
Realizēta ideja 
vai neizsapņota 
ideja? Uzņemšana 
LIAA Madonas 
biznesa inkubatora 
pirmsinkubācijas 
programmā 
turpinās!

3. lpp

No 14. līdz 24. 
oktobrim aicinām 
visus kino baudītājus 
uz kinoteātri 
“Vidzeme”,  
kur būs skatāmas 
starptautiskā kino 
festivāla filmas.

4. lpp

Sociāli 
neaizsargātiem 
cilvēkiem jājūtas 
drošiem par  
savu nākotni!  

6. lpp

Madonas bērnu 
un jauniešu centrā 
turpinās audzēkņu 
uzņemšana interešu 
izglītības pulciņos.

7. lpp

Iedzīvotāju 
ievērībai –  
SIA „Madonas 
namsaimnieks” 
teritorijā darbu sāk 
šķiroto atkritumu 
savākšanas 
laukums.

8. lpp

Lasiet 
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Iepazīsti Madonu ar audio gidu

Sagaidot zelta rudens lapu 
laiku, Madonas viesiem 
izstrādāts jauns pastaigu 
maršruts ar audio gidu. 
Maršruta garums ir 1,8 
km, ejot pa to var apskatīt 
Madonas centra daļu un 
uzzināt informāciju par 
pilsētas attīstības vēsturi.

Pastaigas maršrutā ir 6 ap-
stāšanās vietas ar katedras tipa 

informācijas stendiem. Uz sten-
diem izvietoto informāciju var 
izlasīt vai noklausīties kā audio 
stāstus, vizuālo fonu veido vie-
tu vēsturiskās fotogrāfijas. In-
formācija pieejama latviešu un 
angļu valodās. Lai pastaigas lai-
kā klausītos audio stāstu, nepie-
ciešams viedtālrunis ar QR kodu 
skenēšanas lietotni. 

Maršruta stāsti un to atraša-
nās vietas Madonā: Biržu mui-

ža (kāpnes pie  Biržu un Skolas 
ielu krustojuma), Blaumaņa ie-
la (Upes un Blaumaņa  ielu krus-
tojums), Dzelzceļš (stāvlaukums 
Saules ielā 2A pie Šķeltā ak-
mens), Saules iela (stāvlaukums 
Saules ielā 17B pie Tieslietu na-
ma), Saieta laukums (Saieta lau-
kums 10 pie viesnīcas), Mīlestī-
bas grava (Raiņa un Skolas ielu 
krustojums).

Maršruta ar audio gidu sa-

gatavošanu koordinēja Madonas 
novada Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa. Paldies Mado-
nas Novadpētniecības un māks-
las muzejam par informatīvo at-
balstu. 

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas 
tūrisma darba organizatore

Rudens gadatirgus “KARTUPEĻU SVĒTKI 2021”

25. septembrī  
Saieta laukumu un tuvāko 
apkārtni piepildīs zemnieki 
ar rudens ražas veltēm, 
dārzeņiem un augļiem, 
sastapsim stādu 
audzētājus, dārza tehnikas 
un instrumentu ražotājus 
un tirgotājus, amatniekus, 
mājražotājus un uzņēmējus 
ar tikai pašu ražotu vai 
Latvijā audzētu produkciju. 
Uz tikšanos gaidītākajā 
rudens gadatirgū  
jau no plkst. 8.00 rītā!
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Domes ziņas

Par finansiālu  
atbalstu Cesvaines  
kultūras veicināšanas 
biedrībai

Nolemj piešķirt telpas un fi-
nansiālu atbalstu 200 eiro apmērā 
Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrības projekta “Dzejniecei un 
publicistei Andai Līcei – 80” rea-
lizācijai no Cesvaines apvienības 
pārvaldes budžeta līdzekļiem. No 
šī gada jūlija līdz novembrim pa-
redzētas dažādas aktivitātes (di-
vas literārās tikšanās, dokumen-
tēšana video un tā izplatīšana, 
grāmatu izstāde). Projekts saņē-
mis arī Valsts kultūrkapitāla fon-
da finansējumu.

Par finansiālu  
atbalstu Madonas  
novada bibliotēkas 
projektam

Nolemj sniegt līdzfinansēju-
ma apliecinājumu Madonas no-
vada bibliotēkas pieteikuma ie-
sniegšanai projektam “Nākotnes 
bibliotēka” Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrībā un 
projekta apstiprināšanas gadīju-
mā piešķirt iztrūkstošo finansē-
juma daļu 12 000 eiro tā realizē-
šanai 2022. gadā.

Projektā plānots Madonas no-
vada bibliotēkas telpā, kura tika 
iznomāta kafejnīcas vajadzībām, 
izveidot Digitālo iespēju centru, 
paredzot telpas dizaina maiņu, 
telpas kosmētisko remontu, teh-
noloģiju uzstādīšanu, kinect un 
virtuālās realitātes piedāvājumu. 
Aptuvenās projekta izmaksas – 
22 000 eiro, no kuriem 10 000 ei-
ro ieguldīs LNB Atbalsta biedrība. 

Par aizņēmuma  
ņemšanu SIA “Cesvaines 
siltums” projektam

Piekrīt sniegt galvojumu un 
nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmu-
mu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomei atļaut SIA 
“Cesvaines siltums”, kuras 100% 
kapitāla daļu pieder pašvaldībai, 
ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē 118 766,24 eiro ap-
mērā ar atlikto maksājumu uz 1 
gadu, ar atmaksas termiņu uz 16 
gadiem, ar mainīgu gada 0,5 pro-
centu likmi, likmes fiksēšanas pe-
riodu ik pēc 6 mēnešiem projek-
ta “Siltumtrases izbūve Cesvainē 
no Madonas ielas līdz Dārzu ielai 
1” realizēšanai. Aizņēmumu iz-
ņemt un apgūt 2021. un 2022. ga-
dā, tā atmaksu garantēt ar Mado-

nas novada pašvaldības budžetu.
SIA “Cesvaines siltums” plā-

no veikt 458,5 m garu jaunas sil-
tumtrases būvniecību ar kopējo 
aprēķināto siltumslodzi 414 kw, 
pieslēdzot piecus jaunus klien-
tus, tajā skaitā 3 daudzdzīvokļu 
ēkas Dārzu ielā 2, Dārzu ielā 4a, 
Dārzu ielā 6, Madonas virsmež-
niecības biroja ēku Dārzu ielā 4 
un SIA “Cesvaines komunālie pa-
kalpojumi” biroja ēku un garāžu 
Dārzu ielā 1.

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu  
Lubānas pilsētā un Indrānu 
pagastā 

Nolemj slēgt papildus vie-
nošanos ar pašvaldības kapitāl-
sabiedrību SIA “Madonas nam-
saimnieks” pie 29.06.2020. 
līguma par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu, nosakot SIA 
“Madonas namsaimnieks” pa-
pildus pakalpojuma sniegšanas 
teritoriju – Lubānas pilsēta un 
Indrānu pagasts. Papildus vie-
nošanās slēdzama pēc Madonas 
novada pašvaldības saistošo no-
teikumu “Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Madonas no-
vadā” stāšanās spēkā. 

Par iestādes “Madonas 
novada Sociālais dienests”  
vadītāja amata vienību 

Saskaņā ar Madonas nova-
da pašvaldības 02.07.2021. sais-
tošo noteikumu Nr. 2 “Madonas 
novada pašvaldības nolikums” 
157. punktu, līdz 2021. gada 31. 
decembrim dome izveidos jau-
nu pašvaldības iestādi “Mado-
nas novada Sociālais dienests”. 
Lai varētu tikt izveidota iestā-
de, kā arī iestādes pārvaldes uz-
devuma nodrošināšanas sistēma, 
ir nepieciešams apstiprināt iestā-
des vadītāja amata vienību.

Apstiprina jaunizveidojamās 
Madonas novada pašvaldības ies-
tādes “Madonas novada Sociā-
lais dienests” amata vienību ar 
19.08.2021. Amata vienības no-
saukums – Madonas novada So-
ciālā dienesta vadītājs,  profesi-
jas kods – 1344 03, amata vienību 
skaits – 1, mēnešalgas likme – 1500 
eiro, mēnešalgas fonds – 1500 eiro. 

Par nomas maksas 
samazināšanu

Nolemj samazināt 50% ap-
mērā nomas maksu par Sporta 
un atpūtas bāzes “Smeceres sils” 
un  šautuves (15 mērķu) izman-

tošanu 2021. gada 11. un 12. sep-
tembrī sacensību – “Velobiatlons 
visiem” rīkošanai. Minēto sacen-
sību ietvaros tiks iekļautas arī 
“Baltijas biatlona veterānu” sa-
censības.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot Madonas 
Biznesa inkubatoru no Mado-
nas pilsētas kultūras nama filiā-
les kinoteātris “Vidzeme” telpu 
nomas maksas 10. septembrī no 
plkst. 14.00 līdz 20.00 LIAA Ma-
donas biznesa inkubatora piecu 
gadu pastāvēšanas pasākuma or-
ganizēšanai. 

Nolemj atbrīvot SIA “Izklai-
des producentu grupa 7” no Ma-
donas pilsētas kultūras nama 
telpu nomas maksas koncerta 
“Latviešu kino Dziesmu svētki” 
organizēšanai. Koncerts notika 
13. augustā.

