
Madonas novada 
pašvaldība 
novēl ikvienam 
piedzīvot ziemas 
brīnumu laiku 
ar atvērtu sirdi, 
gaišām domām, 
sirsnības sajūtu 
mājās un sapratni 
apkārtējo  
cilvēku lokā. 
Novēlam gaišus 
un priecīgus 
Ziemassvētkus! 
Lai Jaunais gads 
ir prieka, miera, 
mīlestības un 
cerību pilns!

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, 
cik laimīgu mēs to mākam 
ieraudzīt un citiem parādīt. 
Vēl tikai mirklis līdz brīdim, 
kad Ziemassvētku gaisma 
apspīdēs pasauli. 

Šogad ziema Madonas novadā 
iestājusies strauji un pārsteigusi 
ar īpaši baltām sniega kupenām. 
Pamatoti varam teikt – esam zie-
mas galvaspilsēta un īstu ziemas 
noskaņu varam gūt tikai te. Ma-
donas novada pašvaldība arī šajā 
decembrī parūpējusies par dažā-
dām aktivitātēm Ziemassvētku 
gaidīšanas laikā un rosina ikvienu 
līdzdarboties un iesaistīties, vai-
rojot patiesu prieku un sirsnību 
starp līdzcilvēkiem, draugiem un 
kolēģiem. 

Turpinot pagājušajā gadā at-
jaunoto tradīciju, arī šogad ie-
dzīvotāji, uzņēmumi un iestādes 
ir aicināti piedalīties konkursā 
“Skaistākais Ziemassvētku nofor-
mējums”, izgreznojot savu māju 
fasādes, logus, jumtus un pagal-
mus ar skaistiem rotājumiem un 
svētku dekoriem. Tikai kopā mēs 
varam veicināt Ziemassvētku lai-
kam un Jaunā gada tematikai at-
bilstošas sajūtas radīšanu pilsētā 
un pagastos. Konkursam pieteik-
ties jāpagūst līdz 19. decembrim.

Tāpat arī, saglabājot jauko 
pagājušā gada iniciatīvu – dot 
iespēju apkaimju iedzīvotājiem 
izrotāt kādu eglīti, kas novie-
tota vistuvāk savai dzīves vie-
tai, arī šogad Madonas pilsētā 
17. decembrī tiks uzstādītas 7 
eglītes dažādās vietās – Rūp-
niecības ielas, Veiden-
bauma ielas, Raiņa 
ielas, Kalna ielas, 
Augu ielas, Rīgas 
ielas apkaimēs, 
kā arī Ezera ielas 
privātmāju ap-
kaimē. Īstenojiet 
savas radošās ie-
ceres, greznojiet 
eglītes, tādējādi ra-
dot svētku izjūtu sev, 
saviem kaimiņiem un sa-
vas apkaimes iedzīvotājiem. Lū-
gums pret citu iedzīvotāju izvie-
totajiem rotājumiem izturēties 
ar cieņu un rūpību. 

Vēl šogad turpināsies pilsētas 
izgaismošana daudz košākās krā-
sās. Pagājušajā gadā iedibinājām 
tradīciju “Ziemassvētku gaismas 
ceļš”, kad divpadsmit dažādās 
pilsētas vietās tika koncentrēti 
gaismas vides objekti, veidojot 
pastaigu maršrutu cauri visai pil-
sētai. Šogad šādu objektu būs vai-
rāk, gaismas ceļu izvēršot garāku 

un daudzveidīgāku. Īpašu pār-
steigumu ceram sagādāt Priežu 
kalniņa apmeklētājiem, kur no 23. 
līdz 26. decembrim katru dienu no 
plkst. 15.00 būs baudāmas īpaši 
veidotas multimediālas gaismas 
un skaņas instalācijas ar Ievas 

Kerēvicas ieskaņotiem stās-
tiem. Pilnā krāšņumā 

visi gaismas ele-
menti pilsētvidē 

iemirdzēsies no 
17. decembra 
līdz pat Zvaig-
znes dienai 
2022. gadā. 

Kalendārs 
liecina, ka, ar-

vien straujāk 
tuvojoties Zie-

massvētku laikam, mēs 
lūkojam pēc dāvanām sa-

viem mīļajiem un dažādiem gar-
dumiem svētku galdam. Taču, lai 
decembris nepārvērstos iepirk-
šanās drudzī, ar prieku vēlamies 
paziņot, ka vietējo mājražotāju 
un amatnieku produkciju varēs 
iegādāties no 20. līdz 23. decem-
brim tirgus laukumā Rīgas ielā 2A, 
Madonā.

Kā ierasts, arī šogad, sagai-
dot 2022. gada pirmās sekundes, 
novada iedzīvotāji tiks sveikti 
ar svinīgām svētku uzrunām. 

Lai veicinātu iedzīvotāju ie-
saisti mums visiem nozīmīgos 
brīžos, Madonas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs ir 
izsludinājis konkursu Madonas 
novada skolēniem, aicinot iesū-
tīt apsveikumus un vēlējumus 
savai ģimenei, draugiem, pazi-
ņām un visiem novada iedzīvo-
tājiem gadu mijā. Trīs laureātu 
sveicieni tiks filmēti līdz ar no-
vada priekšsēdētāja uzrunu, un 
šis vienotais video tiks atskaņots 
Vecgada vakarā no plkst. 18.00 
vairāku stundu garumā ar ne-
skaitāmiem atkārtojumiem Mī-
lestības graviņā pie strūklakas. 
Video tiks publicēts arī novada 
mājaslapā un sociālajos tīklos. 
Jauno gadu sagaidot, Mīlestības 
graviņa atkal iemirdzēsies krāš-
ņās gaismu spēlēs.

Aicinām sekot līdzi jaunāka-
jai informācijai vietnē www.ma-
dona.lv, kā arī novada sociālajos 
tīklos, jo iepriekšminēto norišu 
īstenošanā iespējamas izmaiņas, 
pielāgojoties valstī noteiktajiem 
epidemioloģiskajiem ierobežoju-
miem.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības 
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“Lielāks Madonas novads paver plašākas iespējas tā attīstībai”. Saruna ar  
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju AGRI LUNGEVIČU.              2. lpp.

Madona mirdz – sniega baltumā 
un svētku dekorāciju krāšņumā

Madonas novada 
pašvaldībā 
turpinās vairāku 
apjomīgu aktivitāšu 
īstenošana 
izglītības iestāžu 
infrastruktūras 
sakārtošanā un 
mācību vides 
uzlabošanā. 

7. lpp

SIA “Madonas 
ūdens” nodrošina 
iespēju veikt tiešos 
maksājumus par 
sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

12. lpp

Lasiet 
numurā:
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2021. gada decembris Intervija

Gada nogalē parasti 
atskatāmies uz aizvadīto 
gadu. Kāds 2021. gads ir bijis 
Madonas novadā?

 
2021. gadu, raugoties uz paš

valdību un tās darbu, nosacīti va-
ram dalīt divās daļās – līdz admi-
nistratīvi teritoriālajai jeb novadu 
reformai un pēc tās, taču šim da-
lījumam pārklājās vēl viena tēma 
– COVID19 ar tā radītajiem iero-
bežojumiem. Sākot ar mācību ie-
stāžu mazāko klašu bērniem līdz 
domes deputātiem – mēs visi tur-
pinājām organizēt savu ikdienu, 
mācību procesu un darbu tā, lai 
tas notiktu ar iespējami mazā-
kiem sarežģījumiem. Pašvaldība 
ik solī, gan ar bezmaksas pārtikas 
pakām, gan tehnoloģisko atbalstu 
centās šo laiku padarīt pēc iespē-
jas mazāk nomācošu. Paldies vi-
siem, jo īpaši izglītības sistēmas 
darbiniekiem un izglītojamajiem 
par izturību. Raugoties no gaišās 
puses, COVID laiks bija pateicīgs, 
lai īstenotu vairākus Madonas no-
vadam nozīmīgus projektus. Ir pa-
beigta Madonas Valsts ģimnāzijas 
rekonstrukcija un arī Madonas pil-
sētas vidusskolā darbi ir gandrīz 
noslēgušies.    

2021. gada pirmo pusi vēl aiz-
vadījām ar veco novadu budžetiem 
un gatavošanos ATR. Tas ietvēra 
jaunā novada struktūras un darbī-
bas modeļa izstrādi. Šis bija grūts 
un laikietilpīgs process. Nosacīta 
robežšķirtne bija jūnijā notiku-
šās pašvaldību vēlēšanas. Vēlos 
pateikties visiem iedzīvotājiem, 
kuri piedalījās vēlēšanās un ar 
balsojumu pauda savu attieksmi 
un redzējumu. Jau no 1. jūlija jau-
nais domes sasaukums sāka aktīvu 
darbu. Izveidojām jaunu pārvaldes 
modeli Cesvainē, Ērgļos un Lu-
bānā, proti, apvienību pārvaldes. 
Tika apstiprināti amatu saraksti, 
uzsākta jaunā novada budžeta 
plānošana, turpinājām darbu pie 
laba novada pārvaldes modeļa ie-
viešanas. Jau ar 2022. gadu novadā 
būs viena finanšu nodaļa, sociālais 
dienests, bāriņtiesa un viena cen-
trālā administrācija, kas, aptverot 
visa novada intereses, veiks pro-
jektu ieviešanu, sniegs finanšu, ju-
ridisko, sociālās palīdzības un in-
formācijas tehnoloģiju atbalstu, 
kā arī īstenos dažādus attīstības 
pasākumus.

Šobrīd aktuālākais jautājums 
ir jaunā novada budžeta 
izstrāde. 

To strukturēsim savādāk,  nekā 
līdz šim – Cesvaines, Ērgļu un Lu-
bānas apvienību pārvaldēs dau-
dzas funkcijas, līdzīgi kā pā rējā 
novadā, būs budžetā plānotas cen-
tralizēti, taču iestāžu uzturēšanas  
un ikdienas darbu finansējums būs 
apvienību pārziņā.     

Jaunais novada formāts mums 
sniedz jaunas iespējas arī tūrisma 
attīstībā, jo šobrīd tradicionālo 
Madonas novada piedāvājumu 
papildina tāds būtisks objekts kā 
Cesvaines pils. Arī Ērgļu un Lu-
bānas potenciāls tūrisma jomā ir 

“Lielāks Madonas novads paver plašākas 
iespējas tā attīstībai”  
Saruna ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju AGRI LUNGEVIČU.  
Par pieredzi, ko sniedzis 2021. gads ar administratīvi teritoriālo reformu (ATR) un tās rezultātiem, par veikto un vēl paveicamo,  
raugoties jau 2022. gadā.

vēl apgūstams. To pašu var at-
tiecināt arī uz uzņēmējdarbību, 
jo jaunajās novada teritorijās ir 
plaša uzņēmēju pārstāvniecība. 
Gan uzņēmējiem, gan novada 
iedzīvotājiem labā ziņa ir tā, ka 
būtiski pieaugs investīcijas valsts 
ceļu atjaunošanā. Jau šogad tika 
asfaltēts autoceļa P37 posms Sau-
leskalns–Madona. Tuvākajos ga-
dos plānots pabeigt autoceļa P30 
savienojumu no Vecpiebalgas 
līdz Madonai atjaunošanu, kā 
arī beidzot atjaunot ceļa posmu 
Dzelzava–Madona. Tās ir galve-
nās artērijas, kas Madonu savieno 
ar tuvāko novadu centriem. Sā-
cies darbs arī pie valsts autoceļa 
posma Ļaudona–Mūrnieki asfal-
tēšanas, kas ir sengaidīts noti-
kums.   

Atskatoties uz aizvadītajā 
gadā paveikto, kā nozīmīgākos 
darbus varu minēt divu lielo Ma-
dona izglītības iestāžu rekons-
trukciju. Projekta “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības izveide Ma-
donas novadā” īstenošana būtiski 
pavirzījusies uz priekšu. Tam no-
slēdzoties, ne tikai Bērzaunes pa-
gasts, bet viss Madonas novads 
iegūs vairākus desmitus jaunu 
darbavietu, kā arī uzņēmējiem tik 
nepieciešamo infrastruktūru – 
noliktavas, biroja un ražošanas 
telpas. Ir arī citi projekti, kas šo-
gad ir priecējuši. Birānu tilts pēc 
rekonstrukcijas ir atguvis savu 
vēsturisko izskatu un jāplāno, kā 
šo gleznaino novada vietu integ-
rēt tūrisma piedāvājumā. Vien-
laikus jāpiesaista finansējums arī 
citu kritiskā stāvoklī esošo tiltu 
pārbūvei. Sauleskalnā noslēgu-
sies tautas nama atjaunošana, 
un cerams, jau drīzumā iedzī-
votāji varēs tajā baudīt kultūras 
pasākumus. Atjaunoti vairāki 
lauku ceļu posmi. Daži pagasti 
– Ļaudonas, Sarkaņu, Barka-
vas un Mētrienas ieguvuši vides 
objektus, kas tiem piešķir jau-
nus akcentus un priecē gan vie-
tējos iedzīvotājus, gan tūristus. 

gads nebūs viegls un vienkāršs. Lī-
dzīgi kā iepriekšējos gados mūsu 
dzīvi būtiski ietekmēs notikumi 
pasaulē, galvenokārt saistībā ar 
Covid izplatību un valstu, tostarp 
Latvijas, centieniem to ierobe-
žot. Arī pašvaldības līmenī gata-
vosimies dažādiem notikumu at-
tīstības scenārijiem un plānosim 
savu nākotni atbilstoši reālajai 
situācijai. 

Raugoties attīstības virzienā, 
pašvaldībām būs iespēja izmantot 
prioritāros kredītus. Jau nākamā 
gada janvārī pieteiksimies grantu 
konkursiem ar saviem augstas 
gatavības projektiem, kā arī jau 
šī gada nogalē ar ēku siltināšanas 
projektiem centīsimies iegūt fi-
nansējumu Lubānas vidusskolas 
un Ērgļu sociālās aprūpes centra 
ēku siltināšanai.

Nākamais ir arī Saeimas vēlē-
šanu gads. Tas pašvaldībām vien-
mēr ir bijis izaicinājums, jo lielā 
valsts politika nesaraujami ir sais-
tīta ar lokālo, reģionālo. Mūsu uz-
devums ir savos plānos un darbībā 
būt apsteidzošiem, elastīgiem. 
Izstrādāsim pēc iespējas vairāk 
augstas gatavības projektus, lai, 
tiklīdz atvērtos nacionālā finan-
sējuma vai Eiropas struktūrfondu 
programmas, pašvaldība būtu ga-
tava piesaistīt līdzekļus Madonas 
novadam nozīmīgu aktivitāšu īs-
tenošanai.  

Kāds būtu Tavs novēlējums 
Madonas novada 
iedzīvotājiem, aizvadot šo 
saspringto gadu? 

Uz mani šogad paliekošu ie-
spaidu atstāja Lāčplēša diena. 
Tajā Madonas novads bija skaists, 
gaišs un vienojošs. Novēlu mums 
visiem arī turpmāk sevī rast šo po-
zitīvo gaismu un svētku sajūtu. Ja 
svētku sajūtu sarūpēsim sev, tad 
tā veidosies arī cilvēkiem, kas 
mums ir līdzās – ģimenes locek-
ļiem, kaimiņiem, līdzcilvēkiem. 
Laiks, kurā mēs dzīvojam, ir pār-
pilns izaicinājumu, tādēļ jo svarī-
gāk saglabāt pozitīvismu, kas mo-
tivē, ļauj virzīties uz mērķiem un 
tos sasniegt. Novēlu mums kat-
ram gan svētku reizēs, gan ikdienā 
to nepazaudēt.

Tuvojoties gada nogalei, no-
vēlu arī visiem novada iedzīvotā-
jiem sajust kopības garu. Apzinā-
ties, ka esam viens spēcīgs, liels 
novads, ar darbīgiem, aktīviem 
cilvēkiem, kas var izvirzīt augstus 
mērķus un tos arī sasniegt. Jaunajā 
novadā esam iekļāvušies katrs ar 
savu vēsturi, identitāti, redzē-
jumu. Tās ir vērtības, ko nezaudē-
sim. Gluži pretēji, uz tām balsto-
ties, mēs kopā attīstīsim Madonas 
novadu. Novēlu mums visiem gai-
šus un drošus Ziemassvētkus un 
Jauno gadu!

 
Sarunājās  

EGILS KAZAKEVIČS, 
Madonas novada pašvaldības  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Smeceres silā pirmo reizi veikta 
sniega deponēšana jeb sniega re-
zervju uzglabāšana, kas sporta un 
atpūtas bāzē ļaus nodrošināt  il-
gāku trašu darbības laiku un va-
rēsim pilntiesīgi teikt, ka Madonā 
sniegs ir pieejams tad, kad citviet 
Latvijā tā vēl nav, vai vairs nav. 
Šo uzskaitījumu var papildināt arī 
ar apvienību pārvaldēs paveikto. 
Cesvainē aktīvi noritējuši pils at-
jaunošanas darbi, kā arī noslēgu-
sies Madonas ielas asfaltēšana 
un iesākta vidusskolas stadiona 
pārbūve. Arī Lubānā īstenots ielu 
asfaltēšanas projekts, savukārt 
Ērgļos vidusskolai veikts fasādes 
remonts. Jāpiebilst, ka Lubānā 
šogad tika nomainīts sadzīves 
atkritumu apsaimniekotājs. Ta-
gad pakalpojumu nodrošina SIA 
“Madonas namsaimnieks”. Plā-
nots, ka šāda komunālo pakalpo-
jumu centralizācija attieksies arī 
uz siltumapgādi un ūdenssaim-
niecību. Līdzīgas ieceres saistās 
arī ar Ērgļiem. 

