā  6,  Madonā, 

Madonas  novadā  dienas  ap-
rūpes  centrs  pilngadīgām 
personām  ar  garīga  rakstura 
traucējumiem, nodrošinot nor-
matīviem atbilstošas 22 vietas.
Projekta  īstenošanas  ter-

miņš – līdz 31.12.2022.
Projekta  ietvaros  izstrā-

dāti  būvprojekti  4  infrastruk-

tūras  objektiem:  “Biroju  ēkas 
pārbūve  par  daudzfunkcionā-
lu  sociālo  pakalpojumu  cen-
tru bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem  Parka  ielā  4, 
Madonā,  Madonas  novadā”, 
“Skolas  un  jauniešu  centra 
pārbūve  par  dažādu  sociālo 
grupu kopdzīvojamo māju Jau-
natnes ielā 1, Ozolos, Liezēres 
pagastā,  Madonas  novadā”, 
“Dzīvojamās ēkas pārbūve Za-
ļā  ielā  3, Ozolos,  Liezēres  pa-
gastā, Madonas novadā”, “Dzī-
vojamās mājas jaunbūve Ozolu 
ielā 1, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā”.
Šobrīd  notiek  iepirkumu 

procedūra  būvdarbiem  “Dzī-
vojamās mājas jaunbūve Ozolu 
ielā 1, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā”.

Informāciju sagatavoja 
INESE SOLOZEMNIECE, 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja

Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai 
Madonas novadā

Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā

2. posmā “Autoceļš P81 Lat-
vāņi”, kas ir piekļuves ceļš SIA 
“TURBO AK”, SIA “Latvāņi”, 
SIA “TURBO BŪVE”, tiks pār-
būvēts posma segums un izbū-
vēts asfaltbetona segums 183,8 
m, izbūvēta ietve gar brauktu-
vi, izveidota atklāta tipa ūdens 
atvade, nomainītas visas caur-
tekas,  veikta  ielu  apgaismo-
juma  izbūve,  pieslēdzoties  un 
izbūvējot kabeli līdz apgaismo-
jumam ceļu V915, P81 un V881 
krustojumā, apzaļumota ceļam 
piegulošā nogāze. 

3.  posmā  “Kantoris–Dzir-
naviņas”  no  valsts  autoce-
ļa  P81  kas  ir  piekļuves  ceļš 
SIA  “IVARS&KO”  un MPKS 
“GAIZIŅŠ”,  tiks  pārbūvēts 
posma segums un izbūvēts as-
faltbetona  segums  208,15  m, 
izveidota atklāta tipa ūdens at-
vade, apzaļumota ceļam piegu-
lošā nogāze. 
4.  posmā  “Autoceļa  V880 

posms”,  kas  ir  piekļuves  ceļš 
SIA Upmaļi A”, SIA “Īpašumi 
AK” un SIA “Latvāņi” un SIA 
“Turbo Būve”, tiks pārbūvēts 

posma  segums  un  izbūvēts 
asfaltbetona  segums  440  m, 
izveidota  atklāta  tipa  ūdens 
atvade,  nomainītas  visas 
caurtekas,  apzaļumota  ceļam 
piegulošā  nogāze.  Detalizēts 
darbību  apraksts  projektam 
pievienotajā Būvprojektā. 
Rezultāts:  Pārbūvēti  četri 

ceļa  posmi,  kopā  1142,45  m 
garumā  un  stāvlaukums  11 
automašīnām.
Projekta  īstenošanas  ter-

miņš – līdz 31.12.2022.
Plānotā  projekta  iznāku-

ma rādītāji – 17 jaunas darba 
vietas un 9 212 751 EUR ne-
finanšu  investīcijas.  Projektā 
plānotās darbības nodrošinās 
piekļuvi 7 uzņēmumiem.
Kopējais  plānotais  pro-

jekta  budžets  ir  688  849,38 
EUR,  plānotais  ERAF  atbal-
sta apjoms ir 555 100,00 EUR 
(81,23%).  

Informāciju sagatavoja  
INESE SOLOZEMNIECE, 

Madonas novada pašvaldības 
Projektu ieviešanas nodaļas 

vadītāja



Madonas Novada Vēstnesis  9 
             2020. gada novembris  Aktuāli

Ievērojot drošības pasākumus, saistībā ar  
Covid-19 infekcijas izplatīšanos arī Madonas 
novadā, pašvaldības apsveikumi dzīves jubilejās 
un paredzētā pabalsta izmaksa dzīvesvietā uz 
laiku tiek pārtraukta.

Atgādinām,  ka  Madonas  novada  pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par materiālās pa-
līdzības pabalstiem Madonas novadā” paredzētais 
pabalsts nozīmīgā dzīves  jubilejā  ir vienreizējs un 
tiek  piešķirts  dzīves  jubilejās  personām,  kuras 
sasniegušas  septiņdesmit  piecu,  astoņdesmit,  as-
toņdesmit  piecu,  deviņdesmit,  deviņdesmit  piecu, 

simts  un  vairāk  gadu  vecumu;  ģimenēm  laulību 
piecdesmit, sešdesmit,  septiņdesmit un vairāk ga-
du  jubilejā.  Pabalstu  ir  tiesības  saņemt  personai, 
kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastā-
vīgi  dzīvo  pašvaldības  administratīvajā  teritorijā 
ne mazāk kā 5 gadus. Personai, sasniedzot septiņ-
desmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, de-
viņdesmit, deviņdesmit piecu gadu vecumu, piešķir 
pabalstu  100  eiro.  Personai,  sasniedzot  simts  un 
vairāk gadu vecumu, piešķir pabalstu 200 eiro. Ģi-
menei piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit un vai-
rāk gadu laulību jubilejā piešķir pabalstu 100 eiro. 
Pabalsta saņemšanai persona Sociālajā dienestā ie-

sniedz iesniegumu un uzrāda personu apliecinošu 
dokumentu un pabalsta kāzu  jubilejā saņemšanai 
uzrāda laulības apliecību. 

Lai saņemtu saistošajos noteikumos paredzēto 
jubilejas pabalstu, Madonas pilsētā dzīvojošajiem 
lūgums sazināties ar sociālo dienestu pa tālruni 
64807292, pagastu administratīvajā teritorijā dzī-
vojošajiem – ar savas administratīvās teritorijas ap-
kalpojošo sociālo darbinieku.

Informācija sagatavoja ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada pašvaldības  

Sociālā dienesta vadītāja vietniece

Informācija par izmaiņām pabalstu nozīmīgās dzīves jubilejās izmaksas kārtībā

Šogad viss ir savādāk. Jaunais 
zemes valdnieks Covid-19 
stingri savā pārvaldībā 
ņēmis arī to, kas saistīts ar 
ceļošanu, atpūtu un cilvēku 
pārvietošanos. Globālā līmenī 
tūrisma nozares darbība ir 
viena no visvairāk skartajām 
tautsaimniecības nozarēm 
pasaulē, īpaši nežēlīgi tas ir 
ietekmējis galamērķus un 
uzņēmumus, kas darbojās, 
balstoties uz starptautisku 
ceļotāju plūsmu. Tukšās 
lidostas, viesnīcas un 
vecpilsētu laukumi, atcelti 
ceļojumi, nenotikuši pasākumi 
un strauji augošs bezdarbs 
nozares strādājošo vidū 
joprojām ir skarba realitāte.