Par iecelšanu amatā 

Ar 2021. gada 20. augustu ie-
ceļ Lanu Kunci par Lazdonas pa-
matskolas direktores amata pie-
nākumu izpildītāju. Iepriekš viņa 
bija Meirānu Kalpaka pamatsko-
las direktore.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu laivu  
nolaišanas vietas  
izbūvei Lubānā

Nolemj piešķirt 11 243,97 ei-
ro laivu nolaišanas vietas izbū-
vei pie Aiviekstes upes Lubānā 
no Lubānas apvienības pārvaldes 
budžeta līdzekļiem Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienesta 
vajadzībām.

Par Ērgļu novada  
teritorijas plānojuma 
darbības termiņa 
pagarināšanu

Nolemj pagarināt Ērgļu, 
Sausnējas un Jumurdas pagas-
tu teritorijas plānojuma 2007.–
2019. gadam darbības termiņu, 
līdz stāsies spēkā un tiks uzsākta 
jaunā Madonas novada teritorijas 
plānojuma īstenošana.  

Par Madonas novada 
ģerboni 

Nolemj atzīt par spēku zaudē-
jušiem jaunizveidotajā Madonas 
novadā iekļauto novadu: Mado-
nas novada, Cesvaines novada, 
Ērgļu novada, Lubānas novada 

ģerboņus. Tiks izstrādāts jauns 
Madonas novada ģerbonis.

Par atbalstu  
sacensību rīkošanai  
Madonā

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Dotība” no Madonas pilsētas 
kultūras nama telpu nomas mak-
sas 11. septembrī no plkst. 12.00 
līdz 20.00 Latvijas kausa izcīņas 
Breaking sacensību rīkošanai, kā 
arī piešķirt biedrībai “Dotība” 350 
eiro apbalvojumu iegādei no paš-
valdības 2021. gada budžeta. 

Breaking dejas ir iekļautas 
2024. gada olimpiskajās spēlēs, 
tās pārstāv Pasaules sporta deju 
federācija, kā arī Latvijas sporta 
deju federācija.

Par finansiālu atbalstu 
Kalsnavas pagasta 
bibliotēkas projektam

Nolemj sniegt līdzfinansēju-
ma apliecinājumu Kalsnavas bib-
liotēkas pieteikuma iesniegšanai 
projektam “Nākotnes bibliotēka” 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrībā un projekta ap-
stiprināšanas gadījumā piešķirt 

līdzfinansējumu 13 205,76 eiro 
projekta realizācijai 2022. gadā.

Dalības mērķis projektā ir āra 
terases izveide Kalsnavas pagasta 
bibliotēkā. Bibliotēkas ideja ir ra-
dīt jaunu bibliotēkas vajadzībām 
pielāgotu telpu āra vidē, lai ap-
meklētājiem piedāvātu mūsdie-
nīgu, neikdienišķu un atraktīvu 
bibliotēkas apmeklējumu. Pro-
jekta pieteikuma kopējā summa 
ir 23 205,76 eiro, no kuras 10 000 
eiro ieguldīs LNB Atbalsta bied-
rība. 

Par Ērgļu vidusskolas 
direktora amata pienākumu 
izpildītāju 

Ar 2021. gada 1. septembri ie-
ceļ Maigu Picku par Ērgļu vidus-
skolas direktores amata pienāku-
mu izpildītāju. Iepriekš viņa bija 
Ērgļu vidusskolas direktora viet-
niece izglītības jomā.

Par sabiedriskā 
pakalpojuma līgumu

Apstiprina SIA “Cesvaines 
siltums” (reģ. Nr. 45403006595) 
pakalpojuma līgumu par siltum-
apgādes pakalpojumu sniegšanu 

iedzīvotājiem Cesvaines pilsē-
tā, uzturot un atjaunojot tehnis-
ko aprīkojumu, lai nodrošinātu 
minēto pakalpojumu izpildi  sa-
skaņā ar konkrētajam pakalpoju-
mam izvirzītajām prasībām. Lī-
guma darbības laiks – 10 gadi no 
līguma noslēgšanas dienas.

Par novada pašvaldības 
noteikumu apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 21 
“Covid-19 infekcijas ierobežo-
šanas pamatprincipu un no tiem 
izrietošo prasību nodrošināšana 
Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestādēs”.

Par kapitālsabiedrību 
kapitāla daļu īpašnieku 
maiņu 

Nosaka, ka ar 2021. gada 1. jū-
liju Madonas novada pašvaldībai 
pieder novada pašvaldībā apvie-
notajām pašvaldībām piederēju-
šās kapitāla daļas šādās kapitāl-
sabiedrībās: 

SIA “Ērgļu slimnīca” (vieno-
tais reģ. Nr. 50003292941, juri-

diskā adrese: Madonas nov., Ēr-
gļu pag., Ērgļi, Parka iela 7);

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” 
(vienotais reģ. Nr. 55403015551, 
juridiskā adrese: Jēkabpils nov., 
Mežāres pag., “Dziļā Vāda”);

SIA “Ūdas” (vienotais reģ. Nr. 
47103000040, juridiskā adrese: 
Madonas nov., Ērgļu pag., Ērgļi, 
Parka iela 33);

SIA “Lubānas KP” (vienotais 
reģ. Nr. 45403005405; juridiskā 
adrese: Madonas nov., Lubāna, 
Oskara Kalpaka iela 4 – 1);

SIA “AP Kaudzītes” (vieno-
tais reģ. Nr. 44103026358; juri-
diskā adrese: Gulbenes nov., Li-
tenes pag., “Kaudzītes”)

SIA “Cesvaines siltums” (vie-
notais reģ. Nr. 45403006595, juri-
diskā adrese: Madonas nov., Ces-
vaine, Veidenbauma iela 18) 

SIA “Cesvaines komunālie 
pakalpojumi” (vienotais reģ. Nr. 
47103000106, juridiskā adrese: 
Madonas nov., Cesvaine, Dārzu 
iela 1).

Par kapitāla daļu turētāju 
(īpašnieku) minētajās kapitālsa-
biedrībās tiek noteikta Madonas 
novada pašvaldība. 

Pēc administratīvi teritoriālās 
reformas īstenošanas 
Madonas novada pašvaldības 
Sociālajā dienestā esam 
saņēmuši ļoti daudz 
jautājumu par sociālajiem 
pabalstiem. 

Veidojot jauno Madonas no-
vada Sociālā dienesta struktūru, 
tika apkopoti dati par Madonas, 

Ērgļu, Cesvaines un Lubānas so-
ciālo dienestu piešķirtajiem so-
ciālajiem pabalstiem un sociāla-
jiem pakalpojumiem. Madonas 
novada pašvaldības Sociālā die-
nesta piešķirtie pašvaldības ini-
ciatīvas pabalsti ir labvēlīgāki ie-
dzīvotājiem, piemēram, pabalsts 
nozīmīgā dzīves jubilejā.

Informējam, ka jaunizveido-
tajā Madonas novada pašvaldībā 

sociālās palīdzības un sociālo pa-
kalpojumu piešķiršanu līdz 2021. 
gada 31. decembrim veiks eso-
šie četri sociālie dienesti – Mado-
nas novada pašvaldības Sociālais 
dienests, Cesvaines Sociālais die-
nests, Lubānas Sociālais dienests 
un Ērgļu Sociālais dienests, pama-
tojoties uz saviem saistošajiem 
noteikumiem par sociālo palīdzī-
bu un sociālajiem pakalpojumiem. 

Šobrīd dome veido jaunu paš-
valdības iestādi – “Madonas no-
vada Sociālo dienestu”, līdz ar 
to tiks izstrādāti jauni normatī-
vie akti – saistošie noteikumi par 
sociālo palīdzību un sociālajiem 
pakalpojumiem, ņemot vērā liku-
mā noteiktās prasības, kur priori-
tārie būs pamata sociālie pabal-
sti – GMI un mājokļa pabalsts, 
un, izvērtējot situāciju un nova-

da budžeta iespējas, tiks noteik-
ta vienota pašvaldības iniciatīvas 
pabalstu sistēma visā Madonas 
novada teritorijā. 

Aicinu būt saprotošiem ša-
jā pārejas periodā un neskaidrī-
bu gadījumā sazināties ar sociālo 
dienestu darbiniekiem.

I. FĀRNESTE, 
Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja p.i. 

Par sociālajiem pabalstiem Madonas novadā
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Aktuāli

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 pārvaldī-
šanas likuma” pārejas noteikumu 
18. punktu likumdevējs ir notei-
cis obligātu pienākumu dzīvok-
ļu īpašniekiem pieņemt lēmumu 
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, tā-
das kā līgumu sagatavošana un 
slēgšana, maksājumu sadale, rē-
ķinu sagatavošana, rēķinu ap-
maksas kontrole, tiesvedības un 
juridiskie pakalpojumi par kat-
ra dzīvokļa saistību neizpildi 
nav uzskatāmas par sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
un ar šīm darbībām saistītie iz-
devumi nav iekļauti pakalpoju-
ma tarifā. Līdz ar to sabiedrisko 
pakalpojumu sniedzējs SIA “Ma-
donas ūdens” par katra rēķina sa-
gatavošanu, piemēros 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 rēķinā 
norādīto maksājumu sadali starp 
dzīvokļu īpašniekiem un kontro-
lē rēķina apmaksu un nodrošina 
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 aprēķi-
nāti, jo netiek nodrošināta tiešo 

maksājumu 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 
nodrošināšanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem

2021. gada septembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubatorā 
no 1. līdz 13. septembrim 
risinājās jauno dalībnieku 
uzņemšana pirmsinkubācijas 
programmā. Tā kā līdz 13. 
septembrim netika sasniegts 
maksimālais dalībnieku 
skaits – 20 biznesa ideju 
autori, tika pieņemts lēmums 
uzņemšanu tupināt un dot 
iespēju tiem, kam ir vēlme 
startēt pirmsinkubācijas 
programmā, bet dažādu 
iemeslu dēļ neizdevās 
aizpildīt nepieciešamo 
dokumentāciju atvēlēto divu 
nedēļu laikā.

