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No 25. līdz 28. augustam, 
sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” trasē un 
Madonas ielās plānots 
aizvadīt Pasaules kausa 
posmu un Pasaules junioru 
čempionātu rollerslēpošanā. 
Sacensībās dalību pieteikuši 
108 sportisti no 13 valstīm, 
kuri savā starpā sacentīsies 
četras dienas. Latviju 
sacensībās pārstāvēs vismaz 
20 sportisti. 

Madonas posmā sportisti sa-
centīsies klasikas, komandu sprin-
ta, 200 M un masu starta (brīvajā 
stilā) distancēs. Pieaugot distanču 
slēpošanas vasaras paveida popu-
laritātei pasaulē, dalību augusta 
izskaņā gaidāmajās sacīkstēs pie-
teikušas 13 valstu izlases: Čīles, 
Kazahstānas, Taipejas, Igaunijas, 
Vācijas, Itālijas, Norvēģijas, Lat-
vijas, Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, 

Slovākijas un Ukrainas. 
“Ar junioru izlasi aktīvi gata-

vojamies gaidāmajai ziemas se-
zonai, vienlaikus Madonā gaidā-
mais Pasaules čempionāts junio-
riem ir viens no sezonas atskaites 
punktiem. Esam aizvadījuši di-
vas nometnes Madonā un Prie-
kuļos, un gatavošanās pro-
cess noris pēc plāna. 
Prieks, ka Samanta 
Krampe un Lauris 
Kaparkalējs parādīja 
labus rezultātus Nor-
vēģijas Pasaules kau-
sa posmā, kas ļauj ce-
rēt uz līdzīgiem rezul-
tātiem Otepē un Madonā. 
Pozitīvi ir tas, ka sportistiem, 
kuri ir apmeklējuši Latvijas 
Olimpiskās vienības slodzes tes-
tu, fiziskie rādītāji ir uzlabojušies 
un rekomendācijas no LOV ār-
stiem sakrīt ar mūsu plāniem.

Šī ir mana pirmā pieredze šādā 

amatā, bet šķiet, ka esmu iestrā-
dājies diezgan labi. Man patīk tas, 
ko daru, un tas ir svarīgi. Nupat 
vēl pats biju profesionāls spor-
tists, tāpēc zinu, ko sportists vēlas 
sagaidīt no trenera. Vērtīgi ir arī 
tas, ka ir otrs treneris – Aivars 
Rehemaa, ar kuru varam izrunāt 

nianses, lai izveidotu spor-
tistiem pēc iespējas at-

bilstošāku plānu,” uz-
sver Roberts Slotiņš, 
Latvijas junioru slē-
pošanas izlases tre-
neris. 

Latvijas izlase Pa-
saules kausa posmā un 

Pasaules čempionātā ju-
nioriem: Raimo Vīgants, Lauris 

Kaparkalējs, Ed ijs Eiduks, Rainers 
Paeglis, Sandijs Suhānovs, Sa-
manta Krampe, Kitija Auziņa, to 
papildinās rollerslēpošanas izlase: 
Elza Bleidele, Linda Kaparkalēja, 
Elizabete Slotiņa, Niks Saulītis, 

Jēkabs Skolnieks. 
Aizgājušajā ziemas sezonā 

Pekinas olimpiskajās spēlēs vado-
šais Latvijas slēpotājs Raimo Vī-
gants 1,5 km sprintā izcīnīja 20. 
vietu, kas ir augstākā, kādu Lat-
vijas slēpotāji ir izcīnījuši olim-
piskajās spēlēs. Par gatavošanās 
posmu vasaras sezonai, viņš stās-
ta: “Pēc ziemas sezonas ieturētā 
pauze nebija pārāk liela, aprīlis 
bija nedaudz mierīgāks, bet maijā 
treniņu process atgriezās ierasta-
jā ritmā. Konkrētus mērķus sezo-
nai šobrīd grūti nospraust, jo 
Norvēģijas posmā negāja tā, kā 
vēlētos, bet skaidrs tas, ka jātur-
pina. Ņemot vērā, ka dalībnieku 
skaits šogad ir visai augsts, arī 
posmos Otepē un Madonā ceru uz 
sīvu konkurenci.” 

Pirmais 2022. gada sezonas 
posms aizvadīts Norvēģijā, kur arī 
Latvijas sportistiem novērojami 
panākumi, otrais posms no 19. 

līdz 21. augustam norisināsies 
Otepē (Igaunija), tam sekos Ma-
dona, bet Pasaules kausa sezona 
no 9. līdz 11. septembrim noslēg-
sies Itālijā. 

Pirmais Pasaules kauss roller-
slēpošanā Latvijā tika rīkots 
2006. gadā – Priekuļos, bet Ma-
donā šogad plānots aizvadīt jau 
septīto Pasaules kausa posmu, 
2019. gadā organizēts Pasaules 
čempionāts. Pērn notikušajā Pa-
saules kausa posmā Latvijas spor-
tistiem izdevās vairākkārt kāpt uz 
goda pjedestāla, starp tiem ir 
Lauris Kaparkalējs, Samata Kram-
pe un Raimo Vīgants.

Papildus informācija:  
GITA SAUKA,

Sabiedrisko attiecību  
konsultante 
tel. 28326828

e-pasts: gitasauka@gmail.com 

Pasaules kausa posms 
rollerslēpošanā Madonā

Pasaules kausa posma un Pasaules junioru čempionāta rollerslēpošanā laikā  
Madonas pilsētā paredzēti satiksmes ierobežojumi  7. lpp
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Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada augusts

Par finansējuma piešķiršanu 
ielu uzturēšanai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
Bērzaunes pagasta ielu uzturēša-
nai 497,71 eiro no Madonas no-
vada Bērzaunes pagasta pārval-
des 2020. gada budžeta ceļu fon-
da atlikuma un 6 807,88 eiro no 
Madonas novada Bērzaunes pa-
gasta pārvaldes 2021. gadā pār-
dotajiem īpašumiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības 
investīciju projektiem

Lai nodrošinātu ēkas eks-
pluatāciju atbilstoši būvniecību 
regulējošiem normatīviem, ir ne-
pieciešams ierīkot zibensaizsar-
dzības sistēmu un visā ēkā ierī-
kot automātiskās ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signa-
lizācijas sistēmu. 

Apstiprina investīciju projek-
ta “Automātiskās ugunsgrēka at-
klāšanas un trauksmes signali-
zācijas sistēmas izbūve objektam 
Saieta laukumā 1, Madonā” īste-
nošanu par kopējo summu 
41 941,24 eiro. 

Apstiprina investīciju projek-
ta “Zemējuma kontūra un zibens 
aizsardzības sistēmas izbūve ob-
jektam Saieta laukumā 1, Mado-
nā” īstenošanu par kopējo sum-
mu 19 651,97 eiro.

Nolemj piešķirt finansējumu 
61 593,21 eiro šo investīciju pro-
jektu īstenošanai no Madonas 
pašvaldības 2022. gada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
izmaiņām 

Nosaka ar 01.09.2022. Cesvai-
nes pilsētā un Cesvaines pagastā 
Atkritumu apsaimniekošanas li-
kuma 39. panta pirmās daļas 
1. punktā paredzēto maksu par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu 12,91 euro par 1 m³ (papil-
dus aprēķinot pievienotās vērtī-
bas nodokli). 

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu ēkas remontam

Līdz šim Sociālā dienesta 
darbinieces Cesvainē pieņēma 
klientus telpās Rīgas ielā 4 (biju-
sī Cesvaines internātpamatskolas 
ēka). Latvijas Zemessardze ir iz-
teikusi vēlmi pārņemt minēto 

ēku ar piegulošo teritoriju. Tur-
klāt ēkas komunālie maksājumi 
iepriekšējā gadā bija 20 900 eiro. 
Uzturēt ēku nav ekonomiski iz-
devīgi, ņemot vērā arī to, ka lie-
lākā daļa telpu netika izmantota.

Nolemj piešķirt papildu finan-
sējumu Cesvaines apvienības 
pārvaldei Dārzu ielas 1, Cesvainē 
(līdz šim tur atradās SIA “Cesvai-
nes komunālie pakalpojumi”), 
ēkas remontdarbiem 18 175,78 
eiro apmērā no 2022. gada Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem, ņemot 
vērā 2022. gada Cesvaines apvie-
nības pārvaldes ieņēmumus no 
pārdotajiem īpašumiem.

Būtiski, ka Dārzu ielas 1 ēkā 
ir Sociālā dienesta pakalpojumu 
sniegšanas vajadzībām atbilsto-
šas telpas un vieta noliktavām, 
kur glabāt un izsniegt iedzīvotā-
jiem pārtikas un higiēnas pakas, 
kā arī humāno palīdzību. Nākot-
nē šajā ēkā Sociālais dienests va-
rētu sniegt arī dušas un pirts pa-
kalpojumus.

Par finansējuma  
piešķiršanu krūmgrieža 
iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu 
1 300 eiro jauna krūmgrieža ie-
gādei Lubānas apvienības pārval-
des īpašuma uzturēšanas nodaļai 
no 2022. gada Madonas novada 
pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem, kas ņemti no Lu-
bānas apvienības pārvaldes 2021. 
gada atlikuma.

Par finansējuma piešķiršanu 
gaisa kondicioniera iegādei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
4 828,40 eiro gaisa kondicionēša-
nas iekārtas uzstādīšanai Lubā-
nas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centrā Oskara Kalpa-
ka ielā 4–3, Lubānā, no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, kas ņemti no Lubānas 
apvienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Par finansējuma 
piešķiršanu jumta elementu 
uzstādīšanai un remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
3 447,99 eiro ēkas Oskara Kalpaka 
ielā 4, Lubānā, jumta elementu 
uzstādīšanai un remontam no 
2022. gada Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, kas ņemti no Lubānas 
apvienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Par baseina remontu

Nolemj piešķirt Praulienas 
pagasta pārvaldes pirmsskolas 
izglītības iestādei “Pasaciņa” ba-

seina remontam 23 844, 40 eiro. 
Finansējumu piešķirt no 2022. 
gada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, izmantojot finansēju-
ma daļu no Praulienas pagasta 
pārvaldes 2021. gada pārdotajiem 
īpašumiem.

Par atbalstu biedrībai 
“Latvijas savienība 
“Černobiļa””

Nolemj atbalstīt biedrību 
“Latvijas Savienība “Černobiļa””, 
reģistrācijas Nr. 40008000085, 
juridiskā adrese Merķeļa iela 11–
403, Rīga, piešķirot finansējumu 
500 eiro biedrības darbības no-
drošināšanai un atbalstīšanai no 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Biedrība ir Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas dalībnie-
ku brīvprātīga sabiedriskā orga-
nizācija, tai ir piešķirts sabiedris-
kā labuma organizācijas statuss. 
Biedrība nodrošina savu biedru 
sociāli ekonomisko tiesību un in-
terešu aizsardzību, organizē reā-
lu palīdzību Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku lik-
vidēšanas rezultātā cietušajiem, 
kā arī citiem, kuri cietuši jebkurā 
citā radioaktīvajā avārijā un ko-
dolizmēģinājumos, veicina inva-
līdu ārstēšanās un rehabilitācijas 
sistēmu pilnveidošanu un veic 
pasākumus viņu integrācijai sa-
biedrībā. Madonas novadā ir ap-
tuveni 60 Černobiļas atomelek-
trostacijas avārijas seku likvidē-
šanas dalībnieku.

