
Madonas novada brīvprātīgā darba devēju datubāze 

Nosaukums: 
 

Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests 

Adrese: Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV-4801 

Tālrunis: 27865667 
 

E-pasts:  anita.bikerniece@madona.lv 
 

Kontaktpersona:  
Anita Biķerniece 

Iespējamā brīvprātīgā 
darba apraksts: 

 
Aprūpētāja palīgs.  
Darbs kopā ar aprūpētāju, sniedzot mājaprūpes 
pakalpojumu. Palīdzība personai pašaprūpē un ikdienas 
darbu veikšanā. 
Komunikācija ar gados veciem cilvēkiem, pārrunas, preses 
lasīšana. 
 

Nosaukums: 
 

Madonas Bērnu un jauniešu centrs 
 

Adrese: Skolas 8a, Madona, Madonas nov., LV - 4801 
 

Tālrunis: 29333762 
 

E-pasts:  bjc@madona.lv 
 

Kontaktpersona: Gunita Kļaviņa 

Iespējamā brīvprātīgā 
darba apraksts: 

 
1. Pasākumu, radošo darbnīcu organizēšana, vadīšana  
3. Projektu rakstīšana un to īstenošana; 
4. Palīdzība nometnēs; 
5. Reklāma, sabiedrisko attiecību ideju īstenošana; 
6. Labdarības aktivitāšu īstenošana 
 

Nosaukums: 
 

MADONAS NOVADA MULTIFUNKCIONĀLAIS 
JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS „KUBS” 

Adrese: MADONA, RAIŅA IELĀ – 12, LV - 4801 
 

Tālrunis: 26656002 
E-pasts:  jickubs@inbox.lv  

Kontaktpersona: Indra Veipa 
Nadja Niedrīte 

Iespējamā brīvprātīgā 
darba apraksts: 

 
1. Bērnu, jauniešu pasākumu organizēšana un 

vadīšanā 
2. Telpu sakārtošana un tematiskā noformēšana 
3. Centra aktuālās informācijas apkopošana un 

izplatīšana (saskaņojot ar centra vadību) sociālajos 
tīklos un ielu reklāmās. 

4. Radošo darbnīcu un spēļu vadīšana 
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5. Sarunas un spēļu spēlēšana kopā ar bērniem un 
jauniešiem 

6. Projektu rakstīšana un to īstenošana 
7. Palīdzība mācību priekšmetu apguvē 

 

Nosaukums: Pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” 

Adrese: Blaumaņa 19, Madona, LV- 4801 

Tālrunis: 29197950 

E-pasts:  kastanitis@madona.lv 

Kontaktpersona: Katrīne Cirša 

Iespējamā brīvprātīgā 

darba apraksts: 

1. Pēcpusdienās jautro brīžu vadīšana, rotaļas.  

2. Var būt arī kā palīgs rotaļājoties ar bērniem. 

Nosaukums: 
 

Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” 
Multifunkcionālais centrs „1.stāvs” 
 

Adrese: Skolas iela 3, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV 
- 4847 

Tālrunis: 26363415 

E-pasts:  aronaspiladzis2013@inbox.lv 
mc1.staavs@gmail.com 
 

Kontaktpersona: Iveta Kaparkalēja 
 

Iespējamā brīvprātīgā 
darba apraksts: 

Vides sakopšana. Aronas pagasta tūrisma ceļveža 
„iedzīvināšana”, izzināšana utt. 
Projektu realizēšana (plānošana, rakstīšana, vadīšana, 
organizēšana). 
Pasākumu plānošana, organizēšana, realizēšana, 
vadīšana. 
Saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju dažādošana, 
realizēšana. 
Dažādu aktivitāšu realizēšana starppaaudžu sadarbības 
veicināšanai Aronas pagastā atbilstoši vecuma, interesēm 
un vajadzībām. 
 
Ēst gatavošanas prasmju apgūšana. 
Latvisko tradīciju svētku svinēšana. 
Dažādu pasākumu organizēšana, vadīšana, realizēšana, 
kā arī iesaistīšanās vietējas un starptautiskas nozīmes 
projektos (plānošanā, aktivitātēs, realizēšanā). 
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Nosaukums: Madonas  novada bibliotēka 

Adrese: Skolas iela 12, Madona 

Tālrunis: 64821399, 26173465 

E-pasts:  bibliotēka@madona.lv 

Kontaktpersona: Direktore Imelda Saulīte 

Iespējamā brīvprātīgā 

darba apraksts: 

Bērnu literatūras nodaļā:  

1. Bērnu, jauniešu pasākumu organizēšana kopā ar 
bibliotēkas darbiniekiem, radošo darbnīcu un spēļu 
vadīšana. 

2. Sarunas un spēļu spēlēšana kopā ar bērniem un 
jauniešiem. 

3. Izstāžu veidošana kopā ar darbiniekiem. 
4. Telpu sakārtošana un tematiskā noformēšana. 

Lasītavā: 

5. Avīžu iesiešana. 
6. Biroja tehnikas pielietojums- kopēšana, printēšana, 

skenēšana. 
7. Apmeklētāju konsultēšana par datoru izmantošanu.  
8. Aktuālās informācijas sagatavošana- rakstu 

rakstīšana, fotografēšana,  un izplatīšana 
(saskaņojot ar iestādes darbiniekiem) sociālajos 
tīklos.  

Abonementā: 

9. Grāmatu krājuma kārtošana. 
Administrācija: 

10.  Lietvedības reģistru veidošana. 
 

Darbu veikšanas laiks: 

 pēc savstarpējas vienošanās, saskaņā ar brīvprātīgā 

kompetencēm un iespējām. 

Iespējas: 

Jaunu prasmju apguve. 

Nepieciešamības gadījumā iespēja saņemt 

rekomendācijas. 

 