Kopumā līdz 16. septem-
brim bija saņemti 15 pieteikumi 
pirmsinkubācijas programmā. Jā-
atzīmē, ka 2021. gada septembra 
uzņemšanā inkubācijas dalībnie-
ki netiek uzņemti.

Pirmsinkubācijas program-
mas pretendenti, kas pieteiku-
mus jau iesnieguši, pārstāv ļoti 
dažādas nozares. Atšķirībā no ie-

Vēl turpinās LIAA Madonas biznesa inkubatora 
pirmsinkubācijas programmas jauno dalībnieku uzņemšana

Par Madonas novada pašvaldības izpilddirektora 
iecelšanu amatā 

Madonas novada pašval-
dības izpilddirektora amatā ar 
2021. gada 14. septembri ieceļ 

Uģi Fjodorovu. Iepriekš viņš bi-
ja Cesvaines novada pašvaldības  
izpilddirektors.

Par atļauju pašvaldības 
izpilddirektora amatu 
savienošanai

Atļauj Madonas novada paš-
valdības izpilddirektoram Uģim 
Fjodorovam savienot amatu ar 
Madonas novada pašvaldības ies-
tādes “Madonas novada Centrā-
lā administrācija” vadītāja ama-
tu no 2021. gada 14. septembra.

Par aizņēmuma  
ņemšanu projekta 
īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 62 192,57 
eiro Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem 
projekta Nr. 3.3.1.0/19/I/006 
“Publisko ceļu izbūve uz uzņē-

mumiem Bērzaunes pagastā” īs-
tenošanai. Aizņēmumu izņemt 
un apgūt 2021. gadā un tā at-
maksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu.

Par dotācijas pieprasīšanu
Nolemj iesniegt Valsts reģio-

nālās attīstības aģentūrā pietei-
kumu par vienreizējās dotācijas 
administratīvi teritoriālās refor-
mas īstenošanas rezultātā ra-
dušos administratīvo izdevu-
mu līdzfinansējuma saņemšanai 
263 644 eiro apmērā: 

Izmaksu veids Summa, EUR

Kārtējie uzturēšanas 
izdevumi 226414

Kapitālie izdevumi 37230

Šāda dotācija tiek piešķirta 
novada pašvaldībai, kura veidojas, 
apvienojoties četrām administra-

tīvajām teritorijām, iesniedzot 
pieteikumu līdz 15. septembrim.

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

priekšējiem gadiem šogad LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā 
pieteikušies vairāk izteikti rado-
šo nozaru pārstāvji, kuru biznesa 
idejas saistītas ar dizaina dāvanu 
iesaiņošanu, kaligrāfiju, apģērba 
apdruku, keramiku un ainavu ar-
hitektūru.  Aptuveni trešā daļa no 
pirmsinkubācijas jaunajiem da-
lībniekiem plāno startēt Mado-
nas uzņēmējdarbības vidē ar pa-
kalpojumiem, bet divas trešdaļas 
jeb 10 jaunie dalībnieki būs ra-
žotāji. 

Gluži kā katrā jauno dalībnie-
ku uzņemšanā arī šogad novēro-
jam tendenci, ka Madonas apkār-
tnē ir cilvēki, kas vēlas atgriezties 
savos lauku īpašumos no Rīgas 
vai no ārzemēm un, izmantojot 
pirmsinkubācijā iegūtās zināša-
nas un kontaktus, attīstīt lau-
ku tūrismu vai lauku viesmīlības 
pakalpojumus. Vēl viens novēro-
jums – rudens periodā ļoti iede-
rīgas ir Latvijā augošās ogas, kas 
satur lielu C vitamīna daudzu-
mu. Arī Madonas biznesa inku-
batorā startē idejas, kas paredz 
šo ogu izmantošanu – kosmētika 

no smiltsērkšķiem un dažāda vei-
da kārumi no cidonijām. 

Arvien biežāk inkubatorā ie-
rodas biznesa ideju autori, kam 
ir skaidra uzņēmējdarbības ide-
ja un pilnīga izpratne par atbal-
stu, ko sniedz inkubatori. LIAA 
biznesa inkubatori darbojas kopš 
2016. gada, un šobrīd redzams, ka 
programma kļuvusi atpazīstama 
un reģiona uzņēmējiem ļoti no-
zīmīga.

Plašāka informācija par jauno 
dalībnieku uzņemšanu – 
madona@liaa.gov.lv un  
pa tālruni 62400907.
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Kultūra

Izstāde par Latviešu 
bēgļu nometnēs vāktiem 
skaitāmpantiem.

No 21. septembra līdz 7. no-
vembrim Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzejā ap-
skatāma izstāde “Vienbil divbil 
trībil trābil! Latviešu bēgļu no-
metnēs krāti skaitāmpanti”, kas 
iepazīstina ar skaitāmpantiem, 
kurus vācbaltietis Oto Bongs pie-
rakstījis Otrā pasaules kara bēg-
ļu nometnēs, kā arī aicina ielū-
koties latviešu bēgļu gaitās caur 
novadnieku Ernas Ķikures un 
rakstnieka Egila Kalmes dzīves-
stāstiem. 

Bēgdami no kara un padomju 
okupācijas, pārvietoto personu 
nometnēs Rietumvācijā nokļuva 
ap 171 000 Latvijas iedzīvotāju. 
Vēstures pētnieks un kolekcio-
nārs Oto Bongs, kurš līdz ar vāc-
baltiešu izceļošanas vilni Latvi-
ju bija atstājis pāris gadu agrāk, 
apbraukāja vairāk nekā 60 bēg-
ļu nometnes, savācot neparas-
tu latviešu folkloras krājumu – 
skaitāmpantus. Bongs iztaujāja 
gan bērnus, gan pieaugušos, pie-
rakstīja ne tikai pašus skaitām-
pantus, bet arī teicēju bērnī-
bas vietas, kurās panti skaitīti. 

“Vienbil Divbil Trībil Trābil”

Vēlāk skaitāmpantu klades ko-
pā ar pārējo apjomīgo krājumu 
Oto Bongs novēlēja Latvijas Na-
cionālajai bibliotēkai. Tagad šis 
skaitāmpantu krājums iedzīvi-
nāts izstādē Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja Iz-
stāžu zāļu mansardā. Izstādes 
nosaukumam ņemta rinda no 
kādreiz Mēdzūlas pagastā skai-
tīta panta: 

Vienbil divbil
Trībil trābil 
Sestik mestik
Kūlik kvēlik
Stebruo vebruo
Tīlip tipps
Pārlauž kāju
Paliek klibs!

(Roberts Āboltiņš, dzimis 1924. 
gadā, skaitījis 10-12 gadu vecumā  
Mēdzūlas pagastā).

Izstādē varēs dzirdēt un ie-
raudzīt, kādus pantus pirms 
simts un vairāk gadiem skaitī-
ja Mētrienā, Litenē, Madonā, Vi-
ļānos, Rucavā, Allažos, Rīgā un 
citviet Latvijā, kā arī iepazīt, kā 
skaitāmpantos pārklājas dažā-
das pagalmos runātās valodas un 
izloksnes un bieži vien iekļaujas 
pašu bērnu izdomātu vārdi. 

Savukārt ieskatu bēgļu gaitās 
varēs gūt caur Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeja 
glabātiem novadnieku – rakst-
nieces Ernas Ķikures (dz. Berzi-
ņas, vīra uzvārdā – Dzelmes) un 
rakstnieka Egila Kalmes (dz. Jānis 
Ozoliņš) – dzīvesstāstiem, kā arī 
dokumentāliem kadriem no bēg-
ļu gaitām un pārvietoto personu 
nometnēm Vācijā, kā arī muzeja 
“Latvieši pasaulē” glabātām bēg-
ļu gaitu liecībām.

Izstādi papildina dažādām 
klašu grupām piemēroti uzdevu-
mi, kas ļaus izstādes apmeklēju-
mu pārvērst par mācību stundu 
muzejā, tādēļ aicinām skolotā-
jus un interesentus sazināties ar 
muzeja speciālistiem un pieteikt 
nodarbību izstādē, zvanot uz tālr. 
64823844.

Izstādi veidojis “Kolektīvs” – 
kuratores Zane Zajančkaus-

ka, Marija Krivošeina; dizaine-
ri Ilze Kalnbērziņa-Prā, Artūrs 
Arnis, Evija Štelpa, Raul Sil-
va, Sabīne Moore; mākslinieki 
un meistari Pauls Kvālis, Justī-
ne Jakuševa, Ieva Saulīte, Anda 
Lāce, Kaspars Groševs, Rūdolfs 
Janovs, Dzintars Volmanis, Līga 
Laurenoviča, Sandra Kivleniece 
sadarbībā ar Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeju, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
vecāko pētnieku Viesturu Zan-
deru, kā arī muzeju un pētnie-
cības centru “Latvieši Pasaulē”. 
Izstādi organizē biedrība “Gra-
fiskie stāsti”. 

