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Ar krāšņu svētku gājienu, 
kurā acis vai žilba no cita par 
citu skaistākiem tautas tēr-
piem un to nēsātājiem, ar ska-
nīgiem koncertiem, izstādēm 
un citiem pasākumiem nedēļas 
garumā Rīgas parkos un ielās, 
ar brīnišķīgu sadejošanos lielu-
zvedumā “Māras zeme” Dauga-
vas stadionā un neaizmirstamo 
kopābūšanu “Zvaigžņu ceļā” 
Mežaparkā noslēgušies XXVI 
Vispārējie latviešu dziesmu un 
XVI deju svētki – vērienīgākais 
kopdarbs Latvijā, kas šoreiz no-
risinājās valsts simtgades zīmē.

Svētku rīkotāji – Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs ne-
dēļas garumā, no 30. jūnijam 
līdz 8. jūlijam bija parūpējušies 
par 65 pasākumiem 25 norises 
vietās. 44 no tiem bija bez mak-
sas. Pārstāvētas tika 11 kultū-
ras nozares un jomas. Aicinu 
hronoloģiski izsekot Madonas 
novada amatiermākslas kolek-
tīvu gaitām svētkos.

Svētku atklāšana notika 1. 
jūlijā ar tradicionālo svētku da-
lībnieku gājienu pa Rīgas pilsē-
tas ielām. Krāšņos tautas tērpos 
ģērbto 43 219 dalībnieku no vi-
sas pasaules teju septiņu stun-
du ilgo gājienu pavadīja gaviles 

un uzmundrinoši uzsaucieni. 2 
411 no gājiena dalībniekiem bi-
ja ārvalstu latvieši, kas piedalī-
jās 84 kolektīvos (58 no tiem bi-
ja no Eiropas). Madonas novadu 
svētku gājienā pārstāvēja 39 
amatiermākslas kolektīvi, kopā 
gandrīz 900 dalībnieku.

Gājiens ve-
da gar Brīvī-
bas pieminek-
li, pa Brīvība 
ielu un noslē-
dzās Skonto 
stadionā ar 
īpašu Dziesmu 
un deju svēt-
ku dalībnie-
kiem veltītu 
Atklāšanas pa-
sākumu, pie-
daloties tau-
tā iemīļotiem, 
izciliem un populāriem māks-
liniekiem. Tā bija simboliska 
svētku dalībnieku godināša-
na un pateicības izteikšana par 
ieguldīto darbu, gatavojoties 
šiem svētkiem un sniedzot uz-
mundrinājumu visai turpmā-
kajai svētku nedēļai. 

Deju skates kopvērtējumā 
visaugstākos rezultātus iegu-
vušajiem kolektīviem – Mado-

nas pilsētas kultūras nama Tau-
tas deju ansamblim “Vid zeme”, 
Sarkaņu pagasta tautas nama 
“Kalnagravas” senioru deju ko-
lektīvam “Labākie gadi” un Ma-
donas pilsētas kultūras nama 
senioru deju kolektīvam “Atva-
sara” svētki sākās dienu ātrāk 

par citiem, 
jau 30. jūni-
jā, gatavojo-
ties deju kon-
certam „Vēl 
simts gadu 
dejai”, kas 
notika 2. jū-
lijā Arēnā Rī-
ga. Ikviens 
šo kolektī-
vu pārstāvis 
apstiprinā-
ja – tas bija 
patiess lep-

nums būt starp vislabākajiem 
deju kolektīviem Latvijā.

Latviešu skatuviskajai de-
jai ir bagāta vēsture, un kon-
certs “Vēl simts gadu dejai” bi-
ja kā vēlējums un veltījums, 
kas vērsts uz vērtību saglabā-
šanu, ietverot maģisko simts 
un ar to domājot bezgalību, 
kas sasaucas ar Latvijas valsts 
simtgades svētku veidoto pie-

derības zīmi. 17 dažādu lai-
ku horeogrāfu 30 dejas izdejo-
ja vairāk nekā 1 300 dejotāju. 

Koncerts bija vērienīgs, tas 
pārsteidza ar scenogrāfiju – ar 
Latvijas dabas skatu video pro-
jekcijām uz grīdas un ārkārtīgi 
saliedētiem dejotājiem, kas at-
stāja neizdzēšamas emocijas un 
spēja radīt vienotu izjūtu starp 
deju izpildītājiem un skatītājiem.

2. jūlija vakarā Esplanādē 
notika Latvijas senioru koru 
koncerts “Margodama saule lē-
ca”, kurā lielajā 1 000 dziedā-
tāju kopkorī piedalījās arī Ma-
donas pilsētas kultūras nama 
senioru jauktais koris “Man-
tojums”. Koncerta vadmotīvs 
bija “Dzīves svinēšana dzies-
mā”. Tika izdziedātas dažādu 
laiku dziesmas par sauli, zemi 
un mums pašiem, un patiesi se-
nioru balsīs bija jūtams prieks 
būt šajos svētkos un spēja svi-
nēt dzīvi tik krāšņi un skanīgi, 
cik vien tas iespējams. 

3. jūlijā Lielajā Ģildē notika 
pūtēju orķestru latviešu mūzi-
kas koncerts “Pieskāriens lai-
kam”, kurā izskanēja dažā-
du laiku latviešu komponistu 
skaņdarbi. 

Dziesmu un deju svētki –  
no sirds uz sirdi – izskanējuši!

Saruna ar Liezēres 
pagasta pārvaldes 
vadītāju

5. lpp

Starptautiskajā Jaunatnes 
dienā, 12. augustā 
Madonā norisināsies 
jauniešu festivāls  
“Paspēt 12 stundās”

8. lpp

Projekta “Nākošās 
paaudzes skolēnu 
labākai nākotnei” 
īstenošanas gaita

10. lpp

Ceturto reizi pēc  
kārtas Madonas pilsēta 
uzņems Pasaules  
kausa posmu 
rollerslēpošanā

12. lpp

Lasiet 
numurā:

➔  6. lpp

Madonas novadu 
svētku gājienā 
pārstāvēja  
39 amatiermākslas 
kolektīvi,  
kopā gandrīz  
900 dalībnieku.

XXVI Vispārējie latviešu dziesmu un XVI deju svētki – vērienīgākais kopdarbs Latvijā.
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Par sociālā 
atbalsta 
pakalpojuma 
deleģēšanu

Nolemj slēgt deleģēšanas lī-
gumu uz vienu gadu ar nodibi-
nājumu “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Diakoni-
jas centrs” par sociālā atbalsta  
un rehabilitācijas pakalpoju-
ma sniegšanu un sociālās funk-
cionēšanas spēju atjaunošanas 
pakalpojumu ar izmitināšanu 
grūtniecēm un jaunajām mā-
miņām ar bērniem krīzes si-
tuācijās kvalitatīvu, stabilu un 
efektīvu izpildi Madonas nova-
dā ar 01.06.2018.

Nolemj pārvaldes uzdevu-
ma izpildei sociālā atbalsta 
un rehabilitācijas pakalpoju-
ma sniegšanu nodot nodibinā-
jumam “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas Diakoni-

jas centrs” (vienotais reģistrā-
cijas Nr. 40003203458, juridis-
kā adrese: Daugavgrīvas iela 
1, Rīga, LV1007) bezatlīdzības 
lietošanā ēkā Parka ielā 6, Ma-
donā (uz pašvaldības vārda re-
ģistrēta Madonas pilsētas ze-
mesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000141234, kadastra apzī-
mējums 70010010992001) visas 
telpas (atbilstoši 28.02.2015. 
ēkas kadastrālās uzmērīšanas 
lietai), izņemot 1. stāva telpu 
001-55. Telpas ir izremontētas, 
tās pilnībā ir lietojamas pārval-
des uzdevuma veikšanai. No-
dot arī kustamo mantu atbil-
stoši mantas inventarizācijas 
sarakstam.

Par līdzekļu piešķiršanu 
biedrībai 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 12 500 eiro apmērā no ne-
sadalītajiem budžeta līdzek-

ļiem biedrības “Mēs saviem 
bērniem“ sociālās rehabilitāci-
jas pakalpojuma nodrošināša-
nai  bērniem un jauniešiem – 
iesākto ārstniecisko terapiju 
kursu un konsultāciju Mado-
nas novada bērniem un jaunie-
šiem ar īpašām vajadzībām no-
drošināšanai 2018. gada  maija, 
jūnija un jūlija mēnešos.

Par aizņēmuma ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 138 063 eiro apmērā 
ar atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem un atmaksas termiņu uz 
20 gadiem ar noteikto procen-
tu likmi SIA “Madonas siltums” 
pamatkapitāla palielināšanai 
prioritārā investīciju projekta 
“Siltumtrases izbūve no Dārza 
ielas maģistrālās siltumtrases 

līdz Ievu ielai, Madonā” īsteno-
šanai. Aizņēmumu izņemt 2018. 
gadā un apgūt 2018. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 40 000 eiro apmērā 
ar atlikto maksājumu 2 gadi un 
atmaksas termiņu 10 gadi no-
teikto procentu likmi SIA “Ma-
donas siltums” pamatkapitāla 
palielināšanai, katlu māju (ar 
jaudu līdz 3MW) energoefekti-
vitātes uzlabošanas investīciju 
projekta “Automatizēta granu-
lu – šķeldas katla uzstādīšana 
Liezēres pagasta Liezēres cie-
ma katlu mājā” īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt 2018. ga-
dā un apgūt 2018. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 42 556.26 eiro ap-
mērā uz 10 gadiem ar noteik-
to procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 1 gadu projek-
ta “Dzelzavas pamatskolas iek-
šējās elektroinstalācijas pārbū-
ve” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt un apgūt 2018. gadā un 
tā atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budže-
tu.

Par finansējuma 
piešķiršanu latvāņu 
ierobežošanai 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu latvāņu izplatības ierobe-
žošanai (miglošanai) Barkavas 
pagastā 1 066,16 eiro apmērā 
no Madonas novada pašvaldī-
bas dabas resursu nodokļu ie-
ņēmumiem.

Kalsnavas 
pagastā 

Nolemj apstiprināt 
siltumenerģijas tarifu Kals-
navas pagasta, Jaunkalsna-
vas ciemā – 44,08 EUR/MWh 
(bez PVN) ar 2018. gada 1. jū-
liju. Tarifs stāsies spēkā ar 
2018./2019. gada  apkures sezo-
nas sākumu.

Nolemj apstiprināt kana-
lizācijas pakalpojumu tarifu 
Kalsnavas pagasta, Jaunkals-
navas un Jāņukalna ciemā – 
1,18 EUR/m3 (bez PVN) ar 
2018. gada 1. jūliju. 

Nolemj apstiprināt dzeramā 
ūdens tarifu Kalsnavas pagas-
ta Jaunkalsnavas un Jāņukal-
na ciemā – 0,99 EUR/m3 (bez 
PVN) ar 2018. gada 1. jūliju.

Jaunkalsnavas iedzīvotāji 
ar plānotajām izmaiņām tari-
fos ir iepazīstināti 20.04.2018. 
sapulcē

Nolemj piešķirt līdzekļus 
ūdensvada un kanalizācijas tīk-
la izbūvei „Vecajā pagasta na-
mā” Jāņukalnā, Kalsnavas pa-
gastā 21 276,00 eiro apmērā un 
topogrāfiskajam uzmērījumam, 
apliecinājuma kartei ar pieliku-
miem – 1 331 eiro apmērā, kas 
kopā sastāda 22 607 eiro, palie-
linot SIA Kalsnavas komunā-
lais uzņēmums pamatkapitālu  
par 22 607 eiro, izdarot naudas 
ieguldījumu pamatkapitālā un 
pretī saņemot attiecīgu kapitāl-
daļu skaitu;

Atļauj izlietot līdzekļus 
3 989,96 eiro apmērā no Kals-
navas pagasta pašvaldības īres 
dzīvokļu īres maksas līdzek-
ļiem ēkas iekšējā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūve 8 dzī-
vokļos.

Sarkaņu pagastā

Nolemj apstiprināt siltum-
enerģijas apgādes tarifu Ma-
donas novada Sarkaņu pagas-
ta Biksēres ciemā – 51,44 EUR/
mWh (bez PVN). Tarifs stājas 
spēkā no 2018. gada 1. jūliju. 
Par jauno siltumenerģijas tari-
fu iedzīvotāji tika informēti un 
iepazīstināti iedzīvotāju sanāk-
smē  16.03.2018.

Par zvejas aizliegšanu 
Kālezerā

Nolemj aizliegt komerciālo 
zveju un pašpatēriņa zveju Kā-
lezerā.

Vestienas pagastā

Nolemj apstiprināt SIA 
“Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” (reģ. Nr. 48703002782) 
pakalpojuma līgumu par sa-
biedrisko pakalpojumu Ves-
tienas pagastā – siltumapgā-
des pakalpojumu iedzīvotājiem, 
t.sk. siltumenerģijas ražošanu, 
pārvadi un tirdzniecību, izman-
tojot tiešo norēķinu sistēmu ar 
klientiem, nosakot līguma dar-
bības laiku līdz 24.05.2028..

Par aizņēmuma ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu  Valsts kasē 113 706,68 ei-
ro apmērā uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 2 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta 
Nr. 5.6.2.0/17/I/008 “Ielu pār-
būve un maģistrālās siltum-

trases, ūdens un  kanalizācijas 
vadu izbūve Madonā, izbūvē-
jot piekļuves ceļu un nodroši-
not sabiedriskos pakalpojumus 
uzņēmumiem” īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2018. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Projektā paredzētas divas 
darbības, kas nekvalificējas 
kā valsts atbalsts – veikt Avo-
tu un Smilšu ielas (0,500 m), 
kas ir piekļuves ielas degradē-
tajai teritorijai, pārbūvi, vei-
cot sagatavošanas darbus, ze-
mes klātnes izbūves darbus, 
konstruktīvo kārtu un asfalta 
segas izbūvi, labiekārtošanu, 
satiksmes aprīkojuma izbū-
vi projektā paredzētajās vietās 
un veikt šo darbu būvuzraudzī-
bu, kā arī divas darbības, kas 
klasificējas kā valsts atbalsts – 
ūdensvada (380 m) un kanali-
zācijas (320 m) izbūve Smilšu 
ielā, ūdensapgādes un kanali-
zācijas nodrošināšanai degra-
dētajā teritorijā, un siltumtra-
ses (336 m) izbūve no Zābera 
ielas maģistrālās siltumtrases 
līdz Dārza ielai.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – 1.09.2019.  