Par Ērgļu vidusskolas 
direktoru

Par Ērgļu vidusskolas direkto-
ri ieceļ Gaļinu Kraukli, 15. augus-
tā slēdzot darba līgumu.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības 
apvienību pārvalžu, 
pagastu pārvalžu un to 
pakļautībā esošo iestāžu 
amata vienību sarakstos

Nolemj izdarīt šādus grozīju-
mus:

No 01.09.2022. Lubānas ap-
vienības pārvaldes iestādē “Lubā-
nas vidusskola” izveidot 1 jaunu 
amata vienību “virtuves vadītājs” 
ar profesijas kodu 5151 05, mē- 
nešalgas likmi 700 eiro, mēnešal-
gas fondu 700 eiro, amata saimi 
16., amata saimes līmeni IV, mē-
nešalgas grupu 4.

No 01.09.2022. Vestienas pa-
gasta pārvaldes Īpašumu uzturē-

šanas nodaļā grozīt amata vienī-
bai apkopējs, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 4,0 uz 
1,8, grozot mēnešalgas fondu no 
2000 eiro uz 900 eiro un grozīt 
amata vienībai sētnieks, profesijas 
kods 9613 01, amata vienību skai-
tu no 1,0 uz 2,5, grozīt mēnešal-
gas fondu no 500 eiro uz 1250 
eiro.

No 01.08.2022. Mārcienas pa-
gasta pārvaldes iestādē “Mārcie-
nas pansionāts” amata vienībai 
“Diētas māsa–medicīnas māsa” 
mainīt amata nosaukumu uz 
“Māsa/vispārējās aprūpes māsa”, 
mainīt profesijas kodu no 2221 11; 
3221 01 uz 2221 46, mainīt amata 
saimi no 5.2 uz 6.2, mainīt amata 
saimes līmeni no III uz IVA, mai-
nīt mēnešalgas grupu no 7 uz 6.

No 01.08.2022. Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes iestādē “Ļaudonas 
pansionāts” amata vienībai “Ārs-
ta palīgs–medmāsa” mainīt ama-
ta nosaukumu uz “Māsa/vispārē-
jās aprūpes māsa”, mainīt profe-
sijas kodu no 2240 01; 3221 01 uz 
2221 46, mainīt amata saimi no 
5.1 uz 6.2, mainīt amata saimes 
līmeni no IA uz IVA, mainīt mē-
nešalgas grupu no 8 uz 6 un ama-
ta vienībai “Diētas māsa” mainīt 
amata nosaukumu uz “Uztura 
speciālists”, mainīt profesijas 
kodu no 2221 11 uz 2265 01, mai-
nīt amata saimi no 5.2 uz 6.1., 
mainīt amata saimes līmeni no III 
uz II C, mainīt mēnešalgas grupu 
no 7 uz 8.

No 01.08.2022. Barkavas pa-
gasta pārvaldes iestādē “Barkavas 
pansionāts” amata vienībai “Ārs-
ta palīgs-medmāsa” mainīt amata 
nosaukumu uz “Māsa/vispārējās 
aprūpes māsa”, mainīt profesijas 
kodu no 2240 01; 3221 01 uz 2221 
46, mainīt amata saimi no 5.1 uz 
6.2, mainīt amata saimes līmeni 
no IA uz IVA, mainīt mēnešalgas 
grupu no 8 uz 6.

No 01.08.2022. Dzelzavas pa-
gasta pārvaldes iestādē “Cesvai-
nes un Dzelzavas sociālās aprūpes 
centrs” amata vienībai “Ārsta pa-
līgs–medmāsa” mainīt amata no-
saukumu uz “Māsa/vispārējās ap-
rūpes māsa”, mainīt profesijas 
kodu no 2240 01; 3221 01 uz 2221 
46, mainīt amata saimi no 5.1 uz 
6.2, mainīt amata saimes līmeni 
no IA uz IVA, mainīt mēnešalgas 
grupu no 8 uz 6.

No 01.08.2022. Dzelzavas pa-
gasta pārvaldes iestādē “Cesvai-
nes un Dzelzavas sociālās aprūpes 
centrs” amata vienībai “Diētas 
māsa” mainīt amata nosaukumu 
uz “Uztura speciālists”, mainīt 
profesijas kodu no 2221 11 uz 
2265 01, mainīt amata saimi no 
5.2 uz 6.1. , mainīt amata saimes 
līmeni no III uz II C, mainīt mē-
nešalgas grupu no 7 uz 8 un ama-
ta vienībai “Ambulatorās medicī-
nas māsa” mainīt amata nosauku-
mu uz “Māsa/vispārējās aprūpes 
māsa”, mainīt profesijas kodu no 
2221 04 uz 2221 46, mainīt amata 
saimi no 5.2 uz 6.2, mainīt amata 
saimes līmeni no III uz IVA, mai-

nīt mēnešalgas grupu no 7 uz 6.
No 01.08.2022. Ērgļu apvienī-

bas pārvaldes iestādē “Ērgļu soci-
ālās aprūpes centrs” amata vienī-
bai “Medicīnas māsa” mainīt ama-
ta nosaukumu uz “Māsa/vispārē-
jās aprūpes māsa”, mainīt profe-
sijas kodu no 3221 01 uz 2221 46, 
mainīt amata saimi no 5.2 uz 6.2, 
mainīt amata saimes līmeni no III 
uz IVA, mainīt mēnešalgas grupu 
no 7 uz 6.

No 01.08.2022. Lubānas apvie-
nības pārvaldes iestādē “Lubānas 
sociālās aprūpes centrs” amata 
vienībai “Ambulatorā medicīnas 
māsa” mainīt amata nosaukumu 
uz “Māsa/vispārējās aprūpes 
māsa”, mainīt profesijas kodu no 
3221 01 uz 2221 46, mainīt amata 
saimi no 5.2 uz 6.2, mainīt amata 
saimes līmeni no III uz IVA, mai-
nīt mēnešalgas grupu no 7 uz 6 un 
amata vienībai “Fizikālās terapijas 
māsa” mainīt amata nosaukumu 
uz “Māsa/vispārējās aprūpes 
māsa”, mainīt profesijas kodu no 
2221 14 uz 2221 46, mainīt amata 
saimi no 5.2 uz 6.2, mainīt amata 
saimes līmeni no III uz IVA, mai-
nīt mēnešalgas grupu no 7 uz 6.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības iestāžu 
Madonas pilsētā amata 
vienību sarakstos

Nolemj izdarīt šādus grozīju-
mus:

No 01.08.2022. Madonas pil-
sētas Īpašumu uzturēšanas die-

nesta amata vienībai “Strādnieks 
dzīvnieku patversmē – labiekār-
tošanas darbu strādnieks” mainīt 
nosaukumu uz “suņu un kaķu ko-
pējs – dzīvnieku ķērājs”, mainīt 
profesijas kodu no 9214 03; 9613 
03 uz 5164 08; 9613 03, palielināt 
amata vienību skaitu no 1,5 uz 2, 
mainīt mēnešalgas fondu no 675 
eiro uz 1350 eiro, mainīt amata 
saimi no 13. uz 16., mainīt mēne-
šalgas grupu no 4. uz 3.  

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības maksas 
pakalpojumu cenrāžos

Pašvaldībā izmitinātajiem Uk-
rainas civiliedzīvotājiem beigsies 
valsts nodrošinātais atbalsts, jo 
viņu atrašanās laiks šeit sasniegs 
120 dienas. 

Ukrainas civiliedzīvotāju at-
balsta likuma 8. panta pirmajā 
daļā paredzēts, ka  pasākumus at-
balsta sniegšanai Ukrainas civilie-
dzīvotājiem primāri finansē no 
valsts budžeta un pašvaldību bu-
džetu līdzekļiem, kas iedalīti 
no budžeta finansētajām institū-
cijām. 

Pašvaldībā izmitinātajiem Uk-
rainas civiliedzīvotājiem izmitinā-
šanas termiņš 120 dienas sasnie-
dza 19. jūlijā. 

Ukrainas civiliedzīvotājiem, 
kuriem beidzas valsts sniegtais at-
balsts, pašiem jāveic visi maksā-
jumi par dzīvošanu Latvijā.
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Nolemj izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 2018. gada 29. marta lēmuma 
Nr. 138 (protokols Nr. 5, 31. p.) šādus grozījumus: 

Lēmuma pielikuma Nr. 16 “Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšana šim mērķim pie-
lāgotās telpās un ēdināšana, ko nodrošina Madonas novada pašvaldības iestādes”, 16.1. 
apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 

Nr.  
p.k. Pakalpojuma veids un vieta Mērvienība Cena bez 

PVN (eiro)
PVN  
(eiro)

Cena 
ar PVN 
(eiro)

1. Izmitināšana (Ierodoties izmitināšanas vietā Madonas novada pašvaldības teritorijas iestādēs)

1.1. Līdz 24.05.2022. (ieskaitot)  
(max 120 dienas) 1 personai diennaktī 16,50 3,47 19,97

1.2. No 25.05.2022. (max 120 dienas) 1 personai diennaktī 12,40 2,60 15,00

1.3. No 01.07.2022. (max 120 dienas)

Ja istabiņā ir līdz 3 personām

1.3.1. 1 personai mēnesī 82,65 17,35 100,00

1.3.2. 1 personai diennaktī 2,75 0,58 3,33

Ja istabiņā ir sākot ar 4 personām

1.3.1. 4. un katrai nākamajai 
personai mēnesī 41,32 8,68 50,00

1.3.2. 4. un katrai nākamajai 
personai diennaktī 1,38 0,29 1,67

1.4. Pēc 120 dienu termiņa beigām/ pēc valsts 
nodrošinātā atbalsta termiņa beigām 1 istaba diennaktī 4,96 1,04 6,00 *

2. Ēdināšana (Ierodoties izmitināšanas vietā Madonas novada pašvaldības teritorijas iestādēs) 

2.1. Līdz 24.05.2022. (ieskaitot)  
(max 120 dienas) 1 personai diennaktī

7,73 1,62 9,35

2.1.1. Brokastis 1 ēdienreize 1,97 0,41 2,38

2.1.2. Pusdienas 1 ēdienreize 2,73 0,57 3,31

2.1.3. Launags 1 ēdienreize 1,45 0,30 1,75

2.1.4. Vakariņas 1 ēdienreize 1,58 0,33 1,92

2.2. No 25.05.2022. (max 30 dienas)

2.2.1. Vienai personai diennaktī 7,73 1,62 9,35

2.3.
No 01.07.2022. (max 30 dienas)  
Pēc nepieciešamības ēdināšanu 
nodrošinot sākot no otrās diennakts

2.3.1. Vienai personai  
(saņemot gatavu maltīti) diennaktī 7,73 1,62 9,35

2.3.2. Vienai personai  
(saņemot pārtikas produktus) diennaktī 4,13 0,87 5,00

2.4. Pēc 120/30 dienu termiņa beigšanās/ pēc 
valsts atbalsta termiņa beigām

2.4.1. Ļaudonā (saņemot gatavu maltīti) 1 personai diennaktī 4,13 0,87 5,00

* Par Madonas novada teritorijā esošajās dienesta viesnīcām par vienu pielāgotu 
istabu. Nosakot, ka istabā nedrīkst būt izmitināts lielāks skaits personu, kā oficiālais 
gultas vietu skaits, neņemot vērā zīdaiņus un bērnus līdz 2 gadu vecumam. Cenu pie-
mērot līdz 2022. gada 31. decembrim.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 14  
“Madonas novada 
pašvaldības kapsētu 
darbības un uzturēšanas 
noteikumi

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 28.04.2022. 
lēmumu Nr. 244 (prot. Nr. 11,  
8. p.). 