Pasākumu finansiāli atbalsta 
Sabiedrības integrācijas fonds no 
Latvijas valsts budžeta līdzek-
ļiem. Izstādes tapšanu atbals-
tījuši arī Valsts Kultūrkapitāla 
fonds, programma “Latvijas sko-
las soma”, Madonas novada paš-
valdība.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Ernas Ķikures (dz. Bērziņas) zīmējums “Gretas bēgļu nometne ar mašīnu” 
(Gretas Migrant Camp with Car), 1949. gads. Madonas muzeja krājums.

Rīgas Starptautiskais kino 
festivāls (RIGA IFF) šoruden, 
no 14. līdz 24. oktobrim, 
aicinās skatītājus gan Rīgā, 
gan visā Latvijā pievienoties 
jau astotajam festivāla 
gadam – kino baudītāju 
maņām tiks nodotas vairāk 
nekā 100 filmas, kas izvietotas 
10 tematiskās sadaļās, tostarp 
5 konkursu programmās. 

Gaidāmas gan daudzskaitlī-
gas pašmāju autoru, gan starp-
tautisku kino zvaigžņu snieguma 
nacionālās pirmizrādes, augst-
vērtīga pasaules kino festivālu 
filmu izlase, kā arī plaša prog-
ramma gan bērniem, gan īsfilmu 
formāta cienītājiem.

Pirmo reizi festivāla vēstu-
rē vairāki klātienes seansi notiks 
arī RIGA IFF filiālēs ārpus Rīgas, 
viena no tām – Madonā, kinote-
ātrī “Vidzeme”. Madonas kinote-
ātrī klātienē būs skatāmas četras 
festivāla filmas:

Madonas kinoteātris “Vidzeme” – Rīgas 
starptautiskā kino festivāla (riga iff) filiāle

RIGA IFF misija ir veidot 
starptautiski atpazīstamu ki-
no notikumu, kas popularizē Rī-
gas tēlu, bagātina Ziemeļeiropas 
reģiona kultūrtelpu un veici-
na inteliģentas, atvērtas un ak-
tīvas sabiedrības attīstību. Rīgas 
Starptautiskais kino festivāls ir 
dibināts 2014. gadā un īsā laikā 
kļuvis par vienu no vērienīgāka-
jiem kultūras notikumiem Latvi-
jā. Tie ir ikgadēji kino svētki, kas 
starptautisko kino industriju ie-
pazīstina ar aktuāliem autordar-
biem no Baltijas jūras reģiona un 
Ziemeļvalstīm un pašmāju kino 
skatītāju – ar pasaules aktualitā-
tēm. Festivāls sekmē sabiedrības 
interesi par aktuālajām norisēm 
mūsdienu kino ainavā un rosina 
dialogu starp skatītājiem un fil-
mu radītājiem.

   ”Laikam nav objektīvu ro-
bežu, tas ir absolūts, vienlaikus 
formā un saturā neparedzams. 
Būtiski ir tas, kā mēs laiku piepil-
dām. Kino var laiku apturēt, pa-

lēnināt, nobīdīt, tas var laiku iz-
stāstīt un paskaidrot, bet nekad 
ne iztukšot. Veltiet 11. oktobra 
dienu festivāla kino pieredzei – 
apziņu paplašinošam un prātu 
uzasinošam piedzīvojumam; ko-
lektīvam vai individuālam – tā 
ir jūsu izvēle, mēs parūpēsimies 
par abām,” novēl RIGA IFF vadī-
tāja Liene Treimane.

Šogad festivāla sauklis ir 
“There is always time.” jeb “Laiks 
ir vienmēr.” To ataino arī kurato-
ru izvēles, programmu sadaļās ie-
kļaujot gan darbus, kas meistarīgi 
virpina pagātnes un nākotnes pa-
vedienus, gan parafrāzes par ta-
gadnes laiku, iespējami notikušo 
un nākamības vīzijas.

Informāciju sagatavoja  
AIGARS NOVIKS, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākais 

speciālists kultūras jomā

Vai zināji, ka H. Medņa 
kultūrizglītības centrā 
“Dziesmusvētku skola” 
atrodas lielais  
Dziesmusvētku skapis –  
vieta, kur apkopoti materiāli, 
gan par Vispārējiem  
dziesmu svētkiem, gan 
Skolēnu dziesmu svētkiem, 
kā arī Baltijas studentu 
dziesmu svētkiem 
“Gaudeamus.” 

Brīvas vietas lielajā Dzies-
mu skapī vēl daudz, tāpēc, ja arī 

Piepildīsim Dziesmusvētku skapi kopā!

 � 14. oktobrī 19.30 RIGA IFF 
Atklāšanas vakars ar “Es piedzi-
mu Resellīni”, režisors Alesand-
ro Rosellīni.

 � 19. oktobrī 20.30 “Cilvēciskie 
faktori”, režisors Ronijs Trokers. 

 � 20. oktobrī 21.30 “Lietas, ko 
mēs sakām, un lietas, ko mēs da-
rām”, režisors Emanuels Murē. 

 � 23. oktobrī 13.30 “Psihoze 
Stokholmā”, režisors Marija Be-
ka. 

Biļetes uz seansiem iegādā-
jamas interneta vietnē www.ri-
gaiff.lv. 

Klātienes seansi norisinā-
sies “zaļajā režīmā” (uzrādot 
Covid-19 vakcinācijas vai pār-
slimošanas faktu apliecinošu do-
kumentu). Savukārt tiešsaistē 
lielāko programmas daļu varēs 
noskatīties ikviens festivāla vie-
sis no jebkuras vietas Latvijas te-
ritorijā.

tu esi piedalījies kādos no šiem 
svētkiem, un, iespējams, no tiem 
saglabājusies kāda dziesmu grā-
mata, nozīmīte vai citi materiā-
li, ļoti priecāsimies, ja papildināsi 
lielo Dziesmusvētku skapi ar sa-
vām atmiņām un liecībām.

Aicinām dalīties ar šo infor-
māciju, uzrunājot arī vecākus, 
brāļus, māsas, vecmammas un 
vectētiņus, kaimiņus un drau-
gus – piepildīsim Dziesmusvētku  
skapi  ar atmiņām, dziesmu grā-
matām u.c. materiāliem KOPĀ!

Materiālus iespējams nodot  

uz vietas “Dziesmusvētku sko-
lā” vai, sazinoties pa tālruni 
28080668, kā arī izmantojot sa-
ziņai e-pastu: dziesmuskola@
madona.lv. Savukārt Dziesmu-
svētku skolas aktivitātēm vari 
sekot līdzi sociālajos tīklos Fa-
cebook un Instagram: Dziesmus-
vētku skola.

KINTIJA KRASTIŅA, 
H. Medņa  

kultūrizglītības centra 
“Dziesmusvētku skola” 

vadītāja
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Aktuāli

Jau trīspadsmito reizi, Latvijā 
notika akcija “Satiec savu 
meistaru”  un devīto gadu 
tajā piedalījās tautas nams 
“Kalnagravas”, piedāvājot 
interesentiem iepazīt un 
apgūt visdažādākās  
prasmes. 

Šoreiz Sarkaņos Amatu sko-
lā interesentiem tika piedāvā-
tas divas meistarklases. Paķeles, 
jeb, vienkāršāk izsakoties, prie-
vītes darināšanā pinot, piedalī-
jās 10 dalībnieces no Madonas 
un Sarkaņu pagasta.  Aušanas 
studijas vadītāja Daira Drozdo-
va šo prasmi ierādīja iesācējiem 
un arī tiem, kas jau šo prasmi bi-
ja pamēģinājuši pašmācības ceļā.

Savukārt mājas tortes cepša-
nas meistarklasē piedalījās 9 da-
lībnieces no Madonas, Cesvai-
nes, Sauleskalna, Lazdonas un 
Sarkaņu pagasta. Savā pieredzē 
dalījās meistare ar daudzu gadu 
pieredzi Mirdza Akmentiņa. No-
darbību laikā tika iegūta teorē-
tiska informācija kulinārijas no-
slēpumos, tāpat kopīgi izcepta 
torte, kurā ikviena no dalībnie-
cēm varēja pamēģināt gan gata-
vot mīklu, gan uzzināt, kā pareizi 
pagatavot vārīto krēmu. Un, pro-
tams, kā gala produktu padarīt 
skaistāku dekorējot.

Kā atzina abas meistarklašu 
vadītājas, – prieks, ka interese 
par latviskām tradīcijām un pras-
mēm nezūd un piesaista arvien 
jaunus interesentus, un kā pie-

Amatu prasmju apgūšana Sarkaņos
pati mācījusies Sarkaņu pamat-
skolā un Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolā. Lāsma ir absol-
vējusi Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolu un izglītību turpināju-
si Rīgas Celtniecības koledžā un 
Latvijas Mākslas akadēmijā, ku-
ru šajā vasarā absolvēja, kļūs-
tot par profesionālu restaurato-
ri. Lāsma dalījās savā pieredzē 
dažādu priekšmetu restaurāci-
jā un atjaunošanā, kas iegūti gan 
praksēs mācību laikā, gan šo-
brīd darbā Latvijas Etnogrāfiska-
jā brīvdabas muzejā. Kā projek-
ta noslēgumā atzina pati Lāsma, 
šīs nodarbības bija tikai ievads 
restaurācijas un atjaunošanas 
noslēpumos, jo katrai lietai un 
darbam vēl nepieciešama arī in-
dividuāla konsultācija. 

Projektā iesaistītajiem dalīb-
niekiem ieceru daudz un atliek 
vien novēlēt, lai izdodas viss, kas 
iecerēts, jo Lāsma ir gatava sa-
darbību turpināt un sniegt kon-
sultāciju un atbildes uz visiem 
jautājumiem, kas radīsies darba 
gaitā.

