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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

tā viesošanās laikā Madonas novadā vairākkārt 
uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis. 

“Lepns būt 
madonietis,”

Jaunais mācību gads novada lie-
lākajās skolās iesākās īpaši svinīgi, 
jo visu trīs skolu svinīgos mācību 
gada sākuma sarīkojumus ar savu 
klātbūtni pagodināja valsts pirmā 
amatpersona. Vizītei izraudzītais 
datums nebija nejaušs – tieši Mado-
nas 1. vidusskola ir dzimtā skola un 
pirmā darbavieta gan prezidentam, 
gan viņa kundzei Ivetai Vējonei. 

Emocionāls izvērtās ne viens 
vien vizītes mirklis, prezidentam uz-
runājot sapulcējušos skolēnus, pe-
dagogus un viņu vecākus, tiekoties 
ar biedrības “Mēs saviem bērniem” 
mazajiem dalībniekiem, sarunā ar 
iedzīvotājiem kultūras namā un sa-
ņemot sveicienus no dzimtā Sarka-
ņu pagasta. Saikne ar Madonas pu-
ses ļaudīm Raimondam Vējonim ir 
abpusēja, prezidents uzsver savu 
piederību Madonas pusei, savukārt 
madonieši saka – mūsējais... 

Vizītes gaitā prezidents ar kun-
dzi bez izglītības iestādēm apmeklē-
ja arī uzņēmējus – dārzniecību “Pu-
ķu sēta”, zemnieku saimniecības 
“Sveķi” un “Līvi”, koka palešu rūp-
nīcu “Baltic Block” un ģimenes uz-
ņēmumu “Domu pietura”.

Tikšanās noslēgumā kultūras 
namā prezidents izdarīja pirmo ie-
rakstu Madonas novada pašvaldī-
bas viesu grāmatā.

Dz. StraDiņa  
Valsts prezidents Raimonds Vējonis izdara pirmo ierakstu Madonas novada pašvaldības goda 
viesu grāmatā.

Vīru runas “Domu pieturā”. Raimonds Vējonis, 
Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, madonietis 
Kārlis Dumbrājs un prezidenta kancelejas 
vadītājs Aleksandrs Bimbirulis.

Raimonds un Dace Melderi izrādīja savu kazu 
saimniecību.

“Baltic Block” ražošanas vadītājs Gints 
Radziņš prezidentu un viņa komandu 
iepazīstināja ar ražošanas procesu rūpnīcā.

Ar īpašu prieku Iveta Vējone saņēma 
vienu no Initas Zepas izaudzētajām 
krāšņajām mārtiņrozēm “Puķu sētā”.

Valsts prezidents Raimonds Vējonis kopā ar Madonas novada pašvaldības deputātiem – no kreisās: Bruno Kokaru, Jeuženiju Adamoviču, 
Valdu Kļaviņu, Andri Trečaku, Andri Sakni, Agri Lungeviču, Andreju Ceļapīteru, Daigu Madernieci, Modri Zomerovski, Vandu Madernieci, 
Kasparu Udrasu, Antru Gotlaufu un Artūru Čačku. e. miķeLSoneS un t. kaLniņa foto  
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Bērzaunes pagastā

Piešķir finansēju-
mu SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņē-

mums” EUR 2815 sauso sadzī-
ves atkritumu konteineru iegā-
dei, palielinot pamatkapitālu par 
EUR 2815 bez jaunu dalībnieku 
uzņemšanas, pretī saņemot attie-
cīgu jaunu daļu skaitu. 

Finansējumu nolemj novir-
zīt no dabas resursu nodokļa ie-
ņēmumiem un uzdot kapitāla da-
ļu turētāja pārstāvim Bērzaunes 
pagasta pārvaldes vadītājam Iva-
ram Miķelsonam veikt normatī-
vajos aktos paredzētās darbības 
izmaiņu izdarīšanai Latvijas Re-
publikas Uzņēmumu reģistrā.

Aronas pagastā

Apstiprina SIA „Kusas Nami” 
šādus tarifus:

– ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifu 0,85 EUR/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa);

– kanalizācijas pakalpojumu 

tarifu 1,31 EUR/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa).

Nosaka, ka šā lēmuma 1. pun-
ktā apstiprinātie tarifi stājas spē-
kā ar 2015. gada 1. oktobri.

Sarkaņu pagastā

Piešķir Biksēres ciema ie-
lu remonta un asfalta klājuma 
atjaunošanas pabeigšanai EUR 
15000,00 no novada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem. 

Sarkaņu pagastā

Piešķir finansējumu ūdens 
urbuma galvas remontam ar trīs 
izvadiem Madonas novada Sarka-
ņu pagasta Aizkujā EUR 670,61 
no Sarkaņu pagasta pārvaldes 
dabas resursu nodokļa atlikuma 
uz gada sākumu.

Piešķir finansējumu ūdens-
vada rekonstrukcijas darbiem 
apdzīvotā vietā Sarkaņu pagas-
ta Aizkujas centrā “Liekumos” 
EUR 6131,18 no Sarkaņu pagas-
ta pārvaldes dabas resursu no-

dokļa atlikuma uz gada sākumu.

Ārzemju sadarbība

Nolemj slēgt sadarbības vie-
nošanos ar Moldovas Republikas 
Bričanu rajonu, attīstot savstar-
pējo sadarbību šādās sfērās: uz-
ņēmējdarbība, tūrisms, kultūra, 
izglītība, sports, valsts pārvaldes 
funkcijas, ekoloģija un dabas re-
sursu racionāla izmantošana.

Zemes noma

Nolemj veikt izsoli nomai ar 
apbūves tiesībām zemes gabala ar 
kadastra numuru 70010011768 
domājamai daļai 600 m2 platībā 
uz 10 gadiem.

Budžets

Par Madonas novada pašval-
dības 2015. gada budžeta grozīju-
miem. Apstiprināt saistošos no-
teikumus Nr. 13 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2015. gada 
budžeta grozījumiem”.  

Ošupes pagastā

Piešķir Ošupes pagas-
ta pārvaldei līdzekļus 
mērniecības darbu 

veikšanas, robežplānu izgatavo-
šanas, pakalpojumu izdevumu 
segšanai, kas saistīti ar pašval-
dībai piekrītošu īpašumu uzmē-
rīšanu EUR 1566,87 no novada 
nesadalītajiem budžeta līdzek-
ļiem. Ošupes pagasta pārvaldei, 
pēc īpašumu atsavināšanas, at-
griezt Madonas novada pašvaldī-
bai EUR 1566,87.

Kalsnavas pagastā

Nekustamajam īpašumam 
„Ušēni” mainīt zemes lietošanas 
mērķi. Platībai 1,0 ha noteikt 
galveno lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, bet 
0,3 ha noteikt – individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme.

Atļauj Kalsnavas pagasta pār-
valdei neizīrēto labiekārtoto dzī-
vokļu izmaksas par apsaimnieko-
šanu un siltināšanu jūlija mēnesī 
EUR 216,72 segt no Kalsnavas 
pagasta pārvaldes budžeta neiz-
lietotajiem līdzekļiem uz gada sā-
kumu.  

Barkavas pagastā

Piešķir finansējumu Barka-
vas pagasta pārvaldes īpašumā 
esošās ūdens attīrīšanas nosēd-
dīķa tīrīšanai EUR 1250,00 ap-
mērā no Madonas novada paš-
valdības dabas resursu nodokļu 
ieņēmumiem.

Piešķir finansējumu Barka-
vas pagastā esošās vecās nosē-
dakas demontāžai un teritori-

jas labiekārtošanai EUR 374,96 
no Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu nodokļu ieņēmu-
miem.

Piešķir finansējumu Barka-
vas pagasta pārvaldes īpašumā 
esošās ūdenstilpnes izpļaušanai 
nepieciešamā niedru pļāvēja pa-
kalpojumam EUR 300,00 apmērā 
no Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu nodokļu ieņēmu-
miem.

Praulienas pagastā

Piešķir Praulienas pagasta 
pārvaldes skolas un bērnudārza 
katlumājas jauna apkures katla 
konvektīvās daļas iegādei EUR 
4500,00 no Madonas novada da-
bas resursu nodokļa.

Sarkaņu pagastā

Piešķirt aušanas pulciņa tel-
pu remontam EUR 2705,32  no 
novada pašvaldības projektiem 
paredzētajiem finanšu līdzek-
ļiem.

Izglītība

Nolemj nodrošināt 2014./2015. 
m.g. atvērtās mazbērnu grupas 
Madonas pilsētas PII „Saulīte” 
tālāku darbību ar 01.09.2015. 
Piešķir finansējumu 2015. ga-
da septembrim – decembrim 2 
pirmsskolas skolotāju un 1 pirms-
skolas skolotāja palīga darba sa-
maksai EUR 6613,00 apmērā no 
budžetā pedagogu darba samak-
sai paredzētajiem līdzekļiem.

Veic grozījumus Madonas no-
vada pedagoģiski medicīniskās 
komisijas sastāvā:

Saistošie  noteikumi  Nr. 13
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2015. gada budžetu”
2015. gada 27. augustā.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uz-
devumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2015. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2015. gada 26. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 25. 
p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 
2015. gadam ieņēmumos EUR 20602811,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2015. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2015. gada 26. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 25. 
p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 
2015. gadam izdevumos  EUR 26136349,00 apmērā”.

3. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2015. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2015. gada 26. februāra domes sēdē, protokols Nr. 5, 25. 
p.) 3. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budže-
tu 2015. gadam ieņēmumos 1011269,00 eiro apmērā, izdevumus 
973762,00 eiro apmērā”.

Madonas  novada pašvaldības domes 
18. augusta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

– atbrīvo Madonas novada pašvaldības izglītības psihologu Mar-
grietu Broku no darba komisijā ar 2015. gada 18. augustu;

– apstiprina izglītības psihologu Inesi Vaniņu par Madonas novada 
pedagoģiski medicīniskās komisijas locekli ar 2015. gada 19. augustu.

