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Februārī apstiprināts  
Madonas novada 
pašvaldības budžets 
2020. gadam.

8.–9. lpp.

Aktualizēts investīciju 
plāns 2018.–2020.
gadam, kas atspoguļo 
līdzekļu un aktivitāšu  
kopumu, kuru šogad 
pašvaldība plāno 
ieguldīt attīstībā.

10. lpp.

Akcentējot cilvēku 
savstarpējo attiecību 
nozīmi, 17. martā tiek 
atzīmēta Vispasaules 
sociālā darba diena. 
Madonā tiks piedāvātas 
divas aktivitātes, 
parādot sociālā darba 
profesijas aspektus 
redzamākus vietējai 
sabiedrībai.

11. lpp

Aicinām pieteikties 
gidiem! 18. jūlijā puķu 
un dārzu mīļotāji 
pulcēsies Madonas 
novadā, piedaloties 
Latvijas puķu draugu 
saietā “Dārzu ekspresis: 
Kalsnava–Vestiena–
Madona”. 

16. lpp

LIAA Madonas biznesa inkubatorā  
sākusies 2020. gada pavasara uzņemšana

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatoros sākusies 
2020. gada pavasara 
uzņemšana, aicinot jaunos 
uzņēmējus un biznesa 
ideju autorus pieteikties 
pirmsinkubācijas vai 
inkubācijas programmai. 

No 2020. gada 1. marta līdz 
20. martam ir atvērta pietei-
kumu pieņemšana dalībai in-
kubācijas un pirmsinkubācijas 
programmās:

Pirmsinkubācijas program-
ma ir piemērota gan fiziskām, 
gan juridiskām personām, ku-
ras vēlas izvērtēt savas bizne-
sa idejas dzīvotspēju. Program-
ma ilgs sešus mēnešus un tās 
laikā dalībnieki saņem visu ne-
pieciešamo (semināri, lekcijas, 
mentorings) savas idejas attīs-
tīšanai. Izklausās interesanti? 
Vairāk par programmu uzzi-
ni šeit: https://ej.uz/magnetic
PINK

Laura Nikolovska kafejnī-
cas “Kūku feja” Madonā īpaš-
niece: “Pirmsinkubācija deva 
nepieciešamās zināšanas sava 
uzņēmuma izveidei. Pirmsin-
kubācijas grupa un visa inku-
batora kopiena kļuva par ļoti 
nozīmīgiem uzņēmējdarbības 
kontaktiem – pirmie, atbalsto-
šākie un uzticamākie sadar-

bības partneri. Tagad izvir-
zīts nākamais mērķis – startēt 
konkursā uz inkubācijas prog-
rammu. Savas kūkotavas at-
vēršana bija lēciens jaunajā un 
nezināmajā, bet ar zināšanām 
un atbalstošiem cilvēkiem tas 
ir izdevies.”

Inkubācijas programmā 
papildus pirmsinkubācijas at-
balstam dalībnieks saņem 50% 
līdzfinansējumu biznesa attīs-
tībai nepieciešamo pakalpoju-
mu iegādei, kā arī iekārtu un 
izejmateriālu izmaksu segša-
nai. Inkubācijas atbalstu var 
saņemt komersanti, kas nav 
reģistrēti ilgāk par 3 gadiem. 
Izklausās interesanti? Vairāk 
par programmu uzzini šeit: 
https://ej.uz/magneticINK

Jurģis Zvirgzdiņš SIA 
“Cesvaines vīns” vadītājs: “In-
kubācijas grantu program-
ma, biznesa kontakti un men-
tori jaunajam uzņēmējam ir 
milzīgs atbalsts. Konsultācijas 
un ikgadējā mērķu izvērtēša-

na liek nepārtraukti fokusēties 
un paturēt prātā, kas ir svarī-
gākais, izvirzīt prioritātes, un 
saprast, kādi ir nākamie soļi, 
lai palielinātu uzņēmuma ap-
grozījumu, ieietu eksporta tir-
gos un neapstātos pie sasnieg-
tā. Manam uzņēmumam LIAA 
Madonas biznesa inkubators ir 
bijis ievērojams atbalsts attīstī-
bas lēcienam.”

Pieteikumus pirmsinkubā-
cijai un inkubācijai varēs ie-
sniegt klātienē LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā, Blaumaņa 
ielā 3, Madonā, kā arī elektro-
niski, nosūtot elektroniski pa-
rakstītu pieteikumu uz liaa@
liaa.gov.lv (edoc iesniegšanas 
termiņa laika zīmogs – līdz 
plkst. 23.59).

LIAA Madonas biznesa in-
kubatorā šobrīd darbojas 28 in-
kubācijas programmas dalīb-
nieki un 20 pirmsinkubācijas 
ideju autori. Inkubācijas dalīb-
nieki no Madonas eksportē uz 
11 valstīm gan Eiropā, gan ār-

pus tās un to kopējais apgro-
zījums ir vairāk nekā 3,5 milj. 
EUR gadā. LIAA Madonas biz-
nesa inkubatora dalībnieki ie-
snieguši vairāk nekā 180 gran-
ta pieprasījumi, kas palīdzējis 
attīstīt ražotnes, iegādāties ap-
rīkojumu un iekārtas. 

Uzņēmēji saņem atbalstu 
telpu nomai un grāmatvedības 
pakalpojumiem, kā arī zīmola 
izstrādei, mārketingam un pat 
investīciju plāna izveidei. In-
kubators pagājušajā gadā orga-
nizējis 63 pasākumus, konsul-
tācijas un biznesa apmācības, 
kurās piedalījušies gan inku-
batora dalībnieki, gan citi re-
ģiona uzņēmēji un interesenti.  

Pašlaik LIAA Biznesa in-
kubatoros kopumā ir 701 da-
lībnieks – biznesa ideju autors 
vai uzņēmums. No tiem 249 
pirmsinkubācijas programmā 
pārbauda savas biznesa idejas 
dzīvotspēju un 452 dalībnie-
ki ir inkubācijas programmā. 
LIAA biznesa inkubatori var 
sniegt neatsveramu atbalstu 
Tava uzņēmuma izaugsmes lē-
cienam.

Papildus informācija:
LIAA Madonas  
biznesa inkubatorā
Blaumaņa ielā 3, Madonā
madona@liaa.gov.lv
Tālrunis: +371 62400907
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Madonas novada pašvaldības domes 
21. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par Madonas 
novada 
bāriņtiesas 
nolikuma 

apstiprināšanu
Apstiprina Madonas novada 

bāriņtiesas nolikumu. Ar to ie-
pazīties iespējams www.madona.
lv sadaļā pašvaldība/pašvaldības 
iestādes/bāriņtiesa.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu izstādes  
organizēšanai

Nolemj piešķirt finansēju-
mu izstādes “Barkava. Māls. 
Vēstījums iz senajām mājvie-
tām” organizēšanai 1 500 eiro no 
Barkavas pagasta pārvaldes ne-
sadalītajiem finanšu līdzekļiem. 
Izstāde no 2020. gada 20. marta 
līdz 26. aprīlim skatāma Mado-
nas novadpētniecības un māks-
las muzejā. Izstādes mērķis ir 
nodot jaunajai paaudzei vērtības 
par kultūras mantojumu – sena-
jām mājvietām Barkavas pagas-
tā.

Par fi nansējumu grīdas 
mazgājamās mašīnas 
iegādei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu lietotas grīdas mazgājamās 
mašīnas iegādei 1 813,79 eiro no 
Barkavas pagasta pārvaldes ne-
sadalītajiem finanšu līdzekļiem.

Par mantisko ieguldījumu 
pamatkapitālā

Nolemj palielināt SIA “Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu par 44 600 eiro 
(SIA “Baltijas vērtētāju grupa 
DDS” novērtējuma apmērā), no-
dodot un ieguldot pamatkapitālā 
mantu – centralizētās ūdensap-
gādes inženierkomunikāciju tra-
ses ar aprīkojumu, kas atrodas 
Kalsnavas pagasta, Jāņukalnā, 
Strauta ielā.

Par grozījumiem 
Lazdonas feldšerpunkta 
pakalpojumu cenrādī

Lai saskaņotu līdzmaksāju-
mus ar valstī noteikto, nolemj 
veikt grozījumus Madonas nova-
da pašvaldības domes 29.03.2018. 
lēmuma Nr. 138 (protokols Nr. 5, 
31. p.) “Par Madonas novada paš-
valdības maksas pakalpojumu 
cenrāžu apstiprināšanu” pieliku-
mā Nr. 6 “Lazdonas pagasta pār-
valdē sniegtie maksas pakalpo-
jumi un to cenrādis” Lazdonas 
feldšerpunkta pakalpojumiem:

Svītrot 2. punktā pakalpoju-
mu: Pacienta iemaksa par feldše-
ra apmeklējumu EUR 1,42. 

Papildināt 2. punktu ar šā-
diem pakalpojumiem:

“Pacienta līdz 65 gadu vecu-
mam iemaksa par feldšera ap-
meklējumu EUR 2,00;

Pacienta no 65 gadu vecuma 
iemaksa par feldšera apmeklēju-
mu EUR 1,00;

Elektrokardiogrāfija EUR 
2,00.”

Lēmums stājas spēkā ar 
21.01.2020.

Par fi nansiālu atbalstu 
biedrībai “KASTANĪTIS – 
BĒRNIEM”

Nolemj līdz pašvaldības un 
biedrības “KASTANĪTIS – BĒR-
NIEM” sadarbības attiecību sa-
kārtošanai atbalstīt finansēju-
ma pieprasījumu daļēji un ieteikt 
Madonas novada pašvaldības Fi-
nanšu nodaļai pašvaldības 2020. 
gada budžeta projektā paredzēt  
biedrības “KASTANĪTIS – BĒR-
NIEM” aktivitātēm 1 500 eiro.  

Biedrība “KASTANĪTIS – 
BĒRNIEM” veic topošo un jau-
no vecāku un viņu mazuļu izglī-
tošanu bebīšu skoliņā “Asniņš”. 
Izmaksas bebīšu skoliņas “As-
niņš” darbības nodrošināšanai 
2020. gadā veido samaksa pieai-
cinātajiem speciālistiem, izdevu-
mi kancelejas preču iegādei un 
informatīvo materiālu sagatavo-
šanai, bankas konta  apkalpoša-
nai un citi izdevumi. 

Par fi nansiālu 
atbalstu  biedrībai 
“Spēkavots”

Nolemj atbalstīt Madonas re-
ģiona audžuģimeņu biedrības 
“SPĒKAVOTS” finansējuma 
pieprasījumu 1 300 eiro apjomā 
2020. gada aktivitātēm.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Prāta Spēles” 

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu 450 eiro apmērā biedrī-
bai “PRĀTA SPĒLES” pasāku-
ma “Prāta Spēles Latvijas kauss 
2020” organizēšanai 2020. gadā, 
iekļaujot to 2020. gada Attīstības 
nodaļas kultūras pasākumu bu-
džetā. Izmaksās ietilpst spēles 
sagatavošana, materiāli tehnis-
kais nodrošinājums, komandu 
reģistrācija, spēles vadīšana un 
atspoguļošana medijos ar bildēm 
un rakstu par spēli.

Nolemj piešķirt Madonas pil-
sētas kultūras nama telpas bez 
nomas maksas pasākuma norisei 
2020. gada 11. aprīlī.

PRĀTA SPĒLES ir izklai-
dējoša erudīcijas komandu spē-
le, kas darbojas kopš 2010. gada 
un šobrīd ir lielākais šāda veida 
viktorīnu organizators Latvijā. 
Par godu Latvijas simtgades svi-
nībām PRĀTA SPĒLES koman-

da sadarbībā ar LV100 biroju un 
Latvijas Pašvaldību savienību 
2018. un 2019. gada laikā reali-
zēja vislatvijas turnīrus PRĀTA 
SPĒLES LATVIJAS KAUSS, 
sniedzot iespēju mūsdienīgā un 
interaktīvā veidā uzrunāt iespē-
jami plašu sabiedrības daļu, pār-
baudot un paplašinot zināšanas 
par Latviju.

Par atbrīvošanu 
no telpu nomas 
maksas

Nolemj atļaut izmantot Ma-
donas kultūras nama lielo zā-
li profesionālās pilnveides kur-
sa “Latvijas kultūras vēstnieki 
2019” dalībnieku viesošanās pa-
sākumā bez nomas maksas. 

Programmas “Latvijas kul-
tūras vēstnieki 2019” dalībnieki, 
turpinot kustības aizsāktās tra-
dīcijas, tālākajai profesionālajai 
izaugsmei un stiprinot savstarpē-
ju sadarbības tīklu, ir ieplānojuši 
2020. gadā rīkot četras izbrauku-
ma  pieredzes apmaiņas tikšanās. 
Pirmā tikšanās – 2020. gada 19. 
februārī Madonā.

Par stīgu instrumentu 
spēles audzēkņu 
konkursu

Apstiprina Vidzemes reģiona 
mūzikas skolu stīgu instrumen-
tu spēles audzēkņu konkursa no-
likumu.

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 500 eiro apmērā biedrībai 
“Vidzemes jauno talantu atbal-
sta fonds” Vidzemes reģiona mū-
zikas skolu stīgu instrumentu 
spēles audzēkņu konkursa orga-
nizēšanai no budžetā izglītības 
pasākumam šim mērķim pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Konkurss tiek rīkots ar mēr-
ķi veicināt mūzikas skolu vijoles, 
alta un čella spēles audzēkņiem 
gūt profesionālo izaugsmi un 
konkursu praksi. Konkursu rīko 
Vidzemes Jauno talantu atbalsta 
fonds sadarbībā ar Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolu un Ma-
donas novada pašvaldību. 

Par fi nansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansējumu 
748 eiro apmērā mūzikas pulci-
ņa vadītājai (2 stundas nedēļā) 
un teātra un leļļu teātra studijas 
vadītājai (2 stundas nedēļā) dar-
ba samaksas nodrošināšanai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no budže-
ta pedagogu darba samaksai pa-
redzētā finansējuma no 2020. ga-

da 2. janvāra līdz 30. jūnijam.

Par vērtēšanas kritērijiem 
grāmatu izdošanas 
atbalstam

Madonas novada pašvaldībai 
regulāri tiek lūgts atbalsts Mado-
nas novada autoru grāmatu izdo-
šanai. Lai lemtu par piešķiramā 
finansējuma apmēru, Kultūras 
un sporta jautājumu komiteja ir 
izveidojusi vērtēšanas kritērijus, 
uz kuriem pamatojoties, turp-
māk tiks pieņemts lēmums par 
konkrētā gadījuma līdzfinansē-
šanas apmēru. 

1. Atbalstīt Madonas novada 
autoru grāmatu izdošanas šādos 
gadījumos:

1.1. autoram ir iepriekšējas 
publikācijas; 

1.2. autors ir saņēmis nozares 
speciālista /-u atzinīgus novērtē-
jumus; 

1.3. projekts atbalstīts citos 
kultūras projektu konkursos;

1.4. autors ir Latvijas Rakst-
nieku savienības biedrs;

1.5. grāmatas saturs saistīts 
ar Madonas novadu.

2. Iesniegumam par grāma-
tas izdošanas atbalstu jābūt pie-
vienotai tipogrāfijas izdevumu 
kopējai tāmei. Atbalstu piešķir 
10% apmērā no kopējiem grāma-
tas tipogrāfijas izdevumiem, bet 
ne vairāk kā 1 000 eiro apmērā. 

3. Madonas novada pašval-
dība savā īpašumā, atkarībā no 
kopējās grāmatas tirāžas, iegūst 
atbalstītās grāmatas 20–30 ek-
semplārus, kurus nodod Mado-
nas novada bibliotēkai.

4. Citus iesniegumus par grā-
matu izdošanu izskata atsevišķi 
noteiktajā kartībā.

Par Uzņēmēju sadarbības 
projektu konkursa 
nolikumu 

Apstiprina Uzņēmēju sadar-
bības projektu konkursa noliku-
mu 2020. gadam. Ar to iepazīties 
iespējams mājaslapā www.busi
nessmadona.lv.

Kopš 2016. gada Madonas no-
vada pašvaldībā kā viens no at-
balsta instrumentiem pievilcīgas 
un atbalstošas uzņēmējdarbības 
vides veidošanai ir “Uzņēmēju 
sadarbības projektu konkurss”. 
Tā ietvaros tiek piešķirts līdzfi-
nansējums Madonas novada uz-
ņēmumu kopīgo aktivitāšu pro-
jektiem, kas paredz:

· kopīgas mārketinga aktivi-
tātes; 

· kopīgu dalību dažādās no-
zaru izstādēs, gadatirgos;

· kopīgas aktivitātes noieta 
tirgus paplašināšanai un jaunu 
noieta tirgu apgūšanai;

· sadarbību pētniecībā un 
inovācijās ar zinātniskajām insti-
tūcijām.

Laika posmā no 2016. gada 
līdz 2019. gadam konkursa ietva-
ros piešķirts pašvaldības grants 
15 projektu īstenošanai, kā re-
zultātā atbalstu saņēmuši 45 uz-
ņēmumi – kopējais finansējums 
15 000 eiro.

Par biznesa ideju 
konkursa 
“Madona var labāk!” 
nolikumu 

Apstiprina biznesa ideju kon-
kursa “Madona var labāk!” noli-
kumu 2020. gadam. Ar to iepa-
zīties iespējams mājaslapā www.
businessmadona.lv.

Jaunu uzņēmumu izveide un 
esošo attīstība ir viens no būtis-
kākajiem novada izaugsmes un 
attīstības faktoriem, līdz ar to 
biznesa ideju konkurss “Madona 
var labāk!” ir ļoti būtisks pašval-
dības rīks pievilcīgas un atbals-
tošas uzņēmējdarbības vides vei-
došanai, stimulējot jaunizveidoto 
inovatīvo uzņēmumu īpatsvara 
pieaugumu un esošo uzņēmumu 
attīstību, darbavietu radīšanu un 
bezdarba samazināšanu, jaunu 
produktu un pakalpojumu veido-
šanu, kā arī uzņēmēju konkurēt-
spējas veicināšanai Madonas no-
vada administratīvajā teritorijā. 

Laika posmā no 2013. gada 
līdz 2019. gadam grantu konkur-
sa “Madona var labāk!” ietva-
ros atbalstītas 112 biznesa idejas, 
līdzfinansējot 54 uzņēmējdarbī-
bas attīstības projektus un 58 uz-
ņēmējdarbības uzsākšanas pro-
jektus.

Par grantu konkursa 
nolikumu 

Apstiprina grantu konkursa 
“Sertifikācijas un standartu ie-
viešana uzņēmumā” nolikumu 
2020. gadam. Ar to iepazīties ie-
spējams mājaslapā www.busni
nessmadona.lv.

Labai uzņēmuma vadības sis-
tēmai ir izšķiroša nozīme uzņē-
muma attīstībā. Vadības sistēma 
uzņēmumā apliecina atbilsto-
šu attīstības politiku, sakārto-
tus iekšējos un ārējos procesus, 
ļaujot uzņēmumam sasniegt sa-
vus biznesa mērķus un samazi-
not ar tā darbības vadību saistī-
tos riskus.

Pašvaldības grantu konkurss 
“Sertifikācijas un standartu ie-
viešana uzņēmumā” paredz pie-
šķirt līdzfinansējumu Madonas 
novada uzņēmumu kvalitātes, 
vides, darba drošības, pārtikas 
drošības un energopārvaldības 
sistēmu ieviešanas audita pakal-
pojuma veikšanai un dokumen-
tācijas sagatavošanai, tādējādi 
atbalstot sistēmu ieviešanu no-
vada uzņēmumu darbības efek-
tivizācijai un ilgtspējas nodroši-
nāšanai.
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Par valsts mērķdotācijas sadali interešu 
un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem

Sadalīt Madonas novada pašvaldības interešu izglītī-
bas programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. au-
gusta 122 628 eiro apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitā-
tes pakāpi – 685 eiro.

Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu 
pedagogiem piemaksai par kvalitāti

Nolemj piešķirt finansēju 17 404 eiro apmērā pedago-
giem piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. 
augusta, no budžetā pedagogu darba samaksai paredzē-
tajiem līdzekļiem saskaņā ar pievienoto sarakstu.

Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu
Nolemj deleģēt biedrībai “Bērnu un jauniešu apvienī-

ba „Rīts”” pašvaldības kompetencē esošus pārvaldes uz-
devumus, kas izriet no Jaunatnes likumā noteiktajām 
funkcijām darbam ar jaunatni:

1) neformālās izglītības pasākumu, projektu un prog-
rammu īstenošanu;

2) jauniešu iesaistīšanu jaunatnes organizācijās vai 
jauniešu iniciatīvu grupās un brīvprātīgajā darbā;

3) sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu ie-
kļaušanu vienaudžu vidē;

4) starpkultūru dialogu jauniešu mērķauditorijā;
5) konsultācijas jauniešiem par viņiem aktuālām tē-

mām;
6) jauniešu iesaistīšanos pašvaldības darbā ar jaunat-

ni un tā ietvaros organizētajos pasākumos, projektos un 
programmās;

7) citu uzdevumu izpildi atbilstoši pašvaldības kompe-
tencei jaunatnes politikas nozarē.

Pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirt finansējumu: 
2020. gadā – 21 704 eiro apmērā.

Par Koku ciršanas komisijas sastāva 
apstiprināšanu

Sakarā ar Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājas at-
griešanos darbā pēc prombūtnes, nolemj apstiprināt Ma-
donas novada pašvaldības Koku ciršanas komisiju seko-
jošā sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – Guntis Ķeveris, 
Madonas pilsētas pārvaldnieks, komisijas locekļi: Gi-
ta Lutce, Īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītāja, Vilnis 
Trops, Madonas mežniecības mežsargs.

Atzīt par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldī-
bas domes:

2.1. 2018. gada 27. septembra sēdes lēmumu Nr. 405 
(protokols Nr. 18, 29. p.) “Par izmaiņām Koku ciršanas 

komisijas sastāvā”; 
2.2. 2018. gada 18. decembra sēdes lēmumu Nr. 509 

(protokols Nr. 22, 5. p.) “Par izmaiņām Koku ciršanas ko-
misijas sastāvā”.

Par pagastu pārvalžu vadītāju  
atbrīvošanu no amata

Nolemj ar  2020. gada 31. janvāri (pēdējā darba die-
na) atbrīvot:

– Jāni Riekstu no Madonas novada Lazdonas pagasta 
pārvaldes vadītāja amata;

– Andreju Jankovski no Madonas novada Dzelzavas 
pagasta pārvaldes vadītāja amata;

– Andreju Piekalnu no Madonas novada Aronas pa-
gasta pārvaldes vadītāja amata.

Par pārvaldes vadītāja Liezēres un Vestienas 
pagastos iecelšanu amatā 

Pamatojoties uz 2019. gada 30. decembra domes lēmu-
mu “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, 
Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada paš-
valdības centrālās administrācijas amata vienību saraks-
tu apstiprināšanu”, ir izveidota amata vienība “pagasta 
pārvaldes vadītājs Liezēres un Vestienas pagastos”.  

Nolemj ar 2020. gada 3. februāri iecelt Artūru Vāve-
ri par pārvaldes vadītāju Liezēres un Vestienas pagastos. 

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

Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārē-
jās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestā-
žu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto valsts 
mērķdotāciju no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. augusta 
2 199 728 eiro apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes 
pakāpi – 1 488 eiro.

Nolemj iedalīt Dzelzavas speciālajai pamatskolai 
valsts mērķdotāciju no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. au-
gusta 369 705 eiro apmērā, t.sk. pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai, piemaksai par 3. kvalitātes pakāpi un 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 152 648 
eiro.

izglītības iestādes nosaukums
Tarifikācijai 

mēnesī 
Mēnesim 
ar VSAOI

8 
mēnešiem

Madonas Valsts ģimnāzija 30984,33 38448 307584

Madonas pilsētas vidusskola 84830,80 105266 842128

vakara programmas 2241,24 2781 22248

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

19252,72 23890 191120

Barkavas pamatskola 10394,70 12898 103184

Bērzaunes pamatskola 10355,55 12850 102800

Degumnieku pamatskola 5970,59 7410 59280

Dzelzavas pamatskola 8515,44 10567 84536

Kalsnavas pamatskola 11167,95 13859 110872

Kusas pamatskola 7145,14 8866 70928

Lazdonas pamatskola 8427,35 10458 83664

Liezēres pamatskola 6459,99 8017 64136

Praulienas pamatskola 11285,40 14004 112032

Vestienas pamatskola 4404,54 5466 43728

KOPĀ 221435,74 274780 2198240

Par valsts mērķdotācijas sadali pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Nolemj sadalīt Madonas novada pašvaldības izglītī-
bas iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzēto valsts mērķdotāciju no 2020. gada 1. 
janvāra līdz 31. augustam 369 296 eiro apmērā.

Izglītības iestāde
kopā mērķ

dotācija 
mēnesī

ar VSAOI 
mēnesim

8 mēnešiem

Aronas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Sprīdītis"

844,61 1048 8384

Bērzaunes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Vārpiņa"

2449,02 3039 24312

Dzelzavas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Rūķis"

1465,53 1819 14552

Kalsnavas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Lācītis Pūks"

2622,53 3254 26032

Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Brīnumdārzs"

2456,72 3049 24392

Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde "Kastanītis"

3088,95 3833 30664

Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde "Priedīte"

5988,78 7432 59456

Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde "Saulīte"

8302,01 10302 82416

Praulienas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde "Pasaciņa"

4134,41 5131 41048

Barkavas pamatskolas 
pirmsskolas grupas

1696,93 2106 16848

Degumnieku pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas

848,46 1053 8424

Lazdonas pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas

694,2 861 6888

Liezēres pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas

1912,94 2374 18992

Vestienas pamatskolas 
pirmsskolas izglītības grupas

694,2 861 6888

KOPĀ 37199,29 46162 369296

Par deleģēšanas 
līgumu ar 
biedrību 
“Latvijas 

Samariešu apvienība”

Ņemot vērā labo līdzšinē-
jo sadarbību ar biedrību “Lat-
vijas Samariešu apvienība” no-
vada iedzīvotāju aprūpes mājās 
pakalpojuma nodrošināšanā, 
sniegtā pakalpojuma kvalitāti 
un apjoma pieaugumu, nolemj 
deleģēt aprūpes mājās pakal-
pojumu Madonas novadā arī 

turpmāk biedrībai “Latvijas 
Samariešu apvienība”. 

Par grozījumiem 
amata vienību  
sarakstos

Nolemj:
1. ar 01.02.2020. izdarīt 

grozījumus Bērzaunes pagas-
ta amata vienību sarakstā Bēr-
zaunes pagasta PII „Vārpiņa” 
amata vienību sarakstā: 

1.1. izslēgt – pirmskolas 
skolotāja palīgs – naktsauk-
le, profesijas kods 531101, 1,5 
amata vienības; 

1.2. grozīt – pavāra palīgs, 
profesijas kods 941201, ama-
ta vienību skaitu no 1,5 uz 1, ar 
amatalgas likmi 444 eiro mēnesī.

2. Ar 01.02.2020. izdarīt 
grozījumus Lazdonas pagasta 
amata vienību sarakstā Lazdo-
nas pamatskolas amata vienī-

bu sarakstā: 
2.1. grozīt – pirmskolas sko-

lotāja palīgs, profesijas kods 
531101, amata vienību skaitu 
no 2,5 uz 1,5 ar amatalgas lik-
mi 470 eiro mēnesī.

3. Ar 01.01.2020. izdarīt 
grozījumus Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas amata 
vienību sarakstā: 

3.1. grozīt – profesionālās ie-
virzes skolotāja, profesijas kods 
232002, amata vienību skaitu 
no 4,179 uz 4,529 ar amatalgas 
likmi 750 eiro mēnesī;

4. Izdarīt grozījumus 
J. Norviļa Madonas mūzikas 
skolas amata vienību sarakstā: 

4.1. ar 01.01.2020. grozīt – 
profesionālās ievirzes skolotājs, 
profesijas kods 232002, ama-
ta vienību skaitu no 4,315 uz 
4,815, ar amatalgas likmi 750 
eiro mēnesī;

4.2. ar 01.02.2020. iz-

slēgt amata vienību – kopētājs, 
profesijas kods 441502, 1 ama-
ta vienību, ar amatalgas likmi 
494 eiro mēnesī;

4.3. ar 01.02.2020. iekļaut  
amata vienību – izglītības ies-
tādes bibliotekārs-kopētājs, 
profesijas kods 262207, 232002, 
0,65 amata vienības, ar amat-
algas likmi 760 eiro mēnesī.

Par grozījumiem  
maksas pakalpojumu 
cenrāžos

Nolemj veikt grozījumus 
Madonas novada pašvaldības 
domes 29.03.2018. lēmumā Nr. 
138 “Par Madonas novada paš-
valdības maksas pakalpojumu 
cenrāžu apstiprināšanu” pie-
likumā Nr. 1 “Aronas pagas-
ta pārvaldē sniegtie maksas 
pakalpojumi un to cenrādis”, 
papildinot 2. punktu ar 2.3. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.3. sporta zāles izmanto-

šana treniņiem biedrībai “Ma-
donas futbola attīstībai” par 
12 sportistiem (pēc izstrādātā 
treniņu grafika), 5 eiro mēne-
sī katram sportistam”.

Nolemj veikt grozījumus 
Madonas novada pašvaldības 
domes 29.03.2018. lēmumā Nr. 
138 “Par Madonas novada paš-
valdības maksas pakalpojumu 
cenrāžu apstiprināšanu” pieli-
kumā Nr. 9  “Madonas pilsētas 
iestāžu sniegtie maksas pakal-
pojumi un to cenrādis”, papildi-
not ar 11.2.1 apakšpunktu: 

“11.2.1 oktobrī, novembrī, 
decembrī, janvārī, februārī, 
martā, aprīlī sporta spēļu ko-
mandām 5 eiro mēnesī katram 
par treniņiem Madonas pilsē-
tas sporta centrā (pēc izstrādā-
tā treniņu grafika): 

➔  4. lpp
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Basketbola klubs Madona 
par 12 sportistiem;

Volejbola klubs Madona par 
12 sportistiem;

Florbola klubs Madona par 
15 sportistiem;

Biedrībai “Madonas futbola 
attīstībai” par 12 sportistiem.

Par jauniešu  
iniciatīvu projektu 
konkursu

Apstiprina atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas riska jaunie-
šu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” III kārtas nolikumu.

Nolemj nodrošināt 20% 
priekšfinansējumu 6 nevalstis-
kajām organizācijām (katrai 
920 eiro), kopā 5 520 eiro, Jau-
niešu iniciatīvu projektu ievie-
šanai Madonas novada admi-
nistratīvajā teritorijā saskaņā 
ar pieteikumu vērtēšanas ko-
misijas lēmumu. Ar konkur-
sa nolikumu iespējams iepazī-
ties mājaslapā www.madona.lv. 
Projekti iesniedzami līdz 2020. 

gada 20. martam. 

Par pārvaldes vadītāja  
iecelšanu amatā 

Ar 2019. gada 30. decem-
bra domes lēmumu “Par Mado-
nas novada pašvaldības pagasta 
pārvalžu, Madonas pilsētas un 
to iestāžu un Madonas novada 
pašvaldības centrālās adminis-
trācijas amata vienību saraks-
tu apstiprināšanu” ir izveidota 
amata vienība – pagasta pārval-
des vadītājs Praulienas un Mēt-
rienas pagastos.  

Ar 2020. gada 3. februāri ie-
ceļ Valdi Gotlaufu par pārval-
des vadītāju Praulienas un Mēt-
rienas pagastos. 

Par pašvaldības 
pirmpirkuma tiesībām

Saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 78. pantu vietē-
jām pašvaldībām ir pirmpirku-
ma tiesības, ja pašvaldību ad-
ministratīvajā teritorijā tiek 
atsavināts nekustamais īpa-
šums, un tas nepieciešams, lai 
pildītu likumā noteiktās pašval-
dību funkcijas, ievērojot teritori-

jas plānojumā atļauto (plānoto) 
teritorijas izmantošanu, tiesī-
bu aktus, attīstības plānošanas 
dokumentus un citus dokumen-
tus, kas pamato attiecīgā nekus-
tamā īpašuma nepieciešamību 
pašvaldības funkciju īstenoša-
nai. Tāpat ir noteikti izņēmu-
ma gadījumi, kad pašvaldības 
pirmpirkuma tiesības nepastāv. 
Pašvaldība, kas ieguvusi nekus-
tamo īpašumu uz pirmpirkuma 
tiesību pamata, piecu gadu lai-
kā var pārdot to tikai atklātā iz-
solē. Pirmpirkuma tiesību rea-
lizēšanas kārtību un termiņus 
nosaka Ministru Kabinets.

Madonas novada pašvaldībā 
noteikta šāda kārtība jautāju-
mu par pirmpirkuma tiesību iz-
mantošanu izskatīšanai:

1. Iesniegumu par pirmpir-
kuma tiesību izmantošanu un 
pirkuma līgumu persona var 
iesniegt Madonas novada paš-
valdības pagastu pārvaldēs vai 
pašvaldības centrālajā adminis-
trācijā Lietvedības nodaļā.

2. Saņemot iesniegumu un 
pirkuma līgumu pagasta pār-
valdē, pagasta pārvalde iesnie-
gumu DVS “Namejs” nosūta 
centrālās administrācijas Liet-

vedības nodaļai.
3. Lietvedības nodaļa saga-

tavo Ministru Kabineta notei-
kumu Nr. 919 “Noteikumi par 
vietējo pašvaldību pirmpirku-
ma tiesību izmantošanas kārtī-
bu un termiņiem” 2. punktā no-
teikto izziņu un:

3.1. nekavējoties, izmantojot 
tiešsaistes risinājumu, iesniedz 
to Valsts vienotajā datorizētajā 
zemesgrāmatā;

3.2. DVS “Namejs” uzdevu-
ma veidā nosūta teritorijas plā-
notājam un attiecīgās pagas-
ta pārvaldes vadītājam/pilsētas 
pārvaldniekam;

3.3. nosūta e-pastā domes 
deputātiem;

4. Līdz nākamās darba die-
nas plkst. 12.00 pagasta pār-
valdes vadītājs/pilsētas pārvald-
nieks DVS “Namejs” un domes 
deputāti elektroniski Lietve-
dības nodaļā ir tiesīgi iesniegt 
priekšlikumu par pirmpirkuma 
tiesību izmantošanu uz konkrē-
to nekustamo īpašumu, pama-
tojot to ar pašvaldības funkci-
ju, kādai nekustamais īpašums 
ir nepieciešams. Ja priekšli-
kums minētajā termiņā ne-
tiek iesniegts, tiek pieņemts, 

ka priekšlikumu nav. Terito-
rijas plānotājs DVS “Namejs” 
sniedz atzinumu par pirmpirku-
ma tiesību izmantošanu vai ne-
izmantošanu par katru saņemto 
iesniegumu, pamatojoties uz at-
tīstības plānošanas dokumentos 
noteikto, vai citu likumisku pa-
matojumu.    

5. Lēmumu par pirmpirku-
ma tiesību neizmantošanu pie-
ņem pašvaldības izpilddirek-
tors, parakstot Lietvedības 
nodaļas sagatavotu izziņu par 
pirmpirkuma tiesību neizman-
tošanu, kas tiek nosūtīta Valsts 
vienotajai datorizētajai zemes-
grāmatai. 

6. Ja tiek saņemts lēmuma 
2.4. punktā noteiktais priekš-
likums vai atzinums par pirm-
pirkuma tiesību izmantošanu, 
Lietvedības nodaļa nekavējoši 
par to informē pašvaldības iz-
pilddirektoru.

7. Lēmumu par pirmpirku-
ma tiesību iespējamu izmanto-
šanu izskata un lēmumu pieņem 
pašvaldības dome, pamatojoties 
uz pašvaldības izpilddirektora 
sagatavoto ierosinājumu. 

Lēmums stājies spēkā 2020. 
gada 30. janvārī.   

Madonas novada pašvaldības domes  
17. februāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par atbrīvošanu 
no nomas 
maksas

Nolemj atbrīvot 
no nomas maksas Valsts poli-
cijas Vidzemes reģionālās pār-
valdes Madonas iecirkņa amat-
personas par Madonas pilsētas 
sporta centra sporta spēļu zāles 
izmantošanu otrdienās plkst. 
8.00–9.30 vispārējām fiziskās 
sagatavošanas nodarbībām.

Par līdzfinansējuma 
biedrībai  
“Pauze AD” 

Nolemj projekta “Dažādu 
amata prasmju apguve Ošupes 
pagastā” apstiprināšanas gadī-
jumā piešķirt biedrībai “Pauze 
AD” līdzfinansējumu 10% ap-
mērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 200 eiro. Projekta ietvaros 
tiks apgūtas prasmes pastalu 
izgatavošanā un pilnveidotas 
aušanas prasmes.

Par grozījumiem  
Madonas amata vienību 
sarakstos

Ar 31.01.2020. izslēgt šādu 
Praulienas pagasta pārvaldes 
Kultūras amata vienību: vokā-
lā ansambļa vadītājs, profesi-
jas kods 2653 11, amata vienī-
bu skaits 0,3, mēnešalgas likme  
500 eiro, mēnešalgas fonds 150 
eiro.

Ar 01.02.2020. izveidot šādu 
jaunu Praulienas pagasta pār-
valdes Kultūras amata vienību: 
folkloras kopas vadītājs, profe-
sijas kods 265227, amata vienī-
bu skaits 0,2, mēnešalgas likme  
500 eiro, mēnešalgas fonds 100 
eiro.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot Sporta de-
ju klubu ”RONDO” no telpu 
nomas maksas par Madonas 
sporta centra telpu izmantoša-
nu deju festivāla “MADONAS 
valsis – 2020” norisei 2020. ga-
da 22. februārī. Aprēķinātie 
telpu nomas neieņemtie ienā-
kumi sastāda 424,71 eiro, t.sk. 
PVN.

Nolemj atbrīvot SIA 
“S.S.Music” no telpu nomas 
maksas par Madonas pilsētas 
kultūras nama telpu izmanto-
šanu Sandra Sproģa 50 gadu ju-
bilejas koncerta un balles nori-
ses vajadzībām, 2020. gada 15. 
maijā. Aprēķinātie telpu nomas 
neieņemtie ienākumi sastāda 
963,60 eiro, t.sk. PVN.

Sandris Sproģis ir madonie-
tis, grupu “Bruģis” un “Aus-
trumkrasts” dibinātājs, produ-
cents un dziesmu autors. 2020. 
gada 15. maijā Madonas pilsē-
tas kultūras namā paredzēts 
mūziķa Sandra Sproģa 50 gadu 
jubilejai veltīts autorkoncerts. 
Koncerts paredzēts 2 daļās ar 
balli noslēgumā.

Par finansējuma 
piešķiršanu koncerta 
izdevumu segšanai

Nolemj atbalstīt “Sinfo-
nietta Rīga” koncerta norisi ar 
3650,67 eiro lielu līdzfinansēju-
mu no Attīstības nodaļas kultū-
ras budžetā profesionālo teātru 
viesizrāžu, profesionālo izpildī-
tāju koncertu apmaksai pare-
dzētajiem līdzekļiem, ieskaitot 
to Madonas pilsētas kultūras 
nama budžetā.

“Sinfonietta Rīga” koncerts 
notika 2020. gada 31. janvārī Ma-
donas pilsētas kultūras namā. Bi-
ļetes tika izpārdotas, tomēr ie-

nākumi no pārdotajām biļetēm 
nenosedza orķestra izmaksas.

Par projektu “Jauniešu 
karjeras izvēle un amata 
prasmju apguve”

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības projekta “Jauniešu 
karjeras izvēle un amata pras-
mju apguve” nolikumu 2020. 
gadam. Ar to iepazīties iespē-
jams mājaslapā www.busnines
smadona.lv.

Par Madonas novada 
pašvaldības jauniešu 
projektu konkursu – 2020

Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības jauniešu projek-
tu konkursa – 2020 nolikumu. 
Ar to iepazīties iespējams mā-
jaslapā www.madona.lv.

Konkursa mērķi ir veicināt 
un finansiāli atbalstīt jauniešu 
līdzdalību savu interešu, ideju 
realizēšanā un problēmu risinā-
šanā, sekmēt jauniešu lietderī-
ga brīvā laika pavadīšanas un 
sniegt iespēju jauniešiem gūt 
pieredzi un prasmes projektu 
izstrādāšanā. 