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu 
zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumu 
izstrādei

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu  3 871,39 eiro apmē-
rā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, projekta “Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumu izstrāde Madonas nova-

da Mētrienas pagasta Odzienas 
ezeram” īstenošanai.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt: esošo vēsturisko da-
tu iegūšanu un to apkopoša-
nu, ezera ūdens kvalitātes no-
vērtēšanu, zivju barības bāzes 
(zooplanktona un zoobentosa) 
ievākšanu, ihtiofaunas izpēti, 
ekoloģisko un hidroloģisko da-
tu apstrādi, ekspluatācijas no-
teikumu izstrādi.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – no 2018. gada 1. jūnija 
līdz 2018. gada 30. oktobrim.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu zivju resursu 
pavairošanai 

Nolemj piešķirt priekšfinan-
sējumu 2 500,80 eiro apmērā no 
Madonas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem, projekta “Zivju resursu 
pavairošana Madonas novada 
Aronas pagasta Lielais Līderis 
ezerā” īstenošanai. Projekta ie-
tvaros Lielais Līderis ezerā pa-
redzēts ielaist 10 000 gab. līda-
ku mazuļus.  

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu 1 347,50 eiro apmē-
rā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, projekta “Zivju re-
sursu pavairošana Madonas no-
vada Salas ezerā” īstenošanai. 
Projekta ietvaros Salas ezerā 
paredzēts ielaist 5 000 gab. lī-
daku mazuļus. 

Nolemj piešķirt priekšfi-
nansējumu 2 375 eiro apmērā 
no Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, projekta “Zivju re-
sursu pavairošana Madonas 
novada Vestienas pagasta Kāla 

ezerā” īstenošanai. Projekta ie-
tvaros Kāla ezerā paredzēts ie-
laist 15 000 gab. zandartu ma-
zuļus.

Projektu īstenošanas ter-
miņš – no 2018. gada 1. jūnija 
līdz 2018. gada 30. oktobrim.

Par  audžuģimeņu 
biedrības atbalstīšanu

Nolemj atbalstīt audžuģi-
meņu biedrības “Spēkavots” 
lūgumu un samaksāt 300 ei-
ro par transporta pakalpoju-
mu vai nodrošināt transporta 
pakalpojumu novada audžuģi-
meņu dalībai ikgadējā salidoju-
mā 2018. gada 4. un 5. augustā 
Rēzeknes novada atpūtas bāzē 
“Rāznas līcis”.

Par deinstitucionalizācijas 
plānu 

Saskaņā ar 2016. gada 
1. martā noslēgto sadarbības lī-
gumu Nr. 2.1-19/37 par projek-
ta “Vidzeme iekļauj” (ID Nr. 
9.2.2.1/15/I/003) īstenošanu, 
viens no projekta uzdevumiem 
ir izstrādāt Vidzemes reģiona 
deinstitucionalizācijas plānu 
(turpmāk – DI plāns). Pama-
tojoties uz esošās situācijas iz-
pēti un analīzi, DI plāna mēr-
ķis ir rast optimālu risinājumu 
sabiedrībā balstītu sociālo pa-
kalpojumu attīstībai un izvie-
tojumam Vidzemes reģiona 
pašvaldībās. Madonas novadā 
rekomendētais pakalpojumu iz-
vietojums un sasniedzamie re-
zultāti: 

1. izveidot pašvaldībai pie-
derošā īpašumā Ozolos, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
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Ošupes pagastā

Nolemj veikt apku-
res katlu nomaiņu 

Degumnieku pamatskolas kat-
lu mājā, demontējot nolietoju-
šos malkas apkures katlus un 
uzstādot daļēji automatizētus 
granulu apkures katlus. Uzstā-
dot apkures katlus ar labāku 
lietderības koeficientu, katlu 
kopējo jaudu varētu samazināt 
līdz 600–650 kW, ievērojot katlu 
jaudas attiecību viens pret divi. 

Mētrienas pagastā 

Nolemj atļaut iegādāties 
profesionālo zāles pļāvēju Mēt-
rienas pagasta pārvaldes un tai 
pakļauto iestāžu vajadzībām – 
Mētrienas ciema teritorijas, 
Mētrienas pamatskolas, Mēt-
rienas Tautas nama un Mēt-
rienas pagasta pārvaldes ap-
kārtnes, Ozolkalna brīvdabas 
estrādes, Ozolkalna kapu u.c. 
teritoriju appļaušanai.

Barkavas pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 19 334,37 eiro ap-
mērā ar atmaksas termiņu uz 
5 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi projekta 
“Automātiskās ugunsaizsardzī-
bas un trauksmes signalizāci-
jas ierīkošana Madonas nova-
da Barkavas pagasta pārvaldes 
ēkās” realizācijai. Aizņēmumu 
izņemt 2018. gadāā un apgūt 
2018. gadā un tā atmaksu ga-
rantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu. 

Nolemj izveidot trešo pirms-
skolas grupu bērniem vecumā 
no 1 līdz 2,5 gadu vecumam 
Barkavas pamatskolā no 2018. 
gada 3. septembra.

Pamatojoties uz Mado-
nas novada pašvaldības no-
teikumiem, izglītojamo skaits 
grupā pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei dažāda 
(jaukta) vecuma bērniem pa-

gasta  teritorijā ir noteikts: ve-
cumā no viena līdz trim ga-
diem – 10–18 izglītojamie, 
ve cumā no trim līdz pieciem 
gadiem – 10–20, vecumā no pie-
ciem līdz septiņiem gadiem – 
10–24 izglītojamie. Plānotais 
bērnu skaits Barkavas pamat-
skolas pirmsskolas izglītības 
grupās 2018./2019. m.g. sā-
kumā trīs jauktajās grupās uz 
27.06.2018 – 49 bērni.

Par sagatavošanas klases 
izveidi J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolā

Lai sekmīgi ievadītu bērnu 
mūzikas skolas apmācības sis-
tēmā un sagatavotu atbilsto-
ši iemaņām 1. klases program-
mas apguvei, nolemj uzņemt 
audzēkņus sagatavošanas klasē 
ar 2018. gada 1. septembri šā-
dās mācību programmās:

· mācību priekšmetā “Sol-
fedžo”;

· mācību priekšmetā “Kla-
vierspēle”;

· mācību priekšmetā “Akor-
deona spēle”;

· mācību priekšmetā “Vijo-
les spēle”;

· mācību priekšmetā “Čel-
la spēle”;

· mācību priekšmetā “Kok-
les spēle”;

· pūšaminstrumentu spēlē;
· “Vokālās mūzikas” apakš-

programmā “Kora klase”.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu

Nolemj atbalstīt biedrības 
„Par aktīvu dzīvesveidu” pro-
jektu „Konkurētspējas palieli-
nāšana Madonas novadā”, pie-
šķirot līdzfinansējumu 10% 
apmērā – 2 000 eiro no Mado-
nas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem. 

Projekta mērķis ir iegā-
dāties papildus aprīkojumu – 
tramplīnu un slaidu komplek-
tu, piekabi, kas nodrošinātu 
esošā pakalpojuma uzlabošanu, 
kā arī izveidot jaunu pakalpo-

jumu, paredzot iegādāties SUP 
dēļu komplektu.

Nolemj atbalstīt biedrības 
„Kalsnavas jaunieši” projektu 
„Aktīvās atpūtas laukuma iz-
veide Jaunkalsnavā”, piešķirot 
līdzfinansējumu 10% apmērā – 
1 388,48 eiro no Madonas nova-
da pašvaldības budžeta nesada-
lītajiem līdzekļiem. 

Projekta mērķis ir izveidot 
aktīvās atpūtas laukumu Jaun-
kalsnavā uzstādot rotaļu un 
vingrošanas iekārtas (šūpoles, 
ielu vingrošanas komplekss, 
tīklu piramīda, tenisa galdu). 

Bērzaunes pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 188 345.19 eiro ap-
mērā uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 2 gadiem Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr. 
5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve 
un lietus ūdeņu novades sis-
tēmas izbūve industriālajā te-
ritorijā Sauleskalnā, Madonas 
novadā” īstenošanai. Aizņēmu-
mu izņemt un apgūt 2018. ga-
dā un tā atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Projektā paredzētas divas 
darbības, kas nekvalificējas kā 
valsts atbalsts – veikt Kārļa un 
Sauleskalna ielas, kas ir pie-
kļuves ielas degradētajai teri-
torijai, pārbūvi, veicot sagata-
vošanas darbus, zemes klātnes 
izbūves darbus, segas izbūvi, 
labiekārtošanu, lietus ūdens 
kanalizācijas izbūvi un apgais-
mojuma izbūvi projektā pare-
dzētajās vietās un veikt būvuz-
raudzību šo ielu pārbūves 
darbiem. Projekta rezultātā 
tiks veikta minēto ielu pārbū-
ve 0,748 km garumā un veikta 
šo darbu būvuzraudzība un no-
drošināta kvalitatīva piekļuve 
ražošanas uzņēmumiem Mado-
nas novada Sauleskalnā, Kārļa 
ielā. Projekta īstenošanas ter-
miņš – 22.01.2019.  

Par finansējuma 
piešķiršanu 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu nodibinājumam “Latvijas 
Evanģēliski luteriskās Baznī-
cas Diakonijas centrs” deleģētā 
pārvaldes uzdevuma īstenoša-
nai (sociālā atbalsta un reha-
bilitācijas pakalpojuma snieg-
šana Madonas novadā ar 
01.06.2018.) mēnesī 3 800 eiro 
no 2018. gada jūnija līdz 2018. 
gada decembrim, kopā 26 600 
eiro norēķinu veikšanai pēc 
faktiski veiktā pakalpojuma. 

Par biedrību “Latvijas 
Samariešu apvienība” 

Nolemj pārvaldes uzdevu-
ma izpildei (aprūpes mājās pa-
kalpojumu sniegšanu personas 
dzīvesvietā) nodot biedrībai 
“Latvijas Samariešu apvienī-
ba” (vienotais reģistrācijas Nr. 
90000052035, juridiskā adre-
se: Visbijas prospekts 18, Rī-
ga) bezatlīdzības lietošanā ēkas 
Saules ielā 18, Madonā (Ma-
donas pilsētas zemesgrāmatas 
nodalījums Nr. 529, kadastra 
numurs 7001 001 1127) neap-
dzīvojamo telpu īpašumu pag-
rabstāvā 97,1 kv.m platībā. 

Par finansiālu atbalstu

Nolemj piešķirt nodibināju-
mam “Vidzemes jauno talan-
tu atbalsta fonds” finansējumu 
1 347 eiro J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas simfoniskā or-
ķestra repertuāra iestudēšanai 
21. Latviešu mūzikas svētkiem 
un Latvijas valsts simtgadei-
veltītajam pasākumam “Senās 
uguns nakts”, kas tiks atska-
ņots mūzikas svētku noslēgu-
ma koncertā 2018. gada 4. au-
gustā Madonā un “Senās uguns 
nakts” pasākumos 2018. gada 
25. augustā Baltijas jūras kras-
tā. 

Finansējumu piešķirt no 
Madonas novada budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Nolemj atbrīvot 21. Lat-

viešu mūzikas svētku 11 meis-
tardarbnīcu vadītājus no 
naktsmītnes izdevumiem par 
Madonas Valsts ģimnāzijas die-
nesta viesnīcas izmantošanu 
laikā no 2018. gada 28. jūlijā 
līdz 2018. gada 5. augustam.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu nodibinājumam “Vidzemes 
jauno talantu atbalsta fonds” 
270 eiro apmērā meistarkla-
šu vadītājas Justes Janulītes 
uzturēšanās izdevumu segša-
nai viesnīcā “Madona” laikā no 
2018. gada 28. jūlijā līdz 2018. 
gada 5. augustam, no Madonas 
novada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 7 200 eiro Haralda Medņa 
mājas “Dzintari” interjera un 
ekspozīcijas koncepcijas izstrā-
des apmaksai no Madonas no-
vada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem. To veiks SIA “Mai-
lītis A.I.I.M.” 2,5 mēnešu laikā.

Par vēlēšanu komisijas 
locekļa apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt par Ma-
donas novada pašvaldības Vēlē-
šanu komisija locekli Ilzi Ple-
šu (augstākā izglītība, maģistra 
grāds, darbavieta – Madonas 
novada pašvaldība, juriste).

Par pārvaldes vadītāja 
iecelšanu amatā 

Nolemj ar 01.07.2018. iecelt 
Edgaru Lāci par pārvaldes va-
dītāju Bērzaunes un Mārcienas 
pagastos. 

Par atbrīvošanu no amata 

Nolemj atbrīvot no amata 
izglītības iestādes Madonas va-
kara un neklātienes vidusskola 
direktori Varvaru Maksimčiku, 
pamatojoties uz Darba likuma 
101. panta pirmās daļas 9. pun-
ktu, saistībā ar izglītības iestā-
des Madonas vakara un neklā-
tienes vidusskola likvidāciju, to 
pievienojot izglītības iestādei 
Madonas pilsētas vidusskola.

pakalpojumu (12 vietas);
2. izveidot pašvaldībai pie-

derošā ēkā Jaunatnes ielā 1, 
Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā jauniešu mājas 
pakalpojumu (8 vietas);  

3. izveidot Skolas ielā 8, 
Madonā, Madonas novadā die-
nas aprūpes centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
(13 vietas);

4. izveidot Skolas ielā 8, Ma-
donā, Madonas novadā Sociālās 
rehabilitācijas centru bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
un viņu likumiskajiem pārstāv-
jiem (38 bērniem);

5. Izveidot Skolas ielā 8, Ma-
donā , Madonas novadā Atelpas 
brīža pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem (5 
vietas);

6. izveidot Parka ielā 4, Mado-

nā, Madonas novadā grupu dzī-
vokļa pakalpojumu (14 vietas);

7. izveidot Parka ielā 4, Ma-
donā, Madonas novadā dienas 
aprūpes centru personām ar 
garīga rakstura traucējumiem 
(22 vietas).

Nolemj atbalstīt projekta 
iesnieguma sagatavošanu dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” specifiskā 
atbalsta mērķa 9.3.1.”Attīstīt 
pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē 
un personu ar invaliditāti ne-
atkarīgai dzīvei un integrācijai 
sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizā-
cijas plānu īstenošanai” otra-
jā projektu iesniegumu atlases 
kārtā.