Piešķir papildus finansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņu ēdināšanai no līdzekļu atlikuma uz gada sākumu saskaņā ar 
pievienoto tabulu:

Nosaukums PII 
audzēkņu 

skaits 

PII 
apmeklē

juma dienas 
2015. g. II 
pusgadā ar 
koeficientu 

0,7

Nepiecie
šams 

finansējums 
ēdināšanai 
II pusgadā 

EUR

Finansējuma 
atlikums no 
I pusgada 

EUR

Papildus 
jāpiešķir 

finansējums 
PII audzēkņu 
ēdināšanai 

2015. gada II 
pusgadam EUR

Madona   
PII “Kastanītis” 95 8512 11236 610 10626

Madona  
PII “Priedīte” 202 18099 23891 938 22953

Madona  
PII “Saulīte” 240 21504 30128 3536 26592

Aronas pagasta  
pārvalde 46 4122 5441 655 4786

Barkavas pagasta  
pārvalde 35 3136 4140 -262 4402

Bērzaunes pagasta 
pārvalde 65 5824 8760 1247 7513

Dzelzavas pagasta  
pārvalde 40 3584 4731 647 4084

Kalsnavas pagasta  
pārvalde 71 6362 8398 751 7647

Lazdonas pagasta  
pārvalde 21 1882 2484 -272 2756

Liezēres pagasta  
pārvalde 49 4390 5795 684 5111

Ļaudonas pagasta  
pārvalde 52 4659 6150 359 5791

Mārcienas pagasta 
pārvalde 19 1702 2247 -60 2307

Mētrienas pagasta  
pārvalde 30 2688 3548 456 3092

Ošupes pagasta  
pārvalde 36 3226 4258 524 3734

Praulienas pagasta  
pārvalde 74 6630 12372 2649 9723

Vestienas pagasta  
pārvalde 17 1523 2010 322 1688

Kopā 1092 97843 135589 12784 122805

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas augstākās izglītības 
centrā turpinās uzņemšana 
Rēzeknes augstskolas īstenotajā 
1. līmeņa augstākās izglītības 
programmā, kur iespējams 
apgūt programmētāja profesiju. 

Programmā pieejamas 
budžeta vietas. Studijas no-
tiek brīvdienās (sestdiena un 
svētdiena). Studiju ilgums – 
2 gadi.

Madonas novada pašval-
dība sadarbībā ar Rēzeknes 
augstskolu jau otro gadu dod 
iespēju reģiona iedzīvotājiem 
apgūt programmētāja profe-
siju. Tas tiek darīts ar mērķi 
nākotnē veidot informācijas 
tehnoloģiju uzņēmumu filiā-
les Madonā, nodrošinot stu-
dijas beigušajiem labi atalgo-
tu darbu. 

Studijām var pieteikties 
personas ar pabeigtu vidējo 
izglītību. Kvalitatīva studiju 
procesa nodrošināšanai, mā-
cību klases ir aprīkotas ar 3D 
printeriem, robotiem un mo-
derniem datoriem. Informā-
cija par studijām un pieteik-
šanās – Madonas augstākās 
izglītības centrā, Madonas 
1. vidusskolas telpās. Vai-
rāk informācijas par studiju 
programmu – www.ru.lv

Informācija par studi-
jām un pieteikšanās:

Guntars Agate Paeglis, 
Madonas augstākās izglī-

tības centra vadītājs,
tālr. 29146912, e-pasts: 

guntarspaeglis@inbox.lv.
Informācija par IT noza-

res attīstības projektu Ma-
donā – Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības 
un  tūrisma attīstības noda-
ļā: tālr. 27843665, e-pasts: 
romans@madona.lv. 

Programmēšanas 
studijas
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Jaunajā mācību gadā vairāk skolēnu nekā pērn
Ir aizritējusi vasara – izdziedāta, 
izdejota un izspēlēta XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos, lai arī mainīga 
laika apstākļu ziņā, tomēr 
spēkus un enerģiju atjaunojoša 
un iedvesmojoša jaunajam 
2015./2016. mācību gadam! 

Madonas novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās šajā ga-
dā mācības uzsākuši 2538 skolē-
ni, pirmsskolas izglītības iestādes 
un grupas apmeklē 1153 audzēk-
ņi (ar izglītojamo statistikas da-
tiem var iepazīties www.madona.
lv/izglitiba/statistika). Skolas gai-
tas ir uzsākuši 230 pirmklasnieki. 
Kopš novada izveides pirmo 
reizi mācību gadu kopumā uz-
sākam ar skolēnu skaita pie-
augumu. Skolēnu skaita palieli-
nājums vērojams gan atsevišķās 
pamatskolās, gan īpaši Madonas 
pilsētā, ko nodrošināja pirmklas-
nieku skaita pieaugums, Sarka-
ņu pamatskolas slēgšana, kā arī 
tas, ka pēdējos piecos gados no-
vadā lielākais 9. klašu absolven-
tu skaits (66% no pamatskolas ab-
solventiem) ir uzsācis mācības 10. 
klasē. 9. klašu absolventu izvēle 
mācīties vidusskolā laika posmā 
no 2009. līdz 2015. gadam ir svār-
stījusies no 51% līdz 70%.

Uzsākot jauno mācību gadu, 
gribas uzsvērt arī dažas no izglītī-
bas aktualitātēm valstī – līdz 2015. 
gada beigām tiks uzsākta kompe-
tenču pieejā balstīta vispārējās iz-
glītības mācību satura izstrāde, 
pakāpeniskas pārmaiņas plānojot 
gan pirmskolas izglītības, gan pa-
matizglītības, gan vidējās izglītības 
mācību saturā, kā arī pedagogu 
profesionālo kompetenču pilnvei-
dē, tai skaitā iekļaujošās izglītības 
nodrošināšanas kontekstā. Kom-
petenču pieejā balstīta izglītība ir 
atslēga skolēnu panākumiem gan 
mācībās, gan profesijas apguvē.

Šajā mācību gadā paredzēts 
organizēt centralizētā fizikas, ķī-
mijas un dabaszinību (pēc izvēles) 

du “Lellīte Lolīte”, jo šogad īpaša 
uzmanība tiek veltīta dzejniekiem 
Rainim un Aspazijai – autoru ju-
bileju gads (lūgums pieteikt ap-
meklējumu pa tālr. 64821926).

Madonas novada bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļa atgādi-
na, ka vēl var iesaistīties VKKF at-
balstītajā lasīšanas veicināšanas 
mērķprogrammā “Bērnu žūrija – 
2015”, kas piedāvā izlasīt un novēr-
tēt 6 grāmatas 5 vecuma grupās. 

31. oktobrī izcilajam folklo-
ristam, rakstniekam un publi-
cistam Krišjānim Baronam 180. 
dzimšanas diena, tamdēļ pirmā 
šīs sezonas ģimeņu vakara, kas 
tradicionāli notiks oktobra pēdē-
jā ceturtdienā, tēma “Veļi un spo-
ki” saistīta ar latviešu folkloru.

Pateicoties Ziemeļu Ministru 
Padomes Latvijas birojam, oktob-
rī saviem apmeklētājiem piedā-
vāsim izstādi par  izcilām perso-
nībām – Ingmaru Bergmani un 
Līvu Ulmani. Kopumā izstādē 
būs apskatāmas 19 fotogrāfijas, 
kas ataino norvēģu aktrises Līvas 
Ulmanes un zviedru režisora Ing-
mara Bergmaņa personiskās un 
profesionālās attiecības. Izstādē 
iekļauti kadri no filmām, filmēša-
nas laukuma, kā arī portreti. No-
vembrī – Ziemeļvalstu bibliotēku 
nedēļas aktivitātes un sarunas ar 
pusaudžiem – “Kas ir UNESCO, 
mērķi, uzdevumi un paveiktais”. 
Radošajā darbnīcā “Ķekatnieki” 
sāksim gatavoties Ziemassvēt-
kiem, bet decembrī aktualizēsim 
Zentas Ērgles grāmatas.

Uzsākot jauno mācību gadu, 
īpaši gaidīsim pirmklasniekus un 
viņu vecākus, lai iepazīstinātu 
ar plašo bērnu un jauniešu grā-
matu, filmu un klausāmgrāmatu 
krājumu, Madonas novada biblio-

tēkas bērnu literatūras nodaļā. 
Vēl baudām saulaino laiku, kā-

dam no mums ir atvaļinājums. Ta-
ču arī šinī laikā esam aicināti lasīt 
grāmatas. Turpinās Raiņa un As-
pazijas gads. Martā ar plašu izstā-
di tika atzīmēta Aspazijas jubileja. 
Septembrī abonementā izkārtota 
latviešu izcilajam dzejniekam un 
dramaturgam Jānim Rainim vel-
tīta 150 gadu jubilejas grāmatu 
un citu materiālu izstāde. 

Ar mūsu tautas likteni iepa-
zīstina rakstniece Melānija Vana-
ga, kurai šogad 110. Viņai veltī-
ta izstāde „Ticu savai tautai, ticu 
acu valodai”. Vēstures, sadzīves, 
dzimtu likteņos varam ieskatīties 
arī Vladimira Kaijaka grāmatās 
izstādē „Liktenis un līdumnieks”.

Īpašs piedāvājums būs ap-
meklētājiem, skolu audzēkņiem-
no 10. līdz 17. novembrim, kad 
Madonas novada bibliotēkā Pat-
riotisma nedēļas ietvaros konfe-
renču zālē būs iespēja skatīties 
latviešu dokumentālās un māks-

las filmas no mūsu krājuma. 
11. novembrī – tikšanās ar 

grāmatas „Nezināmā Latvija” 
autoru Gunti Eniņu.

Bibliotēka piedāvā 93 nosau-
kumu periodiskos izdevumus, 
bagātīgu CD un DVD klāstu, ku-
ri tāpat kā grāmatas tiek izsnieg-
ti lasītājiem uz mājām. 