Par Madonas novada 
pašvaldības bērnu 
un jauniešu nometņu 
projektu konkursu – 2020

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības bērnu un jauniešu 
nometņu projektu konkursa – 
2020 nolikumu. Ar to iepazīties 

iespējams mājaslapā www.ma
dona.lv.

Konkursa mērķi ir veicināt 
un finansiāli atbalstīt bērnu un 
jauniešu saturīgu un lietderī-
gu brīvā laika pavadīšanu sko-
lēnu brīvdienās, sekmēt jaunu 
zināšanu un prasmju apguvi, 
radošās un individuālās pašiz-
pausmes, kā arī veselīgu dzīves-
veidu.

Par Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
programmu projektu 
konkursu – 2020

Apstiprina Izglītības prog-
rammu projektu konkursa – 
2020 nolikumu. Ar to iepazī-
ties iespējas mājaslapā www.
madona.lv. Izglītības program-
mu konkursa mērķis ir sekmēt 
mūžizglītības nozīmi sabiedrī-
bā, īstenojot izglītības program-
mas, kas nodrošinātu pārmai-
ņas sabiedrībā un personiskās 
vajadzības.

Par finansējuma 
piešķiršanu tērpu iegādei 

Nolemj atbalstīt ieceri par 
tērpu iegādi Madonas novada 
pašvaldības bērnu un jaunie-
šu mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīviem, gatavojoties XII 
Latvijas skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem, un pie-
šķirt finansējumu tērpu izgata-
vošanai no izglītības pasākumu 
budžetā tērpu iegādei paredzē-

tajiem līdzekļiem:
Bērzaunes pamatskolas 5.–

9. klašu korim – 730 eiro;
J. Norviļa Madonas mūzi-

kas skolas pūtēju orķestrim 
“VIVO” – 1730 eiro;

J.Norviļa Madonas mūzikas 
skolas koklētāju ansamblim – 
225 eiro.

Par finansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 625 eiro apmērā deju ko-
lektīva “Mazais cilvēciņš” va-
dītājai (4 stundas nedēļā) darba 
samaksas nodrošināšanai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no bu-
džetā bērniem ar speciālajām 
vajadzībām paredzētā finansē-
juma no 2020. gada 1. februāra 
līdz 30. jūnijam.

Par piedalīšanos 
zivjsaimniecības projektu 
konkursā

Nolemj piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludināta-
jā projektu konkursa aktivitā-
tē „Zivju resursu pavairoša-
na un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, ku-
rās zvejas tiesības pieder valstij, 
kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā” 
ar projekta pieteikumu „Zivju 
resursu pavairošana un atražo-
šana Madonas novada Aronas 
pagasta Lielais Līdēris ezerā”.

Projekta kopējās izmak-
sas  – 1 750 eiro, t.sk. Zivju fon-
da finansējums – 1 575 eiro, 
Madonas novada pašvaldības 
finansējums – 87,50 eiro, eze-
ra apsaimniekotāja SIA „Lielais 
Līdēris” finansējums – 87,50  
eiro.

➔  3. lpp
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Par zemes 
ierīcības projekta 
apstiprināšanu 

un zemes lietošanas  
mērķa noteikšanu 

1. Apstiprināt SIA “Geo-
SIJA” 2020. gada 24. febru-
ārī Madonas novada pašvaldībā 
iesniegto zemes ierīcības projek-
tu, nekustamā īpašuma ”Ošu-
pes pamatskola”, zemes vienī-
bām ar kadastra apzīmējumu 
7082002020 un 70820020021, 
kas atrodas Ošupes pagastā, 
Madonas novadā, sadalei.  Ze-
mes vienību sadalījuma robežas 
noteikt saskaņā ar zemes ierīcī-
bas projekta grafisko daļu (1.pie-
likums), kas ir šī lēmuma neat-
ņemama sastāvdaļa.

2. Plānotajai (paliekošajai) 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 70820020068, at-
stāt adresi “Ošupes pamatsko-
la” Ošu pes pagasts, Madonas 
novads un nosaukumu “Ošupes 
pamatskola”, un noteikt zemes 
lietošanas mērķi – Ārstniecī-
bas, veselības un sociālās aprū-
pes iestāžu apbūve, NĪLP kods 
0902, 3.0 ha platībā. 

3. Plānotajai (projektētai) ze-
mes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 70820020067 Ošupes 
pagasts, Madonas novads, ap-
stiprināt nosaukumu “Ošu pes 
Mežs” un noteikt zemes lieto-
šanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, NĪLP kods 
0201, 1.54 ha platībā. 

4. Plānotajai (projektētai) 
zemes vienībai ar kadastra ap-
zīmējumu 70820020069 Ošu-
pes pagasts, Madonas novads, 
apstiprināt nosaukumu “Lejas 
Rupsala” un  noteikt zemes lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, NĪLP kods 
0101, 8.5 ha platībā. 

5. Plānotajai (projektētai) ze-
mes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 70820020070 Ošupes 
pagasts, Madonas novads, ap-
stiprināt nosaukumu “Rupsa-
la Mežs” un noteikt zemes lie-
tošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, NĪLP kods 
0201, 2.9 ha platībā.

Par naudas līdzekļu 
piešķiršanu investīciju 
plāna projektu realizēšanai

Nolemj piešķirt naudas lī-
dzekļus 3 094 460 eiro apmērā 
Madonas novada pašvaldībai un 
tās struktūrvienībām investīci-
ju plānā apstiprināto projektu 
realizēšanai 2020. gadā.

Investīciju plāna projektu 
realizēšanai paredzētos līdzek-
ļus veido pagastu pārvalžu, Ma-
donas pilsētas, Madonas novada 
pašvaldības atlikumi un nekus-
tamā īpašuma nodokļa ieņēmu-
mu pārpilde par 2019. gadu, kas 
kopā sastāda 3 094 459 eiro. 
Veiksmīgai projektu īstenoša-
nai šos naudas līdzekļus nepie-
ciešams piešķirt pagastu pār-
valdēm, Madonas pilsētai un 
Madonas novada pašvaldībai.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas J.Ramaņa ielā 3, Biksēre, 
Sarkaņu pagasts, Madonas no-
vads dzīvokļu īpašnieku kopī-
bai 50% apmērā no energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanas 
izmaksām, kas ir 4 195,42 eiro.

Saskaņā ar saistošo notei-
kumu 5. punktu, līdzfinansē-
jums energoefektivitātes pasā-
kumiem tiek piešķirts:

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

– tehniskās apsekošanas 
veikšanai līdz 50% no izmak-
sām;

– energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas tāmes sastādī-
šanai līdz 50% no izmaksām;

– vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dāšanai līdz 50% no izmaksām.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos 

Nolemj ar 2020. gada 1. 
martu veikt šādus grozījumus 
30.12.2019. domes lēmuma Nr. 
616 “Par Madonas novada paš-
valdības pagasta pārvalžu, Ma-
donas pilsētas un to iestāžu un 
Madonas novada pašvaldības 

centrālās administrācijas ama-
ta vienību sarakstu apstiprinā-
šanu”.

Pielikumā Nr. 9 sadaļā “Mār-
cienas pansionāts”: 
• grozīt amata vienības “vadī-
tājs” mēnešalgu no 1 103 eiro uz  
1 150 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais darbinieks” mēnešalgu 
no 565 eiro uz 750 eiro; 
• grozīt amata vienības “so-
ciālais aprūpētājs” mēnešalgu 
no 504 eiro uz 650 eiro; 
• grozīt amata vienības “so-
ciālais rehabilitētājs” mēnešal-
gu no 533 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “aprū-
pētājs” noteikto stundas tarifa 
likmi no 2,88 eiro uz 3,25 eiro 
(ar mēneša likmi 543 eiro);
• grozīt amata vienības “ ārs-
ta palīgs “ mēnešalgu no 730 ei-
ro uz 820 eiro;
• grozīt amata vienības “fizio-
terapeits” noteikto amata vienī-
bu skaitu  no 0,5 uz 0,7.

Pielikumā Nr. 2 sadaļā “Bar-
kavas pansionāts”: 
• grozīt amata vienības “vadī-
tājs” mēnešalgu no 846 eiro uz 
1 000 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais darbinieks” mēnešalgu 
no 570 eiro uz 750 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais aprūpētājs” mēnešalgu 
no 507 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais rehabilitētājs” mēnešal-
gu no 507 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “aprū-
pētājs” noteikto stundas algas 
likmi no 2,88 eiro uz 3,25 eiro 
(ar mēnešalgas likmi 543 eiro);
• grozīt amata vienības “diē-
tas māsa” noteikto amata vienī-
bu skaitu  no  0,4 uz 0,5;
• izveidot pansionāta amata 
vienību: 
– fizioterapeits, profesijas kods 
2264 02, amata vienību skaits 
0,6, mēnešalgas likme  Stun-
das likme 5,71 (ar mēneša  lik-
mi 950,-) eiro, mēnešalgas fonds 
570,00 eiro. 

   
Pielikumā Nr. 3 sadaļā “Dzel-

zavas pansionāts”:   
• grozīt amata vienības “vadī-
tājs” mēnešalgu no 856 eiro uz  
950 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais darbinieks” mēnešalgu 
no 571 eiro uz 750 eiro;

• grozīt amata vienības “so-
ciālais aprūpētājs”  mēnešalgu 
no 507 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais rehabilitētājs”  mēnešal-
gu no 507 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “aprū-
pētājs”  noteikto stundas algas 
likmi no  2,88 eiro uz 3,25 eiro 
(ar mēnešalgas likmi 543 eiro);
• izveidot pansionāta amata 
vienības: 
– diētas māsa, profesijas kods 
2221 11, amata vienību skaits 
0,25, mēnešalgas likme 720 ei-
ro, mēnešalgas fonds 180,00 ei-
ro.
– fizioterapeits, profesijas kods 
2264 02, amata vienību skaits 
0,5, mēnešalgas likme –   stun-
das likme 5,71 (ar mēneša  lik-
mi 950,-) eiro, mēnešalgas fonds 
475,00 eiro.       

Pielikumā Nr. 4 sadaļā “Ļau-
donas pansionāts”: 
•  grozīt amata vienības “vadī-
tājs” mēnešalgu  no 788 eiro uz  
950 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais darbinieks”  mēnešalgu  
no 565 eiro uz 750 eiro;
• grozīt amata vienības “so-
ciālais aprūpētājs”  darba sa-
maksu no 500 eiro uz 650 eiro;
• grozīt amata vienības “ap-
rūpētājs”  noteikto stundas ta-
rifa likmi no  2,88 eiro uz 3,25 
eiro (ar mēnešalgas likmi 543 
euro) un amata vienību skaitu 
no “7” uz “8”;
• izveidot pansionāta amata 
vienības:
– fizioterapeits, profesijas kods 
2264 02, amata vienību skaits 
0,5, mēnešalgas likme – stun-
das likme 5,71 (ar mēneša  lik-
mi 950,-) eiro, mēnešalgas fonds 
475 eiro;
– sociālais rehabilitētājs, profe-
sijas kods 3412 02, amata vienī-
bu skaits 0,5, mēnešalgas likme 
650 eiro, mēnešalgas fonds 375 
eiro;
– diētas māsa, profesijas kods 
2221 11, amata vienību skaits 
0,5, mēnešalgas likme 720,00  
eiro, mēnešalgas fonds 360,00 
eiro.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Lietvedības nodaļas vadītāja

Ar lēmumu pilnu tekstu  
var iepazīties 

www.madona.lv vai klientu 
apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

Par programmai “Latvijas skolas 
soma”  valsts budžeta līdzekļu 
sadali

Sadala Madonas novada pašvaldības 
vispārējās pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm programmas “Latvi-
jas skolas soma” īstenošanai 2019./2020.
mācību gada 2. semestrim (no janvāra 
līdz maijam) paredzētos valsts budžeta lī-
dzekļus 15 407 eiro apmērā.

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir 
valsts finansētu atbalsta programma, lai 
visiem 1.–12. klašu skolēnam būtu iespēja 
teorētiskās zināšanas papildināt ar klātie-
nē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, 
koncertzālēs, uzņēmumos, dabas takās un 
citviet gūtu pieredzi. 

Nr. Izglītības iestāde
Skolēnu 
skaits 

01.09.2019.

Skolas 
somas 

nauda EUR  
 Madonas pilsēta   

1. Madonas Valsts ģimnāzija 263 1846

2. Madonas pilsētas vidusskola 940 6598

 Ļaudonas pagasta pārvalde   

3. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 161 1130

 Aronas pagasta pārvalde   

4. Kusas pamatskola 67 470

 Barkavas pagasta pārvalde   

5. Barkavas pamatskola 97 681

 Bērzaunes pagasta pārvalde   

6. Bērzaunes pamatskola 94 660

 Dzelzavas pagasta pārvalde   

7. Dzelzavas pamatskola 78 547

8. Dzelzavas speciālā pamatskola 79 555

 Kalsnavas pagasta pārvalde   

9. Kalsnavas pamatskola 100 702

 Lazdonas pagasta pārvalde   

10. Lazdonas pamatskola 57 400

 Liezēres pagasta pārvalde   

11. Liezēres pamatskola 62 435

 Ošupes pagasta pārvalde   

12. Degumnieku pamatskola 61 428

 Praulienas pagasta pārvalde   

13. Praulienas pamatskola 97 681

 Vestienas pagasta pārvalde   

14. Vestienas pamatskola 39 274

                                                    Kopā 2195 15407

Madonas novada pašvaldības domes  
27. februāra sēdes lēmumu pārskats

Par elektroniskā 
pasta adreses  
maiņu 
Madonas novada 
pašvaldība informē, ka 
saskaņā ar 2018. gada 
25. septembra Ministru 
kabineta noteikumu 
Nr. 611 „Kārtība, 
kādā iestādes ievieto 
informāciju internetā” 
45.3 punkta prasībām 
ir mainīta pašvaldības 
e-pasta adrese. 
Turpmāk ar pašvaldību 
aicināti sazināties, 
rakstot uz e-pasta adresi 
pasts@madona.lv.

Par darba laika 
noteikšanu
Lai nodrošinātu vienādu 
pārvaldību Madonas 
novada pašvaldībā, ar 
2020. gada 2. martu 
noteikts vienots darba 
laiks pagastu pārvaldēs:

PIRMDIEN  
08.30–12.00 
12.30–18.00

OTRDIEN  
08.30–12.00 
12.30–17.00

TREŠDIEN  
08.30–12.00 
12.30–17.00

CETURTDIEN  
08.30–12.00
12.30–17.00

PIEKTDIEN  
08.30–12.00  
12.30–16.00

Pusdienu pārtraukums  
no 12.00–12.30

Madonas 
novada 
pašvaldība 
informē!
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Paziņojums par 
lokālplānojuma publisko 
apspriešanu

Madonas novada pašvaldī-
bas dome 2020. gada 27. febru-
ārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 
(protokols Nr 5., 5. p.) “Par “Lo-
kālplānojuma nekustamā īpašu-
ma Rūpniecības ielā 65, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
70010012013 un Rūpniecības ie-
lā 69, zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 70010010330, Ma-
donā, Madonas novadā, kas gro-
za Madonas novada teritorijas 
plānojumu”, redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai. 

Publiskā apspriešana ilgs no 
2020. gada 4. marta līdz 3. aprī-
lim.

Sabiedrības līdzdalības sapul-
ce notiks 2020. gada 20. martā 

plkst. 11.00 Madonas novada paš-
valdības ēkā, 2. stāva sēžu zālē.

Ar informāciju par plāno-
šanas dokumentiem ir iespē-
ja iepazīties Madonas novada 
mājaslapā  www.madona.lv,  ģeo-
portālā www.geolatvija.lv un klā-
tienē Madonas novada pašvaldī-
bā, Saieta laukumā 1, Madonā, 
101. kabinetā.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus par lokālplā-
nojuma redakciju iesniegt Ma-
donas novada pašvaldībā, Saie-
ta laukumā 1, 101. kab., Madonā, 
LV4801 vai elektroniski pa e-pas-
tu: pasts@madona.lv līdz 2020. 
gada 3. aprīlim, fiziskām perso-
nām norādot vārdu, uzvārdu, 
dzīves vietas adresi, juridiskām 
personām norādot reģistrācijas 
numuru, reģistrācijas un darbī-
bas vietas adresi.

Paziņojums par 
lokālplānojuma 
apstiprināšanu un 
saistošo noteikumu 
izdošanu

2020. gada 27. februārī Mado-
nas novada pašvaldības domē pie-
ņemts lēmums Nr. 83 (protokols 
Nr. 5, 4. p) “Par lokālplānojumu 
nekustamajā īpašuma “Strau-
ti”, Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads, zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 70460090007 
daļā, kas groza Madonas nova-
da teritorijas plānojumu, apstip-
rināšanu un saistošo noteiku-
mu Nr. 4 izdošanu”, kā rezultātā 
izdoti saistošie noteikumi Nr. 4 
“Nekustamā īpašuma Kārļa ielā 
1B, Sauleskalns, Bērzaunes pa-
gasts, Madonas novads, zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 
70460090284 daļā, teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteiku-
mi un grafiskā daļa”.

Ar apstiprināto lokālplānoju-
mu var iepazīties Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv un ģeoportālā www.
geolatvija.lv.

Paziņojums par Madonas 
novada attīstības 
programmas 2013.–2020. 
gadam investīciju un 
rīcību plāna aktualizāciju 
2020. gadā 

2020. gada 27. februārī ar Ma-
donas novada pašvaldības domes 
lēmumu Nr. 93 “Par Madonas 
novada Attīstības programmas 

2013.–2020. gadam rīcības un 
investīciju plāna aktualizāciju” 
(protokols Nr. 5, 14. p.) ir izstrā-
dāta Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam 
rīcību un investīciju plāna 2020. 
gada aktualizētā  redakcija.

Ar aktualizētajiem doku-
mentiem sabiedrība var iepazī-
ties Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā http://www.madona.
lv sadaļā „Novada attīstības plā-
nošanas dokumenti” vai Mado-
nas novada pašvaldības Adminis-
tratīvajā nodaļā Saieta laukumā 
1, Madonā tās darba laikā.

Informāciju sagatavoja  
RAMONA VUCĀNE, 

Attīstības nodaļas  
Teritorijas plānotāja

Uzņēmēj, piesaki darba vakanci jaunietim vasaras mēnešiem 
un saņem pašvaldības finansējumu!
Šī gada vasaras mēnešos, laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam, Madonas novada pašvaldība 
īstenos projektu “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”. 

Projekta ietvaros pašvaldība līdzfinansēs 35 darbavietas Madonas novada uzņēmumos, kas tiek 
piedāvātas izveidotas jauniešiem vasaras periodā. Madonas novada pašvaldības finansējums 1 dar-
ba devējam tiek piešķirts minimālās mēneša darba algas – 430 eiro – apmērā  par 1 jaunieša normā-
lā darba laika ietvaros nostrādātajām stundām. 

Darba devējiem vakantās darbavietas pieteikumu projektam jāiesniedz elektroniski no 2020. ga-
da 16. marta līdz 9. aprīlim (ieskaitot), aizpildot projekta nolikuma 1. pielikumu, un nosūtot to Ma-
donas novada pašvaldības Attīstības nodaļai uz e-pastu ilze.vogina@madona.lv, ar norādi “Projek-
tam – Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve”. Informācija par projekta norises kārtību 
un termiņiem, kā arī darba devēju pieteikuma veidlapa pieejama www.businessmadona.lv.

Vasaras darbu vakanču piedāvājums 2020. gada 16. aprīlī tiks publicēts mājaslapā www.business
madona.lv un www.madona.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība”, un jaunieši varēs iesniegt pieteikumus iz-
sludinātajām darba vakancēm no 16. aprīļa līdz 10. maijam.

Kontaktinformācija: ILZE VOGINA 
Attīstības nodaļas vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomā 

Telefons: 20204906, e-pasts: ilze.vogina@madona.lv

Izmaiņas filiāles darbībā
Banku klienti visā Latvijā ar-

vien biežāk izmanto iespēju nau-
das lietas kārtot internetbankā, 
mobilajā lietotnē vai sazinoties 
ar savu banku telefoniski. Līdz 
ar to arvien retāk pie bankas 
speciālistiem ierodas kāds, ku-
ram nepieciešama klātienes kon-
sultācija. Tādējādi no 27. marta 
Swedbank pakalpojumi Mado-
nas apkārtnes iedzīvotājiem būs 
pieejami digitāli vai nepiecie-
šamības gadījumā klātienē citā 

Swedbank filiālē, piemēram, Jē-
kabpilī, Brīvības ielā 131. Iemak-
sas un izmaksas bankomāti pil-
sētā būs pieejami arī turpmāk.  

