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Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljons svin 30. gadadienu

Šogad Latvijas Republikas 
Zemessardze atzīmē 30 gadu 
jubileju. Arī 25. kājnieku 
bataljons ir viens no tiem, 
kas tika dibināts pirms 30 
gadiem – 17. oktobrī.

Bataljons, klātesot aktīva-
jā dienestā esošajiem zemessar-
giem, veterāniem, Zemessardzes 
Vidzemes 2. brigādes pārstāv-
jiem un sadarbības partneriem, 
savu 30. gadadienu atzīmēja 15. 
oktobrī. Jubileju ievadīja ziedu 
nolikšana pie pulkveža Oskara 
Kalpaka atdusas vietas Visagala 
kapos. Turpinājumā sekoja svinī-
gā izvade O. Kalpaka dzimtas mā-
jās „Liepsalās”.

Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes komandieris pulkvedis 
Gunārs Kauliņš, uzrunājot svinī-
gā pasākuma dalībniekus, atzina, 
ka arī viņam šis ir emocionāls brī-
dis, jo pats, būdams gulbenietis, 
25. kājnieku bataljonu uztver kā 
savu dzimto.

„30 gadi bataljonam ir zī-
mīgs skaitlis, kas vienlaikus ie-
zīmē mirkli, kad 25. kājnieku ba-
taljons, citējot Raini, “mainīsies 
uz augšu”. 25. kājnieku bataljons 
pērn tika atzīts par labāko 2. Vid
zemes brigādē, un ir simbolis-
ki, ka tieši šajā brīdī tas sper nā-
kamo soli savā attīstībā un kļūst 
par profesionālā dienesta batal-
jonu. Esmu pateicīgs katram ze-
messargam par lielo ieguldījumu, 
ko sniedzāt, sniedzat un turpinā-
siet sniegt, lai bataljons arī turp-
māk ar lepnumu un gandarījuma 

izjūtu varētu atzīmēt nozīmīgas 
gadadienas,” uzsvēra pulkvedis 
Gunārs Kauliņš.

Zvērestu „Liepsalu” pagalmā 
deva četri jaunie zemessargi. Ze-
messardzes 25. kājnieku bataljo-
na komandieris pulkvežleitnants 
Ģirts Pintāns, sveicot aicināja 
stiprināt biedriskumu, saliedētī-
bu un atbildīgi pildīt zemessarga 
zvērestu.

„Stāvot ar savu vienību ierin-
dā, vienmēr atminieties, ka no 
cilvēka, kas atrodas jums līdzās, 
var būt atkarīga jūsu dzīvība. Rū-
pējieties par saviem biedriem kā 
par sevi pašu,” komandas gara 
nozīmi akcentēja Ģirts Pintāns.

Jauno zemessargu zvēresta 
došana „Liepsalās” ir jau iepriekš 
iedibināta tradīcija, taču jaunie-
vedums, ko iedzīvināja svinīgā 
pasākuma laikā, bija iepriekšējā 
bataljona komandiera zīmes pie-
stiprināšana 25. kājnieku bataljo-
na karoga kātam. „Liepsalās” šo 
uzdevumu veica 2. Vidzemes bri-
gādes komandieris.

Svinīgās izvades laikā tika go-
dināti arī bataljona zemessargi 
un karavīri. Arī Madonas novada 
pašvaldības domes priekšsēdē-
tājs Agris Lungevičs, novērtējot 
pašvaldības un bataljona veik-
smīgo sadarbību, pasniedza At-
zinības rakstu 25. kājnieku ba-
taljona komandierim Ģirtam 
Pintānam un Kaujas atbalsta ro-
tas komandierim kapteinim Ed-
garam Līcītim.

„Tiekamies īsu brīdi pirms no-
vembra valsts svētkiem, un šis ir 

brīdis, kad katrs iedzīvotājs izvēr-
tē savu redzējumu par mūsu val-
sti, vēstures notikumiem un arī 
Zemessardzes lomu tajos,” atzina 
Agris Lungevičs. “Man, kā pašval-
dības vadītājam, vienmēr ir bijusi 
sajūta, ka mums līdzās ir spēcīgs, 
profesionāls bataljons, kas iedzī-
votājiem ir ļāvis justies droši. Gan 
atbalsts, rīkojot kopīgus pasāku-
mus, gan iesaiste novada terito-
rijas un sabiedrības aizsardzības 
stiprināšanā un nodrošināšanā 
ir pamats, uz kura līdz šim esam 
veiksmīgi sadarbojušies. Lai tik-
pat stiprs tas ir arī turpmāk!” 

Pasākumā piedalījās arī Ze-
messardzes 2. Vidzemes brigādes 
virsseržants galvenais virsser-
žants Aigars Kašs, kapelāns virs-
leitnants Jānis Kolns, Gulbenes 
novada pašvaldības domes depu-
tāts Anatolijs Savickis.

Atskats uz bataljona izveidi

Pārliecība par tautas pašaiz-
sardzības organizācijas nepiecie-
šamību radās 1991. gada barikāžu 
dienās. Šo gadu laikā Zemessar-
dze ir izveidojusies par skaitliski 
lielāko Nacionālo bruņoto spēku 
struktūru. Zemessardze dod iespē-
ju Latvijas Republikas pilsoņiem 
brīvprātīgi kalpot savai valstij.

Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljons dibināts 1991. gada 17. 
oktobrī. 2002. gadā Zemessar-
dzes reorganizācijas laikā tas tika 
apvienots ar 26. kājnieku bataljo-
nu. Bataljona atbildības teritorija 
ietver Gulbenes un Madonas no-
vadu. Bataljona pamatuzdevums 

ir attīstīt jaunās un uzlabot eso-
šās bataljona kaujas spējas un ie-
maņas, lai nodrošinātu bataljo-
na atbildības rajona aizsardzības 
uzdevumu izpildi, dalību starp-
tautiskajās operācijās un atbal-
stu valsts, pašvaldību un civila-
jām institūcijām. 

2020. gadā tika uzsākta Ze-
messardzes 25. kājnieku bataljo-
na Kaujas atbalsta rotas izveide, 
tā stiprinās Bruņoto spēku reaģē-
šanas spējas.

Pārmaiņu laiks

Šis gads ir īpašs arī ar pārmai-
ņām. Turpmāk tas būs 25. kaujas 
atbalsta bataljons, kurā dienes-
ta uzdevumus pildīs profesionālā 
dienesta karavīri vairākās vietās 
Vidzemē. Savukārt, zemessargi, 
kuri dienesta uzdevumus līdz šim 
pildīja 25. bataljonā, tos veiks at-
jaunotajā Zemessardzes 26. kāj-
nieku bataljonā.

Lai Zemessardzes 25. kājnie-
ku bataljona devīze tālu skan, 
stiprina un turpina vest pa izaug-
smes ceļu ikkatru vienības kara-
vīru un zemessargu!

„Mēs iesim tur, kur Tēvu ze-
me sauks!”

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists un 

Zemessardzes 25. kājnieku 
bataljona civilmilitārās 

sadarbības nodaļa

Svinīgā izvade O. Kalpaka dzimtas mājās „Liepsalas”.                     A. Veckalniņa foto
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Par pamatkapitāla 
palielināšanu 
kapitālsabiedrībai  
SIA “Ūdas”

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 25 000 eiro no Ērgļu apvie-
nības pārvaldes budžeta līdzek-
ļiem SIA “ŪDAS” pamatkapitāla 
palielināšanai, ieskaitot minēto 
summu uzņēmuma pamatkapi-
tālā, pamatojoties uz neparedzē-
tiem izdevumiem 2021. gadā, kas 
saistīti ar nepārtrauktu un atbil-
stošu pakalpojumu nodrošināša-
nu Ērgļu iedzīvotājiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu baznīcas  
āra apgaismojuma 
ierīkošanai

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Barkavas pagasta Svētā Sta-
ņislava Romas Katoļu baznīcas 
āra apgaismojuma uzstādīšanai 
no Madonas novada pašvaldības 
budžeta līdzekļiem, kas paredzē-
ti baznīcu izgaismošanai 2 200 
eiro apmērā.

Par finansējuma 
piešķiršanu koku  
ciršanai Saikavas  
kapsētā

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 780 eiro no Barkavas pagas-
ta pārvaldes atsavināto īpašumu 
ieņēmumiem koku ciršanai Sai-
kavas kapsētā Barkavas pagastā. 

Par stipendijas  
piešķiršanu studijām 
rezidentūrā

Nolemj piešķirt stipendiju 
100% apmērā no valstī noteiktās 
minimālās mēneša darba algas 
rezidentūras studijām medicī-
nā Latvijas Universitātē 1. stu-
diju gada pilna laika klātienes 
2. līmeņa augstākās profesionā-
lās izglītības studiju programmas 
“Medicīna” specialitātē “Aneste-
zioloģija un reanimatoloģija”, fi-
nansējumu plānot pašvaldības 
budžetā atbilstoši studiju ga-
dam. Stipendija piešķirta laika 
posmā no 2021. gada 1. oktobra 
līdz 2026. gada 30. septembrim.

Par finansējuma  
piešķiršanu studiju  
maksai vai stipendijām 
sociālā darba  
speciālistiem

Nolemj iekļaut profesiju “so-
ciālā darba speciālists” atbalstā-
mo specialitāšu sarakstā, kurās 
studējošiem tiek piešķirts finan-
sējums studiju maksai vai sti-
pendijai.

Katrā pašvaldībā jābūt vis-
maz vienam sociālā darba spe-

2021. gada oktobris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

ciālistam uz katriem tūkstoš 
iedzīvotājiem. Madonas, Cesvai-
nes, Ērgļu un Lubānas novados 
kopā uz 2021. gada 1. janvāri bija 
reģistrēti 30 643 iedzīvotāji (CSP 
dati) un līdz ar to dienestā jānod-
rošina vismaz 30 sociālā darba 
speciālisti. Šobrīd Madonas no-
vada sociālajos dienestos strādā 
29 sociālie darbinieki, no kuriem 
3 studē, 4 darbinieki ir sasniegu-
ši pensijas vecumu.

Par atkritumu  
konteinera iegādi  
Vistiņlejas kapos

Nolemj piešķirt finansējumu 
5 183,64 eiro Madonas novada 
Praulienas pagasta pārvaldei at-
kritumu konteineru iegādei Vis-
tiņlejas kapiem.

Par finansējuma piešķiršanu 
Mūzikas skolas ēkas 
pārbūves projektam 

Nolemj piešķirt finansējumu 
71 962,33 eiro apmērā (ar PVN) 
līguma “Mūzikas skolas ēkas pār-
būve, Blaumaņa iela 16, Mado-
na”” izpildei no Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem. Būv-
projekta izstrādi un autoruzrau-
dzību projektam veiks SIA “B & L 
projekti”.

Par projekta būvniecības 
izmaksu apstiprināšanu 
objektam “Tipogrāfijas  
ēkas pārbūve par  
Madonas biznesa  
attīstības centru”

Pamatojoties uz papildus 
darbu izmaksām SIA “PK ser-
viss” līgumā (palielinājies dar-
bu daudzumu apjoms, konsta-
tētas kļūdas būvprojektā, kā arī 
konstatētas problēmsituāci-
jas, ko sākotnēji nebija iespē-
jams projektēšanas stadijā pa-
redzēt), nolemj lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības pado-
mi atbalstīt aizņēmuma ņem-
šanu 133 508,25 eiro apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem Eiropas 
Savienības fonda projekta Nr. 
5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības izveidi Ma-
donas novadā”. Aizņēmumu iz-
ņemt vidējā termiņā un apgūt 
2021. un 2022. gadā, tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 

pašvaldības budžetu.

Par projekta  
būvniecības termiņiem 
objektam “Madonas 
pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Sakarā ar pandēmijas izplatī-
bu un radītajiem šķēršļiem, ma-
teriālu un iekārtu rūpnīcu dar-
bības pastāvīgi tiek pārtrauktas 
un ierobežotas Covid19 izplatī-
bas profilakses un ierobežojuma 
nolūkos, līdz ar to kavējas ma-
teriālu un iekārtu piegāde. Tāpat 
būvniecības laikā būvprojektā 
atklātas vairākas neprecizitātes, 
pretrunas darbu daudzumos un 
rasējumos, ko nevarēja konsta-
tēt līdz darbu izpildes uzsākša-
nai. 

Pamatojoties uz to, nolemj 
akceptēt SIA “Selva būve” līgu-
ma Nr. MNP/2.4.6/21/19 “3. kār-
ta. Skolas I mācību korpusa un 
savienojošo gaiteņu atjaunoša-
na” būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu par 14 kalendāra-
jām dienām un SIA “P.M.G.” lī-
guma MNP/2.4.6/21/41 “4. kārta. 
Skolas II mācību korpusa atjau-
nošana” būvdarbu izpildes ter-
miņa pagarinājumu par 42 ka-
lendārajām dienām.

Par Madonas  
novada pašvaldības 
investīciju projekta 
īstenošanu un aizņēmuma 
ņemšanu

Nolemj apstiprināt investī-
ciju projekta “Sociālā aprūpes 
centra vienkāršotā atjaunošana 
“Ošupes pamatskola”, Ošupes 
pagasts,” īstenošanu par kopē-
jo summu 253 938,51 eiro ap-
mērā un piešķirt Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu 
63 110,36 eiro apmērā investīci-
ju projekta īstenošanai.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
190 828,15 eiro apmērā inves-
tīciju projekta “Sociālā aprūpes 
centra vienkāršotā atjaunošana 
“Ošupes pamatskola”, Ošupes 
pagasts” īstenošanai,  Valsts ka-
sē uz 20 gadiem ar noteikto pro-
centu likmi un atlikto maksā-
jumu uz 3 gadiem. Aizņēmumu 
izņemt vidējā termiņā un apgūt 
2021. un 2022. gadā un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžeta lī-
dzekļiem.

Investīciju projektā plānots 
veikt ēkas vienkāršotu atjauno-
šanu higiēnas prasību un vides 
pieejamības prasību nodroši-
nāšanai. Pansionātā paredzē-
tas 35 pacientu gultas vietas, 
un telpas tiks piemērotas cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām. 
Būvniecības gaitā tiks veiktas 

telpu plānojuma izmaiņas 1. un 
2. stāvā, lai tās piemērotu so-
ciālās aprūpes centra vajadzī-
bām. Projektā paredzēts no-
drošināt vides pieejamību uz 
ēkas 2. stāvu, pārkārtot iekšējo 
ūdensapgādes, kanalizācijas un 
apkures sistēmu, pārkārtot iek-
šējo elektroinstalāciju, iebū-
vēt ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistē-
mu, izveidot vēdināšanas sis-
tēmu.

Par Madonas novada 
Attīstības programmas 
2013.–2021. gadam 
investīciju plāna 
aktualizāciju 

Lai nodrošinātu attīstības 
programmas atbilstību aktuālā-
kajai spēkā esošajai situācijai, 
kad ir izveidojusies jauna paš-
valdība ar jaunu teritoriju, jau-
nu nolikumu un kopīgu budžetu, 
aktualizē investīciju plānu atbil-
stoši Madonas novada attīstības 
programmai 2013.–2021. gadam.