Mūsu vēlme ir nodrošināt 
līdzsvarotu attīstību visa novada 
teritorijā, uzsvaru liekot uz kva-
litatīvu pamatpakalpojumu no-
drošināšanu.

Četru atsevišķu novadu vietā 
tagad esam viens kopīgs. 
Vai ir izdevies salāgot katras 
teritorijas intereses? 

Arī pašvaldībā, kā ikvienā 
darba vidē, svarīgs ir komandas 
darbs un spēja argumentēt savus 
priekšlikumus un lēmumus. Šajā 
laika posmā ir bijis pietiekami 
daudz lēmumu, ko apvienību pār-
valdes sākotnēji neizprata. Taču 
esmu pārliecināts, ka, strādājot 
kopā, runājot un skaidrojot, pār-
liecība, ka dzīvot jaunizveidotajā 
Madonas novadā ir labāk, nostip-
rināsies. Līdzīga situācija bija arī 
neilgi pēc iepriekšējās ATR, kuras 
gaita, ņemot vērā globālo ekono-
misko krīzi, bija daudz smagāka. 
Gluži cilvēciski ir saprotams, ka 
viss jaunais un neierastais  mums 
rada  bažas, taču atšķirībā  no situā-
cijas pirms vairāk nekā 10 gadiem, 
šoreiz mums jau ir reformas pie-
redze, stabila lielā novada struk-
tūra, uz kuras bāzes veidot jauno. 
Šoreiz jāvienojas vien par deta-
ļām, pārņemot labāko pieredzi no 
katras apvienotās teritorijas. Pie-
mēram, jautājumā par pirmssko-
las izglītības iestāžu amatu sarak-
stiem esam pārņēmuši Lubānas 
un Cesvaines pieredzi. Savukārt 
jautājumā par dažāda veida atbal-
sta mehānismiem, pārņemot Ma-
donas praksi, ieguvēji būs pārējo 
novada teritoriju iedzīvotāji.

Kāds 2022. gads būs Madonas 
novada pašvaldībai?

Jaunajā 2022. gadā galveno-
kārt savu gaitu ies jau šogad ie-
sāktie darbi un vēl jutīsim ATR 
procesa turpinājumu. Būs jomas, 
kā, piemēram, kultūra, īpašumu 
uzturēšana, kur vēl būs nepiecie-
šami pārkārtojumi, lai nodroši-
nātu līdzsvarotu attīstību. Būtis-
kākie jautājumi, ar ko strādāsim 
jau gada sākumā, būs novada bu-
džeta apstiprināšana. Nozīmīgas 
tēmas būs arī investīciju piesaiste 
gan uzņēmējdarbības vides sakār-
tošanai, gan tūrisma infrastruktū-
rai. 2022. gads būs pirmais, kad jau 
pilnvērtīgi dzīvosim un arī plāno-
sim savu dzīvi jaunā novada robe-
žās, un jau šo brīd ir skaidrs, ka šis 

Jaunajā novadā 
esam iekļāvušies 
katrs ar savu 
vēsturi, identitāti, 
redzējumu. Tās 
ir vērtības, ko 
nezaudēsim. Gluži 
pretēji, uz tām 
balstoties, mēs 
kopā attīstīsim 
Madonas novadu.

Domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.
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2021. gada decembrisKonkursi

Madonas novada domes priekšsēdētājs  
Agris Lungevičs aicina visus novada 
skolēnus piedalīties konkursā
Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas laiks ir sācies! Katram no mums šis 
gads ir nesis gan izaicinājumus, gan priecīgus brīžus! Kā ierasts, arī šogad, 
sagaidot 2022. gada pirmās sekundes, tiks sveikti novada iedzīvotāji ar 
svinīgām svētku uzrunām. Vai Tu arī vēlētos būt viens no tiem, kas sveic savu 
ģimeni, draugus, paziņas un visus novada iedzīvotājus gadu mijā? Piedalies 
konkursā un iegūsti šo iespēju!

DALĪBNIEKI:
Madonas novada vispārizglītojošo izglītības iestāžu 1.–12. klašu skolēni.

ĪSTENOŠANAS LAIKS:
No 2021. gada 1. decembra līdz 2021. gada 15. decembrim.

VEICAMAIS UZDEVUMS
Uzraksti apsveikumu un vēlējumu nākamajam gadam novada iedzīvotājiem!  
Apjoms – līdz 300 vārdiem. 

FORMĀTS
Rakstisks apsveikums, kas sagatavots datorrakstā (Word formātā).  
Apsveikuma apjoms var būt arī mazāks, bet ne garāks par 300 vārdiem. 

DARBU IESNIEGŠANA
Līdz 2021. gada 15. decembrim uz epastu: agris.lungevics@madona.lv. 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Līdz 2021. gada 17. decembrim tiks izvēlēti trīs radošākie apsveikuma teksta autori, 
kuri tiks publicēti Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv,  
kā arī pašvaldības un priekšsēdētāja Agra Lungeviča Facebook lapās. 

BALVU FONDS
Trīs laureāti tiks aicināti uz apsveikuma filmēšanu, lai tas varētu tikt atskaņots 
un publicēts digitālā formātā: novada mājaslapā un sociālajos tīklos pirms 
Jaunā gada sagaidīšanas līdz ar novada priekšsēdētāja apsveikumu. 
Katram no laureātiem tiks nodrošinātas dāvanas no Madonas novada 
pašvaldības, kā arī dāvanu kartes no veikala “Unisports”. 

KONKURSA INICIATORS
Madonas novada pašvaldības vadītājs Agris Lungevičs. 

Madonas novadā 
ziema ir ieradusies un 
nostiprinājusies! Arī svētku 
laiks nav aiz kalniem. Arī 
šogad svētku atzīmēšana būs 
rimtāka un distancētāka nekā 
citkārt, taču tas nenozīmē, ka 
jāatsakās no svētku izjūtas 
radīšanas Madonas novadā. 

Aicinām visus novada iedzī-
votājus, uzņēmumus un iestādes, 
kā ik gadus, izrotāt savu māju fa-
sādes, logus, jumtus un pagal-
mus ar skaistiem rotājumiem un 
svētku dekoriem, radot pozitīvu 
gaisotni sev un apkārtējiem.

Ar mērķi veicināt Ziemas
svētku laikam un Jaunā gada 
tematikai atbilstošas noska-
ņas radīšanu pilsētā un pagas-
tos, Madonas novada pašvaldība 
turpina iedzīvināt tradīciju un 
rīko konkursu “Skaistākais Zie-
massvētku noformējums”.

Konkursā aicinām piedalī-
ties ikvienu Madonas novada 
privātmājas vai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas iedzīvotājus, 
uzņēmumu un iestādi (valsts un 
pašvaldības), kas svētku laiku vē-
las padarīt skaistāku, košāku un 
svinīgāku! Pateicamies ikvie-
nam Madonas novada iedzīvo-
tājam, kurš aizvadītajā ziemas 
sezonā, piepalīdzot ziemai, ļā-
vās dekorēšanas priekam un iz-
rotāja savu mājokli, iestādi, uz-
ņēmumu ar svētku rotājumiem, 
ļaujot mums visiem kopā baudīt 
patiesu svētku noskaņu. Kopumā 
konkursam “Skaistākais Zie-
massvētku noformējums” tika 
iesūtīti 32 pieteikumi. 

Šogad ceram sagaidīt vēl lie-
lāku atsaucību, jo novads kļuvis 
lielāks un ēku, ko izrotāt, – vairāk!

Noformējumu Madonas 
novadā vērtēs 7 kategorijās:

 � “Skaistākais privātmājas Zie-
massvētku noformējums”;  

 � “Skaistākais daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas Ziemassvētku 
noformējums”;

 � “Skaistākais sabiedriskās (paš   
valdības, valsts iestādes/ka-
pitālsabiedrības) ēkas Zie-
massvētku noformējums”;

 � “Skaistākais izglītības iestādes 
Ziemassvētku noformējums”;

 � “Skaistākais uzņēmuma Zie-
massvētku noformējums”;

 � “Oriģinālākais pašdarinātais 
Ziemassvētku noformējums”;

 � “Madonas novada iedzīvotāju 
simpātija”.

Konkursa norises  
kārtība:

Noformēto objektu dalībai 
konkursā var pieteikt no 2021. 
gada 1. decembra līdz 2021. 
gada 19. decembrim (ieskai-
tot) vērtējamā objekta pārstā-
vis vai jebkura cita fiziska vai  
juridiska persona.

Konkursam pieteikumu ie-
sniedz elektroniski, sūtot pietei-

Madonas novada pašvaldība izsludina konkursu 
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums”

kumu uz epasta adresi: komuni-
kacija@madona.lv.

Konkursam iesūtītos pietei-
kumus sešās kategorijās vērtēs 
komisija, savukārt iedzīvotāji 
varēs balsot par savu favorītu 
kategorijā “Madonas novada ie-
dzīvotāju simpātija”. 

Balsojuma anketa būs pie-
ejama Madonas novada pašval-
dības mājaslapā http://www.ma-
dona.lv.

Konkursam pieteikto ob-
jektu izvērtēšana un iedzīvo-
tāju balsojums notiks no 2021. 
gada 22. decembra līdz 2022. 
gada 6. janvārim.

Uzvarētāji tiks apbalvoti pēc 
iedzīvotāju balsojuma un žūri-
jas vērtējuma apkopošanas. Da-
tums tiks precizēts.

Kopējais konkursa balvu 
fonds ir 2000 eiro.

Lai piedalītos konkursā ob-
ligāti jāiesniedz objekta fotog-
rāfija un aizpildīta pieteikuma 
veidlapa!

Konkursa nolikums un pie-
teikuma veidlapa atrodama viet 
nē www.madona.lv.

Turpināsim nostiprināt ro-
tāšanas un svētku izjūtas radī-
šanas tradīciju mūsu novadā! 

 
 

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists
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Madonas novada pašvaldības domes  
19. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
28. oktobra sēdes lēmumu pārskats

2021. gada decembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Par energoefektivitātes 
paaugstināšanas  
projektu

Apstiprina projekta būvdarbu 
un būvuzraudzības izmaksas 
1 093 912,15 eiro apmērā. Projekta 
īstenošanai pieejami ERAF avansa 
līdzekļi 426 490 eiro apmērā.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 667 422,15 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta Nr. 
4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivi-
tātes paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā” īstenošanai. 

Aizņēmumu izņemt vidējā 
termiņā un apgūt 2021. un 2022. 
gadā, tā atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības bu-
džetu.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt ēkas fasādes siltināšanu, 
jumta atjaunošanu un siltināšanu, 
ēkas cokola siltināšanu, venti-
lācijas sistēmas ar rekuperācijas 
iekārtām izbūvi, modernizēt ap-
kures sistēmu un nomainīt lumi-
niscētos gaismekļus uz LED tipa 
apgaismojumu un uzstādīt saules 
paneļus. Paneļu saražotā enerģija 
pēc prioritātes tiek nodota kar-
stā ūdens sagatavošanai un ēkas 
paš patēriņam – apgaismojumam, 
ventilācijas sistēmas darbībai.

Par finansējuma 
piešķiršanu interaktīvo 
displeju iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu 
7 146 eiro apmērā divu interak-
tīvo displeju, t.sk. stiprinājumu, 
iegādei no Ļaudonas pagasta pār-
valdes budžetā transporta izdevu-
miem paredzētajiem līdzekļiem.

Par pakalpojuma  
“aprūpe mājās”  
deleģēšanu biedrībai 

Nolemj deleģēt biedrībai 
“Latvijas Samariešu apvienība” 
pārvaldes uzdevumu – nodroši-
nāt aprūpes mājās pakalpojuma 
sniegšanu personas dzīvesvietā – 
Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas pa-
gastos no 2021. gada 1. decembra 
uz vienu gadu.

Par finansiālu atbalstu 
Ziemassvētkos

Nosaka pašvaldības atbalsta 
Ziemassvētkos apmēru Cesvai-
nes apvienībā no Cesvaines no-
vada pašvaldības 2021. gada bu-
džetā paredzētajiem līdzekļiem:

– personai, kura deklarētā pa-
mata dzīvesvieta ir bijušajā Ces-
vaines novada administratīvajā 
teritorijā un kura sasniegusi 90 
gadu un vairāk gadu vecumu (paš 
reizējais skaits 35 personas) – 
saldumu un sadzīves priekšmetu 
pakas apmēru – 15 eiro; 

– Cesvaines Sociālā dienesta 
Sociālās aprūpes nodaļas klien-
tiem (pašreizējais skaits 20 per-
sonas) – saldumu un sadzīves 
priekšmetu pakas apmēru – 15 
eiro.

Atļauj iegādāties Madonas 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu un vispāriz-
glītojošo skolu izglītojamajiem 
Ziemassvētku paciņas un piešķir 
finansējumu 5 eiro apmērā (Zie-

massvētku paciņu iegādi nodro-
šina izglītības iestādes):

– vienam izglītojamajam no 
budžetā izglītojamajiem ēdi-
nāšanai paredzētajiem līdzek-
ļiem;

– pirmsskolas vecuma bēr-
niem, kuri deklarēti Madonas 
novadā un neapmeklē pirmssko-
las izglītības iestādes, no Mado-
nas pilsētas, vai attiecīgā pagasta 
pārvaldes, vai apvienības pārval-
des budžeta.

Par ziedojumu līdzekļu 
pārvirzīšanu

Nolemj pārvirzīt bijušā Ērgļu 
novada pašvaldības Ģimenes at-
balsta centra “Zīļuks” ziedojuma 
līdzekļus 4 377,09 eiro apmērā, 
kas saņemti iepriekšējos gados un 
nav izmantoti līdz iestādes slēg-
šanas dienai, Ērgļu sociālās aprū-
pes centram mēbeļu un inventāra 
iegādei.

Par transporta  
izdevumu apmaksu 
biedrībai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
377,04 eiro transporta izdevumu 
segšanai biedrībai “Bērniem, jau-
niešiem un pieaugušajiem ar dažā-
diem funkcionāliem traucējumiem 
“Mēs saviem bērniem”” no budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par sadarbības līguma 
slēgšanu ar biedrībai

Nolemj slēgt līgumu ar bied-
rību “Latvijas Politiski represēto 
apvienība” par sadarbību  komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
saglabāšanā un sociālās palīdzī-
bas sniegšanā politiski represē-
tajiem Madonas novadā, nododot 
biedrībai bezatlīdzības lietošanā 
pašvaldības telpu Blaumaņa ielā 
3, Madonā.

Par finansiālu atbalstu 
mākslas plenēra 
organizēšanai Vestienā

Nolemj atbrīvot biedrību 
“DIEVIENA” no Vestienas pa-
matskolas (ēdnīcas, klašu telpu, 
naktsmītnes, dušas) telpu nomas 
maksas (1 141,20 eiro) mākslas 
plenēra organizēšanai no 2022. 
gada 5.–13. augustam un pare-
dzēt Madonas novada pašvaldī-
bas 2022. gada kultūras budžetā 
200,20 eiro  plenēra mākslas pie-
derumu (audekli, grunts, krāsas) 
iegādei.

Par finansiālu atbalstu 
Operetes teātra 
videostāsta veidošanai

Piešķirt finansiālu atbalstu 
Operetes teātrim 500 eiro video
stāsta “Trīs zvaigznes. Zigfrīds” 
veidošanai – trupas uzturēšanās 
un ēdināšanas izmaksu segšanai 
viesu mājā “GaiziņStars”.

Filmēšana notiek Madonas 
novada, Aronas pagasta Lauteres 
muižā, kas tiek pielāgota sižeta 
filmēšanas vajadzībām.

Par valsts budžeta 
mērķdotāciju sadali 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem

Sadalīt piešķirto 2021. gada 
otrā pusgada valsts budžeta 
mērķdotāciju 20 043 eiro apmērā 
māksliniecisko kolektīvu vadī-
tājiem darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām.

2021. gadā vienam G1 kopre-
pertuāra kolektīvam (kori, deju 
grupas, koklētāju ansambļi un pū-
tēju orķestri) aprēķināti 802 eiro 
un vienam G2 grupas kolektīvam 
(amatierteātri, folkloras kopas, 
tautas lietišķās mākslas studijas, 
mazākumtautību kolektīvi, vokā-

lie ansambļi, tautas mūzikas ka-
pelas) aprēķināts 401 eiro. 

Valsts budžeta mērķdotācija ir 
piešķirta 43 Madonas novada G1 
grupas un 14 G2 grupas kolektī-
viem. Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs mērķdotācijas pārskai-
tīšanu paš valdībām veic divas 
reizes gadā. 