Sadarbosimies arī jaunajā 
mācību gadā!

informāciju apkopoja
Laura Lubkina,

eiropas Savienības informācijas un
 uzziņu lasītavas vadītāja

Bibliotēkā pasākumi visu paaudžu apmeklētājiem 

Madonas novada  
izglītības darba prioritātes  
2015./2016. mācību gadā
1.  Izglītības procesā veicināt izglītojamo kompetenču attīstību:

1.1. visos izglītības līmeņos un mācību priekšmetos akcen-
tēt lasītprasmes apguvi un attīstību, 
1.2. īstenojot principu „mācīties darot!”, radīt interesi par 
eksaktajiem mācību priekšmetiem,
1.3. daudzpusīgi izmantojot informācijas tehnoloģijas, vei-
dot agrīnāku jēgpilnu digitālo kompetenci,
1.4. interešu izglītībā akcentēt karjeras vadības un darba 
prasmju attīstību, kultūrvēsturisko tradīciju nepārtrauktī-
bas nodrošināšanu,
1.5.  mācību un ārpusstundu nodarbībās attīstīt izglītojamo 
līderības un komandas darba prasmes,
1.6. sadarbībā ar ģimenēm, valsts un sabiedriskajām insti-
tūcijām stiprināt bērnu drošumspēju.

2. Audzināšanas darbā veicināt skolēnu piederības sajūtas savai 
ģimenei, izglītības iestādei un valstij veidošanu, sekmējot atbil-
dīgu un cieņpilnu attieksmi pret sevi un citiem.   

3.  Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidei aktivizēt ra-
došu labās prakses un pieredzes  apmaiņu izglītības iestādes un 
novada ietvaros, valsts un starptautisko projektu līmenī.

4. Attīstības plānošanas dokumenta „Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības attīstības pamatnostādnes 2015.–2021. gadam” iz-
strādes procesā optimālas un kvalitatīvas izglītības sistēmas iz-
veidei Madonas novadā izvērtēt nepieciešamās pārmaiņas katrā 
izglītības iestādē:

4.1. pārdomātai finanšu, materiāli tehnisko un personāla 
resursu  izmantošanai,
4.2. vispārējas izglītības pieejamības un pakalpojumu no-
drošināšanai,
4.3.  izglītības procesa un mācību vides pilnveidei,
4.4. iekļaujošas izglītības principu īstenošanai.

2015. gada septembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

Madonas novada bibliotēka sveic 
pedagogus un skolēnus jaunajā 
mācību gadā! Sākoties jaunajai 
mācību sezonai, atkal gaidām 
apmeklētājus, piedāvājot daudz 
un dažādas aktivitātes plašam 
interešu lokam. 

No 14. septembra aicinām ap-
meklēt Stefana Sudjēra fotogrāfiju 
izstādi „Latvijas ceļojums”, sadar-
bībā ar Francijas institūtu Latvijā.

Eiropas Savienības informāci-
jas un uzziņu lasītava no 21. līdz 
26. septembrim piedāvā Eiropas 
Valodu nedēļas aktivitātes jaunie-
šiem, būs iespēja izspēlēt Eiropas 
valodu spēli (pieteikties pa tālr. 
64821050), kā arī apskatīt tema-
tisko izstādi „Dzejas vārdi Eiro-
pā”, veltītu Eiropas Valodu dienai.

Savukārt Madonas novada bib-
liotēkas bērnu literatūras noda-
ļa aicina septembrī – dzejas mē-
nesī – apmeklēt PII audzēkņus un 
pirmo klašu skolēnus dzejas stun-

eksāmena pilotprojekta norisi 12. 
klašu skolēniem. Visu pilotpro-
jekta eksāmenu norisi paredzēts 
nodrošināt vienlaicīgi 2016. gada 
13. aprīlī. Vienlaikus plānots or-
ganizēt diagnosticējošos darbus 
matemātikā 8. klasei, dabaszi-
nātnēs 9. klasei, fizikā un ķīmijā 
10. un 11. klasei. 10. klases diag-
nosticējošo darbu norisi iecerēts 
īstenot šā gada septembrī, pārējo 
– 2016. gada februārī un martā. 

No šā gada 1. septembra tiks īs-
tenots pilotprojekts mācību prog-
rammas „Datorika” aprobācijai, 
paredzot agrāku digitālo kompe-
tenču attīstīšanu skolēniem. Ša-
jā aprobācijas procesā piedalīsies 
arī Madonas pilsētas 1. vidussko-
la, A. Eglīša Ļaudonas vidusskola 
un Kalsnavas pamatskola.

Ir plānots, ka svešvalodu cen-
tralizēto eksāmenus varēs aiz-
stāt ar starptautiski atzītu testē-
šanas institūciju pārbaudījumu. 
Noteikumu projekts vēl jāapstip-
rina valdībai. 

Šajā mācību gadā jau 1. un 2. 
klases skolēni apgūst pirmo sveš-
valodu. Izglītības iestādei kā ap-
gūstamo pirmo svešvalodu ve-
cāku izvēlei jāpiedāvā vienu no 
Eiropas Savienības oficiāli no-
teiktajām valodām. Jau pagāju-

šajā gadā uzsāktā reforma ir sva-
rīgs solis, lai uzlabotu jauniešu 
svešvalodas zināšanas un nākot-
nē konkurētspēju darba tirgū. 

Tiks turpināta darba devēju 
iesaiste profesionālās izglītības 
procesā un profesionālās izglītī-
bas pievilcības veicināšanā, kā 
arī pastiprināti tiks pievērsta uz-
manība izglītojamo drošībai izglī-
tības iestādēs. 

Izglītības un zinātnes minis-
trija sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem turpinās pedagogu 
jaunā darba samaksas aprēķinā-
šanas modeļa izstrādes procesu. 

Arī novada izglītības darba 
prioritātes 2015./2016. m.g. sa-
saucas ar valsts izglītības darba 
virzieniem. Atgādinājumam jā-
min, ka pašvaldība nodrošinās 
atbalsta pasākumus ģimenēm ar 
bērniem – Madonas novada vis-
pārizglītojošajās skolās visiem 5.–
12. klašu skolēniem ir nodrošinā-
tas kompleksās pusdienas (1.–4. 
klasei tās atmaksā valsts), no 
pašvaldības budžeta tiek daļēji fi-
nansēta arī ēdināšanas pakalpo-
jumu nodrošināšana pirmsskolu 
audzēkņiem. Novada pašvaldība 
nodrošina skolēnu nokļūšanu iz-
glītības iestādē ar skolēnu auto-
busu vai sabiedrisko transportu. 

Ceļa izdevumi tiek apmaksāti arī 
tiem skolēniem, kas mācās Mado-
nas novada pašvaldības vispāriz-
glītojošajās skolās, bet ir deklarēti 
citās administratīvajās teritorijās. 
Madonas novada teritorijā dekla-
rētajiem skolēniem tiek apmaksā-
ti ceļa izdevumi, ja viņi apmeklē 
profesionālās ievirzes vai intere-
šu izglītības iestādi.

Liela pateicība pārvalžu va-
dītājiem, izglītības iestāžu vadī-
tājiem, skolotājiem un vecākiem, 

kas ar savstarpēju sapratni ne-
savtīgi strādājuši un gatavojušies, 
lai novada izglītības iestādes sek-
mīgi uzsāktu jauno mācību gadu! 
Novēlu apzināties daudzpusīgas 
izglītības, zināšanu un prasmju 
iespējas, lai sekmējas darbi un 
gandarījuma pilns ir jaunais mā-
cību gads!

SoLvita Seržāne,
madonas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja 

26. augusta novada pedagogu konferencē tika sveikta jaunā pedagoģe Līga 
Riekstiņa (pa labi), kas uzsākusi darba gaitas Madonas pilsētas 1. vidusskolā, kā 
arī papildus specialitāti ieguvusī Barkavas pamatskolas skolotāja Līga Krūmiņa.
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Svarīgākais ir atbalstīt jaunos

Tad būtu ļoti slikti, viss apstā-
tos. Skola ir maza, tajā mācās ap-
tuveni 40 audzēkņu, bet tā ir va-
jadzīga. Ir jānodrošina iespējas 
mācīties tuvu mājām. Šogad pie-
dzimuši 4 bērni, par to prieks, 
būs, kas iet dārziņā, pēc tam sko-
lā. Manis pēc, lai ir pa vienam, di-
viem bērniem klasē. Uzskatu, ka 
Mētrienas pamatskolas pedagogi 
ir kompetenti un dara labu dar-
bu, neskatoties uz to, ka saņem 
mazāku atalgojumu nekā kolēģi 
pilsētu izglītības iestādēs. 

Kas Jūsuprāt raksturo Mētrienas 
pagastu? Ar ko varat lepoties?

Tā noteikti ir daba – mums ir 
purvu takas, skaisti ezeri, meži pil-
ni ar ogām. Tā ir arī uzņēmējdar-
bības perspektīva – tūrisms, ogu 
pārstrāde. Cītīgi lasot ogas, var no-
drošināt iztiku sev arī ziemai. Nav 
jābrauc 20 kilometri un jāmeklē 
ogas, tās ir tepat – pāri grāvim!

Kāds ir pagasta iedzīvotāju 
noskaņojums un to galvenā 
nodarbošanās?

Jāteic atklāti, noskaņojums ir 
diezgan pesimistisks, jo ir grūti 
atrast darbu un saredzēt nākot-
nes vīziju. Taču tie cilvēki, kas 
strādā, tie strādā. Vienmēr būs 
kāds, kas sēdēs pie veikala un 
nemaz citu neko darīt negribēs. 
Ir attīstīta lauksaimniecība, arī 
mežizstrāde, pagastā ir karjeri – 
gan privātais, gan pagasta, kuru 
atvērām pagājušā gadā. Iedzīvo-
tāji nodarbināti pagasta skolā un 
pirmskolas izglītības grupās. Ir 
pašiem savi veikaliņi. Daļa iedzī-
votāju strādāt dodas uz Madonu 
vai citām vietām. Vienmēr, kad 
pagastā kaut ko darām, būvējam 
vai ceļam, iesaistām savus cilvē-
kus, no malas neņemam. 

Ir vajadzīgi jauni uzņēmumi, 
kas dotu darba vietas. Taču tas 
prasa lielu starta kapitālu, kā arī 

mērķtiecību. Pašlaik tādus cilvē-
kus neredzu. Uzskatu, ka mums, 
pagastam, būtu jāpalīdz ar dzīvo-
jamo platību tiem, kuri vēlas uz-
sākt uzņēmējdarbību, lai atvieg-
lotu grūto sākumu. 

Esam atjaunojuši trīs soci-
ālās istabiņas, kur normāli dzīvot 
grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Uzskatu, ka arī vecajiem cil-
vēkiem jāpalīdz. Psiholoģiski grū-
ti vecam cilvēkam aiziet uz citu 
vietu, piemēram, pansionātu. Vi-
siem gribas būt savās mājās. 