Par palīdzības – 
līdzfinansējuma  
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājās

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefektivi 
tātes pasākumu veikšanai, ie-
skaitot to daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieka SIA 
“Madonas namsaimnieks” no-
rēķinu kontā no nesadalītajiem 
pašvaldības budžeta līdzekļiem:

 � daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Veidenbauma ielā 18, Ma-
donā, Madonas novadā dzīvok-

ļu īpašnieku kopībai 50% apmērā 
no energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanas izmaksām, kas ir 4 
507,25 eiro;

 � daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Priežu ielā 13, Madonā, 
Madonas novadā dzīvokļu īpaš-
nieku kopībai 50% apmērā no 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas izmaksām, kas ir 5 324 
eiro.

Līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumiem tiek 
piešķirts dzīvojamās daudzdzī-
vokļu mājas energoaudita veik-
šanai līdz 50% no izmaksām;  
tehniskās apsekošanas veikša-
nai līdz 50% no izmaksām; ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanas tāmes sastādīšanai līdz 
50% no izmaksām; vienkāršotās 
renovācijas tehniskās dokumen-
tācijas izstrādāšanai līdz 50% no 
izmaksām.

Par programmai  
“Latvijas skolas soma” 
paredzēto valsts  
budžeta līdzekļu 
sadali 

Sadala Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestā-
dēm programmas “Latvijas sko-
las soma” īstenošanai paredzētos 
valsts budžeta līdzekļus 20 041 
eiro apmērā saskaņā ar pievieno-
to sarakstu (skat. tabulu).

Iniciatīva “Latvijas skolas so-
ma” ir valsts finansētu atbal-
sta programma, lai visiem 1.–
12. klašu skolēniem būtu iespēja 
teorētiskās zināšanas papildināt 
ar klātienē dažādos pasākumos, 
muzejos, teātros, koncertzālēs, 
uzņēmumos, dabas takās un cit-
viet gūtu pieredzi. 

Nr. Izglītības iestāde
Izglītojamo skaits 

01.09.2021.
Finansējums, 

EUR  
 Cesvaines apvienības pārvalde   
1. Cesvaines vidusskola 269 1893
 Ērgļu apvienības pārvalde   
2. Ērgļu vidusskola 204 1436
 Lubānas apvienības pārvalde   
3 Lubānas vidusskola 171 1203
 Madonas pilsēta   
4. Madonas Valsts ģimnāzija 263 1851
5. Madonas pilsētas vidusskola 983 6917
 Ļaudonas pagasta pārvalde   
6. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 153 1077
 Aronas pagasta pārvalde   
7. Kusas pamatskola 66 464
 Barkavas pagasta pārvalde   
8. Barkavas pamatskola 93 654
 Bērzaunes pagasta pārvalde   
9. Bērzaunes pamatskola 97 683
 Dzelzavas pagasta pārvalde   

10. Dzelzavas pamatskola 77 542
11. Dzelzavas speciālā pamatskola 68 479
 Kalsnavas pagasta pārvalde   

12. Kalsnavas pamatskola 102 718
 Lazdonas pagasta pārvalde   

13. Lazdonas pamatskola 49 345
 Liezēres pagasta pārvalde   

14. Liezēres pamatskola 66 464
 Ošupes pagasta pārvalde   

15. Degumnieku pamatskola 69 486
 Praulienas pagasta pārvalde   

16. Praulienas pamatskola 92 647
 Vestienas pagasta pārvalde   

17. Vestienas pamatskola 26 183
 KOPĀ 2848 20041

Programma “Latvijas skolas soma”
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Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas  
novada pašvaldības 
vispārējās izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Sadala Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamatizglī-
tības un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2021. ga-
da 1. septembra līdz 31. decem-
brim 1 626 930 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 318 eiro. Skat. 1. tabulu.

Iedala Dzelzavas speciāla-
jai pamatskolai valsts mērķdotā-
ciju no 2021. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim 265 914 eiro 
apmērā, t.sk. pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām –160 004 eiro. 

Skat. 2. tabulu.

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā 
nodarbinātajiem 
pirmsskolas izglītības 
pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Sadala Madonas novada paš-
valdības izglītības iestādēm bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglī-
tošanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām paredzēto valsts mērķ-
dotāciju no 2021. gada 1. septem-
bra līdz 31. decembrim 281 559 
eiro apmērā, t.sk. piemaksu par 
3. kvalitātes pakāpi – 222 eiro.

Skat. 3. tabulu.

Par Madonas novada 
pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un 
vispārējās vidējās  
izglītības iestāžu 
direktoru darba samaksas 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pamatiz-
glītības un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu direktoru darba 
samaksu.

Skat. 4. tabulu.

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības interešu un 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem 
darbiniekiem 

Sadala Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības prog-
rammu pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām paredzēto mērķdotāciju 
no 2021. gada 1. septembra līdz 
31. decembrim 84 480 eiro apmē-
rā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitā-
tes pakāpi – 96 eiro. 

Nr. 
p.k.

izglītības iestādes 
nosaukums

Izglītojamo 
uz 

01.09.2021

Normētie 
izglītojamie  

kopā

Mērķdotācija  
4 mēnešiem ar 

VSAOI, EUR

1. Andreja Eglīša  
Ļaudonas vidusskola 153 172,3 93532

2. Cesvaines vidusskola 269 317,8 157512

3. Ērgļu vidusskola 204 244,9 139588

4. Lubānas vidusskola 171 194,75 111004

5. Madonas Valsts ģimnāzija 263 396,16 173692

6.

Madonas pilsētas 
vidusskola 951 1072,9 470404

Madonas pilsētas 
vidusskola (neklātiene) 32 21,24 9312

7. Barkavas pamatskola 93 102,3 55532

8. Bērzaunes pamatskola 97 109,1 59220

9. Degumnieku pamatskola 69 72 39084

10. Dzelzavas pamatskola 77 90 48852

11. Kalsnavas pamatskola 102 112,6 61124

12. Kusas pamatskola 66 80,9 43916

13. Lazdonas pamatskola 49 67 36372

14. Liezēres pamatskola 66 96,7 52496

15. Praulienas pamatskola 92 105,1 57056

16. Vestienas pamatskola 26 33 17916

KOPĀ 2780 3288,75 1626612

Kvalitātes 
pakāpes 318,00

KOPĀ 1626930,00

1. tabula. Mērķdotācija pedagoģiskajiem darbiniekiem

3. tabula. Mērķdotācija pedagoģiskajiem darbiniekiem

2. tabula. Mērķdotācija pedagoģiskajiem darbiniekiem Izslēgt šādas amata vienības ar 2021. gada 30. septembri:

Nr. 
p.k.

Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādes, kurās 
apgūst pirmsskolas izglītības 
programmas

Izglītojamo 
skaits 

vecāki par 5 
gadiem uz 

01.09.2021.

Nosacītie 
izglītojamie 

kopā

Kopā 
mērķdotācija  
4 mēnešiem  

ar VSAOI, EUR

1. 
Aronas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Sprīdītis”

19 20 8860

2.
Bērzaunes pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Vārpiņa”

31 36 15880

3.
Cesvaines pirmsskolas 
izglītības iestāde “Brīnumzeme”

38 46 18564

4. 
Dzelzavas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Rūķis”

16 16 7104

5. 
Ērgļu pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pienenīte”

47 47 19597

6. 
Kalsnavas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Lācītis Pūks”

27 29 12836

7. 
Lubānas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Rūķīši”

36 36 16744

8. 
Ļaudonas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Brīnumdārzs”

24 29 12772

9. 
Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Kastanītis”

44 44 15960

10. 
Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Priedīte”

96 96 34820

11. 
Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Saulīte”

140 154 55556

12. 
Praulienas pagasta pirmsskolas 
izglītības iestāde “Pasaciņa”

56 71 31208

13. Barkavas pamatskola 23 23 10208

14. Degumnieku pamatskola 11 11 4884

15. Lazdonas pamatskola 8 8 3552

16. Liezēres pamatskola 14 18 7908

17. Vestienas pamatskola 11 11 4884

KOPĀ 641 695 281337

Kvalitātes 
pakāpes 222

KOPĀ 281559

Pilsēta, pagastu pārvalde, 
izglītības iestāde

Izglīt.  skaits, 
01.09.2021.

Atalgojums,  
EUR  

no 01.09.2021.

Cesvaines vidusskola 269 1453

Ērgļu vidusskola 204 1378

Lubānas vidusskola 171 1328

Madonas Valsts ģimnāzija 263 1576

Madonas pilsētas vidusskola 983 1952

Ļaudonas vidusskola 153 1328

Barkavas pamatskola 59 PII+93 1258

Bērzaunes pamatskola 97 1110

Degumnieku pamatskola 27 PII+ 69 1110

Dzelzavas pamatskola 77 1110

Dzelzavas speciālā pamatskola 7 PII+68 1332

Kalsnavas pamatskola 102 1169

Kusas pamatskola 66 1110

Lazdonas pamatskola 13 PII+49 1110

Liezēres pamatskola 41 PII+66 1169

Praulienas pamatskola 92 1110

Vestienas pamatskola 21 PII+26 389

Nr.
p.k. Amata vienības nosaukums Profesijas 

kods

Amata 
vienību 
skaits

Mēnešalgas 
likme vienai 

amata 
vienībai 
(euro)

Mēneš
algas 
fonds 
(euro)

Īpašumu uzturēšanas nodaļa
1. Labiekārtošanas strādnieks 9214 03 2,5 590 1475

2. Labiekārtošanas strādnieka 
palīgs  9214 03 1 530 530

3. Strādnieks (Labiekārtošanas 
nodaļa)  9214 03 0,25 500 125

4. Kapsētas pārzinis  5151 20 1,5 500 750

5. Sētnieks  9613 01 1,5 500 750
  

Iekļaut šādas amata vienības ar 2021. gada 1. oktobri:

Nr.
p.k. Amata vienības nosaukums Profesijas 

kods

Amata 
vienību 
skaits

Mēnešalgas 
likme vienai 

amata 
vienībai 
(euro)

Mēneš
algas 
fonds 
(euro)

  Īpašumu uzturēšanas nodaļa

1. Labiekārtošanas strādnieks 9214 03 2 700 1400

2. Labiekārtošanas strādnieka 
palīgs  9214 03 2 660 1320

3. Kapsētas pārzinis  5151 20 1 660 660
4. Kapsētas pārziņa palīgs  5151 21 0,5 500 250

                                      
Izslēgt šādas amata vienības ar 2021. gada 30. septembri:

Nr. 
p.k. Amata vienības nosaukums Profesijas 

kods

Amata 
vienību 
skaits

Mēnešalgas 
likme EUR

Mēneš
algas 
fonds 
EUR

Pārvalde

1. Sabiedrības pārvaldes 
speciālists 2422 35 1 1250 1250

2. Informācijas tehnoloģiju 
administrators 2522 02 1 950 950

Cesvaines pils
3. Muzeja speciālists 1 760 760

Iekļaut šādas amata vienības ar 2021. gada 1. oktobri:

Nr.
p.k.

Amata vienības 
nosaukums

Profesijas 
kods

Amata 
vienību 
skaits

Mēneš
algas 
likme 
EUR

Mēneš
algas 
fonds 
EUR

Amatā 
stāša nās 

laiks

Cesvaines pils

1.
Cesvaines pils VADĪTĀJS 
(sabiedrības pārvaldes 
jomā)

1213  17 1 1100 1100 01.10.2021

2. KRĀJUMA GLABĀTĀJS 2621 03 1 803 803 01.10.2021

3. VĒSTURNIEKS 2633 02 1 803 803 01.10.2021

4.
Izglītojošā darba un 
darba ar apmeklētājiem 
VADĪTĀJS (muzeju jomā)

2621 11 1 690 690 01.01.2022

Dzelzavas speciālās 
pamatskolas 
pedagogu algām

Darba samaksai 
pedagoģiskajiem 

darbiniekiem, EUR

Mēnesim ar 
VSAOI, EUR

4 mēnešiem,  
EUR

32 366 40 001 160 004 

Dzelzavas speciālā 
pamatskola 
uzturēšana

Izglītojamo skaits vienā mēnesī 4 mēnešiem

75 26 478 105 910 

Kopā 265 914 

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības amata 
vienību sarakstos

Nolemj veikt grozījumus Madonas novada Cesvaines apvienības pār-
valdes amata vienību sarakstā:

4. tabula. Izglītības iestāžu direktoru darba samaksa
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ERAF darbības 
programmas 
“Izaugsme un 
nodarbinātība” 
prioritārā virziena 
“Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas 
efektivitāte” 5.6.2. 
specifi skā atbalsta 
mērķa “Teritoriju 
revitalizācija, reģenerējot 
degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības 
programmām” ietvaros 
tiek īstenots projekts 
Nr. 5.6.2.0/19/I/020 
“Industriālās zonas,  
biznesa attīstības 
centra un 
uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonas novadā”. 

Projekta mērķis ir Mado
nas novada industriālās te
ritorijas revitalizācija, reģe
nerējot degradēto teritoriju 
atbilstoši Madonas novada at
tīstības programmai 2013.–
2020. gadam, nodrošinot videi 
draudzīgu un vides ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugs
mi, radot jaunas darba vietas, 
piesaistot nefi nanšu investī
cijas, izbūvējot laukumus un 
noliktavu ēkas Sauleskalnā 
un pārbūvējot tipogrāfi jas ēku 
par biznesa attīstības centru 
Madonas pilsētā.

Projekta ietvaros tiks izbū

vēta industriālā zona 5,5384 
ha platībā. Uzņēmumi, kas 
darbosies projekta teritorijā, 
radīs 46 jaunas darba vietas 
un veiks 4 378 995 EUR nefi 
nanšu investīcijas.

Projekta ietvaros Saules
kalnā paredzēts izbūvēt as
faltētus laukumus Kārļa ielā 7, 
Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, 
noliktavas ēkas Kārļa ielā 9 un 
Raiņa ielā 2, nojumi Raiņa ie
lā 2 un veikt teritorijas labie
kārtošanu. 

Objektā pabeigti ārējo in
ženierkomunikāciju izbūves 
darbi, visā teritorijā izbūvēta 
laukumu pamata konstrukcija 
un daļā uzsākti asfaltēšanas 
darbi. Uzbūvētas abas nolik
tavas un nojumes ēkas, kurām 
tiek veikti iekšdarbi. 

Būvdarbus veic Personu 
apvienība “Sabiedrība ar ie
robežotu atbildību “Jēkabpils 
būve” un Sabiedrība ar iero
bežotu atbildību “Latgalija”” 
par kopējo līgumcenu EUR 
4 132 051,67 bez PVN. 