Par stipendijas piešķiršanu 
studijām rezidentūrā

Nolemj piešķirt stipendiju 
100% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas re-
zidentūras studijām medicīnā Rī-
gas Stradiņa universitātē: specia-
litātē narkologs, un specialitātē 
anesteziologs, reanimatologs.

Par finansējuma 
piešķiršanu  
aprīkojuma iegādei 
Madonas Valsts ģimnāzijai

Nolemj piešķirt finansējumu 
3 808,15 eiro apmērā aprīkojuma 
iegādei fizikas, ķīmijas, dizaina un 
tehnoloģiju kabinetu aprīkojuma 
iegādei no budžetā paredzētajiem 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par pašvaldības telpu nomu 

Nolemj nodot nomā telpas ēkā 
Oskara Kalpaka ielā 12, Lubānā – 
SIA “Dr. Martas zobārstniecība” – 
zobārstniecības pakalpojumu 
sniegšanai kā pieaugušajiem, tā 
bērniem, apstiprinot nomas ob-
jekta nomas maksu – 2,50 eiro 
mēnesī par vienu telpas kvadrāt-
metru, papildus aprēķinot PVN.

Par grozījumiem lēmumā 
par lauksaimniecības 
zemes nomas maksu

Veikt grozījumus Mado-
nas novada pašvaldības domes 
20.04.2021. lēmumā Nr. 156 “Par 
lauksaimniecības zemes nomas 
pakalpojuma cenrāža apstipri-
nāšanu”, papildinot 1. punktu ar 
ierakstu:

Apstiprināt lauksaimniecības 
zemes nomas pakalpojuma mak-
sas cenrādi (skat. tabulu).

Grozījumi piemērojami līgu-
miem, kuri tiek slēgti vai pārslēgti 
pēc 2021. gada 1. novembra.

Par SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” 
siltumenerģijas tarifa 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt siltu-
menerģijas tarifu: Sauleskalna 
ciematā  44.30 EUR/MWh (bez 
PVN); Jaunkalsnavas, Bērzau-
nes, Iedzēnu un Mārcienas  
ciemos 51.09 EUR/MWh (bez 
PVN).

Tarifs stājas spēkā no 2022. 
gada 1. februāra.

Par Madonas novada 
pašvaldības SIA “Lubānas 
KP” reorganizāciju

Nolemj uzsākt Madonas no-
vada pašvaldības SIA “Lubānas 
KP” reorganizācijas procesu sa-
dalīšanas ceļā, nosakot, ka  SIA 
“Lubānas KP” sadalīšanas rezul-
tātā iegūstošās kapitālsabiedrī-
bas ir: Madonas novada pašval-
dības SIA “Madonas siltums”, 
Madonas novada pašvaldības SIA 
“Madonas ūdens”.  

Nr. 
p. 
k.

Pagasts

Vidējā nosacītā lauksaimniecībā izmantojamās zemes 
1 ha cena, vērtējuma ietvaros tiek saprasts – Madonas 
novada pašvaldībai piederošs vai pašvaldības pārvaldībā 
esošs lauksaimniecībā izmantojams zemes gabals, bez 
apgrūtinājumiem, ar ērtas piebraukšanas iespējām, kuram ir 
regulāras konfigurācijas forma, lauksaimniecībai piemērots 
reljefs, kas tiek uzturēts labā lauksaimniecības stāvoklī.

1 Cesvaines pagasts 
35 balles EUR 68,00 (sešdesmit astoņi euro, 00 centi).

2 Indrānu pagasts 
36 balles EUR 105,00 (viens simts pieci euro, 00 centi).

3 Ērgļu pagasts  
28 balles EUR 65,00 (sešdesmit pieci euro, 00 centi).

4 Jumurdas pagasts 
28 balles EUR 65,00 (sešdesmit pieci euro, 00 centi).

5 Sausnējas pagasts 
31 balles EUR 66,00 (sešdesmit seši euro, 00 centi).

Par Madonas novada 
Sociālā dienesta vadītāja 
iecelšanu amatā 

Ar 2021. gada 1. novembri ie-
ceļ Ilzi Fārnesti jaunizveidojamās 
Madonas novada pašvaldības ie-
stādes “Madonas novada Sociā-
lais dienests” vadītājas amatā.

Par projekta izmaksām 
Madonas pilsētas 
vidusskolas ēku kompleksa 
un stadiona pārbūvei

Nolemj akceptēt SIA “Woltec” 
līguma Nr. MNP/2.4.6/20/54 
“1. kārta. Sporta zāles korpusa at-
jaunošana. Piebūves mācību kor-
pusiem un 2. kārta. Ēdamzāles/
aktu zāles korpusa atjaunošana” 
līgumsummu, kas ir 2 382372,10 
eiro, PVN 21% ir 500 298,15 eiro, 
kas kopā veido Līguma summu 
2 882 670,25 eiro.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projekta “Ērgļu vidusskolas 
ēkas vienkāršotā fasādes 
atjaunošana” īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 

un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 58 144 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem in-
vestīciju projekta “Ērgļu vidus-
skolas ēkas vienkāršotā fasādes 
atjaunošana” īstenošanai. Aiz-
ņēmums tiks izņemts un apgūts 
2021. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu. 

Būvniecības darbi paredz fa-
sāžu mehānisku tīrīšanu līdz vēs-
turiskajam apmetumam vai mūra 
konstrukcijai, plaisu aizpildīšanu 
un jauna apmetuma izveidošanu. 
Tiks nomainītas ieejas durvis, 
uzlabojot energoefektivitāti, un 
vietām izveidots fasādes apgais-
mojums.
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Madonas novada pašvaldības domes  
16. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
25. novembra sēdes lēmumu pārskats

Par Madonas novada 
pašvaldības noteikumu 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 27  
“Madonas novada pašvaldības 
īpašumā, valdījumā esošās ze-
mes iznomāšanas un nomas lī-
gumu administrēšanas kārtība”, 
tie stājušies  spēkā 17. novembrī.

Noteikumu pilnā versija atro-
dama vietnē www.madona.lv/Pa-
švaldība/Dokumenti/Nolikumi,no-
teikumi.

Par finansējuma 
piešķiršanu bīstamo koku 
zāģēšanai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
850 eiro no Dabas resursu nodokļa 
koku ciršanai Mētrienas un Pār-
upes kapsētās Ļaudonas pagastā.

Par projekta izmaksām 
objektam Sauleskalnā

Būvniecības procesa ietvaros 
radušies papildus darbi.

Nolemj akceptēt Personu ap-
vienības “SIA “Jēkabpils būve” un 
SIA “Latgalija”” līguma ar Mado-
nas novada pašvaldību projekta 

“Sauleskalna industriālās zo-
nas izbūve Bērzaunes pagastā, 
Madonas novadā” līgumsummu 
5 027 558,87 eiro (ieskaitot PVN) 
un būvdarbu izpildes termiņa pa-
garinājumu par 10 nedēļām,  t.i. 
līdz 14.02.2022.

Nolemj akceptēt SIA “VIRES” 
būvuzraudzības līguma izpildes 
laiku par 10 nedēļām, t.i. līdz 
14.02.2022., līdz ar to  precizētā 
līgumsumma ir 26 257 eiro (ie-
skaitot PVN).

Sakarā ar Covid19 izplatības 
profilakses un ierobežojumu no-
teikšanu kavējas materiālu un ie-
kārtu piegāde. Tāpat būvniecības 
laikā autoruzraudzības kārtībā 
veiktas būvprojekta izmaiņas.

Lai īstenotu minētās atbal-
stāmās darbības, nolemj lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un gal-
vojumu kontroles un pārraudzī-
bas padomi atbalstīt aizņēmuma 
ņemšanu 33 463,45 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem Eiro-
pas Savienības fonda projekta 
Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības infrastruk-
tūras izveide Madonas novadā” 
īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 
2021. un 2022. gadā, tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš 
valdības budžetu.

Par finansējuma 
piešķiršanu baznīcu āra 
apgaismojuma ierīkošanai

Nolemj piešķirt finansējumu 

āra apgaismojuma uzstādīšanai 
no Madonas novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas paredzēti 
baznīcu izgaismošanai:

 � Lubānas Evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcai Baznīcas ielā 1, 
Lubānā – 4 446 eiro apmērā;

 � Lubānas Romas katoļu drau-
dzes baznīcai Brīvības ielā 7, Lu-
bānā – 672 eiro apmērā.

Par deinstitucionalizācijas 
projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt projekta 
“Pakalpojumu infrastruktū-
ras attīstība deinstitucionalizā-
cijas plāna īstenošanai Mado-
nas novadā” kopējās izmaksas  
1 550 523,61 eiro,  attiecināmās 
izmaksas 1 137 400,18 eiro, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums 763 815,33 
eiro, valsts budžeta dotācija 
32 273,04 eiro, valsts budžets 
49 373,69 eiro,  Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
705 061,55 eiro. 

Nolemj akceptēt SIA “Ošu-
kalns celtniecība” līguma “Dzī-
vojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, 
Ozolos, Liezēres pagastā, Mado-
nas novadā” summu 344 666,35 

eiro (ieskaitot PVN). 
Nolemj akceptēt SIA “Er-

bauer group” līguma “Biroju 
ēkas pārbūve par daudzfunkcio-
nālu sociālo pakalpojumu centru 
bērniem ar funkcionāliem traucē-
jumiem Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā” summu 445 740,78 
eiro (ieskaitot PVN).  

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 104 988,98 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/041 “Pa-
kalpojumu infrastruktūras attīs-
tība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas novadā” īs-
tenošanai. Aizņēmumu izņemt 
2022. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu. 

Par infrastruktūras 
izveidošanu Mārcienā 
deinstitucionalizācijas 
projekta īstenošanai

Nolemj projekta “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu 
īstenošanai” ietvaros izveidot 
papildus pakalpojuma infras-
truktūru – grupu dzīvokļus piln 
gadīgām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem Meža ielā 5, 
Mārcienā pēc grozījumu veik-
šanas Vidzemes plānošanas re-
ģiona deinstitucionalizācijas 
plānā  2017.–2020. gadam par fi-

nansējuma pārdali DI ERAF pro-
jektos.

Par finansējumu  
telpu aprīkojuma  
iegādei

Sakarā ar papildus gultasvietu 
nepieciešamību Madonas novada 
pansionātos, Mārcienas pagasta 
pārvaldei ir iespēja Meža ielā 
23, Mārcienā, izveidot 15 gultas 
vietas, kā rezultātā būtu iespēja 
palielināt Mārcienas pansionāta 
klientu skaitu no 61 uz 76. 

Nolemj piešķirt finansējumu 
12 256 eiro aprīkojuma un in-
ventāra iegādei telpu aprīkoša-
nai 2022. gada pamatbudžeta ie-
tvaros.

Par papildus  
finansējuma piešķiršanu 
izglītības iestāžu 
darbiniekiem

Nolemj piešķirt papildus fi-
nansējumu 40 580 eiro apmērā 
piemaksām Madonas novada paš 
valdības izglītības iestāžu darbi-
niekiem par Covid19 infekcijas 
testēšanas procesa un epidemio-
loģiski drošas mācību vides no-
drošināšanu skolās.

Par Madonas novada 
Sociālā dienesta 
izveidošanu 

Nolemj reorganizēt Mado-
nas novada pašvaldības Sociālo 
dienestu, Cesvaines Sociālo die-
nestu, Lubānas novada Sociālo 
dienestu, Ērgļu Sociālo dienestu, 
un  uz to bāzes izveidot Madonas 
novada pašvaldības iestādi “Ma-
donas novada Sociālais dienests” 
ar darbības teritoriju – Madonas 
novada administratīvā teritorija. 

Nosaka, ka Lubānas novada 
Sociālā dienesta reorganizācijas 
procesā sociālā dienesta bāzes 
daļa, kas saistīta ar sociālās ap-
rūpes pakalpojuma sniegšanu, 
tiek izmantota jaunas pašvaldī-
bas sociālās aprūpes iestādes iz-
veidošanai.   

Nosaka, ka Cesvaines Sociālā 
dienesta reorganizācijas procesā 
sociālā dienesta bāzes daļa, kas 
saistīta ar sociālās aprūpes pa-
kalpojuma sniegšanu, tiek pievie-
nota Madonas novada pašvaldības 
iestādei “Dzelzavas pansionāts”.   

Nosaka, ka Madonas novada 
pašvaldības iestāde “Madonas 
novada Sociālais dienests” dar-
bību uzsāk 2022. gada 1. janvārī. 

Par Lubānas Sociālās 
aprūpes centra  
izveidošanu 

Nolemj izveidot jaunu pašval-
dības sociālās aprūpes iestādi “Lu-

bānas Sociālās aprūpes centrs” 
uz pašvaldības iestādes “Lubānas 
novada Sociālais dienests” daļas, 
kas saistīta ar sociālās aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu, pārņe-
mot arī struktūrvienību Lubānas 
ambulatorais dienests un dienas 
stacionārs. Nosaka, ka jaunā pa-
švaldības iestāde “Lubānas Sociā-
lās aprūpes centrs” darbību uzsāk 
2022. gada 1. janvārī.

Par Cesvaines Sociālā 
dienesta Sociālās aprūpes 
nodaļas pievienošanu 
Dzelzavas pansionātam

Nolemj pievienot Mado-
nas novada pašvaldības iestā-
dei “Dzelzavas pansionāts” Ces-
vaines Sociālā dienesta Sociālās 
aprūpes nodaļu ar 2022 .gada 1. 
janvāri, pārņemot tās mantu un 
saistības.

Par Dzelzavas  
pansionāta nosaukuma 
maiņu

Nolemj mainīt Madonas no-
vada pašvaldības iestādes “Dzel-
zavas pansionāts” nosaukumu uz  
“Cesvaines un Dzelzavas Sociālās 
aprūpes centrs”.

Par Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
izveidošanu 

Nolemj apvienot Madonas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļu, Ces-

vaines novada Dzimtsarakstu no-
daļu, Ērgļu novada Dzimtsarakstu 
nodaļu, Lubānas novada Dzim-
tsarakstu nodaļu,  rezultātā uz 
reorganizējamo institūciju bāzes 
izveidot Madonas novada Dzimt 
sarakstu nodaļu ar darbības teri-
toriju – Madonas novada admi-
nistratīvā teritorija. 

Nosaka, ka jaunizveidotā Ma-
donas novada Dzimtsarakstu no-
daļa ir Madonas novada pašval-
dības iestādes “Madonas novada 
Centrālā administrācija” struk-
tūrvienība. 

Nosaka, ka Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļa darbību 
uzsāk 2022. gada 1. janvārī. 

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības saistošos noteikumus 
Nr. 20 “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2021. gada 
budžetu”. Apstiprināti ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
25.11.2021. lēmumu Nr. 475. No-
teikumi pieņemti ar likumu no-
teikto pašvaldības funkciju un uz-
devumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pa-
švaldības saistošo noteikumu Nr. 
3 „Par Madonas novada pašval-
dības 2021. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2021.gada 20. jūlija do-

mes sēdē, protokols Nr. 5, 23. p.) 
1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam ieņēmumos 42 914 463,00  
eiro apmērā.”

2. Izteikt Madonas novada pa-
švaldības saistošo noteikumu Nr. 
3 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2021. gada budžetu” (apstip-
rināti 2021. gada 20. jūlija do-
mes sēdē, protokols Nr. 5, 23. p.) 
2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam izdevumos 56 232 534,00 
eiro apmērā.”

3. Izteikt Madonas novada paš 
valdības saistošo noteikumu Nr. 3 
„Par Madonas novada pašvaldības 
2021. gada budžetu” (apstiprināti 
2021. gada 20. jūlija domes sēdē, 
protokols Nr. 5, 23. p.) 5. punktu 
šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības ziedojumus 2021. ga-
dam šādā apmērā:

5.1. kārtējā gada ieņēmumi 
4 915,00 EUR;

5.2. kārtējā gada izdevumi 
10 020,00 EUR;

5.3. naudas līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 25718 EUR.”

Par amata vienību  
sarakstu apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības iestāžu Madonas pil-
sētā un Madonas novada pašval-

dības apvienību pārvalžu, pagastu 
pārvalžu un to pakļautībā esošo 
iestāžu amata vienību sarakstus, 
tie Madonas novada pašvaldībā 
būs spēkā no 2022. gada 1. janvāra.

Ar pilnu amata vienību sarak-
stu iespējams iepazīties vietnē 
www.madona. lv/Pašvaldība/
Dome/ Domes lēmumu pārskats.

Lēmumus publicēšanai 
sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas  
vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazīties www.madona.lv vai 

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā

kā arī ar lēmumu video apskatu 
iespējams iepazīties  

www.madona.lv
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Grozījumi Madonas novada 
pašvaldības 21.09.2021. 
saistošajos noteikumos  
Nr. 6 “Par atbalstu 
ēdināšanas izdevumu 
segšanai attālinātā  
mācību procesa vai 
karantīnas laikā”.

Apstiprināti ar Madonas no  
vada pašvaldības domes 28.10. 
2021. lēmumu Nr. 385 (prot. Nr. 
13, 43. p.). Izdoti saskaņā ar li-
kuma “Par pašvaldībām» 43. 
panta trešo daļu un Izglītības li-
kuma 17. panta trešās daļas 11. 
punktu. Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības fun-
kciju un uzdevumu izpildes no-
drošināšanai.