Bet kopumā jāsaka, ka iedzī-
votāji ir aktīvi – dejo, dzied, spēlē 
teātri, kā arī daudz sporto. Gribē-
tu bērniem izveidot sporta lauku-
mu – skeitparku, lai būtu ko darīt 
tiem, kam patīk ekstrēmākas lie-
tas. Ir mums tāda birztaliņa cen-
trā, kur to visu varētu ierīkot.

Kas vēl būtu jāizdara pagastā bez 
jau iepriekš pieminētajām lietām?

Ļoti svarīgi ir sakārtota ce-
ļu infrastruktūra, kam ir būtis-
ka nozīme uzņēmējdarbībā. Jā-
atjauno pamatskolas katlumāja, 
kas pašlaik nav teicamā stāvok-
lī. Kopš tās uzcelšanas sešdesmi-
to gadu beigās principā nekas tur 
nav darīts. Mums ir jauni kapi, 
kuros būtu nepieciešams uzbūvēt 
kapliču. 

Pagastā ir aktīva kultūras dzī-
ve, notiek ļoti daudz un dažādi 
pasākumi, vasarā tos varētu or-
ganizēt estrādē, kuru būtu nepie-
ciešams sakārtot. Mūsu apkārtnē 
ir ezeri, kur var peldēties, mak-
šķerēt vai arī vienkārši atpūsties. 
Šim mērķim nepieciešams  labie-
kārtot peldvietu pie netālā Odzie-
nas ezera.

Runājot par Mētrienas pagas-
ta nākotni, nejūtu pesimismu, vi-
de ir laba un iespējas darboties 
arī ir!

eDīte miķeLSone

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits 
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits 
0–6 gadi

Bērnu skaits 
7–18 gadi

Bērnu skaits 
0–18 gadi

iedzīvotāju skaits mētrienas pagastā
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Andris Dzenovskis: “Tūrismu redzu kā perspektīvu virzienu uzņēmējdarbībai 
Mētrienas pagastā“.

Mētrienas pagasts atrodas starp 
Ļaudonas un Barkavas pagastiem. 
Tā vadītājs jau sešus gadus ir 
Andris Dzenovskis. Vaicāts, kāpēc 
izlēmis stāties šajā amatā, 
A. Dzenovskis atbild: “Man 
palūdza palīdzēt pagastam un es  
to vēlējos”. Pirms tam savas darba 
gaitas saistīja ar SIA “Madonas 
Ceļu būves SIA”.

Atskatoties uz sešiem amatā 
aizvadītājiem gadiem, par 
kuriem izdarītajieme darbiem ir 
vislielākais prieks? 

Kaut ko darām visu laiku. Ko 
cilvēki lūdz, to pagasta pārvaldes 
iespēju robežās cenšamies izda-
rīt. Ilgu laiku Mētrienas centrs 
atradās tumsā, nebija ielu ap-
gaismojuma. Tagad tas ir, tāpat 
esam izveidojuši trotuārus. Ir sa-
kārtoti arī ūdenssaimniecības un 
kanalizācijas jautājumi.

Esam sakārtojuši Mētrienas 
pamatskolas ēku, tā tika nosil-
tināta. Viens no pirmajiem dar-
biem, ko izdarīju, bija bērnudār-
za grupu atvēršana skolas telpās. 
Tas ir liels ieguvums vecākiem, jo 
bērniem nav jābrauc, piemēram, 
uz Praulienu. Šobrīd mums ir di-
vas bērnudārza grupas, kuras 
apmeklē 30 audzēkņi. Grupiņas 
ir kompaktas un to apsaimnieko-
šana ir vienkārša, jo izmantojam 
skolas infrastruktūru. Liels pal-
dies šeit jāsaka PII „Saulīte” va-
dītājai Daigai Ābolai, kura mani 
pamudināja uz šādu rīcību.

Līdzīgi kā citur Latvijā, arī 
Madonas novadā uzsākta 
izglītības reforma. Kas notiktu, ja 
Mētrienā pēkšņi slēgtu skolu vai 
tā tiktu reformēta uz sešu klašu 
izglītības iestādi?

Madonas novada ēdināšanas 
uzņēmumi un tūrisma 
saimniecības aicina iepazīt mūsu 
novadu, izgaršojot dažādus 
ēdienus un dzērienus. Saimnieki 
ir izvirzījuši savus īpašos ēdienus 
vai produktus un aicina Jūs 
to nobaudīt vai pat kopīgi 
pagatavot! Gards ēdiens vai našķis  
ir viena no dzīves baudām, ar ko 
mēs varam sevi palutināt gan 
ikdienā, gan svētku reizē.

Kā jums šķiet, kurš no pie-
dāvātajiem ēdieniem ir cienīgs 
iegūt “Madonas novada garšas 
2015” titulu? Noskaidrosim ko-
pīgi un balsosim portālā www.vi-
sitmadona.lv  (banneris ir labajā 
pusē zem kalendāra). Balsošanas 
notiek līdz  1. decembrim.  Reizi 
mēnesī balsotāju vidū tiek izlozē-
ta pārsteiguma balva.

Dodamies garšu pasaulē (ar * 
norādīti piedāvājumi pēc pietei-
kuma):

“Efejas bize”. Pamatēdiens 
ar trīs veidu gaļas bizi, ziedkā-

postu biezeni, piedevām un val-
riekstu mērci. Restorāns „Efe-
ja”, Saules iela 30, Madona, tel. 
64807416. 

“Gaiziņa kartupeļu 
pankūkas”. Kraukšķī-
gas kartupeļu pankū-
kas ar baltām krējuma 
cepurēm. Atpūtas bā-
ze “Gaiziņš”, Bērzaunes 
pag., tel. 29216473.

“Laša fileja ar seleri-
ju kraukšķi”. Pasniegta ar gri-
lētiem dārzeņiem un zaļo zirnīšu 
biezeni. „Mārcienas muižas” res-
torāns, Lejas Patmalnieki, Mār-
cienas pag., tel. 64807300.

“Kučiera sapnis”. Delika-
tese, kas pagatavota no buļļa 
pautiem un apceptiem sīpoliem, 
pasniegta ar kartupeļiem un sa-
lātiem. “Smeceres krogs”, Mār-
cienas pag., tel. 64807501.

“Stūrīša koča”. Vēsturisks 
Vidzemes novada ēdiens, pagata-
vots no sautētām grūbām, burkā-
niem un cauraudzīša. Kafejnīca 
“Stūrītis”, Tirgus iela 4, Mado-
na, tel. 29455829.

“Aizupju kāpostu kotle-

tes”. Gatavotas no kāpostiem, 
cūkgaļas, sīpoliem, burkāniem, 

pasniegtas ar bagātīgām pie-
devām.  “Aizupes”, Bēr-

zaunes pag., tel. 
29372796*.

“Domu pieturas 
rabarberu vīns”. 
Aromātisks, atsvai-

dzinošs un viegli rei-
binošs vīns, kam pie-

vienotas jāņogas, pīlādži, 
dzērvenes vai citas ogas. Raiņa 
iela 19, Madona, tel. 29296045*.

“Kāla ezera zelta zivtiņa”. 
Marinēta un cepta zivs, panē-
ta olā un miltos, ar kartupeļiem 
un sezonas dārzeņiem. Zemnie-
ku saimniecība „Ielāpi”, Vestie-
nas pag., tel. 29227504*.

“Kučuru dzirnavu mā-
jas torte”. Sprīdi biezā torte 
tiek cepta no īstām lauku olām, 
starpkārtās tiek likta mājas zap-
te un vārītais krēms. „Kuču-
ru dzirnavas”, Aronas pag., tel. 
26138086*. 

“Karsētais piens”. Pie-
na produkts ar brīnišķīgu garšu 
un smaržu, kas rodas dabīgā ce-

Izgaršosim Madonas novadu

ļā piena cukuram kristalizējoties. 
“Lazdonas piensaimnieks”, Klē-
tis, Lazdonas pag., tel.26467187.

“Līvu tomātu zupa ar ka-
zas sieru”.  Košajai zupai īpašu 
garšu piešķir svaigais kazas pie-
na siers. Zemnieku saimniecī-
ba “Līvi”, Ozolkrogs, Bērzaunes 
pag., tel. 29187164*.  

“Madonas cukurgailis”. 
Salds našķis, ražots Madonas ka-
rameļu ražotnē. Labs Madonas 
suvenīrs. Nopērkams  Madonas 
novada tūrisma centrā, Skolas ie-
la 10a, tel. 64823844.

“Viesūnēnu cepumi ar ka-
ņepju halvu”. Kulinārijas meis-
tardarbnīca saimnieces pavadībā. 
Lauku sēta „Viesūnēni”, Bērzau-
nes pag., tel. 26465880*. 

“Žāvētas mellenes”. Žā-
vētās krūmmellenes ir veselīgs 
un vitamīniem bagāts našķis ar 
maigu melleņu garšu. Lauku sē-
ta “Jāņkalni”, Vestienas pag., tel. 
28992426*.  

Uzzini vairāk:  www.visitma-
dona.lv. Labu apetīti!

Sanita Soma

Iedzīvotāju skaits Mētrienas pagastā uz 01.07.2015. (PMLP dati) – 743
t.sk. – sievietes – 374, vīrieši – 369
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savas atvases sūta vietējā mācību 
iestādē. Pateicoties labai sadar-
bībai, izdodas nodrošināt brīv-
pusdienas arī pirmskolā. “Vecā-
ki mūs lielā mērā apgādā ar pašu 
izaudzētajiem dārzeņiem, kartu-
peļiem. Nupat pati ar bērniem 
piedalījos kartupeļu talkā, kur 
nopelnīju arī savu artavu skolas 
kopgaldam,” smej pedagoģe. 