Būvdarbi notiek arī Ma
donas pilsētā, Saieta laukumā 
2a, Tipogrāfi jas ēkā. Pārbūvē
jot ēku, tajā paredzēts izvei
dot ražošanas, tirdzniecības 
un biroja telpas – ēkas pagrab
stāvā noliktavu un tehniskās 
telpas, 1. stāvā  ražošanas un 
tirdzniecības telpas, 2. un 3. 
stāvā biroju telpas un 4. stāvā 
tehniskās telpas. Lai nodroši

Par pedagoģisko 
darbinieku amata 
vienību apstiprināšanu 

Ar 2021. gada 1. septembri ap
stiprina:
� Cesvaines apvienības izglītī
bas iestāžu pedagoģisko darbi
nieku amata vienības;
� Ērgļu apvienības izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku 
amata vienības;
� Lubānas apvienības izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku 
amata vienības.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu biedrībai 
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt fi nansēju
mu 1 562 eiro apmērā darba sa
maksas nodrošināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā
tajām iemaksām no 2021. gada 
septembra līdz decembrim no iz
glītības pasākumu budžetā šim 
mērķim paredzētā fi nansējuma, 
t.sk:
�  deju kolektīva “Mazais cilvē
ciņš” vadītājai (4 stundas nedēļā) 
– 548 eiro;
�  teātra, leļļu teātra studijas va
dītājai (2 stundas nedēļā) – 296 
eiro;
�  ansambļa vadītājai (2 stundas 
nedēļā) – 200 eiro.

Notiek būvdarbi projektā 
“Industriālās zonas, biznesa 
attīstības centra un 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
izveide Madonas novadā”
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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

Madonas novada 
pašvaldība informē, ka 
šogad, pamatojoties uz 
Administratīvi teritoriālās  
reformas īstenošanu, 
Madonas novadam 
apvienojoties ar Ērgļu, 
Cesvaines un Lubānas 
novadiem, nolemts ikgadējo 
kandidātu izvirzīšanu un 
pieteikumu iesniegšanu 
Madonas novada pašvaldības 
apbalvojumiem atcelt, kā 
arī svinīgo apbalvojumu 
pasniegšanas ceremoniju šī 
gada nogalē nerīkot.   

Lai arī turpmāk mēs spētu no
vērtēt, izcelt un godāt mūsu lielā 
novada īpašākos cilvēkus par to 
ilggadēji, profesionāli, pašaizlie
dzīgi un godprātīgi veikto darbu, 
kā arī par gūtajiem panākumiem 
un sasniegumiem dažādās jomās, 
apbalvošanas komisijai jāizstrā
dā gan jauns apvienotā Mado
nas novada apbalvojumu noli
kums, gan arī jārod konceptuāli 
absolūti jauns risinājums Mado
nas novada iedzīvotāju godinā
šanai. Ļoti ceram šo ideju īstenot 
2022. gadā. 

Sekojiet jaunākajai informā
cijai! 

Godināsim un leposimies ar 
mūsu novadniekiem arī turp
māk!

Informāciju sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada 

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Par Madonas 
novada 
apbalvojumu 
piešķiršanu

Par fi nansējuma 
piešķiršanu 
NVA projektam

Nolemj piešķirt papildus fi 
nansējumu Nodarbinātības 
Valsts aģentūras projektā iesais
tīto skolēnu darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā
tajām iemaksām no budžetā pe
dagogu darba samaksai paredzē
tā fi nansējuma:
� Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestāde “Kastanītis” – 
1 743,66 eiro;
� Madonas pilsētas pirmssko
las izglītības iestāde “Priedīte” – 
3 430,94 eiro.

Par stipendijas 
piešķiršanu studijām 
rezidentūrā

Nolemj piešķirt stipendiju 
100% apmērā no valstī noteik
tās minimālās mēneša darba al
gas rezidentūras studijām medi
cīnā Latvijas Universitātē pilna 
laika studiju akreditētā studiju 
virziena Veselības aprūpe 2. lī
meņa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas 
“Medicīna” specialitātē “Ģime
nes medicīna”, fi nansējumu plā
not pašvaldības budžetā atbil
stoši studiju gadam. Stipendija 
piešķirta laika posmā no 2021. 
gada 1. oktobra līdz 2023. gada 

30. septembrim.

Par slēguma pārskatu 
apstiprināšanu

Realizējot ATR reorganizēja
mās pašvaldības, kuru institūci
jas fi nanses, manta, tiesības un 
saistības tiek pārņemtas, veic 
slēguma inventarizāciju un sa
gatavo slēguma pārskatu, lai to 
iesniegtu Valsts kasē. Apstiprina 
slēguma pārskatu pēc stāvokļa uz 
30.06.2021.

Cesvaines novada pašval-
dībai:

Bilances kopsumma 18 183 
178 eiro.

Pārskata gada darbības rezul
tāts – 110 200 eiro.

Ērgļu novada pašvaldības:
Bilances kopsumma 8 323 699 

eiro.
Pārskata gada darbības rezul

tāts – 217 620 eiro.
Lubānas novada pašvaldī-

bai:
Bilances kopsumma 6 711 843 

eiro.
Pārskata gada darbības rezul

tāts – 315 273 eiro.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas nova
da pašvaldības Saistošos notei
kumus Nr. 10 “Par grozījumiem 

Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 3 
“Par Madonas novada pašvaldī
bas 2021. gada budžetu”

Apstiprināti ar Mado
nas novada pašvaldības domes 
30.09.2021. lēmumu Nr. 299 
(Prot. Nr. 11, 45. p.).

Noteikumi pieņemti ar liku
mu noteikto pašvaldības funkci
ju un uzdevumu izpildes nodro
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 20. jūlija 
domes sēdē, protokols Nr. 5, 23. 
p.) 1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam       

Ieņēmumos 41 908 052 eiro 
apmērā.”

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 20. jūlija 
domes sēdē, protokols Nr. 5, 23. 
p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam     

Izdevumos 53 823 561 eiro 
apmērā.”

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku

mu 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 nova
da pašvaldības ziedojumus 2021. 
gadam šādā apmērā:

5.1. kārtējā gada ieņēmumi 
4 915 eiro;

5.2. kārtējā gada izdevumi 
9 420 eiro;

5.3. naudas līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 25 718 eiro.”

nātu vides pieejamību ēkā, pa
redzēts izbūvēt pasažieru liftu. 

Objektā ir veikti jumta 
pārbūves darbi, turpinās in
ženierkomunikāciju izbūves 
darbi, un aktīvi notiek ēkas 
iekšdarbi.

Informāciju sagatavoja 
KLINTA GALEJA,
Madonas no vada 

Centrālās administrācijas
Projektu ieviešanas nodaļas

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste
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Projekti

Ļaudonas  vēstures  pirmās  
lapaspuses  meklējamas  
1457. qadā, kad  Ļaudona 
minēta  to piļu sarakstā,  
kurai  ir savs  novads un  
draudze… Ļaudonas paqasta 
vēsturiskais nosaukums – 
Lioqrade.

Ļaudonas paqasts izvietojies 
Aiviekstes ielejā, tās abos kras-
tos. Aiviekste un tilts, kas savie-
no paqasta abus krastus, ir mūsu 
lepnums – dabas ainavas bagātī-
ba, ko novērtē qan vietējie iedzī-
votāji, gan pagasta viesi. 

Savulaik pa Aivieksti kursē-
jis kuģītis”Kultūrtehniķis”, uz-
turot satiksmi. Pēc lielās pavasa-
ra plostu iešanas Aiviekstē nāca 
un gāja kuģītis – no Cūkas kroqa 
tas peldēja uz Ļaudonu, Saika-
vu un Lubānu, vadājot vasarnie-
kus, kas no Rīgas pa dzelzceļu 
ieradās Jaunkalsnavā. Bija brī-
numaini redzēt īstu baltu kuģī-
ti ar melnbaltu skursteni iznirs-
tam no krūmājiem un peldam pa 
“zaļām pļavām”. 

Uzsvilpdams tas piestāja 
pie laipām, ja bija kāds atbrau-
cējs, kāda vasarnieku ģimene, 
vai kāds tālāk ceļotājs. Vai ku-
ģītis piestāja vai nē, tā qarāmie-
šana vien bija skatīšanās vērta. 
Aiviekstes zaļajā mierā ienesot 

23. septembrī ekspluatācijā 
tika pieņemts pārbūvētais 
Birānu tilts pār Aronas upi, 
kas vienai no ainaviskākajām 
Madonas novada vietām 
atgriež zudušo pievilcību.

Ceļš uz tilta atjaunošanu bija 
garš un grūts. 2013. gada pava-
sara plūdu ietekmē tika izskalota 
tilta nesošā atbalsta siena, kā arī 
daļa no brauktuves konstrukci-
jas, kas pašvaldībai lika aizdomā-
ties gan par tilta kopējo stāvokli, 
gan par tā turpmāko ekspluatā-
ciju. Avārijas situācija tika no-
vērsta un plūdu izraisītie bojā-
jumi salaboti, taču, ņemot vērā 
tilta kopējo stāvokli, tika uzlik-
tas transportlīdzekļu masas ie-
robežojuma zīmes. Tiltu varē-
ja šķērsot transportlīdzekļi ne 
smagāki par 7 tonnām. Vienlai-
kus Birānu tilts tika apsekots. 
Madonas novada pašvaldības 
projektu ieviešanas nodaļas ceļu 
inženieris Edgars Gailums norā-
da, ka sertificētu inženieru vēr-
tējums bija – tiltu nepieciešams 
atjaunot  vai arī atstāt līdzšinē-
jo masas ierobežojumu. Taču ne-
veicot turpmākus remontdarbus, 
būtu sagaidāma lielāku defektu 
parādīšanās. Pašvaldība nolēma 
uzsākt būvdarbu projektēšanu. 
Ņemot vērā faktu, ka Birānu tilts 
saskaņā ar inženierbūvju iedalī-
jumu ir 3. grupas būve, projektam 
bija nepieciešams veikt ekspertī-
zi, kas kopā ar padziļinātas ģeo-
tehniskās izpētes veikšanu pro-
jektēšanas procesu paildzināja, 
taču vienlaikus projektētājiem 
ļāva izvēlēties labākos risināju-
mus. Sākotnējais plāns par sa-
līdzinoši vienkāršu tilta remon-
tu bija jāatmet, jo projektēšanas 
laikā, veicot pastiprinātu objek-

Ļaudonā tiks uzstādīts vides 
objekts “Liograde” 

Atjaunots Birānu dzirnavu tilts pār Aronas upi

ta izpēti, kļuva skaidrs, ka esošās 
akmens mūra atbalsta sienas ne-
spēs nodrošināt slodzi. Tāpēc ti-
ka nolemts aiz sienām veidot pāļu 
pamatu, uz kura balstīsies jaunā 
laiduma konstrukcija. Mūra sie-
nas paliktu vien kā dekoratīvs 
elements, kas ļautu tiltam sagla-
bāt tā vēsturisko izskatu. 

Projektēšanas process noslē-
dzās, un 2016. gadā beidzot ti-
ka dota “zaļā gaisma” būvdarbu 
uzsākšanai. Tiesa, meklējot lī-
dzekļus (tilta pārbūve 100% tika 
veikta par Madonas novada paš-
valdības budžeta līdzekļiem) un 
piemērotākos darbu izpildītājus, 
darbi pie tilta būvniecības sākās 
vien 2021. gada sākumā. Jau 2020. 
gadā Birānu tiltu nācās slēgt sa-
tiksmei, jo tas vairs nebija droši 

ekspluatējams – koka laidiens bi-
ja satrūdējis un vietām ielūzis.

Pēc atkārtotas iepirkumu pro-
cedūras veikšanas tilta pārbūves 
būvdarbus veica LatvijasLie-
tuvas kopuzņēmums SIA „Via-
dukts”. 11 metrus garā un 5,5 
metrus platā tilta pārbūve Mado-
nas novada pašvaldībai izmaksā-
ja 206 461,43 eiro. Būvuzraudzību 
veica IK “CB TESTS”. Tās izmak-
sas sastāda 5856,40 eiro. Savu-
kārt autoruzraudzību nodroši-
nāja AS “Ceļuprojekts” (5711,20 
eiro). 

Būvniecības darbi noslēdzās 
jūlijā, un Birānu tilts tika atvērts 
satiksmei.

“Tilts, faktiski ir pārbūvēts no 
jauna, jo esošais tika demontēts, 
atstājot tikai atbalsta sienas. Til-

ta pārbūves laikā atjaunots koka 
klājs, tērauda garensijas laidums. 
Arī atbalsta sienas ir saremontē-
tas, nostiprinātas nogāzes. Šobrīd 
tiltu droši var šķērsot pat 44 ton-
nas smagi transporta līdzekļi. Ik-
viens, kas tiltu apmeklēs, pārlie-
cināsies, ka inženierbūve lieliski 
iekļaujas vidē un kopā ar gleznai-
no apkārtni kalpos par skaistu ob-
jektu,” norāda Edgars Gailums.

Arī Aronas pagasta pārvaldes 
vadītājs Reinis Silups neslēpj, ka 
Birānu dzirnavu tilta atdzimša-
na, saglabājot vēsturisko veidolu, 
ir nozīmīgs notikums Aronas pa-
gasta dzīvē.  

“Tilts – tā ir nozīmīga inže-
nierbūve un ļoti būtiska ceļa vai 
ielas sastāvdaļa, un līdz ar to ir jā-
rūpējas, lai tas iedzīvotājiem būtu 

drošs lietošanā un neradītu mo-
bilitātes ierobežojumus. Ņemot 
vērā arī Birānu dzirnavu vēstu-
risko nozīmi, pārbūvētais tilts 
kļuvis par nozīmīgu vides objek-
tu Aronas pagastā un Madonas 
novadā,” akcentē Reinis Silups.

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris Lun-
gevičs Birānu dzirnavu tilta pār-
būves pabeigšanu uztver kā ļo-
ti gaidītu notikumu gan Aronas 
pagastā, gan visā Madonas nova-
dā: “Tilts kalpos ne tikai kā no-
zīmīgs satiksmes mezgls, bet arī 
kā pievilcīgs un ainavisks vides 
objekts vietā, kur Aronas upe ir 
īpaši skaista. Savā un pašvaldības 
vārda saku paldies tilta būvnie-
kiem, projektētājiem un būvuz-
raugiem, kā arī projekta vadītā-
jam, pašvaldības ceļu inženierim 
Edgaram Gailumam un Aro-
nas pagasta pārvaldes vadītājam 
Rei nim Silupam par ieguldīto 
darbu visā garajā procesā. Līdzī-
ga veida investīcijas ceļu un til-
tu infrastruktūrā nepieciešamas 
arī citur novada teritorijā. Ir ne-
pieciešams būtisks valsts un Ei-
ropas Savienības fondu līdzekļu 
atbalsta mehānisms šādu pro-
jektu realizācijā pašvaldībām. Šī 
tilta pārbūves projektu pašvaldī-
ba pilnībā finansējusi par saviem 
līdzekļiem, un cerams, turpmāk 
tiks radīti priekšnosacījumi, kas 
pašvaldībām ļaus sakārtot pēc 
iespējas lielāku inženiertehnis-
ko būvju skaitu.”