Madonas  novada  tūrisma 
jomas pārmaiņas nav tik lielas, 
jo mūsu  ceļotāju  segments  arī 
līdz vīrusa izraisītajai krīzei ir 
balstījies uz Latvijas un tuvāko 
kaimiņzemju  ceļotājiem.  Dar-
bības  ritms  katrā  uzņēmumā 
ir  bijis  atšķirīgs  un  individu-
āls, bet, ja uz nozari novadā pa-
skatās  kopumā,  tad  var  teikt, 
ka aizvadītā vasaras sezona ir 
bijusi  laba. Protams –  savādā-
ka.  Turpinājumā  akcenti,  kas 
iezīmējušies  no  sarunām  ar 
Madonas  novada  apceļotājiem 
un mūsu  tūrisma  vietu  saim-
niekiem.

Savādais pavasaris.  Šeit, 
protams, nav uzsvars uz sniegu 
maijā, bet gan uz atpūtas orga-
nizēšanas un ceļošanas iespēju 
pārmaiņām.  Uzņēmumos  bija 
liela  neziņa  un  nesaprašana: 
ko drīkst darīt, vai apmeklētā-
jus var pieņemt,  ja drīkst,  tad 
kādi ir epidemioloģiskās drošī-
bas pasākumi. Nebija arī kam 
pajautāt,  nebija  nekādu  pietu-
ras  punktu,  pēc  kā  vadīties. 
Savu  darīja  arī  nedrošība,  vai 
varam  riskēt  ar  savu  un  dar-
binieku veselību, cik paši esam 
pasargāti,  apkalpojot  klientus 
un ceļotājus. 

Slēgtās durvis, darbības 
profila maiņa.  Vīrusa  radītās 
nedrošības  iespaidā,  vairāki 
uzņēmumi  un  saimniecības  ir 
pārtraukušas  ekskursantu  un 
ciemiņu  uzņemšanu.  To  vidū 
ir  ražojoši  uzņēmumi,  lauku 
saimniecības  un  naktsmītnes. 
Ir  arī  tūrisma  vietu  saimnie-
ki, kas,  samazinoties pieprasī-
jumam,  operatīvi  izmainījuši 
savu nodarbošanos. Senais lat-
viešu  tautas  ticējums  par  olu 
turēšanu  vienā  groziņā  šoreiz 
par  sevi  ir  atgādinājis. Elastī-
gāki  var  būt  tie,  kam  vairāki 

na  nomaļās  vietās;  palīdzība 
neplānotās  situācijās;  amat-
nieku  tirdziņi.  Arī  novada  tū-
risma vietu  saimnieki  atzīmē-
ja, ka klienti bieži prasījuši par 
tuvāku un tālāku apkārtni, ko 
redzēt, kurp doties, kā arī lab-
prāt ieklausījušies teiktajos pa-
domos.

Intereses.  Ko  cilvēki  vis-
vairāk skatījās  interneta lapā 
visitmadona.lv,  plānojot  savas 
brīvdienas.  Sadaļu  TOP:  da-
ba,  ēdināšana,  kempingi,  at-
pūtas  vietas,  apskates  objekti, 
viesu  mājas,  pirtis,  brīvdienu 
mājas.  Ko  ceļotāji  apmeklē-
ja  visvairāk  (pēc  saimnieku 
sniegtajiem  datiem):  Madonas 
muzeju, Cesvaines pili  (kaimi-
ņos),  Kalsnavas  arborētumu, 
koku  vilnas  meistaru  R.Toču, 
“Madonas alu”, Lubāna ezeru, 
Gaiziņkalnu,  Smeceres  silu, 
“Domu pieturu”, J.Seiksta ke-
ramikas  darbnīcu,  “Madonas 
karameles”, Mārcienas muižu, 
A.Kaškures dārzu, “Apiņu kal-
ti”,  “55  mārītes”,  ēdināšanas 
vietas, savrupas naktsmītnes. 

Ceļotāji stāsta.  Sarunās  ar 
ceļotājiem  tika  noskaidrots, 
kas  Madonas  novadā  ciemi-
ņiem  visvairāk  paticis.  Bie-
žākās  atbildes:  Madonas  sa-
koptība; Madonā nav graustu; 
pārsteigums  par  Smeceres  si-
la  infrastruktūru;  svētdienās 
strādā  Madonas  TIC  un  mu-
zejs; apmeklētāju centrs pie Lu-
bāna  ezera;  draudzīgas  cenas; 
uzlabojusies ceļu kvalitāte; ai-
naviskā  daba;  klusums;  rozā 
Madona  (arhitektūrā  akmeņi, 
sarkanie ķieģeļi, sarkanie jum-
ti, rozā fasādes). 

Labie vārdi un idejas. No ce-
ļotājiem  šogad  dzirdēts  daudz 
labu  vārdu:  neskaitāmi  “pal-
dies”  un  pārsteigumi  par  at-
klātajām  vietām,  zinošiem  un 
interesantiem saimnieku stās-
tiem, gardajiem cienastiem un 
ēdieniem, viesmīlīgo uzņemša-
nu un sakoptās vides radīšanu. 
Bieži  dzirdējām  teicienu:  “Ne-
zinājām, ka Latvija ir tik skais-
ta  un  interesanta!”  Savukārt 
tūrisma un viesmīlības pakal-
pojumu sniedzējiem, vērojot un 
uzklausot savus apmeklētājus, 
nākušas  klāt  dažādas  idejas 
par sava piedāvājuma pilnveidi 
un uzlabojumiem. 

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  

tūrisma darba organizatore

Atskats uz aizvadīto tūrisma sezonu Madonas novadā

darbības  virzieni,  prasmes  un 
arodi. 

Esam drosmīgi. Emocionālā 
sajūta  starp drosmi un bailēm 
vīrusa  pandēmijas  sakarā  ne 
reizi vien ir piemeklējusi katru 
apkalpojošajā  jomā  strādājošo. 
Mēs bijām un  esam  tiešā kon-
taktā  ar  apmeklētājiem,  mū-
su nozarē nav  iespējas  strādāt 
attālināti,  tādējādi  sevi  sargā-
jot. Paldies  ikvienam Madonas 
novada  tūrisma  pakalpojumu 
sniedzējam par atvērtajām dur-
vīm un ciemiņu uzņemšanu!

Mainīgā situācija.  Neziņa, 
pēkšņas  situāciju  maiņas,  vel-
tīgi padarīts darbs, plānoto pa-
sākumu  un  veikto  rezervāciju 
atcelšana  ekskursijām,  nomet-
nēm,  viesībām,  nakšņošanai, 
atpūtas, kultūras un sporta pa-
sākumiem. Kā arī pilnīgi pretē-
ja situācija, kad mobilizējāmies, 
lai uzņemtu tūlītējus ciemiņus 
vai elastīgi pagarinājām darba 
laiku atbilstoši pieprasījumam. 
Piemēram, vasarā, kad Gulbe-
nē  uzliesmoja  covid  gadījumi, 
mums  ceļotāju  skaits  pieauga. 
Līdzīgi bija  septembrī, kad  ce-
ļošanai slēdza Igauniju. 