Ar grozījumiem paredzēts no-
teikt, ka gadījumos, kad normatī-
vajos aktos pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklēšana klātienē ir 
noteikta kā izņēmuma gadījums, 
proti, bērna likumiskais pārstāvis 
nevar strādāt attālināti un nevar 
nodrošināt bērna uzraudzību, tad 
arī bērnam ir tiesības saņemt pār-
tikas paku, kuras vērtība atbilst 

neapmeklēto dienu skaitam.
Saistošie noteikumi stājušies 

spēkā 2022. gada 5. novembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 12  
“Par nekustamā īpašuma 
nodokļa paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņa 
noteikšanu Madonas 
novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no 
vada pašvaldības domes 19.10. 
2021. lēmumu Nr. 340 (prot. Nr. 
12, 40. p.). Izdoti saskaņā ar li-
kuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 9. panta otro daļu. No-
teikumi pieņemti ar likumu no-
teikto pašvaldības funkciju un uz-
devumu izpildes nodrošināšanai.

Ar saistošajiem noteikumiem 
tiek noteikts, ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojuma piespiedu izpilde uzsā-
kama ne vēlāk kā septiņu gadu 
laikā no nodokļa samaksas ter-
miņa iestāšanās brīža.

 Saistošie noteikumi stājas 

spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 13 “Par 
nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 
noteikšanu Madonas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināti ar Madonas no 
vada pašvaldības domes 19.10. 
2021. lēmumu Nr. 341 (prot. Nr. 
12, 41. p.). Izdoti saskaņā ar LR 
likuma “Par pašvaldībām” 14. 
panta pirmās daļas 3. punktu un 
LR likuma “Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” 1. panta otrās da-
ļas 91 punktu un 5. panta trešo 
daļu. Noteikumi pieņemti ar li-
kumu noteikto pašvaldības fun-
kciju un uzdevumu izpildes no-
drošināšanai.

Ar saistošajiem noteiku-
miem tiek noteiktas nekustamā 
īpašuma nodokļa maksātāju ka-
tegorijas, kurām tiek noteikti 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumi, nekustamā nodokļa 
atvieglojuma apmērs, adminis-

tratīvās procedūras, kādas tiek 
veiktas, lai piešķirtu nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 3. novembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 15 “ Pabalsts 
krīzes situācijā saistībā ar 
Covid-19 izplatību”. 

Apstiprināti ar Madonas no 
vada pašvaldības domes 16.11. 
2021. lēmumu Nr. 430 (prot. Nr. 14, 
38. p.). Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 36. panta sesto daļu, 
Pārejas noteikumu 37.2 punkta 
1. apakšpunktu, Covid19 infekci-
jas izplatības pārvaldības likuma 
24. panta otro daļu. Noteikumi 
pieņemti ar likumu noteikto pa-
švaldības funkciju un uzdevumu 
izpildes nodrošināšanai.

Saistošajos noteikumos no-
teikts pabalsta krīzes situācijā 
saistībā ar Covid19 izplatību 
apmērs, piešķiršanas un izmak-
sas kārtība. Paredzēts, ka pabal-

stu piešķir personai laikposmā, 
kad valstī ir izsludināta ārkār-
tējā situācija sakarā ar Covid19 
izplatību un normatīvajos aktos 
noteiktajā laikā pēc ārkārtējās si-
tuācijas beigām.

Noteikumu projektā noteikti 
nosacījumi pabalsta saņemšanai 
un pabalsta apmērs, lai nodroši-
nātu Madonas novada iedzīvotā-
jiem nepieciešamo atbalstu krīzes 
situācijā saistībā ar Covid19 iz-
platību.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 27. novembrī.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar saistošo noteikumu pilnu 
tekstu var iepazīties 

www.vestnesis.lv vai klientu 
apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā.

Pieteikšanās uz vakanto IZGLĪTĪBAS DARBA 
SPECIĀLISTA amatu (pirmsskolas un pedagogu 
tālākizglītības jautājumos) darbam Izglītības nodaļā

Prasības:

 � augstākā izglītība pedagoģijā;
 � vismaz 5 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās pirmsskolas izglītības 

posmā un vismaz 3 gadu administratīvā darba pieredze izglītības jomā;
 � valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 

prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes 
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

 � labas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmās un interneta 
pārlūkprogrammās;

 � prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, organizēt un precīzi veikt 
darba pienākumus;

 � prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, uzklausīt un konstruktīvi risināt 
problēmsituācijas;

 � sistemātiska savas profesionālās kvalifikācijas pilnveide;
 � laba saskarsmes kultūra, spēja ievērot profesionālās ētikas normas;
 � vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 � sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARSCoV2).

Galvenie amata pienākumi:

 � nodrošina metodisko atbalstu un pārvaldību novada pirmsskolas izglītības 
iestāžu pedagoģiskā procesa kvalitatīvai īstenošanai;

 � sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmu izstrādē; analizē un 
apkopo informāciju par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu 
novada izglītības iestādēs;

 � veic pedagogu tarifikāciju pārbaudi un saskaņošanu VIIS atbilstoši 
normatīvo aktu prasībām;

 � vada novada pirmsskolas pedagogu metodiskās jomas darbu;
 � organizē pirmsskolas pedagogu radošās, metodiskās darbības un labās 

prakses popularizēšanu novadā;
 � konsultē bērnu vecākus par pirmsskolas izglītības jautājumiem novada 

pašvaldības administratīvajā teritorijā;
 � plāno profesionālās kompetences pilnveides kursus, apmācības novada 

izglītības iestāžu pedagogiem, nodrošina to īstenošanu.

Apstiprinātie saistošie noteikumi

Pieteikšanās uz vakanto IZGLĪTĪBAS DARBA 
SPECIĀLISTA amatu (atbalsta pasākumu nodrošināšanas 
un pieaugušo izglītības jautājumos) darbam Izglītības 
nodaļā

Prasības:

 � augstākā izglītība pedagoģijā vai izglītības darba vadībā;
 � vismaz 3 gadu administratīvā darba pieredze izglītības jomā;
 � valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma 

prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes 
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

 � teicamas iemaņas darbā ar datoru: MS Office programmās un interneta 
pārlūkprogrammās;

 � prasme strādāt gan komandā, gan patstāvīgi, organizēt un precīzi veikt darba 
pienākumus;

 � prasme analizēt situāciju un rīcības sekas, uzklausīt un konstruktīvi risināt 
problēmsituācijas;

 � sistemātiska savas profesionālās kvalifikācijas pilnveide;
 � laba saskarsmes kultūra, spēja ievērot profesionālās ētikas normas;
 � vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 � sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts (SARSCoV2).

Galvenie amata pienākumi:

 � koordinē un organizē pašvaldības savstarpējos norēķinus par pašvaldības 
sniegtajiem izglītības pakalpojumiem;

 � organizē pieaugušo izglītības darbu pašvaldībā;
 � plāno un organizē  kursus, seminārus, lekcijas un citus tālākizglītības 

pasākumus pašvaldības iedzīvotājiem;
 � organizē konsultācijas par pieaugušo izglītību, profesionālo pārkvalifikāciju 

un brīvā laika pavadīšanas iespējām;
 � piedalās projektu izstrādē izglītības jomā un iesaistās apstiprināto projektu 

ieviešanā;
 � koordinē karjeras izglītības darbu novada izglītības iestādēs;
 � koordinē atbalsta pasākumu nodrošināšanu ārkārtējās situācijas apstākļos 

izglītības iestādēs.

IZSLUDINĀTA PIETEIKŠANĀS UZ 2 IZGLĪTĪBAS DARBA 
SPECIĀLISTA AMATIEM MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

IESNIEDZAMIE DOKUMENTI: motivēta pieteikuma vēstule, dzīves un iepriekšējās profesionālās 
pieredzes apraksts Europass CV formā, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
PRETENDENTI DOKUMENTUS IESNIEDZ līdz 2021. gada 23. decembrim plkst. 15.00, 
nosūtot pasta sūtījumu uz adresi – Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas 
novads, LV4801; ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz epastu: pasts@
madona.lv.

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas, pretendenti tiks aicināti uz kompetenču interviju.   
TĀLRUNIS UZZIŅĀM: 64860562; 26136230.

PIEDĀVĀJAM:

 � pilnas slodzes darbu uz nenoteiktu laiku;

 � interesantu, dinamisku un atbildīgu darbu;

 � stabilu atalgojumu EUR 1030,00 pirms 
nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;

 � profesionālās kompetences pilnveidi.
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Madonas novada pašvaldība 
laikā no 01.07.2020. līdz 
01.12.2021. sadarbībā ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru ir īstenojusi  
projektu Nr. 3.3.1.0/19/I/0006 
“Publisko ceļu pārbūve uz 
uzņēmumiem Bērzaunes 
pagastā”.

Projekta mērķis ir palieli-
nāt privāto investīciju apjomu 
reģionos, veicot ieguldījumus 
komercdarbības attīstībai atbil-
stoši Madonas novada attīstības 
programmā 2013.–2020. gadam 
noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balsto-
ties uz komersantu vajadzībām, 
radot jaunas darba vietas, pie-
saistot nefinanšu investīcijas, 
pārbūvējot ceļus, kas nodrošina 

piekļuvi Bērzaunes pagasta uz-
ņēmumiem.

Projekta īstenošanas rezul-
tātā tika pārbūvēti četri ceļa 
posmi, kopā 1142,45 m garumā 
un stāvlaukums 11 automašī-
nām.

Posmā Kantoris–Dzirnaviņas 
no valsts autoceļa V881, tika pār-
būvēts posma segums un izbū-
vēts asfaltbetona segums 310,5 
m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, 
izveidota atklāta tipa ūdens at-
vade, nomainītas visas caurtekas, 
pārvietoti 2 apgaismes balsti un 
izbūvēts stāvlaukums 11 auto-
mašīnām. 

Posmā “Autoceļš P81 Lat-
vāņi” pārbūvēts posma segums 
un izbūvēts asfaltbetona se-
gums 183,8 m, izbūvēta ietve gar 
brauktuvi, izveidota atklāta tipa 
ūdens atvade, nomainītas visas 

caurtekas, veikta ielu apgaismo-
juma izbūve. 

3. Posmā “Kantoris–Dzirna-
viņas” no valsts autoceļa P81, 
tika pārbūvēts posma segums 
un izbūvēts asfaltbetona segums 
208,15 m.

4. Posmā “Autoceļa V880 
posms”  tika pārbūvēts posma 
segums un izbūvēts asfaltbetona 
segums 440 m, izveidota atklāta 
tipa ūdens atvade, nomainītas 
visas caurtekas. 

Kopējās projekta izmaksas 
630008,44 EUR, no tiem Eiropas 
Reģionālā Attīstības fonda finan-
sējums 487974,31 EUR, valsts bu-
džeta dotācija 21506,20 EUR. 

Būvdarbus objektā veica SIA 
“Ošukalns celtniecība”, būvuz-
raudzību – SIA “Roadlat” un au-
toruzraudzību – SIA “Global pro-
ject”.

Madonas novada 
pašvaldībā izglītības iestāžu 
infrastruktūras sakārtošanā 
un mācību vides uzlabošanā 
2021. gadā turpinās vairāku 
apjomīgu aktivitāšu 
īstenošana. 

Novembra mēnesī eksplua-
tācijā nodota Madonas pilsētas 
vidusskolas 2. kārta “Ēdamzā-
les/aktu zāles korpusa atjau-
nošana”, kā rezultātā pie esošā 
ēdamzāles korpusa piebūvēta 
divstāvīga piebūve, kuras pir-
majā stāvā izvietota biblio-
tēka, lasītava un metodiskais 
kabinets, otrajā stāvā – mū-
zikas kabinets, kas izmanto-
jams kā koru telpa un konfe-
renču zāle. Telpu atjaunošanas 
darbi veikti arī ēdamzālē/aktu 
zālē un virtuves zonā. Paralēli 
būvdarbiem uzstādītas arī jau-
nas virtuves iekārtas. Būvdarbu 
rezultātā skolas kopējā platība 
palielinājās par 740 m2. 

2. kārtas ietvaros veikta 

Madonas novada pašvaldība šī 
gada oktobra beigās pieņēma 
lēmumu par ilgtermiņa un 
vidējā termiņa plānošanas 
dokumentu pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai.  

Sabiedriskā apspriešana no-
tika no 2021. gada 5. novembra 
līdz 5. decembrim, šajā laikā ikvie-
nam bija iespēja iesaistīties, rak-
stiski sniedzot priekšlikumus, kā 
arī izsakot viedokli par izstrādāto 

redakciju apspriešanas sapulcēs. 
Tika organizētas vairākas 

sapulces ar mērķi uzrunāt pēc 
iespējas plašāku auditoriju – ie-
dzīvotājus, uzņēmējus, pašval-
dības darbiniekus, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus, bied-
rības, u.c.

Pēc sabiedriskās apspriešanas 
procesa tiks saņemts atzinums no 
Vidzemes plānošanas reģiona, kā 
arī izvērtēti visi iesniegtie priekš-
likumi, lai, veicot precizējumus 
un papildinājumus, varētu virzīt 

abus plānošanas dokumentus uz 
apstiprināšanu!

Paldies iedzīvotajiem par ak-
tīvu līdzdarbošanos plānošanas 
procesā!

Informāciju sagatavoja 
RAMONA VUCĀNE, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritoriālās 

plānošanas nodaļas vadītāja

Dabas aizsardzības pārvalde
2021. gada 16. decembrī plkst. 12.00,  

Galdnieku ielā 8, Rēzeknē,  
RĪKO SLĒGTU

RAKSTISKU IZSOLI
PAR SIENA RUĻĻU UN  

ZAĻĀS MASAS (SKĀBSIENA) RUĻĻU,  
KAS ATRODAS MADONAS NOVADA TERITORIJĀ 

ATSAVINĀŠANU. 

Ar sīkāku informāciju par izsolāmo objektu atrašanās 
vietu, kā arī ar izsoles nolikumu var iepazīties  

Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā  www.daba.gov.lv,  
“Par mums”/“Īpašumi”/“Sludinājumi”/ 

“Nevajadzīgā kustamā manta”. 

Piedāvājumus iesniegt  
līdz 2021. gada 15. decembrim plkst. 17.00

Galdnieku ielā 8, Rēzeknē, LV-4601.

Madonas pilsētas vidusskolas pārbūve  
un teritorijas labiekārtošana

arī skolas teritorijas labiekārto-
šana – izbūvēts asfalta un bruģa 
segums, ierīkots zālājs, uzstā-
dīti soliņi un atkritumu urnas. 
Iekšpagalmos starp mācību kor-
pusiem izbūvēts gumijas se-
gums, paredzot nākotnē tur ie-
rīkot rotaļu laukumus. 

Ekspluatācijā nodota arī 
3. kārtas izbūve “Skolas I mā-

cību korpusa un savienojošo 
gaiteņu atjaunošanas”, kā re-
zultātā veikti remontdarbi 25 
mācību kabinetos un vairāk kā 
20 administrācijas un tehniska-
jās telpās aptuveni 3000 m2 pla-
tībā. Būvdarbu ietvaros izbūvēti 
arī savienojošā gaiteņa paplaši-
nājumi, kas nodrošinās ērtāku 
skolēnu plūsmu. 

Šobrīd būvdarbi noslēgušies 
arī Madonas pilsētas vidusskolas 
4. kārtā “Skolas II mācību kor-
pusa atjaunošana”, kam norit 
nodošanas process Būvniecības 
Valsts kontroles birojam.

Darbi tiek veikti Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda pro-
jekta “Vispārējās izglītības ie-
stāžu mācību vides uzlabošana 

Madonas novadā”, ident. Nr. 
8.1.2.0/17/I/017 ietvaros.

Informāciju sagatavoja 
KLINTA GALEJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas  
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā

Informāciju sagatavoja INESE SOLOZEMNIECE, 
Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja

Par Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un  
attīstības programmas  
sabiedrisko apspriešanu
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Noslēdzies jauniešu iniciatīvu projektu konkurss
Jau trešo gadu Madonas 
novada pašvaldībā jauniešiem 
tika dota iespēja iesniegt 
un realizēt savus projektus. 
Projektu konkurss jau iepriekš 
ir raisījis lielu jauniešu 
interesi. 

2019. gadā īstenoti 10 projekti 
(līdz 200 eiro katram projektam) 
un 2020. gadā – 6 projekti (līdz 200 
eiro katram projektam). Šogad, 
izsludinot konkursu, tika palieli-
nāta vienam projektam paredzētā 
summa, nodrošinot finansējumu 
līdz 500 eiro vienam jauniešu ini-
ciatīvas projektam. Projektu kon-
kursa mērķis ir atbalstīt jauniešu 
iniciatīvas un līdzdalību sabied-
riskajos procesos Madonas no-
vadā, savu interešu, ideju reali-
zēšanā un problēmu risināšanā. 
Sekmēt jauniešu lietderīga brīvā 
laika pavadīšanas un neformālās 
izglītības popularizēšanu un ak-
tualizēšanu. Sniegt iespēju jau-
niešiem gūt pieredzi un prasmes 
projektu izstrādāšanā un realizē-
šanā. 