Kopīga saimniekošana Mēt-
rienā ir visai iecienīta. Šovasar 
pat iekārtota īpaša ugunskura 
vieta, kur gatavot, kopā sanākt, 
jo tā esot iegājies, ka lielajās tal-
kās vai sporta dienās direktore ar 
skolotājām atbild par maltīti, tā-
pēc jo īpašs gandarījums, ka jau 
šoruden desas ceps un zupu vārīs 
pašu izveidotā ugunskurā. No šī 
mācību gada daudzveidīgāka kļūs 
arī ikdienas ēdienkarte, jo skolas 
virtuvē vecās, daļēji funkcionējo-
šās plīts vietā iegādāta un uzstā-
dīta moderna plīts, kas ļauj pavā-
rēm pagatavot dažādus ēdienus.

Iekārtos atpūtas telpu un 
sajūtu taku

“Skola bērniem ir tik mīļa, 
ka pēc stundām nevaram vien vi-
ņus dabūt prom!” ar prieku seci-
na direktore, tāpēc ir iecere izvei-
dot bibliotēkas telpu, kur skolēni 

pēc stundām varētu brīvi uzkavē-
ties, palasīt, padarboties datorā 
vai uzspēlēt kādu novusa maču. 
Savukārt šī gada devītklasnieki ir 
pauduši vēlmi ierīkot īpašu sajū-
tu taku, kas būs veidota no dabas 
materiāliem – čiekuriem, zīlēm, 
akmentiņiem un ļaus bērniem sa-
ņemt atpūtu un pozitīvu enerģiju.

Lielie sapņi un realitāte

Jautāta, kāds ir direktores 
sapnis, kāda būs Mētrienas pa-
matskola pēc gadiem pieciem, Di-
āna uzreiz pārjautā, vai jāatbild 
reāli vai kā lielais sapnis... 

Arī Mētriena nav izņēmums, 
kur iedzīvotāju skaits iet mazu-
mā, jo īpaši tukšākus direkto-
re prognozē nākamos gadus, līdz 
mazie pirmskolēni dosies uz sko-
lu, tāpēc reālāk izskatās, ka Mēt-
riena kļūs par sešgadīgo skolu. 

Bet ja runā par lielajiem sap-
ņiem, tad līdzās jau tagad labi ie-
kārtotajiem dabaszinību kabi-
netiem, rotaļu istabai mazajiem 
un mājīgajām sākumskolas klasī-
tēm, direktore vēlētos tik aizrau-
jošās interaktīvās tāfeles katrā 
kabinetā, saliedētu skolas kolek-
tīvu un vēl ciešāku sadarbību ar 
vecākiem. Turklāt Diāna ir pār-
liecināta, ka bez pagasta pārval-

des atbalsta skola nevarētu veik-
smīgi pastāvēt un attīstīties, 
pagasta pārvaldnieks ir biežs vie-
sis skolā gan ikdienā, gan svētku 
brīžos.  

Šo izvēli izdarītu atkal!

Diāna Rudzīte ir beigusi Dau-
gavpils pedagoģisko universitā-
ti un šobrīd ir trīs dēlu mamma. 
Dzimusi Madonā, mūziķu ģime-
nē – tētis tolaik bijis Madonas 
mūzikas skolas direktors, mam-
ma – akordeona skolotāja un, tie-
ši pateicoties mammai, arī pati 
Diāna apguvusi vijoļspēli. 

Uz savas ādas izbaudījusi arī 
saldo dzīvi un darbu ārzemēs: 
“Gadu strādāju Īrijā, ko nevie-
nam nenovēlu! Uzskatu, ja cil-
vēki strādātu tik smagi šeit, tad 
arī nopelnītu tikpat.” Tieši nevē-
lēšanās atgriezties Īrijā bijis spē-
cīgs stimuls atrast darbu un strā-
dāt Latvijā. Diāna atzīst, ka ne 
jau visi skolā nostrādātie gadi bi-
juši rožaini, ir bijis arī grūti, to-
mēr šobrīd direktore atzīst, ka 
jūtas savā vietā, ir labi, un, ja pa-
grieztu laiku atpakaļ, atkal dotos 
uz Mētrienu!

Sarunājās Dz. StraDiņa     

Jaunais mācību gads sācies arī 
Mētrienas pamatskolā, un, šķiet, 
nevienam vairs nav jāpierāda, 
ka pagasta skola pilda arī 
sabiedriskās dzīves funkcijas. Lai 
cik maza tā arī būtu, lauku skoliņa 
ap sevi pulcē pagasta ļaudis, tā 
ir kā pagasta dvēsele, tāpēc var 
droši teikt – kamēr būs skola, būs 
arī pagasts. 

Bez skolēnu skaita skolas pa-
nākumu atslēga un nākotne ir ta-
jā, kādi ļaudis strādā skolā un cik 
daudz pagasta pārvaldei patiesi 
rūp sava skola.  

Diāna Rudzīte par Mētrie-
nas pamatskolas direktori sāka 
strādāt gadā, kad Madonas nova-
dā vienlaicīgi savas darba gaitas 
uzsāka seši jauni mācību iestāžu 
vadītāji. Kopš pirmās skolas die-
nas Mētrienā nu jau pagājuši pie-
ci gadi. “Esmu iedzīvojusies un 
kļuvusi par mētrienieti,” atzīst 
Diāna. Uz sarunu, jauno mācību 
gadu uzsākot, direktore ierodas 
labā un darbīgā noskaņojumā.

Ar pozitīvām domām par 
nākotni

Mācību gadu vienā no mazā-
kajām novada skoliņām uzsākuši 
40 skolasbērni un 30 – pirmsko-
lā. Direktore uzsver, ka, tieši pa-
teicoties pirmskolas grupiņu iz-
veidei, var nodrošināt arī skolēnu 
skaitu, jo visi mazie audzēkņi tā-
lāk pāriet uz mācībām skolā. Šo-
gad – pieci pirmklasnieki. Diāna 
ir pārliecināta, ka mazajām lauku 
skolām ir jāpastāv, lai cik neliels 
skolēnu skaits arī nebūtu: “Bēr-
niem vismaz līdz sestajai klasei 
mācības jānodrošina tuvu mājām. 
Tā ir bērna drošība, rūpe un arī 
vieglāka ikdiena, mazajam nav 
agri jāceļas, lai dotos uz autobu-
su un brauktu uz Madonu. Re-
dzu, kā mans jaunākais puika var 
pagulēt un bez liekiem uztrauku-
miem sagatavoties jaunai skolas 
dienai. Uzskatu, ka vecāki kļū-
dās, raujot mazos skolnieciņus 
prom uz citām skolām.” 

Sadarbība ar vecākiem 
atvieglo saimnieciskās rūpes

Direktore pauž pateicību ve-
cākiem, kas tic pagasta skolai un 

Lai labāk izprastu novada 
iedzīvotāju vajadzības,  
kas attiecas uz pašvaldības 
darbu un gūtu priekšstatu 
par to, kas katrā pagastā ir 
aktuālākais, šī gada  
pirmajā pusē domes 
priekšsēdētāja vietnieks  
Agris Lungevičs devās 
apmeklēt visus 14  
Madonas novada pagastus, 
kuru laikā tika organizētas 
tikšanās ar iedzīvotājiem.  
A. Lungevičs teic, ka šāda  
veida tikšanās ir vērtīgas,  
jo sniedz dziļāku ieskatu 
pagastu problēmjautājumos.  
Tāpēc sākot ar 14. septembri 
tikšanās tiks organizētas 
atkārtoti. Pieņemšanas laiks  
būs 16.00 – 18.00.

• Barkavas pagasts,  
21. septembris. 

• Bērzaunes pagasts,  
28. septembris. 

• Dzelzavas pagasts,  
5. oktobris. 

• Kalsnavas pagasts,  
12. oktobris. 

• Lazdonas pagasts,  
19. oktobris. 

• Liezēres pagasts,  
2. novembris. 

• Ļaudonas pagasts,  
9. novembris. 

• Mārcienas pagasts,  
16. novembris. 

• Mētrienas pagasts,  
23. novembris. 

• Ošupes pagasts,  
30. novembris. 

• Praulienas pagasts,  
7. decembris. 

• Sarkaņu pagasts,  
14. decembris. 

• Vestienas pagasts,  
21. decembris. 

Vietas tiks precizētas neilgi 
pirms katras pieņemšanas. 
Tāpat iedzīvotāji tiks 
informēti par izmaiņām,  
ja tādas notiks. 

Skola – sabiedriskās dzīves centrs  Tikšanās ar 
iedzīvotājiem 
pagastos

Šī gada 27. septembrī (svētdienā), 
atzīmējot Pasaules tūrisma dienu, aicinām 
doties “Aronas pagasta ekspedīcijā”. 

Pasākums tiek organizēts kā ekskursi-
ja, kurā dalībnieki brauc ar savām auto-
mašīnām. Tikšanās laiks un vieta – plkst. 
10.00 Kusas estrādē. Tālāk dosimies kopī-
gā izbraucienā, apmeklējot skaistākās pa-
gasta skatu vietas, interesantus cilvēkus 
un saimniecības. Viesosimies Agra Sā-
ra gleznu galerijā, aitu audzēšanas saim-
niecībā “Apogi”, brīvdienu mājā “Lielie 
Kupri” un citās interesantās vietās. Da-
lībniekiem jāģērbjas ērti, jo viss notiks da-
biskā lauku vidē, uz skatu vietām Kaniņ-

27. septembrī aicina “Aronas pagasta ekspedīcija”
kalnā, Stuburkalnā un Svētajā kalnā 
būs jākāpj pa stāvām pauguru nogā-
zēm. Būs arī kopīgs pusdienu pikniks 
ar līdzi paņemto desiņu cepšanu uz 
ugunskura. Ekspedīcijas gide būs Sil-
vija Čurkste. 

Dalība pasākumā ir bez maksas, 
bet vietu skaits ierobežots. Pieteiku-
mi tiek pieņemti no 21. līdz 25. sep-
tembrim, pa tel. 29130437 (Sanita 
Soma). Pasākums tiek organizēts, sa-
darbojoties Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļai ar Aronas pagasta 
aktīvistiem.