Precizēti ar Madonas novada 
pašvaldības 29.06.2022. domes lē-
mumu Nr. 415 (prot. Nr. 15, 
14. p.) 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. un 6. punktu un trešo 
daļu.

Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināša-
nai.

Saistošie noteikumi nosaka 
Madonas novada pašvaldības 
kapsētu kārtības noteikumus, 
kapavietu piešķiršanas, kopšanas 
un uzturēšanas kārtību, apbedī-
šanas kārtību, kapliču izmanto-
šanas kārtību, kapsētu pārziņu, 
kapavietu uzturētāju tiesības un 

pienākumus, kā arī administratī-
vo atbildību par noteikumos pa-
redzēto prasību pārkāpumu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 23. jūlijā.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 27  
“Par Madonas novada 
pašvaldībai piederošo 
dzīvojamo telpu 
 izīrēšanas kārtību”

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 2022. gada 
28. jūlija lēmumu Nr. 474 (prot. 
Nr. 17, 19. p.). 

Izdoti saskaņā ar Dzīvojamo 
telpu īres likuma 32. panta pirmo 
daļu.

Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināša-
nai.

Noteikumos ietverts pašvaldī-
bai piederošo dzīvojamo telpu 
izīrēšanai nepieciešamais tiesis-
kais regulējums: izīrēšanas kārtī-
ba un nosacījumi, pamatojoties 
uz Īres likuma 32. panta nosacī-
jumiem. 

Noteikumos paredzēts, kā 
noslēgt beztermiņa īres līgumus 
atbilstoši Īres likuma pārejas no-
teikumu normām uz terminētu 
līgumu un paredzēts galējais ter-
miņš, līdz kuram šī procedūra 
veicama ārpustiesas kārtībā, tas 
ir, līdz 2026. gada 31. decembrim.

Noteikumos paredzēta jauna 
dzīvojamo telpu īres līguma no-
slēgšanas kārtība un nosacījumi, 
tostarp, ja iestājusies pašvaldības 
dzīvojamās telpas īrnieka nāve un 
īrnieka ģimenes loceklis prasa īres 
līguma noslēgšanu iepriekšējā 
pašvaldības dzīvojamās telpas īr-
nieka vietā. Noteikumos pare-
dzēts termiņš, uz kādu slēdzams 
dzīvojamās telpas īres līgums.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 5. augustā.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 13  
“Par reklāmu, reklāmas 
objektu, priekšvēlēšanu 
aģitācijas materiālu un 
citu informatīvo materiālu 
izvietošanu publiskās vietās,  
vai vietās, kas vērstas  

pret publisku vietu,  
un pašvaldības nodevu 
par reklāmas vai reklāmas 
objektu izvietošanu 
Madonas novadā”

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 28. aprīļa lēmumu Nr. 243 
(prot. Nr. 11, 7. p.). 

Precizēti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 2022. gada 
28. jūlija lēmumu Nr. 467 (prot. 
Nr. 17, 12. p.) 

Izdoti saskaņā ar Reklāmas 
likuma 7. panta trešo daļu, 2012. 
gada 30. oktobra Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 732 “Kār-
tība, kādā saņemama atļauja rek-
lāmas izvietošanai publiskās vie-
tās vai vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu” 28. un 45. pun-
ktu, Priekšvēlēšanu aģitācijas li-
kuma 22.1 pantu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 7. punktu, 
2005. gada 28. jūnija noteikumu 
Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt paš-
valdību nodevas” 12. punktu.

Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 

uzdevumu izpildes nodrošināša-
nai.

Saistoši noteikumi paredz rek-
lāmas vai reklāmas objektu un 
citu informatīvo materiālu publis-
kās vietās un vietās, kas vērstas 
pret publisku vietu, izvietošanas 
ierobežojumus nosacījumus, afišu 
stabu un stendu izmantošanas 
kārtību, kā arī reklāmas vai reklā-
mas objektu ekspluatācijas un de-
montāžas kārtību.

Saistošie noteikumi nosaka 
pašvaldības nodevas par reklāmas 
vai reklāmas objektu izvietošanu 
Madonas novadā.

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

Apstiprinātie saistošie noteikumi

1.2. Lēmuma pielikuma Nr. 1.–13., 15 un Ērgļu, Lubānas un Cesvaines apvienību 
pārvalžu maksas pakalpojumu aktuālajos cenrāžos grozot izglītības, sociālās aprūpes 
un citu pārvalžu iestāžu darbinieku ēdināšanas pozīcijas, kuras ir aktuālas un tiek no-
drošinātas pārvaldes vai pilsētas teritorijā

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 

PVN (EUR) PVN (EUR) Cena kopā  
ar PVN (EUR)

1. Vienas porcijas pašizmaksa izglītības iestāžu darbiniekiem

1.1. brokastis eiro/gab 1,10 0,0 ** 1,10

1.2. pusdienas eiro/gab 2,50 0,0 ** 2,50

1.3. launags eiro/gab 1,20 0,0 ** 1,20

1.4. vakariņas eiro/gab 1,50 0,0 ** 1,50

2. Vienas porcijas pašizmaksa pansionātu, sociālās aprūpes centru un  
Madonas novada sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra “Ozoli” darbinieku ēdināšanai

2.1. brokastis eiro/gab 1,10 0,23 1,33

2.2. pusdienas eiro/gab 2,50 0,53 3,03

2.3. launags eiro/gab 1,20 0,25 1,45

2.4. vakariņas eiro/gab 1,50 0,32 1,82

3. Vienas porcijas pašizmaksa attiecīgās pārvaldes citu iestāžu darbiniekiem,  
kur tiek nodrošināts šāds pakalpojums

3.1. pusdienas eiro/gab 2,50 0,53 3,03

** PVN nepiemēro, pamatojoties uz  Pievienotās vērtības nodokļa likuma 52. panta, 
1. daļas, 11., 12. punktu.

Par energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekta 
izmaksām

Apstiprina kopējās izmaksas 
189 140,88 eiro apmērā, ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli, objekta “Uguns-
dzēsības dīķa izbūve Skolas ielā 2, Ļaudo-
nā, Ļaudonas pagastā” būvdarbu īsteno-
šanai.

Apstiprina papildus darbu izmaksas 
par kopējo summu 69 102,52 eiro, ieskaitot 
pievienotās vērtības nodokli, būvdarbu lī-
gumam Nr. 2.4.6./21/47 “Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefekti-
vitātes paaugstināšana”.

Apstiprina būvmateriālu sadārdzinā-
jumu par kopējo summu 34 636,20 eiro, 
ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, 
būvdarbu līgumam Nr. 2.4.6./21/47 
“Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas 
energoefektivitātes paaugstināšana”.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārraudzības pa-
domi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
292 879,60 eiro apmērā Valsts kasē uz 20 
gadiem ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem Eiropas Sa-
vienības fonda projekta Nr. 4.2.2.0/20 

/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā” īstenošanai. Aizņē-
mumu izņemt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste

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

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā,  

kā arī ar lēmumu video apskatu  
iespējams iepazīties 

interneta vietnē www.madona.lv



Aktuāli4 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada augusts

2. augustā ir sākusies 
pieteikšanās Eiropas 
Savienības (ES) fondu 
pieaugušo izglītības projektā 
“Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide”, kuru īsteno Valsts 
izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). Strādājošie vecumā 
no 25 gadiem 8. pieteikšanās 
kārtā var izvēlēties kādu 
no vairāk nekā 40 izglītības 
programmām.

Mācībām īpaši aicināti pie-
teikties sociālā riska grupu nodar-
binātie ar zemu vai darba tirgum 
nepietiekamu izglītības līmeni, lai 
izmantotu iespēju iegūt profesiju 
vai uzlabotu savas digitālās pras-
mes. Pieteikties mācībām līdz 31. 
augustam var mājaslapā www.ma-
cibaspieaugusajiem.lv.

Dati par iepriekšējām pieteik-
šanās kārtām liecina, ka interese 
apgūt jaunas zināšanas un paaug-
stināt savu konkurētspēju darba 
tirgū palielinās arī to nodarbinā-
to vidū, kuriem šobrīd ir darba 
tirgus prasībām nepietiekams iz-
glītības līmenis. Kopš projekta 
uzsākšanas 2017. gadā mācībās 
iesaistījušies vairāk nekā 
14 000 nodarbināto ar zemu izglī-
tības līmeni, visvairāk – ap 4000 
pieteikumu – saņemts iepriekšējā 
pieteikšanās kārtā šī gada sāku-
mā. Pieaugošā iesaiste apliecina, 
ka nodarbināto, kuriem ir zems 
vai darba tirgum nepietiekams 
izglītības līmenis, vēlme mācīties 
arvien pieaug.

“Šis un turpmākie gadi Latvi-
jas ekonomikā būs izaicinājumu 
pilni, tāpēc ir ļoti svarīgi panākt, 
lai mazāk aizsargātās sabiedrības 
grupas darba tirgū jūtas droši un 
neizkrīt no ekonomiskās aprites. 
Tieši tāpēc vēlamies mudināt un 
iedrošināt izmantot šīs mācību 
iespējas ar Eiropas un valsts lī-
dzfinansējumu,” uzsver Valsts 
izglītības attīstības aģentūras 
Pieaugušo izglītības departamen-
ta direktore Elīna Purmale-Bau-
mane.

Piedāvājumā  
43 izglītības programmas

Šajā kārtā ir iespējams izvēlē-

Attīstot bibliotēku par vietu 
inovācijām, radošumam un 
pasaules zināšanu pieejamībai, 
arvien spēcīgāk izjūtam mūsu 
pašu cilvēku atvērtību, vēlmi 
iesaistīties, dalīties ar saviem 
sasniegumiem un talantiem.