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

patīkamu satraukumu acij un 
sirdij.

Savienojot vēsturi ar mūsdie-
nām, arī tika veikta vides objek-
ta “Liograde” īstenošana. Laiva 
kā atpūtas un saulrieta vēroša-
nas vieta.

Visi sagatavošanas darbi rit 
pilnā sparā, un beidzot Ļaudonā 
vides objekts “Liograde” tiks uz-
stādīts.

18. novembrī par godu Lat-
vijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai plānota vides objekta 
atklāšana. Ievērosim visus valstī 
noteiktos ierobežojumus.

Informāciju sagatavoja  
ANNA ANITA AMATA, 

Ļaudonas pagasta kultūras 
nama vadītāja

Jau devīto gadu Madonas 
novada pašvaldībā tika 
īstenos projekts “Jauniešu 
karjeras izvēle un amata 
prasmju apguve”, kura 
ietvaros pašvaldība līdzfinansē 
darbavietas Madonas novada 
uzņēmumos jauniešiem 
vasaras periodā no 1. jūnija 
līdz 31. augustam. 

Uz vakancēm var pieteikties 
jaunieši no 16 līdz 25 gadu vecu-
mam. Madonas novada pašvaldī-
bas finansējums vienam  darba 
devējam tiek piešķirts minimālās 
mēneša darba algas – 500 eiro – 
apmērā par viena jaunieša normā-
lā darba laika ietvaros nostrādā-
tajām stundām. Katrā uzņēmumā 
jaunietim ir iespēja strādāt vienu 
mēnesi, kura laikā ir iespēja iepa-
zīties ar profesiju  un iegūt jaunas 
prasmes, kā arī pārliecināties, vai 
priekšstats par izvēlēto profesi-
ju atbilst tam arī  praksē. Projekts 
ir arī atbalsts uzņēmējiem – sa-
ņemot līdzfinansējumu jaunieša 
darba algas apmaksai. Turpmāk 
jaunietim noderēs arī tādas pras-
mes kā pieteikuma sagatavošana 
un piedalīšanās  darba intervijā.   

Šogad projekts ieguva lielu 
atsaucību gan no uzņēmēju, gan 
jauniešu puses. 28 Madonas uz-
ņēmumi iesniedza 63 vakances, 

uz kurām 127 jaunieši iesniedza 
361 pieteikumu. Viens jaunie-
tis atbilstoši projekta nolikumam 
var iesniegt pieteikumu uz vai-
rākām piedāvātajām vakancēm, 
tādējādi uz dažām darba vietām 
veidojās konkurss – 35 jaunieši  
uz vienu darba vietu, bet uz citu 
vakanci nepieteicās neviens. Šo-
gad jauniešiem bija iespēja izmē-
ģināt dažādas profesijas, gan pa-
vārā palīga, pārdevēja viesmīļa, 
gan bruģētāja vai lauksaimnie-
cības darbu strādnieka profesiju. 

 Darba devējiem  nācās saskar-
ties arī ar to, ka jaunietis vasaras 
laikā ir pārdomājis un dažādu ie-
meslu pēc atsakās no piedāvātās 
iespējas strādāt. Arī neprecīzu 
datu dēļ dažkārt nebija iespējams 
ar jauniešiem sazināties.   

Tomēr, neskatoties uz grū-
tībām, šis projekts kārtējo gadu 
pierādīja, ka ir nozīmīgs atbalsts 
no pašvaldības puses gan darba 
devējiem, gan jauniešiem un tas 
ir noteikti jāturpina arī nākama-
jā gadā. 

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada Centrālās 
administrācijas 

Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste ģimenes un 

jaunatnes politikas jomā 

Par novada jauniešu 
nodarbināšanu vasarā
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Jauniešu lietas

Jau esam informējuši, ka 
biedrība “Kalsnavas jaunieši”, 
pateicoties Lauku atbalsta 
dienesta finansējumam, 
īsteno projektu “PAR aktīvu 
un veselīgu dzīvesveidu”.

Projekta vispārīgais mērķis ir 
atbalstīt jau popularitāti guvušos 
sporta veidus, veicināt sporta ak-
tivitāšu dažādību un dzīves kva-
litātes paaugstināšanu Kalsna-
vas pagastā. 

Tiešais mērķis – popularizēt 
dēļa airēšanas un florbola spor-
ta veidus iedzīvotāju vidū, iegā-
dājoties nepieciešamo inventāru, 
nodrošinot apmācību un treniņu 
norisi, tādā veidā veicinot vēlmi 
būt fiziski aktīviem, ievērot ve-
selīgu dzīvesveidu visu vecumu, 
dzimumu, materiālās nodrošinā-
tības līmeņa iedzīvotājiem Ma-
donas novadā. 

“Viss, pietiek, šogad es sākšu 
sportot!” Tieši šo solījumu dau-
dzi cilvēki apņemas pildīt jaunajā 
gadā. Lai iedzīvotājus stimulētu 
kustēties, ar šo projektu atbals-
tām jau popularitāti guvušā spor-
ta veida – florbola – entuziastus 
– 15 gadus Kalsnavas sporta en-
tuziasti ir godam nesuši Kalsna-
vas un Madonas novada vārdu 
Latvijā, paši sev pirkuši tik svarī-
go inventāru, kas nav lēts un rei-
zēm sezonas laikā sanāk investēt 
no ģimenes budžeta. Kā arī vēla-
mies piedāvāt ko nebijušu mūsu 
lauku teritorijā – SUP airēšanu, 
tai nav nepieciešama fiziskā sa-
gatavotība, tomēr tai pat laikā tā 
dod enerģiju, prieku un gandarī-
jumu, un to var darīt jebkurš.

Bez pārdomātas sporta politi-
kas un pietiekama atbalsta nav ie-
spējama nozares attīstība reģio-
nos. Šobrīd sporta infrastruktūra 
koncentrējas galvenokārt liela-
jās pilsētās, bet talanti dzimst arī 
mazpilsētās un Latvijas laukos. 
Jau šobrīd no Kalsnavas florbo-
la komandas ir izauguši spēlētā-
ji, kas spēlē Latvijas augstākajās 
līgās. Šo gadu laikā četri spēlētā-
ji, kas savas sportista gaitas uz-
sākuši “Kalsnavā”, tikuši aicināti 
uz Latvijas izlases sastāva atla-
ses treniņnometni. Nolietotā in-
ventāra un ierobežotā finansēju-

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

ma dēļ sportistiem un komandām 
var nākties atteikties no dalības 
sacensībās, ja ilgstoši nesaņem 
atbalstu – var pietrūkt motivā-
cijas. Visi šie apstākļi ir nopietns 
apdraudējums lielajam darbam, 
ko daudzus gadus pašaizliedzī-
gi veikuši sportisti un treneri. Ir 
ļoti svarīgi atbalstīt entuziastus. 
Komandā ir spēlētāji no Rīgas, 
Kokneses, Jēkabpils, Bērzaunes, 
Kusas un Madonas. Vairāki Kals-
navas spēlētāji ir arī rezultatīvā-
kie spēlētāji Madonas komandas 
sastāvā 1. līgā. Kristers Orlovs 4 

gadus apbalvots kā rezultatīvā-
kais spēlētājs Latvijā –divas rei-
zes U12, vienu reizi U13 un vienu 
reizi U14 grupā, sācis no mazot-
nes trenēties Kalsnavā un septiņ-
padsmit gadu vecumā spēlē Elvi 
līgā FBK SĀC komandā Ādažos. 
No tik maza pagasta,esam vienī-
gie Latvijā, kas spēlē Latvijas mē-
roga sacensībās.

Pateicoties novada pašval-
dības sapratnei, biedru aktivitā-
tei un treneru pašaizliedzīgajam 
darbam, florbola komanda “Kals-
nava” ik gadu spēj nodrošināt sa-

Madonas novada 
pašvaldība, neskatoties uz 
ierobežojumiem, un to, ka 
līdz pat 28. maijam nebija 
skaidrs, vai bērnu un jauniešu 
nometnes šogad vispār varēs 
organizēt, no 24. maija 
līdz 15. jūnijam izsludināja 
pieteikšanos uz bērnu un 
jauniešu nometņu projekta 
konkursu. 

Projektu konkursa mērķi ir 
veicināt un finansiāli atbalstīt 
bērnu un jauniešu saturīgu un 
lietderīgu brīvā laika pavadīšanu 
skolēnu brīvdienās; veicināt jau-
nu zināšanu un prasmju apgu-
vi, radošās un individuālās paš-
izpausmes, veselīgu dzīvesveidu, 
kā arī atbalstīt Madonas nova-
da izglītības iestāžu, nevalstisko 
organizāciju un fizisko personu 
iniciatīvu bērnu un jauniešu brī-

vā laika pavadīšanā, organizējot 
nometnes un sekmējot to darbī-
bas kvalitāti. 

Šogad konkursā tika saņem-
ti 10 pieteikumi bērnu un jaunie-
šu nometņu rīkošanai ,un visi ie-
sniegtie pieteikumi tika atbalstīti, 
piešķirot Madonas novada pašval-
dības līdzfinansējumu nometnes 
īstenošanai Madonas novada paš-
valdībā deklarētajiem bērniem un 
jauniešiem. Šogad vasaras perio-
dā veiksmīgi tika realizētas vairā-
kas nometnes (Skat. tabulu).

Iesniegtais nometņu  piedā-
vājums bija daudzveidīgs gan da-
žādām vecuma grupām, gan  par 
dažādām tēmām, lai bērni un jau-
nieši atrastu sev interesējošo no-
metni. Šis bija izaicinājumu gads  
arī nometņu organizētajiem, da-
žādas epidemioloģiskās prasī-
bas, ierobežotais bērnu skaits 
vienā nometnē u.c. grūtības. To-

Sudraba gailis 
meklē  
zvaigznes
Skaidrās 
debesīs 
nakts 
laikā ar 
neapbru-
ņotu aci 
iespē-
jams 
ieraudzīt ap diviem 
tūkstošiem zvaigžņu. Piena 
ceļa galaktikā esot ap 
400 miljardiem zvaigžņu. 
Visumā kopā varētu būt 
pat 500 miljardi galaktiku. 
Veicot matemātiskus 
aprēķinus, top skaidrs, ka 
Visumā varētu būt pat 200 
000 000 000 000 000 000 
000 zvaigžņu. Un ikdienā 
no tām mēs redzam tikai 
2000! Tieši šāda proporcija 
jāpatur prātā, domājot par 
zvaigznēm, kas spīd tepat 
starp mums – aktīvajiem un 
radīt gribošajiem, iniciatīvas 
bagātajiem jauniešiem! 

Madonas novada Jaunie-
šu domes (MNJD) ik gadu rīko-
tā jaunatnes lietu gada balvas 
“Sudraba gailis 2021” pasnieg-
šanas ceremonija tuvojas. Lai 
gan vērienīga pulcēšanās vi-
siem saprotamu iemeslu dēļ iz-
paliks, tradicionālā balva no-
minācijās “Līderis”, “Aktīvists”, 
“Izaugsme”, “Jaunietis pagas-
tam”, “Pasākums jauniešiem” 
un “Atbalsts jauniešiem” tiks 
pasniegta. Kā ierasts, pašval-
dības apliecinājumus un, pro-
tams, balvu saņems arī brīv-
prātīgā darba veicēji.

Šajā sarežģītajā laikā jaunie-
šiem bijis mazāk iespēju izpaus-
ties. Bet esam pārliecināti, ka 
mūsu plašajā novadā ir  
kupls pulks jauniešu, kuri uz-
mirdz savos mazajos un lielajos 
darbos! Priecāsimies, ja palīdzē-
siet mums viņus satikt, iepazīt, 
sumināt. Īpaši būsim gandarīti 
uzzināt par balvu kandidātiem 
no Cesvaines, Ērgļu un Lubānas 
apvienību pārvaldēm. 

Pieteikumi iesniedzami 
līdz 7. novembrim! Pieteiku-
mu anketas atrodamas MNJD 
facebook lapā.

Lai veicinātu interesi par 
kandidātu izvirzīšanu Mado-
nas novada jaunatnes lietu ga-
da balvai “Sudraba gailis 2021”, 
MNJD aicina radoši izpaus-
ties foto konkursā “Kadrā ar 
ZVAIGZNI”. 

Kas jādara?
 � jāuzņem foto ar zvaigzni, jo 

radošāk, jo labāk!
 � jāievieto sociālajos tīklos, 

pievienojot tēmturi #sudraba-
gailis2021 un aicinājumu pie-
teikt kandidātus balvai “Sud-
raba gailis”. 

 � jāfiksē ekrānuzņēmums 
ar sociālajos tīklos ievieto-
to foto un jānosūta Whats
App ziņā uz tālruņa numuru 
26230296, norādot vārdu, uz-
vārdu un tālruņa numuru.

Interesantāko foto autori 
noteikti saņems balvas!

Meklēsim un atradīsim ak-
tīvākos jauniešus un sirsnīgā-
kos jauniešu atbalstītājus kopā!

Madonas novada  
jauniešu domes vārdā, 

SAMANTA TERĒZE RUMPĪTE

mēr nometnes bija ļoti pieprasī-
tas un vietas aizpildījās jau tūlīt 
pēc pieteikšanās. Pēc nometņu 
noslēgšanas tika saņemtas pozi-
tīvas atsauksmes, kas liecina par 
to, ka arī turpmāk nepieciešams 
pašvaldības finansiālais atbalsts, 
lai veicinātu bērnu un jauniešu 
lietderīgu brīvā laika pavadīša-

nu vasaras periodā.   

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

speciāliste ģimenes un 
jaunatnes politikas jomā 

Biedrība „Pļavu golfa laukums „Kalnozoli” Atspēriens

Ļaudonas pagasta Bērnu un jauniešu  
iniciatīvu centrs “ACS”

Sporta un piedzīvojumu nometne 
“Pabumbosim”

Biedrība OK Arona “Daba un mēs”

Vidzemes jauno talantu atbalsta fonds “Daba pilna mūzikas”

Biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība Rīts” “Vasaras iekarotāji ‘

Biedrība “Sportiskais gars” “Vienmēr aktīvs”

Biedrība “Madonas ģimenes centrs TuTi” “Sajūtu faktors”

Madonas pilsētas PII “Priedīte” “Pirmklasīgais -izaicini sevi”

Biedrība “Stūrakmens” Viņā mēs dzīvojam un kustamies, un esam

Madonas Bērnu un jauniešu centrs “Esi dabā”
 

vu darbošanos, ko perāda pa-
stāvēšanas ilgums, rezultāti un 
sportiskie sasniegumi. Projekta 
ietvaros iegādāts nepieciešamais 
inventārs 25 laukuma spēlētā-
jiem un 2 vārtsargiem pieaugušo 
komandā, 30 nūjas bērnu koman-
dām un ekipējums vārtsargam 
bērnu komandās, lai pilnvērtī-
gi varētu aizvadīt Latvijas mēro-
ga spēles. 