Nolemj uzņemties saistī-

bas sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu infrastruktūras 
attīstības risinājuma īsteno-
šanai un apstiprināt projekta 
indikatīvās izmaksas: kopējais 
projekta attiecināmais finan-
sējums ar snieguma rezervi – 
814 607 eiro, t.sk.  ERAF fi-
nansējums –  692 416 eiro un 
nacionālais publiskais finansē-
jums – 122 191 eiro; kopējais 
projekta attiecināmais finan-
sējums bez snieguma rezerves 
– 760 361 eiro, t.sk. ERAF fi-
nansējums – 646 307 eiro un 
nacionālais publiskais finansē-
jums – 114 054 eiro.

Par finansējuma 
piešķiršanu sporta skolai

Nolemj piešķirt papildus fi-

nansējumu 9 176 eiro Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las ložu šaušanas mācību tre-
niņgrupu programmas realizē-
šanai nepieciešamā inventāra 
iegādei no nesadalītajiem bu-
džeta līdzekļiem.

Barkavas pagastā

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Lazdu iela 2, Barkava, Bar-
kavas pagasts, Madonas novads 
dzīvokļu īpašnieku kopībai 50% 
apmērā no energoefektivitātes 
pasākumu veikšanas izmak-
sām, kas ir 2 473,24 eiro.

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 

daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Brīvības iela 14, Barkava, 
Barkavas pagasts, Madonas 
novads dzīvokļu īpašnieku ko-
pībai 50% apmērā no energo-
efektivitātes pasākumu veikša-
nas izmaksām, kas ir 2 605,13 
eiro.

Ļaudonas pagastā 

Nolemj reģistrēt Madonas 
novada amatiermākslas kolek-
tīvu reģistrā Ļaudonas pagas-
ta pārvaldes Ļaudonas kultū-
ras nama vidējās paaudzes deju 
kolektīvu (vadītāja Aija Kreile). 
Ar 2018. gada 1. jūniju nolemj 
Ļaudonas kultūras namā izvei-
dot amata vienību – vidējās pa-
audzes deju kolektīva vadītājs 
ar amatalgas likmi 446 eiro.



4 Madonas Novada Vēstnesis 
            2018. gada jūlijs Domes ziņas

Madonas novada paš-
valdībai ir noslēgts līgums 
ar CFLA par projekta Nr. 
5.6.2.0/17/I/008 “Ielu pārbūve 
un maģistrālās siltumtrases, 
ūdens un kanalizācijas vadu 
izbūve Madonā, izbūvējot pie-
kļuves ceļu un nodrošinot sa-
biedriskos pakalpojumus uz-
ņēmumiem” īstenošanu.  

Projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/008 
“Ielu pārbūve un maģistrālās 
siltumtrases, ūdens un kana-
lizācijas vadu izbūve Madonā, 
izbūvējot piekļuves ceļu un 
nodrošinot sabiedriskos pa-
kalpojumus uzņēmumiem” 
tiek īstenots pamatojoties uz 
Ministra Kabineta 2015. gada 
10. novembra noteikumiem 
Nr. 645 “Darbības program-
mas “Izaugsme un nodarbinā-
tība” 5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizāci-
ja, reģenerējot degradētās te-
ritorijas atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības prog-

rammām”.
Projekta mērķis ir Mado-

nas pilsētas industriālās te-
ritorijas revitalizācija, reģe-
nerējot degradēto teritoriju 
atbilstoši Madonas novada at-
tīstības programmai 2013.–
2020. gadam, nodrošinot videi 
draudzīgu un vides ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugsmi, 
radot jaunas darba vietas, pie-
saistot nefinanšu investīcijas, 
pārbūvējot ielas, kas nodroši-
na piekļuvi industriālajai te-
ritorijai, izbūvējot ūdensvadu, 
kanalizāciju un siltumtrasi.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – 22.01.2019.

Projekta kopējās izmak-
sas – 468620,20 EUR, no 
tām ERAF atbalsts 85% – 
385542,85 EUR, valsts budže-
ta dotācija 3,75% – 17009,25 
EUR. 

Projekta ietvaros ir veikta:
– Ūdensvada un kanali-

zācijas izbūve Smilšu ielā, 

ūdensapgādes un kanalizāci-
jas nodrošināšanai degradēta-
jā teritorijā (būvdarbus veica 
“SIA “Halle B”, autoruzrau-
dzību AS “Madonas ūdens” 
un būvuzraudzību SIA “Hyd-
ra Baltic”);

– Siltumtrases izbūve no 
Zābera ielas maģistrālās sil-
tumtrases līdz Dārza ielai uz-
ņēmējdarbības attīstībai Mado-
nā (būvdarbus veica SIA “Halle 
B”, autoruzraudzību SIA “Bek-
konsult” un būvuzraudzību – 
SIA “Madonas siltums”).

Šobrīd projekta ietvaros 
notiek Avotu un Smilšu ielas, 
kas ir piekļuves ielas degradē-
tajai teritorijai, pārbūve vei-
cot sagatavošanas darbus, ze-
mes klātnes izbūves darbus, 
konstruktīvo kārtu un asfalta 
segas izbūvi, labiekārtošanu, 
satiksmes aprīkojuma izbū-
vi projektā paredzētajās vie-
tās. Būvdarbus veic SIA “AB-
rent”, autoruzraudzību – SIA 

Par projekta Nr.5.6.2.0/17/I/008 “Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un kanalizācijas vadu izbūve  
Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem” ieviešanu

“Global Project” un būvuz-
raudzību – SIA “RoadLat”. 

Informāciju sagatavoja  

INeSe SOLOzeMNIece, 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 26.04.2018. 
lēmumu Nr. 168 (protokols Nr. 7, 27. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. panta  
pirmās daļas 7. punktu un Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumu 
Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt 

pašvaldības nodevu” 12. punktu, 16.1 punktu
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu 
izpildes nodrošināšanai.

Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2013. gada 29. augusta saistošajos notei-
kumos Nr. 17 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvieto-
šanu Madonas novadā” šādu grozījumu: 

Papildināt saistošo noteikumu 13. punktu šādā redakcijā: 

Nr. 
p.k. Nosaukums Koeficients Koeficients Madonas novadā 

reģistrētājiem uzņēmumiem

13.8. Nebanku kreditētāju kreditēšanas pakalpojumu, 
azartspēļu pakalpojumu reklāma 5 5

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Pašreizējās situācijas raksturojums
2013. gada 29. augustā Madonas novada pašvaldība ir pieņēmusi saistošos no-

teikumus Nr. 17 “Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvie-

tošanu Madonas novadā”, kas nosaka Madonas novada pašvaldības nodevas par 
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu Madonas novada administratīvajā teritorijā (turpmāk tekstā – 
nodeva), apmērus, nodevas maksāšanas kārtību un nodevas maksātājus.

Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu 13. punktā tiek noteikti reklāmas nodevas tematiskie 

koeficienti. Izvērtējot vides reklāmu tematisko saturu Madonas pilsētā un nova-
dā, pašvaldība papildina saistošo noteikumu 13. punktu ar jaunu tematisko koefi-
cientu par nebanku kreditētāju kreditēšanas pakalpojumu un azartspēļu pakalpo-
jumu reklāmām, nosakot koeficientu 5,0 kā Madonas novadā reģistrētajiem, tā arī 
pārējiem uzņēmumiem.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
Tiek papildināts saistošo noteikumu 13. punkts.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Var paredzēt, ka ir iespējami papildu ieņēmumi pašvaldības budžetā, kurus šo-

brīd nevar prognozēt.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā
Nav būtiskas ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi Madonas novada pašvaldības 

teritorijā.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Madonas novada pašvaldības administrā-

cija.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7
Grozījums Madonas novada pašvaldības 2013. gada 29. augusta saistošajos noteikumos Nr. 17  
“Par pašvaldības nodevu par reklāmas un reklāmas objektu izvietošanu Madonas novadā”

Madonas novada pašvaldības domes  
27. jūnija sēdes lēmumu pārskats

Par finansējumu 
bērnu rotaļu 
laukumiem 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu Valsts kasē ar atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem un atmak-
sas termiņu uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu 
likmi 2018. gada Madonas no-
vada pašvaldības izglītības ies-

tāžu investīciju projektu īste-
nošanai 44 093,01 eiro apmērā 
gumijas seguma piegādei bērnu 
rotaļu laukumiem, lai nodroši-
nātu trieciena absorbējošo gu-
mijas flīžu ieklāšanu zem jaun-
uzstādītajām rotaļu iekārtām 
Madonas novada izglītības ies-
tādēs. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2018. gadā un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

Nolemj piešķirt finansē-
jumu gumijas seguma piegā-
dei publiskā rotaļu laukuma 

aprīkošanai, lai nodrošinātu 
trieciena absorbējošo gumijas 
flīžu ieklāšanu zem jaunuzstā-
dītajām rotaļu iekārtām “Prie-
ciņos” Biksēres ciemā, Sarka-
ņu pagastā, Madonas novadā 
11 128.37 eiro apmērā no bu-
džetā paredzētajiem līdzekļiem 
drošības seguma izveidei.

Lazdonas pagastā 

Valsts kontrole, veicot revī-
ziju „Vai pašvaldību adminis-
tratīvais resurss to funkciju 

īstenošanai tiek izlietots efek-
tīvi un ekonomiski” pašvaldī-
bai ieteica izvērtēt pašvaldības 
grāmatvedības procesus, no-
vērtējot iespējas samazināt grā-
matvedības izmaksas.

Ņemot vērā Valsts kontro-
les revīzijas ieteikumus, nolemj 
ar 01.07.2018 centralizēt Laz-
donas pagasta pārvaldes grā-
matvedības uzskaites darbu, 
to pievienojot Madonas novada 
pašvaldības grāmatvedībai. Cen-
tralizējot Lazdonas pagasta pār-
valdes grāmatvedības uzskaiti, 

plānota ekonomija 5761,27 eiro 
gadā. Grāmatvedības uzskaites 
darba centralizācija ir pārrunā-
ta Lazdonas pagasta pārvaldē ar 
darbiniekiem 12.06.2018. Iebil-
dumu nebija. 

Sagatavoja DAce cIPULe, 
lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties

www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1
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Vidzemes plānošanas reģions 
projekta “Vidzeme iekļauj” 
ietvaros aicina vecākus un 
audžuvecākus, kuriem ir 
bērns ar funkcionālajiem 
traucējumiem un kuram ir 
noteikta invaliditāte, līdz 
2018. gada 31. augustam 
pieteikt bērnu individuālo 
vajadzību izvērtēšanai 
deinstitucionalizācijas projektā. 
Projekts paredz sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
nodrošināšanu.

Pēc bērna izvērtēšanas tiek 
sastādīts individuālais atbal-
sta plāns, kurā tiek norādīti 
bērnam nepieciešamie sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumi, 
piemēram, smilšu terapija, psi-
hologs, fizioterapeits, kaniste-
rapija, mākslas terapija u.c. Lai 
pieteiktu bērnu individuālo va-
jadzību izvērtēšanai, vecākam 
vai audžuvecākam ir jāraksta 
iesniegums savas pašvaldības 
sociālajā dienestā.

Pēc bērna individuālā at-

Madonas novada pašvaldības 
domes šī gada 20. marta sēdē 
par jauno Liezēres pagasta 
pārvaldes vadītāju tika 
apstiprināts Artūrs Vāvere.

Kā Jūs nonācāt pie idejas, ka 
vēlaties būt Liezēres pagasta 
pārvaldes vadītājs?

Pirms uzsāku strādāt pār-
valdes vadītāja amatā, biju īpa-
šumu uzturēšanas nodaļas va-
dītājs Liezēres pagastā. Līdz ar 
to biju jau uzkrājis gan piere-
dzi saimnieciskajos darbos, gan 
daudz informācijas par pārval-
des darbu kopumā. Sapratu, ka 
man ir redzējums un vēlme at-
tīstīt Liezēres pagastu, tādēļ 
pieņēmu lēmumu pieteikties 
konkursam uz šo amatu.

Kā Jūsu ģimene, radinieki un 
draugi vērtē šo izvēli strādāt tik 
atbildīgā amatā?

Gan ģimene, gan draugi un 
radi šo izvēli vērtē pozitīvi; at-
balstīja, uzmundrināja un rosi-
nāja pieņemt šādu izaicināju-
mu.  Bez tuvu cilvēku atbalsta 
šis lēmums nebūtu tik drošs. 

Kāds ir Jūsu redzējums attiecībā 
uz Liezēres pagasta attīstību? 
Kādu Jūs redzat Liezēres pagastu 
pēc 10 gadiem?

Liezēres pagasta teritorija 
ir liela – ir potenciāls gan tūris-
mam, gan ražošanai. Svarīgā-
kais ir cilvēks, un radošu, ak-
tīvu cilvēku pagastā ir daudz. 
Būtiski, lai tiktu attīstīta uzņē-
mējdarbība, tad mazinātos bez-
darbs un pieaugtu labklājības 
līmenis. Svarīga ir ilgtspējī-
ga attīstība, to var nodrošināt, 
strādājot komandā, plānojot 
darbus, īstenojot idejas. Pēc 10 
gadiem Liezēres pagastu vēlē-
tos redzēt pašpietiekamu, ar 

Par Liezēres pagasta attīstību… 
Vai ir kādi personīgi mērķi, 
kurus Jūs vēlaties sasniegt, 
strādājot par Liezēres pagasta 
pārvaldes vadītāju?

Mērķis ir attīstīt Liezē-
res pagastu, un neizbēgama ir 
arī mana attīstība līdzi tam, jo 
katru dienu ir kāds nebijis no-
tikums, kurš man iemāca ko 
jaunu. Neesmu ambiciozs, tik-
līdz tas neskar pagasta intere-
ses, tādēļ varu apgalvot, ka ma-
ni personīgie mērķi sakrīt ar 
tiem, kuru risināšana man uz-
ticēta kā pagasta pārvaldes va-
dītājam.

Kā Jūs pavadāt savu brīvo laiku? 
Vai viegli sabalansēt darbu ar 
atpūtas brīžiem?

Brīvajā laikā man pa-
tīk doties medībās, makšķe-
rēt, braukt ar motociklu. Pa-
tīk būt dabas tuvumā, izzināt 
ko jaunu un pielietot to dzīvē. 
Jāatzīst, ka nav viegli šo ama-
tu sabalansēt ar atpūtu, jo, pat 
nodarbojoties ar kādu no pie-
minētajiem atpūtas veidiem, 
nereti iezogas kāda doma par 
darbu vai kādas problēmas ri-
sināšanu.