Modē daba un pastaigas. Jau 
no agra pavasara sākās piepra-
sījums pēc atpūtas brīvā dabā. 
Pašsaprotami,  ka  tā bija un  ir 
drošākā vieta, kur paslēpties no 
pūļiem  un  burzmas.  Iezīmējās 
pozitīva tendence – cilvēki vai-
rāk sāka atpūsties dabā, nevis 
lielveikalos. Pieprasīti bija gan 
mūsu  piedāvātie  maršruti  un 
takas,  gan  dabiskas,  ainavis-
kas vietas. Savukārt, pārgājie-
nu  garums  katrai  kompānijai 
savs.  Dažus  nācās  iedvesmot, 
ka 2 km gājiens ir tīrais nieks, 

bet citi teica, ka 20 km maršru-
tā nav kur ieskrieties. 

Dzimtās zemes apceļošana. 
Tā kā ceļošana uz ārzemēm šo-
gad  bija  apgrūtināta,  vairums 
mūsu valsts iedzīvotāju pievēr-
sās Latvijas iepazīšanai. Mums 
prieks par ceļotājiem, kas savas 
brīvdienas  pavadīja  Madonas 
novadā vai kombinēja maršru-
tus  ar  tuvāko  novadu  apskati. 
Pie  mums  brauca  ciemiņi  no 
visas Latvijas, tomēr visvairāk 
dominēja ceļotāji no Rīgas, Rī-
gas  apkārtnes  un  Kurzemes. 
Vairums  bija  individuālie  ce-
ļotāji,  vasaras  otrajā  pusē  pie-
vienojās  organizētās  grupas: 
seniori,  tūrisma  aģentūras, 
kolektīvi.  Diemžēl,  pavasarī 
izpalika  tradicionālie  skolēnu 
autobusi.  No  grupu  ceļotājiem 
visdrosmīgākie bija senioru ko-
lektīvi,  tiklīdz  tika atļauta ko-
pīgā braukšana, tā pirmie auto-
busi bija klāt! 

Gribam garšīgi paēst.  Lie-
lai daļai ceļotāju ekskursija iz-
devusies tikai tad, ja brauciens 
apvienots  ar  sātīgu  ēdienreizi. 
Ēdinātājiem šovasar bija darba 
pilnas  rokas.  Krodziņu  saim-
nieki  teic,  ka  brīvdienās  bieži 
vien  visus  apmeklētājus  uz-
ņemt nevarējuši, jo visi galdiņi 
aizņemti.  Savukārt,  apmeklē-
tāji  bijuši  gatavi maltīti  gaidīt 
divu stundu garumā.

Suņi.  Šovasar  palielinājies 
to  ceļotāju  skaits,  kam  līdzi 
brauc  četrkājainie  draugi.  Šā-
dai  kompānijai  apmeklējamās 
vietas jāizvēlas rūpīgāk, pirms 
tam  būtu  jānoskaidro,  vai  su-
ņi  ciemos  ir  gaidīti.  Savukārt 
mums,  tūrisma  pakalpojumu 
sniedzējiem,  skaidri  jānosaka 

dzīvnieku  uzņemšanas  notei-
kumi.  Ja  viesiem  līdzi  esošie 
suņi visbiežāk ir pie saites, tad 
problēmas  vairākkārt  sagā-
dājuši  pašmāju  dzīvnieki.  Ce-
ļotājiem  nācies  saskarties  ar 
nikniem rējējiem, kas sargā ne 
tikai savu pagalmu, bet klejo pa 
tuvāko ielu un lielceļiem. 

Motociklu bums. Šovasar bi-
ja  īsta motociklu vasara. Moto 
ceļotāji šogad bija spiesti savus 
spēkratus vairāk izrādīt Latvi-
jas  auditorijai,  nevis  gludajiem 
Eiropas lielceļiem. Katrās brīv-
dienās Madonas novadu apcie-
moja kāda organizēta motocik-
listu grupa, varējām vērot cēlo 
braukšanu kolonnās un klausī-
ties spēkratu motoru dunoņā.  

Viesības. Šis tūrisma veids 
vīrusa pandēmijas  laikā  ir cie-
tis. Bieži vien iepriekš rezervē-
tās  svinības  ar  kuplu  ciemiņu 
skaitu (kāzas, jubilejas) tikušas 
atceltas vai sarukušas par ma-
zu pasākumu ar pāris viesiem. 
To ietekmēja gan pulcēšanās ie-
robežojumi,  gan  ienākumu  sa-
mazināšanās, gan apgrūtinātā 
starptautiskās  pārvietošanās 
iespēja. Vairumam Latvijas  ie-
dzīvotāju  kāds  no  radiniekiem 
dzīvo ārzemēs, un kas gan tās 
par svinībām, ja visi savējie ne-
var ierasties. 

Ceļotāji jautā. Madonas  no-
vada  tūrisma  informācijas  tāl-
runis  šovasar  bija  “karsts”, 
biežāk  uzdotie  jautājumi: 
maršrutu  plānošana  grupām; 
maršruti, iekļaujot koku vilnas 
meistaru; individuālas brīvdie-
nu pavadīšanas  idejas; padziļi-
nāti  jautājumi  par  konkrētām 
vietām,  tēmas – neprognozēja-
mas;  ceļu  kvalitāte;  nakšņoša-
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“Mācīšanās patiesais gala 
rezultāts ir pārmaiņas.” 
                                             /Leo Buscaglia/

No  šī  gada  19.  līdz  21.  au
gustam  Siguldā  norisinājās 
ES programmas izglītības, ap
mācības,  jaunatnes  un  sporta 
jomā  „Erasmus+”  aktivitātes 
eTwinning  pedagogu  profesio
nālās  kompetences  mācības  
“Stāstu stāstīšana un veidoša
na sadarbībā ar Ziedoņa muze
ju”, kurus apmeklēja  skolotāja 
Maija Opincāne.
Mācības norisinājās patīka

mā atmosfērā, jo kopā bija pul
cējušies valodu jomas skolotāji, 
lai  atsvaidzinātu  vecās  un  ie
gūtu jaunas projektu  metodes, 
strādājot mācību darbā ar jau
niešiem.  Mācījāmies  sadarbo
ties,  lai  iepazītu  jaunas stāstu 
stāstīšanas metodes gan telpā, 
gan brīvā dabā, strādājot arī ar 
digitālajiem  rīkiem  –  eTwin-
ning Live, TwinSpace  platfor
mu.
Devāmies  arī  uz  Ziedoņa 

muzeju, kur notika interesants 
izpētes darbs – Jaunrades no
darbības  Ziedoņa  muzejā,  pē
tījām  eTwinning  projektus: 
“Dzimuši, lai lasītu”, “Baltijas 
jūra – brīva no plastmasas”. Ie
mēģinājām  rīkus:  egrāmatu 
un komiksu veidošanai. Plāno
jām savus projektus. Veiksmī
gi  izveidojām  un  apstiprināja 
nacionālo  eTwinning  projektu 
“Ievērojama  personība  manā 
novadā.” 
2020. gada 25. augustā JAK 