Kopumā šogad tika saņemti 12 
projektu pieteikumi, no kuriem 10 
tika atbalstīti un 9 arī veiksmīgi 
realizēti. 

Šogad jauniešu iniciatīvu pro-
jektu idejas bija saistītas vai nu 
ar vides labiekārtošanu savā pa-
gastā, vai pasākumu organizē-
šanu citiem jauniešiem, vietējās 
kopienas iedzīvotājiem.

Projektu konkursa realizā-
cijas rezultātā tika uzlaboti divi 
jauniešu centri: Liezēres jau-
niešu centrā tika veikts vizuā-
lais remonts – pārkrāsojot sie-

nas. Savukārt Praulienas bērnu 
un jauniešu centrs “Epicentrs” ir 
ticis pie jauna ēkas fasādes glez-
nojuma. 

Trīs pagastos notika vides lab
iekārtošana. Jaunieši Mārcienas 
pagastā labiekārtoja Mārcienas 
dabas parku – sastādot jaunus ko-
kus, sakārtojot celiņus un uzstā-
dot soliņu un atkritumu tvertni. 
Aronas pagasts, savukārt, kļuvis 
krāsaināks, jo uzstādīti jauni, koši 
krēsli, kas priecē ne tikai vietējos 
iedzīvotājus, bet arī pagasta vie-
sus. Ļaudonas pagastā uzstādīts 
vingrošanas stienis, lai jaunie-
šiem būtu iespējas sportiski pa-
vadīt savu brīvo laiku. 

Bez infrastruktūras uzlaboju-
miem jaunieši realizēja arī vairā-
kus pasākumus. Madonas Valsts 
ģimnāzijā notika aktivitāte Ama-
zing race, Lazdonas pagastā – 
nakts orientēšanos, bet Kalsnavas 
pagasta Jāņukalna iedzīvotājiem 
bija iespēja piedalīties pasākumā 
Lauku sēta. Savukārt Ošupes pa-
gasta jauniešiem vairāku nedēļu 
garumā bija iespēja piedalīties 
sporta sacensībās “Ķikuta kauss”.

Paldies jauniešiem un viņu 
palīgiem par idejām, iesaisti un 
vēlmi darboties, veidojot novadu 
par vidi, kurā pašiem ir patīkami 
uzturēties. 

 
Informāciju sagatavoja  

INGA STRAZDIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas  
Attīstības nodaļas vecākā 

speciāliste ģimenes un 
jaunatnes politikas jomā

“Vingrošanas stienis Ļaudonai”.

“Mārcienas dabas parka izveide”.

“KKK” Košie Krēsli Kusai. Aronas pagasts.

“MVĢ amazing race”. Madonas Valsts ģimnāzija.

“Nakts orientēšanās 2021”. Lazdonas pagasts. “Iekrāso pats savas radošās mājas!”. Praulienas pag.

„Ķikuta kausa izcīņa”. Ošupes pagasts. “Krāsainā atgriešanās.” Liezēres pagasts.

Sadraudzības pasākums “Lauku sēta”. Kalsnavas pagasts.
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Sadarbojoties Madonas BJC 
Teātra studijai „Pilnpiens” 
un pulciņam „Es vides 
telpā” esam radījuši dāvanu 
Madonas novada pašvaldībai –  
ADVENTA LAIKA ZEĶU 
KALENDĀRU. 

Bērni ir sagādājuši 55 zeķu 
pārus. Mūsdienās adīta zeķe ar 
saviem mazajiem dzīpariņiem 
tik ļoti silda ne tikai kājas, bet  
patiesi ir mākslas darbs. Noadī-
tais zeķu pāris ir kāda cilvēka 
laiks, siltums, radošums un dzī-
ves mirklis, kurā esam, uzvelkot 
šīs zeķes. Vēlu arī jums būt dzīves 
mirkļos tagadnē – šo dienā. Pa-
smaidīt, piedzīvot, dalīties, radīt 

un mīlēt. Pārskriet pāri šodienas 
mirklim nozīmē pārskriet pāri 
nevērīgi visai savai dzīvei. 

Pie katra datuma kalendārā 
bērni ir radījuši novēlējumus 
jaunajam 2022. gadam – īpašus, 
smaidīgus un mīļus. Labs vārds 
stiprina, ceļ un balsta. 

Cerams, ka iepriecināsim 
kādu sirdi šajā laikā, kad MIERS 
UN ATBALSTS ir tik ļoti nepiecie-
šams. Lai mums visiem ir silts un 
mīļš Adventa laiks! „Galvenais, 
lai kājas būtu siltas!”. 

Smaida attālumā –  
INESE ZĪLE, 

Teātra studijas „Pilnpiens” 
vadītāja 

Sarkaņu pagasta tautas nama 
“Kalnagravas” Amatu skolas 
rokdarbu un aušanas studijas 
dalībnieču darbu izstāde 
“Krāsaini un silti”  Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs no 
10. decembra mansarda telpās.

Radošo studiju darbā apvie-
nojušās dalībnieces no dažā-
dām Madonas novada vietām, 
kuras veiksmīgi un profesionāli 
vada meistares Vanda Podiņa un 
Daira Drozdova. Rokdarbnieču 
veikums izstādē apskatāms gan 
senāk, gan tagad radītajos dar-
bos. Pēdējos divus gadus studijas 
dalībnieces pievērsušās apģērbu 
darināšanai. Ir tapuši džemperi, 
vestes, kostīmi, jakas,  kleitas, 
mēteļi, kā arī cimdi un zeķes. 
Darbi top no dažādiem materiā-
liem, galvenokārt no vilnas, pus-
vilnas un kokvilnas.

Audēju radītajos darbos do-

minē krāsu un rakstu spēle, kas  
savstarpējā vijumā  veido savu 
ritmu.  Katra audēja ieliek savu 
redzējumu šajā spēlē, lai rezul-
tāts būtu tīkams acij. Kādai patīk 
aust lielos formātus – segas, laka-
tus, kādai – galda sedziņas, dvielī-
šus, bet vēl kāda sākusi veidot cita 
veida rokdarbiņus. Dalībnieces ir 
ļoti dažādas, bet visas kopā vieno 
vēlme darboties un priecāties par 
rezultātu.

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs aicina ikvienu 
aplūkot izstādi “Krāsaini un silti”, 
muzeja Izstāžu zāļu mansardā 
līdz 2022. gada 30. janvārim. Šie 
darbi noteikti sasildīs un iedves-
mos Jūs Ziemassvētku gaidīšanas 
laikā.

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA, 

Tautas nama  
“Kalnagravas”  

un Amatu skolas  
vadītāja

Zeķu kalendārs – 
dāvana pašvaldībai 

Krāsaini un silti
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No 11. oktobra līdz 15. 
oktobrim jau devīto gadu  
visā Latvijā notika karjeras 
nedēļa.  Šogad karjeras nedēļa 
ar saukli “IKT tavai karjerai”  
tika veltīta informācijas un 
komunikācijas tehnoloģiju 
(IKT) nozares iepazīšanai. 
Nedēļas ietvaros  gan 
tiešsaistē, gan skolās klātienē 
visā valstī tika aizvadīti vairāk 
nekā 400 pasākumi, kuros 
kopumā iesaistījās vairāk 
nekā 50 000 dalībnieku.

Lai uzzinātu, ko dara   IKT jo-
mas speciālists, 11. oktobrī plkst. 
9.00 tiešsaistē uz KAA pasākumu 
“Madonas novada pašvaldības 
IKT speciālistu pieredzes stāsti” 
pulcējās Liezēres pamatskolas, 
Bērzaunes pamatskolas, Prau-
lienas pamatskolas, Kalsnavas 
pamatskolas 7.–9. klašu, A. Eg-
līša Ļaudonas vidusskolas 7.–12. 
klašu skolēni un pedagogi. 

Savā dzīves un darba pieredzē 
dalījās  Madonas novada pašval-
dības Informācijas tehnoloģiju 
nodaļas  vadītājs Edgars Veips, 
informācijas tehnoloģiju speciā-
listi  – Ingars Lauva un Artūrs 
Leimanis, papildinot savu stās-
tījumu ar prezentāciju.  Klausī-
tāji uzzināja, kādi ir IKT speciā-
lista galvenie darba pienākumi. 
Darbu pienākumu saraksts ir ļoti 
garš, piemēram, darbinieki uz-
tur kārtībā Madonas pašvaldības 
mājaslapu, īpašu uzmanību pie-

darba drēbes, aizsarglīdzekļi at-
bilstoši darba drošībai, kā arī  au-
tomašīna. Stāstot par tipisku IKT 
speciālistu darba dienu, secinām, 
ka tā nekad nav monotona, drīzāk 
var teikt, ka katra diena ir izaici-
nājumu pilna, jo jāspēj ātri rea-
ģēt, sniedzot konsultācijas, atbil-
dot uz telefona zvaniem, palīdzot 
problēmu risināšanā gan klā-
tienē, gan attālināti; veicot sis-
tēmu monitorēšanu, konfigurē-
šanu; tehnisko apkopi; plānotus 
un neplānotus aparatūru remon-
tus. IKT profesijai ir arī savi plusi 
un mīnusi. Kā plusus speciālisti 
minēja, ka ir iespēja iepazīt un iz-
mantot jaunākās IT tehnoloģijas, 
darbs ir daudzpusīgs, interesants, 
uz nākotni vērsts. Mīnusi ir tādi, 
ka bieži nākas veikt ar IT nesaistī-
tus darbus (piemēram, pārvietot 
mēbeles), nākas arī atrast laiku 
jauno tehnoloģiju apguvei jau tā 
saspringtajā darba ikdienā. 

Runājot par rakstura īpašī-
bām, kādām jābūt IT speciālis-
tam, Edgars Veips uzsvēra, ka 
noteikti ir jābūt ļoti pacietīgam, 
komunikablam, ar labu humora 
izjūtu, jo ierindas datora lietotājs 
var uzdot ļoti muļķīgus jautāju-
mus, jāspēj intuitīvi no pusvārda 
saprast runātāju, jāprot izskaid-
rot problēmas risinājumus. At-
bildot uz jautājumu, kāpēc cilvēki 
izvēlas šo profesiju, Edgars Veips 
pastāstīja, ka IKT speciālistam ir 
iespēja radīt kaut ko jaunu (mā-
jaslapas, programmatūru u.c.), ir 
iespēja komunicēt ar citu profe-

siju pārstāvjiem, izmēģināt jau-
nus tehniskos risinājumu,  kat-
ram cilvēkam ir savi mērķi,  un 
lieliski ir, ja šī profesija ir cilvēka 
dzīves mērķis. Lai atrastu darbu 
šajā profesijā, iespējas ir vairā-
kas – jāņem vērā savas intere-
ses, specializācija un darba tir-
gus pieprasījums. Samērojot šos 
aspektus, tad arī jāmeklē darbs. 
IKT speciālisti ir ļoti pieprasīta 
profesija, vakanču portālos ir 
liels piedāvājums, tā noteikti ir 
nākotnes profesija. Ko darīt jau-
nietim, kam interesē šī profesija? 
Edgars Veips uzsvēra, ka noteikti 
ir jāmācās, kamēr vien ir iespēja. 
Jāatrod sava joma IT nozarē, teo-
rija jāsamēro ar praksi. Jāmācās 
no citu kļūdām, jo savas kļūdas 
šajā nozarē var izmaksāt dārgi. 
Galvenais tomēr ir gribēt darīt, 
svarīgākais ir interese, cenšanās, 
tad rezultāts būs. 

Atvadoties Edgars Veips  visas 
Informācijas tehnoloģiju nodaļas 
darbinieku vārdā jauniešiem no-
vēlēja veiksmi, sakot, lai katram 
interesentam izdodas atrast savu 
vietu,  savu specialitāti,  jo IT joma 
ir ļoti plaša.

Paldies gan runātājiem, gan 
klausītājiem par dalību pasā-
kumā! Arī mēs bijām to 50 000 
dalībnieku skaitā, kas iepazina 
IKT nozari.

Informāciju sagatavoja 
JOLANTA PABĒRZA, 

pedagogs karjeras  
konsultants                                                   

Kalendārs vēsta, ka 2021. 
gads tuvojas izskaņai. Bet 
mācību gadā aizvadīts 
pirmais pusgads. Kāds tas 
bijis Madonas bērnu un 
jauniešu centrā? Raibs, bažīgi 
satraucošiem un priecīgi 
iedvesmojošiem mirkļiem 
piepildīts.

Kā ierasts, rudens periods aiz-
vadīts, komplektējot audzēkņu 
grupas interešu izglītības pulci-
ņos. Tas izdevies veiksmīgi. Šob-
rīd 19 dažādas interešu program-
mas apgūst 368 Madonas novada 
bērni un jaunieši, papildinot zi-
nāšanas un prasmes vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas, teātra, 
vides izziņas, stila un modes, mū-
zikas, kā arī mājsaimniecības un 
mājdzīvnieku izziņas jomās.

Neapšaubāmi, par aizvadīto 

mēnešu lielāko izaicinājumu var 
uzskatīt darba nodrošināšanu at-
bilstoši valstī noteiktajām epide-
mioloģiskās drošības prasībām. 
Attālināti caur datora ekrānu, 
individuāli pēc pieraksta, klašu 
un ģimeņu “burbuļu” grupās. Tik 
dažādi Madonas BJC pedagogi 
pielāgojušies aktuālajai situāci-
jai. Tas radījis emocionālu sprie-
dzi kā skolotājiem, tā arī bērniem 
un viņu vecākiem, tādēļ visi cer uz 
drīzu tikšanos klātienē.

Paralēli interešu izglītības ak-
tivitātēm, turpinājies darbs pie 
audzinoša un izglītojoša rakstura 
aktivitāšu nodrošināšanas satu-
rīgāka bērnu brīvā laika piepildī-
šanai. Jau septembrī, aicinot uz 
sportiskām aktivitātēm, Madonas 
BJC piedāvāja izturības trasi ar 
orientēšanās elementiem ”Kalnā 
augšā, no kalna lejā”. 

Oktobrī, jau tradicionāli, aiz-
vadīta labo darbu iniciatīvu pa-
rāde “Laiks labiem darbiem”, kas 
priecēja ar padarītajiem sirds dar-
biņiem. Padomāts arī par audzēkņu 
vecākiem. Viņiem tika dota iespēja 
iesaistīties CAP (Ceļvedis, audzi-
not pusaudzi) grupas attālinātās 
nodarbībās un veicināt izpratni par 
attiecīgā vecumposma īpatnībām, 
labāk iepazīstot savus bērnus. 

Nevar nepieminēt vērienīgu 
Madonas BJC sadarbībā ar novada 
skolām veidota skolēnu mentālās 
veselības monitoringa aptauja. 
Tās ietvaros atbildes snieguši 6.–
12. klašu audzēkņi. Rezultāti nav 
īpaši iepriecinoši, tādēļ klašu au-
dzinātājiem plānots organizēt tik-
šanos ar Pusaudžu resursu centra 
speciālistu, lai izrunātu situāciju 
un varētu atbilstoši reaģēt.

Novembris aizritējis Latvijas 

svētku zīmē. Patriotiskās noska-
ņās, iesaistoties Madonas BJC pe-
dagogiem un tehniskajiem darbi-
niekiem, Mīlestības graviņā radīts 
vides objekts “Uzziedi Latvijai!”. 
Apkopojot dažādus priekšnesu-
mus, izveidots arī svētku koncerts. 
Tas joprojām skatāms Madonas 
BJC YouTube kontā.

Ziemassvētku gaidās ro-
sība turpinās – Jauniešu centra 
“KUBS” radošajās darb nīcās top 
vainagi, rotas, apsveikumi. Ma-
donas novada pašvaldības domes 
foajē svētku sajūtu vairo Zeķu ka-
lendārs. Savukārt Mīlestības gra-
viņā savus pārsteiguma lodziņus 
katru dienu ver lielais Adventa 
kalendārs. Ikviens aicināts aiz-
iet, apskatīties un saņemt kripa-
tiņu prieka. Ziemassvētkos vērie-
nīgo objektu plānots papildināt ar 
bērnu zīmējumiem. Līdz 17. de-

cembrim darbiņus var iesūtīt kon-
kursam “Es un Ziemassvētki…”. 
Tajā bērni un jaunieši aicināti vei-
dot ilustrācijas svētku dziesmām, 
dzejoļiem vai pasakām. Konkursa 
nolikums pieejams mūsu BJC mā-
jaslapā www.bjc.madona.lv. 

Paies Ziemassvētki, un klāt būs 
arī jaunais 2022. gads. Kāds būs 
Madonas Bērnu un jauniešu cen-
tra piecdesmit piektās dzimšanas 
dienas gads? Prognozēt grūti, bet 
droši var apgalvot, ka turpināsies 
radošs darbs, lai bērnu laiks starp 
skolu un mājām kļūtu saturīgāks 
un interesantāks.

Lai visiem mierīgi Ziemas 
svētki un dzirkstošām idejām pie-
pildīts nākošais gads.