Banka datorā un telefonā
Jau šobrīd visus bankas pa-

matpakalpojumus, ko izman-
tojam ikdienā – naudas pār-
skaitījumus, konta atlikuma 
pārskatīšanu, PIN koda maiņu, 
dažādus maksājumus, rēķinu 
apmaksu u.c. – var veikt inter-
netbankā vai mobilajā lietotnē 

bez fiziskas bankas darbinieka 
klātbūtnes. Arī tad, ja nepiecie-
šama jauna bankas karte, var 
pieteikt, lai banka to atsūta pa 
pastu (šāds sūtījums ir drošs, jo 
bankas karti var aktivizēt tikai 
pats kartes īpašnieks). Tāpat ar 
internetbankas starpniecību var 
nokārtot daudzus ar ilgtermiņa 
finansēm saistītus jautājumus – 
sākt veidot uzkrājumus nākot-
nei, pieteikties mājokļa vai auto 
finansējumam, pieteikties dažā-
da veida apdrošināšanai u.c. 

Ja internetbankā neizdodas 

atrast atbildi un tomēr vajadzīgs 
bankas speciālista padoms, aici-
nām zvanīt uz Swedbank kon-
sultāciju centru pa tālruni 
67444444, kas pieejams 24 stun-
das diennaktī – tā ērti sasnieg-
siet banku, netērējot daudz 
laika un iztiekot bez papildu iz-
devumiem transportam. Ja to-
mēr vēlaties saņemt klātienes 
konsultāciju kādā no filiālēm, 
atgādinām par iespēju pieteikt 
konsultāciju internetbankā – 
tas sniegs iespēju ieplānot kon-
krētu tikšanās laiku un arī iz-

vairīties no gaidīšanas rindā. 
Lai plašāk izglītotu par in-

ternetbankas iespējām un ēr-
tākajiem veidiem, kā izmantot 
bankas pakalpojums datorā un/
vai mobilajā tālrunī, Swedbank 
sadarbībā ar Madonas nova-
da pašvaldību visiem interesen-
tiem piedāvās izglītojošus semi-
nārus. Vairāk informācijas par 
to norisi sekos drīzumā.

AIVIS MITENIEKS, 
Swedbank filiāļu tīkla vadītāja 

vietnieks

informē par izmaiņām Madonas filiāles darbībā 

“Sarunās ar Swedbank 
pārstāvjiem esam argumentē-
juši, cik nozīmīga novada ie-
dzīvotājiem ir vietējās filiāles 
saglabāšana un arī Swedbank 
to apzinās, taču bankām ir sa-
va politika attiecībā uz reģio-
nālo filiāļu izvietojumu un 
tajās sniedzamajiem pakalpo-
jumiem. Pēdējā laikā šo poli-
tiku skaidri raksturo centra-
lizācija un optimizācija, ko 
bankas pamato ar arvien lie-
lāku pakalpojumu elektroni-
zāciju, savukārt, mums būtis-
ka ir pakalpojuma pieejamība 
iedzīvotājiem. Kopā ar kolē-
ģiem sarunās ar banku esam 
darījuši visu iespējamo, lai sa-
glabātu Swedbank filiāli Ma-

donā. Līdzšinējais filiāles dar-
bības modelis, filiālei strādājot 
nepilnu darba laiku, bija kom-
promiss, ko, savstarpēji vieno-
joties ar banku, panācām jau 
gadu iepriekš. Diemžēl, tagad 
banka ir pieņēmusi lēmumu 
par filiāles slēgšanu,” pašval-
dības līdzšinējos centienus sa-
glabāt bankas filiāli komentē 
Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs.

Domes priekšsēdētājs gan 
norāda, ka Swedbank pauž ga-
tavību organizēt apmācības, 
kas veicinātu klientu spēju 
savas ikdienas finanšu lietas 
kārtot attālināti. Klientiem 
apmācībās pastāstītu par ik-

dienas norēķinu iespējām, to 
drošumu un izdevīgumu. Šīs 
mācības varētu būt aktuālas 
ne tikai Swedbank, bet arī citu 
banku klientiem, galvenokārt 
senioriem, kuru digitālo risi-
nājumu lietošanas prasmes ir 
visvairāk pilnveidojamas.

Viens no pašvaldības rīcībā 
esošajiem resursiem, kura iz-
mantošana ļautu mazināt ie-
tekmi, ko rada banku vietējo 
filiāļu slēgšana, pēc Agra Lun-
geviča domām, ir pašvaldības 
bibliotēku tīkls.

“Ar Madonas novada bib-
liotēkas vadību un bibliotekā-
riem esam vienojušies, ka cen-
trālā un pagastu bibliotēkas, 
kurās katrā ir brīvi pieejams 

internets, darbinieki palīdzēs 
cilvēkiem veikt maksājumus 
un citus bankas darījumus, 
kas veicami internetbankā”, 
uzsver domes priekšsēdētājs, 
piebilstot, ka arī Swedbank 
pauž gatavību no savas pu-
ses iesaistīt ekspertus, kas ar 
bibliotekāriem sniegtu infor-
māciju un dalītos pieredzē ar 
dažāda veida risinājumiem ne 
tikai banku pakalpojumu sa-
ņemšanā, bet arī dažādu e-
pakalpojumu saņemšanas ie-
spējās.

Neraugoties uz to, ka šo-
brīd bankas savā darbībā cen-
šas mazināt skaidras naudas 
darījumus, sadzīvē iedzīvotā-
ji joprojām maksājumus bieži 

vien veic skaidrā naudā. Patla-
ban skaidru naudu no banko-
mātiem Madonas novadā var 
izņemt vien Madonā un Aiviek-
stē, kas, pēc domes priekšsēdē-
tāja domām, apgrūtina novada 
iedzīvotāju sadzīves apstākļus: 
“Arī par šo jautājumu ir disku-
tēts un visām lielajām bankām 
vairākkārt esmu lūdzis, lai tās 
uzstāda bankomātus pagastu 
centros ārpus Madonas, taču 
sekoja atbilde, ka bankām tas 
nav ekonomiski izdevīgi”. 

Informāciju apkopoja 
EGILS KAZAKEVIČS,  

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Madonas novada pašvaldības argumentācija

Paziņojumi par lokālplānojumiem un informācija par investīciju plānu
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Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai projektu 
konkursā Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.–
2020. gada pasākuma “7.2 
Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros Madonas novada 
pašvaldībai apstiprināti vēl 
pieci projekti pašvaldības 
grants ceļu pārbūvei:

„Autoceļa Dzelzava – Lī-
go Dzelzavas pagastā, Mado-
nas novadā pārbūve”, ID Nr. 
19-05-A00702-000069, ku-
rā plānots pārbūvēt grants 
ceļu 7,845 km garumā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 
EUR 594 020,28, t.sk. Lau-
ku atbalsta dienesta finan-
sējums – EUR 522 920,02 

apmērā un Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 71 100,26. Dar-
bus plānots veikt 2020. un 
2021. gadā.

„Autoceļa Lāči – Jāņukalns 
posma Kalsnavas pagastā, Ma-
donas novadā pārbūve”, ID 
Nr. 19-05-A00702-000070, 
kurā plānots pārbūvēt grants 
ceļu 4,26 km garumā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 
EUR 287 099,20, t.sk. Lau-
ku atbalsta dienesta finan-
sējums – EUR 258 354,87 
apmērā un Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 28 744,33. Dar-
bus plānots veikt 2020. un 
2021. gadā.

„Autoceļa Rikšēni – Kalnā-
res posma Kalsnavas pagas-
tā, Madonas novadā pārbūve”, 

ID Nr. 19-05-A00702-000071, 
kurā plānots pārbūvēt grants 
ceļu 2,995 km garumā. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 
EUR 236 132,72, t.sk. Lau-
ku atbalsta dienesta finan-
sējums – EUR 209 465,30 
apmērā un Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansē-
jums – EUR 26 667,42. Dar-
bus plānots veikt 2020. gadā.

„Autoceļa Skaidas – Stūr- 
mežs – Kārklaiņi posma Ošup-
es pagastā, Madonas nova-
dā pārbūve”, ID Nr. 19-05-
A00702-000073, kurā plānots 
pārbūvēt grants ceļu 1,51 km 
garumā. Projekta kopējās iz-
maksas ir EUR 112 988,52, 
t.sk. Lauku atbalsta dienesta 
finansējums – EUR 96 957,87 
apmērā un Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansē-

jums – EUR 16 030,65. Dar-
bus plānots veikt 2020. gadā.

„Autoceļa Grandu-
pes  – Bučauska posma Dzel-
zavas pagastā, Madonas 
novadā pārbūve”, ID Nr. 19-
05-A00702-000072, kurā plā-
nots pārbūvēt grants ceļu 
0,238 km garumā. Projekta 
kopējās izmaksas ir EUR 63 
975,85, t.sk. Lauku atbalsta 
dienesta finansējums – EUR 
54 799,89 apmērā un Mado-
nas novada pašvaldības līdz-
finansējums  – EUR 9 175,96. 
Darbus plānots veikt 2020. 
gadā.

2020. gadā darbi turpinā-
sies arī objektā „Autoceļa Sil-
nieki – Dobsalas pārbūve un 
autoceļa Dravsalas – Auziņas – 
Trākši posma pārbūve Praulie-
nas pagastā, Madonas novadā”, 

ID Nr. 18-05-A00702-000077, 
kurā plānots pārbūvēt grants 
ceļu 5,75 km garumā. 

Šīs programmas ietva-
ros 2019. gada oktobrī eks-
pluatācijā nodots objekts Au-
toceļa Ezergali – Mežāres 
posma pārbūve un autoceļa 
Sāviena  – Ķunci posma pār-
būve Ļaudonas pagastā, Ma-
donas novadā, ID Nr. 18-05-
A00702-000075, 2,62 km 
garumā, un 2020. gada feb-
ruārī – Autoceļa Poteri – Sar-
kaņi Sarkaņu pagastā, Mado-
nas novadā pārbūve, ID Nr. 
18-05-A00702-000076, 8,01 
km garumā.

Informāciju sagatavoja  
KLINTA GALEJA, 

Projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

2020. gada 1. janvārī ir sācies 
jauns nekustamā īpašuma 
nodokļa (NĪN) taksācijas 
periods. NĪN ir ar likumu 
noteikts obligāts maksājums 
tās pašvaldības budžetā, kuras 
administratīvajā teritorijā 
atrodas nekustamais īpašums 
vai tā daļa. 

Madonas novada pašvaldī-
ba, izmantojot Latvijas pasta 
pakalpojumus, ir izsūtījusi no-
dokļa maksātājiem nekustamā 
īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumus par NĪN apmēru 
kārtējam taksācijas gadam.

Ja nodokļa maksātājs kaut 
kāda iemesla dēļ līdz kārtējā 
gada 15. februārim nav saņē-
mis nodokļa maksāšanas pazi-
ņojumu, tad, saskaņā ar liku-
ma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 6. panta 2. punktā no-
teikto, mēneša laikā pēc šī da-
tuma par to ir jāinformē pašval-

dība, lai nodokļa maksāšanas 
paziņojumu varētu sagatavot 
atkārtoti. Aizbildinājums, ka 
nodoklis nav laikā samaksāts, 
jo nav saņemts maksāšanas pa-
ziņojums, nevarēs būt par pa-
matu kavējuma naudas neap-
rēķināšanai par kavētajiem 
maksājumiem.

Daudz ērtāk maksāšanas 
paziņojumu ir asaņemt elektro-
niskā veidā uz maksātāja no-
rādītu e-pasta adresi. E-pasta 
adresi var paziņot, iesniedzot 
pašvaldībā iesniegumu, vai pie-
sakoties nodokļa maksāšanas 
paziņojuma saņemšanai elek-
troniskā formā interneta viet-
nē www.epakalpojumi.lv, kur 
pēc tam var ērti aplūkot gan sa-
vus nodokļa paziņojumus, gan  
maksājamās summas. Portālā 
www.epakalpojumi.lv ir iespē-
ja norādīt savu mobilā tālruņa 
numuru un SMS īsziņas veidā 
saņemt atgādinājumu par no-

dokļa maksāšanas termiņa tu-
vošanos. 

Atgādinām, ka nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātājam – 
juridiskajai personai, saskaņā 
ar LR likuma “ Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” 9. panta 
11 daļu, ir pienākums mēneša 
laikā no nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas pienāku-
ma rašanās brīža, turpmākajai 
saziņai ar nodokļu administrā-
ciju, paziņot pašvaldībai savu 
elektroniskā pasta adresi.

Ņemot vērā vairākkārt sa-
ņemtos jautājumus, paskaid-
rojam, ka pašvaldības zemes 
nomniekiem, papildus nomas 
maksai, ir jāmaksā  arī nekus-
tamā īpašuma nodoklis par no-
māto zemes platību. Tāpat ne-
kustamā īpašuma nodoklis ir 
jāmaksā ne tikai dzīvokļu īpaš-
niekiem, bet arī pašvaldībai pie-
derošo dzīvokļu īrniekiem. To 
nosaka likums “Par nekustamā 

īpašuma nodokli”.
Vēlreiz atgādinām, ka NĪN 

maksājumus var veikt, pār-
skaitot uz zemāk norādīta-
jiem bankas kontiem, norādot 
kā saņēmēju Madonas nova-
da pašvaldību, reģistrācijas Nr. 
LV90000054572:

A/S SEB Banka, kods UN-
LALV2X, konta Nr. LV83UN-
LA005001672574,

A/S Swedbank, kods HABA 
LV22, konta Nr. LV94HABA 
0001402041576,

A/S Citadele, kods PARX 
LV22, konta Nr. LV40PARX 
0000262060002,

vai arī Madonas novada paš-
valdības kasē Madonā, Saieta 
laukumā 1, 107. kabinetā (dar-
ba dienās 8.00–17.00 ar pusdie-
nas pārtraukumu 12.00–13.00), 
vai attiecīgo pagasta pārvalžu 
kasēs. Pašvaldības kasē Mado-
nā maksājumus var veikt arī ar 
maksājumu karti.

Veicot NĪN maksājumu, lū-
dzam norādīt maksātāja vārdu, 
uzvārdu, personas kodu un ob-
ligāti nodokļa maksātāja per-
sonīgā konta numuru gan par 
zemi, gan par ēku – šie kontu 
numuri ir norādīti Jums atsū-
tītajā maksāšanas paziņojumā.

Ja nodokļa maksājumi kavē-
ti ilgāku laiku, tad pašvaldība 
ir tiesīga laikā nenomaksātos 
nekustamā īpašuma nodokļa 
parādus piedzīt bezstrīdus kār-
tībā, atbilstoši LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9. 
panta otrajai daļai un likumam 
“Par nodokļiem un nodevām” 
un Administratīvā procesa li-
kumā noteiktajai administratī-
vā akta piespiedu izpildes kār-
tībai.

Informāciju sagatavoja  
VELTA VILŠĶĒRSTE, 

Vecākā speciāliste – nekustamā 
īpašuma nodokļa administratore

2018. gada maijā Ļaudonas pagastā tika uzsākta 
projekta “Lifta izbūve bērnudārza ēkai Ļaudonas 
pansionāta vajadzībām” īstenošana. 

Projekta mērķis bija nodrošināt Ļaudonas pan-
sionāta iemītniekiem no pansionāta ēkas izkļūt ra-
tiņkrēslos, kā arī nepieciešamības gadījumā izvest 
iemītniekus ar gultu, ja tiem ir nepieciešams nokļūt 
medicīnas iestādē vai līdz ātrās neatliekamās palīdzī-
bas automašīnai.

2020. gada 24. februārī Būvniecības valsts kontro-
les birojs lifta izbūves darbus pieņēma ekspluatācijā.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Tehno-
prime”, autoruzraudzību – SIA “B&L projekti” un 
būvuzraudzību – SIA “Skaidrītes Zepas birojs”. 

Projekta kopējās izmaksas – EUR 131 457,00, t.sk. 
projektēšanas un būvekspertīzes izmaksas – EUR  
8 990,30, būvdarbu izmaksas – EUR 112 302,70, au-
toruzraudzības izmaksas – EUR 4 685,40 un būvuz-
raudzības izmaksas – EUR 5 478,60. Projekta īsteno-
šana tika finansēta no Madonas novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Atgādinājums nekustamā īpašuma īpašniekiem, tiesiskajiem 
valdītājiem, valsts vai pašvaldības īpašuma īrniekiem un nomniekiem

Aktualitātes grants  
ceļu pārbūves projektos

Ļaudonas pansionātā izbūvēts lifts
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Februārī ar Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumu 
ir apstiprināti saistošie 
noteikumi Nr. 2 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2020. gada 
budžetu”, kā arī aktualizēts 
Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. 
gadam Investīciju plāns 2018.–
2020. gadam, kas atspoguļo 
līdzekļu un aktivitāšu kopumu, 
kuru šogad pašvaldība plāno 
ieguldīt attīstībā.

Novada pamatbudžets 2020. 
gadam ieņēmumos un izdevu-
mos apstiprināts 26 068 025 ei-
ro apmērā. Salīdzinot ar 2019. 
gada sākumu, budžets palieli-
nājies par 1 798 808 eiro. Sākot 
ar šo gadu, speciālais budžets 
jeb mērķdotācija autoceļiem 
tiek iekļauts pašvaldību pa-
matbudžetā.

Pieaugumu pamatbudže-
tā daļēji veido pāreja uz jaunu 
algu izmaksas sistēmu. Valsts 
un pašvaldību iestādes visbie-
žāk darba algas izmaksā teko-
šajā mēnesī, taču Madonas no-
vada pašvaldība pērn pārgāja 
uz darba algu izmaksu nāka-
majā mēnesī. Līdz ar to 2019. 
gada budžetā algas tika plāno-

tas 11,5 mēnešiem, bet šogad – 
jau 12 mēnešiem. 

Pieauguši ir arī pašvaldī-
bas ieņēmumi, taču klāt nāku-
šas arī jaunas izdevumu pozī-
cijas, kā piemēram, Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki. Teju pilnībā finan-
sēsim mūsu skolu kolektīvu 
dalību svētkos. Jaunu izdevu-
mu pozīciju radījis arī valdības 
lēmums 2020. gadā piešķirt ti-
kai pusi no 1.–4. klašu skolē-
nu ēdināšanai nepieciešamā 
finansējuma. Otru pusi no iz-
devumiem – 51 869 eiro – šo-
gad segs pašvaldība.

Ar šo gadu būtiski sama-
zināts pašvaldības pamatbu-
džetā ieskaitāmais Dabas re-
sursu nodokļa apmērs, kas arī 
jākompensē. Šīs ir būtiskākās 
pozīcijas, kas rada izdevumu 
pieaugumu. 

Jāpiemin arī strukturālās 
izmaiņas, ko esam ieviesuši 
pašvaldības administrācijā un 
iestādēs. Uzsākot pildīt domes 
priekšsēdētāja amatu, viens no 
lielākajiem izaicinājumiem bija 
panākt, lai pašvaldības speciā-
listi saņemtu konkurētspējīgu 
atalgojumu, jo vidējais atalgo-
jums pašvaldības struktūrās 

strādājošajiem bija ārkārtīgi 
zems, taču pašvaldības darbi-
niekus skaits – augsts. Esam 
pārskatījuši štatu sarakstu, 
samazinot darbinieku skaitu 
gan centrālajā administrācijā, 
gan citās pašvaldības struk-
tūrās, vienlaikus paaugstinot 
darbinieku atalgoju-
mu. Reformas skā-
rušas grāmatve-
dību, kas pašlaik 
tiek centralizēta, 
Madonas nova-
da bāriņtiesu, kā 
arī pārvalžu īpa-
šumu uzturēšanas 
dienestus. Atalgojums 
paaugstināts arī sociālajiem 
darbiniekiem un aprūpētājiem, 
kultūras namu vadītājiem un 
šoferiem. Neesam Rīga, taču, 
lai pašvaldības sistēmā strā-
dājošais darbinieks būtu moti-
vēts, tam ir jāsaņem konkurēt-
spējīgs atalgojums. 