Barkavas  struktūrvienībā  no
tika eTwinning 6 stundu kursi 
skolotājiem “eTwinning projek
tu veiksmīga īstenošana”. Kur

sus  vadīja  eTwinning  Latvijas 
vēstnieces:  Inese  Zvaigznone 
(Kalnciema  vidusskola),  Solvi
ta Vencjuna (privātā vidusskola 
“Laisma”).  Šajā  dienā  satikās 
skolotāji  no  dažādām  Latvijas 
izglītības  iestādēm:  Vangažu 
vidusskolas,  Preiļu  1.  pamat
skolas,  Degumnieku  pamat
skolas,  Barkavas  pirmskolas 
izglītības  iestādes,  JAK  Bar
kavas struktūrvienības,  lai  ie
saistītos  eTwinning  projektos. 
Lai  gūtu  atbalstu un komuni
kāciju,  strādājot  ar  dažādiem 
digitālajiem  rīkiem,  iesaisto
ties eTwinning Live tiešsaistes 
apmācībās,  izmantojot  Twin-
Space  –  projektu  virtuālo  vidi 
tā  aktīvai  darbībai,  apgūstot 
arvien jaunus IKT rīkus, dalo
ties pieredzē par  to  lietošanas 
iespējām ar skolēniem. Ikviens 
guva  profesionālus  ieteiku
mus arī tam, kā veiksmīgi va
dīt  attālināti  mācību  procesu 
skolēniem,  jaunas metodes  sa
va  priekšmeta  ietvaros,  starp
priekšmetu  saiknes  veicināša
nu  skolēniem mācību procesā, 
labās prakses piemērus, tehno
loģiju un metožu aktualitātes.
Uzsākoties  jaunajam  mācī

bu gadam, JAK Barkavas skola 
ar  septembra  mēnesi  papildus 
jau ir uzsākusi dalību divos na
cionālajos eTwinning projektos: 
1)  “Ievērojama  personība 

novadā”  –  piedalās  skolas  no 
Latvijas novadiem, kuros ir at
šķirīga valodas vide un tie ir at
šķirīgi vēsturiski. Projekta lai
kā  tiks  pētīti  izvēlēto  personu 
dzīves stāsti, veiktās nozīmīgās 
darbības  sava novada  labā,  iz
mantojot  svešvalodas – krievu 
valodu,  angļu  valodu.  Notiks 

arī  citas  aktivitātes. No mūsu 
skolas  šajā  projektā  darbojas 
skolas  bibliotekāre  un  krievu 
valodas  skolotāja  Maija  Opin
cāne ar izglītojamo komandu.
2)  Nacionālais  eTwinning

labdarības  projekts  –  “Mani 
pirmie  zābaciņi”,  kurā  tiek  ai
cināti  visi  labās  gribas  cilvēki 
atbalstīt  šo  mīļpasākumupro
jektu gan ar savu darbu, adot, 
tamborējot vai kādā citā tehni
kā  darinot  zīdaiņu  zābaciņus 
no bērniem draudzīga materiā
la,  gan  ziedojot kādu krāsainu 
dzijas kamoliņu,  lai  tiem, kam 
rocība  maza,  bet  ir  vēlme  ie
guldīt savu darbu, būtu iespēja 
saņemt materiālus un pašu ro
kām  izgatavot  zābaciņus.  Pro
jekta  mērķis  ir  pilnveidot  per
sonības  emocionālo,  tikumisko 
audzināšanu  un  ētisko  izpaus
mi (izpratne par labo un slikto 
un  personisko  atbildību  savas 
sirdsapziņas audzināšanā). Ro
ku darba iemaņas, izpratne par 
kompozīciju, dažādu vecumpos
mu  sadarbība,  radošums,  labo 
darbu iemaņas un dāvināšanas 
prieks,  iepriecinot  kādu  citu. 
Notiks  tikšanās ar partneriem 
un rīkotas dažādas meistarkla
ses ar profesionāļiem rokdarbu 
jomā  un  citas  radošas  aktivi
tātes.  Šajā  eTwinning  projek
tā  darbību  ir  uzsākušas  divas 
skolotājas:  Egita  Kārkliņa  un 
Mairita Smeltere ar izglītojamo 
komandu.
“Ja kāds  tev piedāvā  lielis

ku iespēju, bet tu neesi pārlieci
nāts, ka vari to izdarīt, saki JĀ 
un vēlāk iemācīsies KĀ”, saka 
Ričards Brendsons. Tāpēc lab
prāt atkal un atkal pieņemam 
izaicinājumus  un  darbojamies 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBA

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts, 
Madonas novads, LV4834

tālr. 64807215, epasts: barkava@jak.lv
www.barkava.jak.lv

UZŅEMŠANA JAK BARKAVAS 
STRUKTŪRVIENĪBĀ 

PROGRAMMĀ “BŪVDARBI” 
AR KVALIFIKĀCIJU 

“APDARES DARBU TEHNIĶIS”

Izglītības programma Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība

Būvdarbi 1,5 gadi
vispārējā vidējā vai 
profesionālā vidējā

 BEZ VECUMA IEROBEŽOJUMA
Stipendija līdz 150 EUR

Dienesta viesnīca (maksa 5 EUR mēnesī)
Informāciju par brīvā laika iespējām skatīt mājaslapā!

Iesniedzamie dokumenti:
• Personu apliecinoša dokumenta kopija 
(jāuzrāda oriģināls)

• Izglītības dokumenta un sekmju izraksta 
kopijas (jāuzrāda oriģināls)

• Medicīnas izziņa
• 2 dokumentu fotokartiņas

Dokumentus pieņemam katru darba dienu 
no 8.00 līdz 16.00, līdz 5. janvārim.

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubatorā 
noslēgusies rudens dalībnieku 
uzņemšanas sesija. 