Madonas BJC vārdā, 
INDRA VEIPA, 

jaunatnes darbiniece

Karjeras nedēļā piedalās arī Madonas novada 
pašvaldības IKT speciālisti

vēršot tās tehniskajiem risināju-
miem; uztur dokumentu vadības 
sistēmu “Namejs” visās pašval-
dības pakļautības iestādēs; seko 
līdzi dažādu programmatūru ie-
viešanai;  nodrošina domes audio 
sēdes ierakstus un apstrādi;  uztur 
domes durvju apsardzes sistēmu;  
uztur interneta pakalpojuma no-
drošinājumu pašvaldības iestā-
dēs; piedalās dažādos projektos;  
veic datortehnikas un printeru 
diagnostiku; sniedz konsultācijas 
u.c. Pašvaldībā katrs no nodaļas 

darbiniekiem ir atbildīgs par savu 
specifisko  darba jomu, tomēr ik-
dienā nākas cieši sadarboties. 
Raksturojot darba vidi, IKT spe-
ciālistiem darbošanās nenotiek  
tikai  iekštelpās ar datortehniku 
(datoriem, serveriem, printeriem 
u.c.), ir jāstrādā arī ārā, piemē-
ram, ierīkojot datortīklu sistēmu, 
veicot montāžas darbus. 

Kā jau visās profesijās, arī IKT 
speciālistiem ir savi darba instru-
menti – dators, telefons, dator-
tīkla knaibles, testeri, urbji u.c.,  

Madonas BJC atskatās uz paveikto

No 2021. gada 10. oktobra 
līdz 31. decembrim piecās 
Madonas novada skolās ar 
Jaunatnes starptautiskās 
programmas aģentūras  
atbalstu  un  Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2021.–2023. 
gadam finansējumu 
tiks īstenots projekts 
“Labbūtības ceļakartes 
aktivitāšu īstenošana 
Madonas novadā”.

Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Madonas novadā”

Projektā iesaistītas piecas Ma-
donas novada pašvaldības vispā-
rējās izglītības iestādes – Mado-
nas Valsts ģimnāzija, Madonas 
pilsētas vidusskola, Praulienas 
pamatskola, Cesvaines vidus-
skola, Kusas pamatskola. 

Projekta mērķa grupa – Ma-
donas novada piecu izglītības 
iestāžu skolēni, pašpārvaldēs ie-
saistītie un skolotāji. 

Projekta ietvaros paredzētas 
apmācības skolēniem, pašpār-
valžu dalībniekiem, skolotājiem. 

Iepazīšanās ar mentālās veselī-
bas nozīmi un palīdzības iespē-
jām psihoemocionālās veselības 
uzlabošanai, kā arī mobinga sa-
mazināšanai. Projekta ietvaros 
paredzētas arī mentoru apmācī-
bas, kuri varētu sniegt atbalstu 
citiem skolniekiem arī pēc pro-
jekta beigām. Projektā paredzē-
tas arī vairākas skolēnu saliedē-
šanas aktivitātes  – nodarbības  
ar  dažādiem speciālistiem, pār-
gājiens, skolas vides uzlabošana 
un citas aktivitātes. 

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2021.–2023. gadam ietvaros”.

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

speciāliste ģimenes  
un jaunatnes politikas  

jomā   
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Projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Madonas novadā”

Gada nogale parasti ir 
pārdomu laiks, kad katrs 
cenšamies apdomāt un 
izvērtēt to, kāds šis gads ir 
bijis, kas labs noticis un  
ko vēlamies pieredzēt 
nākamajā. LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā  
2021. ir bijis absolventu 
gads, jo noslēdzies pirmo 
inkubācijas atbalsta 
programmas līgumu  
termiņš. 

2017. gadā līgumu par inku-
bācijas programmas atbalstu no-
slēdza 14 dalībnieki, taču pilnus 
četrus gadus atbalsta programmā 
ir aizvadījuši 6 uzņēmumi. Šajā 
periodā inkubācijas program-
mas dalībnieki saņēma ne tikai 
finansiālu atbalstu uzņēmumu 
straujākai attīstībai to sākum-
posmā, bet arī nozares ekspertu 
un mentoru konsultācijas, ap-
mācības un seminārus, koprades 
telpu izmantošanas iespējas, kā 
arī aktīvi darbojās kopienā. 

Pirmais absolvents, kurš 
2017. gada februārī noslēdza lī-
gumu par inkubācijas atbalstu, 
ir sabiedrība ar ierobežotu at-
bildību “Miittech”, kas ar savu 
izstrādāto IT risinājumu Meemo 
E-work safety palīdz efektīvāk un 
vienkāršāk pārvaldīt uzņēmuma 
darba aizsardzības procesus, ļau-
jot lietotājiem būtiski samazināt 
laiku, kas tiek patērēts šo jau-
tājumu risināšanai. Rīks Meemo 
BI piedāvā veiksmīgāk pārvaldīt 
klientu datu bāzi, lai nodrošinātu 
pārdošanu un klientu attiecību 
veidošanu, kā arī papildus cen-
tralizētu rēķinu, piedāvājumu, 
līgumu, kopējā kalendāra, doku-
mentu reģistra un interaktīvas 

projektu vadības funkcionalitāti. 
Par uzņēmumu vairāk var uzzi-
nāt mājaslapā www.meemo.tech/
e-work-safety. 

 Maija sākumā inkubācijas 
programmu absolvēja sabied-
rība ar ierobežotu atbildību 
“Cesvaines vīns”, ko noteikti 
zina un atpazīst Cesvaines iedzī-
votāji un viesi, jo Cesvaines pils 
tuvumā atrodas stiprā alkohola 
ražotne, kurā ļauts ielūkoties un 
degustēt zīmola “Nord wolf” dzē-
rienus. Džinu, liķieri un dažādu 
ogu uzlējumus iespējams iegādā-
ties ne tikai Pils ielā 3, Cesvainē, 
bet arī veikalos Madonā, Cēsīs, 
Rīgā un citur. Papildu informā-
cija: facebook.com/cesvainesvins 
un 28625062. 

Inkubācijas programmas ab-
solventa SIA “Madonas alus” 
brūvētais amatalus var būt gards 
papildinājums ne tikai Līgo 
svētku galdam, bet arī citos svēt-
kos. Darbnīcā Praulienas pagasta 
“Bodniekos” alu var iegādāties 
visu gadu, taču vasaras sezonā 
uzņēmums piedāvā atpūtniekiem 
gardu maltīti terasē, kā arī ekskur-

siju pa iekopto teritoriju un alus 
ražotni. Informācija www.mado-
nasalus.com.

Vēl viens absolvents rosīgi 
darbojas Cesvainē, tas ir SIA 
“DUCIMUS” – “Cesvaines alus” 
ražotājs. Uzņēmums alus darī-
šanai izmanto augstas kvalitātes 
izejvielas, piešķirot alum notu-
rīgu garšu un izteiktu aromātu. 
“Cesvaines alu” var nobaudīt arī 
klātienē alus darītavā, kur gaidīti 
alus cienītāji, kurus interesē at-
klāt alus brūvēšanas procesu un 
dažādās garšas buķetes. Informā-
cija par uzņēmuma aktivitātēm 
atrodama facebook.com/Cesvai-
nesAlus un sazinoties telefoniski 
– 28352847.

Vasaras izskaņā absolventu 
pulkam pievienojās metināša-
nas pakalpojumu sniedzējs SIA 
“WeldDeko”, kas nodrošina tē-
rauda, alumīnija, čuguna me-
tināšanas pasūtījumu izpildi. 
Tāpat uzņēmums piedāvā meti-
nāšanu ārpus darbnīcas – izbrau-
kumā klienta objektā. Pakalpo-
jumam var pieteikties mājaslapā 
www.welddeko.lv, kā arī zvanot  

27524728.
Absolventu sešinieku šogad 

noslēdza sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību “MittHus”, kas 
ražotnē Mētrienas pagastā izga-
tavo koka karkasa mājas, nodro-
šina to būvniecību, kā arī piedāvā 
ēku siltināšanas pakalpojumu ar 
beramo vati, ekovati vai kokšķied-
ras vati. “MittHus” komanda spēj 
radīt ne tikai burvīgas dzīvoja-
mās mājas, bet arī vienkāršus at-
pūtas namiņus – viss atkarīgs no 
klienta vēlmēm un vajadzībām. 
Uzņēmums saražotās mājas eks-
portē pārsvarā uz Zviedriju, taču 
ik pa laikam viņu izgatavotās ēkas 
priecē īpašniekus arī Latvijā. Pa-
veikto fotogrāfijās iespējams ap-
skatīt www.mitthus.lv, tālrunis sa-
ziņai – 29237384.

“Savu biznesa idejas attīs-
tīšanu uzsākām 2017. gadā, sa-
ņemot grantu Madonas novada 
pašvaldības grantu konkursā 
“Madona var labāk” un tiekot uz-
ņemtiem LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā. 2018. gadā uzsākām 
ražošanu. LIAA Madonas biznesa 
inkubatoram ir bijusi nozīmīga 

loma mūsu uzņēmuma attīstībā 
gan intelektuālā, gan finansiālā 
ziņā. Ar inkubatora atbalstu dau-
dzas ieceres varējām īstenot āt-
rāk vai apjomīgāk, nekā to būtu 
darījuši tikai saviem spēkiem.” 
Tā par laiku kopienā saka Aivis 
Mitenieks, “MittHus” līdzdibi-
nātājs. 

Priecājamies par inkubācijas 
programmas absolventiem un 
vēlam veiksmi, izturību un rado-
šumu turpmākās gaitās un attīs-
tībā! 

LIAA Madonas biznesa in-
kubatora komanda un kopie-
nas dalībnieki vēl Madonas no-
vada iedzīvotājiem skaistus 
Ziemassvētkus un vēlmju piepil-
dījumu 2022. gadā! Lai mums vi-
siem izdodas sasniegt jaunas vir-
sotnes! 

 
Informāciju sagatavoja  

ZANE RADŽĒLE, 
LIAA Madonas biznesa 

inkubatora vecākā projektu 
vadītāja

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatori ar 
kampaņu “Lai svētki nebūtu 
tikai ķekša pēc!” aicina 
svētkos atbalstīt jauno 
uzņēmēju radītos produktus.  
Kampaņas mērķis ir 
iepazīstināt sabiedrību ar 
unikāliem un inovatīviem 
vietējo ražotāju produktiem, 
kuri savas biznesa idejas 
attīsta kādā no LIAA biznesa 
inkubatoriem. 

LIAA biznesa inkubatori ar ai-
cinājumu “Lai svētki nebūtu tikai 
ķekša pēc!” atklāj svētku gaidīša-
nas laiku un ir sagatavojuši piecus 
svētkus katalogus – “Viņai un Vi-
ņam”, “Bērniem”, “Mājai un mā-
jas mīluļiem”, “Atpūtai un piedzī-
vojumiem” un “Svētku galdam”, 
kuros ir apvienoti 12 inkubatoru 
dalībnieku radītie produkti un 
piedāvātie pakalpojumi. Kata-
logi būs kā palīgs ikvienam, kurš 
svētkos vēlas dāvināt ko īpašu un 
Latvijā radītu, vai meklē unikālus 
produktus savam svētku galdam. 

“Šī ir lieliska iespēja jaunajiem 
uzņēmējiem pastāstīt par sevi, sa-
vukārt Latvijas patērētājiem uz-
zināt par unikāliem zīmoliem. 
Bieži vien tik ļoti aizraujamies ar 
dāvanu iegādi, ka iegādājamies 
pārspīlēti daudz dāvanu. Tāpat 
ir situācijas, kad kāds to dara pē-
dējā brīdī un iegādājas dāvanas 
“tikai ķekša pēc”. LIAA biznesa 
inkubatoru aicinājums šajos Zie-
massvētkos ir būt atbildīgākiem, 
laicīgi apdomāt savas un tuvāko 
vēlmes, iegādāties dāvanu ar vēr-
tību – kaut ko, kas radīts Latvijā 

un patiesi iepriecinās līdzcilvēkus 
vai būs nepieciešams svētku gai-
dīšanas laikā. Netērēt lieki, bet ar 
kvalitāti, ne kvantitāti”, tā Arturs 
Bērziņš, LIAA Siguldas biznesa 
inkubatora vecākais projektu va-
dītājs un kampaņas vēstnesis.

Katalogus varēs apskatīt vi-
sos 12 LIAA biznesa inkubatoru 
sociālo tīklu platformas Facebook 
kontos līdz 23. decembrim. Ieska-
ties facebook.com/LIAAMadona, 
lai nepalaistu garām kādu jauku 
ideju Ziemassvētku dāvanai! 

LIAA biznesa inkubatoru mēr-

ķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspē-
jīgu un konkurētspējīgu uzņē-
mumu izveidi un attīstību. LIAA 
biznesa inkubatorus finansē Lat-
vijas Republikas un Eiropas Sa-
vienība Eiropas Reģionālā attīs-
tības fonda projektā “Reģionālie 
biznesa inkubatori un Radošo in-
dustriju inkubators”.

Informāciju sagatavoja  
ZANE RADŽĒLE, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora 

vecākā projektu vadītāja

LIAA biznesa inkubatori aicina izvēlēties  
vietējo ražotāju dāvanas svētkiem

LIAA Madonas biznesa inkubatora absolventi
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Par SIA “Madonas 
ūdens” tiešo maksājumu 
nodrošināšanu 
daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem

SIA “Madonas ūdens” 
atbilstoši Dzīvojamo 
māju pārvaldīšanas 
likuma 17.3 panta 
regulējumam, nodrošina 
daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem iespēju 
veikt tiešos maksājumus 
par sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju 
pārvaldīšanas likuma 17.3 panta 
pirmo daļu, tiešo maksājumu pa-
kalpojuma nodrošināšana ir ko-
mercpakalpojums, ko nodrošina 
sabiedrisko ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzējs par pa-
pildus samaksu, kas nosakāma 
atbilstoši Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likuma 17.4 panta regulē-
jumam.

Tiešo maksājumu gadījumā, 
pakalpojuma sniedzēja darbības 
ar katru dzīvokļa īpašumu, tādas 
kā līgumu sagatavošana un slēg-
šana, maksājumu sadale, rēķinu 
sagatavošana, rēķinu apmaksas 
kontrole, tiesvedības un juridiskie 
pakalpojumi par katra dzīvokļa 
saistību neizpildi nav uzskatāmas 
par sabiedrisko ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu un ar šīm dar-
bībām saistītie izdevumi nav ie-
kļauti pakalpojuma tarifā.

 Līdz ar to sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzējs  SIA “Ma-
donas ūdens”, ar 2021. gada 1. 
novembri par katra rēķina sa-
gatavošanu, piemēro papildus 
maksājumu mēnesī EUR 0,80 
+ PVN.

Par uzlabojumiem 
informācijas apmaiņas 
jomā

Palielinoties darba apjomam 
un lai racionālāk izmantotu 
darba resursus, SIA “Madonas 
ūdens” veicis uzlabojumus 
informācijas apmaiņas jomā. 
Tagad, zvanot uz fiksētajiem 
telefona numuriem 64807070, 
64807071, 64807073, var bez 
darbinieku iesaistīšanas visu 
diennakti nodot ikmēneša 
skaitītāja rādījumus vai darba 
laikā sazvanīt vajadzīgo 
darbinieku. 

Zvanot uz telefona numuriem  
64807070, 64807071, 
64807073,  
jums tiek piedāvāta iespēja:
Nospiežot taustiņu 1:
Nodot ūdens skaitītāja 
rādījumus.
Izvēloties šo sadaļu jums tiek 
paskaidrots, ka pēc signāla 
ir jāpasaka savs klienta 
numurs un pēc tam skaitītāju 
rādījumi aukstajam un siltajam 
ūdenim. Jūsu paziņojums tiks 
ierakstīts balss pastkastē un 
dati tiks apstrādāti. Ja radīsies 
neskaidrības ar iesniegto 
informāciju, mūsu darbinieks ar 
jums sazināsies.
Nospiežot taustiņu 2:
Jūs savienos ar darbinieku.

Joprojām pastāv ie spēja re-
ģistrēties mājaslapā www.mado-
nasudens.lv un ziņot skaitītāju 
rādījumus vai deklarēt skaitītāju 
rādījumus, iemetot kvīti kāpņu 
telpās izvietotajās kastītēs.

Tas ir norēķinu veids, kas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem 
sniedz iespēju veikt maksājumus pakalpojuma sniedzējam, nevis mājas pārvaldnie-
kam. 

Madonas pilsētā jau vēsturiski, kopš 1995. gada,  pastāv tiešo maksājumu sis-
tēma, kad dzīvokļa īpašnieks vai pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks slēdz līgumu 
ar pakalpojumu sniedzēju, rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu sniedzējs.  

Vēl joprojām, lai nodrošinātu vienmērīgu un pozitīvu uzņēmuma naudas plūsmu, 
pakalpojuma sniedzējs – SIA “Madonas ūdens” – savā apkalpojamajā teritorijā uztur 
tiešo norēķinu sistēmu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.

Jo pakalpojuma sniedzējs to nedrīkst darīt. Tarifā iespējams iekļaut tikai sabiedriskā 
pakalpojuma izmaksas. Tieša norēķina nodrošināšana nav sabiedriskais pakalpojums, 
bet gan komercpakalpojums, par kuru piemērojama atsevišķa samaksa. 