Tā kā mēs, biedrība “Kalsna-
vas jaunieši” esam par aktīvu dzī-
vesveidu, lai veicinātu veselīga 
un sportiska dzīves veida izpla-
tību un dažādotu brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas un nebūtu tā, 
ka mēs gribam atbalstīt tikai jau 
popularitāti guvušo sporta vei-
du, aizmirstot par citu iedzīvotā-
ju interesēm, tad ņemot vērā, ka 
2019. gada vasarā veselības pro-
jekta ietvaros piedāvātajai SU-
Pošanai bija ļoti liela atsaucība 
(37 interesenti) un iedzīvotā-
ji vēl pēc tam izrādīja aktīvu in-
teresi par šo iespēju, tad, lai ie-
kustinātu arī citus iedzīvotājus, 
iegādājāmies SUP dēļus ar glāb-
šanas vestēm, kas ļaus iedzīvotā-
jiem tos izmantot biedrības orga-
nizētajos pasākumos. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
13940 eiro. Tajā skaitā 12546 ei-
ro jeb 90% no attiecināmajām 
izmaksām – publiskais finansē-
jums, 1394 eiro jeb 10% – Ma-
donas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums. 

Paldies Madonas novada fon-
dam par sabiedriskā labuma pro-
jektu konkursu organizēšanu, 
pateicība Lauku atbalsta dienes-
tam un Madonas novada pašval-
dībai par finansiālo atbalstu.

PAR aktīvu un veselīgu dzī-
vesveidu!

 LINDA ŪDRE-RIZGA, 
projekta vadītāja,  

biedrības “Kalsnavas 
jaunieši” izpilddirektore

Par bērnu un jauniešu nometņu realizēšanu

Biedrība “Kalsnavas jaunieši” īsteno projektu 
“PAR aktīvu un veselīgu dzīvesveidu”
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Madonas novada pašvaldība 
ar Jaunatnes starptautiskās 
programmas aģentūras 
atbalstu no 2021. gada 
1. augusta līdz 2021. gada 
31. decembrim realizē 
projektu jauniešiem 13–25 
gadu vecumam ar nosaukumu 
“Dzīvo”. Projekta mērķis ir 
nodrošināt Madonas novada 
jauniešiem viņu vēlmēm 
un interesēm atbilstošus 
pasākumus Covid-19 
pandēmijas seku mazināšanai, 
veicinot socializēšanās, 
savstarpējā atbalsta, brīvā 
laika saturīgas pavadīšanas, 
pašpilnveides un līdzdalības 
iemaņu apguvi. 

Līdz oktobrim veiksmīgi aiz-
vadītas trīs projekta aktivitātes, 
kurās kopā  tika iesaistīts 41 jau-
nietis no Madonas novada. Liela 
daļa jauniešu aktīvi piedalījās vi-
sās trijās līdz šim realizētajās ak-
tivitātēs.

Projekta pirmā aktivitāte no-
tika   2021. gada 18. augustā, kad 
20 jauniešiem tika  dota iespēja 
piedalīties Kristapa Kravaļa va-
dītajā nodarbībā “Pretstraumē-
tāji, panākumu bagātu jauniešu 
principi”, kur ikviens no dalīb-
niekiem ieguva  zināšanas, ku-
ras var ieviest savā dzīvē, lai sa-
sniegtu savu mērķus un uzlabotu 
savas dzīves kvalitāti. Šie principi 
rod pamatu psiholoģijas, sociolo-
ģijas un bioloģijas pētījumos, kā 
arī filozofijas un teoloģijas atzi-
ņās. Nodarbībā bija ne tikai ie-
spēja iegūt informāciju, bet arī ie-
pazīties ar citiem jauniešiem un 
kopīgās aktivitātēs stiprināt savu 
motivāciju veikt  pozitīvas izmai-
ņas dzīvē. 

Otrajā aktivitātē  2021. gada 
9. septembrī  20  aktīvākie  jau-
nieši kopā ar kopienu attīstī-
bas, darba ar jaunatni un resur-
su piesaistes zinātāju, biedrības 
“Jaunatnes līderu koalīcija” val-
des priekšsēdētāju Inesi Šubē-
vicu un radošās domāšanas un 
inovāciju attīstības veicinātāju, 
biedrības “Zināšanu un inovāci-
jas sabiedrība” valdes priekšsē-
dētāju Vitu Brakovsku izmantoja 
iespēju iepazīties ar radošo do-
māšanu, veidot komandas ar ci-
tiem jauniešiem, radīt  un attīs-
tīt savas idejas jauniešu iniciatīvu 
projektiem. Nodarbībā bija iespē-
ja uzzināt, kas nepieciešams savu 
iniciatīvu realizēšanai, kā plānot 
budžetu un iegūt finansējumu. 
Aktivitātes laikā jaunieši gru-
pās izstrādāja un prezentēja sa-
vas idejas. Jaunieši pārsteidza ar 
ideju daudzveidību un oriģinali-
tāti. Labākās idejas ieguva finan-
siālu atbalstu to realizācijai, kas 
plānots līdz 2021. gada 31. de-
cembrim.  

Projekta trešā un līdz šim 
izaicinošākā aktivitāte notika 
2021. gada 16. septembrī, kad  
25 jaunieši devās uz Mangaļsa-
lu, lai piedalītos biedrības “Pie-
dzīvojuma gars” organizēta-
jos pārbaudījumos. Jauniešiem, 
piedaloties uzdevumos, bija ie-
spēja sadarboties komandā, pa-
līdzēt otram, uzticēties koman-

Oktobris ir ne tikai krāšņo 
lapu, bet arī labo darbu 
mēnesis. Jaunieši ir svarīga 
sabiedrības daļa un ir 
būtiski nodrošināt vidi, kurā 
jaunietis savā brīvajā laikā var 
darboties un attīstīties. Varam 
priecāties, ka novadā jauniešu 
centru paliek vairāk, bet līdz 
ar to aug arī vajadzības.

Varbūt Tev mājās ir kāda la-
bā stāvoklī esoša galda, prāta spē-
le, puzzle vai iespējams pat  teni-
sa/novusa galds, vai kas cits, kas 
varētu būt noderīgs jauniešiem 
brīvā laika pavadīšanai un telpu  

iekārtošanai?  
Ja ir, tad aicinām Tevi piedalī-

ties  akcijā: “Jauniešiem vajag lie-
tas” un dāvināt tās Madonas no-
vada bērnu un jauniešu centriem.

Vēlies ko pajautāt vai ie-
gūt sīkāku informāciju – zvani 
27862080 vai raksti inga.strazdi-
na@madona.lv. 

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

speciāliste jaunatnes un 
ģimenes lietu politikas jomā

Kā ik katru gadu, arī šogad 
biedrība bērniem, jauniešiem 
un pieaugušajiem ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem 
“Mēs saviem bērniem” 
piedalījās reģionālajā 
integratīvās mākslas festivālā 
“Nāc līdzās”. 

Šogad tas notika neierasti. 
Pasākums notika attālināti. Bija 
jāiesūta sagatavoti un nofilmē-
ti priekšnesumi, kurus izvērtē-
ja žūrija. 

Rezultātā uz Lielkoncertu 

tika izvirzīti Teātra studija ar 
priekšnesumu “Rakstu raksti”, 
teātra vadītāja Dace Caune, un 
biedrības ansamblis ar priekš-
nesumu “Mūsos katrā dārgums 
mīt”, vadītāja Gundega Elīza 
Zariņa. Lielkoncerts notika šī 
gada 27. septembrī VEF kultū-
ras pilī un tajā piedalījās Teātra 
studija ar priekšnesumu “Raks-
tu raksti”.

ELITA BADŪNE, 
biedrības  

valdes priekšsēdētāja

Par projekta “Dzīvo” realizāciju

das biedriem un pārvarēt bailes. 
Uzdevumi nebija viegli, katrs no 
tiem lika izkāpt no jauniešiem 
ierastās komforta zonas un pār-
baudīt sevi, tomēr  pozitīva at-
tieksme un komandas darbs pa-
līdzēja pārvarēt šķēršļus un 
izpildīt visus uzdevumus, gūstot 
gandarījumu par paveikto. 

Projekta “Dzīvo” noslēguma 
posmā  līdz  2021. gada 31. de-
cembrim  paredzēts, ka jaunieši 
realizē  savas idejas, kā arī labvē-
līgas epidemioloģiskās situāci-
jas gadījumā 20 jaunieši piedalī-
sies  noslēguma aktivitāte ar divu 
dienu piedzīvojumu dabā, pārgā-
jienu un sarunām pie ugunskura.  
Līdz tam aicinām visus jaunie-
šus (gan tos, kas jau piedalījušies 
kādā no aktivitātēm, gan tos, kas 
vēlās iesaistīties) kopīgi veidot 
video vēstījumu citiem, daloties 
ar pieredzes stāstiem par to, kur 
meklēt iedvesmu un motivāci-
ju darboties, pārvarēt šķēršļus un 
sasniegt savus mērķus, atbildot 
uz jautājumu “Kas Tevi iedvesmo, 
motivē darboties un sasniegt sa-

vus mērķus?”. Filmēšanai iespē-
jams izmantot jebkuru video ra-
dīšanai piemērotu ierīci. Svarīgs 
ir saturs! No iesūtītajiem video 
plānots izveidot video vēstījumu, 
ar kuri dalīties novada sociālajos 
kontos un iedvesmot citus nepa-
doties un sasniegt iecerēto. 

Paldies visiem jauniešiem, 
kas līdz šim ir piedalījušies pro-
jekta aktivitātēs. Madonas novads 
var lepoties ar aktīviem, gudriem,  
pozitīviem un  drosmīgiem jau-
niešiem, kas ir gatavi sadarboties 
un sasniegt mērķus. 

Uz tikšanos projekta noslēgu-
ma aktivitātēs! 

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

Integratīvās mākslas 
festivāls “Nāc līdzās” 2021

Jauniešiem vajag lietas!
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Informējam

Madonas novada pašvaldība Saieta laukums 1, Madona, LV - 4801 64860090 pasts@madona.lv

Ļaudonas pagasta pārvalde Dzirnavu iela 2, Ļaudona,  
Madonas nov., LV - 4862 29337185 laila.petrovska@madona.lv

Dzelzavas pagasta pārvalde Kļavu iela 4, Dzelzava,  
Madonas nov., LV- 4873 26318915 dzelzava@madona.lv

Praulienas pagasta pārvalde Kalna iela 2, Prauliena,  
Madonas nov., LV- 4825

64860080, 
64860085 prauliena@madona.lv

Praulienas pagasta bibliotēka Kalna iela 2, Prauliena,  
Madonas nov., LV- 4825 64860053 praulienasbiblioteka@madona.lv

Mētrienas pagasta pārvalde Mētru iela 1, Mētriena,  
Madonas nov., LV-4865 20371448 metriena@madona.lv

Mētrienas pagasta bibliotēka Skolas iela 7, Mētriena,  
Madonas nov., LV-4865 20371432 metrienasbiblioteka@madona.lv

Ošupes pagasta pārvalde Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pag., 
Madonas nov., LV- 4833 29428560 osupe@madona.lv

Barkavas pagasta pārvalde Brīvības iela 9, Barkava,  
Madonas novads,  LV-4834 64860904 barkava@madona.lv

Vestienas pagasta pārvalde Pagastmāja, Vestienas pagasts,  
Madonas novads, LV- 4855 64871707 vestiena@madona.lv

Liezēres pagasta pārvalde Ozolkalns, Liezēre, Liezēres pagasts, 
Madonas novads, LV 4884 64807246 liezere@madona.lv

Liezēres pagasta biblioteka Vidzemes iela 3 – 19, Liezēre, Liezēres 
pagasts, Madonas novads, LV 4884 26160227 liezeresbiblioteka@madona.lv

Mārcienas pagasta pārvalde Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pag., 
Madonas nov., LV-4852 26305028 marciena@madona.lv

Madonas novada Bērzaunes 
pagasta pārvalde

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., 
Madonas nov., LV - 4853

64807666, 
20372026 berzaune@madona.lv

Sarkaņu pagasta pārvalde Biksēre, Biksēres ciems, Sarkaņu pag., 
Madonas nov., LV -4870

64860876, 
26414793 sarkani@madona.lv

Lazdonas pagasta pārvalde Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas pagasts, 
Madonas novads, LV-4824

64826555, 
28080508 lazdona@madona.lv

Madonas novada bibliotēka Skolas iela 12, Madona, LV- 480 26369471 dacite.tomina@madona.lv

Aronas pagasta pārvalde Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, 
Madonas novads, LV-4847 64807121 arona@madona.lv

Aronas pagasta Kusas 
bibliotēka

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

26167834, 
64829852 solveiga.sare@madona.lv

Aronas pagasta Viesienas 
bibliotēka

“Lautere”, Lautere, Aronas pagasts, 
Madonas novads, LV-4847

64828025, 
27817953 ina.cimere@madona.lv

Kalsnavas pagasta bibliotēka Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads 64807251 kalsnavasbiblioteka@madona.lv

Kalsnavas pagasta pārvalde Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas 
pag., Madonas nov., LV- 4860 64807250 kalsnava@madona.lv

Valsts vienotajos klientu apkalpošanas centros:

Madonas novada Cesvaines pilsētas valsts un 
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs 
(Cesvaines VPVKAC)

Pils iela 1a, Cesvaines pilsēta, 
Madonas novads, LV-4871

66954813 
cesvaine@pakalpojumucentri.lv

Madonas novada Ērgļu pagasta valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas centrs  (Ērgļu VPVKAC)

Rīgas iela 10, Ērgļu ciems, Ērgļu 
pagasts, Madonas novads, LV-4840

66954883 
ergli@pakalpojumucentri.lv

Madonas novada Lubānas pilsētas valsts un  
pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs   
(Lubānas VPVKAC)

Tilta iela 11, Lubānas pilsēta, Madonas 
novads, LV-4830

66954828 
lubana@pakalpojumucentri.lv

Ārstniecības iestādē, kurā veikta vakcinācija.

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 pan-
ta pirmo daļu, tiešo maksājumu 
pakalpojuma nodrošināšana ir 
komercpakalpojums, ko nodro-
šina sabiedrisko ūdenssaimnie-
cības pakalpojumu sniedzējs par 
papildus samaksu, kas nosakāma 
atbilstoši “Dzīvojamo māju pār-
valdīšanas likuma” 17.4 panta re-
gulējumam.

Ar “Dzīvojamo māju pārval-
dīšanas likuma” Pārejas notei-
kumu 18. punktu  likumdevējs ir 
noteicis obligātu pienākumu dzī-
vokļu īpašniekiem pieņemt lēmu-
mu par turpmāko norēķinu veidu. 
Proti, turpināt norēķināties ar sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu sniedzēju, veicot tie-
šos maksājumus par saņemtajiem 
pakalpojumiem, vai norēķināties 
par sabiedriskajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem ar pār-
valdnieka starpniecību.