Kopumā  saņemti  35  pietei
kumi:  20  pirmsinkubācijas  un 
15  inkubācijas  programmā. 
LIAA Madonas biznesa inkuba
tora darbības laikā šis bijis lie
lākais  dalībnieku  pieteikumu 
pieplūdums.  Konkurss  uz  in
kubācijas  programmas  vietām 
bija  3  dalībnieki  uz  vienu  vie
tu. Konkurence bija sīva un uz
ņemtie uzņēmumi perspektīvi.
Pirmsinkubācijas program

mā šogad tika uzņemti 20 jauni 
dalībnieki, kas pārstāv ļoti da
žādas nozares – pārtikas ražo
šana, tūrisms, māksla, dabīgā 
kosmētika, bērnu apģērbs u.c. 
Programmas  dalībnieki  jau 
uzsākuši mācības, kurās iegū
tās  zināšanas  ļaus  pietuvoties 
savas  biznesa  idejas  realizā
cijai.  Šajā  uzņemšanas  sesijā 
interese  par  pirmsinkubācijas 
atbalsta  programmu  bija  ļoti 

liela.  LIAA  biznesa  inkubato
ri darbojas kopš 2016. gada un 
šobrīd redzams, ka programma 
kļuvusi atpazīstama un reģio
na uzņēmējiem ļoti nozīmīga.
6.  oktobrī  notika  Madonas 

novada konsultatīvās komisijas 
sēde.  Komisijai  savas  biznesa 
idejas prezentēja 13 no 15 dalīb
niekiem, kas bija iesnieguši pie
teikumus.  Konkurence  starp 
pretendentiem,  kas  savas  ide
jas prezentēja, bija ļoti izteikta. 
INK programmā iekļuva spēcī
gākās un visvairāk pamatotās 
biznesa  idejas  ar  lielāko  eks
porta, peļņas, darba vietu radī
šanas potenciālu. Bet konsulta
tīvā komisija cer, ka dalībnieki, 
kas  šoruden  programmā  neie
kļuva,  pilnveidos  savas  idejas 
un  nostabilizēsies,  lai  jau  pa
vasarī  startētu  nākamajā  pie
teikšanās kārtā, pierādot savu 
apņēmību un, iespējams, kļūtu 
par LIAA Madonas biznesa in
kubatora dalībniekiem aprīlī.  
Jaunie  inkubācijas  prog

rammas dalībnieki pārstāv da
žādas nozares. Uzņēmumi plā

no  ieguldīt  izaugsmē, pierādot 
mērķtiecīgu un ilgtspējīgu uz
ņēmējdarbības plānošanu:

SIA “Natur house” –   Uzņē
mums ražo Vācijas tradicionā
lās  pildrežģu  dārza  mājas  tā, 
lai tās izskatītos kā no pasaku 
grāmatas  izkāpušas.  Kā  arī 
siltinātus un  tapsētus medību 
torņus  ērtākām un drošākām 
medībām gan Vācijas, gan Lat
vijas tirgum.

SIA “Swipo” – Swipo  ir jau
nās  paaudzes  viedais  kontro
lieris,  kas  nodrošina  digitālo 
ievadi jaunā veidā un ir izman
tojams kā autonomi, tā arī in
tegrējams visdažādākajās ierī
cēs. Viedais kontrolieris Swipo
ļauj  vadīt  vienkāršāk,  vieglāk 
un  intuitīvāk  nekā  līdz  šim 
pastāvošās  pultis,  klaviatūras 
un  citas  vadības  sistēmas.  Šī 
ir  pirmā  speciāli  radītā  ierīce 
ar  radiālajām  izvēlnēm.  Teh
noloģija, kas ienes tirgū jaunu 
funkcionalitātes  līmeni,  ļauj 
attīstīt un vienkāršot peli, kla
viatūru, džoistiku un citas ierī
ces ar vienu mazu kontrolieri.

SIA “FastLaw”  –  “FastLaw” 
ir B2B SaaS  risinājums  juri
disko pakalpojumu sniedzējiem 
Eiropā. Programmatūra palīdz 
juristiem  efektīvāk  organizēt 
savu un savas komandas darbu. 
SIA “FastLaw” veido ērti lieto
jamu, mobilu un viegli saprota
mu aplikāciju ar zemām ikmē
neša  izmaksām,  kas  pamatā 
paredzēta  juristu birojiem, bet 
būs pielāgojama arī citu nozaru 
konsultāciju uzņēmumiem. 

SIA “ETNA Design”  –  uzņē
mums  jau  tuvākajā  laikā  uz
sāks  ražot  neatkārtojama  di
zaina  un  ergonomiski  ērtas 
dārza, terases vai balkona mē
beles no bazalta šķiedras. Mē
beļu  ražošana  ir  roku  darbs, 
padarot katru mēbeli unikālu. 
Paralēli  uzņēmums  piedāvā 
pakalpojumus  virsmu  apstrā
dei ar poliuretāna aizsargpār
klājumu, kā arī  ēku  siltināša
nu ar poliuretāna putām.

SIA “Lancori”  –  ir  uzņē
mums, kas nodarbojas ar ķip
loku  audzēšanu  un  pārstrādi. 
Viņiem  piederošajā  zemnieku 

saimniecībā  tiek  audzēti  un 
pārstrādāti  arī  citi  dārzeņi. 
Uzņēmuma mērķis  ir  izveidot 
Latvijā lielāko ķiploku pārstrā
des rūpnīcu, kurā tiktu ražots 
ķiploku  pulveris  un  ķiploku 
granulas,  garšvielu maisījumi 
un dzīvnieku barības piedevas.
Biznesa  inkubatoru  prog

ramma, kas darbojas visā Lat
vijā,  sasniegusi  vidusposmu. 
Vairāki  no  iepriekšējos  gados 
uzņemtajiem inkubatora dalīb
niekiem  jau  sasnieguši  savus 
inkubācijas mērķus un ir izstā
jušies  no  inkubatora,  atstājot 
vietu jauniem biznesa ideju rea
lizētājiem. Pēc dalībnieku izstā
šanās  un  jaunās  uzņemšanas, 
LIAA  Madonas  biznesa  inku
batorā darbojas 32  inkubācijas 
programmas  dalībnieki  un  20 
pirmsinkubācijas ideju autori. 

Papildu informācija
LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā
Blaumaņa ielā 3, Madonā
madona@liaa.gov.lv
tālrunis: +371 62400907

 Noslēgusies LIAA Madonas biznesa 
inkubatora 2020. gada rudens uzņemšana

 Aktivitātes JAK Barkavas 
struktūrvienībā

eTwinning projektos, jo no tiem 
vienmēr  tikai  iegūstam  dau
dzas  labas,  interesantas,  jau
nas lietas, ko pēc tam skolotāji 
var  izmantot mācību  procesā, 
strādājot ar skolēniem. Paldies 

par to eTwinning komandai!

MAIRITA SMELTERE,
JAK Barkavas struktūrvienība

eTwinning vēstniece un 
projektu vadītāja
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Novembris – Valsts svētku 
mēnesis. 11. novembrī – 
Lāčplēša diena, tai seko  
18. novembra svētki –  
Latvijas Republikas 
proklamēšanas diena. 

Tikai  pirms  nedēļas  bija 
beidzies  I  pasaules  karš,  ne-
viens  vēl  nebija  attapies  no 
tā šausmām un postījumiem. 
Šo iespēju izmantoja Latvijas 
Tautas padome. 
1918.  gadā  18.  novembrī 

pulksten 19.30 Rīgas pilsētas 
2. teātra zālē, kur mūsdienās 
mīt  Latvijas  Nacionālais  te-
ātris,  Tautas  padome  vērsās 
pie  iedzīvotājiem  ar  ziņoju-
mu  par  neatkarīgas  Latvijas 
valsts  dibināšanu.  Līdz  tam 
bija noiets  ilgs ceļš: Latviešu 
Pagaidu Nacionālās padomes 
otrajā  sesijā  Pēterpilī  1918. 
gada 28.–31. janvārī pieņēma 
deklarāciju  par  veidojamās 
Latvijas  Republikas  neatka-
rību un demokrātiskumu. Se-
koja sarunas ar ārvalstīm par 
Latvijas  patstāvībai  de facto 
atzīšanu. 