Ikdienā Amatu skolā ir sācies 
jauns mācību gads, un ikviens ir 
aicināts pievienoties aušanas un 
rokdarbu studijām, jo zināšanu 
un prasmju nekad nevar būt par 
daudz.

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA, 

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas vadītāja

Meistarklases Amatu skolā akcijas “Satiec savu meistaru” ietvaros apmeklēja liels skaits interesentu. 

Rollerlsēpošanā tāpat kā 
distanču slēpošanā ziemā 
pasaules čempionāti 
norisinās reizi divos gados. 
Iepriekšējais pasaules 
čempionāts rollerslēpošanā 
norisinājās pirms diviem 
gadiem pie mums Madonā, 
bet šogad stafeti pārņēma 
Itālija, pulcējot 15 valstu 
sportistus.

Latviju šajā pasaules čempio-
nātā pārstāvēja pieci labākie sa-
vu grupu pārstāvji, no kuriem 3 
bija madonieši. Mūsu izlasē tika 
iekļauti pieaugušo grupas līde-
ri Raimo Vīgants un Kitija Auzi-
ņa (abi Madona), labākie juniori 
Lauris Kaparkalējs (Madona) un 
Samanta Krampe (Rīga), kā arī 
junioru vicelīderis Rainers Pa-
eglis (Sigulda). Visi trīs mado-
nieši Itālijā atradās jau no 7. sep-
tembra, aizvadot treniņnometni 
pirms gaidāmā pasaules čempio-
nāta.

Itālijas kalnu ciematā Valdi-
fiemmi notiekošo pasaules čem-
pionātu rollerslēpošanā (16.–19. 
septembrim) Latvijas izlases da-
lībnieki noslēguši ar atzīstamu 
sniegumu klasiskā stila distancē 
ar masu startu, visās četrās gru-
pās tiekot desmitniekā. Labākos 
rezultātus ar iegūto 6. un 7. vietu 
sasniedza madonieši Lauris Ka-
parkalējs un Raimo Vīgants.

Pasaules čempionāta pirmajā 
dienā brīvā stila distancē Lauris 
Kaparkalējs bija vienīgais no mū-
su pārstāvjiem visās četrās gru-

rādījums tam – daļa no dalībnie-
cēm bija gados  jaunas sievietes.

Vēl septembrī Amatu skolā ti-
ka realizēts Madonas novada paš-
valdības izglītības programmu 
konkursa atbalstīts projekts “Ve-
cas lietas jaunā izskatā”. Projek-
ta dalībnieki guva vispārīgu ie-
skatu restaurācijā, tās terminos, 
iepazinās ar restaurācijas mate-

riāliem pa grupām, ieguva infor-
māciju, kā izvērtēt bojājumus, kā 
noteikt, kas vērtīgs, kas nē, tāpat 
guva vērtīgus padomus, kas sais-
tās ar gleznu, mēbeļu, auduma iz-
strādājumu, metāla priekšmetu, 
papīra priekšmetu uzglabāšanu, 
eksponēšanu un kopšanu. 

Kā atzina projekta dalībnie-
ki, ļoti vērtīgi bija arī padomi par 

vienkāršu bojājumu novēršanu, 
ko var veikt pats, un uzzināt, ku-
rā brīdī jāvēršas pie profesionā-
ļa. Tika iztirzātas kļūdas, ar ku-
rām visbiežāk saskaras, mēģinot 
restaurēt savu mēbeli, tāpat ar 
problēmām, kas var rasties dar-
ba gaitā.

Meistarklasi vadīja Lāsma 
Dumerāne-Krūze, kas savulaik 

Madonas rollerslēpotāji ar atzīstamiem panākumiem 
startējuši pasaules čempionātā Itālijā

pās, kuram  izdevās iekļūt des-
mitniekā. Madonietis junioru 
konkurencē ieguva 6.vietu. Otrā 
disciplīna 200m sprints Latvijas 
pārstāvjiem izvērtās daudz veik-
smīgāka, jo mūsējie bija ne tikai 
desmitniekā visās četrās grupās, 
bet tika izcīnīta arī pirmā medaļa, 
ko sarūpēja trešā ātrākā junioru 
sprintere Samanta Krampe. 

Trešajā sacensību dienā ko-
mandu sprintā 13,5 km (6 x 2,25 
km) Latvija bija pārstāvēta ti-

kai junioru puišiem. Ar deviņu 
citu valstu sacentās Lauris Ka-
parkalējs un Roberts Paeglis. 
Madonas–Siguldas duets līdz 
distances vidum jeb trešā posma 
beigām līdzvērtīgi cīnījās ar va-
došajām valstīm, atrodoties čet-
ru komandu grupā 4.–7. vietai, ti-
kai 5 sekundes aiz pirmajām trim 
līdervienībām. Taču, sākot no ce-
turtā posma līderi kāpināja tem-
pu, kam mūsu puiši nespēja tu-
rēt līdzi, tādējādi finišējot 7. vietā. 

Lauris Kaparkalējs klasis-
kā stila distancē paveica to pa-
šu, ko čempionātā pirmajā startā 
brīvā stila distancē, proti, ieguva 
sesto vietu (+1:58). Tikmēr lielā-
ko ieguldījumu komandu sprintā 
veikušais Rainers Paeglis finišēja 
divpadsmitais (+3:49). Pasaules 
kausa posmā Madonā uzvarēju-
šais Maksims Lipkins no Krievi-
jas ieņēma trešo vietu, bet par 
čempionu kļuva mājinieks Eli-
ja Barps, kurš pasaules junioru 
čempionātā ziemā izcīnīja bron-
zu stafetē un 7. vietu individuāli. 

Savu augstāko vietu čempio-
nāta pēdējā dienā sasniedza Rai-
mo Vīgants, kurš ieguva 7. vie-
tu (+2:18). Madonietis varēja būt 
augstāk, ja ne problēmas ar rol-
lerslēpēm. Uzvaru svinēja pasau-
les vicečempions distanču slē-
pošanā un pagājušā ziemā divas 
reizes pasaules kausa posmos 
trijniekā tikušais Aleksejs Čer-
votkins no Krievijas. 

Abas mūsu meitenes ieņēma 
desmito vietu, madoniete Kitija 
Auziņa pieaugušo grupā, bet Sa-
manta Krampe – junioru konku-
rencē. Ja Auziņai, kuras grupā ot-
ro vietu ieguva divkārtējā šī gada 
pasaules vicečempione distan-
ču slēpošanā Natālija Ņepraje-
va, desmitā vieta uzskatāma par 
panākumu, tad no Krampes tika 
gaidīts vairāk. Taču SS “Arkādija” 
pārstāve daudz laika pazaudēja 
radušos problēmu dēļ ar roller-
slēpēm. 

Lauris Kaparkalējs apzinās, 
ka komandu sprintā nav izdevies 

startēt tā, kā bija cerēts. “Pirms 
komandu sprinta starta jutos labi, 
bet sacensību laikā pārāk ātri no-
guru. Noteikti šis nebija mans la-
bākais sniegums. Neskatoties uz 
to, Rainers Paeglis savu distan-
ces daļu veica teicami un stabili, 
līdz ar to beigās ierindojāmies 7. 
vietā,” sava komandas biedra vei-
kumu izceļ Kaparkalējs, piebils-
tot, ka konkurence bijusi spēcīga. 
“Noslēdzošajā sacensību dienā 
klasikā ar masu startu man izde-
vās parādīt savu labāko sniegu-
mu. Vēl kāpuma vidū biju 8. po-
zīcijā, tomēr uz beigām “tiku pie 
otrās elpas”, kas palīdzēja apdzīt 
vēl divus konkurentus pirms fini-
ša,” stāsta Lauris, kurš ir  patei-
cīgs visiem atbalstītājiem un līdzi 
sekotājiem visā sezonas garumā.

Pasaules kausu rollerslēpoša-
nas sezona ir noslēgusies! Aizva-
dīti PK posmi Slovākijā, Igauni-
jā, Latvijā un nupat kā noslēdzies 
Pasaules čempionāts Itālijā!

Ņemot vērā, ka šīs bija pēdē-
jais šī gada PK posms rollerslēpo-
šanā, zināmi sezonas kopvērtēju-
ma līderi. Sezonas kopvērtējumā 
junioru konkurencē esam izcī-
nījuši abas zelta medaļas: Lau-
rim Kaparkalējam un Samantai 
Krampei! Savukārt, elites vīru 
grupā madonietim Raimo Vīgan-
tam - sudrabs! Varam būt patie-
si lepni!

Informāciju sagatavoja  
IVARS BĀCIS, 

Latvijas Slēpošanas 
federācijas pārstāvis 

Distancē Lauris Kaparkalējs.
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Aktuāli

Deinstitucionalizācija (DI) 
ir pārmaiņu process, lai 
pakalpojumus ilgstošās 
aprūpes centros jeb 
institūcijās aizstātu ar 
sabiedrībā balstītiem 
sociālajiem pakalpojumiem 
vai ģimeniskai videi 
pietuvinātiem 
pakalpojumiem. 

Madonas novadā DI projekta 
ietvaros tiks īstenoti pakalpoju-
mi – ģimeniskai videi pietuvināts 
pakalpojums (ĢVPP), jauniešu 
māja, grupu dzīvokļi cilvēkiem 
ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT), dienas centrs bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
(FT), atelpas brīdis, sociālās reha-
bilitācijas centrs  bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem (FT),  
dienas aprūpes centrs cilvēkiem 

ar garīga rakstura traucējumiem 
(GRT).