Madonas novada bibliotēkā jū-
lijā un augusta sākumā bija ska-
tāma piparmētru izstāde, ar 
kuru laipni dalījās madoniete Inga 
Elksne, ikvienam apmeklētājam 
ļaujot apskatīt, aptaustīt, izsmar-
žot un arī nogaršot 17 dažādus 
piparmētru veidus. 

Augustā konferenču zālē eks-
ponēta barkavietes Ivandas Gai-
lumas gleznu izstāde “Planēta 
Vasara”. Košas, dzīvespriecīgas, 
reālistiskas ziedus un dabu atai-
nojošas gleznas – īsts baudījums 
acīm, veldze dvēselei.

Kā saka pati autore: “Esmu va-
saras bērns, dzimusi gandrīz pašos 
saulgriežos. Tāpēc arī tik ļoti mīlu 
visu, kas zied un smaržo. Tālu nav 
jāmeklē iemesls, kāpēc lielākā daļa 
no manis radītajām gleznām ir tik 
krāšņi uzziedējušas. Tikpat ļoti 
mīlu cilvēkus, kurus bieži salīdzi-
nu ar ziediem – katram sava no-
krāsa, aromāts. Zieds no apkārtē-
jiem neko neprasa, vienkārši smar-
žo un izdaiļo pasauli. Ļoti gribē-
tos, lai cilvēki rīkotos tāpat – da-
lītos, mīlētu un cienītu, pretī ne-
gaidot neko īpašu”. Laipni aicinām 
aplūkot izstādi!

Lai pilnveidotu Latvijas senio-
ru medijpratības zināšanas un ga-
tavību saskarsmē ar dezinformā-
ciju un krāpnieciskiem ziņoju-
miem, meklētu jaunus saskares 
punktus starp reģionu bibliotekā-
riem un bibliotēku senioru audi-

toriju, iedvesmojot jaunām akti-
vitātēm medijpratības jomā, 10. 
augustā plkst. 11.00 Madonas 
novada bibliotēkā notiks semi-
nārs “Ar viedumu medijpratī-
bā”. Semināru organizē Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku 
attīstības centrs sadarbībā ar Ma-
donas novada bibliotēku un  Lat-
vijas Senioru kopienas apvienību.

Atkal aktuāls kļūst jautājums 
par Covid sertifikātu izguvi cil-
vēkiem, kuriem nav internetban-
kas. Nāciet, mēs jums palīdzēsim!

Savukārt augusta izskaņā sa-
darbībā ar Europe Direct Gulbenē 
projekta ietvaros nolūkā veidot 
video sižetu par veiksmīgiem no-
vada uzņēmējiem, kuri piesaistī-
juši ES finansējumu, Madonas no-
vada bibliotēka organizēs izzinošu 
braucienu “Pieredzes stāsti. Savē-
jie iedvesmo!”. Brauciens rezultē-

sies video sižetā par vietējiem 
iedzīvotājiem, kuriem, piesaistot 
Eiropas Savienības fondu finansē-
jumu, ir izdevies uzsākt vai attīs-
tīt savu uzņēmējdarbību.

Iesaistoties LNB realizētajā 
projektā “Grāmatu iepirkuma 
programma publiskajām bibliotē-
kām” Madonas novada bibliotēka 
saņēma un sadalīja 388 eksemplā-
rus par summu 3979,44 eiro visām 
novada publiskajām bibliotēkām.

 Projektā  “Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2022” šogad iesais-
tījušās 28 Madonas un Varakļānu 
novadu publiskās un skolu biblio-
tēkas. Rezultātā no LNB saņemti 
Madonas novada pašvaldību pub-
liskajām bibliotēkām 382 eksem-
plāri par summu 3152,18 eiro; 
skolu bibliotēkām – 225 eksem-
plāri par summu 1859,72 eiro. Va-
rakļānu novada publiskajām un 

skolu bibliotēkām – 53 eksemplā-
ri par summu 441,84 eiro.

Paplašinot piedāvājumu, Bēr-
nu literatūras nodaļā pieejamas 
Aleksandras Šiminas un NVO 
“Foundations for Freedom” dāvi-
nātās 12 jaunas bērnu grāmatas 
ukraiņu valodā.

Ar prieku informējam, ka 
VKKF otrajā projektu konkursā ir 
piešķirts finansējums projekta 
“Lasām kopā: tikšanās ar bērnu 
grāmatu autoriem” realizācijai. 
Projekts nodrošinās tikšanās ar 
pieprasītu bērnu grāmatu auto-
riem – Agnesi Vanagu, Aneti 
Grīnbergu un Ilzi Meisteri. Aktu-
āla informācija sekos. 

 Informāciju apkopoja  
IMELDA SAULĪTE,

Madonas novada bibliotēkas 
direktore

Aktuālais Madonas novada bibliotēkā

Atvērta pieteikšanās mācībām 
pieaugušajiem ES fondu projektā

ties kādu no piedāvātajām 43 iz-
glītības programmām, iegūstot 
jaunu profesiju, uzlabojot savas 
prasmes, tajā skaitā digitālās pa-
mata prasmes.

Piedāvātajās 38 profesionālās 
tālākizglītības programmās varēs 
apgūt tādas profesijas kā aprūpē-
tājs, betonētājs, elektronikas 
montētājs, gaļas produktu izgata-
votājs, ķīmijas laborants, māsas 
palīgs, programmvadības metā-
lapstrādes darbgaldu operators, 
sausās būves montētājs, būviz-
strādājumu galdnieks, ceļu būv-
tehniķis, ģeotehnikas izpētes teh-
niķis, agrārā sektora komercdar-
binieks, mazumtirdzniecības ko-
mercdarbinieks, ķīmisko procesu 
tehniķis, lopkopības tehniķis, 
meliorācijas sistēmu būvtehniķis, 
meža mašīnu operators, mērnie-
cības tehniķis, programmvadības 
metālapstrādes darbgaldu iestatī-
tājs un vides iekārtu tehniķis. Sa-
vukārt 4 profesionālās pilnveides 
izglītības programmās un 1 studi-
ju kursā varēs apgūt digitālās pa-
mata prasmes.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā 
pieteikties izglītības program-
mām varēs strādājoši un pašno-
darbināti iedzīvotāji vecumā no 25 
gadiem. Īpaši aicināti pieteikties 
sociālā riska grupu nodarbinātie 
ar zemu vai darba tirgum nepie-
tiekamu izglītības līmeni.

Katrs strādājošais projekta lai-
kā var mācīties divas reizes, taču 
jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespē-
jams mācīties tikai vienā izglītības 
programmā. Jāuzsver, ka iespēja 
apgūt profesionālās tālākizglītī-
bas programmas, kuru noslēgumā 
var saņemt kvalifikācijas apliecību 
un iegūt profesiju, projektā tiks 
piedāvāta pēdējo reizi.

Mācību līdzmaksājums 
5–10%

Lai motivētu Latvijas strādā-
jošos iedzīvotājus pieteikties izglī-
tības programmām, lielāko daļu 
mācību izmaksu arī šajā kārtā 

sedz ES fondi un valsts. Piesako-
ties kādā no profesionālās tālākiz-
glītības programmām, strādājošā 
līdzmaksājums ir 5%, savukārt, 
izvēloties mācīties profesionālās 
pilnveides izglītības programmā 
vai studiju kursā, strādājošā līdz-
maksājums ir 10%. Nodarbinātām 
personām no trūcīgām vai maz-
nodrošinātām mājsaimniecībām 
mācības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācī-
bas galvenokārt tiks īstenotas klā-
tienē. Mācību dalībniekiem būs 
iespēja saņemt ceļa izdevumu 
kompensāciju uz prakses vietu un 
atpakaļ, savukārt nodarbinātie no 
mājsaimniecībām, kurām pie-
šķirts maznodrošinātas vai trūcī-
gas mājsaimniecības statuss, va-
rēs saņemt atbalstu transporta 
izdevumu segšanai, lai nokļūtu uz 
mācību norises vai prakses vietu.

Pieteikšanās 8. kārtā ilgs līdz 
31. augustam. Mācību grupu kom-
plektēšana un mācību uzsākšana 
plānota no šī gada septembra. Pla-
šāka informācija mājaslapā www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:
ESF fondu projekta “Nodarbinā-

to personu profesionālās kompeten-
ces pilnveide” jeb Mācību pieaugu-
šajiem mērķis ir pilnveidot nodarbi-
nāto personu profesionālo kompe-
tenci, lai laikus novērstu darbaspē-
ka kvalifikācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, veicinātu 
strādājošo konkurētspēju un darba 
produktivitātes pieaugumu. To fi-
nansē Eiropas Sociālais fonds un 
Latvijas valsts, ieguldot vairāk nekā 
45 miljonus eiro. Projekta īstenotājs 
ir Valsts izglītības attīstības aģen-
tūra sadarbībā ar Latvijas pašval-
dībām, izglītības iestādēm un No-
darbinātības valsts aģentūru.

  
JOLANTA PABĒRZA,

Madonas novada pašvaldības 
projekta koordinatore,  

tel. 29382304
jolanta.paberza@madona.lv

Mācības pieaugušajiem 8. kārtā  
mācību centra BUTS  Madonas  filiāle 
piedāvā apgūt APRŪPĒTĀJA PROFESIJU
Mācību ilgums ir 640 stundas. Mācību maksu 95% apmērā 
sedz ES fondi un valsts, 5% ir strādājošā līdzmaksājums – tā-
dējādi aprūpētāja profesiju varēs apgūt par 66 EUR. 

Kas ir aprūpētājs?
Aprūpētājs ir nodarbināts klientu dzīves vietā un sociālās aprūpes 
institūcijā, kur veic klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzrau-
dzībā. Aprūpētājs palīdz cilvēkiem, kuri paši sevi nevar aprūpēt, 
ievērot higiēnu, sagatavot un uzņemt ēdienu, uzkopt telpas, ap-
gādāt ar pirmās nepieciešamības precēm, kā arī uzturēt klienta 
saikni ar apkārtējo vidi.

Kontaktpersona: RŪTA PROSTAKOVA
Mācību centrs “BUTS”  Madonas filiāles vadītāja,

Tālr. 27898046, e-pasts:madona@buts.lv



Uzņēmējdarbība 5Madonas Novada Vēstnesis
2022. gada augusts

Madonas novada pašvaldība 
2022. gada 29. jūnijā pieņēma 
lēmumu ar 2022. gada 
1. septembri Madonas novada 
Ērgļu administratīvajā 
teritorijā nodot sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu 
SIA “Madonas namsaimnieks”.

SIA “Madonas namsaim-
nieks” aicina Madonas nova-
da Ērgļu, Jumurdas un Saus-
nējas pagasta iedzīvotājus un 
juridiskās personas noslēgt 
līgumus par sadzīves atkritu-
mu izvešanu!