Jūsu novēlējums Madonas 
novada iedzīvotājam ceļā uz 
Latvijas simtgadi!

Mana pārliecība vēl jop-
rojām sakrīt ar Raiņa teik-
to: “Kas darbu nedara, tas par 
darbu runā. Kas darbu nespēj, 
tas darbu kritizē. Kas darbu 
dara, tas klusē, un darbs par 
viņu runā.” Novēlu visiem šo 
gudrību iekļaut savā dzīves ri-
tējumā. Esiet drosmīgi veidot 
ilgtspējīgu nākotni, lai mēs vi-
si būtu lepni par to, ka dzīvo-
jam Latvijā!

Sarunājās GerDA GAILe

darba vietām, sakārtotu vidi un 
laimīgiem cilvēkiem, kuri jūtas 
līdzatbildīgi par visām svarīga-
jām norisēm pagastā un ir ga-
tavi līdzdarboties, lai turpinātu 
pilnveidošanos.

Varbūt ir ieceres, kuras Jūs jau 
esat paspējis īstenot šo četru 
mēnešu laikā?

Darbu ir daudz, un, ikdie-
nas steidzamos jautājumus ri-
sinot, nereti pat nesanāk pie 
plānotajām lietām nonākt. Tā-

dēļ par īstenotajām iecerēm ir 
pāragri runāt. Viena no būtis-
kajām lietām, kura ir sasnie-
gusi finiša taisni, ir Liezēres 
ambulances ēkas vienkāršotās 
fasādes remontdarbi. Droši va-
ru teikt, ka mums ir viena no 
skaistākajām ambulancēm Lat-
vijā, ar savu vēsturi un tālākai 
darbībai skaisti saposta. Pro-
tams, darbu vēl daudz, jo ēka 
jāpieslēdz pie centralizētā siltu-
ma pievada, nepieciešams lab-
iekārtot iekštelpas.

Vai jaunajā amatā Jums jau ir 
nācies saskarties ar kādiem 
izaicinājumiem? Ja, jā, tad 
miniet, lūdzu, kādu piemēru!

Jāsaka, ka izaicinājumi sais-
tīti ar ikdienas darbu, jo jāspēj 
operatīvi reaģēt, ātri un nekļū-
dīgi atrisināt dažādas neplāno-
tas situācijas, jāspēj apstrādāt 
un izmantot jaunu informāciju, 
bet tajā pašā laikā rūpīgi jādo-
mā arī par inovācijām, attīstību 
ilgākā laika periodā. Pagūt visu 
izdarīt – tas ir izaicinājums.

Iespēja saņemt sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu

Liezēres pagastu 
vēlētos redzēt 
pašpietiekamu, 
ar darba vietām, 
sakārtotu vidi 
un laimīgiem 
cilvēkiem. Renovētā Liezēres ambulances ēka.

balsta plāna saņemšanas ve-
cākiem jādodas uz savas paš-
valdības sociālo dienestu un 
jāraksta iesniegums, tajā norā-
dot, pie kura speciālista un kā-
du pakalpojumu vēlas savam 
bērnam saņemt atbilstoši at-
balsta plānā noteiktajam.

Projekta laikā bērnam ir ie-
spēja saņemt līdz 40 pakalpoju-
ma reizēm pie vecāku izvēlēta 
speciālista. Ja vecākam nepie-
ciešamais speciālists nav zi-
nāms, tad to nodrošina sociā-
lais dienests. 

Projekta laikā arī vecā-
ki un audžuvecāki var saņemt 
sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumus – psihologa, rehabi-
litologa, fizioterapeita pakal-
pojumus vai iespēju apmeklēt 
izglītojošas atbalsta grupu no-

darbības. Pakalpojumus var 
saņemt viens vai abi bērna ve-
cāki, kopā nepārsniedzot 20 
pakalpojuma reizes.

Vairāk informācijas:
Deinstitucionalizācijas pro -

jekta “Vidzeme iekļauj” va-
dītāja Ina Miķelsone, mob.t 
29289487, ina.mikelsone@vi-
dzeme.lv.

Sociālo pakalpojumu ek-
sperte Laine Zālīte, mob.t. 
26536286, laine.zalite@vidze-
me.lv. 

Informāciju sagatavoja  
NAULA DANNeNBerGA, 

projekta “Vidzeme iekļauj” 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste, 
mob.t. 26148024, naula.

dannenberga@vidzeme.lv
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Starp sešiem labākajiem pū-
tēju orķestriem koncertā pieda-
lījās arī Madonas pilsētas kul-
tūras nama pūtēju orķestris. 
Tas madoniešiem bija milzīgs 
gods, jo šāda līmeņa uzstāša-
nās Madonas reģiona amatier-
kolektīviem bijusi vien 1978. 
gadā, kad uz Nacionālās operas 
skatuves bija uzaicināts dejot 
Madonas kultūras nama Tau-
tas deju ansambļa „Vidzeme” 
zelta sastāvs.

Madonas pūtēju orķestris 
koncertā spēlēja trīs skaņdar-
bus: Romualda Kalsona kom-
pozīciju „Vidzeme”, Jura Karl-
sona „Apvedceļu” un Jāņa 
Ivanova „Svinīgo prelūdiju”, 
un lai gan orķestris dalībnieku 
skaita ziņā bija mazāks kā citi, 
tas izcēlās ar īpašu saspēles vi-
talitāti, atraktivitāti un profe-
sionalitāti, saņemot lielu skatī-
tāju atbalstu un novērtējumu.

4. jūlija vakarā septiņās Rī-
gas baznīcās koncertēja pūtē-
ju orķestri. Pūšaminstrumentu 
mūzika baznīcās un baznīcas 
torņos ir jau sena tradīcija, ku-
ras ieviešana Dziesmu un de-
ju svētku programmā ļāvusi 
pilnībā izbaudīt pūtēju orķes-
tru plašās iespējas – no kamer-
mūzikai raksturīgā smalkuma 
līdz pūtēju apvienotā orķestra 

spožumam. Latvijas pūtēju or-
ķestri Rīgas baznīcās spēlēja 
sava repertuāra skaistākos, pa-
šiem iemīļotākos un tīkamākos 
skaņdarbus, aicinot rīdzinie-
kus un galvaspilsētas viesus iz-
baudīt katra dievnama unikālo 
akustiku. 

Pusotras stundas garumā 
koncerts izskanēja arī Rīgas 
Sāpju Dievmātes baznīcā, kurā 
uzstājās Madonas pilsētas kul-
tūras nama pūtēju orķestris. 
Tā skanējumā bija saklausāma 
muzikālā daudzveidība – tas bi-
ja patiesi izcils baudījums no iz-
teikta viegluma un rotaļīguma 
līdz pilnskanīgam varenumam 
un emocionālam skaņas piesā-
tinājumam, kam apliecinājums 
bija gūtais pozitīvās enerģi-
jas lādiņš un skatītāju ovācijas 
koncerta izskaņā.

5. jūlija pēcpusdienā Dai-
les teātra Lielajā zālē izskanē-
ja kokļu mūzikas koncertuz-
vedums „Stīgo, brālīt! Stīgo, 
māsiņ!”, kurā  starp vairāk 
nekā 400 koklētāju ansambļu 
dalībniekiem bija J. Norviļa 
Madonas Mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis un Madonas 
kultūras nama koklētāju an-
samblis “Rasa”. Koncerta lib-
rets bija veidots kā pasaka par 
Koklētāju un Saules meitu, ku-
ri, pārvarot dažāda veida grū-
tības, atrod ceļu viens pie otra 

un stiprina ticību saviem spē-
kiem. Tas bija muzikāls ceļo-
jums laikā un telpā, balstoties 
uz tautas dziesmas un kokles 
skaņu maģisko spēku.  Uzvedu-
ma 3. muzikālās daļas papildi-
nāja arī dejas priekšnesumi.

5. jūlija pēcpusdienā kon-
certzālē „Palladium” jau piek-
to reizi kopš 1998. gada noti-
ka Latviešu tautastērpu skate, 
tādējādi ceļot tautas nacionālo 
pašapziņu, papildinot zināša-
nas par veiksmīgāk atdarinā-
tiem un komplektētiem tau-
tastērpiem. Tērpi tika vērtēti 
vairākās kategorijās, bet īpašs 
lepnums ir par madonietes Ine-
ses Zālītes gūto panākumu – ie-
gūto 1. vietu kategorijā – paš-
darinātais tērps. Viņa skatē 
piedalījās ar 19. gs. vidus to-
reizējā Cēsu apriņķa, tagadējā 
Madonas novada, Vestienas pa-
gasta sievas ziemas tērpu.  

Interesanti, ka Madonas 
apriņķa tērpus rādīja arī bied-
rības “Ozols” tautas deju an-
samblis “Zīle”. Bet svētku 
Lielo balvu saņēma Limbažu 
kultūras nama Tautas lietišķās 
mākslas studija “DZILNA”.

Jāpiemin, ka Rīgas Mākslas 
telpā visu svētku laiku bija ska-
tāma Tautas lietišķās mākslas 
izstāde “Radītprieks”. Tā pul-
cēja vairāk nekā 1 100 meis-
taru, kas darbojas 125 tautas 

lietišķās mākslas kolektīvos. 
Tostarp izstādē apskatāmi arī 
Sarkaņu amatu skolas meista-
ru darbi. Izstāde apliecina, ka 
Vidzemei bijusi īpaša nozīme 
latviešu kultūras vēsturē, at-
stājot daudzveidīgu kultūrvēs-
turisko mantojumu un tautas 
tradīcijas. Šeit dzīvojuši, dzīvo 
un strādā izcili tautas lietišķās 
mākslas meistari. Un saikne ar 
iepriekšējām paaudzēm ir at-
karīga tieši no mūsu spējas ne-
aizmirst un vēlmes atcerēties. 
Lielā mērā tas iespējams, tie-
ši pateicoties šiem amatu pras-
mju meistariem. Izstāde būs 
skatāma līdz pat 26. augustam.

5. jūlijā vakarā Daugavas 
stadionā notika deju lieluzve-
duma „Māras zeme” ģenerāl-
mēģinājuma koncerts, pamat-
koncerti notika arī 6. un 7. 
jūlijā.

739 deju kolektīvi (tostarp 
24 Madonas novada deju ko-
lektīvi), kas kopskaitā ir 18 
150 dalībnieki (šis ir lielākais 
dalībnieku skaits līdz šim) – 
278 jauniešu deju kolektīvi 
(7298 dalībnieki), 329 vidējās 
paaudzes deju kolektīvi (7843 
dalībnieki), 87 senioru deju 
kolektīvi (1848 dalībnieki), 45 
bērnu deju kolektīvi (1161 da-
lībnieks) – ļoti atbildīgi un ar 
augstu sagatavotības līmenī 
caur kustību un tautas dejas 

soli, caur laukumā izveidoto 
ornamentu, mūziku, enerģiju, 
ritmu un krāsu izstāstīja Lat-
vijas bagāto vēsturi, izdejoja 
mūsu tautas vēstures nozīmī-
gākos brīžus.

Jāatzīmē, ka renovētais 
Daugavas stadions ar 10 000 
skatītāju vietām ir vienīgā Bal-
tijā esošā pasākumu norises 
vieta, kurā tik vērienīgi iespē-
jams sarīkot īstus dejošanas 
svētkus, kur skatītājam viss ir 
ļoti labi redzams un ir iespē-
jams gūt vispatiesākās emoci-
jas. 

Koncerti ikvienam dejotā-
jam nozīmē kulminācijas brīdi 
piecgades darbā. Satraukums 
un gaidas, enerģijas pilni dejas 
soļi, pārgurums un prieka trī-
sas, sajūtot kopīgi dejotās dejas 
spēku, cenšoties saprast un iz-
just deju horeogrāfijas un au-
tora domu un vēstījumu. Tais-
nība, ka Latvijas simtgades 
svētki bija iecerēti konceptu-
āli vērienīgi, tomēr pēc vairāku 
speciālistu, kritiķu un skatītā-
ju atzinumiem nākas secināt, 
ka glīti raksti vien un dalīb-
nieku skaitliskais rekords ne-
garantē māksliniecisko pilnī-
bu. Šis deju lieluzvedums ļoti 
daudziem apmeklētājiem šo-
reiz nespēja sniegt tikpat lielu 
emocionālo lādiņu un personī-
go pārdzīvojumu kā kora dzies-

No visas sirds 
izsaku pateicību par 
entuziasmu, par 
ieguldīto darbu un par 
sniegtajām emocijām 
ikvienam kolektīva 
dalībniekam, vadītājam, 
kultūras darbiniekam, 
pašvaldības un 
pārvalžu darbiniekam, 
brīvprātīgajam, 
mediķiem, apsargiem, 
kārtībniekiem un 
zemessargiem, šoferiem, 
ģimenēm, tuviniekiem 
un atbalstītājiem, paldies 
ikvienam iesaistītajam, 
kas tikai kopā un 
plecu pie pleca spēja 
radīt neaizmirstamus 
Svētkus mūsu novada 
dalībniekiem! 

Aizvadītā Dziesmu 
un deju svētku nedēļa 
apliecina, cik mēs esam 
bagāti savā mantojumā 
un, vienojoties kopīgā 
dziesmā un dejā, radām 
neatkārtojamu enerģijas 
un kopības sajūtu. 
Sargāsim un saglabāsim 
to arī ikdienā!

AGrIS LUNGeVIčS, 
Madonas novada 

pašvaldības 
domes priekšsēdētājs

Dziesmu un deju svētki – no sirds uz sirdi – izskanējuši!

Dziesmu svētku kopkoris.

Sarkaņu pagasta tautas nama 
“Kalnagravas” senioru deju 
kolektīvs “Labākie gadi”.

ELEKTRUM 
“Svētku vārti”.

➔  1. lpp
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mu noslēguma koncerts Meža-
parkā.

6. jūlijā Esplanādē pie-
carpus stundu garumā izska-
nēs pūtēju orķestru Dižkon-
certs. Šī tradīcija ir spēkā jau 
no 2003. gada. Koncerta prog-
rammā tika iekļauta tikai lat-
viešu komponistu oriģinālmū-
zika, aranžējumi un tautas 
dziesmu apdares, ko spēlēja 
Latvijas novadu apvienotie pū-
tēju orķestri, bet noslēguma 
daļā – dižorķestris ar 500 pū-
tēju orķestru dalībniekiem. To-
starp, Madonas pilsētas kultū-
ras nama pūtēju orķestris, pie 
diriģenta pults redzot arī or-
ķestra diriģentu Andreju Ce-
pīti. Ļoti apmeklēts un skatī-
tāju aktīvi atbalstīts koncerts, 
ar līdzdziedāšanu, pat atseviš-
ķos gadījumos līdzdejošanu, ra-
dot īstas lauku zaļumballes at-
mosfēru Rīgas centrā.