Latvijas  
Neatkarības karš

Bet  miers  un  prieks  par 
jaunu,  brīvu  valsti  turpinā-
jās  neilgi  –  neatkarība  atkal 
bija  jāaizstāv  kopīgiem  spē-
kiem  un  zobeniem.  Par  ie-
ganstu  kalpoja  Brestļistov-
skas  līguma  laušana.  Sākās 
Latvijas  Neatkarības  karš, 
kas  turpinājās  līdz pat 1920. 
gada  11.  augustam,  kad  tika 
parakstīts  Latvijas–Krievijas 
Padomju  Federatīvās  Sociā-
listiskās  Republikas  miera 
līgums. 
1919.  gadā  11.  novembrī 

Rīgas tika atbrīvota no ģene-
rālmajora  Pāvela  Bermonta
Avalova karaspēka. Šīs cīņas 
pieminot, atzīmējam Lāčplēša 
dienu.  Bet  Neatkarības  karš 
beidzās  tikai  ar  Latgales  at-
brīvošanu 1920. gadā. 
Par  militārpersonu  aug-

stākā  apbalvojuma  –  Lāčplē-
ša Kara ordeņa – dibināšanas 
datumu  simboliski  pieņemts 
uzskatīt  tieši  1919.  gada 
11.  novembri.  Ordeņa  liku-
mu  pieņēma  1920.  gada  sep-
tembrī, un jau pirmajā Rīgas 
atbrīvošanas  gadadienā  11. 
novembrī  Rīgā,  Esplanādē 
notika  apbalvošanas  ceremo-
nija.  Ordeņus  pasniedza  ik 
gadu  no  1920.  līdz  1928.  ga-
dam.  Kopumā  tika  pasniegti 
2146  Lāčplēša  Kara  ordeņi. 
Tos  saņēma  arī  ārzemju mi-
litārpersonas, sabiedroto val-
stu virsnieki un karavīri, ku-
ri piedalījās Latvijas Brīvības 
cīņās vai sniedza ieguldījumu 
un  sekmēja  Latvijas  valsts 
nodibināšanu.  Palīdzība  bija 
dažāda  –  ieroči,  pirmās  ne-
pieciešamības  preces.  Lielu 
atbalstu uzbrukumos sniedza 
arī britu un franču karakuģi.
Brīvības cīņu laikā Latvi-

ja ir zaudējusi 154 virsniekus, 
tostarp arī mūsu novadnieku 
pulkvedi  Oskaru  Kalpaku. 
1918. gada 31. decembrī viņu 

Tikai kopībā ir mūsu spēks

No laikraksta “Valdības Vēstnesis” 
Nr. 1 (14.12.1918.).

Madonas ģimnāzija 18. novembra svētku rotā, 1930. gadi.  
(foto no muzeja krājuma)

Madonas aizsargu nama atklāšana 1935. gada 26. oktobrī (foto no muzeja krājuma)

iecēla par visu latviešu vienī-
bu  komandieri,  kuras  vēlāk 
viņš apvienoja 1. latvie-
šu atsevišķajā batal-
jonā.  6.  martā  O. 
Kalpaks  traģiski 
gāja  bojā  Saldus 
pusē – pie “Airī-
tēm”. 
1919.  gada 

30.  martā  iekš-
lietu ministrs  izde-
va rīkojumu, kurā bija 
paredzēts  obligātais  iekšējās 
apsardzības dienests. Tajā  ie-
stājās visi vietējie turīgie lau-
ku  iedzīvotāji.  Aizsargi  tika 
formēti  pēc  teritoriālā  prin-
cipa.  Apriņķis  veidoja  pulka 
teritoriju,  pagasts  –  nodaļas 
teritoriju.  Katrā  apriņķī  bija 
viens  pulks,  kopā  –  19  pulki. 
1920.  gadā  aizsargu  dienestā 
iesaistīja visus noteikta vecu-
ma pagasta vīriešus. 
Beidzoties Neatkarības ka-

ram,  bija  iespējams  nomainīt 
obligāto pienākumu pildīšanu 
pret  brīvprātīgu.  1921.  gadā 
aizsargi  kļuva  par  sabiedris-

ku  organizāciju,  kuru  vadīja 
Aizsargu valde. 1924. gada jū-
nijā  tika  nodibināts  9. Ma-

donas  aizsargu  pulks 
ar  600  dalībniekiem. 
Katrā  Madonas  ap-
riņķa  pagastā  bija 
sava aizsargu noda-
ļa. Aizsargu organi-
zācija  izvērtās  par 
milzīga  apjoma  kul-

tūras dzīves veicinātāju 
un  attīstītāju  kā  laukos,  tā 
pilsētās. 

Aizsargu nama  
būvniecība

Viens  no  nozīmīgākajiem 
9.  Madonas  aizsargu  pulka 
devumiem pilsētai ir Aizsargu 
nams. 1933. gada 23. oktobrī 
Iekšlietu  ministrijas  Būvnie-
cības  pārvalde  apstiprināja 
arhitekta Vernera Vitanda 
sagatavoto  projektu.  Nama 
celtniecībai tika atvēlēts 2000 
latu vērts zemesgabals Raiņa 
un  Skolas  ielas  krustojumā. 

Kopīgiem spēkiem un dažādos 
veidos tika vākti līdzekļi – rī-
kojot  labdarības  koncertus, 
izsoles, loterijas. Labprāt tika 
pieņemti arī būvmateriālu zie-
dojumi.  1918.  gada  novembrī 
nodegušās  Mārcienas  muižas 
pils daļu akmeņus  jau rudenī 
pārveda  uz  topošā  Madonas 
aizsargu nama būvlaukumu.
Uz  svinīgo  pamatakmens 

ielikšanu 1934. gada 17. jūnijā 
bija  ieradies  Kārlis  Ulmanis, 
kas  pēc  15. maija  apvērsuma 
bija  ieviesis  valstī  autoritāro 
režīmu. Jau 1935. gada 26. ok-
tobrī  svinīgi  tika atklāta  jau-
na,  moderna  ēka  –  Madonas 
aizsargu nams. 
Nams  tika  celts  funkcio-

nālisma stilā. Zālē ar skatuvi 
bija paredzētas 450 sēdvietas. 
Pirmajā stāvā atradās priekš-
telpa un kāpņu telpa, ģērbtu-
ve, sporta zāle, biljarda istaba, 
šautuve. Otrajā stāvā bija ma-
zā  zāle,  kabineti,  palīgtelpas. 
Piebūvē  blakus  skatuvei  ak-
tieru istaba un dekorāciju no-
liktava.  Tāpat  namā  atradās 

Mūsdienās kultūras namu droši varam saukt par Madonas 
kultūras pili. Šī ēka vienmēr ir kalpojusi par galveno notikumu 
vietu nozīmīgākajiem pilsētas pasākumiem un ir mājvieta 
vairākiem pašdarbības kolektīviem. Nama tapšana ir izcils 
paraugs – tautas kopdarbības rezultāts.