Ģimeniskai videi pietuvināta 
pakalpojuma īstenošanā Mado-
nas novada Liezēres pagasta Ozo-
los paredzēts, ka bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušiem bēr-
niem būs iespēja augt un dzīvot 
pēc iespējas ģimeniskai videi pie-
tuvinātos apstākļos. Ikdiena bēr-
niem risināsies līdzīgi, kā tas no-
ris ģimenē – tiks gatavots ēdiens, 
veikta dzīvokļa uzkopšana, gata-
voti mājas darbi skolai, atbilsto-
ši budžetam plānoti tēriņi, tāpat 
bērni dosies uz skolu un interešu 
pulciņiem. Ikdienā kopā ar bēr-
niem būs audzinātājas, kuras no-
drošinās bērnu aprūpi, palīdzēs 
un atbalstīs bērnus, kā arī visos 
ar ikdienas dzīvi saistītos jautā-
jumos iesaistīs bērnus, palielinot 
atbildību par ikdienas dzīves or-

ganizēšanu ģimeniskā vidē, kā arī 
veicinot bērnu spējas un gatavību 
patstāvīgai dzīvei.

Pakalpojums paredzēts 6 bēr-
niem, tā īstenošanai būs nepie-
ciešami sekojoši darbinieki: 4  so-
ciālie audzinātāji vai aprūpētāji, 
1 sociālais rehabilitētājs, 1 sociā-
lais darbinieks, 1 psihologs.

Šobrīd daudzi jaunieši, kas 
auguši bērnu aprūpes institūci-
jās, sasniedzot pilngadību, ir ne-
sagatavoti patstāvīgai pieaugu-
šo dzīvei. Bieži viņi nav pieraduši 
paši rūpēties par savu apģērbu, 
ēdienu, plānot budžetu, apmak-
sāt rēķinus. Lai pāreja uz pie-
augušo dzīvi būtu veiksmīgāka, 
Madonas novada Liezēres pagas-
ta Ozolos tiks izveidota “jaunie-
šu māja”, kurās zinoši speciālisti 
palīdzēs 15–18 gadus veciem jau-
niešiem uzsākt patstāvīgu dzīvi.  

Pakalpojums nodrošinās 8 
jauniešu vajadzības, ko palīdzēs 
īstenot 4 sociālie audzinātāji, 1  
sociālais darbinieks, 1 sociālais 
rehabilitētājs.

Īstenojot pakalpojumu “Gru-
pu dzīvokļi cilvēkiem ar GRT” Ma-
donas novada Liezēres pagasta 
Ozolos, klienti dzīvotu dzīvokļos 
un apgūtu patstāvīgai dzīvei ne-
pieciešamās prasmes un iemaņas 
ar sociālā darbinieka, aprūpētā-
ju un sociālā rehabilitētāja atbal-
stu, kas nozīmē jaunu darba vietu 
izveidi. Klientiem, kuri pārcelsies 
no sociālās aprūpes iestādēm uz 
dzīvi grupu dzīvokļos, tiks nodro-
šināts sociālais mentors, kurš pa-
līdzēs adaptēties jaunos apstāk-
ļos, sniegs psiholoģisku un fizisku 
atbalstu. Visu diennakti tiktu no-
drošināta iespēja konsultēties pie 
kāda no grupu dzīvokļa speciālis-

tiem vai vienkārši aprunāties, ja 
rodas tāda nepieciešamība. 

Pakalpojums tiks sniegts 14 
klientiem un to nodrošinās 4 so-
ciālie aprūpētāji, 1 sociālais darbi-
nieks, 1 sociālais rehabilitētājs.

DI projekta mērķauditorija ir 
sociāli neaizsargāti cilvēki, kuri 
nevar būt droši par savu nākotni. 
Saskaņā ar likumu “Par pašvaldī-
bām” viena no pašvaldības funk-
cijām ir “nodrošināt iedzīvotā-
jiem sociālo palīdzību (sociālo 
aprūpi)”. Tāpēc novadā nepiecie-
šama ne tikai atbalstoša pašval-
dība, bet arī saprotoša sabiedrība, 
kas spēj pasniegt palīdzīgu roku.

ZIGFRĪDS GORA,  
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētāja 
vietnieks izglītības, kultūras 

un sociālajos jautājumos

Deinstitucionalizācija novadā 

Projekts “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai  
Madonas novadā” 
Madonas novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar 
Centrālo finanšu un 
līgumu aģentūru par 
projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/041 
“Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas 
novadā” īstenošanu.

Projekta kopējās izmaksas – 
1 445 534,63 eiro, no tām Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums – 763 815,33 eiro, valsts 
budžeta dotācija – 81 646,73 ei-
ro. Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 600 072,57 ei-
ro. Projekta mērķis: Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu in-
frastruktūras izveide un attīstī-
ba Madonas novada pašvaldībā. 

Plānotie rezultāti:
1) jauna kotedžas tipa ēka 

Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres 
pagastā, Madonas novadā ģime-
niskai videi pietuvināts pakal-
pojums ar normatīviem atbils-
tošām 6 vietām;

2) “līvānu” tipa ēkā – Zaļā 
iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā jauniešu mājas 
pakalpojums, nodrošinot nor-
matīviem atbilstošas 8 vietas;

3) Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, nodrošinot nor-
matīviem atbilstošas 13 vietas;

4) Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā Sociālās rehabili-
tācijas centrs bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem ar ie-
spēju sniegt pakalpojumu 38 
bērniem;

5) Parka ielā 4, Madonā, 
Madonas novadā Atelpas brī-
ža pakalpojums bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbils-
tošas 5 vietas;

6) Jaunatnes ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā grupu dzīvokļa pakalpo-
jums, nodrošinot normatīviem 
atbilstošas 14 vietas;

7) Parka ielā 6, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centrs pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbils-
tošas 22 vietas.

Projekta īstenošana
Projekta īstenošanas ter-

miņš – 31.12.2022.
Projekta ietvaros izstrādā-

ti būvprojekti 4 infrastruktūras 
objektiem: “Biroju ēkas pārbū-
ve par daudzfunkcionālu sociālo 
pakalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
Parka ielā 4, Madonā, Madonas 
novadā”, “Skolas un jauniešu 
centra pārbūve par dažādu so-
ciālo grupu kopdzīvojamo māju 
Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā”, 

“Dzīvojamās ēkas pārbūve Za-
ļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā”, “Dzīvoja-
mās mājas jaunbūve Ozolu ielā 
1, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā”.

Šobrīd notiek būvdarbi šādos 
objektos:

“Dzīvojamās mājas jaunbū-
ve Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā”. 
Būvdarbus veic SIA “Trast bū-
ve”, autoruzraudzību veic SIA 
“B&Lprojekti”, būvuzraudzību 
veic SIA “Sistēmeksperts”.

“Dzīvojamās ēkas pārbūve 
Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pa-
gastā, Madonas novadā”. Būv-
darbus veic SIA “Ošukalns celt-
niecība”, autoruzraudzību – SIA 
“KPB projektētājs.lv”, būvuzrau-
dzību – SIA “Sistēm eksperts”.

Būvdarbu uzsākšana šobrīd 
tiek organizēta arī objektā “Biro-
ju ēkas pārbūve par daudzfunk-
cionālu sociālo pakalpojumu 
centru bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem Parka ielā 
4, Madonā, Madonas novadā”. 
Būvdarbus veiks SIA “Erbauer 
group”, autoruzraudzību – SIA 
“KPB projektētājs.lv”, būvuzrau-
dzību – SIA “Būvrem”.

Informāciju sagatavoja  
INESE SOLOZEMNIECE, 

Madonas novada Centrālās 
administrācijas Projektu 

ieviešanas nodaļas vadītāja 

Latvijas 
Ģeotelpiskās 
informācijas 
aģentūra ir 
Aizsardzības 
ministrijas 
pārraudzībā 
esoša valsts pārvaldes iestāde, 
kas saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likumu un 
Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 384 „Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem 

iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas 
pamatdatus.

Aģentūras darbinieki laika 
periodā no 2021. gada septem-
bra līdz decembrim veiks valsts 
ģeodēziskā tīkla punktu apse-
košanas un sakārtošanas darbus 
Vidzemes reģionā, tai skaitā Ma-
donas novada Cesvaines, Ērgļu, 
Jumurdas un Sausnējas pagastu 
teritorijās. 

Saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likuma 9. panta pirmo 

daļu, nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, tiesiskais valdītājs vai lie-
totājs neierobežo ģeodēzisko un 
kartogrāfisko darbu veikšanu sa-
vā īpašumā esošajā vai pārvaldā-
majā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepiecie-
šamības gadījumā var uzrādīt. 

Valsts ģeodēziskā tīkla uztu-
rēšanas darbus veic ģeodēzistu 
grupa, kuri izpilda šādus darbus:

 � Veic ģeodēziskā punkta mek-
lēšanu apvidū.

 � Atrastai grunts zīmei pēc ne-

pieciešamības atrok punkta cen-
tru un veic fotografēšanu.

 � Veic ģeodēziskos mērījumus 
punktā.

 � Grunts zīmei izveido vai at-
jauno aprakumu (kupicu) un pēc 
nepieciešamības ierīko norādī-
tājstabu,

 � 5 m rādiusā no punkta centra 
veic krūmu un koku līdz 12 cm 
diametrā nociršanu.

 � Fotografē sakārtoto ģeodēzis-
ko punktu un sagatavo punkta 
abrisu.