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 pakalpojumu snie-
dzējs  SIA “Madonas ūdens”, par 
katra rēķina sagatavošanu piemē-
ros papildus maksājumu mēnesī 
EUR 0,99 + PVN apmērā.

Gadījumā, ja tiek pieņemts 
kopības lēmums par norēķināša-
nos ar pārvaldnieka (apsaimnie-
kotāja) starpniecību, sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzējs piestāda vienu rēķinu 
par sniegtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
miem daudzdzīvokļu mājas pār-
valdniekam, kas nodrošina rēķi-
nā norādīto maksājumu sadali 
starp dzīvokļu īpašniekiem, kon-
trolē rēķina apmaksu un nodroši-
na darbu ar debitoriem savlaicīga 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
maksājumu parāda atgūšanai no 
attiecīgā dzīvokļa īpašnieka, kas 
nav veicis maksājumu apmaksu 
pilnā apmērā. Šajā gadījumā pa-
pildus maksājumi no sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniedzēja puses netiek aprēķināti, 
jo netiek nodrošināta tiešo mak-
sājumu veikšana.   

SIA “Madonas ūdens” infor-
mē, ja līdz 2021. gada 1. novem-
brim netiks saņemts daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas kopības 
lēmums par turpmāko norēķinu 
par sabiedriskajiem ūdenssaim-
niecības pakalpojumiem ar pār-
valdnieka starpniecību, tad sākot 
ar 2021. gada 1. novembri dzīvok-
ļa īpašniekam ikmēneša rēķinā 
tiks ietverts papildus maksājums 
par tiešo maksājumu nodrošinā-
šanu EUR 0,99 +PVN apmērā.

Plašāka informācija par 
tiešajiem norēķiniem  

SIA “Madonas ūdens” tīmekļa 
vietnē www.madonasudens.lv

Par SIA “Madonas ūdens” tiešo 
maksājumu sistēmas turpmāko 
nodrošināšanu daudzdzīvokļu māju 
dzīvokļu īpašniekiem

Ir trīs veidu digitālie sertifikāti:

 � par veiktu vakcināciju pret Covid19;
 � veiktā Covid19 laboratoriskā testa rezultāts;
 � Covid19 pārslimošanas fakts.

Sertifikātu var saņemt:

 � elektroniski tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv, pieslēdzoties ar kādu no drošas piekļuves līdzek-
ļiem un sistēmā pieprasot  izveidot savu sertifikātu, kuru var aplūkot un lejuplādēt PDF formātā vai kā 
attēlu.

 � drukātā veidā (ieteicams dodoties uz pasākumiem vai braucienā ārpus Latvijas).
Katrs sertifikāts satur unikālu QR kodu.

Iedzīvotāji, kuri nelieto internetu vai nevar pieslēgties tīmekļvietnē www.covid19sertifikats.lv ar internet-
banku vai citu piekļuves līdzekli, Covid19 sertifikātus var saņemt:

 Pirms došanās uz kādu no 
klientu apkalpošanas centriem, 
vispirms jāsazinās iepriekš, zva-
not vai sūtot epastu, par klientu 
apkalpošanas kārtību Covid19 
epidēmijas apstākļos, īpaši ār-
kārtējās situācijas laikā. 

Līdzi jāņem personu aplieci-

nošs dokuments (pase vai perso-
nas apliecība). Ierodoties klien-
tu apkalpošanas centrā, būs 
jāaizpilda un jāparaksta veidla-
pa. Darbinieks vizītes laikā sa-
gatavos iedzīvotāja digitālo Co-
vid19 sertifikātu un izsniegs to 
papīra formātā. 

Informāciju apkopoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Madonas novada pašvaldībā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās: 

Covid-19 sertifikāta saņemšana, 
ja iedzīvotājs nelieto internetu
Vēlamies atgādināt, ka no šī gada 1. jūlija  
Latvijā uzsākta digitālo Covid-19 sertifikātu 
izmantošana. Tas ir dokumentāls apliecinājums, 
ar kuru pakalpojumu sniedzēji var pārliecināties 
par Covid-19 vakcinācijas, pārslimošanas vai 
veikta testa faktu. Sertifikātus var saņemt gan 
elektroniski, gan kā izdruku.

Valstī izsludinātās 
ārkārtējās situācijas laikā 
mājsaimniecībām, kurām 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss 
beigsies periodā līdz 2022. 
gada 31. janvārim, piešķirtais 
statuss automātiski tiks 
pagarināts bez klienta 
klātbūtnes un jauna 
iesnieguma līdz 2022. gada  
28. februārim, pamatojoties uz 
iepriekš iesniegto iesniegumu 
un dokumentiem. Tāpat 
šajā laikā mājsaimniecībai 
saglabājas visi piešķirtie 
pabalsti un pakalpojumi, 
līdz ar to klientiem NAV 
JĀIERODAS MADONAS 
SOCIĀLAJĀ DIENESTĀ, PIE 
SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM 
SAVĀS ADMINISTRATĪVAJĀS 
TERITORIJĀS, KĀ ARĪ ĒRGĻU, 
CESVAINES UN LUBĀNAS 
SOCIĀLAJOS DIENESTOS!

Ja kādam nepieciešams no 
jauna izvērtēt materiālos re-
sursus atbilstības trūcīgas vai 
maznodrošinātas mājsaimnie-
cības statusam noteikšanai, vai 
kāds ir nonācis krīzes situācijā, 
tad sociālajos dienestos jāvēr-
šas attālināti vai pēc iepriekšē-
ja pieraksta, sazinoties ar sa-
vai dzīvesvietai tuvāko sociālo 
darbinieku.

Atgādinām, ka pie Madonas 
novada Sociālā dienesta (Blau-
maņa ielā 3, Madonā), pie pagas-
tu pārvaldēm un pie Ērgļu, Ces-
vaines un Lubānas sociālajiem 
dienestiem ir izvietotas pasta 
kastes, kurās var atstāt dienes-
tam adresētos dokumentus.

Paldies par sapratni!

Madonas novada  
Sociālā dienesta 

administrācija

Sociālais dienests informē: 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
mājsaimniecības statuss  
tiks pagarināts automātiski
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2021. gada oktobris

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 4  
„Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Madonas 
novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības 21.09.2021. do-
mes lēmumu Nr. 215 (prot. Nr. 10, 
31. p.). Izdoti saskaņā ar Atkritu-
mu apsaimniekošanas likuma 
8. panta pirmās daļas 3. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināša-
nai.

Izstrādātie jaunie Saistošie 
noteikumi nosaka sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Madonas 
novada administratīvajā terito-
rijā, lai aizsargātu vidi, cilvēku 
dzīvību un veselību, nodrošinā-
tu atkritumu dalītu savākšanu un 
reģenerāciju, tādējādi samazinot 
atkritumu poligonā apglabājamo 
atkritumu daudzumu, kā arī vei-
cinātu atkritumu rašanās sama-
zināšanu, dabas resursu efektīvu 
izmantošanu, atkārtoti lietojamu 
materiālu atgriešanu apritē.

Saistošajos noteikumos no-
teikts, ka Madonas novada admi-
nistratīvajā teritorijā ir trīs sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
zonas, ņemot vērā jaunizveidotā 
Madonas novada teritoriju ģeo-
grāfisko izvietojumu.

Saistošajos noteikumos reg-
lamentēta sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas kārtība, no-

teikta atkritumu radīšanas un 
apsaimniekošanas kontroles sis-
tēma.

Saistošie noteikumi paredz 
prasības atkritumu savākšanai 
Madonas novada administratī-
vajā teritorijā, norādot, ka sa-
dzīves atkritumu savākšana Ma-
donas novada administratīvajā 
teritorijā tiek veikta, izmanto-
jot atkritumu dalītās savākšanas 
laukumus, atkritumu dalītās sa-
vākšanas punktus, nešķiroto at-
kritumu konteineru novietnes, 
trafarētos atkritumu maisus, ci-
tus atkritumu apsaimniekotāja 
noteiktos paņēmienus dalīti sa-
vākto atkritumu uzkrāšanai.

Saistošajos noteikumos ir no-
rādīti pašvaldības, atkritumu ra-
dītāja, valdītāja, nekustamā īpa-
šuma īpašnieka un pārvaldītāja, 
publisko pasākumu rīkotāja un 
atkritumu apsaimniekotāja pie-
nākumi sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā.

Saistošajos noteikumos izvir-
zītas prasības sadzīves atkritumu 
dalītai vākšanai un šķirošanai, 
nosakot iespēju visā Madonas 
novada administratīvajā teri-
torijā atbilstoši normatīvo aktu 
noteikumiem un starp atkritu-
mu apsaimniekotājiem un paš-
valdību noslēgto līgumu nosa-
cījumiem. Atkritumu radītājiem 
vai valdītājiem tiek nodrošinā-
ta iespēja iesaistīties atkritumu 
dalītās savākšanas sistēmā un 
izmantot šim nolūkam paredzē-
tos atkritumu dalītās savākšanas 

punktus, laukumus, citus atkri-
tumu apsaimniekotāja noteiktus 
paņēmienus dalīti savāktu atkri-
tumu uzkrāšanai.

Noslēguma jautājumos ie-
tverts, ka līdz Saistošo noteiku-
mu spēkā stāšanās dienai noslēg-
tie līgumi par sadzīves atkritumu 
savākšanu un pārvadāšanu starp 
atkritumu radītāju un atkritumu 
apsaimniekotāju ir spēkā tiktāl, 
ciktāl tie nav pretrunā ar Atkri-
tumu apsaimniekošanas likuma 
regulējumu, ar to saistīto norma-
tīvo aktu regulējumu un Saisto-
šajiem noteikumiem, bet pretru-
nu gadījumā pusēm ir pienākums 
nodrošināt līguma pārslēgšanu 
jaunā redakcijā ne vēlāk kā sešu 
mēnešu laikā no Saistošo notei-
kumu spēkā stāšanās dienas.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā š.g. 1. oktobrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 6  
“Par atbalstu ēdināšanas 
izdevumu segšanai 
attālinātā mācību procesa 
vai karantīnas laikā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 21.09.2021. 
lēmumu Nr. 211 (prot. Nr. 10, 27. 
p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo da-
ļu un Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punktu. Noteiku-
mi pieņemti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzdevu-

mu izpildes nodrošināšanai.
Saistošie noteikumi paredz 

nodrošināt atbalstu ēdināšanas 
izdevumu segšanai izglītojama-
jiem situācijā, kad izglītības ies-
tādēs izglītības ieguves process 
sakarā ar Covid19 izplatību no-
risināsies attālināti vai noteikta 
karantīna.

Saistošie noteikumi paredz 
atbalsta veidus – pārtikas pakas 
vai naudas pabalstu, to apmēru 
un personu loku, kurām ir tiesī-
bas saņemt atbalstu.

Saistošie noteikumi piemēro-
jami ar š.g. 1. septembri.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 7 “Par augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas aprites kārtību 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 21.09.2021. 
lēmumu Nr. 222 (prot. Nr. 10, 38. 
p.). Izdoti saskaņā ar Ģeotelpis-
kās informācijas likuma 13. pan-
ta sesto daļu un 26. panta trešo 
daļu, Ministru kabineta 2012. ga-
da 24. aprīļa noteikumu Nr. 281 
“Augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas un tās centrā-
lās datubāzes noteikumi” 69. un 
79. punktu. Noteikumi pieņem-
ti ar likumu noteikto pašvaldī-
bas funkciju un uzdevumu izpil-
des nodrošināšanai.

Saistošie noteikumi nosaka 
augstas detalizētas topogrāfiskās 

informācijas iesniegšanas, pie-
ņemšanas, pārbaudes, izsnieg-
šanas un atjaunināšanas kārtību 
Madonas novada administratīva-
jā teritorijā, kā arī maksas piemē-
rošanas kārtību par ģeotelpiskās 
informācijas izsniegšanu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā š.g. 1. oktobrī.

Grozījumi Madonas  
novada pašvaldības  
2021. gada 2. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 2  
“Madonas novada 
pašvaldības nolikums”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 30.09.2021. 
lēmumu Nr. 297 (prot. Nr. 11, 43. 
p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 24. pantu. No-
teikumi pieņemti ar likumu no-
teikto pašvaldības funkciju un uz-
devumu izpildes nodrošināšanai.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā š.g. 16. oktobrī.

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

las puses. Ir uzlabota satiksmes 
organizācija, kas nodrošinās sa-
tiksmes drošību gan stāvlauku-
mā, gan pieslēgumos Raiņa un 
Tirgus ielām. 2. kārtā tika izbū-
vēta arī brauktuve 0,124 km ga-
rumā gar kinoteātri “Vidzeme”, 
kas savieno Tirgus ielu ar eso-
šo stāvlaukumu, kā arī izveidots 
savienojums ar 1. kārtā izbūvēto 
stāvlaukumu. Kopējā brauktuves 
un stāvvietu asfaltbetona segu-
ma platība, kas izbūvēta, reali-
zējot auto stāvlaukuma 2. kārtas 
būvdarbus, ir 745 m2. Paplašinot 
jau esošo stāvlaukumu, izbūvētas 
papildu 14 stāvvietas, kas kopējo 
stāvvietu skaitu  visā iekškvartā-
la teritorijā palielina līdz 74. Trīs 
no tām – cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām.

Madonas novada pašvaldības 

projektu ieviešanas nodaļas ce-
ļu inženieris Edgars Gailums ak-
centē, ka, realizējot projektu, tiek 
atrisinātas vairākas problēmas – 
radītas jaunas autostāvvietas, 
kā arī uzlabota satiksmes drošī-
ba pilsētā.  

“Saieta laukumā nereti tiek 
rīkoti publiskie pasākumi, kā, 
piemēram, ikmēneša gadatir-
gus, un cilvēkiem ir grūti cen-
trā atrast brīvu vietu savam au-
to. Paplašinot stāvlaukumu, šī 
problēma tiek būtiski mazinā-
ta. Stāvlaukumam līdzās atrodas 
arī vairākas tirdzniecības vietas, 
kā arī pašvaldības un valsts ies-
tādes, kuru darbiniekiem arī ne-
pieciešams stāvlaukums. Līdz 
šim stāvlaukums Blaumaņa ielā 
3 nebija iecienīts, jo tajā nebija 
horizontālais apzīmējums, un arī 

pats laukums neatbilda standarta 
izmēriem, kas autovadītājiem ra-
dīja grūtības gan novietojot auto, 
gan izbraucot no stāvlaukuma. 
Šobrīd stāvlaukums Blaumaņa 
ielā 3 ir paplašināts un savienots 
ar Tieslietu nama stāvlaukumu, 
kas ļauj šo teritoriju racionāli iz-
mantot, izmantojot iebrauktuves 
no trim ielām – Tirgus, Saules un 
Raiņa,” stāsta Edgars Gailums.