6. jūlijā Rīgas Domā noti-
ka kokļu mūzikas nakts kon-
certs “Skaņu raksti”, pieda-
loties arī Madonas kultūras 
nama koklētāju ansamblim 
“Rasa”. Klausītājiem bija ie-
spēja dzirdēt Latvijas koklētā-
ju ansambļu, duetu un solistu 
daudzveidīgo spēli, kas koncer-
ta noslēgumā izauga līdz vis-
aptverošam, skanējumā pie-
sātinātam visu dalībnieku 
priekšnesumam apvienotā 120 

koklētāju ansambļu izpildīju-
mā.

Programmā tika iekļauta 
augstvērtīga latviešu kompo-
nistu oriģinālmūzika un lat-
viešu tautas dziesmu apdares 
koklei. Koncerta skanējumu 
kuplināja arī citi instrumenti – 
flauta, saksofons, vijole, ērģe-
les, kā arī cilvēka balss. Šis bija 
neiedomājami plaši apmeklēts 
koncerts, tāpēc lielās intereses 
dēļ apmeklētāju plūsma tika 
pat regulēta. Taču, neskatoties 
uz šīm nelielajām neērtībām, 
koncerts bija patiesi maģisks 
un meditatīvs, ikvienā radot 
absolūtu miera un harmonijas 
sajūtu. 

7. jūlijā Latvijas Etnogrā-
fiskajā brīvdabas muzejā no-
tika folkloras diena „Taisat, 
tautas, augstas durvis!”, pie-
daloties arī Madonas kultūras 
nama folkloras kopai “Vērtum-
nieki”. Latvijas Etnogrāfis-
kā brīvdabas muzeja Latgales, 
Kurzemes, Vidzemes un Zem-
gales sētās 40 folkloras kopas 
un etnogrāfiskie ansambļi lus-
tīgā noskaņā izdziedāja dažādu 
novadu precību un kāzu dzies-
mas, tika rādīti kāzu rituālu 
fragmenti. 

Vidzemes sētā notika lī-
gavas lūkošana, Zemgales sē-
tā – latviešu tradicionālās kā-
zas ar sievas vešanu, celšanu 

pār slieksni, svētku mielastu 
un apdziedāšanu, bet Kurze-
mes sētā tika izspēlēts teatra-
lizēts uzvedums Suitu kāzas. 
Latgales sētā notika pavisam 
īstas latgaliešu kāzas, pēc sen-
tēvu tradīcijām salaulājot divus 
jauniešus, Zandu un Krista-
pu. Bija līgavas māsas, mičoša-
na, „čigāni”, kāzu galds un kā-
zu danči.

7. jūlijā Vecrīgas ielās un 
laukumos ielu koncertos mu-
zicēja vokālie ansambļi. 36 an-
sambļi 68 koncertos savas bal-
sis skandināja Rātslaukumā, 
pretī Zviedru vārtiem, Līvu 
laukumā, Konventa sētā, lau-
kumā pie Tautas frontes mu-
zeja, pie “Trīs brāļiem”, Her-
dera laukumā pie Rīgas Doma 
un pie Sv. Pētera baznīcas. Ik-
vienam klātesošajam vai ga-
rāmgājējam bija iespēja dzir-
dēt un baudīt gan vizuāli, gan 
arī melodiski krāšņo Madonas 
novada Dzelzavas kultūras na-
ma sieviešu vokālā ansambļa 
“Variants” un Sarkaņu pagasta 
jauktā vokālā ansambļa “Ron-
do” uzstāšanos.

Svētku nedēļas kulminācija 
bija 8. jūlijs – noslēguma kon-
certs „Zvaigžņu ceļā” Meža-
parka Lielajā estrādē, kurā trīs 
stundu garumā latviešu kom-
ponistu kora dziesmas un ins-
trumentālos skaņdarbus, kā 

arī latviešu skatuviskās dejas 
izpildīja 16 500 jaukto, sievie-
šu, vīru un senioru koru dzie-
dātāji, 1 200 dejotāji un 1 500 
pūtēju orķestru mūziķi, solisti. 
Kopkori kuplināja arī 8 Mado-
nas novada kori.

Pa “Zvaigžņu ceļu” kon-
certs saturiski aicināja izstai-
gāt likteņa, vēstures, paaudžu 
un dabas lokus, arī krustce-
les, lai beigās pa “Piena Ce-
ļu” atgrieztos mājās. Katrā no 
koncerta lokiem tika ietverti 
latviešu profesionālās kormū-
zikas spilgtākie darbi. Klātie-
nē noslēguma koncertu noklau-
sījās 67 253 apmeklētāju. Tas 
bija emocionāli piepildīts, sa-
turā bagāts, patriotiskas sajū-
tas veicinošs un konceptuāli 
patiešām – simtgades Dzies-
mu un deju svētku noslēguma 
koncerts. Pēcāk tas pārgāja sa-
dziedāšanās naktī, skatītājiem 
pievienojot arī savas balsis.

Šie svētki iezīmējās ar vi-
su laiku lielāko dalībnieku un 
skatītāju skaitu svētku vēstu-
rē. Klātienē pasākumus kopu-
mā apmeklēja pusmiljons cil-
vēku. Šie svētki ir uzskatāmi 
arī par vieniem no labākajiem, 
veiksmīgākajiem un mierīgā-
kajiem to vēsturē. Tas patiesi 
ir unikāls kultūras notikums, 
kas pieder tikai mums – maza-
jai, bet garā stiprajai un tradī-

cijām bagātajai latviešu tautai. 
Mēs esam unikāli gan Eiropā, 
gan visā pasaulē.

Pēc Kultūras ministres 
Daces Melbārdes teiktā – šie 
svētki ceļ mūsu patriotismu, 
veicina pilsonisko izglītošanu, 
sociālo līdzdalību, tas ir lie-
lisks instruments sabiedrības 
saliedēšanai un integrācijai, 
šie svētki veicina paaudžu dia-
logu, cilvēku savstarpējo ko-
munikāciju, pozitīvi ietekmē 
Latvijas ārējā tēla veidošanu. 
Mēs varam būt lepni un gan-
darīti.

Atklāšanas koncertā uz-
svars tik likts uz vērtībām, 
kas paliek. Un patiesi – pasau-
le mainās, iespējas un tehno-
loģijas arī, bet gūtais saviļņo-
jums, piedzīvotās emocijas un 
aizkustinājuma asaras cilvē-
ku acīs, visiem tik tuvu kopā 
esot un radot svētkus no visas 
sirds – tas viss mums paliek.

Uz tikšanos Skolēnu dzies-
mu un deju svētkos 2020. vai 
2021. gadā (ņemot vērā Meža-
parka Lielās estrādes pārbū-
ves 2. kārtas īstenošanu) un 
nākamajos lielajos Dziesmu 
svētkos 2023. gadā, svinot šīs 
tradīcijas 150 gadus.

Sagatavoja ILze rIeKStIņA, 
sabiedrisko attiecību  

speciāliste

Dziesmu un deju svētki – no sirds uz sirdi – izskanējuši!

Dzelzavas kultūras nama sieviešu vokālais 
ansamblis “Variants” ielu koncertā.

Pūtēju orķestru Dižkoncerts Esplanādē.

Deju lieluzvedums “Māras zeme”.Dziesmu svētku kopkoris.

Inese Zālīte 
pašdarinātajā 
tautastērpā.

ILzeS rIeKStIņAS foto

67 253 skatītāju noslēguma koncertā  
“Zvaigžņu ceļš”, ILMārA zNOtIņA, LNKc, foto
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Piekto reizi Dziesmu un deju 
svētku ietvaros tika rīkota 
Latviešu tautastērpu skate.  
Inese zālīte ar savu pašas 
darināto tērpu – 19. gs. 
vidus toreizējā cēsu apriņķa, 
tagadējā Madonas novada 
Vestienas pagasta sievas 
ziemas tērpu – Pašdarināto 
tērpu kategorijā ieguva 1. vietu.  
 
Mēs ļoti lepojamies. Vai šī ir 
pirmā reize, kad konkursā 
piedalāties?

Mīļš paldies! Latviešu tau-
tastērpu skatē piedalos otro 
reizi. Pirms 5 gadiem izrādīju 
Vidzemes augstienes (19 gs. vi-
dus) sievas goda tērpu, kurš sa-
stāvēja no aubes ar izšūtu tillu, 
linu krekla ar baltajiem izšuvu-
miem un sudraba saktiņu, bal-
tas villaines, vilnas brunčiem, 
pusgarajām zeķēm, ādas kur-
pēm. Šajā reizē, vērojot dalīb-
niekus, konstatēju, ka vairāki 
ir pazīstami no iepriekšējās rei-
zes, un tas liek domāt, ka tau-
tastērpu skate ir tāds atskaites 
punkts paveiktajam darbam 
vairāku gadu garumā.

Latviešiem tautastērps ir 
nacionālās identitātes simbols. 
Kāpēc Jūs nolēmāt darināt 
tieši šo tērpu? Kur smēlāties 
iedvesmu, zināšanas par 
tērpa elementiem, etnogrāfiju, 
raksturīgākajām krāsām, novada 
īpatnībām?

 Jau kā pusaugu meitenei 
man patika uzlaikot tautastēr-
pu, kuru mana māmiņa ģērbusi 
savās iesvētībās Vestienas lute-
rāņu baznīcā. Senās fotogrāfi-
jās redzama 19-gadīga meite-
ne ar garām, tumšam bizēm 
tautastērpā. Vēlāk jau 90. ga-
dos, atjaunotās Latvijas laikā, 
noskaidroju, ka tas ir Lielvār-
des tautastērps. Diemžēl pa-
domju gados šis tērps neparei-
zas glabāšanas dēļ cietis.  Tad 
man radās vēlme darināt sa-
va dzimtā – Vestienas pagasta – 
tautastērpu. Aptaujājot vairā-
kus vietējos vecos cilvēkus, 
sapratu, ka vienota Vestienas 
tautas tērpa parauga nav. Sākās 
intensīva kaut mazāko parau-
gu meklēšana Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muze-
jā, Latvijas Nacionālā vēstures 
muzeja Etnogrāfijas nodaļā.

Izgatavojot pirmo tērpu – 

Vid zemes augstienes (19. gs. vi-
dus) sievas goda tērpu, sapra-
tu, ka šo svētku rotu atdāvināšu 
meitai kā dzimtas mantojumu. 
Tā kā man ir trīs meitas, tad bija 
jādarina tērps otrai meitai – jau 
sarežģītāks, detaļām bagātāks – 
Vestienas pagasta sievas ziemas 
tērps. Fotogrāfijās to varbūt ne-
var pamanīt, bet tērps sastāv no 
11 detaļām – brūnas kokvilnas 
samta ziemas cepures ar aitādas 
oderi, balināta linu krekla ar bal-
tajiem izšuvumiem, tumši zilas 
vilnas jakas ar linu auduma ode-
ri,  2 vilnas plecu lakatiem (pelē-
kais – manas vecmāmiņas laka-
ta kopija un baltais vienkārtnis), 
2 vilnas brunčiem (svītrainie un 
rūtainie – pēc muzeja parauga), 
2 pāriem vilnas dūraiņu (zilie – 
ar zvaigžņu rakstu un garo val-
nīti, baltie – pieskaņoti baltajam 
plecu lakatam), svītrainām ga-
rām vilnas zeķēm, nostiprinā-
tām ar saišķiem, individuāli da-
rinātām ādas kurpēm ar sprādzi 
vidū.

Vēl bez tērpa palikusi trešā 
meita. Viņa vēl pagaidām pus-
audža gados, visjaunākā, toties 
šī meita, domājams, tiks pie vis-
krāšņākā – Vestienas jaunavas  
kāzu tērpa.

Vai darbu paveicāt absolūti 
patstāvīgi vai bija iesaistīti arī 
kādi palīgi?

Es gribētu sacīt, ka, darinot 
tautastērpu nekad nebūs tā, ka 
darinātājs varēs darboties pil-
nīgi viens.  Nepieciešamas spe-
cifiskas zināšanas par gadsimta 
īpatnībām, novada īpatnībām 
utt. Es ikdienā nenodarbojos 
ar tērpu darināšanu, tas mans 
ir vaļasprieks. Tā kā mana pir-
mā profesija zināmā mērā sais-
tīta ar rokdarbiem, tad arī tau-
tastērpu darināšanā izpaužas 
mans talants. Man ir stingras 
prasības pret kvalitāti un, dari-
not šo tērpa komplektu, es vai-
rākas reizes pārstrādāju atse-
višķas detaļas. Darba gaitu jau 
redz tikai tuvinieki, toties gala-
rezultātu – visa Latvija.

Par sadarbību tautastērpu 
darināšanā vēlos izteikt pateicī-
bu Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejam, Latvi-
jas Nacionālā vēstures muzeja 
Etnogrāfijas nodaļai, personīgi 
Inesei Mailītei, Vandai Podiņai, 
Sandrai Laubertei, Maritai Mi-
ķelsonei.

Kādas emocijas un kāda gaisotne 
valdīja skates dienā? Vai bija arī 
konkurence?

Saprotams, ka, darinot tēr-
pu ar domu, ka tas pieteikts 
skatē Latvijas simtgadē, kon-
kurence būs liela. Jūs jau zināt, 
ka masu medijos bija aicinājumi 
ar devīzi “Katram savu tautas-
tērpu”, un kurai tērpu darinā-
tājai gan negribētos palepoties 
tieši savas valsts jubilejas gadā. 
Nākošo simtgadi mana paau-
dze nepiedzīvos. Tādēļ, kā jau 
iepriekš sacīju, kvalitātes kri-
tēriji pašai pret sevi bija augsti. 
Es jau otrajā atlases kārtā no-
vēroju, kāda tērpu kvalitāte ir 
darinātājām, ar kādu cieņu kat-
ra izturas pret savu tērpu, cik 
rūpīgi izkārto tērpu uz galda. 
Pati pie sevis nodomāju, ka va-
rētu būt  žūrijas komisijā, jo jau 
paskatoties vien redzu cik kva-
litatīvi tērps izstrādāts. 