Sanita Soma

Mirklis no 1. septembra Mētrienas pamatskolā. 9. klases skolēni un 1. klasīte ar velniņiem un audzinātājām. 
S. StuLpiņaS foto

Mākslinieks, tagad arī Madonas novada pašvaldības deputāts 
Agris Sārs savā mākslas pasaulē.                           S. SomaS foto
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Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes
Norēķini par sadzīves 
atkritumiem

Sākot ar šī gada oktobri pil-
sētas daudzdzīvokļu namu ie-
dzīvotājiem mainīsies norēķinu 
par atkritumu izvešanu kārtība. 
Līdz šim iedzīvotāji maksāja ne-
mainīgu summu – EUR 2,21 no 
personas mēnesī. Taču, sākot ar 
oktobri, norēķināsimies pēc fakta 
– reālā sadzīves atkritumu dau-
dzuma (m3), kas izvests no kon-
krētajām daudzdzīvokļu mājām 
piesaistītajiem koplietošanas sa-
dzīves atkritumu laukumiem. 

Pašvaldības priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Lungevičs teic: 
“Pašreizējā valsts politika pa-
redz, ka iedzīvotājiem par šo pa-
kalpojumu ir jānorēķinās pēc fak-
ta. Tāpēc arī Madonas novada 
pašvaldība ir spiesta mainīt kār-
tību, kādā norēķināmies par iz-
vestajiem atkritumiem, tas ir – 
par reālo atkritumu daudzumu.”

Uzstāda video 
novērošanas kameru

Kā atklāj pašvaldības izpild-
direktors Ā. Vilšķērsts, ir saņem-
ta sūdzība no kāda madonieša, 

SIA “Madonas namsaimnieks” 
aicina visus Madonas novada 
iedzīvotājus iesaistīties 
atkritumu apsaimniekošanā, 
noslēdzot līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu. 
Lūgums nepiesārņot vidi un 
domāt par bērnu nākotni.

Uzņēmums, ievērojot la-
bas pārvaldības principu un 
cīnoties par sakārtotu vidi 
un normatīvo aktu ievēroša-
nu, jau no 2012. gada aktīvi 
sūta uzaicinājumus tiem Ma-
donas novada iedzīvotājiem, 
kuri nav iesaistījušies atkri-
tumu apsaimniekošanā, lai 
gan normatīvie akti atkritu-
mu apsaimniekotājam neuz-
liek šādu pienākumu.

Ja atkritumu radītājs pēc 
šāda veida uzaicinājuma nav 
ieradies uzņēmumā noslēgt 
līgumu vai nav sniedzis infor-
māciju par konkrēto īpašu-
mu un neiesaistās atkritumu 
apsaimniekošanā, tad infor-
mācija tiek nodota Madonas 
novada pašvaldības kārtīb-
niekiem.

Ne tikai uzņēmums, bet 
arī Madonas novada pašval-
dība ir iesaistījusies normatī-
vo aktu pārkāpēju apzināša-
nā un informēšanā. 

ar cieņu,  
Sia “madonas namsaimnieks”

Saules ielas 38 iedzīvotāja, kura 
namam piesaistītajā atkritumu 
laukumā regulāri savus atkritu-
mus met svešinieki. 

Atkritumi mesti ne tikai kon-
teineros, bet arī zemē, piesārņo-
jot vidi un radot nepatīkamas 
smakas. Tāpat, par šo lielo atkri-
tumu daudzumu jāmaksā lauku-
mam piesaistītā daudzdzīvokļu 
nama iedzīvotājiem. Izpilddirek-
tors atgādina, ka būtiski ir sa-

prast, ka atkritumi jāmet savai 
dzīvesvietai piesaistītā sadzīves 
atkritumu laukuma konteine-
ros. 

Pie atkritumu laukuma ir uz-
stādīta video novērošanas kame-
ra, kas kontrolēs notiekošo Sau-
les ielas 38 sadzīves atkritumu 
laukumā. Sadarbojoties ar paš-
valdības kārtībniekiem, iespē-
jams noskaidrot to cilvēku per-
sonības, kas negodprātīgi met 

savus atkritumus svešos kontei-
neros.

Personas par šādu rīcību var 
saukt pie Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksā paredzē-
tās administratīvās atbildības un 
tai piemērot administratīvo so-
du. Jebkuru neskaidrību gadīju-
mā aicinām vērsties pie SIA „Ma-
donas namsaimnieks”.

eDīte miķeLSone

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 10
 “Par aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai Madonas novadā”
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 
30.07.2015. lēmumu Nr. 402 (protokols Nr. 16, 22. p.).
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Ģenētiski modificēto organismu 
aprites likums” 22. panta otro daļu.

Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu jebkādu ģenētiski 
modificēto kultūraugu audzēšanai Madonas novada adminis-
tratīvajā teritorijā.

Šo noteikumu 1. punktā minētais aizliegums ir spēkā līdz 
2025. gada 31. decembrim.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

  
Paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

Ģenētiski modificēto organismu aprites likuma 22. panta 
otrā un trešā daļa nosaka, ka pašvaldības ar saistošajiem 
noteikumiem var noteikt aizliegumu ģenētiski modificēto 
kultūraugu audzēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā 
vai tās daļā uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem. 
Saistošie noteikumi tiek pieņemti, lai nodrošinātu 
ģenētiski modificēto organismu drošu apriti, novērstu 
negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību, saglabātu bioloģisko 
daudzveidību un veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības 
attīstību. 

Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka aizliegumu Madonas  
novada administratīvajā teritorijā audzēt jebkādus 
ģenētiski modificētus kultūraugus līdz 2025. gada  
31. decembrim.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu 

Pašvaldības budžetu neietekmē. 

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā 

Neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošo noteikumu projekts līdzšinējo kārtību nemainīs. 

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā tika ievietots 
paziņojums par nodomu aizliegumam ģenētiski modificēto 
kultūraugu pašvaldības mājas lapā priekšlikumu un 
iebildumu iesniegšanai. 

Paskaidrojuma raksts 
     
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības  
pamatojums

2014. gada 27. martā ir pieņemti Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9 „Mado-
nas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”. Saistošo noteikumu darbības laikā ir konstatēts, ka ir nepieciešams 
veikt precizējošus grozījumus. 

Īss projekta satura izklāsts Ar 5.¹ punktu tiek noteikts, ka pašvaldības līdzfinansējums atbalstāmajiem pasākumiem katrai daudz
dzīvokļu dzīvojamai mājai var tikt piešķirts vienu reizi, ņemot vērā to, ka atbalstāmie pasākumi daudz
dzīvokļu dzīvojamā mājā var tikt veikti vairākkārtīgi, līdz energoefektivitātes projekts tiek ieviests pilnībā. 
Tiek precizēts 17.6. punkts, precizējot nekustamā īpašuma nodokļa parāda aprēķināšanas kārtību. 
Ar 16.4. punktu tiek noteikts pienākums Pretendentam iesniegt apliecinājumu par to, vai atbalstāmie 
pasākumi ir/nav līdzfinansēti no ārējā finansējuma”.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Būtiska ietekme uz budžetu nav plānota.

Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes.

Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7
“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.03.2014. saistošajos noteikumos 
Nr. 9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ””
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes  2015. gada 28. maija lēmumu Nr. 281  
(protokols Nr. 12; 18. p.). Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.² 
panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu.

Izdarīt 2014. gada 27. mar-
ta Madonas novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos Nr. 
9 „Madonas novada pašval-
dības palīdzības piešķiršanas 
kārtība energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājās” šādus 
grozījumus:

Papildināt saistošos notei-
kumus ar 5.¹ punktu šādā re-
dakcijā:

“5.¹ Noteikumu 5. punktā 
noteiktais pašvaldības līdzfi-
nansējums katrai daudzdzī-

vokļu dzīvojamai mājai var tikt 
piešķirts vienu reizi.”

Izteikt saistošo noteikumu 
7.6. punktu šādā redakcijā: 

“7.6. nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds (pamatparāds 
un nokavējuma nauda) par at-
tiecīgajā daudzdzīvokļu dzī-
vojamā mājā esošajām telpu 
grupām, dzīvojamai mājai pie-
saistītajām palīgēkām un dzī-
vojamai mājai piesaistīto zemes 
gabalu (izņemot pašvaldības 
īpašumā esošās telpu grupas 
un tām piesaistītās palīgēkas 

un zemes gabals), nepārsniedz 
15% no taksācijas gadam, kurā 
tiek iesniegts līdzfinansējuma 
pieprasījums, kopējās nekusta-
mā īpašuma nodokļa summas 
par šajā punktā minētajiem ne-
kustamajiem īpašumiem.”

Papildināt saistošos notei-
kumus ar 16.4. punktu šādā re-
dakcijā: 

“16.4. pretendenta aplieci-
nājums par to, vai atbalstāmie 
pasākumi ir/nav līdzfinansēti 
no ārējā finansējuma.”

Uzstādītā novērošanas kamera 
fiksē visu, kas notiek Saules ielas 38 
atkritumu laukumā.

Aina, kas paveras pie Saules ielas 38 koplietošanas sadzīves atkritumu 
laukuma.                                                                                                    e. miķeLSoneS foto
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“Nevaru būt deputāts un karot pret sevi,”
Aktuāli

atbildot uz jautājumu, kāpēc no-
licis Madonas novada pašvaldības 
domes deputāta mandātu, atzīst 
Raimonds Aizstrauts.

Bijušais deputāts neslēpj vil-
šanos: “Jau gadu iepriekš saju-
tu, ka nespēju pildīt savu depu-
tāta pienākumu saskaņā ar savu 
dzīves devīzi – nedari otram to, 
ko pats nevēlētos... Toreiz situā-
ciju pārrunājām ar priekšsēdētā-
ja vietnieku Agri Lungeviču, to-
mēr izrādījās, ka tik un tā nekas 
nemainās. Kolēģiem varbūt likās, 
ka tās ir tikai manas iedomas, ta-
ču, balstoties uz savu ilggadējo 
pieredzi uzņēmējdarbībā un sa-
biedriskajās aktivitātēs, redzu, 
ka daudz kas nenotiek pareizi, tā, 
kā tam vajadzētu būt.”