Vēršam iedzīvotāju uzma-
nību, ka stāvlaukumā no Tirgus 
ielas iebraukt un izbraukt varēs 
abos virzienos, savukārt izbraukt 
uz Saules ielas būs ļauts tikai pa 
labi. No Raiņa ielas stāvlauku-
mā iebraukt un izbraukt šobrīd 
ir ļauts abos virzienos, taču no-
slēdzoties projekta 2. kārtai, iz-
braukšana, lai mazinātu ceļu sa-
tiksmes negadījumu risku, tiks 

liegta. Par šīm izmaiņām iedzī-
votājus plašāk vēl informēsim.  

Projekts “Auto stāvlaukuma 
izbūve un satiksmes organizācija 
iekškvartālā starp Saules, Tirgus, 
Blaumaņa un Raiņa ielām Mado-
nā” tiek īstenots par Madonas no-
vada pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem. 1. kārtas būvdarbu izmaksas 
kopā ar PVN veido 166 000 eiro 
(būvdarbus veica SIA „Ošukalns 
celtniecība»), savukārt 2. kārtas 
izbūve izmaksā 71 800 eiro, ie-
kļaujot PVN (būvdarbus veic SIA 
“Ošukalns”).

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Apstiprinātie saistošie noteikumi

Pirms dažiem gadiem auto 
novietošana Madonas centrā 
daudziem autovadītājiem 
mēdza sagādāt raizes, jo 
bieži vien auto stāvlaukumi 
bija pārpildīti. Viens no 
stāvlaukumiem gan bieži 
vien stāvēja pustukšs, jo 
autovadītāji ne pārāk ērtās 
iebraukšanas un izbraukšanas 
dēļ nebija to pārāk iecienījuši.

Runa ir par iekškvartālā starp 
Saules, Tirgus, Blaumaņa un Rai-
ņa ielu esošo stāvlaukumu, kuru 
varētu vēl plašāk izmantot gan 
tuvumā esošo valsts un pašvaldī-
bas iestāžu darbinieki un apmek-
lētāji, gan uzņēmēji, uzņēmumu 
darbinieki un klienti.

2017. gadā Madonas novada 
pašvaldība sāka meklēt iespēja-
mos risinājumus stāvlaukuma 
paplašināšanai, kā arī satiksmes 
organizācijas uzlabošanai. Iece-
re rezultējās jau minētajā projek-
tā, un jau 2018. gadā, kā arī 2019. 
gadā, tika īstenota projekta pir-
mā kārta, kuras ietvaros līdzās 
Tiesu namam tika izbūvēts stāv-
laukums un iebrauktuve tajā (no 
Saules ielas).

Šogad vasaras otrajā pusē tika 
uzsākta 2. kārtas īstenošana, kas 
strauji tuvojas noslēgumam – at-
likuši vien labiekārtojuma darbi, 
horizontālo apzīmējumu uzklā-
šana, kā arī izpilddokumentu sa-
gatavošana. 

Projekta 2. kārtā tika izbūvēta 
jauna iebrauktuve no Tirgus ie-

Noslēgumam tuvojas projekta “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes 
organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām 
Madonā” īstenošana Madonas pilsētas centrā



Šonedēļ savu dalību LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā 
noslēdza martā uzņemtā 
pirmsinkubācijas programmas 
apmācību grupa. Sešu 
mēnešu laikā biznesa ideju 
autori apmeklējuši trīs dienu 
mācības “Biznesa skola”, 
privātās konsultācijas par 
biznesa modeli, fi nansēm un 
zīmolu, dažādus tiešsaistes 
seminārus, kā arī nodarbību 
ciklu “PINK skola”, kas ietver 
9 nodarbības:

Biznesa modeļa veidošana: 
Mērķa klientu izpēte un defi nē
šana;
� Biznesa modeļa veidošana: 
Vērtības piedāvājuma defi nēša
na;
� Biznesa modeļa veidošana: 
Klientu attiecības un kanāli;
� Biznesa modeļa veidošana: 
Resursu un aktivitāšu plānošana;
� Finanses (1. daļa), naudas 
plūsmas sastādīšana;
� Finanses (2. daļa) un uzņēmēj
darbības formas;
� Biznesa modeļa veidošana: 
Validācija un biznesa modeļa iz
vērtēšana;
� Zīmolvedība;
� Prezentācija un prezentācijas 

prasmes.
Iestājoties pirmsinkubā

cijas programmā, dalībnieku 
idejas ir ļoti atšķirīgos attīs
tības posmos, sākot no “man 
ir tikai ideja” punkta, beidzot 
ar jauniem uzņēmumiem, ku
riem jau ir gatavs produkts un uz
sākta pārdošana. Šī iemesla dēļ 
inkubatora komanda katru no no
darbībām cenšas pielāgot, lai in
formācija būtu noderīga visiem 
un spētu atbildēt uz jautājumiem, 
kas rodas gan pakalpojumu snie
dzējiem, gan ražotājiem. 

Tuvojoties programmas nos
lēgumam, biznesa ideju autori 
arvien detalizētāk pilnveido sa

Mežs ne vien priecē un 
dod iespēju tā īpašniekam 
gūt ekonomisku labumu, 
bet arī uzliek pienākumus. 
Viens no tādiem ir veikt 
meža inventarizāciju 
vismaz reizi 20 gados. No 
derīgas inventarizācijas 
meža īpašniekam ir vairāki 
ieguvumi. Aktuāli meža dati 
ir būtiski arī valsts iestādēm, 
piemēram, meža ugunsgrēku 
gadījumā, kā arī gadījumos, 
ja mežu apsēduši kaitēkļi un 
slimības.

Meža inventarizācija 
jāveic vismaz reizi 
20 gados

Meža inventarizācija ir infor
mācijas iegūšana par mežu un 
tam piegulošiem purviem, meža 
infrastruktūras objektiem, me
žā ietilpstošiem pārplūstošiem 
klajumiem, purviem un laucēm 
konkrētā meža īpašumā vai val
dījumā un iegūtās informāci
jas dokumentēšana. Datus par 
veiktajām meža inventarizāci
jām uzglabā Valsts meža dienests 
(VMD) informācijas sistēmā Me
ža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam 
vismaz reizi 20 gados ir jāat
jauno meža inventarizācija, to 
paredz Meža likums. Šogad meža 
inventarizācija beidzas tiem, kas 
to pēdējo reizi veica 2001. gadā. 
20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā 
mežā var būt notikušas būtiskas 
izmaiņas, piemēram, šo gadu lai
kā mežu var būt skārušas vētras, 
lūzuši koki, mežu postījis uguns
grēks, stādīts jauns mežs vai ir 
veikta cirte. 

Veicot inventarizāciju, varēs 
uzzināt aktuālo situāciju mežā 
un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, 
var saņem atbalstu un 
nodokļu atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, 
ka saimniecisko darbību var veikt 
tikai tad, ja ir derīga meža inven
tarizācija. Bez tās nevarēs saņemt 
apliecinājumu koku ciršanai me
žā. Izņēmums ir sauso, bojāto un 
vēja gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepiecieša
ma, lai veiktu atmežošanu – pār
veidotu mežu citā zemes lietoša
nas veidā, piemēram, pārveidotu 
par lauksaimniecības zemi. Tāpat 
inventarizācija nepieciešama, lai 
saskaņā ar normatīvajos aktos 
noteikto, pretendētu uz valsts 
un Eiropas Savienības fi nansē
jumu vai līdzfi nansējumu meža 
nozares atbalsta pasākumu rea
lizācijā.

Meža inventarizācijas datus 
ņem vērā, aprēķinot nekustamā 
īpašuma nodokli. Ja inventarizā
cija ir spēkā, meža īpašnieks sa
ņem nekustamā īpašuma nodok
ļa atlaides par īpašumā esošajām 
jaunaudzēm un saimnieciskās 
darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz 
mežaudzēm, kuras VMD atzinis 
par atjaunotām meža zemē vai 
ieaudzētām lauksaimniecības ze
mē un kurās valdošās koku sugas 
koku vecums pārbaudes gadā ne
pārsniedz:

• skuju un cietajiem lapu ko
kiem 40 gadu;

• mīkstajiem lapu kokiem (iz
ņemot baltalksni) 20 gadu;

• baltalksnim 10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža 
inventarizāciju?

VMD aicina meža īpašniekus 
pārliecināties par inventarizāci
jas derīguma termiņu, ja tas bei
dzies vai tuvojas beigām, veikt 
inventarizāciju un jaunos datus 
iesniegt VMD. Meža inventarizā
cijas veikšana jāplāno laicīgi, jo to 
nav iespējams veikt dažās dienās, 
tas var prasīt pat vairākus mēne
šus.

Par derīguma termiņu meža 
īpašnieks primāri var pārliecinā
ties inventarizācijas izdrukā, ku
ru viņam izsniedzis inventarizā
cijas veicējs. 

Jāņem vērā, ka atsevišķos ga
dījumos inventarizācijas izdru
ka var pievilt, piemēram, ja meža 
īpašnieks inventarizāciju nav ie
sniedzis VMD, ja pēc meža inven
tarizācijas izgatavošanas ir veikta 
īpašuma sadalīšana, kuras rezul
tātā tiek sadalīta arī meža zeme, 
šādā situācijā pastāv prasība iz
gatavot jaunu meža inventarizā
ciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vie
nošanos ar VMD par Meža valsts 
reģistra lietošanu, attiecīgo in
formāciju var iegūt paši no Meža 
valsts reģistra.

Noskaidrot sava meža inven
tarizācijas statusu, var arī attāli
nāti vēršoties jebkurā VMD mež
niecībā neatkarīgi no īpašuma 
atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizā
ciju, brīvi jāizvēlas kāds no ser
tifi cētiem meža inventarizācijas 
veicējiem. Inventarizācijas dar
bus ir tiesīgas veikt tikai sertifi 
cētas personas. Meža inventari
zācijas veicēju saraksts pieejams 
ej.uz/inventarizacijasveiceji. 

Jānoslēdz līgums ar sertifi cēto 
meža inventarizācijas veicēju par 
meža inventarizācijas veikšanu. 
Sertifi cētajam meža inventarizā
cijas veicējam jānodod zemes ro
bežu plāna kopija un aktualizētie 
meža inventarizācijas dati, ja īpa
šumā jau ir bijusi veikta meža in
ventarizācija. 

Sagatavotās meža inventari
zācijas dati jāiesniedz VMD lē
muma pieņemšanai par meža 
inventarizācijas pievienošanu 
Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus 
būt atbildīgiem un veikt uzlik
tos pienākumus – aktualizēt sava 
meža inventarizācijas datus.

Vairāk informācijas par me
ža inventarizāciju var iegūt www.
vmd.gov.lv.

Informāciju sagatavoja
VINETA VILCĀNE,

Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
29386203; 

vineta.vilcane@vmd.gov.lv
 www.vmd.gov.lv
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Noderīgi

Atgādinājums veikt meža inventarizāciju

Dalību LIAA Madonas biznesa inkubatora pirmsinkubācijas 
programmā noslēdz 22 biznesa ideju autori

pārliecību, ka tuvāko gadu laikā 
Madonas un Gulbenes apkārtnē 
darbu uzsāks vai spilgtāk iezīmē
sies vairāki jauni un perspektīvi 
uzņēmumi. Uzņēmumi būs sais
tīti gan ar viesmīlību, gan inova
tīviem pārtikas produktiem un 
funkcionālām dizaina iekštelpu/
ārtelpu mēbelēm, gan ilgtspē
jīgiem mazuļu autiņiem un ci
tiem brīnišķīgiem produktiem 
un pakalpojumiem. Ar visiem 
absolventiem var iepazīties LIAA 
Madonas biznesa inkubatora Fa
cebook lapā.

Atbilstoši valstī noteiktajam 
ārkārtas stāvoklim LIAA Mado
nas biznesa inkubators līdz 15. 
novembrim strādā un klientus 
konsultē attālināti. Sazinieties 
ar mums, rakstot epastu: ma
dona@liaa.gov.lv vai pa tālru
ni 62400907 katru darba dienu 
8.30–17.00. Sekojiet līdzi infor
mācijai sociālajos tīklos, jo jau 
2022. gada pavasarī tiks izslu
dināta pieteikšanās uz nākamo 
pirmsinkubācijas mācību grupu. 

 Informāciju sagatavoja 
ANETE URKA,

LIAA Madonas biznesa 
inkubators, vecākā projektu 

vadītāja

vu biznesa modeli, bet jau strā
dājošie uzņēmumi ievieš jau
nus darbības principus un daudz 
mērķtiecīgāk sāk strādāt pie uz
ņēmuma svarīgajiem procesiem. 
Nereti biznesa ideja mācību laikā 
mainās vai esošā ideja tiek piln
veidota līdz nākamajam attīstī
bas līmenim. Reizēm ideju autori 
nonāk pie slēdziena, ka šī biznesa 
ideja netiks realizēta, vai arī kļūs 

par hobiju, bet arī šā
di lēmumi ir vērtīgi, jo 
palīdz cilvēkiem attīs
tīties un gūt pārliecību 
par tālākiem profesio
nālajiem izaicināju
miem. 

Noslēdzot pirms
inkubācijas program

mu, katrs no jaunajiem uzņēmē
jiem vai biznesa ideju autoriem 
prezentē žūrijai savu uzņēmu
mu, izstrādāto produktu vai pa
kalpojumu un plānoto sava pro
jekta nākotnes attīstību. Žūrijai 
un pārējiem programmas dalīb
niekiem bija iespēja noskatīties 
18 biznesa prezentācijas, kas bi
ja ne tikai kvalitatīvi izstrādātas, 
bet arī iedvesmojošas un radīja 



Valstī noteiktās ārkārtas 
situācijas laikā no 21. oktobra 
līdz 15. novembrim klātienes 
apmeklējumiem Madonas 
novada bibliotēka ir slēgta. 
Ikvienam interesentam 
piedāvājam tikai attālinātos 
pakalpojumus.

Uzziņas un konsultācijas 
sniegsim attālināti. Zvaniet, jau-
tājiet un iespēju robežās centīsi-
mies jums palīdzēt! 

Aicinām izmantot 3td egrā-
matu piedāvājumu. 

Lai kļūtu par “3td eGRĀMA-
TU bibliotēkas” lasītāju, ir jābūt 
reģistrētam  bibliotēkas lietotā-
jam, un ar bibliotēkas ekatalo-
ga autorizācijas datiem (lietotāj-
vārds un parole) jāveic reģistrācija 
vietnē www.3td.lv.

Bibliotēkas reģistrētiem lie-
totājiem, kuriem ir izsnieg-
ti autorizācijas dati, piekļuve ir 
nodrošināta. Platforma “3td e
GRĀMATU bibliotēka” ir augusi 
un pilnveidota gan saturiskā pie-
dāvājuma, gan tehnoloģisko uz-

labojumu ziņā. Grāmatu apjoms 
3td bibliotēkā regulāri ik nedēļu 
tiek papildināts.