 � Atrastu sienas zīmi attīra no 

rūsas un citiem uzslāņojumiem.
 � Virs sienas zīmes pēc nepie-

ciešamības piestiprina informē-
jošo plāksnīti.

 � Fotografē sakārtoto ģeodēzisko 
punktu un sagatavo punkta abrisu. 

Informācija par Aģentūru –
interneta vietnēs www.lgia.gov.
lv un  http://map.lgia.gov.lv.

Informācija par valsts ģeodē-
ziskā tīkla punktiem – vietnē htt-
ps://geodezija.lgia.gov.lv/.

Papildinformācija: 
B. Helfriča, tālr. 27875702

Par valsts ģeodēziskā tīkla punktu apsekošanu
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Tā mērķis – dot impulsu 
jauniešiem noticēt 
savām spējām, mācīties 
izvirzīt mērķus un droši 
realizēt savas ieceres, 
apgūstot zināšanas skolā 
un pilnveidojot sevi 
ārpusskolas aktivitātēs.

Valstī noteikto ierobežo-
jumu dēļ šoreiz projekts ie-
sākās neparasti – ar 5 dienu 
āra nometni Ļaudonā. 

Pēc ilgajiem attālinātās 
mācībās pavadītiem mēne-
šiem jaunieši bija priecīgi sa-
tikties un aktīvi pavadīt laiku 
brīvā dabā. Kopā būšana klie-
dēja idejas par tālmācības 
priekšrocībām, novērtēja ik-
dienas saskarsmes nepiecie-
šamību.

Komandu spēles, pārgā-
jieni, iepazīšanās ar dabas 
objektiem papildināja jau-
niešu zināšanas, deva iespē-
jas pārbaudīt savas prasmes 
orientēšanās distancēs, ra-
dīja iespēju mācīties vienam 
no otra, būt iecietīgiem, izpa-
līdzīgiem.

Nometne jauniešiem

Sācies jauns mācību gads 
ar jauniem notikumiem, 
jauniem izaicinājumiem un 
jaunām aktivitātēm. 

Madonas bērnu un jauniešu 
centra (BJC) svarīgākā aktualitā-
te ir audzēkņu uzņemšana inte-
rešu izglītības pulciņos. Lai gan 
nodarbību process jau rit pilnā 
sparā, vēl līdz septembra beigām 
bērniem un jauniešiem ir iespē-
ja pieteikties dalībai 19 dažādu 
pulciņu nodarbībās. Katrs var at-
rast sev piemērotu nodarbi ska-
tuves mākslas, mūzikas, vizuāli 
plastiskās mākslas, modes, vi-
des, mājsaimniecības un tehnis-
kās jaunrades jomās. 

Šis mācību gads radījis ne 
vienu vien jautājumu no vecāku 
puses kā epidemioloģiskās situā-
cijas, tā arī divu maiņu mācību 
sakarā. Jāatzīmē, ka tiek meklēti 
un atrasti risinājumi, lai intere-
šu izglītības pulciņus varētu ap-
meklēt visi interesenti. Plašāks 
apkopojums ar atbildēm uz bie-
žāk uzdotajiem jautājumiem at-
rodams Madonas BJC mājas lapā 
un sociālajā internetatvietnē Fa-
cebook.

Paralēli intensīvajam nodar-
bību procesam, netiek aizmirsts 
par plašākai publikai pieejamu 
izzinošu, attīstošu, audzinošu un 
saliedējošu aktivitāšu rīkošanu.

Vēl tikai līdz 29. oktob-
rim Tautas nama “Kalnagravas” 
Sarkaņu Amatu skolā apskatā-
ma Madonas BJC rīkotā izstāde 
“Mans darbošanās prieks”.  Ta-
jā skatāmi Madonas novada iz-
glītības iestāžu vizuālās, vizuāli 
plastiskās mākslas, radošo in-
dustriju un citu interešu izglītī-

bas programmu audzēkņu darbi. 
Krāsainajā izstādē acis priecē zī-
mējumi, locījumi, rokdarbi, vides 
objekti, kā arī kulinārijas un kok-
tēlniecības darbi. Ar vienu vārdu 
sakot – tas ir jāredz! Ja arī kāds 
izstādi jau apskatījis, var darīt to 
atkal, jo darbu klāsts papildināts 
ar jauniem bērnu talanta aplieci-
nājumiem.

Ir padomāts arī par saturīgu 
laika pavadīšanu rudens saules 

un krāsaino lapu pildītajā pilsētā.
Lai sekmētu bērnu, arī pie-

augušo, sportisko aktivitāti un 
emocionālo labbūtību, nodroši-
not interesantu, jēgpilnu un epi-
demioloģiskajai situācijai atbil-
stošu aktivitāšu piedāvājumu 
ārpus telpām, Madonas BJC pie-
dāvā izturības trasi ar orientē-
šanās elementiem ”Kalnā augšā, 
no kalna lejā”. Spēles uzdevums – 
orientēties apkārtnē, lasīt kar-

ti, atrast tajā atzīmētos punk-
tus, atrisināt dotos uzdevumus 
un aizpildīt darba lapu. Līdz ok-
tobra beigām trase pieejama lie-
liem un maziem madoniešiem, kā 
arī pilsētas viesiem. Takai izstrā-
dāti divi paralēli maršruti (oran-
žais un zaļais), kas ļauj veikt trasi 
kā individuāli, tā komandās. Pie-
dāvāto aktivitāti var izmantot ne 
tikai lietderīgi pavadot laiku ar 
ģimeni vai draugiem, bet arī ba-

ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 ietvaros biedrība “OK Arona” realizēja  
jaunatnes iniciatīvas projektu “Es ticu, ka varu!”

Aktualitātes Bērnu un jauniešu centrā
gātinot sporta nodarbības skolās. 
Karti un darba lapu var paņemt 
Madonas Bērnu un jauniešu cen-
trā Skolas ielā 8a (darba laikā), 
pie takas ”Kalnā augšā, no kalna 
lejā” starta Biržu ielas kalnā vai 
pašiem izdrukāt no Madonas BJC 
mājaslapas. Turpat atrodams pa-
sākuma nolikums.

Oktobrī jau tradicionāli Ma-
donas BJC aicinās Madonas no-
vada vispārējās izglītības, pro-
fesionālās izglītības, interešu 
izglītības un pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņus un viņu 
pedagogus, ģimenes un jauniešu 
neformālās grupas veikt sabied-
riski lietderīgus darbus, iesaisto-
ties iniciatīvu parādē “Laiks la-
biem darbiem!”. Dalībnieki tiks 
mudināti īstenot dažādas pilso-
niskās līdzdalības aktivitātes un 
labos darbus gan izglītības iestā-
des ietvaros, gan vietējā kopienā. 
Aptveramas visdažādākās jomas, 
taču pamatideja ir radīt iespējas 
iesaistīties ikvienam un motivēt 
darīt jēgpilnu un nozīmīgu dar-
bu savai izaugsmei un sabied-
rībai. Labie darbi veicami ne ti-
kai atsevišķu pasākumu formātā, 
bet uzmanība pievēršama siste-
mātisku, sociāli atbildīgu līdzda-
lības aktivitāšu norisei ikdienā. 

Ja rodas kādi jautājumi vai ie-
rosinājumi, rakstiet – bjc@ma-
dona.lv 

Aktualitātēm sekojiet – www.
bjc.madona.lv

Uz sadarbību!

Radošu un iedvesmojošu 
rudeni vēlot, 

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC jaunatnes 

darbiniece

Atrašanās Ļaudonas pagas-
tā, tikšanās ar darbīgiem ļaudīm 
(viens no tiem – pagasta pārval-
des vadītājs Artūrs Portnovs), 
parādīja, ka arī laukos norit ak-
tīva saimnieciskā un sabiedriskā 
dzīve, un no katra paša ir atka-
rīgs, cik vajadzīgs un novērtēts 
tu būsi.

Savukārt tikšanās ar NBS pār-
stāvi Mārtiņu Sirmo iedvesmoja 
jauniešus nekad nepadoties grū-
tībām, kļūdas labot ar smaidu, un 

tad arī sasniegumi nesīs ganda-
rījumu.

Nometnes dalībnieki saka 

milzīgu paldies Ļaudonas pa-
gasta pārvaldei, vidusskolas 
tehniskajiem darbiniekiem un 

ēdnīcas kolektīvam par laipno 
uzņemšanu.

Biedrība “OK ARONA”
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Aktuāli

No 24. līdz 26. septembrim 
Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes 
teritorijā, 
tostarp 
Madonas 
novadā, 
notiks 
Nacionālo 
bruņoto 
spēku 
ikgadējās 
militārās 
mācības “Namejs 
2021”. 

Madonas novadā augsta mā-
cību intensitāte būs Indrānu pa-
gastā, “Roznieku” apkārtnē, uz 
autoceļa V842 un uz Gulbene–
Rēzekne (P36), kur no  24. līdz 
26. septembrim zemessargi un 
karavīri veiks patrulēšanu un rei-
dus, ierīkos slēpņus, patruļbāzes 
un novērošanas posteņus, kā arī 
veiks citus mācību scenārijā no-
teiktos uzdevumus.  Nosacītā 
pretinieka lomā darbosies Igau-
nijas spēku karavīri.