Lai veicinātu raitāku līgumu 
sagatavošanas un parakstīšanas 
procesu, klientiem lūgums ie-
priekš iesūtīt informāciju 
e-pa s       tā: info@madonams.lv vai 
zvanīt speciālistiem: 27095245; 
29641552, vai aizpildīt anketu. 
Anketa ir pieejama Madonas no-
vada Ērgļu apvienības pārvaldē 
Klientu apkalpošanas centrā vai 
mājaslapā: www.madonams.lv.
Aizpildītu anketu var iesniegt 
Madonas novada Ērgļu apvienī-
bas pārvaldē Klientu apkalpoša-
nas centrā. 

LĪGUMUS IR IESPĒJAMS 

NOSLĒGT ARĪ ELEKTRONISKI, 
parakstot līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu ar drošu 
elektronisko parakstu. Eelektro-
niski pieteikumu lūgums sūtīt 
uz e-pastu: info@madonams.lv.

Līgumus klātienē būs 
iespējams noslēgt:

Oškalna iela 6, Ērgļi, 
Ērgļu pagasts, Madonas 
novads ( Ērgļu vidusskola)
11.08.2022. 10.00–19.00, 
pārtraukums 13.00–14.00;
15.08.2022. 14.00–20.00;
16.08.2022. 14.00–20.00.

Ezera iela 2, Jumurda,
Jumurdas pagasts, 
Madonas novads
18.08.2022. 09.00–13.00.

“Rīti”, Sausnēja, 
Sausnējas pagasts, 
Madonas novads
18.08.2022. 14.00–18.00.

Līdzi jāņem personu aplieci-
nošs dokuments. Papildus infor-
māciju var saņemt, piezvanot: 
27095245; 29641552; 64807077 
vai līguma slēgšanas laikā.

Citos laikos līgumus ir iespē-

jams noslēgt SIA “Madonas 
namsaimnieks”, Augu ielā 29, 
Madonā, iepriekš piesakoties, 
zvanot uz minētajiem telefona 
numuriem.

 SIA „ Madonas namsaimnieks” 
administrācija

Atgādinām, ka LR normatīvie akti 
paredz atbildību fiziskai vai juri-
diskai personai par neiesaistīša-
nos pašvaldības organizētajos 
atkritumu apsaimniekošanas pa-
sākumos. 

Paziņojums par atkritumu apsaimniekošanas līguma noslēgšanu

19. jūlijā stiprā alkohola 
“VARA KLĀNU” ražotnē, 
kur aktīvi darbojas ģimenes 
uzņēmums SIA “BROVAR”, 
tikās Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubatora 
un LIAA Rēzeknes biznesa 
inkubatora dalībnieki, kas 
ražo uzturā lietojamus 
produktus. Pasākuma 
galvenais mērķis bija 
savstarpēja tīklošanās un 
sadarbības veicināšana starp 
komersantiem. 

Tikšanās laikā dalībniekiem 
bija iespēja uzzināt ne tikai par 
citu ražotajiem produktiem, bet 
arī par atbalstu, ko sniedz LIAA 
starptautiskās konkurētspējas 
veicināšanas programma, palī-
dzot uzņēmējiem sagatavoties un 
piedalīties starptautiskās izstā-
dēs, atbalstot dažādus tirgus pē-
tījumus un preču zīmju reģistrē-
šanu, tā paplašinot Latvijā ražo-
tu produktu noieta tirgu. Par 
programmu un tās sniegtajām 
iespējām pastāstīja Anna Dau-
dziņa, LIAA Eksporta veicināša-
nas nodaļas vecākā projektu va-
dītāja pārtikas rūpniecības noza-
rē.

Prakse rāda, ka vislabāk mā-
cāmies no īstām pieredzēm, tie-
ši tāpēc aicinājām LIAA Mado-
nas biznesa inkubatora inkubā-
cijas programmas absolventi 
Māru Lieplapu no SIA “PLŪKT” 

Pārtikas nozares komersantu tikšanās
batora dalībnieks Oskars Macu-
levičs no SIA “KUUP COFFEE” 
stāstīja par to, kā ir izdevies iz-
veidot pirmo specializētās kafi-
jas grauzdētavu Latgalē, kā arī 
kafijas konceptveikalu Rēzeknē. 
Tāpat pasākuma dalībniekiem 
bija iespēja pieredzēt kafijas ga-
tavošanas procesu, kā arī to de-
gustēt. Un kas gan būtu pārtikas 
nozares komersantu tikšanās 
bez degustācijām?! Pasākuma 
dalībniekiem bija iespēja nogar-
šot LIAA Rēzeknes inkubatora 
inkubācijas programmas dalīb-
nieka SIA “Organic Products” 
liofilizētos augļus un SIA “Safī-
ra L” dārzeņu pulverus, bezglut-
ēna un vegānisko konditoreju. 
LIAA Madonas biznesa inkuba-
tora dalībnieki prezentēja savus 
ražojumus – SIA “Letari” zīmola 
“O’BYTE” lēcu un brūno rīsu 
čipsus, SIA “Henome” cidoniju 
vīnu, SIA “WISE meal” augu 
valsts maltītes, SIA “LANCORI” 
garšvielas no ķiplokiem, SIA “Al-
frēda dārzs” augļu sulas, kā arī 
“VARA KLĀNU” stipros dzērie-
nus.

Ceram, ka šis pasākums nesīs 
ne tikai veiksmīgu savstarpējo 
sadarbību starp divu biznesa in-
kubatoru komersantiem, bet arī 
pienesumu eksporta jomā!

ZANE RADŽĒLE,
LIAA Madonas biznesa 

inkubatora vecākā projektu 
vadītāja

pastāstīt par uzņēmuma veiks-
mēm un interesanto pieredzi eks-
porta tirgos. Māra iedrošināja 
aktīvi veidot un izmantot kon-
taktu tīklu sava produkta popu-

larizēšanai ārzemēs. “PLŪKT” ir 
premium Ziemeļu augu tējas zī-
mols, kas mums, latviešiem, tik 
ierasto zāļu tēju vākšanu un 
dzeršanu ir veiksmīgi ietērpis 

skaistā zīmolā, ar ko varam lepo-
ties. Šobrīd uzņēmuma komandā 
ir 5 darbinieki un sortimentā ir 
15 dažādi produkti. 

LIAA Rēzeknes biznesa inku-

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubators izziņo 2022. gada 
rudens uzņemšanu pirmsinkubācijas programmā. 
No 1. līdz 20. septembrim sešu mēnešu apmācību 
programmā tiks uzņemti biznesa ideju autori. 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota biznesa 
ideju autoriem, kam vēl nav sava uzņēmuma, kā arī 
jaunajiem uzņēmējiem uzņēmējdarbības sākumā. 
Programma ilgst sešus mēnešus, un tās laikā dalīb-
nieki piedalās apmācībās, apgūstot svarīgākās uzņē-
mējdarbības prasmes, apmeklē uzņēmēju pieredzes 
stāstu sesijas un individuālās konsultācijās saņem 
mentoru atbalstu jau detalizēta rīcības plāna izstrādei 
biznesa idejas attīstīšanai.

Dalība programmā nodrošina arī pieeju ar biroja 
tehniku aprīkotām darba telpām jeb kopstrādei jebku-
rā no divpadsmit LIAA biznesa inkubatoriem un de-
viņām atbalsta vienībām, kā arī iespēju pievienoties 
lielākajai jauno uzņēmēju kopienai Latvijā. 

Pieteikties pirmsinkubācijas programmai varēs no 
1. līdz 20. septembrim vienotajā valsts platformā 

LIAA Madonas biznesa inkubators 
piesaka jaunu dalībnieku uzņemšanu

biznesa attīstībai www.business.gov.lv. 
23. augustā no plkst. 9.00 ikviens interesents ai-

cināts uz LIAA Madonas biznesa inkubatoru, Blau-
maņa ielā 3, lai izmēģinātu darbošanos kopstrādē, 
uzdotu sev interesējošus jautājumus, kā arī lai 
plkst. 15.00 INFO stundā uzzinātu par uzņemšanu 
pirmsinkubācijas programmā. INFO stundā būs iespē-
ja piedalīties arī tiešsaistē – pieteikšanās saiti atradī-
si biznesa inkubatora Facebook lapā – facebook.com/
LIAAMadona, kā arī rakstot madona@liaa.gov.lv. At-
nāc, mēs gaidīsim! 

 LIAA biznesa inkubatoru darbību nodrošina ERAF 
projekts “Reģionālie biznesa inkubatori un Radošo 
industriju inkubators”. 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: http://
inkubatori.magneticlatvia.lv

 Par pirmsinkubācijas programmu: https://youtu.
be/sfsxK-CVCJQ

 Papildu informācija: LIAA Madonas biznesa in-
kubators, Blaumaņa iela 3, madona@liaa.gov.lv, tālru-
nis 62400907.

ANTRAS OŠAS foto
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Izmanto Madonas novada pašvaldības atbalstu 
un dod iespēju uzplaukt savam uzņēmumam!

Kad dzirdam vārdus “var labāk!” aizdomājamies 
gan par līdz šim paveikto, gan nākotnē darāmo. 
Uzņēmējam tā ir ikdiena, jo apstāties pie 
sasniegtā un nobremzēt uzņēmuma attīstību 
būtu līdzvērtīgi tā slēgšanai. Jau kopš 2013. 
gada jauno Madonas novada uzņēmēju biznesa 

idejas, piedaloties konkursā “Madona var labāk!”, saņem Madonas novada 
pašvaldības līdzfi nansējumu, kas ir pirmais vai nākamais solis uzņēmuma 
attīstībā. Gadu gaitā pašvaldības sniegtais atbalsts uzņēmējiem ir tikai 
paplašinājies, taču moto paliek nemainīgs – “Madona var labāk!”, jo vienmēr 
var labāk. Turpinām stāstīt par Madonas novada sniegto atbalstu un 
uzņēmējiem, kas to jau ir izmantojuši. Iepazīstot to pieredzi, iespējams arī tu 
atklāsi sevī uzņēmēju un pieņemsi drosmīgu lēmumu uzsākt uzņēmējdarbību. 
Šajā numurā iepazīstinām ar SIA “Marka R” (DAN studija) pieredzes stāstu. 

SIA “Marka R” (DAN studija)
Uzņēmums dibināts 2019. gada 30. septembrī ar nosaukumu “Marka R”, 
kas ir atvasinājums no mūsu bērnu vārdu pirmajiem burtiem, Mārtiņš, 
Karlīna un šobrīd viss tā ir sakritis, ka arī trešā bērna vārds Artūrs ir 
iekļāvies nosaukumā. Pēc pasūtījuma izgatavojam suvenīrus, īpašas 
dāvanas, mājas interjera lietas, arī zīmogus un uzlīmes, uzņēmumu 
prezentpriekšmetus, pasākumu apbalvojumus. Šobrīd, sperot nākamo 
attīstības soli, uzņēmumā piedāvājam arī apģērbu apdruku.