Pakalpojumu tarifos ir iekļaujamas tikai tās izmaksas un apjomi, kas attiecas uz 
konkrēto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz pakalpojuma 
sniegšanas (piederības) robežai.

Izmaksas veido, piemēram, līgumu sagatavošana, slēgšana; rēķinu sagatavošana 
un apmaksas kontrole; ūdens skaitītāju rādījumu datu ievade programmā; santehniķu 
darbs; sakaru pakalpojumi; grāmatvedības un abonentu programmas uzturēšana; ju-
ridiskie pakalpojumi; maksājumu iekasēšana. Šī ir tikai daļa no izdevumu pozīcijām, 
kas ietvertas tiešo norēķinu izmaksās. Jāpiebilst, ka šīs ir vienas no zemākajām tiešo 
norēķinu izmaksām valstī.

Papildus maksas nebūs, ja mājas kopība pieņems lēmumu par norēķināšanos ar 
pārvaldnieka starpniecību – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 
piestāda vienu rēķinu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam. Pārvaldnieks 
nodrošina rēķinā norādītā maksājuma sadali starp dzīvokļu īpašniekiem, kontrolē rēķina 
apmaksu un nodrošina darbu ar debitoriem savlaicīga maksājuma parāda atgūšanai. 
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Nākamajos divos gados 
paredzēti biotopu kopšanas 
pasākumi ES Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta 
“Apsaimniekošanas pasākumu 
veikšana īpaši aizsargājamās 
dabas teritorijās un 
mikroliegumos biotopu un 
sugu aizsardzības stāvokļa 
uzlabošanai” ietvaros. 

Projekta vadošais partneris ir 
Dabas aizsardzības pārvalde, un 
AS “Latvijas valsts meži” kopā 
ar sadarbības partneriem pare-
dzēts veikt darbus 14 vietās Lat-
vijā, tostarp AS “Latvijas valsts 
meži” apsaimniekošanā esošajā 
dabas parkā “Driksnas sils”. Da-
bas parks ietilpst Eiropas Savie-
nības valstu īpaši aizsargājamo 
dabas teritoriju sistēmā jeb Na-
tura 2000 teritoriju tīklā.

Dabas parks “Driksnas sils” ir 
viena no dažām īpaši aizsargāja-
mām dabas teritorijām Latvijā, 
kuras galvenā vērtība ir biotops 
skujkoku meži uz osveida reljefa 
formām – gaišs priežu mežs ar 
raksturīgu zemsedzi uz nogāzēm. 
Atšķirībā no vairākiem citiem 
meža biotopiem osu meža sa-
glabāšanai nepieciešami dabiski 
traucējumi, taču mūsdienās tie 
notiek reti, tāpēc cilvēkam mēr-
ķtiecīgi jāpalīdz.  

Dabas parka teritorijā aug 
tādas īpaši aizsargājamas, gais-
mas prasīgas augu sugas kā 
Ruiša pūķgalve, meža silpurene, 
garkāta ģipsene, Prūsijas smil-
tāja neļķe, šaurlapu lakacis un 
zāļlapu smiltenīte. Noēnotās 
vietās tās slikti zied un neveido 
sēklas, pie tam tās ir jutīgas ne 
tikai pret koku un krūmu radīto 
noēnojumu, bet arī pret citu lak-
staugu un sūnu sugu konkurenci. 
Nereti tās sastopamas vairs tikai 
ceļmalās un gar stigām, kur at-
segta grants un vairāk apspīd 
saule.

Madonas novada pašvaldība 
aicina zemju īpašniekus 
vai tiesiskos valdītājus, 
kuru teritorijas invadētas 
ar Sosnovska latvāni, aktīvi 
iesaistīties latvāņu izplatības 
ierobežošanas pasākumu 
veikšanā, lai novērstu latvāņu 
izplatību Madonas novada 
teritorijā. 

Sosnovska latvānis rada lielas 
ekoloģiskas problēmas. Tas spēj 
veidot lielas un blīvas audzes, kā 
rezultātā pakāpeniski samazinās 
floras bioloģiskā daudzveidība. 
Vienlaikus ar ekoloģiskajām prob-
lēmām latvānis rada arī nopietnus 
draudus cilvēka veselībai

Madonas novada pašvaldībā 
2021. gada 16. novembrī tika ap-

stiprināts Sosnovska latvāņa izpla-
tības ierobežošanas organizatoris-
kais plāns laika periodam no 2021.  
līdz 2027. gadam, ar kuru var iepa-
zīties Madonas novada mājaslapā 
un Latvijas Republikas oficiālajā 
izdevumā Latvijas Vēstnesis.   

Latvāņu izplatības monito-
ringu veiks Madonas novada pa-
švaldība kopā ar Valsts augu aiz-

sardzības dienesta inspektoru, 
veicot teritoriju apsekošanu no 
25. jūnija līdz latvāņu veģetācijas 
sezonas beigām, kā arī pašvaldība 
nodrošinās nepieciešamo infor-
māciju par atbilstošākajām iero-
bežošanas metodēm un par lat-
vāņu apkarošanas pakalpojumu 
sniedzējiem Madonas novadā.

Pateicamies visiem, kuri veic 

latvāņu ierobežošanas pasāku-
mus, jo tikai kopīgi iespējams ie-
robežot to tālāku izplatību!

Informāciju sagatavoja 
RAMONA VUCĀNE, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritoriālās 

plānošanas nodaļas vadītāja

Informējam, ka 2022. 
gada 1. janvārī stāsies 
spēkā Madonas novada 
domes saistošie noteikumi 
“Par Madonas novada 
pašvaldībai piederoša vai 
piekrītoša neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas 
apmēru”.

Tas paredz jaunu nomas 
maksu neapbūvētiem zemes-
gabaliem personisko palīgsaim-
niecību vajadzībām vai sakņu 
(ģimenes) dārza ierīkošanai mi-
nimālā nomas maksa tiek no-
teikta EUR 10,00 (bez PVN) gadā.

Paziņojums par mazdārziņu un palīgsaimniecību  
zemes nomas maksas izmaiņām  

Saistošie noteikumi pieņemti 
ar 2021. gada 19. oktobra Mado-
nas pašvaldības domes lēmumu 
Nr. 333 (protokols Nr. 12,33. p.) 
Par Madonas novada pašvaldī-
bas saistošo noteikumu Nr. 11 
“Par Madonas novada pašvaldī-
bai piederoša vai piekrītoša ne-
apbūvēta zemesgabala nomas 
maksas apmēru” pieņemšanu, 
pamatojoties uz Ministru kabi-
neta 2018. gada 19. jūnija notei-
kumiem Nr. 350 “Publiskas per-
sonas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi”.

Gadījumā, ja Jūs kā nomnieks 
nepiekrītat pārskatītajai nomas 

maksai, Jums ir tiesības vienpu-
sēji atkāpties no nomas līguma, 
par to rakstiski informējot Ma-
donas novada pašvaldību vienu 
mēnesi iepriekš. Iesniegums lī-
guma laušanai tādā gadījumā ir 
jāiesniedz Madonas novada paš
valdības centrālajā administrā-
cijā Saieta laukums 1, Madona, 
darba laikā (pirmdien plkst. 
8.00–18.00, otrdien, trešdien, 
ceturtdien plkst. 8.00–17.00, 
piektdien plkst. 8.00–16.00) vai 
tuvākajā pagasta vai apvienības 
pārvaldē. Elektroniski parakstītu 
iesniegumu iespējams nosūtīt uz 
pasts@madona.lv. 

Latvāņu ierobežošanas plāns Madonas novadā

Sāksies osu mežu biotopu kopšana dabas parkā “Driksnas sils”

Šī gada pirmajā pusē Driksnas 
silā notika vairākas sanāksmes, 
kurā AS “Latvijas valsts meži”, Da-
bas aizsardzības pārvaldes, Valsts 
meža dienesta pārstāvji diskutēja 
un vienojās par dabas parkā veica-
majiem dzīvotņu uzlabošanas un 
atjaunošanas darbiem.

Pasākumi ir plānoti tajās vie-
tās, kur šobrīd izveidojies egļu 2. 
stāvs un paauga, bet pirms 30 ga-
diem bija daudz gaišāks, un zie-
dēja šaurlapu lakacis, arī meža 
silpureņu bija vairāk. Darbi no-
tiks Ļaudonas tuvumā, arī Velna 
gravas nogāzē. Darbu veikšanas 
laikā uz ceļa tiks uzstādītas brī-

dinājuma zīmes.  
Darbs 2021. gada nogalē sāk-

sies ar pameža un paaugas cir-
šanu 12 ha platībā. Tai sekos otrā 
stāva egļu, bērzu un citu atse-
višķu koku, kas rada spēcīgu ap-
ēnojumu, novākšana. Saglabāsim 
kadiķus, sausos kokus un kritalas, 
kā arī bioloģiski vecos kokus, kas ir 
mājvieta citām retām sugām. Sa-
glabājamās dabas vērtības  darbu 
veikšanas vietā ir marķētas sar-
kanā un zaļā krāsā, piemēram, 
tiek marķēti saglabājamie biolo-
ģiski vecie koki, reto sugu atrad-
nes, veģetācijas parauglaukumi, 
tehnikas pārvietošanās joslas pa 

mežu, kā arī kopjamās platības 
ārējā robeža. 

Nākošajā rudenī, kad nozāģē-
tie kociņi un zarus kaudzes būs 
izkaltušas, tās tiks sadedzinā-
tas, tādējādi veicinot zemsedzes 
mineralizāciju un atklātus lau-
kumus. Rezultātā no jauna vei-
dosies skrajš, saules izgaismots 
priežu mežs, kurā retajām augu 
sugām būs iespēja iesēties atklā-
tajos, labāk apgaismotajos lau-
kumos. Pasākumi ir vērsti gan uz 
osu biotopa struktūras elementu 
dažādošanu un veidošanu, gan 
reto sugu dzīves apstākļu uzla-
bošanu.

Projekta “Apsaimniekošanas 
pasākumu veikšana īpaši aizsar-
gājamās dabas teritorijās un mik-
roliegumos biotopu un sugu aiz-
sardzības stāvokļa uzlabošanai” 
(Nr. 5.4.3.0/20/I/001) kopējais 
budžets plānots 3,52 miljonu EUR 
apmērā un 85% no tā finansē Ei-
ropas Savienības Kohēzijas fonds, 
īstenošanas laiks: no 2021. līdz 
2023. gadam.

Informāciju sagatavoja  
RENĀTE RIBAKA, 

Vides izglītības projektu 
koordinatore

Vēl neaizauguši laukumi, kuros sastopamas raksturīgās sugas. Šaurlapu lakacis – suga, kuru varētu gaidīt atpakaļ.

Sanāksme dabā un darbu plānošana. Meža silpurene – raksturīgā osu mežu augu suga.
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2021. gads – Madona svinēja 
savus 95 gadus, Latviju 
turpināja ietekmēt Covid-19 
pandēmija un Madonas 
muzeja Izstāžu zāles bija 
visilgāko laiku nepieejamas 
mūsu apmeklētājiem – no 
1. janvāra līdz pat 4. jūnijam 
un tad no 21. oktobra līdz 
15. novembrim. 

Muzeja izstādes palika aiz 
slēgtām durvīm un darbinieki 
turpināja savas darba gaitas at-
tālināti, virtuāli vai muzeja iekš
telpās. Tomēr nevienu brīdi ne-
apstājās mūsu komunikācija ar 
muzeja apmeklētājiem, jo aktīvi 
izmantojām mājaslapu, sociālo 
tīklu piedāvātās iespējas, kā arī ci-
tus komunikācijas veidus. Paldies 
ikvienam mūsu sekotājam Face-
book un Instagram, jūsu atsaucība, 
komentāri un arī uzspiesta ikona 
“patīk” vai “dalīties” sniedza pār-
liecību, ka esam vajadzīgi.

Muzeja darbiniekiem un pēt-
niekiem ir liels prieks, ka Facebook 
publicētie krājuma  materiāli iz-
raisīja interesi un fotogrāfiju ap-
raksti tika papildināti ar vērtīgu 
informāciju. Turklāt muzejs tika 
pie vairākiem jaunieguvumiem, 
pateicoties Facebook aktivitā-
tēm. Visu gadu muzeja speciā-
listi aktīvi darbojušies, darījuši 
pieejamu krājumu arī attālināti 
un meklējuši atbildes uz visda-
žādākajiem pētnieku un intere-
sentu uzdotajiem jautājumiem.

Muzeja atkalatvēršanu ap-
vienojām ar Madonas pilsētas 95 
gadu svinībām un priecājāmies 
aktīvi iesaistīties un līdzdarbo-
ties svētku gaisotnes radīšanā. 
Muzeja pagalmu un Izstāžu zāles 
pieskandināja laipni vārdi, vēlme 
izzināt un apskatīt mākslas izstā-
des, piedalīties mūsu aktivitātēs 
un satikties ar mums – muzeja 
speciālistiem.

Ņemot vērā, ka muzejs tik ilgu 
laiku nebija pieejams apmeklē-
tājiem, radījām vairākas izstā-
des pilsētvidē, kas iepriecināja 
gan pilsētniekus, gan Madonas 
viesus: senākās fotogrāfijas fo-
toizstādē “Reiz bija tā”, “Māksla 

No 9. decembra līdz 2022. 
gada 23. janvārim Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs 
apskatāma Ēsteres Zemītes 
izstāde “Pazudušie bērni” jeb 
Kapseļu ielas aprūpes centra 
bērnu portreti.

Ēsteres vēstījums par izstādi: 
“Esmu gleznotāja un sociālā 
darbiniece. Kopš 2018. gada ap-
rīļa strādāju VSAC “Rīga” filiālē 
“Rīga” Kapseļu ielā par sociālo 
darbinieci. Parasti savu stāstu 
par aprūpes centra bērniem sāku 
ar tekstu, ka “šeit dzīvo 30 bērni, 
no kuriem 20 bērni ir palikuši bez 
vecāku gādības. Visi bērni ir ar 
smagiem funkcionēšanas traucē-
jumiem jeb ar invaliditāti. Bērni 
ir vecumā no 5 līdz18 gadiem”. 
Tomēr katru reizi konstatēju, ka 
šajā tekstā gandrīz nekas nav pa-
teikts par to, kas patiesībā ir bērni, 
kuri ilgstoši vairāku gadu garumā 
(visbiežāk no zīdaiņu vecuma) 

uzturas institūcijā. Katrs bērns, 
kas šeit dzīvo, ir personība. Kat-
ram ir savs īpašais stāsts. Katrs 
šajā pasaulē nāk ar savu unikālo 
pienesumu. Katram ir sava neat-
kārtojamā, vienīgā dzīve. Aprūpes 
centra bērni ir izstumti no sabied-
rības gan savas invaliditātes dēļ, 
gan tādēļ, ka viņiem nav vecāku, 
kas viņus varētu aizstāvēt, par vi-
ņiem iestāties un cīnīties. Aprū-
pes centrā tiek nodrošināta bērnu 
aprūpe, tomēr pat vislabākie ap-
stākļi nevar aizvietot vecāku mī-
lestību un rūpes. Portreti ir mans 
veids, kā parādīt katra bērna skais-
tumu, unikalitāti, mirdzumu, ko 
bērns ienes pasaulē. Tas ir mans 
veids, kā pateikt, ka bērns ar in-
validitāti ir tāds pats bērns kā visi 
pārējie, tikai viņam nepieciešams 
lielāks atbalsts, īpašs atbalsts un 
rūpes ne tikai no aprūpētājiem, 
bet arī no apkārtējās sabiedrības 
– no skolām, no mediķiem, no 
līdzcilvēkiem. Tāpat kā jebkurš 
bērns, arī bērni ar invaliditāti ie-

Izstāde “Pazudušie bērni”

nes milzīgu prieku mūsu dzīvēs, ja 
mēs bērnu satiekam bez aizsprie-
dumiem un atveram savas durvis. 
Portreti ir atgādinājums mums vi-
siem – katrs bērns aprūpes centrā 

gaida savu ģimeni – cilvēkus, kas 
uzņemsies mīlestības pilnu gā-
dību par bērnu, izvedīs viņu cauri 
bērna priekiem un sāpēm, dos vi-
ņam drošību, stabilitāti un iespēju 

attīstīties, kas nav un nebūs ie-
spējama institūcijā.”

Izstādē skatāmie bērnu por-
treti ir tapuši pēdējo gadu laikā. 
Tie gleznoti uz audekla akrila un 
pasteļu tehnikās. Ēstere Zemīte 
absolvējusi gan Latvijas Mākslas 
akadēmijas glezniecības nodaļu, 
kur ieguvusi Mākslas maģistra 
grādu un profesionāla māksli-
nieka diplomu, kā arī ieguvusi 
maģistra grādu sociālajā darbā. 
Regulāri piedalās grupu un per-
sonālizstādēs.

Ieeja izstādē bez maksas. Ap-
meklējums zaļajā drošības re-
žīmā, lūdzam ievērot distanci,  
dezinficēt rokas, kā arī ievērot 
visus nepieciešamos drošības no-
teikumus!