Militāro mācību laikā Gul-
benes novadā pārvietosies Lat-
vijas un Igaunijas militārā teh-
nika, karavīri un zemessargi 
formas tērpos ar ieročiem. Mācī-
bu laikā tiks izmantota tikai mā-

Atkritumu šķirošana gūst 
arvien lielāku nozīmi ikdienas 
gaitās. Madonas novada 
iedzīvotāji kļūst aktīvāki 
atkritumu šķirošanā, tāpēc, 
rūpējoties par Madonas 
novada iedzīvotāju ērtībām, 
nodrošinot plašākas iespējas 
šķirot un nodot dažādus 
atkritumus, sākot no 2021. 
gada 20. septembra SIA 
„Madonas namsaimnieks” 
teritorijā darbu uzsāk šķiroto 
atkritumu savākšanas laukums. 

Šķirošanas laukumā pieņems 
plastmasas atkritumus un izlie-
toto plastmasas iepakojumu, pa-
pīru, kartonu un tā iepakojumu, 
izlietoto koka iepakojumu (pa-
letes), izlietoto stikla iepako-
jumu, arī cita veida stikla atkri-
tumus, piemēram, logu stiklu, 
metāla iepakojumu, akumulato-
rus un baterijas, nolietotās elek-
troniskās un elektriskās iekārtas, 
neizjauktā veidā, luminiscējo-
šās spuldzes, nolietotās riepas, 
eļļas fi ltrus, motoreļļas, pārne-
sumu eļļas un smērvielas. Tāpat 

iedzīvotājiem šajā laukumā spe-
ciālā konteinerā būs iespēja no-
dot tekstila materiālu  – apģērbu, 
apavus un mājas tekstilu.

Lai šķirotu un nodotu šķiroja-
mos atkritumus, ir jāievēro prasī-
bas. Piemēram, logu stikls jāno-
dod, to atdalot no rāmjiem. Arī 
apģērbs konteinerā jāievieto at-
bilstoši prasībām. 

Apģērbs, apavi un mājas tek-
stils ir paredzēts otrreizējai iz-
mantošanai, tāpēc ir būtiski to 
nodot pareizi. Tekstila materiā-
lam ir jābūt tīram, sausam, bez 
bojājumiem (caurumiem, plēsu-
miem). Tas var būt nedaudz ati-
ris pa vīli, bet joprojām jābūt ar 
stingru auduma struktūru. Kon-
teinerā drīkst ievietot visa vei-
da apģērbu (krekli, bikses, jakas, 
mēteļi, šalles, cimdi, cepures un 
tamlīdzīgi, gan vilnas, kokvilnas, 
sintētikas, ādas, mākslīgās ādas 
izstrādājumus), dvieļus, aizkarus, 
paklājus, kas nepārsniedz 1,5x2 
metrus, jostas, somas, gultas ve-
ļu, pārklājus, spilvenus un segas, 
kā arī vizuāli vēl nēsājamus apavu 
pārus. Viss otrreizējai lietošanai 

nododamais materiāls jāievieto 
polietilēna atkritumu maisos vai 
polipropilēna maisos, kas pasar-
gā no mitruma un putekļiem.

Savukārt otrreizējai lietoša-
nai nederīgs tekstila materiāls 
ir tāds, kas ir slapjš un mitrs, pe-
lējis, ar specifi sku smaku, satur 
pārtikas vai eļļas un naftas pro-
duktu paliekas. Tāpat neder jeb-
kādi gumijas un ziemas sporta 
apavi. Konteinerā nedrīkst ievie-
tot apavus, kas nav pārī un ir bo-
jāti (bez zoles, rāvējslēdzēja, ir 
cauri vai saplēsti), lupatas, au-
dumu atgriezumus, apakšveļu un 
zeķes, matračus, bižutēriju un ro-
taļlietas, kā arī paklājus, kas pār-
sniedz 1,52 metrus.

Šķirošanas laukums apmeklē-
tājiem būs pieejams 6 dienas ne-
dēļā – pirmdienās no plkst. 08.00 
līdz 19.00, otrdienās, trešdienās, 
ceturtdienās no plkst. 08.00 līdz 
17.00, piektdienās no plkst. 08.00 
līdz 16.00 un sestdienās no plkst. 
09.00 līdz 12.00.

SIA “Madonas namsaimnieks” 
administrācija

ARONAS PAGASTĀ
Skāķu kalna kapos
25. septembrī plkst 18.00 
Līdēres vecajos kapos
2. oktobrī plkst. 17.00
Līdēres jaunajos kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

BARKAVAS PAGASTĀ
Saikavas kapos
25. septembrī plkst. 19:00
Muižas kapos
2. oktobrī plkst. 18:00
Barkavas kapos
2. oktobrī plkst. 19:00

BĒRZAUNES PAGASTĀ

Bērzaunes kapos
2. oktobrī plkst. 17.00
Grostonas kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

CESVAINES PAGASTĀ

Ķinderu kapos
25. septembrī plkst. 18.00 
Stradukalnu kapos
2. oktobrī plkst. 16.00
Kārzdabas kapos
2. oktobrī plkst. 17.00

CESVAINES PILSĒTĀ
Cesvaines kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

ĒRGĻU PAGASTĀ
Blaumaņa kapos
2. oktobrī plkst. 17.00
Miera kapos
9. oktobrī plkst. 16.00
Sauleskalna kapos
9. oktobrī plkst. 18.00

INDRĀNU PAGASTĀ
Visagala kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

JUMURDAS PAGASTĀ
Vējavas kapos
2. oktobrī plkst. 16.30
Jumurdas kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

KALSNAVAS PAGASTĀ
Jāņukalna kapos
25. septembrī plkst. 17.30
Veckalsnavas kapos
25. septembrī plkst. 19.00

LIEZĒRES PAGASTĀ
Liezēres kapos
25. septembrī plkst. 16.00

LUBĀNAS PILSĒTĀ
Jaunajos kapos
25. septembrī plkst. 18.00

ĻAUDONAS PAGASTĀ 
Mētrienas kapos
25. septembrī plkst. 17.00 
Pārupes kapos
25. septembrī plkst. 18.00 
Ļaudonas kapos
25. septembrī plkst. 19.00 

MADONAS PILSĒTĀ
Madonas kapos
25. septembrī plkst. 18.00
Liseskalna kapos
2. oktobrī plkst .18.00

MĀRCIENAS PAGASTĀ 
Mārcienas pagasta kapos
2. oktobrī plkst. 17.00

OŠUPES PAGASTĀ 
Krievbirzes kapos
9. oktobrī plkst. 17.00

 SARKAŅU PAGASTĀ
Sarkaņu kapos
2. oktobrī plkst. 18.00

SAUSNĒJAS PAGASTĀ
Runakalna kapos
25. septembrī plkst. 15.00
Liepkalnes kapos
25. septembrī plkst. 17.00
Sausnējas kapos
2. oktobrī plkst. 17.00

VESTIENAS PAGASTĀ
Vecajos kapos
9. oktobrī plkst. 16.00 
Jaunajos kapos
9. oktobrī plkst. 17.00 
Tolkas kapos
9. oktobrī plkst. 19.00

Cienījamie TC “Konzums” apmeklētāji!

Centra 2. stāvā notiks vakcinēšana pret 
COVID-19

25.09.2021. 10.00–17.00 (Pfi zer pirmā un otrā pote)
30.09.2021. 10.00–17.00 (Pfi zer pirmā un otrā pote)

Pierakstīties iespējams, zvanot 8989 
vai apmeklējot vietni www.manavakcina.lv, 

tāpat būs dzīvā rinda bez iepriekšēja pieraksta.

Vakcināciju nodrošina AS “Veselības centru apvienība”

Svecīšu vakari

Notiek mācības “Namejs 2021”

Madonā izveidots šķiroto atkritumu 
savākšanas laukums

laikā tiks ievērotas ugunsdrošī-
bas un dabas aizsardzības prasī-
bas. Pēc mācībām izmantotās te-
ritorijas tiks sakopta s.

Mācību norisei atbalstu 
sniegs valsts uzņēmumi – “Lat-
vijas valsts meži” un “Latvi-
jas valsts ceļi”. Savukārt privāto 

zemju īpašnieki sniegs būtisku 
atbalstu, piekrītot iznomāt sa-
vus īpašumus mācību vajadzī-
bām, tāpat atbalstu sniegs Valsts 
policijas pārstāvji, nodrošinot 
satiksmes ierobežošanu.

Zemessardze aicina ar iz-
pratni izturēties pret iespēja-
miem pārvietošanās īslaicīgiem 
apgrūtinājumiem. Lūdzam ie-
dzīvotājus neuztraukties, re-
dzot militārās tehnikas, karavī-
ru un zemessargu pārvietošanos 
tehnikas un cita veida aprīkoju-
ma izvēršanu un pozīciju ieņem-
šanu.

PIEDALIES MĀCĪBĀS ARĪ TU!

Ja laikā no 24. līdz 26. sep-
tembrim savā apkārtnē ierau-
gi Igaunijas bruņoto spēku ka-
ravīrus vai militāro tehniku, vai 
to pulcēšanos un pārvietošanos, 
piezvani vai raksti īsziņu uz tālr. 
25703319 (vari sūtīt bildes lie-
totnēs Whats App vai Signal). No-
sauc vietu, kur tu redzi darbības 
un kustības virzienu!

Informāciju sagatavoja
Zemessardzes 

25. kājnieku bataljona 
Civilmilitārās sadarbības 

nodaļas darbinieki,
tālr. 27792455

cību munīcija un kaujas imitāci-
jas līdzekļi, kas rada troksni, bet 
neapdraud cilvēku veselību un 
dzīvību. Tomēr, atrodot mācību 

vietās nezināmus priekšme-
tus, tos aizliegts aiztikt vai 
pārvietot. Militāro mācību 