Uz papīra izskatāmies balti, 
bet reālus darbus nedarām

Runājot par darbu pašvaldī-
bā, joprojām R. Aizstrauts lie-
to “mēs”, jūtoties atbildīgs par 
pieņemtajiem lēmumiem. To, ka 
lietas uz priekšu nevirzās, pār-
liecinājies tā saucamajā Biksē-
res jautājumā. R. Aizstrauts uz-
skata, ka, likvidējot skolu, jau 
šoruden iedzīvotājiem vietā va-
jadzēja būt bērnudārzam: “Mēs 
to varējām izdarīt! Jau oktobrī 
Sarkaņu bērni varēja ieiet izre-
montētās telpās nepabeigtā bēr-
nudārza vienā spārnā. Tā vietā 
mēs atrakstāmies, meklējam pe-
lējuma sēnes un tā tālāk, doku-
mentos esam tīri un balti, ne-
ko pārmest nevar. Tai pat laikā 
ir jautājumi, kas domē virzās ļo-
ti ātri... Piemēram, ģimnāzijas 
internāta pārbūve – nepiekrī-
tu šīm izmaksām. Neesmu pret 
to, ka vajadzīgs internāts, ta-
ču izmaksas ir pārāk lielas!” Bi-
jušais deputāts uzsver, ka nav 
bijusi pieņemama pieeja, kā 
nereti domē veidotas un apstip-
rinātas būvniecības tāmes: “Kā 
uzņēmējs redzu, ka tāmes ir ne-
adekvātas. Iespējams, ka ne vi-

si deputāti šajā jomā ir zinoši, 
jo nesaskaras ar to ikdienā, ta-
ču man šīs lietas ir saprotamas. 
Nesaskatu vajadzību arī pašval-
dībai iegādāties bijušās tipogrā-
fijas ēku.” 

Jāmainās attieksmei pret 
jauniešu lietām

Daudzus gadus R. Aizstrauts 
kopā ar ģimeni darbojas pašu iz-
veidotajā biedrībā “Rīts”. No no-
laistas ēkas Bērzaunes pagasta 
centrā Aizstrauti radījuši kvalita-
tīvu brīvā laika pavadīšanas cen-
tru pagasta bērniem un jaunie-
šiem, tāpēc viņus īpaši sāpina 
pašvaldības un pagasta pārval-
des attieksme pret jaunatnes lie-
tām. Pašlaik ar pašvaldību ir no-
slēgts nomas līgums par telpu 
izmantošanu pagasta jauniešu va-
jadzībām, taču ar komunālo mak-
sājumu un vienas amatalgas no-
segšanu vien ir par maz. Centrs 

ir attīstījies, un ir visi priekšno-
teikumi, lai Bērzaunē izveidotos 
multifunkcionāls centrs ne vien 
jauniešiem, bet arī pieaugušajiem 
un senioriem, taču pašvaldības at-
balsta tam nav. R. Aizstrauts no-
rāda, ka centra ikdiena pašlaik 
balstās faktiski uz viena cilvēka – 
Lanas Vihrovas – pleciem. “Esmu 
gan centra vadītāja, gan jaunat-
nes lietu speciāliste, gan mūsdie-
nu deju pulciņa ar trim grupām 
vadītāja, gan apkopēja par vienu 
algu,” piebilst pati Lana. Ja Bēr-
zaunes skolā ir  96 bērnu, tad pēc 
stundām centrā uzturas teju puse 
no skolas audzēkņiem. Tiesa, pēc 
vairākkārtējiem lūgumiem šajās 
dienās pagasta pārvalde sola palī-
dzēt situāciju atrisināt. 

“Ar galvu sienā nav jēgas 
skriet,”

pauž R. Aizstrauts. “Es atvaino-
jos saviem vēlētājiem, bet uz šo 

brīdi šādā sistēmā nav iespējams 
strādāt. Kamēr nesāksim 
domāt par atbalstu jau-
natnei, kamēr neda-
rīsim visu, lai jau-
nieši brīvajā laikā 
būtu nodarbinā-
ti un nenonāktu 
problēmās, uz kā-
du nākotni gan mēs 
varam cerēt? Pašlaik 
jūtos salauzts...”   

”Mani vēlētāji joprojām 
var droši rakstīt uz e-pastu – rai-
mondsaizstrauts@gmail.com,” 
sarunas nobeigumā norāda biju-
šais deputāts, “jo es kā biedrības 
”Rīts” valdes priekšēdētājs sa-
biedrisko darbību netaisos pār-
traukt”.

Par deputātu novada pašval-
dībā R. Aizstrauts tika ievēlēts 
pirmo reizi, startējot no Zaļo un 
Zemnieku savienības saraksta.

Sarunājās Dzintra StraDiņa

Pašvaldības deputāta 
statusā būšu pirmoreiz, tā-
pēc man tā būs jauna piere-
dze un cits skatupunkts uz 
novada dzīves daudzveidī-
gajiem aspektiem. Ilgus ga-
dus esmu saistīts ar izglī-
tības darba vadību, tāpēc 
kā deputāts ceru veicināt 
to problēmu risinājumu, 
par kurām pavasarī publis-
ki izteicos Madonas Nova-
da Vēstneša rakstā „Donu 

Kihotu gaidot”. Gribētos 
arī pozitīvi ietekmēt 

cilvēku un cita vei-
da resursu piesais-
ti novada attīstībai 
svarīgās pozīcijās, 
kā arī sportu un ve-

selīgu dzīvesveidu 
atbalstošu pasāku-

mu norisi. Tāpat būtu 
lieliski pēc pāris gadiem 

kopā ar pārējiem deputā-
tiem sarokoties jaunuzcel-
tā Gaiziņkalna skatu torņa 
virsotnē un teikt: „Mēs to 
paveicām!”

Apzinos, ka mans šodie-
nas priekšstats par pašval-
dības deputāta iespējām un 
pilnvarām ir nepilnīgs, ar 
pieredzi tas mainīsies. Cen-
tīšos godprātīgi attaisnot 
vēlētāju uzticēšanos. 

agriS SārS

Madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Jaunatnes 
Starptautisko programmu 
aģentūru Madonas novadā ir 
īstenojusi projektu „Piedzīvojumu 
ekspedīcija Madonas novada 
jauniešiem „Trīs soļi – 2015””. 

Spītējot laika apstākļiem jū-
lija mēnesī, piedzīvojumu ek-
spedīcija noritēja bez lietavām 
un starpgadījumiem. Ekspedī-
cijā piedalījās jaunieši no Mado-
nas novada Ļaudonas pagasta 
(5 jaunieši), Bērzaunes pagas-
ta (4 jaunieši), Lazdonas pagas-
ta (1 jauniete), Praulienas pagas-
ta (1 jaunietis), Aronas pagasta 
(1 jauniete), Sarkaņu pagasta (1 
jauniete) un Madonas pilsētas (5 
jaunieši). Jauniešus visu ekspedī-
cijas laiku no 20. līdz 29. jūlijam 
pavadīja 3 grupas vadītāji, t. sk. 
mediķis. 

Ekspedīciju jaunieši veica trīs 
posmos. Pirmais posms – laivoša-
na no Lubānas mitrāja informā-

cijas centra līdz Ļaudonas Bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centram, 
pa ceļam piestājot Ērgalē, kur sa-
gaidīja biedrības „Pie kraujas” or-
ganizētās sporta aktivitātes. Tika 
piestāts Saikavā, kur Praulienas 
un Lazdonas jauniešu centru da-
lībnieki bija sagatavojuši dažādas 
aktivitātes. Ļaudonas pagastā ti-
ka apmeklēts mājas savvaļas zoo-
dārzs un jauniešiem bija iespēja 
iemācīties izgatavot lokus un ie-
mēģināt roku šaušanā. 

Otrais posms – pārgājiens 
no Kalsnavas Bērnu un  jaunie-
šu iniciatīvu  centra „UP’s” līdz 
Bērzaunes Bērnu un jauniešu 
centram – ļāva iepazīt, ko nozīmē 
brīvprātīgais darbs, veicot atjau-
nošanas darbus Jaunkalsnavas 
pagasta sporta laukumā, vienlai-
cīgi iepazīstot augus un apzinot 
meža vērtības. Jaunieši apmek-
lēja Bērzaunes Luterāņu baznīcu 
un ieklausījās Unas Miķelsones 
stāstītājā par baznīcas vēsturi. 

Trešais posms  – velobrau-
ciens no Bērzaunes Bērnu un 

Lai varētu 
teikt – mēs to 
paveicām!

jauniešu centra līdz Madonas no-
vada multifunkcionālajam jau-
niešu iniciatīvu centram „Kubs”, 
pa ceļam piestājot biedrībā „KM 
Strautnieki” un Kusas multi-
funkcionālājā centrā, kā arī Aro-
nas pagasta Stuburkalnā. Šajās 
dienās dalībniekiem bija iespē-
ja veikt pēdu takas atjaunoša-

nas darbus, iepazīt orientēša-
nas sportu – foto orientēšanos un 
sporta orientēšanos, kā arī  iepa-
zīt mūsdienu ritma grupu „Pul-
sa efekts”, ar kuru kopā projekta 
noslēguma pasākumam tika sa-
gatavots priekšnesums. 

Piedzīvojumu ekspedīcijas 
„Trīs soļi – 2015” noslēguma pa-

sākumā katram bija iespēja iz-
teikt savas domas par ekspedīci-
jas laikā piedzīvoto un izbaudīto. 
Liela daļa jauniešu minēja, ka 
pasākums ir izdevies un gribētu, 
lai arī nākošgad šāda veida pasā-
kums notiktu Madonas novadā. 

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 6 800,09, no kā EUR 
3 896,25 ir Jaunatnes Starptau-
tisko programmu aģentūras fi-
nansējums un EUR 2 903,84 – 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums.

Projekts „Piedzīvojumu ek-
spedīcija Madonas novada jau-
niešiem „Trīs soļi – 2015”” īs-
tenots Izglītības un Zinātnes 
ministrijas Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2015. gadam 
valsts budžeta finansējuma ie-
tvaros.

inDra kārkLiņa,
madonas novada pašvaldības 

attīstības nodaļas 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

“Prieks par dalību ekspedīcijā jauniešus nepameta vēl ilgi pēc tās noslēguma”, 
teic projekta vadītāja Indra Kārkliņa.                              perSonīgā arhīva foto

 Raimonds un Anita Aizstrauti Madonas novada uzņēmēju sporta spēlēs.                                              SanDijaS veipaS foto

Aizvadīta piedzīvojumu ekspedīcija 

Depu
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3. Madonas novada uzņēmēju sporta spēlēs 
uzvar komanda “Urbēji”

“Madona  
var labāk!” –   
vēl pieejams 
finansējums 
vismaz 12 idejām! 