Tērpu demonstrēšanas die-
nā man bija satraukums, kā jau 
visiem. Bija interesanti vērot 
mūsu novadu dažādos tērpus. 
Ievērojami atšķīrās deju kolek-
tīvu dalībnieku izrādītie tērpi, 
tomēr arī dāmas savos skaistā-
kajos gados ar  cieņu  spēja le-
poties savos tērpus.

Vai Jums šķiet, ka nākotnē 
katram latvietim varētu būt savs 
tautas tērps? Vai mēs protam 
dižoties un lepoties ar to, kas 
mums ir? 

Es domāju, ka jā, katram 
latvietim varētu būt savs tau-
tastērps, bet cieņa pret savu 
valsti, tās kultūru sākas ģime-
nē. Ar kādu bijību tiks stāstīts 
par ģimenes vērtībām, dzimtas 
mantojumu, to nākamajās pa-
audzēs pārņems arī mūsu bēr-
ni.  Lai mums visiem izdodas ie-
raudzīt savas zemes skaistumu, 
tepat savā dzimtajā novadā, pil-
sētā, mājā!

Zied mana Vestiena, 
     šalc vējš un birzis aijā,
Un kalnos dzeguze 
     jau pavasari zvana,
Un, līksma iedama, 
     šai zaļā Dieva maijā
Es tevi sveicinu un mīlu,
     zeme mana. 
                  (I.Kalnāre, 1939)

Sarunājās ILze rIeKStIņA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Panākumi Latvijas simtgades 
tautas tērpu skatē

Inese Zālīte pašdarinātajā tautastērpā.

Madonas novads turpina pildīt 
Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 
– 2018 pienākumus. Par godu 
Starptautiskajai Jaunatnes 
dienai, 12. augustā plkst. 
12.00 Madonā, Priežu kalnā 
norisināsies jauniešu festivāls 
“Paspēt 12 stundās”.

Šobrīd festivāla organi-
zatori strādā pie pasākuma 
programmas precizēšanas, to-
mēr jau tagad zināms, ka no 
divpadsmitiem dienā līdz div-
padsmitiem naktī, ikviens 
varēs atrast sev pie-
mērotu nodarbi 
un izjust kopā 
būšanas prie-
ku – izpaus-
ties talan-
tu konkursā 
„Kronis vi-
sam” un rado-
šajās darbnī-
cās, izkustēties 
sportiskās akti-
vitātēs, diskutēt par 
jauniešiem aktuālām tēmām, 
baudīt mūziku, improvizāci-
jas teātri un mākslu, atpūsties 
draugu, domubiedru lokā. Fes-
tivāla viesiem, iepriekš saska-
ņojot ar organizatoriem, būs 
iespēja citiem dalībniekiem 
piedāvāt savas iemīļotās akti-
vitātes – darbnīcas, priekšne-
sumus, atrakcijas u.c.

Festivāla kulminācijā plā-
nota konkursa “Latvijas Jau-
niešu galvaspilsēta 2019” 
uzvarētāja paziņošanas cere-
monija. Konkurss notiek jau 
ceturto gadu ar mērķi popu-
larizēt darbu ar jaunatni paš-
valdību vidū un tā nozīmi sa-
biedrības ar pilsonisko apziņu 
audzināšanā, tajā skaitā Eiro-
pas Savienības vērtības un ie-
spējas jauniešiem; stiprināt 

pašvaldību sadarbību jaunat-
nes jomā, labo prakšu un pie-
redzes apmaiņu, turpināt ie-
dibinātās tradīcijas darbā ar 
jaunatni; paaugstināt darbā 
ar jaunatni iesaistīto personu, 
pašvaldību un organizāciju, 
kas organizē darbu ar jaunat-
ni prestižu un veicināt jaunie-
šu līdzdalību un iesaistīšanos 
sabiedriskajos procesos. Tie-
ši Madonā, 12. augustā taps 
zināma tā pilsēta, novads vai 
novadu apvienība, kas kļūs 
par jauniešu dzīves epicentru 

nākamajā gadā.
Madonieši ir ga-

tavi parūpēties, 
lai Starptautiskā 
Jaunatnes diena 
būtu īsti svētki 
Latvijas un lat-
viešu diasporas 
jauniešiem, jau-

natnes darba vei-
cējiem, ģimenēm 

un viesiem. 
Par festivālā «Paspēt 

12 stundās» plānotajām akti-
vitātēm jau tuvākajā laikā būs 
pieejama informācija sociālā 
tīklā www.facebook.lv profilā 
“Madonas novads – Jauniešu 
galvaspilsēta 2018” vai Mado-
nas novada pašvaldības mā-
jaslapā www.madona.lv sada-
ļā “Jauniešiem”.

Konkursu “Latvijas jau-
niešu galvaspilsēta” organi-
zē Izglītības un zinātnes mi-
nistrija sadarbībā ar Latvijas 
Jaunatnes padomi un Eiropas 
Komisijas pārstāvniecību Lat-
vijā.

Informāciju sagatavoja  
INDrA VeIPA, 

MNMJIc “KUBS”  
jaunatnes darbiniece

Simts dienas pirms Latvijas valsts simtās dzimšanas dienas – 
2018. gada 11. augustā, visā Latvijā un pasaulē pāri pakalniem, 
jūru un upju krastos, pilsdrupu estrādēs, parkos un pļavās tiks rī-
kota Zaļumballe lauku kapelu, orķestru muzikantu, ziņģētāju vai 
tautas mūzikas ansambļu pavadībā. 

Vairāk par Latvijas valsts simtgades pasākumiem un aktivitā-
tēm iespējams uzzināt interneta vietnē www.lv100.lv

  Kontaktpersona – Jolanta Borīte, Latvijas valsts simtgades bi-
roja Reģionālo un nevalstisko projektu vadītāja  e-pasts: jolanta.
borite@km.gov.lv

Simtgades zaļumballe 
visos novados

Madonā notiks jauniešu 
festivāls “Paspēt 12 stundās” 
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Uz kompetencēm balstīta 
izglītība, modulārā apmācība, 
darba vidē balstītas mācības – 
jēdzieni izglītībā, par ko 
vēl nesen neviens nebija 
dzirdējis, taču tagad tās 
kļūst par izglītības procesa 
neatņemamu sastāvdaļu. It 
īpaši profesionālajā izglītībā, 
kur sasniedzamie rezultāti ir 
cieši saistīti ar darba tirgus 
prasībām.

Arī Jēkabpils Agrobizne-
sa koledžas profesionālās vidē-
jās izglītības nodaļas mācību 
priekšmetu pedagogi ir pieņē-
muši izaicinājumu – modulā-
rā apmācība. Izglītības prog-
rammu: “Komerczinības”, 
“Programmēšana” un “Da-
torsistēmas” izglītojamie mā-
cās, izmantojot modulāro ap-
mācību. Ko tas nozīmē? To, 
ka mācību satura apguvē uz-
svars tiek likts uz audzēkņa 
prasmēm, nevis zināšanām. 
Mainās pedagoga loma mācī-
bu procesa laikā: no zināša-
nu devēja viņš kļūst par zinā-
šanu un prasmju menedžeri, 
palīgu, konsultantu, virzītā-
ju un pavadoni. Tas prasa no-
pietnu sagatavošanās darbu. 
Un pedagogiem jāveido jauni 
mācību metodiskie materiāli. 
Vai tas ir viegli? Kā atzīst pe-
dagogi, kas iesaistīti modulā-
rajā apmācību, nebūt nē. Taču 
mācību process ir kļuvis inte-
resantāks, par galveno spēlētā-
ju klasē nu ir kļuvis audzēknis, 
nevis pedagogs. Pedagogiem ir 
daudz neskaidrību, tāpēc atkal 
mācamies, diskutējam, anali-
zējam, meklējam risinājumus.

Ko domā audzēkņi par mo-
dulāro apmācību? Daudziem 
patīk. Taču ir arī tādi, kas sa-
ka, ka labāk patika vecās me-
todes, kad skolotājs pateica 
kas un kā jādara, kas jāpie-
raksta un jāiemācās. Audzēk-
nim jāsaprot, ka darba vietās 
tā nebūs, darba devējs visu lai-
ku nestāvēs klāt un “nebakstīs 
ar pirkstu par darāmo”, lēmu-
mi būs jāpieņem pašam, būs 

Izstāde  
“Vai viegli būt jaunam?” –  
PrOteStS   

[Madonas rajona 50.–90. gadu jaunatne]
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs ielūdz uz 

izstādes “Vai viegli būt jaunam?” – PROTESTS [Madonas 
rajona 50.–90. gadu jaunatne] atklāšanu šā gada 3. augus-
tā plkst. 15.00. 

Madona šogad ir Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Muzejs 
vēlas aicināt ikvienu, kurš vēl ir, vai reiz bijis jaunietis, uz-
dot sev 1986. gada režisora Jura Podnieka filmas nosauku-
mā ietverto hrestomātisko jautājumu – “Vai viegli būt jau-
nam?” 

Kādi bija jaunieši Madonas rajonā 50.–90. gados? Kas, kā 
un kāpēc viņus centās izaudzināt par pilnvērtīgiem sabied-
rības locekļiem un kāda bija jauniešu reakcija uz to? Meklē 
atbildes no 2018. gada 3. augusta Madonas Novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja izstādē mansarda zālē. 

Izstādes tapšanā tiek izmantots arī VKKF Vidzemes plā-
nošanas reģiona projektu konkursā iegūtais finansējums. 
Izstāde būs skatāma līdz 30. septembrim.

Laipni lūdzam! 
Informāciju sagatavoja LīGA IrBe, 

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 
galvenā speciāliste

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs izsludina 
mākslinieciskās koncepcijas 
konkursu ekspozīcijai  
“Madonas novada vēsture 14.–21. gadsimts”

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas un fiziskas per-
sonas, t.sk., arhitekti, dizaineri, mākslinieki un attiecīgajās 
nozarēs studējošas personas.

Konkursa “Mākslinieciskā koncepcija ekspozīcijai “Mado-
nas novada vēsture 14. –21. gadsimts” mērķis: Iegūt iespē-
jami labāku muzeoloģiski un mākslinieciski augstvērtīgu di-
zaina risinājumu Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja ekspozīcijai „Madonas novada vēsture 14.–21. gad-
simts”, atbilstoši krājumā esošajiem un atlasītajiem materiā-
liem, laikmeta prasībām un ieplānotās telpas izmēram, kā arī 
ievērojot Noteikumus par Nacionālo muzeju krājumu (Minis-
tru kabineta 2006. gada 21. novembra noteikumi Nr. 956, 4. 
pielikums – Prasības Nacionālā krājuma priekšmetu ekspo-
nēšanai).

Konkursa nolikums, dalībnieka pieteikuma iesniegums un 
devīzes atšifrējums atrodams interneta vietnē www.madona.lv.  
 

Pieteikumu iesniegšana – līdz š.g. 1. oktobrim.

Informāciju sagatavoja LAIMA rēVeLe, 
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja 

galvenā lietvedības speciāliste

Viesojas  
ciemiņi no 
Francijas
Laika posmā no 2018. 
gada 17. līdz 22. jūlijam 
Madonas novada pašvaldība 
ciemos uzņem ilggadējos 
draugus no sadraudzības 
pilsētas Kulēnas (coulaines) 
Francijā. 

Visi ciemiņi tiek 
izmitināti ģimenēs 
Madonas, Varakļānu 
un Ērgļu novados, 
kuras nedēļas garumā 
kļuvušas par viesmīlīgām 
viesģimenēm. Vizītes 
uzņemšanas programmu 
koordinē Madonas novada 
pašvaldība.

Vizīte Madonas novadā 
sākas ar pieņemšanu 
Madonas novada 
pašvaldībā. Tālākajā dienas 
gaitā viesi dodas iepazīt 
biškopības saimniecību 
“Kalnu medus” Liezēres 
pagastā, baudīt atpūtu 
laukos un uzzināt par 
senajām Madonas novada 
kulinārijas tradīcijām, ko 
piedāvā brīvdienu māja 
“Lielie Kupri” Aronas 
pagastā. Vakarpusē 
francūži apmeklē Grašu 
bērnu ciematu kaimiņos 
Cesvaines novadā. 

Vizītes gaitā ciemiņi 
dodas arī pie saviem 
sadarbības partneriem 
Ērgļu novadā. Arī 
šeit diena sākas ar 
pieņemšanu pašvaldībā, 
kam sekos Ērgļu sociālā 
aprūpes centra, piemājas 
saimniecības “Sniķeri”, 
Brāļu Jurjānu memoriālā 
muzeja “Meņģeļi”, tūrisma 
saimniecības “Kandžas 
laboratorija” un Jumurdas 
muižas parka apmeklējums. 

Programmas ietvaros 
ciemiņi nedaudz iepazīs 
arī Latvijas tūrisma 
piedāvājumu, šoreiz vienas 
dienas maršruts ved pa 
Rāznas nacionālo parku 
Rēzeknes novadā un ļauj 
ielūkoties galvaspilsētas 
muzejos, apmeklējot  
“Rīgas jūgendstila muzeju” 
un “Motormuzeju”.

Jau tradicionāli, viena 
no ciemiņu uzņemšanas 
dienām ir viesus uzņemošo 
ģimeņu rīcībā, kad katra 
ģimene plāno individuālu 
atpūtas programmu. 

Interesants ir fakts, ka 
šajā laikā Madonas novadā 
viesojas vēl otra francūžu 
grupa – tā ir folkloras kopa 
“Terre Baugeoise”. Par 
viesu uzņemšanu rūpējas 
Madonas folkloras kopa 
“Vērtumnieki” un Sarkaņu 
pagasta deju kolektīvs 
“Labākie gadi”. Francūžu 
māksliniecisko sniegumu 
interesenti aicināti baudīt 
sadraudzības koncertos, 
kuri notiks 21. jūlijā 
Biksēres estrādē un  
22. jūlijā Bērzaunes 
estrādē. 

Informāciju sagatavoja 
SANItA SOMA, 

tūrisma darba organizatore

 Jaunās mācību metodes Jēkabpils Agrobiznesa koledžā 

jādomā, un šo prasmi cenša-
mies attīstīt.