Turpinās darbs arī pie “di-
vas pārvaldes – viens pārval-
des vadītājs” modeļa ievie-
šanas. Administratīvā darba 
apjoms divās pārvaldēs ir tāds, 
kas ļauj to veikt vienam cilvē-
kam, vienlaikus algojot īpa-
šuma uzturēšanas nodaļas 

vadītājus, kuri atbild par saim-
niecisko darbu katrā no pār-
valdēm. Šis modelis sevi ir labi 
apliecinājis praksē Bērzaunes 
un Mārcienas, kā arī Ošu pes 
un Barkavas pagastos, tādēļ 
arī uz teju visiem pārējiem pa-
gastiem konkursos meklējam 

cilvēkus, kas gatavi va-
dīt divus pagastus. Ar 

vienu pārvaldes va-
dītāju pašlaik paliek 
divi lielākie nova-
da pagasti – Ļaudo-
nas un Kalsnavas. 

Arī šī reforma sniedz 
gan līdzekļu ietaupīju-

mu pašvaldības budžetā, 
gan iespēju nodrošināt labā-
ku atalgojumu darbiniekiem, 
kas pilda pārvaldes vadītāja un 
īpašuma uzturēšanas nodaļas 
vadītāja pienākumus.

Kopumā pamatbudžeta vei-
došanas principi saglabāju-
šies tādi paši kā iepriekšējā ga-
dā – no budžeta tiek finansēta 
iestāde, aktivitāte, projekts. 
Katrai iestādei atbilstoši ap-
stiprinātajam amatu vienību 
sarakstam aprēķināts darba 
algas fonds, paredzēti līdzekļi 
izdevumu segšanai par apkuri, 
elektrību, ūdeni un kanalizā-

ciju, skolēnu pārvadājumiem, 
degvielas iegādei, atkritumu 
izvešanai un utilizēšanai. 

Visiem skolēniem no 1. līdz 
12. klasei paredzētas brīvpus-
dienas. Plānots finansējums 
arī pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestāžu audzēkņu ēdi-
nāšanai no pašvaldības bu-
džeta un vecāku iemaksām. 
Paredzēts apmaksāt skolēnu 
braucienus uz izglītības iestā-
dēm.

Tāpat pamatbudžetā plā-
nots trūkstošais finansē-
jums pedagogu atlīdzībai gan 
J. Norviļa Madonas mūzikas 
skolai, J. Simsona Madonas 
mākslas skolai, Bērnu un jau-
natnes sporta skolai, gan vis-
pārizglītojošo skolu pedago-
giem, gan Bērnu un jauniešu 
centra pedagogiem, ko nav pie-
šķīrusi valsts – kopā 8 mēne-
šiem – 1 105 455 eiro. 

Sekojot līdzi izglītības re-
formām valstī kopumā un tām 
sekojošiem mērķdotāciju mak-
sājumiem pašvaldības budžetā 
pedagogu algām, iespēju robe-
žās līdzfinansēsim no pašval-
dības budžeta mazo lauku sko-
lu pedagogu algu maksājumus, 
saglabājot pamatprincipu no-
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vadā: “Pirmsskola un sākum-
skola maksimāli tuvu bērna 
dzīvesvietai”.

Tradicionāli kopš novada 
izveidošanas konkrētu pagas-
tu teritoriju ienākumus, kas 
iegūti, pārdodot nekustamos 
īpašumus, mežus u.c., atgrie-
žam šajā teritorijā.

Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, būtiski pieaudzis finan-
sējuma apjoms, kas atvēlēts in-
vestīcijām dažādu attīstības 
pasākumu īstenošanai. Pašval-
dībai, plānojot budžeta līdzek-
ļu izlietojumu 2020. gadam, ir 
izdevies investīciju projektu īs-
tenošanai rezervēt 3 094 459 
eiro (pērn – 1 192 291 eiro). Ie-
plānotās aktivitātes gan var 
gada laikā mainīties, dažus no 
investīciju projektiem realizē-
jot citā laika periodā, vai arī 
plānu papildinot ar jauniem 
2020. gadā īstenojamiem at-
tīstības projektiem. Salīdzi-
not ar pagājušo gadu pieaugu-
ši arī citi investīciju projektu 
finansējuma avoti – Eiropas 
Savienības fondu un valsts at-
balsts 9 574 673,57 eiro (pērn – 
6 368 919,07 eiro). Lai nodro-
šinātu investīciju projektu 
realizāciju, plānots ņemt aiz-

ņēmumus 13 023 656 eiro ap-
mērā (pērn – 9 537 001,63 
eiro). Kopā no visiem finansē-
juma avotiem šogad investīci-
ju projektu īstenošanā Mado-
nas novadam pieejami vairāk 
nekā 25 miljoni eiro, kas ir par 
8 miljoniem eiro vairāk nekā 
2019. gadā. Tiesa, dzīve var 
ieviest savas korekcijas un ne 
viss no pieejamā finansējuma 
var tikt apgūts vienā kalendā-
rajā gadā. 

Šogad pašvaldības finan-
sējumu lielākoties plānots no-
virzīt transporta infrastruktū-
rai (26% no kopējā pašvaldības 
investīciju apjoma), izglītībai 
(25%), kultūrai (12%), sportam 
(10%) un teritorijas labiekārto-
šanai (9%). Savukārt ES struk-
tūrfondu pieejamais finansē-
jums 2020. gadā lielākoties 
tiks ieguldīts uzņēmējdarbī-
bas un izglītības infrastruktū-
ras sakārtošanā (42% un 37% 
no kopējā investīciju apjoma) 
un transporta infrastruktūrā 
(15%).  

Izglītības infrastruktūrā 
lielākie ieguldījumi šogad sais-
tās ar Madonas Valsts ģimnā-
zijas ēkas pārbūvi, kuru plā-
nots noslēgt līdz jaunā mācību 

gada sākumam. Plānots veikt 
darbus saistībā ar ēkas un 
sporta stadiona rekonstrukci-
ju. Paralēli darbi noritēs arī pie 
Madonas novada vidusskolas 
atjaunošanas projekta. Iepir-
kums būvniecības darbiem no-
slēgsies marta beigās un šogad 
plānojam pabeigt rekonstruk-
cijas pirmo un otro kārtu – ēdi-
nāšanas zāles un sporta zāles 
pārbūvi. Kopumā modernas un 
ergonomiskas mācību vides iz-
veidei abās skolās plānots ie-
guldīt vairāk nekā 7 000 000 
eiro, no kuriem lielāko finan-
sējuma daļu plānots apgūt tieši 
šajā gadā. Saistībā ar izglītības 
infrastruktūras uzlabošanu 
šogad paredzēts īstenot ener-
goefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumus Liezēres pirm-
skolas izglītības iestādē. Ārpus 
Madonas lielas investīcijas tiks 
ieguldītas arī Degumnieku lid-
lauka infrastruktūras attīs-
tībā, kā arī turpināsim iesāk-
to Madonas novada lauku ceļu 
sakārtošanas programmu. Šo-
gad programmai piesaistīti 
1 200 000 eiro, kas tiks ieguldī-
ti sešu ceļu sakārtošanā piecos 
novada pagastos – Kalsnavas, 
Dzelzavas, Praulienas, Ošupes 

un Sarkaņu.
Lieli ieguldījumi (kopē-

jās investīcijas pārsniedz 
7 000 000 eiro) ieplānoti arī 
uzņēmējdarbības infrastruk-
tūras izveidē. Pašlaik saskaņo-
šanā ir projekts par industri-
ālās zonas, biznesa attīstības 
centra izveidi Madonas nova-
dā. Projekta ietvaros plānotas 
divas teritorijas – Biznesa at-
tīstības centrs Madonas pilsē-
tā (Saieta laukums 2A) ar pār-
būvētu ēku vieglās rūpniecības 
un tehnoloģiju uzņēmumiem, 
ko pašvaldība atklātā izsolē 
nodotu vairākiem komersan-
tiem un otra teritorija indus-
triālā zona – labiekārtota paš-
valdības teritorija ar vienu vai 
vairākām ēkām, kuras pašval-
dība var iznomāt komersan-
tiem atklātā izsolē. ES fondu 
atbalsts paredzēts arī pieved-
ceļu uz kokapstrādes uzņēmu-
miem asfaltēšanai. Īstenojot 
šos projektu, pašvaldība būs 
sniegusi būtisku ieguldījumu  
uzņēmējdarbības vides sakār-
tošanai novadā, kas pozitīvi 
atsauksies gan uz jaunu uzņē-
mumu attīstību, gan darbavie-
tu izveidi.

2020. gadā noritēs arī vai-

rāku lielu infrastruktūras ob-
jektu projektēšanas darbi. 
Tiks izstrādāts tehniskais pro-
jekts vairākām Madonas es-
trādes būvniecības kārtām. 
Sāksies darbs arī pie Madonas 
stadiona un J. Norviļa Mado-
nas mūzikas skolas piebūves 
tehniskā projekta izstrādes. 
Attiecībā uz peldbaseina būv-
niecību, kas vairākus gadus 
ir bijusi identificēta kā viena 
no novada iedzīvotāju vajadzī-
bām, pašlaik norit darbs pie lī-
guma par privātās publiskās 
partnerības (PPP) procesa uz-
sākšanu un peldbaseina darbī-
bas biznesa modeļa izstrādes. 
Tālākais solis jau būs PPP ie-
pirkums. Ja šis process noritēs 
veiksmīgi, pašvaldībai nebūs 
jātērē budžeta līdzekļi peldba-
seina būvniecībai, jo to darīs 
privātuzņēmējs. Pašvaldības 
izdevumi saistīsies vien ar pa-
kalpojuma iepirkšanu,  nodro-
šinot visus novada skolēnus ar 
iespēju sporta stundās izman-
tot peldbaseinu.

AGRIS LUNGEVIČS,  
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs 
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Lai pilnveidotu Madonas novada 
pašvaldības datu pārskatāmību, 
nodrošinot atbalstu pārvaldības 
lēmumiem un efektīvāk 
pārraudzītu finanšu ieguldījumu 
efektivitāti, Madonas novada 
pašvaldība uzsāk Ģeogrāfiskās 
informācijas sistēmas (turpmāk 
ĢIS) izstrādi.

ĢIS ir informācijas tehno-
loģiju nozare, kas strauji attīs-
tās un tiek izmantota dažādās 
jomās, sākot ar lauku un pil-

sētvides plānošanu, transporta 
organizāciju, līdz pat uzņēmēj-
darbības un inženierzinātnes jo-
mām. ĢIS dod jaunas IT iespē-
jas ģeogrāfijā, ir efektīvs palīgs 
objektu un notikumu ģeogrā-
fiskais attēlošanā dažāda vei-
da un mēroga kartēs. Daudzās 
Latvijas pašvaldībās šādu sistē-
mu izmantošana strauji pieaug, 
un ĢIS kļūst par atbalstu ikdie-
nas lēmumu pieņemšanā, gan 
būvvaldes darbiniekiem, gan te-
ritorijas plānotājiem, inženier-

komunikāciju uzturētājiem, 
komunālo saimniecību uzturē-
tājiem un apsaimniekotājiem, 
pašvaldību īpašuma departa-
mentu darbiniekiem.

Redzamākais ĢIS pielie-
tojums ir operatīva un pār-
skatāma informācijas attēlo-
šana kartēs. Ieguvējs var būt 
gan īpašumu apsaimniekotājs, 
kas grib informēt savus klien-
tus par plānotajiem remontdar-
biem, vai ceļu uzturētājs - par 
ceļu braukšanas apstākļiem, 

to pieejamību, caurlaidību, u.c. 
ĢIS var ātri un  uzskatāmi 
sniegt informāciju par novadā 
īstenotajiem projektiem – vie-
tām, apjomiem, ieguvumiem.

Jaunu objektu būvniecī-
bā sistēma dod iespēju ātri no-
vērtēt ūdensvadu, kanalizāci-
jas tīklu, elektrības kabeļu vai 
gāzes cauruļu atrašanās vie-
tas un raksturlielumus. Redzot 
dažādu objektu telpisko novie-
tojumu vienotā attēlā, var  āt-
rāk pieņemt lēmumus, mazinot 

izdevumus un ietaupot gan uz-
ņēmēju, gan domes darbinieku 
laiku.

Turpmāk ĢIS digitālajās 
kartēs plānots attēlot arī tūris-
ma, kultūras vai uzņēmējdar-
bības nozares norises, kā arī 
rast un pamatot risinājumus 
Madonas novada attīstībai.

Informāciju apkopoja:  
ILZE RIEKSTIŅA,  

Attīstības nodaļas vecākā 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Uzsākts darbs pie novada ģeogrāfiskās informācijas sistēmas 

�    Liezēres pakalpojumu 
centra (pasts, bibliotēka 
un ģimenes ārsts) telpu 
remonts – 80 000 eiro; 
Liezēres pirmskolas izglītības 
iestādes energoefektivitātes 
pasākumi – 200 000 eiro; 
�    Haralda Medņa mājas 
“Dzintari” interjera projekta 
realizēšana un teritorijas 
labiekārtošana – 102 000 eiro; 
�    Skeitparka konstrukciju 
izgatavošana un uzstādīšana 
Gaujas ielā 33, Madonā – 
64 171 eiro; 
�    Madonas Valsts 

ģimnāzijas ēkas un stadiona 
pārbūve – 181 719 eiro; 
�    Madonas pilsētas 
vidusskolas mācību telpu 
aprīkojums –  61 000 eiro; 
�    Lazdonas pamatskolas 
centrālapkures ierīkošana – 
45 000 eiro; 
�    Dzelzavas pamatskolas 
centrālapkures ierīkošana – 
69 000 eiro;
�    Kalsnavas pamatskolas 
jumta rekonstrukcija –  
30 000 eiro; 
�    Degumnieku lidlauka 

infrastruktūras attīstība – 
112 000 eiro; 
�    Sporta bāzes “Smeceres 
sils” hidrantu sistēmas 
pagarināšana uz deponēšanas 
laukuma – 58 000 eiro; 
�    Madonas pilsētas stadiona 
zemes iegāde un sporta 
moduļu (ģērbtuvju bloks) 
iegāde – 61 880 eiro; 
�    Ļaudonas sociālā aprūpes 
centra lifta izbūve, remonti, 
teritorijas labiekārtošana – 
120 392 eiro; 
�    Madonas pilsētas kapu 
infrastruktūras uzlabošana 

(nožogojuma izbūve)  –  
25 000 eiro; 
�    Kapliču projektēšana – 
Dzelzavas centra kapos, 
Mētrienas kapos un kapliču 
remonti Sarkaņu kapos, 
Vestienas kapos, Ļaudonas 
kapos, Barkavas kapos – 
101 084 eiro; 
�    Ieguldījumi dzīvojamajā 
fondā: dzīvojamā māja 
“Airītes”, Sarkaņu pagasts; 
dzīvojamā māja “Dimanti”, 
Mētrienas pagasts; dzīvojamā 
māja Jaunā iela 4, Jaunā iela 2,  
Stacijas iela 3,  

Mārcienas pagasts – kopējās 
investīcijas – 79 816 eiro;
�    Karjera ezera teritorijas 
labiekārtošana Madonā 
(peldvietas labiekārtošana, 
pludmales volejbola laukuma 
sakārtošana, stāvlaukumu 
paplašināšana) – 20 000 eiro;
�    Centra ielas atjaunošana 
Mētrienā – 70 000 eiro;
�    Ceļa posma asfaltēšana 
Bik sē res centrā – 19 200 eiro.

AGRIS LUNGEVIČS,  
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Lielākie plānotie pašvaldības investīciju 
ieguldījumi 2020. gadā
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XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku 
gaidās, 26. februārī norisinājās 
Madonas novada interešu 
izglītības pulciņu vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
programmas “Radi rotājot” 
pirmās kārtas noslēguma 
pasākums.

Madonas Bērnu un jau-
niešu centra telpās bija iespē-
ja darboties radošajās darbnī-
cās “Rotā meitu brunču rota!”, 
kuras bija sagatavojuši floristi-
kas pulciņa audzēkņi (sk. Ka-
rīna Ravinska). Dalībniekiem 
bija iespēja nofotografēties, kā 
arī izveidot savu brunci. Savu-
kārt, mākslas studijas “Tu vi-
su vari!” audzēkņu veidota-
jā darbnīcā “Izspēlē Vidzemi!” 
(sk. Ieva Repša) bija tapusi spē-
le, kura zīmēta akrila tehnikā. 
Uz laukuma rotājas Madonas 
novada elementi un tradīcijas, 
ko bērni ir pamanījuši, izzinot, 
izrotājot savu novadu. 

Gatavojoties XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem…

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā 
sociālā darba mēnesis, kura 
laikā sabiedrības uzmanība 
pastiprināti tiek akcentēta uz 
sociālā darba profesiju un ar 
to saistītām problēmām un 
iespējamiem risinājumiem. 

Arī Latvijā marta treša-
jā otrdienā tiek atzīmēta Vis-
pasaules sociālā darba diena, 
kuras 2020. gada vadmotīvs 
akcentē cilvēku savstarpējo at-
tiecību nozīmi.

Labklājības ministrija arī 
šogad gatavos sociālo darbinie-
ku stāstus, parādot dažādību 
profesijas ietvaros un mēģinot 
paplašināt sabiedrības redzes-
loku par vidi, kurā sociālie dar-
binieki ir nodarbināti. Gatavos 
arī vairākus viedokļu rakstus 
un plāno vairākus TV un radio 
sižetus par sociāla darba pro-
fesijas specifiku un saturu. Kā 
ierasts, Labklājības ministri-
ja organizē ikgadējo konferen-
ci sociālā darba speciālistiem, 
kura notiks Cēsīs 2020. gada  

Savukārt, pēc Labklājības 
ministrijas aicinājuma, Mado-
nas novada pašvaldības Sociā-
lais dienests organizēs divas 
aktivitātes, kas būs pieejamas 
ikvienam interesentam.

2020. gada 18. martā Mado-
nā Saieta laukumā 1 no plkst. 
9.00 līdz 10.00 būs iespēja ie-
pazīties un apskatīt Samarie-
šu apvienības mobilās brigādes 
aprūpes auto. Madonas nova-
da pašvaldība pērk pakalpoju-
mu no samariešiem. Samariešu 
atbalsts mājās tiek nodrošināts 
ar drošības pogu un īpaši aprī-
kotām automašīnām, kurās iz-
veidots pārvietojams aprūpes 
birojs ar autonomās strāvas ģe-
neratoru, dušu ar silto un auk-
sto ūdeni, tualeti, gāzes plītiņu, 
ledusskapi, veļas mazgājamo 
mašīnu, specializēto aprīko-
jumu pēdu kopšanai un matu 
griešanai, dodoties pie cilvēka 
uz viņa dzīvesvietu.

2020. gada 19. martā Mado-
nā Parka ielā 6 Dienas centrā 
“Ūdensroze” no plkst. 13.00 par 

sevi pastāstīs un iepazīstinās 
Rīgas pilsētas biedrības “Rūp-
ju bērns” priekšsēdētājs Māris 
Grāvis. Biedrība ir saistīta ar 
cilvēku ar īpašām vajadzībām 
un cilvēku ar garīgās attīstības 
traucējumiem sociālo rehabili-
tāciju, nodarbinātību, aprūpi, 
izglītošanu un integrāciju sa-
biedrībā, kā arī sabiedrības in-
formēšanu par cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām un cilvēkiem ar 
garīgās attīstības traucējumiem 
un ar viņiem saistītajām problē-
mām. 

Aicinu jebkuru novada iedzī-
votāju šīs Sociālā darba nedēļas 
ietvaros apmeklēt minētās akti-
vitātes, kā arī par sev interesē-
jošiem jautājumiem vērsties pie 
sociālajiem darbiniekiem pagas-
tu pārvaldēs vai Sociālajā die-
nestā Madonā, Parka ielā 4.

Informāciju sagatavoja  
ILZE FĀRNESTE, 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja 

vietniece

Aktivitātes Madonas novadā Sociālā darba nedēļas ietvaros 

20. martā. Ministrija aicina so-
ciālos dienestus ne tikai 17. mar-
tā atzīmēt Vispasaules sociālā 
darba dienu, bet būt aktīviem 
visas nedēļas (16.03.–20.03.) ie-
tvaros un savu ieguldījumu sa-
biedrības labklājības veidošanā 
padarīt redzamāku vietējai sa-
biedrībai.