Uzņēmumu vada Dainis Sirmačs un Evita Sirmača.

BIZNESA IDEJU 
KONKURSS 
“MADONA VAR LABĀK!”
Max grants – 6000 EUR
Idejas/projekta 
īstenošana – 6 mēneši
Projekta uzraudzība – 3 gadi

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2022
KONKURSA PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI:

31.08.2022. plkst. 16.00

31.10.2022. plkst. 16.00

GRANTU KONKURSS 
“KONKURĒTSPĒJAS, 
IZAUGSMES, PĒTNIECĪBAS 
UN INOVĀCIJU KAPACITĀTES 
STIPRINĀŠANA UZŅĒMUMIEM”
Max grants – 300 EUR
Projekta īstenošana – 6 mēneši

GRANTU KONKURSS  
“SERTIFIKĀCIJAS 
UN STANDARTU 
IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ”
Max grants – 1000 EUR
Projekta īstenošana – 12 mēneši

www.businessmadona.lv

Pastāstiet nedaudz vairāk 
par uzņēmumu – 
kāpēc sākāt darboties? 
Kas Jūs motivēja 
šāda veida 
uzņēmējdarbībai?

Darbnīcā Madonā, sociālajos 
tīklos kā Facebook, Instagram un 
Tik Tok esam pazīstami kā “DAN 
studija”. Jo zem vārda studija ir 
iespējams paslēpt ļoti daudz da-
žādas radošas izpausmes. Tā kā 
doma par lāzergravēšanas iekār-
tas iegādi bija jau pirms krietnā-
ka laika, šī doma tika iznēsāta 
vairāk kā trīs gadus. Tas bija ti-
kai laika jautājums, kad viss no-
stāsies savās vietās un tiks dibi-
nāts savs uzņēmums. Latvijā 
šāda veida uzņēmumu, kas no-
darbojas ar lāzergriešanu ir 
diezgan daudz, šķiet, ka katrā 
lielajā pilsēta ir vismaz viens.  
Laikā, kad tika dibināts uzņē-
mums Madonā, bijām pirmie, 
kuri sāka piedāvāt plašākam 
klientu lokam tieši pašu lāzer-
grieztus suvenīrus. 

Motivāciju uzsākt darīt ko 
šādu radīja tas, ka, redzot citu 
ražotāju produkciju un cik vien-
kārši un glīti veidojas galarezul-
tāts, bija pārliecība, ka noteikti 
varu to izdarīt savādāk, intere-
santāk, iespējams pat labāk. Tā 
kā esmu mācījies Balvu amat-
niecības vidusskolā, pēc tam arī 
Rēzeknes augstskolā, kur tika 
padziļināti apgūta rasēšana, da-
žādu maketu izstrāde, darboties 
šajā radīšanas virzienā nebija 
nekas svešs. Visu informāciju 
par pašu lāzergriešanu un gra-
vēšanas procesu nācās apgūt no 
youtube, daudz tika lasīti ārzem-
ju forumi, meklēta informācija 
ārzemju resursos, ko joprojām 
turpinu darīt. Pēc pirmās iekār-
tas iegādes jau zināju daudzas 
nianses par pašu iekārtu, bez 
liekiem jautājumiem bija 
skaidrs, kā tā darbojas un kā to 
visu pareizi vadīt. Izpētot mūsu 
pašu tirgu, secinājām, ka ražo-

tājiem produkti bieži atkārtojas, 
jo internetā ir pieejams daudz 
jau gatavu zīmējumu/maketu, 
kurus atliek tikai izgriezt un sa-
likt kopā. Tieši šī iemesla dēļ tika 
apgūta rasēšana datorā, kuru ak-
tīvi arī pielietoju, darbā ikdienā 
maketējot. Protams, pats šad tad 
arī izmantoju šīs iespējas tikt pie 
kāda gatava produkta faila, kurš 
tik un tā tiek uzlabots pēc sa-
viem ieskatiem. Bet pārsvarā vi-
sas lietas tiek radītas pilnīgi no 
jauna. Kā “Credo” dziesmā līdzī-
giem vārdiem varu teikt „izdo-
māts un zīmēts, glaudīts 
(slīpēts), salikts viss”.

Kādus Madonas novada 
piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim esat 
izmantojuši?

Līdz šim esam izmantojuši 
piedāvāto pašvaldības atbalsta 
finansējumu „Madona var labāk.”

Kā šis pašvaldības atbalsts 
ir sekmējis uzņēmuma 
attīstību?

Šis atbalsts palīdzēja ātrāk 
tikt pie lielākas un jaudīgākas ie-
kārtas, lai būtu iespēja piedāvāt 
apjomīgākus un interesantākus 
produktus.

Kāda ir uzņēmuma 
pieredze, izmantojot 
biznesa ideju konkursā 
“Madona var labāk!”  
sniegto fi nansējumu?

Finansējuma izlietošana bija 
vienkārša. Atbalsts palīdzēja segt 
lielāko daļu iekārtas izmaksu. Tā 
kā pirmā, mazākā iekārta tika ie-
gādāta par saviem līdzekļiem, 
biju jau iepazinies gan ar iekārtu 
darbības principu, gan arī ar ra-
žotāju piedāvātajiem variantiem 
tepat uz vietas un ārzemēs. Izde-
vīgākais bija Ķīnas ražotāja pie-

dāvājums par krietni zemāku 
cenu, nekā vietējo izplatītāju pie-
dāvājums. Sazinājos pa tiešo ar 
ražotāju, kura iekārta pēc visiem 
parametriem būtu visatbilstošā-
kā manām prasībām un tā tas 
sarunu process tika novirzīts līdz 
galarezultātam. Divu mēnešu lai-
kā pēc pasūtījuma veikšanas jau-
nā lāzeriekārta tika atvesta līdz 
Rīgas ostai. Varam teikt tikai to 
labāko, ka pašvaldība veicina 
jauno uzņēmēju ideju īstenošanu 
un atbalsts pieejams ikvienam, 
kas vēlās ko uzsākt. 

Pretimnākoša bija pašvaldī-
bas Uzņēmējdarbības nodaļa, kas 
neliedza padomu iesnieguma uz-
rakstīšanā.

 Vai piesaistīt 
pašvaldības fi nansējumu 
bija viegli?

Par pašu iespēju iegūt finan-
sējumu zinājām vēl krietni pirms 

bija doma par sava uzņēmuma 
dibināšanas, tāpēc pieteikties 
līdz finansējumam nebija sarežģī-
ti. Grūtāk man kā radošam cilvē-
kam bija uzrakstīt šo pieteikumu, 
vadoties pēc nolikuma un pārē-
jām prasībām, labprātāk izvēlos 
zīmēšanu.

Ko Jūs ieteiktu citiem 
Madonas novada 
uzņēmējiem, 
kas uzsāk savu 
uzņēmējdarbību?

Ieteikums ir uzdrošināties, jo 
sapnis paliek tikai sapnis, ja to 
nerealizē. Ticēt savai idejai, jo ti-
kai tā tai vēlāk notic arī citi. Un 
neapstāties pie sasniegumiem, 
katru brīdi domāt solīti uz priek-
šu. Nebaidīties lūgt palīdzību vai 
padomu, jo neviens iesākums nav 
viegls. Nepadoties pie mazāka-
jiem sarežģījumiem un svinēt 
mazās uzvaras. 

Uzņēmuma publicitātes foto

Madonas Novada Vēstnesis
2022. gada augusts
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Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa 
aicina novada uzņēmējus, mājražotājus, 
amatniekus, tūrisma pakalpojumu sniedzējus u.c. 
saimnieciskā darba veicējus 7. septembrī 
(trešdiena) doties vienas dienas pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Viljandi reģionu Igaunijā.

PLĀNOTĀ PROGRAMMA:

Pajumē piena pārstrādes saimniecība. www.pajumae.ee
Polli dārzkopības pētījumu centrs. https://plantvalor.ee
Mulgi keramikas darbnīca. http://mulgisavikoda.ee
Pusdienas Menniku meža saimniecībā. http://metsatalu.ee  
Vehmas sveču fabrika.  www.valgusevabrik.ee
Enerģijas saimniecība. www.energiatalu.ee
Viljandi. Vakara pastaiga pa vecpilsētu. www.visitviljandi.ee

Pieteikšanās līdz šī gada 1. septembrim:
 Ērgļu tūrisma centrā, Rīgas ielā 10, tel. 26366934,
 Lubān as tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrā,
    O. Kalpaka ielā 4-3, tel. 26374962,
 Cesvaines tūrisma centrā, Pils iela 2, tel. 26172637,
 Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 108. kab.,
    tel. 29130437.

Vairāk – www.visitmadona.lv 

Kontaktpersona: SANITA SOMA, 
Madonas novada Centrālās administrācijas

tūrisma darba organizatore, tel. 29130437

Satiksmes ierobežojumi

Vasara, lai arī saules pielieta, 
tomēr virzās uz rudens pusi. 
Kāda tā bijusi Madonas Bērnu 
un jauniešu centrā (Madonas 
 BJC)? Kā allaž, rosīga. Ar 
vērienīga Madonas pilsētas 
svētku ieskaņas koncerta 
“Sit, māsiņa, plaukstiņām, es 
atnācu gavilēt” rīkošanu un 
citām aktivitātēm.

Ar atrakcijām, rotu darināšanu, 
našķu gatavošanu un smieklu šal-
tīm, aizvadīta ne viena vien aizrau-
joša nodarbība radošo jūnija dienu 
ciklā. Garo skolēnu brīvdienu pe-
riodā centra darbinieki iesaistīju-
šies arī nometņu organizēšanā un 
norisē. Pateicoties Madonas nova-
da pašvaldības un veselības veici-

nāšanas projekta atbalstam, jūnijā 
notikušas vairākas nometnes, ku-
rās dalībnieki guva jaunas prasmes 
un jaunus draugus. Arī nākamajā 
nedēļā  jauniešu centrā “KUBS” 
pulcēsies jaunieši uz tematisko no-
metni “Kabata”, kas veltīta teātra 
pasaules iepazīšanai.

Madonas Bērnu un jauniešu 
centrā tiek veikti pēdējie sagata-
vošanās darbi jaunā mācību gada 
uzsākšanai un plašāka sabiedrība 
iepazīstināta ar aktuālo interešu 
izglītības piedāvājumu. Jau pavi-
sam drīz, 26. augustā, Madonas 
novada bērni un viņu vecāki tiek 
laipni aicināti uz aktīvo pēcpus-
dienu “Atrodi īsto!” Madonā, 
Mīlestības graviņā pie ēkas Skolas 
ielā 8a. Pasākuma laikā būs iespē-

ja ne tikai uzzināt, kāds nodarbī-
bu klāsts sarūpēts, bet arī iepazī-
ties ar BJC pulciņu pedagogiem, 
parosīties radošajās darbnīcās, 
uzspēlēt kādu aizraujošu spēli un  
ļauties kopā būšanas priekam. 