Vēl viens izaicinājums, ku-
ru pieņēmām šajā mācību gadā, 
ir profesionālo prasmju nostip-
rināšana darba vidē balstītājās 
mācībās. 15. maijā tika noslēg-
ti 9 līgumi ar pilsētas mazum-
tirdzniecības uzņēmumiem, 
kuri 3 nedēļu laikā palīdzēs 2. 
kursa izglītības programmas 
“Komerczinības” audzēkņiem 
apgūt prasmes mazumtirdznie-
cības darba un dokumentu pār-
valdības organizācijā. Mācīša-
nās procesā iesaistās uzņēmēji, 
kas aktīvi piedalās individuālo 

plānu īstenošanā. Kādi būs sa-
darbības rezultāti, vēl nav zi-
nāms, bet šāda prakse ir dau-
dzās Eiropas Savienības valstīs 
un visi ir apmierināti.  Paldies 
uzņēmējiem par atsaucību, ES 
projekta “Profesionālo izglītī-
bas iestāžu audzēkņu dalība 
darba vidē balstītās mācībās un 
mācību praksēs uzņēmumos” 
reģiona koordinatorei Zandai 
Lambai par atbalstu, palīdzību 
un iedrošināšanu.

Ceru, ka esmu jūs ieintri-
ģējusi un aicinu devīto klašu 
absolventus izmantot jaunās 
mācību metodes! Nāciet, mā-

cīsimies kopā, augsim un piln-
veidosimies. Atgādinu koledžas 
mājaslapas adresi: www.jak.lv, 
noderēs!

Uzņemšana Jēkabpils Agro-
biznesa koledžas profesionālās 
vidējās izglītības nodaļas prog-
rammās Jēkabpilī un Barkavas 
struktūrvienībā notiek jau no 
18. jūnija.

Informāciju sagatavoja  
VALDA KALNIņA, 

direktora vietniece  
profesionālās vidējās  

izglītības darbā
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Madonas Valsts ģimnāzijas 
skolēnu piedalīšanās erasmus+ 
Starpskolu stratēģiskās 
partnerības projektā “For a 
better future for students of 
the next generation” („Nākošās 
paaudzes skolēnu labākai 
nākotnei”) tuvojas noslēgumam.

Projekts tika uzsākts 2016. 
gada 1. septembrī, projekta ko-
ordinators – Zviedrijas Klippan 
Gymnasieskolar/Tegelbruks-
skolan, bet projekta partneri: 
IES Campanilles vidusskola no 
Malagas Spānijā, Collegio Rot-
tondi privātā koledža no Gor-
la Minore Itālijā, Tehniskā vi-
dusskola no Nowy Targ Polijā, 
Oranje Nassau koledža no Nī-
derlandes un mēs, Madonas 
Valsts ģimnāzija no Latvijas. Jā-
piebilst, ka ar projekta partne-
riem no Itālijas, Spānijas, Nīder-
landes un projekta koordinatori 
jau bijām pazīstami no iepriek-
šējā Comenius projekta. Eras-
mus+ projekta beigu datums – 
2018. gada 30. septembris. 

Pirmajā projekta darbības 
gadā galvenais uzdevums – pē-
tījums par atkritumu apsaim-
niekošanu katrā projekta da-
lībvalstī, vietējā pilsētā, par 
paradumiem skolēnu ģimenēs, 
par zināšanām par atkritumu 
šķirošanu un pārstrādāšanu. 

Organizatoriskie jautājumi 
tika risināti un ievirze darbam 
dota pirmajā daudzpusējā mo-
bilitātē, kura notika Nīderlan-
dē, Zoetermeer pilsētā. Apmek-
lējot lielu atkritumu pārstrādes 
uzņēmumu Roterdamā, kā arī 
lielu dažādu izmantojamu ražo-
jumu pārpalikumu veikalu, sa-
pratām, cik daudz darāmā mū-
su pašu zemē. Tālāk, lai veiktu 
uzdevumu, studējām internetā 
pieejamos materiālus par Lat-
vijas atkritumu pārstrādes fir-
mām, tikāmies ar SIA “Ma-
donas namsaimnieks”, Vides 
pārvaldes, pašvaldības darbinie-
kiem, veicām aptaujas, aptau-
jājām 98 pašu skolas skolēnus, 
projektā iesaistītos skolēnus un 
viņu vecākus, veidojām prezen-
tācijas trīspusējai mobilitātei 
(Itālija, Polija, Latvija), kura no-
tika Gorla Minore pilsētā Itālijā. 

Secinājumi nebija pārāk ie-
priecinoši, atkritumu šķiroša-
na mājsaimniecībās diezgan vā-
ji attīstīta, atkritumus Latvijā 
(arī Madonā) pārstrādā nepie-
tiekamā apjomā. Domājot par 
ES uzstādījumiem 2020.–2030. 
u.c. gadiem, mūsu valstij darā-
mā ļoti daudz, jo noglabāt va-
rēs tikai pavisam nelielu daļu 
atkritumu, pārējie būs jāpār-
strādā. Gorla Minore mobilitā-
tes laikā apmeklējām Joint Re-
search centru (tas ir pētniecības 
centrs, tāda Eiropas Savienī-

jau pirmajā semestrī, un SMU 
ar saviem ražojumiem uzsā-
ka veiksmīgu dalību tajos. Feb-
ruāra sākumā viena no projekta 
trīspusējām mobilitātēm noti-
ka Madonā. Pie mums ieradās 
partneri no Spānijas un Itālijas. 
Spānijas skolēni bija nodibinā-
juši savu pirmo SMU un vispār 
pirmo reizi piedalījās tirdziņā 
(Valentīndienas), kurš notika 
Madonas pilsētas vidusskolā, 
tādējādi gūstot savu pirmo pie-
redzi. Mobilitātes nedēļā Bizne-
sa inkubatorā notika tikšanās 
ar jaunajiem Madonas uzņēmē-
jiem, tika iepazīts Biznesa in-
kubatora darbs, bet Madonas 
Valsts ģimnāzijas skolēni Kriš-
jānis Kucins un Kristers Ķeve-
ris (viņi arī projekta dalībnieki) 
novadīja darbnīcu par biznesa 
ideju radīšanu un to lietderību. 

Katra valsts mobilitātei bi-
ja sagatavojusi prezentāciju 
par uzņēmējdarbību. Mobilitā-
tes dalībnieki apmeklēja arī Ka-
rameļu darbnīcu, SIA “EKO 
Getliņi”. Protams, neizpalika 
Teātra sports, deju stunda, eks-
kursija uz Rīgu, dzīvošana ģi-
menēs, sniega peldes, slēpoša-
nas nodarbības u.c. aktivitātes.

Pēdējā mobilitāte notika 
Zviedrijā 2018. gada maijā. Šo-
reiz bija jāsagatavo lielā prezen-
tācija par SMU darbību, mūsu 
gadījumā tā aptvēra abus pro-
jekta gadus, jo projektā iesais-
tītie skolēni, kā jau tika mi-
nēts iepriekš, bija nodibinājuši 
savus uzņēmumus jau pirmajā 
gadā un guvuši atzīstamus pa-
nākumus gan tirdziņos Latvijā, 
gan starptautiskajos tirdziņos 
(par to varēja uzzināt vietējā 
presē, JAL mājaslapā, redzēt 
TV par atstarojošām mugur-
somām). Šajā mācību gadā lie-
liskus panākumus guva „Han-
dySac” gan Nacionālajā SMU 
gadatirgū, gan Starptautiska-
jā gadatirgū Lietuvā, kā arī uz-
varēja ASV Vēstniecības kon-
kursā un dosies uz Sietlu, ASV. 
Noslēgumam bija jāuzfilmē do-
kumentālā filma, kas saistīta 
ar uzņēmējdarbību. Mūsu ko-
manda izveidoja filmu par Ma-
donas mobilitāti, kurā ietvēra 
arī SMU piedalīšanos „Citā Ba-
zārā” TC Domina, kā arī parā-
dīja uzņēmējus atpūtas brīdī. 
Uz Zviedriju vedām līdzi SMU 
produkciju un fotogrāfijas iz-
stādei – EXPO. Klippan Tegel-
bruksskolan katra partnerskola 
noformēja EXPO stendu, pieda-
lījās sarunās par uzņēmējdar-
bību, atbildēja uz jautājumiem, 
prezentēja paveikto uzņēmēj-
darbības jomā, demonstrēja do-
kumentālo filmu. Uz noslēgu-
ma pasākumu bija ieradušies 
arī pilsētas Izglītības nodaļas 
un pašvaldības pārstāvji. 

Kopsavilkums par uzņēmēj-
darbību projekta īstenošanas 
otrajā gadā: no 15 projekta ko-
mandas skolēniem SMU darbī-
bā bija iesaistījušies 12 skolēni, 
kuri darbojās 9 SMU un pieda-
lījās 17 dažādos tirdziņos – sko-
lu, pilsētu, novadu, nacionāla-
jos un starptautiskajos.

Informāciju sagatavoja  
AIJA ŠMeISA,  

projekta koordinatore

Madonas ģimnāzisti piedalās erasmus+ 

ba miniatūrā, pārstāvēta katra 
valsts, ir pat katras valsts iela, 
plīvo prezidējošās valsts karogs), 
kur noskatījāmies pārskata pre-
zentācijas, kuras bija sagatavo-
juši centra darbinieki, kā arī do-
mājām par planētas nākotni. 
Katra trīspusējās mobilitātes da-
lībvalsts bija sagatavojusi arī īsu 
dokumentālo filmu par pētījuma 
tēmu, mūsu filma „Papīra ilgais 
ceļš” stāstīja par dalīto atkritu-
mu (papīra) šķirošanu un pro-
cesiem, kas notiek tālāk “Mado-
nas namsaimnieka” atkritumu 
šķirošanas laukumā un ko ražo 
no otrreizēji pārstrādātā papīra. 
Projekta izstrādes laikā katrā 
valstī tika apmeklēti atkritumu 
pārstrādes uzņēmumi. Visie-
spaidīgākais teritorijas un dar-
bu apjoma ziņā bija Malmes uz-
ņēmums “SYSAV”, kurā saražo 
68% enerģijas Malmes pilsētai. 

Katrai no mobilitātēm ga-
tavojām prezentācijas par savu 
skolu, pilsētu, video filmu par 
skolu, mobilitāšu laikā skolē-
ni dzīvoja viesģimenēs, iepazina 
vietējās kultūras tradīcijas, ap-
meklēja ievērojamas vietas. Ie-
spaidu radās daudz, pārdomu 
arī. Tikām iepazīstināti ar pro-
jekta partneru skolām, bija ie-
spēja apmeklēt dažas mācību 
stundas un nodarbības gan Nī-
derlandē, gan Itālijā. Nīderlan-
dē pabijām Hāgā, Amsterdamā, 
Leidenā, iepazinām mākslas un 
vēstures muzejus, braucām eks-
kursijā pa kanāliem, apskatījām 
dzelzs vārtus, kas noslēdz jūru. 
Itālijā apmeklējām Milānu (Mi-
lānas Domu, pirmo Milānas Ka-
toļu universitāti, Modes Mekas 
iepirkšanās galeriju), Varēzi, jo 
Gorla Minore atrodas Varēzes 
provincē, pabijām pie skaista-
jiem Itālijas ezeriem. Pēc katras 

mobilitātes tika veiktas aptau-
jas, kā arī izdota projekta avīze. 

Projekta darbības otrais 
gads – uzņēmējdarbības mācī-
šanās un skolēnu mācību uzņē-
mumu dibināšana un darbība. 
Jāpiebilst, ka Madonas Valsts 
ģimnāzijai šajā jomā ir liela pie-
redze, tāpēc bijām gatavi lab-
prāt tajā dalīties ar projekta 
partneriem. Projekta partner-
valstīs bija dažāda pieredze uz-
ņēmējdarbības mācīšanā skolā. 
Itālijai ir pieredzes gūšana vie-
nas nedēļas praksē uzņēmumos, 
un tajā  dodas vidusskolas klašu 
skolēni. Spānijā Uzņēmējdarbī-
bas kultūras mācību priekšmets 
tikko sākts ieviest, tāpēc mūsu 
spāņu partneri bija priecīgi gūt 
pieredzi no mums. Nīderlandē, 
Zviedrijā, Polijā, tāpat kā Lat-
vijā, uzņēmējdarbība notiek ar 
Junior Achievement atbalstu, 
bet viss atkarīgs no skolotājiem, 
kas vada SMU (skolēnu mācību 
uzņēmumus), no skolas vadības 
atbalsta un citiem aspektiem. 
Ideālā variantā projekta skolē-
nu dibinātajās SMU paredzēts 
izmantot otrreizējās izejvielas 
vai rūpnieciskos pārpalikumus 
savas produkcijas ražošanā.

2017. gada rudenī notika vi-
su partnervalstu koordinatoru 
mobilitāte Zviedrijā, kuras laikā 
sīki tika apspriests darbs otrajā 
projekta gadā un paredzamie re-
zultāti.

Lai palīdzētu mūsu partneru 
skolām, ģimnāzijas projekta ko-
mandas skolēni devās intervēt 
skolotāju (Biznesa inkubatora 
vadītāju) Ivetu Vabuli par SMU 
darbības uzsākšanu un darbību. 
Interviju pārtulkojām un nosū-
tījām partneriem. Tā tika atzīta 
par ļoti noderīgu. Tālāk projek-
ta izstrādes gaitā katrai valstij 

bija jāizstrādā biznesa vadlīnijas 
un jāaizsūta Nīderlandei, lai va-
rētu tās apkopot. Protams, da-
žādas valstis – dažādas pieejas. 
Mūsu komandas izstrādās vad-
līnijas tika atzītas par visnode-
rīgākajām, tika uzsvērts, ka tās 
balstītas uz mūsu ilggadējo pie-
redzi.

Nākošais solis – SMU dibinā-
šana, produkcijas ražošana, pie-
dalīšanās dažādos SMU tirdzi-
ņos. Ģimnāzijas skolēni savas 
firmas nodibināja jau 2017. ga-
dā un veiksmīgi piedalījās tirdzi-
ņos. Varam minēt šādus SMU: 
„Tutatempus”, kas ražoja pulk-
steņus no vecām vinila platēm, 
„Ramē” – veselīgu našķu ražo-
tājas, „Noix de Coco” – sejas un 
ķermeņa skrubju un masāžas eļ-
ļu ražotājas, „Lifesaver” – atsta-
rojošo aproču un jostu ražojumi 
(sākumā arī no rūpnieciskajiem 
pārpalikumiem un vecajām au-
tomašīnu jostām). Īpaši jāatzīmē 
SMU „Shine&Safe”, kurš ražoja 
multifunkcionālas mugursomas, 
čemodānu pārvalkus, sporta so-
mas ar atstarojošiem elemen-
tiem. Šis uzņēmums 2017./18. 
mācību gadā guva vislielākos pa-
nākumus dažādos tirdziņos Lat-
vijā un uzvarēja Starptautiskajā 
SMU tirgū Lietuvā. 