Madonas novada pašvaldī-

bas Sociālā dienesta darbinieki 
17. martā pulcēsies uz savu ik-
mēneša sapulci, kuras akcents 
šoreiz būs svētku gaisotnē. Die-
nesta darbinieki katra mēne-
ša otrajā otrdienā sanāk uz ik-
mēneša sapulcēm, kur pārrunā 
aktuālos jautājumus, jauninā-
jumus likumdošanā, notiek ko-
vīziji.

Eiropas Savienības projekts Madonas pilsētas vidusskolā
“Tavs smaids ir Tavs logo, tavs 
raksturs ir Tava vizītkarte un 
tas, kā citi jūtas pēc satikšanās 
ar Tevi, ir Tavs paraksts,” teicis 
BNI® organizācijas  dalībnieks 
Džejs Denzijs.

Madonas vidusskolas 8.b 
un 11.b klases skolēni 2019./ 
2020. mācību gadā piedalās Ei-
ropas Savienības struktūrfon-
du projektā „Atbalsts izglīto-
jamo individuālo kompetenču 
attīstībai”, kura mērķis ir at-
tīstīt saskarsmes prasmes, iz-
mantojot interaktīvi izglītojo-
šās tehnikas.

Projekta ietvaros, radošā 
veidā notiek skolēnu iepazīsti-
nāšana ar improvizācijas teh-
nikas daudzveidību, izspēlējot 
dažādas ainiņas bez iepriekš 
sagatavota scenārija. Audzēkņi 

iegūst skatuvisko drosmi un iz-
pauž savu radošumu, iejūtoties 
dažādos tēlos.

Atraktīvā formā kopā ar pe-
dagogu, improvizācijas teātra 
pasniedzēju Inesi Zīli, skolēni 
pilnvērtīgi un radoši izglītojas, 

gudri izklaidējas un  attīsta sa-
vas jau esošās kompetences. 
Nodarbībās notiek katras in-
dividuāls darbs un kopīga līdz-
darbošanās un mijiedarbība, 
kas veicina komandas darbu. 

“Kas Tev ir grūtākais, lai 

pozitīvi un laipni komunicē-
tu ar citiem?” jautājām skolē-
niem.

- Pieiet klāt,
- Trūkst drosmes uzsākt 

sarunu,
- Kautrīgums,
- Pietrūkst pacietības,
- Nepārtraukt sarunu bied-

ru.
“Kāda būs galvenā doma, 

ko Tu paturēsi prātā pēc no-
darbībām?” 

- Sekot līdzi ķermeņa valodai,
- Man jārunā lēnāk,
- Turpināt būt radošam un 

pozitīvam,
- Pirmais iespaids ir visspē-

cīgākais,
- Es sapratu, par ko vēlos 

kļūt.
“Lūdzu, raksturo nodarbī-

bas ar vienu vārdu!” 

- superīgas, 
- foršas, 
- fantastiskas,
- kolosālas,
- lieliskas,
- labas,
- interesantas, 
- jautras.
Skolēnu prasme uzstāties, 

prezentēt, izkopt runas māks-
lu, izmantojot improvizācijas 
tehnikas elementus, attīsta lie-
tišķo etiķeti un pašvērtējuma 
spējas, jo noteikumi, kas ir ik-
dienas komunikācijā ar līdzcil-
vēkiem, nav radīti, lai mums 
kaut ko aizliegtu, bet lai pada-
rītu mūsu dzīvi drošāku.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOLOVJEVA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs karjeras konsultants 

Darba procesā 8.b klases skolēni.

Mūsdienu deju grupas “Aliens” priekšnesums.

Praulienas pamatskolas in-
dividuālie darbi “Brunču raks-
ti”, “Saules zīme” un “Tau-
tumeita” (sk. Sigita Vašķe). 
Degumnieku pamatskolas in-
dividuālais darbs “No vecmā-
miņas kamolu groza” un kolek-
tīvais darbs “Gadalaiki rotā” 
(sk. Una Salmane). Madonas 

pilsētas vidusskolas individu-
ālie darbi “Krekla sakta” 3d 
modelēšanas/izdrukas tehnikā 
(sk. Līga Ozdoba) un Madonas 
Bērnu un jauniešu centra pul-
ciņa “Mīļlietiņas” kolektīvie 
darbi: “Rotājies, tu saulīt – Tu 
rotāji, es rotāju” un  “Saules 
raksti sirdī” (sk. Rimma Smoļ-

ska). Keramikas pulciņa kolek-
tīvie darbi: “Rotā saule” un “ 
Saules rotas” (sk. Māris Karl-
sons).

Madonas pilsētas kultūras 
namā uz skatuves kāpa modes 
studijas “Defilē” meitenes (sk. 
Vineta Blumberga), kuras de-
monstrēja tērpu un rotu kolek-
ciju “Šķērsu dienu saule teka, 
nakti šķērsu mēnestiņš”, ku-
ras tapušas sadarbībā ar kera-
mikas pulciņu audzēkņiem. 

Vizuālās un vizuāli plastis-
kās mākslas darbus izvērtēja 
žūrija: Madonas novada pašval-
dības izglītības un jaunatnes lie-
tu komitejas priekšsēdētāja Val-
da Kļaviņa, tekstilmāksliniece 
Inese Jakobi, Tautas daiļama-
ta meistare Inese Mailīte, savu-
kārt, tērpu kolekciju vērtēja Ma-
donas mākslas skolas direktore 
Kristīne Šulce un Valda Kļavi-
ņa. Jāpiebilst, ka visi konkursa 
pirmajā kārtā iesniegtie darbi, 
kā arī tērpu kolekcija guvuši po-
zitīvu žūrijas vērtējumu un tiek 
virzīti nākamajai izvērtēšanas 

kārtai, kas norisināsies 28. aprīlī 
Kocēnu novadā, Vaidavas kultū-
ras un amatniecības centrā. 

Pasākumu kuplināja mūs-
dienu deju grupa “Aliens”, ku-
ri nopietni gatavojās deju liel
uzvedumam “Augstāk par 
zemi” (vadītājas Ināra Cakule 
un Vita Grūbe). Dejotāji 9. ap-
rīlī dosies uz Mālpils Kultūras 
centru.         

Skatītājus priecēja arī Mado-
nas BJC Bērnu mūzikas studi-
jas dalībnieki (sk. Dace Sināte) 
un  pulciņa “Improprieks” jau-
nie improvizatori (sk. Dace Dzil-
na).

Pasākuma laikā tika sumi-
nāti konkursa dalībnieki un vi-
ņu pedagogi.

Informāciju sagatavoja  
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas Bērnu un jauniešu 
interešu izglītības metodiķe, 
Madonas novada vizuālās un 

vizuāli plastiskās mākslas 
koordinatore

Aktivitātes
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No 2018. gada 1. septembra 
līdz 2020. gada 31. augustam 
Madonas pilsētas vidusskola 
realizē Eiropas Savienības 
Erasmus+ starpskolu 
partnerības projektu “Junior 
Business Minds Selling Online 
Eco-Traditional Games” 
(Tradicionālo ekospēļu 
pārdošana tiešsaistē – jaunākās 
paaudzes biznesa ideja).

Projektā sadarbojas skolo-
tāji un skolēni (5., 6. klases) no 
sešām valstīm – Grieķijas, Hor-
vātijas, Spānijas, Īrijas, Itālijas 
un Latvijas. Tā mērķis ir at-
tīstīt skolēnu uzņēmējdarbī-
bas prasmes. Izglītojamo uzde-
vums ir izveidot starptautisku 
skolēnu mācību uzņēmumu, 
kurš ražo tradicionālās eko 
spēles no otrreizējās pārstrā-
des materiāliem, un tiešsaistē 
tās pārdot. 

Uzņēmējdarbības spēju vei-
došana ir kompetencēs balstīta 
mācību satura sastāvdaļa, tā-
pēc tās iekļaušana dažādu mā-
cību priekšmetu programmās ir 
saistoša skolotājiem. Tehnoloģi-
ju izmantošana un otrreizējo 
materiālu izmantošana veicina 
ilgtspējības un videi draudzīgas 
filozofijas veidošanos.

Projekta svarīga sastāvdaļa 
ir arī kultūras tradīciju izpēte – 
skolēni izzina gan savas vēstu-
riskās saknes, gan citu kultū-
ru tradīcijas; vairāk apzinās to, 
kas savas valsts kultūru padara 
unikālu. Radošums, uzņēmēj-
darbība, līderība, kritiskā do-
māšana, izpratne par vides sau-
dzēšanu un resursu racionālu 
izmantošanu un IKT ir zināša-
nas un prasmes, kas tiek piln-
veidotas projektā iesaistītajiem 
skolēniem un palīdzēs turpmā-
kajā karjerā.

Apmācību vizītēs katra 
valsts realizē savu uzdevumu, 
sadarbojoties ar dažādu noza-
ru ekspertiem: Grieķija – palie-
lina otrreizējās pārstrādes ma-
teriālu izmantošanu ražošanā 
un veicina ilgspējību, Horvāti-
ja – tradicionālo eko spēļu iz-
gatavošanas apmācība, Spā-
nija – mājaslapu veidošana,  
Īrija – preces popularizēšana, 
izmantojot fotogrāfiju, Latvi-
ja – spēļu pārdošana jeb “Vārds 
izskan pasaulē”. 

“Pirmajā vizītē viesojāmies 
Grieķijā, Atēnās, no 2019. gada 
28. janvāra līdz 31. janvārim. 
Mēs pabijām 3. Egaleo Niko-
laos Politis pamatskolā. Mācī-
jāmies pārstrādāt papīru un 
gatavojām no iegūtās masas 
dažādas krūzītes un bļodiņas. 
Viesojāmies arī Atēnu – Ega-
lio reģiona – domē, apmeklējām 
atkritumu šķirošanas centru. 
Izzinājām arī Gieķijas vēsturi,  
uzzinājām, ka Akropole ir vie-
na no slavenākajām vietām pa-
saulē. Projekta laikā dzīvojām 
grieķu ģimenēs, iepazīstot vi-
ņu ikdienas dzīvi, kultūru un 
tradīcijas. Baudījām arī grie-
ķu tradicionālos ēdienus, pie-
mēram, “souvlaki”, “pistachio”. 
Man ļoti patika doties šajā ceļo-
jumā. Es ieguvu jaunu pieredzi, 
draugus, zināšanas un, pro-
tams, lieliskas emocijas.” (Alise 
Romanovska, 7.c klase)

“2019. gadā no 1. līdz 4. ap-
rīlim devāmies otrajā vizītē 

Erasmus+ starpskolu partnerības projekts

uz Horvātiju. Apmācības noti-
ka nelielā, bet mājīgā Marča-
nas skolā. Tā kā Horvātijas vi-
zītes tēma bija par spēlēm, mēs 
piedalījāmies dažādās saisto-
šās aktivitātēs. Mums bija arī 
iespēja vērot mācību stundas, 
piemēram, ķīmijā, fizikā, angļu 
valodā un informātikā. Bija ļo-
ti interesanti redzēt, kā skolēni 
mācās citā valstī. Kad viņiem 
beidzās stundas, viesģimenes 
iepazīstināja mūs ar Horvāti-
jas dabu un īpašajām vietām 
tuvākajā apkārtnē. Kopā ar sa-
vu viesģimeni mēs apmeklējām 
Adrijas jūras piekrasti, lielāko 
Horvātijas akvāriju, īpašu salu 
Brijuni, zirgu stalli. Viesģime-
nes bija ļoti viesmīlīgas, laipnas 
un saprotošas. Viņi centās ga-
tavot garšīgus ēdienus, lai mēs 
būtu priecīgi un vienmēr būtu 
labā garastāvoklī. Mums nezi-
not, mūsu viesģimenes sazinā-
jās ar mūsu vecākiem un cen-
tās uzzināt lietas, kuras mūs 
iepriecina un kas mums garšo. 
Mēs esam ļoti priecīgi un patei-
cīgi par to rūpēm un viesmīlī-
bu. Centīsimies būt tikpat jau-
ki un sirsnīgi pret viņiem, kad 
viņi maijā brauks uz Latviju. 
Gandrīz visi atvadoties raudā-
ja, un tiešām – mums pietrūkst-
jauniegūto draugu, un mēs vē-
lamies pēc iespējas ātrāk atkal 
ar tiem satikties.

Katra valsts, kas piedalījās 
šajā projektā, ņēma līdzi savas 
tradicionālās spēles. Mēs, lat-
vieši, vedām līdzi spēli “Ziv-
tiņas”, “Krustiņi un nullītes” 
jeb “Desas”. Vienā dienā mums 
grupās bija jāprezentē tās, ci-

tā – jādemonstrē un jāspēlē, vēl 
citā mēs paši, strādājot kopā ar 
dažādu valstu pārstāvjiem, va-
rējām veidot katras valsts spē-
li. Mēs kopā tās arī spēlējām. 
Spēles bija ļoti aizraujošas un 
interesantas. Mēs kļuvām sa-
liedētāki un draudzīgāki. Es 
noteikti šīs spēles neaizmirsīšu 
un vēlos, lai arī citi mani drau-
gi Latvijā tās iemācītos spēlēt, 
jo tā  ir vērtīga iespēja jauki pa-
vadīt laiku ar ģimeni un drau-
giem. 

Projekta ietvaros devāmies 
iespaidīgā ekskursijā uz kādu 
netālu esošu pilsētu Pula. Tur 
mēs apskatījām arēnu jeb amfi-
teātri. Ar gides palīdzību mums 
bija iespēja uzzināt tā vēsturi 
un faktus: tur gladiatori cīnī-
jās ar lauvām. Lai arēnu attī-
rītu no asinīm, cilvēki ūdenim 
pievienoja dažādas ēteriskās eļ-
ļas, piemēram, lavandas eļļu, 
un mazgāja visu lielo celtni.  

Šis ceļojums bija ļoti aizrau-
jošs! Laikapstākļi bija ļoti silti 
un patīkami, kaut pēdējā dienā 
piedzīvojām ļoti stipru vēju un 
lietu. Paldies visiem, kas orga-
nizēja šo vizīti, kā arī viesģi-
menēm par viesmīlīgo uzņem-
šanu un rūpēm. Gūtā pieredze 
man paliks atmiņā un būs ļoti 
noderīga. ” (Līna Bērziņa, 7.c 
klase)

“2019. gadā no 12. līdz 17. 
maijam man tika dota brīnišķī-
ga iespēja Erasmus+ program-
mas ietvaros doties uz Spāni-
ju. Šī bija trešā vizīte projektā. 
Dzīvoju īstā spāņu ģimenē un 
iemācījos būt patstāvīga, kā arī 
attīstīju angļu valodas zināša-

Erasmus+ projekta bērni Īrijā tika vizināti ar kuģīti pa Atlantijas okeāna piekrasti.

Madonas pilsētas vidusskolas skolēnu saražotās spēles no otrreizējās 
pārstrādes materiāliem.

jekta dalībniekiem. Man patika 
ekskursija ar kuģīti pa Atlanti-
jas okeāna piekrasti, kur mēs 
apciemojām delfīnu Fungiju. 
Okeāna piekrastē delfīns dzīvo 
jau vairāk nekā 30 gadus.  

Vīzītes apmācības galvenā 
tēma bija fotografēšana. No-
darbības skolēniem vadīja pro-
fesionāls īru fotogrāfs, kurš 
iedvesmoja radīt izcilas fotog-
rāfijas. Arī es veidoju savu ne-
parasto fotosesiju. Tēma fo-
tografēšanā ir svarīga, jo, lai 
reklamētu savu biznesa ide-
ju, jāizveido unikāli un nebiju-
ši foto, kas izceļ tavu ideju. Ša-
jā vizītē guvu vērtīgu pieredzi, 
uzzināju par citas valsts kultū-
ru un profesionālo fotografēša-
nu.” (Aksels Pankratenko, 6.a 
klase)  

Skolēni šobrīd gatavojas jau 
piektajai projekta vīzītei uz Itā-
liju, tā plānota no 29. marta 
līdz 3. aprīlim.

“Projekta Erasmus+ ietva-
ros, 19. februārī Madonas pil-
sētas vidusskolas 6.a klases 
skolēni sociālo zinību stundā 
viesojās LIAA Madonas biz-
nesa inkubatorā, lai tiktos ar 
mārketinga eksperti Aneti Ur-
ku, lai papildinātu savas zinā-
šanas par mārketingu un zī-
molu. Tika runāts par biznesa 
veidošanas pamatprincipiem 
un minēti veiksmīgas uzņēmēj-
darbības piemēri. Uzzinājām, 
ka neatņemama biznesa sa-
stāvdaļa ir zīmola izstrāde, kas 
sevī ietver uzņēmuma tēlu un 
logotipu. Šī tikšanās mūsu kla-
sei veidoja padziļinātu izpratni 
par mārketingu. Mēs papildi-
nājām savas skolā gūtās zinā-
šanas. Paldies prasmīgajai no-
darbības vadītājai A. Urkai par 
sniegtajām zināšanām!” (Emī-
lija Frolova, 6.a klase )

Projekta gaitā skolēniem ir 
izdevies papildināt un pilnvei-
dot zināšanas un prasmes soci-
ālajās zinībās, paaugstināt mā-
cību motivāciju un kvalitāti. 
Tiek attīstītas ceļošanas pras-
mes, patstāvība un atbildība. 

Projekta noslēgums notiks 
Latvijā maija vidū. Skolēni ar 
nepacietību gaida tikšanos ar 
saviem jauniegūtajiem drau-
giem. Paldies projekta koordi-
natorei Arnitai Krīgerei par 
ieguldīto darbu un pacietību 
projekta realizēšanā!

Informāciju sagatavoja  
LĪGA KĀRKLIŅA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
sociālo zinību skolotāja

nas un apguvu dažus vārdus 
un frāzes spāņu valodā. Viesģi-
menes mūs veda ekskursijās uz 
Barselonas un Rubi interesan-
tākajiem apskates objektiem. 
Vislabāk man patika slavenā 
futbolista Messi muzejā, fut-
bols spāņiem ir ļoti nozīmīga 
dzīves sastāvdaļa, un viņi runā 
par to ļoti aizrautīgi.

Spānijas skolas atšķiras no 
Latvijas skolām – tajās ir brī-
vāks režīms, bērni daudz lai-
ka pavada ārā, spēlējot dažādas 
spēles. Skolēniem telefoni stun-
du laikā  ir jānoliek malā. Bija 
ļoti jauki un interesanti pava-
dīt laiku kopā ar spāņu skolē-
niem, jo izrādījās, ka mums ir 
arī kopīgas intereses.” (Paula 
Madžule, 6.b klase)

Jauno uzņēmēju dienās 
2019, Latvijas skolēnu mācī-
bu uzņēmumu finālā, Madonas 
pilsētas vidusskolas 6.a klases 
skolēni Rihards Udrass, Aksels 
Pankratenko un Helvijs Zeps 
ar savu SMU ”Pet’s Spot”, pa-
matskolas grupā ieguva 1. vie-
tu Latvijā. Par godu šiem sa-
sniegumiem, skolēniem tika 
sniegta iespēja doties ceturta-
jā projekta vizītē uz Īriju no 6. 
līdz 11. oktobrim.

“Mūs sagaidīja viesmīlīgas 
īru ģimenes, pie kurām mēs 
pavadījām brīvo laiku. Vizītes 
pirmajā dienā mēs iejutāmies 
īru skolēnu lomā, mācoties ar 
viņiem kopā stundās. Piedalo-
ties arī citās aktivitātēs, mēs 
sadraudzējāmies ar citiem pro-
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ETwinning ir Eiropas 
Savienības programmas 
izglītības, apmācības, jaunatnes 
un sporta jomā Erasmus+ 
aktivitāte, kura tiek īstenota, 
izmantojot projektu kā mācību 
metodi un veicina pedagogu 
profesionālo pilnveidi. 2019. 
gada 11.–13. decembrī Vīnē, 
Austrijā notika profesionālās 
pilnveides seminārs “Digitālā 
lietpratība mācību procesam un 
eTwinning projektiem”. Latviju 
šajā seminārā pārstāvēja 
Mārupes Valsts ģimnāzijas 
skolotāja Dagnija Kalvāne un 
Madonas pilsētas vidusskolas 
skolotāja Arnita Krīgere.