Precīzs interešu izglītības 
pulciņu saraksts, nodarbību laiki, 
iestāšanās nosacījumi un cita 
saistošā informācija tuvākajā lai-
kā būs pieejama Madonas BJC 
mājaslapā www.bjc.madona.lv un 
sociālās vietnes facebook lapā.

Lai atkalredzēšanās prieks ie-
dvesmo jauniem darbiem un aiz-
raujošiem piedzīvojumiem!
Saulainu vasaras izskaņu vēlot,

INDRA VEIPA,
Madonas BJC 

jaunatnes darbiniece

Bērnu un jauniešu centrs aicina 
uz aktīvo pēcpusdienu

Pasaules kausa posma un Pasaules junioru čempionāta rollerslēpošanā laikā Madonas pilsētā paredzēti satiksmes ierobežojumi
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2016. gada 1. martā 
Vidzemes plānošanas 
reģions ar Madonas novada 
pašvaldību noslēdza 
sadarbības līgumu, īstenojot 
deinstitucionalizācijas 
plānu ar mērķi palielināt 
kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti  
un bērniem. 
Projekta ietvaros 2022. gada 
1. augustā Madonas novada 
Liezēres pagastā durvis 
vēra Sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas centrs “Ozoli”, 
kas turpmāk nodrošinās 
ģimeniskai videi iespējami 
tuvāku ikdienu bērniem, kuri 
palikuši bez vecāku gādības. 

Pakalpojuma būtība ir “dzīve 
kā ģimenē”, kas tiks nodrošinā-
ta, pašiem radot savu apkārtējo 
vidi, apgūstot prasmes un iema-
ņas, pilnveidojoties, izglītojoties 
un radoši pavadot brīvo laiku. 
Centrs tapis, reorganizējot līdz-
šinējo aprūpes centru bērniem. 

Tika atklātas divas jaunas 
mājas, kur viena ir jaunuzbūvēta, 
kurā dzīvo 6 bērni, bet otra pār-

Pabalsta mērķis Summa EUR 

GMI pabalsts 125 990
Par komunālajiem maksājumiem 21 986
Par elektrību 4 666
Par telefonu 3 711
Par ūdeni 4 754
Par īri 6 396
Par apkuri 20 591
Nekustamā īpašuma nodoklis 547
Kurināmā iegādei 131 199
Par gāzi 199
Gāzes balona iegādei 173
Par atkritumu apsaimniekošanu 1 535
Recepšu medikamentiem 40 392
Vienreizējiem medicīnas pakalpojumiem 7 866
Atlīdzība par ārkārtas aizbildņa 
pienākumu pildīšanu_UA 302

Mācību grāmatu,  
kancelejas preču iegādei 540

Bāreņiem sadzīves priekšmetu,  
mīkstā inventāra iegādei 4 100

Pabalsts ikmēneša izdevumiem 
bāreņiem 16 235

Mājokļa pabalsts bāreņiem 1 268
Pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai 
bāreņiem 872

Pabalsts bērna uzturam audžuģimenē 42 315
Pabalsts audžuvecākiem mīkstā 
inventāra iegādei 750

Pabalsts krīzes situācijā 1 120
Apbedīšanas pabalsts 14 900
Pabalsts jubilejā 36 600
Pabalsts jaundzimušo aprūpei 31 500
Krīzes pabalsts_UA 29 132
Pabalsts nepavadīta  
bērna uzturam_UA 456

Pabalsts veselības aprūpei_UA 876
GMI pabalsts_UA 33 140
Pabalsts bērna izglītībai bez izvērtēšanas 945
Recepšu medikamenti bez izvērtēšanas 167
Pabalsts vienreizējiem medicīnas 
pakalpojumiem bez izvērtēšanas 15

Atlīdzība par Ukrainas civiliedzīvotāju 
izmitināšanu

340

Kopā 01.01.2022.–30.06.2022. 585 578
2022. gadam apstiprinātais budžets 1 341 187

Pirmajā pusgadā izmaksātie sociālie pabalsti 

Ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums  

Labdarības 
organizācijas “Ronald 
McDonald House  
Charities Latvija” misija 
ir nodrošināt bezmaksas 
medicīniskās konsultācijas 
bērniem tuvāk viņu mājām, 
kas tieši ietekmē bērnu 
veselību un labklājību visā 
Latvijā. 

Organizācijas programma 
“Mobilais veselības aprūpes 
centrs” sadarbībā ar Bērnu klī-
niskās universitātes slimnīcas 
ārstiem nodrošina savlaicīgas un 
kvalitatīvas bezmaksas ārstu 
konsultācijas bērniem un jaunie-
šiem tuvāk viņu dzīvesvietai visā 
Latvijas teritorijā. 

12 darbības gadu laikā ir no-
drošinātas vairāk kā 50 000 me-
dicīniskās konsultācijas 40 dažā-

dās vietās Latvijas teritorijā. Mo-
bilais veselības aprūpes centrs 
piedāvā bērnu oftalmologa, oto-
laringologa, pulmonologa, neiro-
loga, endokrinologa, kardiologa, 
gastroenterologa, mikrologopēda 
un pediatra konsultācijas.   

  Cesvainē bērnu “Mobilais 
veselības aprūpes centrs” pirmo 
reizi viesojās 2014. gada 10. mai-
jā, un šī gada 5. augustā bija jau 
24. reize. Mazajiem Cesvaines pa-
cientiem nodrošinātas 1 000 kon-
sultācijas šo gadu laikā. 

Savukārt kopumā 5. augustā 
Cesvainē viens no mazajiem pa-
cientiem bija piecdesmittūksto-
šais Latvijā, kurš saņēma ārstu–
speciālistu konsultāciju.

ILZE FĀRNESTE,
Sociālā dienesta vadītāja

Bērnu “Mobilā veselības aprūpes centra” 50 000. mazais klients Latvijā  
kopā ar savu māmiņu izbauda pārsteiguma brīdi.

Domājot par  
bērnu veselību

Ja bērns aug, jūtot drošību,  
viņš mācās ticēt cilvēkiem;
Ja bērnu atbalsta,  
viņš mācās cienīt sevi;
Ja bērnu saprot un tas aug 
labvēlībā, viņš mācās atrast 
mīlestību pasaulē.

                     /Dž.Nolla/

Madonas novada svētku dā-
vana bija Sociālā dienesta darbi-
nieku izpildījumā, kur kopā ar 
audzinātājām un bērniem katrai 
mājiņai tika izgatavots savs svēt-
ku karogs. Bērniem bija iespēja 
sevi uzpucēt – uz rokas un sejas 
tapa sociālās darbinieces Ievas 
Repšas zīmējumi, jeb glitera te-
tovējumi.

Kā jau atklāšanas svētkos, 
tika izteikts daudz laba vēlēju-
mu, bet ļoti labus ceļa vārdus vi-
siem, kuri strādā šajā centrā, 
deva “Vid zeme iekļauj“ sociālo 
pakalpojumu eksperte Laine Zā-
līte, citējot Imantu Ziedoni: “Būt 
blakus, bet nekāpt tieši dvēselē”.

Madonas novada Sociālais 
dienests saka paldies Madonas 
novada pašvaldībai par ieguldī-
jumu deinstitucionalizācijas at-
tīstībai novadā. 

ILZE FĀRNESTE,
Sociālā dienesta vadītāja 

būvēta ēka, kurā dzīvo 8 bērni. 
Šie svētki ir tieši bērniem. 

Bērns mācās no tā,  
ko viņš piedzīvo.
Ja bērnu pastāvīgi kritizē,  
viņš mācās neieredzēt;

Ja bērnam apkārt naidīgums,  
viņš mācās agresivitāti;
Ja bērnu izsmej,  
viņš kļūst noslēgts;
Ja bērnam bieži pārmet, viņš 
mācās dzīvot ar vainas apziņu;
Ja bērns aug iecietībā, viņš mācās 

pieņemt citus;
Ja bērnu uzmundrina,  
viņš mācās ticēt sev;
Ja bērnu slavē, uzteic,  
viņš mācās būt pateicīgs;
Ja bērns aug godīgā vidē, 
viņš mācās būt taisnīgs;

Svētku dienā vienkopus bērni, audzinātājas un viesi Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrā “Ozoli”.

GMI pabalsts
125 990

Mājokļa pabalsts
195 756

Pabalsti Ukrainas 
civiliedzīvotājiem

64 247

Krīzes pabalsts
1 120

Jaundzimušo pabalsts
31 500

Jubilejas pabalsts
36 600

Apbedīšanas pabalsts
14 900

Pabalsts audžuģimenēm
43 065

Pabalsts bāreņiem
22 475

Pabalsts bērna izglītībai
1 485

Veselības aprūpes pabalsts
48 441

Kopā

585 578
no 01.01.2022.  
līdz 30.06.2022.

Pabalstu struktūra (EUR)

22%11%

5%

6%
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7%

4%
8%

33%
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Par pagājušā gadsimta 
lauku muzicēšanas 
tradīcijām, muzikantiem 
un mūzikas instrumentu 
gatavotājiem vēstīja 
Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāde 
“Lauku muzikanti. Mūzikas 
instrumenti. 20. gadsimts”, 
kuras vizuālais materiāls 
tagad pievienojies ceļojošo 
izstāžu klāstam. 

Katrā mūsu novada pagastā 
bija muzikanti, kas tuvinieku 
lokā vai plašākai publikai spēlē-
ja ģimeņu godos un svētkos. Iz-
stāde pirmo reizi tik plaši iepa-
zīstina ar Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja krā-
juma materiāliem par lauku mu-
zikantiem, muzicēšanas tradīci-
jām, mūzikas instrumentu gata-
votājiem kā vienu no nemateriā-
lās kultūras mantojuma sastāv-
daļām. Izstāde ir papildināta ar 
materiāliem no Barkavas muze-
ja un privātpersonu arhīviem. 

Tikai pateicoties daudzu gadu 
garumā cilvēku nodotajiem ma-
teriāliem un muzejam stāstīta-
jām ziņām, varam ar to iepazīs-

Kopš 25. jūlija Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zāles slēgtas 
apmeklētājiem. Līdz gada 
beigām Izstāžu zālēs (Skolas 
ielā 10a) tiek īstenots Vides 
pieejamības projekts, lai 
jau 2023. gada sākumā 
muzejs būtu mūsdienīgāks 
un vēl pieejamāks ikvienam 
apmeklētājam.

Šī gada Izstāžu zāļu sezona ir 
noslēgusies, apmeklētājus prie-
cēja mākslas un tematisko izstā-
žu dažādība, kuru vidū bija ska-
tāmi Latvijā ievērojamu māksli-
nieku darbi (Aleksejs Naumovs, 
Harijs Gustavs Šulcs), kā arī de-
bijas izstādes, kur muzejs bija 
pirmā vieta izstādēm, kā piemē-
ram Ievas Andžānes sirsnīgā sa-
dzīves ainiņu akvareļu izstāde 
“Siltums” vai Jāņa Krampes me-
ditācija gleznās, savukārt tema-
tiskajās izstādēs bija iespēja izzi-
nāt lauku kapelu un muzikantu 
vēsturi 20. gadsimtā, ieskatīties 
muzeja krājuma vērtībās. Patei-
camies visiem teju 16 000 Izstāžu 
zāļu apmeklētājiem! 