Madonas novada pašvaldība 
turpina atbalsta programmu jau-
najiem uzņēmējiem – biznesa ide-
ju konkursu “Madona var labāk!”. 
Programmā pieejams finansējums 
biznesa idejas realizācijai 2000 ei-
ro apmērā. Lai iegūtu finansēju-
mu, nepieciešams aizpildīt pie-
teikuma veidlapu un iesniegt 
biznesa plānu Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļā līdz kat-
ra mēneša pēdējās darbadienas 
plkst. 16.00. Nākamā mēneša sā-
kumā tiek izskatītas, prezentētas 
un novērtētas iepriekšējā mēneša 
laikā iesniegtās idejas.

Šajā gadā atbalstītas 8 biznesa 
idejas ļoti dažādās nozarēs. Kopš 
2014. gada sākuma pašvaldība ir 
atbalstījusi vairāk kā 25 uzņēmē-
jus un visi ir saņēmuši finansē-
jumu 2000 eiro, kas ļāva īstenot 
biznesa idejas. 

Informācija par pieteikšanos 
pieejama http://businessmadona.
lv/madona-var-labak/. Ideju var  
iesniegt jebkura persona, neat-
karīgi no juridiskā statusa, ta-
ču, pozitīva lēmuma gadījumā, 
lai saņemtu finansējumu, būs ne-
pieciešams dibināt komercreģis-
trā reģistrētu vienību (sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību, individu-
ālais komersants, zemnieku saim-
niecība utml.). Idejas var iesniegt 
arī jau strādājoši uzņēmēji, kuri 
vēlas ieviest jaunu produktu vai 
pakalpojumu savā uzņēmumā. 

Konkursa budžetā pieejams 
finansējums vēl vismaz 12 ide-
ju finansēšanai 2015.gadā.  Vai-
rāk informācijas un konsultāci-
jas par biznesa ideju iesniegšanu 
saņemsiet Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļā, Madonā 
Saieta laukumā 1, 109. kabinetā 
vai sazinoties ar nodaļas vadītā-
ju Romānu Hačatrjanu pa tālru-
ni 27843665, vai rakstot uz e-pas-
tu: romans@madona.lv

22. un 23. augustā Madonas 
novada Bērzaunes pagasta 
“Šubrakkrastos” notika trešās 
Madonas novada uzņēmēju 
sporta spēles. 

Sportot un atpūsties bija ie-
radušās 11 uzņēmēju koman-
das, kopā pulcējot aptuveni 
120 dalībniekus, kā arī aptuve-
ni tikpat lielu skaitu līdzjutēju. 
Šogad par sacensību sportisko 
pusi bija parūpējusies biedrība 
“OK Arona”, kas nodrošināja 
sporta spēļu dalībniekiem aiz-
raujošu programmu, tā lielāko-
ties sastāvēja no netradicionā-
liem sporta veidiem. 

Komandu sporta veidos ti-
ka iekļauti pārbaudījumi veiklī-
bā, orientēšanas mākā, 
spējā atpazīt pasau-
les valstis, rāpties 
pa riepām, laivu 
airēšanā, mak-
šķerēšanā, spē-
jā pārvarēt tro-
šu šķēršļus mežā 
un, protams, tra-
dicionālā sporta 
spēlē, volejbolā. Indi-
viduāli kā dalībnieki, tā arī 
līdzjutēji varēja pārbaudīt se-
vi dažādās veiklības un precizi-
tātes disciplīnās. Tāpat sporta 
spēļu apmeklētājiem bija iespē-
jams izmēģināt burbuļfutbola 
spēli un golfu. Mazākajiem da-
lībniekiem visas dienas garumā 
darbojās radošās darbnīcas un 
piepūšamā pilsēta. 

Cīņa bija sīva, kā nekad, un jau 
dienas otrajā pusē kļuva skaidrs, 
ka iepriekšējo divu gadu čempi-
ons – SIA “ENC Latvia” komanda 
“ENCīgie”, noliks savas čempio-
nu pilnvaras. 2015. gada salie-
dētākā un sportiskākā kolektīva 
tituls tika izcīnīts pēdējās disciplī-
nās starp finālistiem – “Lazdonas 
piensaimnieku”, “Auto Kusa” un 
“Urbējiem”. Veiklākie un sportis-
kākie izrādījās sporta spēļu jaun-
pienācēji – “Urbēji”, kas iegu-

va uzvarētāju kausu, otrajā vietā 
atstājot “Auto Kusa”, bet trešajā 
“Lazdonas piensaimnieku”. Ap-
balvošanas ceremonijā tika apbal-
votas 6 labākās komandas kopvēr-
tējumā, kā arī katra sporta veida 
un individuālo disciplīnu pirmo 

trīs vietu ieguvēji. Pēc apbalvoša-
nas ceremonijas sekoja atpūtas va-
kars ar DJ Robertu Lejasmeijeru. 
No rīta spēcīgākos sportotājus sa-
gaidīja rīta zupa. 

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa saka paldies vi-

siem sporta spēļu dalībniekiem, 
“Šubrakkrastu” saimniekiem, 
biedrībai “OK Arona” un visiem 
pārējiem, kas palīdzēja šī gada 
pasākuma organizēšanā.

romānS hačatrjanS

Pulciņš Skolotājs Laiks Vieta
Keramika Māris Karlsons

29254909
Trešdien 10.00–14.00 
Ceturtdien 13.00–18.00

Madonas BJC
Skolas ielā 8a

„Mīļlietiņas” Rima Smoļska
26782051

Otrdien, trešdien, ceturtdien 
13.30–16.30

Madonas BJC
Skolas ielā 8a

 „Lai top ELEKTRONIŅŠ”
(elektronika)

Ināra Meikališa
26633080

Pirmdien 14.30–16.00 „Kubs”
Raiņa ielā12

„Lai top MODELIS”
(papīra modeļi)

Otrdien, ceturtdien 
14.30–16.00

„Lai top ROBĪTIS” 
(legorobotika)

Otrdien, ceturtdien
16.00–17.30

Tekstilmāksla Ērika Tropa
29331567

Pirmdien, ceturtdien,
Piektdien 13.30–16.30

Madonas BJC
Skolas ielā 8a

Teātra studija „IemīlēTS” Nadežda Niedrīte
26391659

Otrdien, ceturtdien 
14.00–17.20
Trešdien 14.00–15.20
Katra mēneša 1. un 3. nedēļas 
sestdiena 11.00–14.00

„Kubs”,  
Raiņa ielā 12

Mākslas studija „Tu visu vari” Ieva Repša, 28349680 Otrdien, trešdien 14.00–17.00 Madonas BJC Skolas ielā 8a
Floristika Ceturtdien 14.0017.00 „Kubs”, Raiņa 12
Frizieri, stilisti Vineta Blumberga

26599959
Otrdien, trešdien
13.30–17.00

Madonas BJC
Skolas ielā 8a

Modes studija „Defilē” Piektdien 13.30–17.00 „Kubs”, Raiņa ielā 12
Leļļu teātris Dace Caune, 26556175 Pirmdien, 12.15–17.30 „Kubs”, Raiņa ielā 12
Estrādes mūzikas
studija

Edmunds Vestmanis
29289249

Otrdien, piektdien 
14.30–18.15

„Kubs”
Raiņa ielā  12

Sporta tūrisms Lauris Krievs, 25634383  Sestdien plkst.11.00 Madonas pilsētas 1. vsk.

Teātra sporta studija 
„Pilnpiens”

Inese Zīle, 29189376 Pirmdien, trešdien 14.00–20.00 Madonas BJC Skolas ielā 8a

Bērnu  mūzikas studija  
„Mazais jēriņš” (25 gadi)

Dace Sināte
26442207

Trešdien, ceturtdien
 16.30–18.00

„Kubs”, Raiņa ielā 12

Akustiskā ģitārspēle 
(individuāli)

Pirmdien, trešdien, ceturtdien 
(sazvanoties) 

BMX  sports Jānis Kuprans
29230180

Pirmdien, trešdien
Piektdien 18.00–20.00

Smeceres sils,
BMX  trase

Foto, video pulciņš
„Madonas acis”

Imants Pulkstenis
29411619

Otrdien, piektdien 
14.00–18.00

Saieta laukums 1, 4. stāvs

Trases automodelisms Pirmdien 14.00–18.00,
Trešdien 11.00–15.00,
Piektdien 12.00–14.00 un 
18.00–20.00

Madonas pilsētas 1. 
vidusskola 

„Mācāmies kopā ar 
mājdzīvniekiem” 

Ingūna Tihomirova
26052365

Piektdien 15.00–18.00 
sestdien 11.00–16.00

Publiskais interneta pieejas 
punkts, Saules ielā 18

Šahs Ainārs Zauska
28977613

Trešdien, ceturtdien 
14.00–16.00

Publiskais interneta pieejas 
punkts, Saules ielā 18

„Kodoliņš” (bērni un jaunieši 
ar īpašām vajadzībām)

Aija Vanaga
26004324
 

Pirmdien 10.00–14.30
Trešdien 10.00–15.00

„Kubs”
Raiņa ielā 12

BOCCIA sporta spēle (bērni un 
jaunieši ar īpašām vajadzībām)

Sestdien 13.00–4.30

Vokālais ansamblis (bērni un 
jaunieši ar īpašām vajadzībām)

Laila Jēkabsone
26381599

Sestdien 9.00–11.00 Biedrības „Mēs saviem 
bērniem” telpas 
PII „Saulīte” Deju grupa „Mazais cilvēciņš” 

(bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām)

Zeltīte Dūrīte
28367820

Sestdien 9.00–12.00

Mazpulks „Ļaudonieši” Sandra Zavale, 29221326 Otrdien 13.00–17.00 A.Eglīša Ļaudonas vsk.

Madonas Bērnu un jauniešu centrs piedāvā apmeklēt pulciņus Papildus informāciju par pulciņiem var saņemt, 
zvanot uz tālr. 64807552 vai 29333762

Uzņē
mēji

 

sporto

Aizraujošajās disciplīnās piedalījās kā lieli, tā mazi komandu dalībnieki.                       SanDijaS veipaS foto