 
Informāciju sagatavoja  

ELĪNA KRUPKO, 
Madonas Novadpētniecības 

un mākslas muzeja 
Mākslas nodaļas vadītāja

Māksliniece un sociālā darbiniece Ēstere Zemīte.  
                                        Foto Romāns Kokšarovs, F64 Photo Agency

Atskatāmies uz 2021. gadu muzejā

skatlogos”, “Lidojošās gaismas” 
un dāvana visas vasaras un vēl 
septembra garumā, izstāde Skolas 
ielā pie Madonas kultūras nama 
“Septiņas ielas laiku lokos”. Mu-
zeja speciālisti iesaistījās arī citu 
pilsētas dzimšanas dienas dāvanu 
sagatavošanā: ar saviem krājuma 
materiāliem un arī saturu aktīvi 
līdzdarbojāmies grāmatas “Mana 
Madona” sagatavošanā, savukārt 
mazākajiem interesentiem, ģime-
nēm ar bērniem radījām un izde-
vām izzinošu krāsojamo grāma-
tiņu “Izzini un iepazīsti Madonu”, 
ko 1.  septembrī dāvinājām arī Ma-
donas pilsētas vidusskolas 1. kla-
ses skolēniem.

Vasarā piedzīvojām lielu ap-
meklētāju interesi muzeja izstā-
dēs: Jāņa Brektes, Valērija Baidas, 
Maijas Jakovičas gleznas, Ģirta 
Burvja metāla origami, tautas lie-
tišķās mākslas studiju “Ceplis” 
(keramika) un “Austra”, “Irbi” un 
“Rītausma” (tekstilijas) mākslas 
darbi, Ditas Danosas fotogrāfijas, 
Madonas slimnīcas 90 gadu jubi-
lejai veltītā izstāde un vēl, un vēl. 
Trīs vasaras mēnešos muzejā pa-

bija 5575 apmeklētāju.
Rudens nāca ar jauniem pār-

baudījumiem un vismazāk šajā 
gadā esam tikušies tieši ar skolē-
niem, jo tie bija tikai divi nepilni 
mēneši, kad muzeja Izstāžu zāles 
pieskandināja skolēnu smiekli, 
jautājumi un zinātkārie skati. 
Tādēļ oktobra vidū nolēmām 
iesaistīties biedrības “Latvijas 
Platforma attīstības sadarbībai” 
(LAPAS) organizētajā kampaņā 
“Mērķē attīstībā”, lai uzrunātu 
jauniešus attālināti, darbotos ko-
pīgi, sniedzot viens otram vēr-
tīgas zināšanas un sadarbības 
prieku, aktivizētu izpratni un rī-
cību Ilgtspējīgas attīstības mērķu 
jeb IAM ieviešanai un aktualizētu 
kādu būtisku problēmu. Kampaņa 
norisinājās no 25. oktobra līdz 30. 
novembrim 30 Latvijas vietās.. 

Kampaņā Madonā iesaistījās 
muzeja speciālisti Zane Grīnvalde 
un Elīna Krupko, izstādes “Vien-
bil Divbil Trībil Trābil. Latviešu 
bēgļu nometnēs vākti skaitām-
panti” organizatores Zane Za-
jančkauska un Marija Krivošeina 
un Madonas Valsts ģimnāzijas 

10. klases (ar skolotājām Emeritu 
Beļaunieci un Maritu Kazakeviču) 
un Madonas pilsētas vidusskolas 
10. un 12. klašu skolēni (ar skolo-
tāju Liliju Mozgu). Ko mēs darī-
jām? Aktualizējām diskusijas un 
sarunas par bēgļu jautājumu. Par 
vēsturisko bēgļu situāciju stāstī-
jām izstādes par skaitāmpantiem 
kontekstā. Savukārt par šodien 
aktuālo bēgļu jautājumu disku-
tējām un uzklausījām ekspertu 
viedokli: 9. novembrī Eviju Stru-
pišu no “Gribu palīdzēt bēgļiem” 
un 10.  novembrī Ievu Raubiško 
no “PROVIDUS”. Šodien Latvija 
piedzīvo mazliet citu situāciju, jo 
ir viena no valstīm, kurā nonāk 
bēgļi un patvēruma meklētāji no 
citām valstīm. Kampaņas ietva-
ros ar skolēniem runājām attā-
lināti par izstādes vēstījumu un 
trīs novadnieku vēsturiskajiem 
stāstiem bēgļu gaitās, par Kon-
venciju par bēgļu statusu, kā arī 
kopīgi diskutējām par aktuāla-
jiem jautājumiem šodien. Tā re-
zultātā skolēni izvēlējās aktivi-
tātes, kā iesaistīties un runāt par 
bēgļu un patvēruma meklētāju 

jautājumu. Rezultātus par akti-
vitātēm noklausījāmies 29. no-
vembrī ZOOM. Esam gandarīti, 
ka jaunieši iesaistījās un aktua-
lizēja šo jautājumu, veidoja dis-
kusijas ar citiem skolas biedriem, 
aptaujas, noskaidrojot savu sko-
las biedru viedokli par bēgļu jau-
tājumu, kā arī veidojot izzinošu 
spēli, kura būs kā lielisks izziņas 
materiāls arī citiem skolēniem. 

Pēc diskusijām jaunieši at-
zina, ka tēma ir ļoti aktuāla un 
priecājamies lasīt un dzirdēt, ka ir 
vēlme iesaistīties arī citās muzeja 
aktivitātēs. Milzīgs paldies jau-
niešiem un viņu skolotājām par 
atsaucību un aktīvo līdzdalību!

Šobrīd Madonas muzeja Iz-
stāžu zāles ir atvērtas un strādā 
t.s. “zaļajā” jeb drošajā režīmā, 
kas nozīmē, ka, apmeklējot mu-
zeju, nepieciešams uzrādīt Co-
vid19 vakcinācijas vai izslimo-
šanas sertifikātu. Mēs ļoti ceram, 
ka nākamajā gadā būs iespēja 
tikties ar skolēniem klātienē gan 
izglītojošās nodarbībās, gan ek-
skursijās. Tiklīdz to ļaus epide-
mioloģiskā situācija, aicināsim 
uz mūsu pasākumiem, tādēļ ai-
cinām sekot līdzi muzeja aktua-
litātēm, kā arī noteikumiem, kas 
jāievēro, muzeja mājaslapā www.
madonasmuzejs.lv vai sociālajos 
tīklos.

Gada noslēgumā vēlamies 
teikt paldies ikvienam mūsu ap-
meklētājam, mūsu sekotājiem 
sociālajos tīklos, katram pētnie-
kam, kurš uzdeva jautājumus, 
mūsu māksliniekiem un radoša-
jiem cilvēkiem, kuri veidoja iz-
stādes un iesaistījās mūsu akti-
vitātēs, paldies skolotājiem un 
skolēniem un mūsu sadarbības 
partneriem un muzeja draugiem. 
Paldies Jums visiem! 

Vēlam  mierpilnu un gaišu Zie-
massvētku gaidīšanas laiku, un 
lai sirsnīgi un balti Ziemassvētki!

Sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja
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Aizrit gads, kas tik ļoti mums 
visiem licis pārvērtēt gaismas 
pilienu, mirkļu nozīmību 
dienu satrauktajā skrējienā. 
Esam sapratuši, cik nozīmīga 
ir katra tikšanās, cik daudz 
vērtas ir sarunas, cik patiess 
mirdzums acīs, kuras vienīgās 
netiek slēptas. 

Esam gan zaudējuši, gan iegu-
vuši, pielāgojušies un mēģinājuši 
jums sagādāt patīkamus, izzino-
šus un arī neparastus brīžus. Esam 
uzrunājuši gan klātienē, gan izstā-
dēs logos un displejā bibliotēkas 
foajē, gan ZOOM platformā, gan  
bibliotēkas mājaslapā, sociālajos 
medijos, reģionālajā laikrakstā 
Stars un Madonas Novada Vēst-
nesī, gan video stāstos, gan Dze-
jas autobusā. Paldies jums visiem 
par ieinteresētību, iesaistīšanos 
un vēlmi sadarboties. 

Paldies visiem, kuri piedalī-
jās un iesaistījās Madonas novada 
bibliotēkas organizētajās aktivi-
tātēs “Madonai   – 95!” Ritai Zepai, 
Rasmai Krievānei, Sanitai Somai, 
Līvai Romanovskai, Zigmun-
dam Bekmanim, Aigaram Novi-
kam, Danielam Solovjevam, Ancei 
Lūsei, Katrīnai Kramerovskai, Re-
nātei Porukai, Madarai Liekum-
nieceiGrandānei, Līvai Frīdvaldei, 
Rihardam Pēčam, Ralfam Savielim, 
Viesturam Šēnbergam, Edgaram 
Frīdvaldam, Ligitai Irbei, Anitai 
Tropai, Rudītei Zauskai un Artū-
ram Grandānam.

Īpašu paldies sakām sarunu 
vakaru “Melnraksti. Tīrraksti” 
viesiem – novadniekiem: Aivaram 
Aiviekstam, Anitai Skrjabei, Artu-
ram Vaišļam un Uldim Auseklim; 
mūsu attālināto sarunu dalībnie-
kiem: Andai Līcei, Zigmundam 
Bekmanim, Dacei Zvirgzdiņai; 
paldies Dainai Sirmajai par tik-

Decembris ir miera 
un ģimenes laiks, kad 
visiem sirdī  ir sajūta par 
Ziemassvētku brīnuma 
tuvošanos. Tad eglītes 
zaros iekaram kaut 
vienu eņģelīša dekoru, 
kas ir kā simbols ziemas 
saulgriežiem. Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu 
zāļu foajē un logos no 
9. decembra nolaidīsies 
daudzi eņģelīši un fejas, 
kas būs aplūkojami 
arī diennakts tumšajā 
laikā, kad dosieties 
pastaigās pa pilsētu tvert 
Ziemassvētku sajūtas.

Eņģelīšus un 
fejas  svētku sajūtas 
radīšanai uz Madonu 
atveda Ivars Ivanovs no 
Olaines. Jau aptuveni 
15 gadus nesteidzīgi 
veidojis kolekciju ar šīm 
spārnainajām būtnēm, 
kuras simbolizē mieru, 
apgarotību un pilda 
brīnuma nesēju lomu. Ivars 
ikdienā strādā “Dzintara” 
kosmētikas ražotnē, un ar 
savām rokām veido skaistu 
vidi tur strādājošajiem. 
Jau gadu laikā kolēģi un 
draugi zina par Ivara 
kolekcionēšanu un palīdz to 
papildināt nemitīgi. Līdz ar 
spārnotajām būtnēm Ivars 
kolekcionē arī pildspalvas 
no dažādiem pasākumiem 
un organizācijām. 

Uz muzeju ir atvests 
vairāk kā 150 eņģelīšu un 
feju, kurus varēs aplūkot 
izstāžu zāļu logos arī no 
ārpuses svētku laikā un 
diennakts tumšajā laikā. 

Madonas Novad
pētniecības un mākslas 
muzejs aicina, dodoties 
pilsētā Ziemassvētku sajūtu 
tveršanai, ielūkoties arī 
Izstāžu zāļu logos Skolas 
ielā 10a, Madonā, kur līdz 
pat 2022. gada 23. janvārim 
būs sasēdušās dažādas 
spārnotās būtnes. 

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas 
Novadpētniecības un 

mākslas muzeja  
Mākslas nodaļas vadītāja

“Lai mūsos sastarota gaisma!” S. Radiņa

Valsts svētku noskaņās tika 
atklāts vides objekts “Gaismas 
ozols” Barkavas centrā. 
Ozols kā spēka un sīkstuma 
simbols, ar dziļām un plašām 
saknēm, apliecinot paliekošu 
piederību tai vietai, kur šīs 
saknes dzītas. Cilvēks, kurš 
apzinās savas saknes, jau ir 
stiprs. Gaisma kā neizsmeļams 
dzīvības avots.

 Idejas autori – Barkavas pa-

gasta pārvalde un keramiķe Līgai 
Skariņa, “Gaismas ozolu” veidoja 
metālmākslinieks Mārtiņš Māl-
nieks, vietu labiekārtoja un pie-
lāgoja SIA “Dabīgais akmens”. 
Piedalīties objekta veidošanā tika 
aicināti arī iedzīvotāji, jo viena ob-
jekta daļa sastāv no laukakmeņ-
iem, kas tika vākti no mājvietām 
Barkavas pagastā. 

 Joprojām tiek strādāts pie vi-
des objekta uzlabošanas, plānojot 

papildus apgaismojumu laukak-
meņu zonai, kā arī pilnveidojot 
informatīvo plāksni.

Arī Ļaudonā Latvijas dzim-
šanas dienā tika atklāts vides 
objekts “Liograde” pie tilta pār 
Aivieksti. Objekts “Liograde” 
(kas ir Ļaudonas pagasta vēstu-
riskais nosaukums) atrodas Ai-
viekstes tilta kreisajā pusē, no 
laivas iespējams vērot saulrietu. 

Idejas autors – Ļaudonas pa-
gasta pārvalde, vides objekta māk-
slinieciskais izpildījums – Imants 
Spridzāns.

Informāciju apkopoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

 Madonas novada pašvaldības  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste  

Atklāti vides objekti Barkavā un Ļaudonā

Ziemas- 
svētku  
sajūtu tverot

šanos Dzejas dienā un Silvijai 
Bricei – Valodu dienā; Madonas 
pilsētas vidusskolas un Madonas 
Valsts ģimnāzijas audzēkņiem un 
pedagogiem; paldies par radošām 
izstādēm Sandrai Kokai, Lailai 
Rudzonei un JAK Barkavas struk-
tūrvienības pedagogiem.

Paldies visiem, kuri iesaistījās 
Europe Direct projekta aktivitāšu 
realizēšanā: Madonas novada pa-
švaldībai, Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzejam, 
Madonas mūzikas skolai, Barka-
vas pamatskolai, Madonas Valsts 
ģimnāzijai un multifunkcionāla-
jam centram “13 KM” . 

Paldies interesentiem, kuri 
iesaistījās izglītības programmu 
projekta “Dzimtu pētniecība – iz-
ziņas piedzīvojums II” aktivitātēs.

Paldies visiem un ikvienam 
lasīšanas veicināšanas mērķprog-
rammas “Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijas” dalībniekam. Īpašs 
paldies piekto klašu skolēniem, 
viņu skolotājiem un vecākiem no 
Cesvaines, Ērgļu, Madonas nova-
diem un Sandiego latviešu skolas 
ASV par drosmi piedalīties attā-
linātajā “Skaļās lasīšanas” sacen-
sībā. Paldies Cesvaines vidussko-

las skolniecei Lindai Dubrovskai 
par Madonas reģiona pārstāvnie-
cību valsts finālā. 

Paldies Madarai Liekum-
nieceiGrandānei par iesaistīša-
nos brīvprātīgajā darbā Madonas 
novada bibliotēkā.

Vēlamies  izteikt pateicību ilg
gadējiem partneriem: Madonas 
grāmatnīcām “Globuss”; “Zvaig-
zne ABC”; individuālajam uzņē-
mumam LK “Virja”,; vairumtirdz
niecības bāzei “Latvijas grāmata”. 

Paldies Madonas novada paš
valdībai par atbalstu Madonas 
novada autoriem, izdodot grā-
matas: Zigmunda Bekmaņa “Ap-
kārt pasaulei blusas mugurā”; 
A II Pozitīvs (A. Vaišļa) “Piektā”; 
Anda Līce “Vēl viena diena”; 
M.BriedeMakoveja, L.Briedis, 
K.Briedis, A.Briedis “Visums”; 
Madonas novada reprezentatīvā 
grāmata “Mana Madona”; “Vis-
valdis Lācis atmiņu atspulgos’’. 
Šie izdevumi bagātina novada bib-
liotēku krājumus, un ir pieejami 
ikvienam interesentam.

Paldies Latvijas Nacionālajai 
bibliotēkai par projektu “Vērtīgo 
grāmatu iepirkums publiskajām 
bibliotēkām”, Madonas reģionā 

saņemti 1218 eksemplāri. 
Mēs strādājam, lai ikkatram 

būtu iespējas sevi bagātināt, no-
drošinot piekļuvi kultūrvēsturis-
kajam mantojumam – grāmatu 
krājumam, elektroniskajiem re-
sursiem, uzturot interesi izglīto-
ties, gūt jaunu informāciju; lai vai-
rāk uzzinātu, atrastu ko noderīgu 
sev, savai ģimenei vai vienkārši at-
pūstos un saturīgi pavadīt laiku. 
Paldies lasītājiem par uzticību un 
pacietību šajā izaicinājumiem pil-
najā laikā.

Mēs tikai tad varam pastāvēt, 
radīt, ja spējam gaismot arī citus. 
Spēsim un varēsim sastaroties. Lai 
palīgs mums ir laba grāmata, sa-
tikts cilvēks, kāda pozitīva ziņa, 
pieredze, jauna atklāsme! Lai 
mums izdodas!

Lai kluss Ziemassvētku gaidī-
šanas laiks, priecīgi Ziemassvētki, 
laimīgs, radošs Jaunais gads!  Ik-
viens esat gaidīts Madonas no-
vada bibliotēkā! Lai veselība un 
liels lasīšanas un izziņas prieks!

Madonas novada bibliotēkas 
vārdā – IMELDA SAULĪTE, 

direktore 
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