arī  labiekārtota  virtuve,  bu-
fetes telpas, atsevišķi atpūtas 
kabineti.  Vairākas  viesnīcas 
tipa  istabas  un  vaļēja  terase, 
bibliotēka  un  pulka  koman-
diera kabinets. 
Nama  lielās  zāles  griesti 

bija zili, ar atsegtām masīvko-
ka  sijām.  Tos  rotāja  sudraba 
krāsas  auseklīši. Ēkas  fasādi 
rotāja  aizsargu  nozīme  –  au-
seklītis ar zobenu – un māks-
linieku  –  Oskara  Norīša  un 
Eduarda Melbārža – vitrāžas. 
Virs  galvenās  ieejas  atradās 
tēlnieka  Kārļa  Zemdegas  cil-
nis „Sargs”.
Tūlīt  pēc  atklāšanas, 

1935.  gadā  novembrī  notika 
trīs  teātra  izrādes  –  atkār-
totas  “Skroderdienas  Silma-
čos”,  “Jaunie  un  vecie”  un 
“Daugava”. 
Decembrī  pēc  kinoiekār-

tas  uzstādīšanas  sāka  rādīt 
filmas,  notika  referātu  vaka-
ri  un  dažādi  koncerti.  Sāka 
darboties  dažādi  pašdarbības 
kolektīvi. 

Kultūras gars

Mainoties  laikiem,  mai-
nījās  arī  nama  nosaukums  – 
aizsargu nams tika pārdēvēts 
par  kultūras  namu.  Fasādes 
auseklīti  aizvietoja  piecstaru 
zvaigzne,  bet  kultūras  gars 
turpināja virmot nama sienās. 
1955.  gadā  teātris  Ulda  Sed-
linieka vadībā saņēma Tautas 
teātra  nosaukumu.  No  1972. 
gada tam bija sava studija un 
bērnu  kolektīvs.  Teātris  pie-
dalījās  Tautas  teātru  salido-
jumos. 
1953.  gadā  Lūcijas  Bēr-

ziņas  vadībā  darbu  uzsāka 
jauniešu  deju  kolektīvs.  Deju 
skolotāja  Dzidra  Rubene Ma-
donas  kultūras  namā  sāka 
strādāt  1955.  gadā,  un  viņas 
darbības  laikā  izveidojās  un 
ieguva  atzinību  dažādu  pa-
audžu  deju  kolektīvi.  Tautas 
deju  ansamblis  “Vidzeme” 
savu  goda  nosaukumu  saņē-
ma  1962.  gadā.  Dziesmu  un 
deju  ansamblis  “Atvasara” 
dibināts 1954. gadā. 1960. un 
1965.  gadā  Latvijas  Dziesmu 
svētkos tas ieņēma pirmo vie-
tu republikā. 
Kultūras  nama  paspārnē 

darbojās  arī  seno  balles  deju 
kolektīvs, bērnu deju kolektī-
vi, lauku kapelas, vokālie an-
sambļi,  pūtēju  orķestri,  kori, 
tēlotāju mākslas studija.
Mūsdienās kultūras namu 

droši varam saukt par Mado-
nas kultūras pili. Šī ēka vien-
mēr  ir  kalpojusi  par  galveno 
notikumu  vietu  nozīmīgāka-
jiem pilsētas pasākumiem un 
ir mājvieta vairākiem pašdar-
bības kolektīviem. 
Nama tapšana ir izcils pa-

raugs – tautas kopdarbības re-
zultāts, kas turpina būt mul-
tifunkcionāls.  Šeit  dzīvo  un 
vairojas kultūra. 

Informāciju sagatavoja 
NATĀLIJA SEĻMA, 

Madonas novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

vēsturniece
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Madonas novadā 
veic valsts 
ģeodēziskā 
tīkla punktu 
apsekošanu

Latvijas Ģeotelpiskās infor
mācijas  aģentūra  (turpmāk  – 
Aģentūra)  ir Aizsardzības mi
nistrijas  pārraudzībā  esoša 
valsts  pārvaldes  iestāde,  kas 
saskaņā ar Ģeotelpiskās infor
mācijas  likumu  un  Ministru 
kabineta  2013.  gada  9.  jūlija 
noteikumos  Nr.  384  „Latvi
jas  Ģeotelpiskās  informācijas 
aģentūras nolikums” noteikta
jām funkcijām un uzdevumiem 
iegūst,  sagatavo  un  atjauni
na  ģeotelpiskās  informācijas 
pamatdatus,  tai  skaitā  uztur 
valsts  ģeodēzisko  tīklu,  kas 
ietver  valsts  ģeodēziskā  tīkla 
punktu apsekošanu apvidū.
Aģentūras darbinieki minē

tā uzdevuma ietvaros laika pe
riodā no 2020. gada oktobra līdz 
2020. gada beigām, veiks valsts 
ģeodēziskā  tīkla  punktu  apse
košanas darbus Latgales reģio
nā, tai skaitā Madonas novadā. 
Saskaņā  ar  Ģeotelpiskās 

informācijas  likuma  9.  panta 
pirmo daļu, nekustamā  īpašu
ma  īpašnieks,  tiesiskais  val
dītājs  vai  lietotājs  neierobežo 
ģeodēzisko  un  kartogrāfisko 
darbu  veikšanu  savā  īpašumā 
esošajā vai pārvaldāmajā  teri
torijā.
Aģentūras  darbiniekiem  ir 

darba  apliecības,  tie  ir  tērpti 
darba  apģērbā,  uz  kura  ir  at
pazīšanas  zīmes  –  Aģentūras 
logo,  ieņemamais  amats  un 
vārda iniciālis un uzvārds.
Valsts  ģeodēziskā  tīkla uz

turēšanas  darbus  veic  ģeodē
zistu grupa divu cilvēku sastā
vā, kuri izpilda šādus darbus:
• Veic  ģeodēziskā  punkta 
meklēšanu apvidū.

• Atrastai grunts zīmei atrok 
punkta centru un veic  foto
grafēšanu.

• Veic ģeodēziskos mērījumus 
punktā.

• Grunts  zīmei  izveido  apra
kumu (kupicu) un ierīko no
rādītājstabu,

• 5 m rādiusā no punkta cen
tra veic krūmu un koku līdz 
12 cm diametrā nociršanu.

• Fotografē  sakārtoto  ģeodē
zisko  punktu  un  sagatavo 
punkta abrisu.

• Atrastas sienas zīmes attīra 
no rūsas un citiem uzslāņo
jumiem.

• Virs sienas zīmes piestiprina 
informējošo plāksnīti.

• Fotografē  sakārtoto  ģeodē
zisko  punktu  un  sagatavo 
punkta abrisu.
Lauka  apsekošanas  darbi 

var skart jebkuru vietu novada 
teritorijā.
Informācija  par  Aģentūru: 

www.lgia.gov.lv un  http://map.
lgia.gov.lv.