Tiem, kuri nav reģistrēju-
šies bibliotēkā, lai nodrošinā-
tu piekļuvi, piedāvājam sazi-
nāties pa telefoniem 64821268 
vai 29471956. Iespējams arī re-
ģistrēties attālināti: aizpildot 
elektronisko reģistrācijas anke-
tu: https://forms.gle/sfGPPpJno-
BeD2sCx6 .

Tāpat informējam, ka grāma-
tu atdošanas termiņi tiks auto-
mātiski pagarināti, taču, ja rodas 
kādas neskaidrības, tad sazinie-
ties ar mums.

Atgādinām par iespēju iz-
mantot datubāzes:

 � Letonika.lv ar piekļuves iespē-
jām enciklopēdijām, vārdnīcām, 
pilnteksta literatūrai, attēliem, 
audio un video ierakstiem, valo-
das uzziņām un citiem informā-
cijas resursiem, 

 � Encyclopaedia Britannica Lib-
rary – universāla daudznozaru 
enciklopēdisko

 � publikāciju datu bāzi bibliotē-

kā, kura noder gan mācību, gan 
studiju, gan darba procesā, ļaujot 
gūt informāciju dažādās zinātņu 
nozarēs.

LNB Digitālās bibliotēkas 
portāli, kur atrodama ļoti daudz-
veidīga informācija. Konsultē-
sim, palīdzēsim.

Informējam, ka Covid 19 ser-
tifikātu izsniegšana Madonas no-
vada bibliotēkā tiek pārtraukta 
līdz 15. novembrim.

Sekojiet līdzi mūsu sociāla-
jiem tīkliem, kur katru nedēļu 
norisināsies dažādi izzinoši, in-
formatīvi konkursi un viktorīnas. 

Tāpat aicinām noskatīties 
mūsu mājaslapā https://biblio-
teka.madona.lv/lv/youtube pro-
jekta “Sarunu vakari “Melnraks-
ti. Tīrraksti”” veidotos sižetus ar 
novadniekiem Aivaru Aiviekstu, 
Anitu Skrjabi un Arturu Vaišļu.

Šeit ir arī iespēja saistošā vi-
deoformātā iepazīties ar Mado-
nas  bibliotēkas vēsturi, dodoties 
neklātienes ceļojumā pa biblio-
tēkas 7 atrašanās vietām Mado-
nā laika posmā no 1923. gada līdz 

mūsdienām “MadONa: Bibliotē-
kas adreses”. Visi video skatāmi 
interneta vietnes Youtube kanā-
lā “Madonas bibliotēka”. 

Lai arī  Bērnu literatūras no-
daļa slēgta apmeklētājiem, tās 
darbinieces un lelle Šarlote ir 
pārliecinātas, ka lasītprieks nav 
zudis un nepazudīs! Ne tikai pie-
augušajiem, bet arī bērniem un 
jauniešiem pieejams plašs elek-
tronisko grāmatu piedāvājums 
Egrāmatu bibliotēkā –  www.3td.
lv. Ir tikai jāpiezvana uz bibliotē-
ku, lai iegūtu autorizācijas datus.

Portāls www.lasamkoks.lv 
piedāvā iepazīt sen izdotas grā-
matas, kas vairs nav pieejamas 
bibliotēkas, bet tāpēc ir vēl jo in-
teresantākas.

Ja esi noguris, tad Šarlote ie-
saka klausīties pasakas, skatīties 
pasaku filmas, spēlēt spēles un 
izmantot krāsojamās lapas www.
pasakas.nn.lv. 

Pavisam drīz, 2022. gada jan-
vārī, noslēgsies lasīšanas veicinā-
šanas mērķprogramma “Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrija 2021”. 

Šis ir brīdis, kad ikviens lasīšanas 
eksperts var mierīgi pārdomāt iz-
lasītās grāmatas un tās novērtēt, 
aizpildot  elektronisko vērtēša-
nas anketu – https://bernuzuri-
ja.limequery.com/179228?lang=lv, 
ievadot kodu NZPTU. Grāmatu 
autoriem, māksliniekiem, tulko-
tājiem un izdevējiem jūsu vēr-
tējums ir pats svarīgākais, jo šis 
ir vienīgais konkurss, kur bērnu 
grāmatas vērtē ikviens no jums.

Pavisam drīz sāksies LNB BLC 
koordinētais Nacionālais “Skaļās 
lasīšanas” konkurss piektklasnie-
kiem. Ir īstais laiks pārskatīt savu 
grāmatplauktu un izvēlēties vis-
interesantāko grāmatu, lai pie-
dalītos aizraujošā sacensībā, ku-
rā uzvarētāji ir visi.

Ja rodas jautājumi vai vien-
kārši gribi parunāties ar lelli Šar-
loti, droši zvani uz Bērnu litera-
tūras nodaļu – 64821926.

Veselību un izturību mums vi-
siem! Uz tikšanos klātienē!

Jūsu  
Madonas novada bibliotēka
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Madonas novada bibliotēkas informācija

Šogad aprit 30 gadi, kopš 
dibināta UNESCO Latvijas 
Nacionālā komisija, kas 
sekmīgai programmu darbībai 
ir izveidojusi sadarbības 
institūciju tīklus, kurā 
līdztekus citām darbojas 
15 atmiņu institūcijas, kas 
glabā UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” 
dokumentāro mantojumu. 

2010. gadā septiņu Latvijas 
muzeju pieteiktā nominācija “Si-
bīrijā rakstītās vēstules uz bērza 
tāss” tika iekļauta šajā program-
mā. Madonas novada bibliotē-
ka arī ir iesaistījusies UNESCO 
ar programmu “Stāstu bibliotē-
ka” un Madonas novadā atrodas 
Strūves ģeodēziskā loka punkti, 
no kuriem viens Ziestu kalnā Ēr-
gļu pusē iekļauts UNESCO Pa-
saules mantojuma sarakstā (otrs 
punkts, kurš iekļauts šajā saraks-
tā, ir Jēkabpils).

Kopdarbībā ar vēl 9 Latvijas 
muzejiem Madonas muzejs vi-
sus šos gadus ir aktīvi darbojies, 
to apliecina izstādes, ekspozīci-
jas, pasākumi,  izdevumi,  plašais  
publikāciju klāsts. Vēstuļu izlase 
pieejama pasaules digitālajā bib-
liotēkā. 

Madonas muzejs šajā nomi-
nācija ir pārstāvēts ar Elzas (Tru-
mekalnes) Serdānes 1950. gadā 
rakstīto sveicienu Lieldienās sa-

Kopdarbībā ar UNESCO

vām mammas māsām. Vēstules 
rakstītas uz bērza tāss, kas bie-
ži vien bija vienīgais pieejamais 
materiāls izsūtījuma vietās.

2011. gada 21. augustā pie 
muzeja krātuves Skolas ielā 12 
atklāja UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” Latvijas na-
cionālajā reģistrā iekļautās nomi-
nācijas “Sibīrijā rakstītās vēstules 
uz bērza tāss” atpazīstamības zī-
mi, kas apliecina muzeja iegul-
dījumu nacionālā dokumentārā 
mantojuma apzināšanā, sagla-
bāšanā un pieejamības veicinā-
šanā. Darbojoties kopā ar citiem 
Latvijas muzejiem ir sagatavo-
tas un eksponētas izstādes visos 
nominācijā iekļautajos muzejos.  

Ar toreizējās Eiropas Parlamen-
ta deputātes Sandras Kalnietes 
atbalstu 2011. gada izstāde tika 
eksponēta arī Eiropas Parlamentā 
Briselē. Emocionālā Elzas Serdā-
nes tikšanās ar briseliešiem bija  
iespēja starptautiskajai auditori-
jai pastāstīt par šīm mūsu valsts 
traģiskajām vēstures lappusēm.  
2011. gadā  tika izdota arī projek-
ta vadītājas, Tukuma muzeja di-
rektores A.Ozolas un vēsturnie-
ka R. Jansona grāmata “Sibīrijas 
vēstules uz bērza tāss” par cilvē-
ku likteņiem padomju represiju 
sistēmā 1941–1956. Grāmatā ie-
kļauts arī Elzas kundzes dzīves-
stāsts. 

Vēstuļu glabātājiem ir izveido-

jusies laba sadarbība ar Francijas 
institūtu Latvijā, un ar šīs institū-
cijas atbalstu Latvijas simtgades 
gadā tika izdota grāmata latvie-
šu, franču, krievu valodā ar ap-
rakstiem par katru vēstules auto-
ru. Publikācijas gatavošanas laikā 
E. Serdānei izveidojās draudzība 
ar Francijas institūtu, tā toreizējo 
direktoru Žilu Bonviālu, un pro-
jektu vadītāju, grāmatas tulko-
tāju Ditu Podskočiju, kuri pirms 
kāda laika, apciemojot Elzas kun-
dzi Madonā, uzaicināja tikties ar 
Francijas ļaudīm Elmes pilsētas 
Otrā Pasaules kara piemiņas vie-
tā. Šobrīd nomināciju muzeji ga-
tavo izstādi eksponēšanai Franci-
jā. Muzejs izsaka sirsnīgu paldies 

Madonas politiski represēto bied-
rībai, īpaši Elzai Serdānei par sa-
darbību un atbalstu. 

Vēstuļu apzināšana turpinās, 
muzejs lūdz atsaukties cilvēku, 
kuriem ir zināms, kur vēl ir sa-
glabājušās vēstules uz bērza tāss, 
jo tās ir laikmeta liecības par mū-
su vēstures traģiskākajiem mir-
kļiem – deportācijām.

Publikācijā izmantots muze-
ja krājuma materiāls MNM37344.

Informāciju sagatavoja  
LĪVIJA ZEPA, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja direktore 

Elzas Serdānes (toreiz Trumekalnes) 
sagatavotais apsveikums, ko 1950. 
gada Lieldienās sūtīja mātes māsām 
Bērzaunes pagastā.

No labās puses: Tukuma muzeja direktore, nominācijas projekta vadītāja A. Ozola, toreizējā Francijas vēstniece Latvijā V.E. Odile Supizona, Elza Serdāne, 
Madonas muzeja direktore L. Zepa, aizmugurē bijušais Francijas institūta Latvijā direktors Ž. Bonviāls, Institūta kultūras projektu koordinatore D. Podskočija. 
2018. gada 11. decembrī.



Šī gada  
1. oktobrī 
tika svinēta 
Skolotāju 
diena, tai 
par godu 
Lubānas 
apvienības 
pārvalde 
dāvāja 
iespēju 
visiem izglītības iestāžu darbiniekiem 
satikties un ļauties atpūtai. Šajā 
vakarā tika prezentēta arī tik ilgi 
gaidītā grāmata “Lubānas vidusskola 
laika lokos”. Ieklausoties fragmentu 
lasījumos, sanākušo acīs brīžiem 
mirdzējās asaras vai atmiņu dzirkstis 
izraisīja diskusijas, atpazīstot sevi 
kādā no stāstiem. 

Ievadvārdi grāmatai... Jau vairāk nekā 
130 gadus Lubānas un tuvējās apkārtnes 
bērniem un jauniešiem ir iespēja izglītī-
bu iegūt tieši Lubānā. Daudzas paaudzes 
te smēlušās zinības lielajai dzīvei. Tie ir 
bijuši gan vidusskolēni, gan ģimnāzisti, 
kā arī pamatskolēni. Lubānas vidusskolas 
pirmais izlaidums notika 1950. gadā. Tā-
tad, aizritējuši jau 70 gadi, kas ir liels ga-
du skaits, salīdzinot ar cilvēka mūžu, bet 
samērā niecīgs gadsimtu ritējumā.

Šajā laikā valstī un sabiedrībā ir noti-
kuši svarīgi vēsturiski pagriezieni, mainī-
jusies sabiedriskā iekārta, bet skolas bēr-
ni joprojām iziet tos pašus attīstības un 
pilnveidošanās posmus, ko savā dzīvē iz-
gājis ikviens no mums. Ar lielāku vai ma-
zāku prieku un zinātkāri ticis mērots tā-
lāks vai tuvāks ceļš, lai nokļūtu savā skolā. 
Te sastapti draugi, skolotāji, te bija pirmās 
vilšanās un ieguvumi, pirmās uzvaras un 
zaudējumi. Un nav svarīgi, vai šajā skolā 
uzsāktas mācības pirmajā klasē vai kādā 
citā klasē. Šī skola tapa par savējo. Skola 
lielākus vai mazākus nospiedumus tomēr 
ir atstājusi ikviena skolēna, vēlāk, pieau-
gušā cilvēka, dvēselē. Tā devusi zināšanas, 
darba mīlestību, prasmi sadarboties, bet 
daudziem labus draugus visam mūžam. 
Skola ir īpaša pasaule, kur visi dzīvo nā-
kotnes gaidās, cenšas to prognozēt un būt 
tai piederīgi. 

Ikvienam skolēnam, skolotājam, dar-
biniekam ar skolu saistās savas atmiņas 
un emocijas. Šīs emocijas un atmiņas ga-
du gaitā pamazām izbāl un izplēn. Tāpēc 
mums likās svarīgi apkopot kaut daļu no 
tām, lai arī pēc gadiem ar tām varētu ie-
pazīties vai atcerēties. Divu gadu garumā 
tapa šis atmiņu stāsts “Lubānas vidussko-
la laika lokos”. Mēs vēlējāmies to prezen-
tēt skolas jubilejas salidojumā 2020. gadā. 
Diemžēl notikumi, kas saistīti ar vīrusa 
COVID19 izraisīto pandēmiju, tam visam 
pārvilka treknu svītru. Mēs saprotam, ka 
tā ir tikai neliela daļa no tā, kas pa šiem 
gadiem skolas dzīvē ir noticis. Aiz kadra 
jeb ārpus stāstu krājuma noteikti ir pali-
kuši daudzi notikumi, varbūt nav nosauk-
ti visi vārdi un uzvārdi, varbūt ir ieviesu-
sies kāda faktu kļūda. Tāpēc lūdzam būt 
saprotošiem, jo šis atmiņu krājums nepre-
tendē uz pilnīgu vēsturisku monogrāfiju. 
Paldies visiem, kuri atrada laiku un vēlēša-
nos, lai ierakstītu kādu atmiņu stāstu mū-
su grāmatā. Svarīgākais ir saglabāt atmi-
ņas par notikumiem skolā, jo šodiena drīz 
būs vakardiena! 

IVETA PEILĀNE,  
Lubānas vidusskolas direktore, 

1982. gada absolvente

Lubānas vidusskolas grāmatu būs 
iespējams arī iegādāties, bet mazliet 
pacietības, jo tiek veiktas dažas 
procedūras, kas saistītas ar atsavināšanas 
procesu. Kad grāmata būs pieejama 
iegādei, par to informēsim. 
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Aktuāli
Iznākusi jauna 
grāmata “Lubānas 
vidusskola laika lokos” 