Skolēnu digitālas lietpratī-
bas attīstīšana bija šīs tikšanās 
centrālais jautājums. Semināra 
darbnīcās tika aplūkotas šādas 
tēmas – digitalizācija iesācē-
jiem, datordomāšana, roboti-
kas tehnoloģijas mācību stun-
dās, drošība internetā.

Viena no skolotāju apmācī-
bu darbnīcām piedāvāja iepazī-
ties ar SELFIE (Selfreflection 
on Effective Learning by Foste
ring the use of Innovative Edu
cational Technologies), kas ir 
Eiropas Komisijas izveidots di-
gitālais pašizvērtēšanas rīks, 
kurš ir pieejams 24 Eiropas Sa-
vienības valodās, tajā skaitā 
arī latviešu. Tas palīdz novēr-
tēt skolas digitālo potenciālu, 

izvērtēt digitālo tehnoloģiju iz-
mantošanu mācību procesā, no-
rāda jomas, kurās nepieciešami 
uzlabojumi. SELFIE apkopo 
skolēnu, skolotāju un skolas va-
dītāju viedokli par tehnoloģiju 
izmantošanu viņu skolā. Apgal-
vojumi aptver tādas jomas kā 
vadība, infrastruktūra, skolo-
tāju apmācības un skolēnu zi-
nāšanas digitālajā jomā.

Datordomāšanas ar BBC 
micro:bit apmācību darbnī-
cā skolotāji iepazinās ar BBC 

micro:bit izmantošanu starp-
disciplinārās mācību stundās. 
Datordomāšana ir spēja for-
mulēt problēmu, izskatīt un iz-
vērtēt iespējamos risinājumu 
un izvēlēties atbilstošāko. BBC 
micro:bit ir programmējams 
minidatoriņš, kas ir aprīkots 
ar dažādiem sensoriem un dio-
žu ekrānu. Tas ir īpaši izstrā-
dāts skolēnu izglītošanai prog-
rammēšanas un elektronikas 
jomā. Caur vizuālo program-
mēšanu skolēni mācās kon-

trolēt micro:bit minidatoru un 
meklē tā praktiskā pielietoju-
ma iespējas reālajā dzīvē.

Semināra dalībniekiem bija 
iespējams apmeklēt nevalstis-
kas organizācijas izveidotu Da 
Vinci Lab, kas ir ārpusskolas 
interešu izglītības iestāde – la-
boratorija, kuras mērķis ir sko-
lēnu digitālās lietpratības at-
tīstīšana, mazinot plaisu starp 
komunikāciju un tehnoloģi-
jām, datoriku un mākslu. Tā-
pēc galvenā uzmanība šeit tiek 

Karjeras izglītība paredz 
sistematizētu zināšanu, 
prasmju un attieksmju kopumu, 
kas palīdz izprast skolēna 
personības piemērotību 
noteiktai profesionālās 
darbības jomai un konkrētai 
profesijai. 

Pedagoga karjeras konsul-
tanta pieredze rāda, ka efektī-
va karjeras izglītība, ir tad, ja 
skolēni jēgpilni izmanto piedā-
vāto materiālu, ar atbildības 
sajūtu plāno un pilnveido savu 
mācīšanās procesu, iesaistās 
komunikācijā, kritiski izvērtē, 
radoši darbojas, tādējādi attīs-
tot visas nepieciešamās pras-
mes. Tāpēc būtiski ir izvērtēt 
visas iespējas un izaicinājums, 
ko sniedz šī brīža situācija iz-
glītības platformā. 

Līdz ar projekta Nr. 
8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs” ievie-
šanu, radies jauns horizonts, 
kas liek paskatīties uz darba 
pasauli citām acīm. Veidojas 
priekšstatu sistēma, nostip-
rinās pārliecība, parādās ie-
spēja tuvāk un dziļāk izpētīt 
konkrēto profesiju. Projekta 
ietvaros skolēni ne tikai iepa-
zīst profesiju pasauli, bet, ša-
jā pārmaiņu laikā, spēj saska-
tīt arī sevi kā konkurētspējīgu 
cilvēku.  

Karjeras attīstības atbalsta 
pasākumā: „Karjeras nedēļas 
2019 diskusija” skolēniem tika 

dota iespēja tikties ar Praulie-
nas pamatskolas absolventiem, 
jaunajiem profesionāļiem: Val-
teru Gotlaufu un Robertu Got-
laufu, kuri raksturoja uzņē-
muma darba specifiku. Jauno 
profesionāļu – inženieru – pie-
redzes stāsti iedvesmoja 5.–9. 
klašu skolēnus. Notika disku-
sija ar skolēniem par karjeras 
veidošanas ceļu. Diskusijas tē-
mas: Kā pieņemt lēmumu? Kas 
ir manas karjeras pamatā? Kā 
karjeras atbalsta pasākumi ie-
tekmējuši manu izvēli? 

Savukārt, karjeras attīstī-
bas atbalsta pasākumā: „Mi-
litārās karjeras izaicinājums” 
Praulienas pamatskolas 6.–9. 
klašu skolēni tikās ar Nacionā-
lo Bruņoto Spēku pārstāvjiem 
Ādažos, profesionāļiem. Sko-

lēni iepazina militārās jomas 
profesijas, darba ikdienu, vēro-
ja paraugdemonstrējumus, pie-
dalījās aktivitātēs poligonā. 

Svarīgi ir iepazīties ar pie-
redzes bagātiem speciālistiem, 
uzņēmējiem, viņu darba spe-
cifiku un ikdienu, noskaidrot 
speciālistu karjeras veidoša-
nās ceļu. Tiek domāts par sko-
lēna pašvērtējuma prasmju 
pilnveidošanu, karjeras vadī-
bas prasmju attīstīšanu. Veik-
smīgi norit sarunas par nākot-
nes profesiju, nepieciešamajām 
dzīvesprasmēm, uzsverot dar-
ba nozīmi cilvēka dzīvē. 

Karjeras attīstības atbal-
sta pasākumā: „Izaicini sevi!” 
personības izaugsmes treneri 
vadīja praktiskās nodarbības 
A.Eglīša vidusskolas un Prau-

lienas pamatskolas 6.–9. klašu 
skolēniem, organizēja disku-
siju ar mērķi attīstīt karjeras 
prasmes: zināšanu vajadzību 
noteikšana, mērķtiecība, līde-
ra spējas, patstāvība un plāno-
šana. 

Janvārī A.Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā viesojās uzņēmēja, 
koučinga trenere Daina Ein-
berga, kas 10.–12. klašu sko-
lēnus aicināja domāt plašāk. 
Savās nodarbībās trenere pie-
dāvāja jauniešiem saskatīt sev 
piemērotākās profesijas, mā-
cīja izvirzīt mērķus un veido-
ja priekšstatus par nākotnes 
profesijām. Pedagoga karjeras 
konsultanta darbā būtiski ir 
saskatīt aizvien jaunus risinā-
jumus, kas palīdzētu skolēniem 
saskatīt būtiskākās vērtības, 

eTwinning profesionālās pilnveides iespējas
pievērsta bērnu un jauniešu 
sadarbībai, komunikācijai, kri-
tiskai domāšanai, orientācijai 
uz risinājumu un radošumam. 
Laboratorijas pasniedzēji sa-
darbojas ar izglītības iestādēm 
un sniedz atbalstu tām mācību 
programmu realizācijai skolās.

Trīs dienu semināra ap-
mācību starplaikos skolo-
tāji dalījās pieredzē, dibinā-
ja kontaktus, radīja idejas un 
priekšlikumus turpmākajai 
sadarbībai eTwinning projek-
tos. Gūtās atziņas un idejas ir 
veicinājušas eTwinning pro-
jekta uzsākšanu Madonas pil-
sētas vidusskolā ar partneriem 
no Beļģijas, Bulgārijas, Itāli-
jas, Spānijas, Grieķijas. Pro-
jektā I am not a robot (Es ne-
esmu robots) ir iesaistījušies 
sākumskolas skolēni.

eTwinning ir iespēja kat-
ram skolotājam. Reģistrējoties 
eTwinning, skolotāji var īste-
not projektus vietējā un Eiro-
pas mērogā, izmantot projek-
ta gaitas atainošanas rīkus, kā 
arī piedalīties vietējā un starp-
tautiskā mēroga pedagogu 
profesionālās pilnveides pasā-
kumos gan tiešsaistē, gan klā-
tienē.

Informāciju sagatavoja  
ARNITA KRĪGERE, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
skolotāja

Karjeras izglītības izaicinājumi Praulienas pamatskolā un 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā

nostiprināt pārliecību saviem 
spēkiem. 

Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības ies-
tādēs” sniedz skolēniem  iespē-
ju  izzināt, un tiekties uz jau-
nām zināšanām, padziļināti 
pētot tēmu, ļauj saskatīt saik-
ni ar reālām dzīves situācijām, 
rada skolēnos drošības sajūtu, 
nostiprina mācību motīvus, at-
tīsta empātijas spējas un rosina 
būt līdzatbildīgam, kā arī dod 
iespēju kritiski izvērtēt savu 
sniegumu un uzņēmību. Pava-
sarī tiek plānoti vairāki pasā-
kumi, kur skolēniem tiks dota 
iespēja iepazīties ar sporta jo-
mas profesionāļiem, lauksaim-
niecībā strādājošiem speciā-
listiem un ieskatīties pārtikas 
rūpniecības nozarē. 

Informāciju sagatavoja 
 ILZE STRODE, 

Praulienas pamatskolas, 
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 
pedagogs karjeras konsultants

2020. gada marts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Radošas aktivitātes kopā ar izaugsmes treneri. Ciemos pie NBS karavīriem Ādažos.
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Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
šī gada 20. martā, piektdien, 
plkst. 16.00 tiks atklātas divas 
izstādes, kuras abas ir saistītas 
ar Barkavas pagastu un tā DNS. 

ZEMES DNS  
Definīcijā par to, kas ir 

DNS, teikts: tas ir ģenētiskais 
materiāls, kas glabā informāci-
ju par noteiktu aminoskābju se-
cību olbaltumvielu molekulās. 
Arī zemei ir DNS – tas glabā se-
vī to, kas ir bijis, kas vairs ne-
atkārtosies, jo ir unikāls. Katrs 
radītais darbs nes sevī māla, ze-
mes būtību – liecību par to, kas 
uz zemes ir noticis, ko tā ir ne-
susi, bet ne vienmēr mūsu acīm 
redzams un uzzināms. 

Māksliniece Līga Skariņa 
nāk no Barkavas Madonas pu-
sē. Mācījusies Rēzeknes Lietiš-
ķās mākslas vidusskolā un Lat-
vijas Mākslas akadēmijā, kuru 
beigusi 1986. gadā ar figurālu 
šamota panno par teātra tēmu 
Valmieras teātrim. Izstādēs vi-
ņa piedalās kopš 1980. gada. Pa 
šo laiku viņas darbi bijuši ska-
tāmi daudzās zemēs – Spānijā, 
Ēģiptē, Krievijā, Japānā, Lie-
tuvā, Igaunijā un citur. Vairāki 
darbi ir saņēmuši atzinības un 
novērtējumus. Mākslinieces ke-
ramika atrodama Taipejas Na-
cionālā vēstures muzejā Taivā-
nā, Kairas Modernās mākslas 
muzejā Ēģiptē un tepat mū-
su Latvijas Nacionālā mākslas 
muzeja kolekcijā. 

Līga Skariņa ir keramikā 
līdz galam. Ne tikai tāpēc, ka 
māksliniece ir asociētā profeso-
re Latvijas Mākslas akadēmijas 
keramikas katedrā, kura pagā-
jušā gadā atzīmēja 100 gadu ju-
bileju, arī tādēļ, ka māls ir vi-
ņas asinīs, viņas DNS. Katrs 

Latvijas novados norisinās 
projekts “Latvijas skolu 
jaunatnes fotokonkurss ”Mana 
zeme skaistā””, kura mērķis ir 
stiprināt Latvijas skolu jaunatnē 
piederības sajūtu un mīlestību 
pret savu zemi, īstenojot 
mūsdienu tehniskām iespējām 
atbilstošas radošās aktivitātes. 

Madonas novadā jau ir no-
slēdzies šis projekts, kura ie-
tvaros skolēni tika aicināti uz-
ņemt Latviju raksturojošas 
fotogrāfijas. Konkursa mēr-
ķa auditorija ir skolēni no 1. 
līdz 12. klasei. Konkursa dar-
bu iesniegšana notika projekta 

interneta vietnē www.manaze
meskaista.lv. Mājaslapas ap-
meklētājiem bija iespēja nobal-
sot par labākajiem attēliem.

“Latvijas skolu jaunatnes 
foto konkursā ”Mana zeme 
skaistā”” piedalījās Barkavas 
pamatskolas un Lazdonas pa-
matskolas skolēni.

Visvairāk balsu saņēmušo 
skolēnu darbi tiks izgatavoti kā 
foto gleznas un izstādīti skolās. 
Projekta noslēgumā foto glez-
nas kā dāvinājums nonāks sko-
lu īpašumā, ar skolēnu radošo 
darbu palīdzību ienesot valsts 
svētku noskaņu un Latvijas 
skaistumu mācību iestādēs.

DNS no māla un mājvietām Barkavā

Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

Pirmais pavasara mēnesis 
muzejā solās būt krāsains, 
piedāvājot ikvienam vecumam 
saistošu pasākumu, tematiskās 
un mākslas izstādes. 

Turpinot tradīcijas, arī šajās 
skolēnu pavasara brīvdienās no 
11. līdz 20. martam piedāvājam 
skolēniem un arī viņu vecākiem 
un vecvecākiem “Izzināt, izpē-
tīt, iepazīt Madonu”, kā Madona 

no maza miesta kļuva par pilsē-
tu un izveidojās par tādu, kādu 
mēs to šodien redzam. Lieliska 
iespēja līdzdarboties un pašiem 
meklēt atbildes uz jautājumiem, 
kurus esam sagatavojuši ceļoju-
mu somā “Kā būvēta Madona”. 
Uz nodarbībām aicinām pieteik-
ties, zvanot uz tālr. 64823844 
vai arī būt plkst. 11.00 muzeja 
Izstāžu zālēs, lai kopā dotos iz-
zinošā ekskursijā.

18. martā plkst. 12.00 no-
tiks ikmēneša tikšanās senio-
riem, ciklā “Dzīves un mākslas 
krāsās”, bet skolēnu brīvdienu 
nedēļu noslēgsim ar divu izstā-
žu – Līga Skariņa “Zemes DNS” 
un “Barkava. Māls. Vēstījums 
senajām mājvietām” atklāšanu 
20. martā plkst. 16.00.

25. martā plkst. 12.00 aici-
nām Madonas novada politis-
ki represēto apvienības biedrus, 

skolēnus un citus pilsētas iedzī-
votājus “Atcerēties 1949. gada 
25. marta represijas”. 

Marta mēneša noslēdzo-
šais pasākums būs 28. martā, 
kad piedāvāsim lieliem un ma-
ziem muzeja apmeklētājiem te-
matisko sestdienu “Lelles”. Tās 
būs radošas darbošanās, leļ-
ļu un animācijas izstāde, lelles 
vēsturē un šodien, ielūkosimies, 
kādas lelles glabājas Madonas 

muzeja krājumā un kāda leļļu 
izvēle pieejama šodien. Ieeja bez 
maksas! 

Tiekamies Madonas muzejā!

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Martā tiekamies Madonas muzejā! 

Barkava. Vēstījumi iz senajām mājvietām.                   L. Skariņa. ZEMES DNS.

Projekta darba grupa no-
drošina visu aktivitāšu reali-
zēšanu projekta ietvaros – sko-
lēnu iesaistīšanu konkursā, 
konkursa administrēšanu, 
skolēnu darbu izgatavošanu, 
autoru apbalvošanu un kon-
kursa publicitāti.

Konkursa rezultātus un 
visvairāk balsu saņēmušos 
Madonas novada skolēnu dar-
bus aicinām aplūkot projek-
ta mājaslapā: www.manazeme
skaista.lv sadaļā Darbi 3. kārta.

1. vieta Lazdonas pamatskolā – 
Sindijai Paurnietei, 8. klase –  
67 balsis.

viņas darbs liecina, ka viņa ir 
keramikas pārņemta, pilna ide-
jām, plāniem nākotnei. Ikvie-
na jauna viņas izstāde vēsta par 
milzu potenciālu, spēcīgu rado-
šu un neizsīkstošu garu. 

Šodien, kad daļa no sabied-
rības virzās uz ekoloģisko do-
māšanu un dzīvesveidu, no ke-
ramiķiem var mācīties prasmi 
ieklausīties dabā. Mākslas zi-
nātniece Anita Vanaga uzsver: 
“Līgas Skariņas darbu cikli at-
šķiras pēc tēmu uzstādījuma un 
tehniskā izpildījuma, bet to vie-
notība izpaužas materiāla infor-
mācijas līmenī – visur tie māli. 
Ar gluži vai hipnotizējošu ener-
ģiju materiāls uzrunā un dar-
bojas kā neizsmeļams iedves-
mas avots. Lai dvēseles melodiju 
pārnestu mālā, nesalaužot for-
mu, vajag prast savaldīt radošo 
spēku. Keramikā tāpat kā mī-
lestībā visu nosaka attiecības – 
mākslinieks, ideja, materiāls.”

Oriģinālie mākslinieces dar-
bi lauž stereotipus par māla 
smagnējumu un rāda, ka māls 

ir viegls un skaists materiāls ar 
plašām iespējām izpausties. “Tās 
ir manas noskaņas par dabu, cil-
vēkiem un manām sajūtām starp 
to visu. Turklāt māls ir zeme, un 
šo enerģiju vēlējos ielikt savos 
darbos,” sacījusi māksliniece.

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejā lielajās zā-
lēs būs izvietoti Skariņas darbi, 
kurus  esat aicināti apskatīt no 
20. marta plkst. 16.00 līdz 26. 
aprīlim.

Barkava. Māls. Vēstījumi 
iz senajām mājvietām

Izstādi veido Barkavas pa-
gasta pārvalde sadarbībā ar ke-
ramiķi Līgu Skariņu, un tā ir kā 
turpinājums mākslinieces vei-
dotajai izstādei – dāvinājumam 
dzimtajam pagastam  “Barka-
va – māli – vietvārdi”  Latvijas 
valsts simtgades sakarā. 

Izstāde veidota ar mērķi ap-
zināt un saglabāt liecības un in-
formāciju par latviskai videi tik 
raksturīgajām senajām mājvie-

tām un šīs vides izmaiņām lai-
ku griežos Barkavas pagastā.

Tas savā ziņā ir paaudžu sa-
saistes darbs, jo, jau sākot ar 
L. Skariņas veidoto māla podu 
izstādi 2018. gada vasarā, kur 
mālus no savām vai savu sen-
ču mājvietām gādāja paši bar-
kavieši.

Izstādes ekspozīcijas centrā 
būs Barkavas pagasta karte, uz 
kuras tiks izvietotas L. Skari-
ņas vadītajās radošajās darbnī-
cās tepat Barkavā izgatavotās 
māla plāksnītes ar seno mājvie-
tu nosaukumiem. 

 Jau 2018. gadā, kad tika vei-
doti podi no Barkavas māla, pa-
ralēli tika apkopotas un prezen-
tētas fotogrāfijas un vēstījumi 
gan no seno, gan esošo māju 
saimniekiem, kuri bija atsau-
kušies uz aicinājumu apzināt 
savas dzimtas saknes. Tagad 
šie materiāli papildinātā versi-
jā tiks prezentēti uz vairākām 
planšetēm, tādējādi piedāvājot 
ieskatu  senajās mājvietās Bar-
kavas pagastā.  

Savukārt videomateriālā “No 
Barkavas māla līdz podam” tiks 
parādīts māla podu tapšanas pro-
cess keramiķes Līgas Skariņas 
darbnīcā. Izstādi papildinās arī 
mākslinieces no Barkavas māj-
vietu māla veidotie māla podi ar 
mājvietu nosaukumiem. Šo visu 
muzeja mazajā zālē varēs apska-
tīt no 20. marta līdz 24. maijam.