MĀRTIŅŠ LIBERTS,
Latvijas Ģeotelpiskās 

informācijas aģentūras 
direktors, pulkvedis 

*Šis ziņojums atceļ un 
aizstāj iepriekšējo ziņojumu 
“Madonas Novada Vēstneša” 
2020. gada septembra 
izdevumā par dabas lieguma 
”Lubāna mitrājs” dabas 
aizsardzības plāna izstrādes 
uzsākšanas neklātienes 
videokonferenci*

Līdz ar īpaši aizsargājamās 
dabas  un  Natura  2000  terito
rijas,  dabas  lieguma  ”Lubāna 
mitrājs” (Lubāna mitrājs) dabas 
aizsardzības  plāna  izstrādes 
uzsākšanu  šī  gada  12.  novem-
brī plkst. 17.00 notiks videokon
ference,  kurā  būs  iespēja  tieš
saistē  uzdot  jautājumus  plāna 
izstrādātājiem un iesaistītajām 
valsts institūcijām. No 9. līdz 13. 
novembrim ikvienam  būs  ie
spēja iepazīties ar dabas aizsar
dzības plāna  izstrādes kārtību 
un  mērķiem,  Lubāna  mitrāja 
vispārējo informāciju, kā arī ie
sūtīt jautājumus. 

Plānu  Dabas  aizsardzī
bas  pārvaldes  uzdevumā  iz
strādā  SIA  “Enviroprojekts” 
(Mazā Nometņu  iela 31, Rīga, 
LV1002,  tālrunis  25641455, 

Konkurss “Ģimenei draudzīga 
pašvaldība” ir viena no 
trim ģimeņu atbalsta 
pasākumiem, ko realizē 
Sabiedrības integrācijas 
fonds. Fonds īsteno arī 
programmu “Ģimenei 
draudzīga darbavieta“, kā arī 
izsniedz Latvijas Goda ģimeņu 
apliecības “3+ Ģimenes 
karte” Latvijas daudzbērnu 
ģimenēm.

Konkurss  “Ģimenei  drau
dzīgākā pašvaldība 2020” noris 
trīs kārtās un paredz izvērtēt 
visu  119  Latvijas  pašvaldību 
darbu ģimenēm draudzīgas vi
des veidošanā. Pašvaldību vēr

AS “MADONAS ŪDENS” piedāvā iespēju 
ziemas sezonas laikā to privātmāju 
īpašniekiem, kuri šajā periodā neizmantos 
ūdeni, noņemt ūdens patēriņa skaitītājus, 
pieņemt glabāšanā un līdz ar siltā laika 
iestāšanos uzlikt atpakaļ. Tas paredzēts, 
lai pasargātu skaitītājus no sasalšanas un 
iespējamas ūdens noplūdes. 

Skaitītāja sasalšanas gadījumā par visām sekām 
atbildīgs privātmājas īpašnieks! 

Pēc iepriekšējas pieteikšanās šo pakalpojumu veiksim: 

Barkavas, Ļaudonas, Mētrienas, 
Ošupes pagastos – 17. novembrī;
Aronas un Liezēres pagastos – 18. novembrī; 
Praulienas pagastā – 21. novembrī; 
Dzelzavas un Sarkaņu pagastos – 22. novembrī;
Madonā – no 26. līdz 30. novembrim. 

Pakalpojuma cena – EUR 5, 

Pakalpojumu pieteikt pa tālruni 64807070. 

2020. gada novembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums
Izdevējs –  

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

Atbildīgā par izdevumu – 
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA

Mainīts datums dabas lieguma ”Lubāna mitrājs” 
dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas 
videokonferencei

www.enviro.lv).  
Videokonferencei  pievieno

ties tiek aicināti visi zemju īpaš
nieki, kas saņems arī  individu
ālu uzaicinājumu uz sanāksmi, 
kā arī pieguļošo teritoriju īpaš
nieki un citi interesenti. 
Ikviens  aicināts  pirms  vi

deokonferences iepazīties ar in
formatīvajiem materiāliem plā
na  izstrādātāja  tīmekļvietnē 

www.enviro.lv  (sadaļā  “Dabas 
liegums  “Lubāna  mitrājs””) 
un  iesūtīt  jautājumus,  izteikt 
priekšlikumus  un  ieceres  at
tiecībā  uz  teritorijas  un  sava 
īpašuma  apsaimniekošanas 
perspektīvām, rakstot ziņu uz 
lubans@enviro.lv.
Sīkāka  informācija  par  vi

deokonferences  norisi  un  pie
slēgšanās  iespējām  arī  pieeja

ma vietnē www.enviro.lv.
Dabas  aizsardzības  plā

na  izstrāde  tiek  veikta  dabas 
skaitīšanas  jeb Eiropas  Savie
nības  Kohēzijas  fonda  projek
ta  “Priekšnosacījumu  izveide 
labākai  bioloģiskās  daudzvei
dības  saglabāšanai  un  ekosis
tēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 
5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

SIA “ENVIROPROJEKTS”

Līdz 12. novembrim aicinām balsot 
par ģimenei draudzīgāko pašvaldību!

niem attīstīšanai pašvaldībās.
Šobrīd noris konkursa pir

mā kārta, kurā vērtējumu vei
do četras daļas – administratī
vo datu vērtējums, dzimstības 
un migrācijas  saldo datu  vēr
tējums,  iedzīvotāju  balsojums 
un  pašvaldību  iesaiste  kon
kursa informatīvajā kampaņā. 
Konkursa otrajā kārtā tiks no
vērtēti  pašvaldības  īstenotie 
atbalsta  pasākumi  ģimenēm 
ar bērniem un ģimeniskas vi
des  nodrošināšanai.  Trešajā, 
noslēdzošajā,  kārtā  vērtēša
nas komisija vizītēs  iepazīsies 
ar  10  finālistēm  –  visaugstā
ko novērtējumu saņēmušajām 
pašvaldībām  (ar  divām  katrā 
plānošanas  reģionu  pašvaldī
bu grupā).
Lai noteiktu un apbalvotu 

tās  Latvijas  pašvaldības,  kas 
šogad sniegušas  lielāko atbal
stu  ģimenēm  ar  bērniem  un 
piemērotas  vides  nodrošinā
šanai, esat aicināti līdz 12. no
vembrim  iepazīties  ar  pašval
dībās paveikto un izteikt savu 
viedokli www.vietagimenei.lv.

tējums  sastāv  no  iedzīvotāju 
balsojuma,  pašvaldību  līdzda
lības  konkursa  informatīvajā 
kampaņā, kā arī no vērtēšanas 
komisijas  iegūtajiem  datiem 
par novadiem, tostarp par paš
valdību sniegtajiem pakalpoju
miem ģimenēm ar bērniem.
Uzvarētāji tiks noteikti pie

cu plānošanas reģionu pašval
dību  grupās,  piešķirot  nomi

nācijas “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2020”, galveno bal
vu  saņems nominants  “Ģime
nei  draudzīgākā  pašvaldība 
Latvijā 2020”. Tāpat konkursa 
vērtēšanas komisija  varēs no
teikt papildu nominācijas. Ko
pējais konkursa naudas balvu 
fonds ir 100 000 EUR, kas tiek 
piešķirts jaunu vai esošo atbal
sta pasākumu ģimenēm ar bēr

Aktualitātes