Vasarā vairāki projektā ie-
saistītie skolēni apmeklēja jau-
no uzņēmēju nometni Madonā, 
bet rudenī uzsāka darboties vēl 
vienā ar starptautisko SMU dar-
bību saistītajā projektā “Central 
Baltic Enterprise without Bor-
ders”. Te liels paldies jāsaka 
ekonomikas skolotājai un SMU 
iedvesmotājai Ivetai Vabulei. 

2018./19. mācību gadā pro-
jekta skolēni bija iesaistīti šādos 
SMU: „Anetes cepas”, „Handy-
Sac” u.c. Pirmie tirdziņi notika 

Biznesa ideju prezentācija Biznesa inkubatorā.

Gorla Minore ar saņemtajiem sertifikātiem.

Sarunā ar Klippan (Zviedrija) 
Izglītības nodaļas pārtstāvi.
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Liezēres pamatskola piedalās 
eSF projektā “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” no 2017. 
gada 1. aprīļa. esam viena no 
328 izglītības iestādēm, kura 
piedalās šajā projektā.

2017./2018. m.g. ir bijis īpaši 
ražīgs ar dažādām aktivitātēm 
projektā. Notikuši 34 karje-
ras attīstības atbalsta pasāku-
mi. No tiem daudzi organizē-
ti skolā. 1. semestrī skolēniem,  
skolotājiem, arī vecākiem bija 
iespēja piedalīties karjeras at-
tīstības atbalsta pasākumos – 
„Stikla brīnumi. Stikla pūtēja 
profesija” 12.09., „Uzņēmējdar-
bības pamati. Profesija – uzņē-
mējs”12.10., „Planetārijs – jau-
nu profesiju atklājējs” 16.10., 
„Absolventa stunda – manikī-
ra, nagu kopšanas speciālista 
meistardarbnīca” 3.11., “Ab-
solventa stunda – Zemessargs – 
Tēvzemes sargs” 15.11.; 2. se-
mestrī – „Medus brokastis” 
7.02., „Ciemos Viļakas robež-
sardze” 12.02., „Ātrie randiņi” 
ar profesiju pārstāvjiem 09.03., 
“Profesiju kolāža” (orientēša-
nās spēle “Profesiju mājas”) 
29.05. 

Kā īpaši aizraujošs, daudz-
veidīgu profesiju iepazīšanas 
veids tika piedāvātas ekskursi-
jas uz uzņēmumiem, valsts ies-
tādēm, lauku saimniecībām, 
profesionālajām skolām u.c. 
vietām. 1. semestrī organizē-
tas 5 izglītojošas ekskursijas – 
„Profesijas Rīgas zoodārzā” Rī-
gā 14.09. 1. klasei, „Iepazīsim 
profesijas 1” Rāmkalnos un Rī-
gā 24.11. 7.–9. klasei, „Bizne-
sa pasaules ceļos” Jēkabpilī un 
Madonā 30.11. 6. klasei, „Pro-
fesijas ir tik dažādas!” 1.12. 
Sarkaņos un Madonā 2. klasei, 
„Amatam zelta pamats” Ine-
šos 7.12. 3. klasei; 2. semestrī 
pabūts 8 izglītojošās ekskur-
sijās – „Kārumu ražotņu pro-
fesiju pasaulē” Rīgā 26.01. 1.–
8.klašu skolēniem; „Naudas 
koks 2018” Priekuļos 01.03. 8., 
9. klašu skolēniem; „Iepazīsim 
profesijas 2” Skrīveros un Rī-

gā 23.03. 5., 6. klašu skolēniem; 
„Karjeras dienas bums 2018” 
Barkavā 24.04. 8., 9. klašu sko-
lēniem; „Iepazīsim profesijas 
3” Lazdonā un Kalsnavā 16.05. 
1., 4. klašu skolēniem; „Ko da-
ra kāds lauksaimnieks?” Lu-
bejā 24.05. 2. klašu skolēniem; 
„Profesiju mikslis sportā” Rīgā 
02.06. 2.–8. klases skolēniem; 
„Profesijas aktīvās atpūtas ob-
jektos” Rīgā 08.06. 1.–7. klašu 
skolēniem. Visi šie karjeras at-
tīstības atbalsta pasākumi bija 
orientēti uz skolēnu pašnovēr-
tējuma veikšanu, profesiju ie-
pazīšanu un izglītības iespēju 
izpēti. Paldies Liezēres pagas-
ta pārvaldei par atbalstu trans-
porta nodrošināšanā pasāku-
miem!

Lielākā veiksme projektā 
Liezēres pamatskolā ir Absol-
venta stundas, kad pie mums 
ciemojas mūsu skolas absol-
venti, lai ar iedvesmas pilniem 
pieredzes stāstiem un prak-
tisko darbošanos kopā ar sko-
lēniem parādītu, ka viss šajā 
dzīvē ir iespējams, vajag tikai 
atrast savu sirds aicinājumu un 
uz to mērķtiecīgi tiekties. Ab-

solventa stundās  un citu kar-
jeras attīstības atbalsta pasā-
kumu ietvaros esam tikušies 
ar Liezēres pamatskolas absol-
ventiem – manikīra, nagu kop-
šanas speciālisti A.Abramovu, 
zemessargu A.Ķeirānu, uz-
ņēmēju E.Celmiņu, frizie-
ri I.Metuli, smilšu terapei-
ti I.Jansiņu, masieri J.Terišku, 
ārsta palīgu B.Naudiņu, autom-
ehāniķi A.Belku, IT speciālistu 
P.Repeli, viesnīcas administra-
toru E.Ķeirānu, jurista palīgu 
M.Prokiraiti, jumiķi E.Krampi, 
ugunsdzēsēju M.Klimoviču, po-
licistu V.Fiļovu, topošo žurnā-
listi Z.Bikovsku. Visas šīs tikša-
nās bija ar pievienoto vērtību, 
apliecinājums, ka Liezēres pa-
matskolā ir mācījušies talan-
tīgi, radoši un mērķtiecīgi jau-
nieši, kas labprāt atgriežas savā 
skolā un dalās pieredzē par sa-
vu karjeru. Absolventa stun-
das noteikti turpināsim arī nā-
kamajā mācību gadā, uzaicinot 
vēl daudzus Liezēres pamatsko-
las absolventus.

Projekta ietvaros esam pie-
dalījušies arī centralizētajos pa-
sākumos. 1. semestrī 2 pasāku-

mos – „Iekšlietu un aizsardzības 
jomu profesiju iepazīšana” Ma-
donā 8.–9. klašu skolēniem 
12.10., „Nepareizais un parei-
zais ceļš uz karjeru” Kalsna-
vas pamatskolā 8.12.6., 7. klašu 
skolēniem; 2. semestrī – 3 pasā-
kumos – „Profesiju karnevāls” 
09.01. 1.–4. klašu skolēniem; 
„Profesiju rēbuss” 21.03. 5.–7. 
klašu skolēniem; „Mazās māks-
las dienas Madonā” 22.03. 1.–9. 
klašu skolēniem. Tie visi bija in-
teresanti, izglītojoši un motivē-
joši pasākumi ikvienam dalīb-
niekam.

4.02. 8.–9. klašu skolēni de-
vās Ēnu dienā, tādējādi iepazīs-
tot profesijas.

Ikdienā pedagogs karjeras 
konsultants J.Pabērza klasēm 
vadīja nodarbības par dažādām 
karjeras tēmām, sanāksmēs in-
formēja gan skolotājus, gan ve-
cākus par projekta norisi. Pro-
jektu nedēļā 8. klases skolniece 
U.U.Zelča izstrādāja projek-
ta darbu par karjeras projek-
ta aktivitātēm Liezēres pamat-
skolā, tā ietvaros veica skolēnu 
anketēšanu. Ikvienam skolē-
nam, arī skolotājiem un vecā-

Karjeras projekta aktivitātes LiezērēMadonas ģimnāzisti piedalās erasmus+ 

28. maija pēcpusdienā mājīgajās 
Madonas Biznesa inkubatora 
telpās notika Erasmus+ projekta 
‘’For a better future for  
students of the next  
generation” 
(„Nākošas  
paaudzes 
skolēnu labākai 
nākotnei”) 
noslēguma 
mini konference, 
kurā piedalījās 
Madonas 
Valsts ģimnāzijas 
skolēni – projekta 
dalībnieki, skolas vadība, 
skolotāji un vecāki. 

Tikšanās mērķis bija kopī-
gi atskatīties uz projekta laikā 
paveikto darbu, gūto pieredzi, 
piedzīvojumiem katrā no mobi-
litātēm, ieskaitot projekta dalīb-

nieku viesošanos Latvijā.
Erasmus+ projekta darbī-

bas laiks bija 2 gadi, kuru lai-
kā Madonas Valsts ģimnāzijas 

skolēni devās uz 3 val-
stīm (Nīderlandi, Itā-

liju, Zviedriju) un šī 
gada februārī uz-
ņēma ciemiņus no 
Spānijas un Itāli-
jas arī Madonā. 

Projekta pir-
mā gada tēma bija 

par atkritumu pār-
strādi, to “ceļu” no 

mūsu rokām līdz pat, la-
bākajā gadījumā, pārstrādātam, 
otrreizēji lietojamam priekšme-
tam. Šīs tēmas ietvaros dažādās 
valstīs mēs dzirdējām lekcijas, 
apmeklējām uzņēmumus, kas 
nodarbojas ar atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu, pārstrādi, kā 
arī paši veidojām informatīvus 

erasmus+ projekta noslēguma konference

video materiālus. Otrā gada lai-
kā vairāk tika spriests par veik-
smīgas uzņēmējdarbības prin-
cipiem, pieredzi ieguvām reālā 
darbībā, dibinot skolēnu mācī-
bu uzņēmumus.

Kad mini konferences klāt-
esošie tika iepazīstināti ar pro-
jekta darbību, rezultātiem, sko-
lēnu personīgo pieredzi, tad visi 
tika aicināti baudīt lielo Eras-
mus+ torti, kas pavisam saldi 

mūs sveica projekta finišā! 
Par projekta īstenošanu un 

atbalstu Madonas Valsts ģim-
nāzijā sirsnīgu paldies sakām 
skolas vadībai, skolotājiem un 
projekta koordinatorēm.

Informāciju sagatavoja  
reNāte Berķe, 

projekta dalībniece

Erasmus+ projekta komanda.

kiem bija iespēja sekot līdzi 
projekta aktivitāšu norisēm 
arī neklātienē, jo 2017./2018. 
m.g. gandrīz par visiem kar-
jeras attīstības atbalsta pasā-
kumiem bija publikācijas Lie-
zēres pagasta pārvaldes mājas 
lapā, arī reģionālajā laikraks-
tā „Stars”. 

Ir padarīts liels darbs. Pal-
dies Liezēres pamatskolas ad-
ministrācijai, skolēniem, sko-
lotājiem, vecākiem par aktīvu 
iesaistīšanos projektā! Paveik-
tais nesis gandarījumu, vēlmi 
un drosmi turpināt projektu 
ar tikpat lielu enerģiju kā līdz 
šim. Kā iedvesmas avots šim 
darbam ir Ričarda Baha grā-
matiņa „Kaija vārdā Džona-
tans Livingstons.” Tas ir ro-
mantisks stāsts par kaiju, kas 
vēlējās iemācīties lidot ātrāk, 
augstāk un tālāk nekā citi. 
Protams, grāmata jau nav par 
putniem, bet par mums. Tā at-
klāj tos slēptos, īpašos sap-
ņus, ko dziļi sirds dziļumā gla-
bā katrs no mums – par iespēju 
sasniegt iekšējo brīvību, sajū-
tu par dzīves jēgas esību, iegūt 
plašu skatījumu un izpratni 
par pasauli, nepārtrauktu kus-
tību ceļā uz pilnību. Kopā ar 
Džonatanu mēs saprotam, ka 
šajā pasaulē nav nekā neiespē-
jama, viss ir atkarīgs tikai no 
gara spēka un gājēja mērķtie-
cības.

Paldies sadarbības partne-
riem, maniem kolēģiem – peda-
gogiem karjeras – citās skolās, 
karjeras  projekta koordinato-
rei novadā Vivitai Vecozolai, ik-
vienam labajam cilvēkam, kas 
bija līdzās, lai projekts veik-
smīgi realizētos!

Informāciju sagatavoja 
JOLANtA PABērzA, 

Liezēres pamatskolas pedagogs, 
karjeras konsultants

6. klase Biznesa inkubatorā ar Māri Olti.
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Jau ceturto reizi Madonas pilsēta uzņems 
Pasaules labākos rollerslēpotājus.

Sacensības tradicionā-
li sāksies ar sprintu Raiņa ie-
lā pie kultūras nama 20. jūli-
jā plkst. 16.00 – kvalifikācijas 
braucieni un no 17.30 – fināl-
braucieni. Plkst. 19.00 – sa-
censību atklāšana Saieta lau-
kumā.

21. jūlijā pirmo reizi notiks 
Masu starta sacensības Mado-
nas pilsētas ielās, kur dāmas 
sacentīsies 15 km distancē, bet 
vīri 20 km distancē. Starti no 
plkst. 15.00–18.00.

Sacensības noslēgsies ar 
individuālo distanci klasiskajā stilā  
Smeceres silā 22. jūlijā plkst. 9.00.

Raimo Vīgants jau vairākkārt kāpis uz pje-
destāla Pasaules kausa izcīņas sacensībās. Do-
simies viņu atbalstīt klātienē tāpat kā pērē-

jos Madonas sportistus, 
kas piedalīsies šajā pos-
mā: Kitiju Auziņu, Niku 
Saulīti, Ilvaru Bisenie-
ku, Uvi Akmentiņu.

Lai izdodas mūsu 
sportistiem sasniegt la-
bākos rezultātus!

Sacensībās dalību 
jau pieteikuši sportis-
ti no Norvēģijas, Zvied-
rijas, Krievijas, Itāli-
jas, Čehijas, Slovākijas, 
Dānijas, Lietuvas, Uk-
rainas.

Informāciju sagatavoja GUNārS IKAUNIeKS

Pasaules kauss rollerslēpošanā Madonā 20–22. jūlijā