Lai iepazītos ar zemes DNS 
un sadzirdētu kā zeme un māls 
dzied mūsu asinīs caur darbiem 
un paliekošajām vērtībām, aici-
nām uz abu izstāžu kopējo atklā-
šanas pasākumu 20. martā plkst. 
16.00 Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu zā-
lēs, Skolas iela 10a.  Ieeja pasā-
kuma dienā bez maksas. Izstāde 
lielajās zālēs būs apskatāma līdz 
2020. gada 24. aprīlim un maza-
jās zālēs – līdz 24. maijam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Lai projekts norisinātos 
veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņē-
mēju atbalsts. Projekta dar-
ba grupa saka paldies: ZS 
“ATPŪTAS”, SIA “Agro-Dzel-
zava”, SIA “RDN”, SIA “RK 
Celtnieks”, SIA “NIKLAND”, 
SIA “LINCA”, SIA “AZ trans-
lations” SIA “ANZOR”, ZS 
“Zemgaļi”, SIA “Asigne”, SIA 
“FixAll”, SIA “Norte”, SIA “Ko-
mercfirma Kvarcs”, SIA “Bio-
enerģija-08”, SIA “PRO Build”.

Leposimies ar Latvijas 
skaistumu kopā!

“MANA ZEME SKAISTĀ” 
PROJEKTA DARBA GRUPA
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“Lūdzam atsaukties 
rakstnieces Ilzes Indrānes jeb 
pedagoģes Undīnas Jātnieces 
skolniekus, lai uzzinātu  
Jūsu iepazīšanās stāstu, – 
Madonas novada biedrības 
“Nigeste” vadītāja Inguna 
Roga-Saulīte aicina iesaistīties 
projektā INDRĀNE, 
novadnieces rakstnieces 
Ilzes Indrānes mūža devumu 
dokumentējot un godinot.

Biedrība īsteno projektu 
INDRĀNE trīs aktivitātēs:

· Top dokumentālā filma 
ar spēlfilmas elementiem. Ki-
no galvenais uzdevums – uzru-
nāt, iedrošināt aizdomāties un 
ļaut just. Šajā gadījumā – ļaut 
sajust izcilas personības mūžu, 
nojaust ticību, kam Indrāne ir 
sekojusi.

· Tiek gatavota grāma-
ta “Indrānes divpadsmit dār-
gumi” komplektā ar interak-
tīvu, radošu spēli bērniem un 
jauniešiem no 12 gadu vecu-
ma par rakstnieces Indrānes 
mūžu. Plānots rast iespēju šo 
komplektu dāvināt visām 711 
Latvijas vispārizglītojošām 
skolām.

· Meklējam kā skolēnus, tā 
arī tos, kuriem Ilze Indrāne/
Undīna Jātniece kļuvusi par 
dzīves skolotāju kādā noteiktā 
laika nogrieznī. Biedrība gai-
dīs Jūsu atmiņu stāstus, lai ko-
pīgi šķetinātu likteņa līkločus, 
kā arī lai pilnveidotu materiā-
lu, kas tiks izmantots grāma-

dievlīdzības lielumā, labumā, 
pašaizliedzībā, pašaizsardzībā. 
Laimīgi. Spēcīgi. Darbīgi. Tik 
daudz iespēju mums lieliem un 
labiem būt! Katrā laikā mums 
ir iespējams būt cilvēciskam 
cilvēkam!” (Ilze Indrāne.)

Realizējot apjomīgo projek-
tu, biedrībai nozīmīgi noskaid-
rot tādus jautājumus kā – “Kur 
Jūsu dzīves ceļi krustojušies ar 
Ilzi Indrāni? Varbūt kopā uz-
augāt, Vestienas upītē lipinot 
māla pīlītes? Vai Jūs klausījā-
ties, kā jaunā skolotāja Mār-
cienā spēlē klavieres? Vai Jūs 
pazināt kādu no Undīnas au-
džumeitām? Varbūt kopā ar 
jauno direktori sitāt naglas dē-
ļos, lai salāpītu savainotās sko-
las sienas? Varbūt literārie ceļi 
Jūs saveduši kopā? Iespējams, 
viņas darbi atvēruši Jūsu acis, 
sildījuši sirdi un atgādināju-
ši, ka esam Cilvēki?” – uzrunā 
biedrības vadītāja.

Lūgums pieteikties elek-
troniski – aizpildot mājaslapā 
www.nigeste.net sadaļā Aktu-
ālie projekti “Meklējam Indrā-
nes skolniekus” redzamo veid-
lapu vai atsūtot savu atmiņu 
stāstu uz biedrības adresi: bied-
rība “Nigeste”, Kalnāji, Aro-
nas pagasts, Madonas novads, 
LV4847.

Informāciju sagatavoja  
INGUNA ROGA-SAULĪTE, 

biedrības “Nigeste” pārstāve,  
tālr. 29174200

Marta mēnesis nu jau kā 
tradīcija Madonas novada 
bibliotēkā iezīmējas ar digitālo 
prasmju attīstīšanu vietējā 
kopienā, Nacionālo “Skaļās 
lasīšanas” sacensību Madonas 
reģiona finālu, lasītāju klubiņa 
dibināšanu un daudzām citām 
aktivitātēm.

Skolēnu brīvdienās, 19. 
martā, plkst. 10.30 Madonas 
novada bibliotēkas bērnu lite-
ratūras nodaļā notiks “Skaļās 
lasīšanas” Madonas reģiona fi-
nāls, kur par tiesībām pārstā-
vēt mūsu reģionu republikas 
finālā Rīgā 9. maijā, sacentī-
sies labākie lasītāji no visiem 5 
novadiem. Aicinām ikvienu in-
teresentu nākt un klausīties.

No 23. līdz 27. martam ap-
meklētājiem piedāvāsim Di-
gitālās nedēļas 2020 aktivitā-
tes. Pirmdien, 23. martā plkst. 
10.00 uzsāksim datorapmācī-
bas iesācējiem. Uz apmācībām 
aicinām pieteikties iepriekš pa 
tālr. 64820912, rakstot: esip@
madona.lv (Daiga Poča-Lapi-
ņa) vai klātienē – Madonas no-
vada bibliotēkā, Skolas ielā 12. 

Otrdien, 24. martā, plkst. 
13.00 Madonas novada biblio-
tēkā notiks konference “Pēt-

nieks un darītājs drošā vidē”, 
ko organizē Latvijas Univer-
sitātes (LU) Madonas filiāle, 
sadarbībā ar Madonas nova-
da pašvaldības Izglītības noda-
ļu un Madonas novada biblio-
tēku. Konferencē Madonā ar 
referātiem piedalīsies LU pēt-
nieki, filiāles absolventi un iz-
glītības iestāžu pedagogi, lai 
klausītājus iepazīstinātu ar 
savu veikto pētījumu rezultā-
tiem un dalītos ar piemēriem 
no prakses. Esiet laipni aici-
nāti! 

Trešdien, 25. martā, plkst. 
10.00 piedāvājam nodarbību 
“IKT rīki ikdienas darbā”, iepa-
zīstot dažādus rīkus, ar kuru 
palīdzību padarīt interesantā-
kas prezentācijas, nodrošināt 
skolniekiem aizraujošāku mā-
cību saturu.

Ceturtdien, 26. martā, 
plkst. 10.00 “Nāc un uzzini par 
NVA e-pakalpojumiem!” Infor-
matīvais pasākums ikvienam 
par Nodarbinātības valsts 
aģentūras piedāvātajiem e-pa-
kalpojumiem (CV reģistrēša-
nu, vakanču meklēšanu, pie-
teikšanos vakancēm, testu 
izpildi NVA pašapkalpošanās 
portālā). Interaktīvās e-apmā-
cības: Kā veidot efektīvu darba 
meklēšanas stratēģiju, finan-
šu pratība, motivācijas vēstu-
les sagatavošana un sagatavo-
šanās darba intervijai. 

26. martā plkst. 11.00 ai-
cinām tikties ar Swedbank 

Meklējam Indrānes skolniekus!

tas un dokumentālās filmas iz-
veidē.

“Astoņus gadus tikāmies ar 
rakstnieci Ilzi Indrāni, lai ru-
nātu par reizēm bagāto bērnī-
bu, reizēm trūcīgo tagadni. Par 
naudu ne – par telpu, kur vi-
su mēra garīgumā, sajēdzīgu-
mā, cilvēcīgumā. Runājām par 
neesošu laulību, kam pāri stāv 
uzticība un esošu savienību, ko 
vajā nodevība. Par bērniem, par 
Balto mākoni, par dāvāto ze-
mi, par spārniem un ticību. Par 
mūžību. Par to, ka vērts ir Cil-
vēks. Cilvēcīgs cilvēks. Un na-
bags tas, kam nav sakņu, pie-
derības, dzimtenes...” – stāsta 

biedrības vadītāja.
Ilze Indrāne īstajā vārdā 

Undīna Jātniece (dzimusi Lie-
piņa 1927. gada 23. aprīlī). Izvē-
lējusies pedagoģes mūžu, strā-
dājusi Mārcienas pamatskolā, 
direktores amatā atjaunoju-
si skolas darbību Kusā, par ne-
pakļaušanos varai atbrīvota no 
amata. Sākot strādāt Praulie-
nas pamatskolā, nopietni pie-
vēršas rakstīšanai. Literārie 
darbi: septiņi romāni (“Lazdu 
laipa”, “Aisma”, “Ūdensnesējs”, 
“Cepure ar kastaņiem”, “Ze-
mesvēzi dzirdēt”, “Dievsunīši”, 
“Putnu stunda”), četri īsprozas 
krājumi, deviņas bērnu grāma-

tas, četras lugas, kinofilmas 
“Liktenim spītējot” scenārijs. 
2012. gadā par sevišķiem nopel-
niem Latvijas kultūrā un izcilu 
radošā mūža ieguldījumu mūs-
dienu latviešu literatūrā saņē-
musi Triju Zvaigžņu ordeni.

“Visu mēs ierakstām kaut 
kur augstāk. Nākošām paau-
dzēm mēs visas savas domas, 
kārības un vēlējumus ieraks-
tām. Nākošajām paaudzēm vēl 
kas augstāk nāks aiz mums. 
Arī aiz mums vēl nāks. Var-
būt vēl gudrāki, labāki, parei-
zāki. Un nezinās, kas ir kari, 
okupācijas, strīdi. Tautas varēs 
sadzīvot galvenās personības 

Bibliotēka – vieta, kur nostiprināt digitālās iemaņas

filiāļu tīkla vadītāja vietnie-
ku Aivi Mitenieku un iepa-
zīties ar bankas piedāvāto 
tematu “Bankas datorā un te-
lefonā”. 

27. martā plkst. 10.00 aici-

nām uz lekciju “Dezinformāci-
jas atpazīšana un iespējamās rī-
cības”.

 Bet dienas noslēgumā 
plkst. 17.00 laipni gaidīsim Sar-
mītes Radiņas radošā darba va-

karā ”Viss ir tik ļoti pa īstam”: 
S. Radiņai – 60. 

Ikviens no mums  bērnībā 
ir mācījies no galvas vai vis-
maz dzirdējis Raiņa dzejoli 
“Grāmata”, kas stāsta par ne-
pieciešamību mācīties lasīt, jo 

Nu te tā uz galda uzlikta,
Bet nenieka tā nesaka.

Varbūt tai kauns.
Pie auss to pielikšu.
Nu, grāmatiņ, stāsti,  

                     kas jauns!
Nekā es nedzirdu.

 Tas bija sen, bet mūsdienās 
grāmatas ne tikai runā, bet 
tās uzdod arī dažādus uzdevu-
mus. Netici? Atnāc un iepazīs-
ties ar  Bērnu literatūras noda-
ļas jaunumiem – “Kā Lupatiņi 
mācījās” un “Lupatiņi pilsē-
tā”, kas  izskatās pēc parastām 
bilžu grāmatām, bet kļūst par 
burvju grāmatām, kad tiek ie-
slēgta runājošā pildspalva, kas 
tiešām prot runāt – gan Ka-
ķa, gan Lupatiņu balsīs. Aici-
nām pieteikties pirmskolas un 
jaunākā skolas vecuma bērnus 
aizraujošai un izzinošai no-
darbībai, iepriekš saskaņojot 
kolektīvu apmeklējumu, zva-
not – 64821926 vai rakstot: li
ga.filipova@madona.lv.    

Informāciju apkopoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja
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Lai arī šogad ziema nesniedz 
savas dabas dāvanas – 
sniegotas kupenas, mirdzoši 
baltus vakarus un reibinošus 
puteņus – tomēr 15. februāra 
vakarā Ļaudonā bija unikāla 
iespēja piedzīvot Dziesmu 
puteni – kas aizrāva ar savu 
skanējumu un brīnišķīgajām 
balsīm.

Ar lielu prieku un lepnumu 
Ļaudonā uzņēmām labāko vī-
ru kori Latvijā, kori, kas ir uz-
stājies uz lielākajām Latvijas 
un ārvalstu skatuvēm – Rīgas 
Tehniskās universitātes vīru 
kori “Gaudeamus”. Kora aizsā-
kums meklējams 1959. gadā. 

Šī kora daudzveidīgais re-
pertuārs svārstās no tradicio-
nālās Rietumeiropas un latvie-

šu klasikas līdz mūsdienām, 
ietver dažādus žanrus, ieskai-
tot latviešu un citu tautas-
dziesmu kora aranžējumus, et-
noroka projektus, bet galveno 
uzmanību pievēršot a cappel
la dziedāšanai. Kora “Gaude-
amus” mākslinieciskais vadī-
tājs ir Ivars Cinkuss. Cinkusa 
kungs pazīstams arī kā Vispā-
rējo latviešu Dziesmu svētku 
virsdiriģents.

Koncertā uzstājās arī māji-
nieki – Ļaudonas pagasta jauk-
tais koris “Lai  top!”. Koris pa-
gājušajā gadā atzīmēja savu 
20 gadu pastāvēšanas jubile-
ju un ar lepnumu varam teikt, 
ka “Lai top!” ir labākais koris 
Madonas novadā, viennozīmī-
gi, un ar lepnumu turpina mū-

su novadnieka Latvijas Operas 
dibinātāja Teodora Reitera aiz-
sākto kormūzikas ceļu Ļaudo-
nā.

Koncerts bija patiesi fan-
tastisks! Vīru balsis un haris-
ma pieskandināja Ļaudonas 
kultūras namu. Jo īpaši klāt-
esošajiem patika kopkora izpil-
dījums – kad dziesmās savijās 
“Gaudeamus” un “Lai top!” ko-
ristu balsis. To nevar apraks-
tīt – tas bija jādzird un jāredz. 
Paldies ikvienam, kurš atnāca! 
Ceram, ka šī muzikālā koru sa-
draudzība turpināsies. 

Informāciju sagatavoja  
SIGNE PRUŠAKEVIČA, 

Ļaudonas kultūras nama 
vadītāja

2020. gada 1. februārī Madonas 
pilsētas kultūras namā 
norisinājās senioru dāmu deju 
grupu sadancošanās  
„Es šodien esmu laimīgs”. 

Koncertā piedalījās dāmas 
no tuvākām un tālākām Lat-
vijas vietām – „Jautrās vec-
māmiņas” no Aizkraukles, 
„Preilenes” no Siguldas pagas-
ta, „Sniegaroze” no Siguldas, 
„Magdalēna” no Rīgas, „Sid-
raba pavediens” no Alūksnes, 
„Kamenes” no Cesvaines, „Var-
būt” no Ērgļiem, „Varavīksne” 

no Lubānas, „Daugavietes” no 
Jēkabpils „Almada” no Vestie-
nas, „Madonas dāmas”. Īpa-
šu gaisotni ar dziesmām radīja 
vīru kopa “Kūzuls” no Dekšā-
rēm. 

Pasākuma dienā prieka un 
laimes mirkļus dvēselei dāmas 
varēja baudīt mazliet neierastā 
vidē – buduārā, kurā nesteidzī-
gi, baudot tēju vai kafiju,  bija 
iespēja sevi mazliet palutināt 
pie make-up speciālistes, ma-
sieriem, ieskatīties zvaigznēs, 
kā arī, mazliet padarbojoties, 
izveidot sveci no bišu vaska.

Gaisā virmoja patīkama no-

skaņa, kuru sajuta arī gaidī-
tie koncerta apmeklētāji.  Iesā-
koties žurkas gadam, koncerta 
vadību bija pārņēmušas atrak-
tīvās Janapele un Danapele, sa-
vukārt, jestrāku noti piedeva 
mūsdienu deju grupas „Aliens”  
priekšnesumi. Paldies kolek-
tīvu vadītājiem un visiem, ku-
ri bija iesaistīti šajā pasākumā. 

Informāciju sagatavoja  
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas kultūras nama senioru 
dāmu deju grupas  

„Madonas dāmas” vadītāja

Dziesmu putenis Ļaudonā

Koncerta “Dziesmu putenis” kopkoris. 1. rindas centrā no kreisās: koncertmeistares Ilze Tomsone un Sanita 
Ārenta, diriģenti Ivars Cinkuss un Jānis Trūps.

Madonā sadancojušas  
dāmu deju grupas

2020. gada 18. jūlijā Madonas 
novadā notiks Latvijas puķu 
draugu saiets “Dārzu ekspresis: 
Kalsnava–Vestiena–Madona”. 
Tas ir pasākums, kurš reizi 
gadā, katrreiz citā Latvijas 
vietās pulcē puķu un dārzu 
mīļotājus. 

Šogad pasākumu orga-
nizē Madonas novada paš-
valdība, sadarbībā ar Latvi-
jas valsts mežu “Kalsnavas 
arborētumu” un informatī-
vu žurnāla “Dārzs un Dra-
va” atbalstu. Pasākuma 
bāzes vieta būs LVM “Kals-
navas arborētums”, kur no-
tiks dalībnieku pulcēšanās, 
tirdziņš un svinīgs noslē-
gums. Savukārt, dienas lai-
kā visi dalībnieki ar autobu-
siem dosies izbraukumā pie 
mūsu novada skaisto dārzu 
saimniekiem. Maršruti ve-
dīs pa Madonu, Kalsnavas, 
Bērzaunes un Vestienas pa-
gastiem. Paldies ikvienam 
saimniekam, kurš ir piekri-
tis savu dārzu parādīt Lat-
vijas puķu mīļotājiem! Vi-
si mūsu maršrutā iekļautie 
dārzi ir ļoti skaisti, tos vei-
dojuši darbīgi un radošas iz-
domas bagāti saimnieki.

Katrā autobusā līdzi 
brauks mūsu sagatavots 
grupas vadītājs jeb gids. Pa-
sākumā plānojam uzņemt 
20 līdz 30 dalībnieku auto-
busus, līdz ar to mums ne-
pieciešami ap 30 autobusu 
gidiem. Gida pienākumi die-
nas laikā būs: autobusa da-
lībnieku reģistrācija, grupas 
uzraudzīšana, programmas 
laika ievērošana, maršruta 

pārzināšana un ceļa stāstu 
stāstīšana brauciena laikā. 
Dārzos gidiem nav jāstāsta, 
jo ciemiņus uzņems saimnie-
ki.

Organizators gidiem no-
drošina: apmācības, marš-
ruta programmu un karti, 
ceļa stāstu materiālus, no-
kļūšanu uz/no pasākuma 
maršrutā Madona–Jaun-
kalsnava–Madona, atlīdzību 
par gida pienākuma pildīša-
nu pasākuma dienā (50–60 
eiro bruto).

Lai kļūtu par pasākuma 
gidu, nepieciešams apmeklēt 
organizatoru piedāvāto ap-
mācību ciklu: 

• 24. marts (otrdiena, 
plkst. 16.00–20.30) “Gida 
darba metodika”.

• 21. aprīlis (otrdiena, 
plkst. 16.00–20.30)  “Marš-
ruts, loģistika, dārzi”.

• 26. maijs (otrdiena, 
plkst. 16.00–20.30) “Marš-
ruts un ceļa stāsti”.

• 28. jūnijs (svētdiena, 
plkst. 9.00 līdz 18.00) “Mācī-
bu brauciens pa maršrutu” .

Apmācību vieta – Mado-
na, Madonas novada pašval-
dība, Saieta laukums 1 (3 stā-
va zāle).

Gaidām pieteikumus no 
cilvēkiem, kam patīk komu-
nicēšana, piemīt precizitāte 
un sava novada patriotisms. 
Pieteikumi tiek gaidīti līdz 
20.03.2020., elektroniski re-
ģistrējoties www.visitmado-
na.lv vai pa tel. 29130437.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA   

Attīstības nodaļas tūrisma 
darba organizatore 

Meklējam gidus  
“Puķu draugu saietam 2020”