Muzeja Izstāžu zāļu darbs 
nav apstājies, arī šī gada otrajā 
pusgadā turpināsim iepriecināt 
ar jaunām mākslas un tematis-
kajām izstādēm, aicināsim uz 
pasākumiem un ar skolēniem 
tiksimies muzejpedagoģiskajās 
nodarbībās. Mainās tikai telpa 
un formāts. Muzejam ir lieliskas 
atklātā krājuma telpas Etnogrā-
fijas un sadzīves priekšmetu krā-
tuvē Sarkaņos, kur ir vieta  jau-
nām izstādēm, nodarbībām un 
pasākumiem. Braucot uz Praulie-
nas pusi, aicinām uz Haralda 
Medņa kultūrizglītības centru 
“Dziesmusvētku skola” Dzinta-
ros, kur var iepazīt H. Medņa de-
vumu latviešu kultūras dzīvē, 
uzzināt vairāk par pirmajiem lat-
viešu  bērnu dziedāšanas svēt-
kiem, kas notika tieši “Dziesmu-

Muzejā norit aktīva rosība

svētku skolas” tuvumā. Blakus 
muzejam ir Madonas novada bib-
liotēka un, pateicoties bibliotēkas 
atbalstam, lielākas vai mazākas 
izstādes un pasākumi notiks arī 
bibliotēkas telpās. Un, protams, 
izmantosim arī mūsdienu tehno-
loģiju piedāvājumu: virtuālas iz-
stādes, tiešsaistes pasākumus un 
izglītojošās nodarbības. 

Viens no lielajiem muzeja pa-
sākumiem notiks jau pavisam 
drīz, jo sadarbībā ar Baltijas Mu-
zeoloģijas veicināšanas biedrību, 
Tukuma muzeju un neformālo 
muzejpedagogu grupu “Nedarb-
nīca” 15. un 16. augustā notiks 
“Nedarbnīcas” vasaras sesija ar 
40 muzejpedagogu no visas Lat-
vijas dalību. Madonas sesijas 
moto “Pētnieks / Spēlnieks / Mu-
zejpedagogs” ir rotaļīga atsauce 
uz  Vidzemes augstienei un Ma-
donai raksturīgo pilsētvidi, ak-
centējot apkārtējās vides tēmas 
darbā ar muzeju apmeklētājiem. 
Dabas vide un reljefs Madonas 

paugurainajā pilsētvidē ir nozī-
mīgi faktori, kuri vienmēr sagā-
dājuši izaicinājumus cilvēkam 
draudzīgas apbūves veidošanā. 
Madonas pilsētbūvnieki un iedzī-
votāji ar šo izaicinājumu dažādos 
laikos tikuši galā ar dažādām me-
todēm. Pilsētas attīstība turpi-
nās. Kā mūsdienu sabiedrība iz-
prot pilsētplānošanas pamatprin-
cipus? Cik liela nozīme dzīves 
vides veidošanā ir reljefam un 
klimatiskajiem apstākļiem? Kā 
tas mainījies vēstures gaitā? Šie 
un citi līdzīgi jautājumi aizvien 
biežāk nonāk arī muzejnieku re-
dzeslokā, veidojot mūsdienīgu 
piedāvājumu dažādām auditori-
jām.  “Nedarbnīcas” ietvaros ar 
lekcijām un praktiskām nodarbī-
bām piedalīsies Latvijas Arhitek-
tūras savienības projekta “Skol-
nieks. Pētnieks. Pilsētnieks” pār-
stāves – koordinatore, telpiskās 
plānošanas eksperte Liene Gau-
jeniete un arhitekte Agnese Lāce, 
muzeja Izglītojošā darba nodaļas 

vadītāja, programmas “Kas ir pil-
sētbūvniecība” vadītāja un auto-
re Zane Grīnvalde, par labvēlīgu 
muzeja ietekmi uz muzeja ap-
meklētājiem, par “Nosūtījumu uz 
muzeju” un darbu ar jauniešiem 
runās Inga Surgunte – UNESCO 
kultūras sektora vadītāja un Ed-
uarda Veidenbauma muzeja “Ka-
lāči” projekta “Vairāk gaismas” 
vadītāja. Dalībnieki viesosies gan 
Etnogrāfijas un sadzīves priekš-
metu krātuvē Sarkaņos un 
H. Medņa ”Dziesmusvētku skolā” 
Dzintaros, gan Madonas novada 
bibliotēkā un Cesvaines pilī. 

Kāds cits liels darbs norit pie 
jaunu tematisko izstāžu veidoša-
nas. 10. septembrī ar pasākumu 
un diskusiju “Stādīt dārzu – ticēt 
rītdienai” plānots atvērt izstādi, 
kas veltīta Iedzēnu 85 gadu saim-
niecības vēsturei. Pasākums un 
diskusija notiks “Iedzēnu” saim-
niecības telpās, savukārt, oktob-
rī izstādi varēs aplūkot Madonas 
novada bibliotēkas zālē. Par pa-

Ceļo izstāde par lauku muzikantiem

tināt apmeklētājus.  Un te nu pal-
dies visiem, kas atsaucās arī pub-
licētajiem aicinājumiem dalīties 
ar informāciju vai materiāliem 
par muzikantu tēmu, un izstādē 
arī ir piefiksēti atsaucīgie cilvēki. 
Izstāde tapa jau mazliet pie-
mirstā dažādu ierobežojumu lai-
kā pagājušajā gadā, kad apmek-
lētāji nenāca uz muzeju, un arī 
mēs nedrīkstējām doties pie cil-
vēkiem. Tapa projekts “Lauku 

muzikanti Madonas novadā 20. 
gadsimtā”, pateicoties Valsts kul-
tūrkapitāla fondam, kas atbalstī-
ja maketēšanu un druku vizuālā 
materiāla sagatavošanai. 

No februāra sākuma līdz Mu-
zeju naktij 2138 apmeklētāji pa-
viesojās zaļumballes noskaņās 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstādē “Lauku 
muzikanti. Mūzikas instrumenti. 
20. gadsimts”. Siena ķīpas, mal-

Ieskats izstādē Madonas muzeja Izstāžu zālēs.  
        LAIMDOTAS IVANOVAS foto

kas grēda, soliņš nogurušajiem 
dejotājiem, skaistās austās segas, 
plaukstošie ievu un forsītiju zari 
jau februārī radīja īpašu noskaņu. 
Būtiski, ka līdztekus vizuālā ma-
teriāla un mūzikas instrumentu 
apskatei varēja iejusties zaļum-
balles noskaņās, arī uzdejot. 

Ināra un Kitija atsauksmēs 
rakstīja: ”Paldies par iespēju at-
griezties simtgadīgā pagātnē, sa-
just tā laika atmosfēru un emoci-
jas!”. Inese: “Ļoti, ļoti patika! At-
cerējos jaunību, gribējās dejot 
skanošās mūzikas pavadījumā!”. 
Cita Inese: Patiešām izcili! Tik 
daudz materiālu savākt, apkopot, 
ņemot vērā mājsēdes laiku!”. 
Inga: “Sentiments un apcerīgums 
silda sirdi!”. Līga un Jolanta: “Pal-
dies par zaļumballes noskaņu un 
atmiņām!”. Māra: “Burvīgas bil-
des, jauka mūzika, debešķīgi ins-
trumenti…!” Lauku muzikantu 
meita, mazmeita: “Paldies par 
izstādi! Kaut mēs spētu saglabāt 
vēlmi dziedāt, muzicēt, nepazau-
dēt saknēs uzkrāto senču garīgo 
mantojumu.” Par ieinteresētiem 
cilvēkiem varēja pārliecināties arī 
Muzeju naktī, kur mansards ar 
muzikantu izstādi bija kā atseviš-

ķa saliņa zaļumballes noskaņās ar 
iepriecinātiem un arī dejojošiem 
apmeklētājiem. Bet solīju nepub-
liskot foto ar dejotājiem.

Pēc Muzeju nakts izstāde bija 
eksponēta Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
trā, kur to jūnijā apskatīja 192 tu-
vāki un tālāki apmeklētāji. Lubā-
nā tika eksponēti arī mūzikas ins-
trumenti un citi Madonas muzeja 
krājuma oriģinālie materiāli. Ta-
gad izstādes vizuālais materiāls – 
trīspadsmit planšetes – ir ceļojošo 
izstāžu piedāvājumā. Augusta 
pirmajā nedēļā izstādi “Lauku 
muzikanti Madonas novadā 20. 
gadsimtā” varēja aplūkot Barka-
vas kultūras namā, pēc tam līdz 
novembrim tā atradīsies Cesvai-
nes apvienības pārvaldes Kraukļu 
bibliotēkā. Jāpiebilst, ka izstāde 
jau ir rezervēta nākošajai vasarai. 
Ar visu ceļojošo izstāžu piedāvā-
jumu var iepazīties Madonas mu-
zeja mājaslapā, kā arī rezervēt 
interesējošam laika periodam.

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA,

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja vēsturniece

sākumu un izstādi aicinām sekot 
līdzi Madonas muzeja mājaslapā. 

Lai pielāgotu muzeja izglīto-
jošās programmas tiešsaistei, 
gada sākumā ieguvām Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstu 
projekta “Madonas novadpēt-
niecības un mākslas muzeja 
tiešsaistes programma “Es un 
vide man apkārt” īstenošanai. 
Tādēļ tagad norit aktīva projek-
ta realizācija, lai radītu tiešsais-
tes programmu skolēniem par 
draudzīgas, ilgtspējīgas apkār-
tējas vides veidošanu un dažādu 
pilsētas apbūves plānu veidoša-
nos un pilsētbūvniecības vēstu-
ri Latvijā. Tiešsaistes program-
ma top sadarbībā ar SIA “Wrong 
Digital”, projekta realizācijā ie-
saistīti dažādu jomu eksperti –  
arhitekts un antropologs Matīss 
Šteinerts, vēstures doktors Mār-
tiņš Mintaurs un viens no vado-
šajiem ekspertiem Ilgtspējīgas 
attīstības jomā – Henrijs Makgī 
(Henry McGhee) no Lielbritāni-
jas.

Muzeja speciālisti ir gatavi 
izaicinājumiem, ko radīs Izstāžu 
zāļu plānotie remontdarbi un ar 
izglītojošām programmām do-
sies uz izglītības iestādēm, tik-
sies gan Madonas novada biblio-
tēkas, gan atklātā krājuma Sar-
kaņos, gan “Dziesmusvētku sko-
las” telpās, kā arī tiksimies tieš-
saistē.

Aicinām sekot līdzi aktuālai 
informācijai mūsu mājaslapā 
www.madonasmuzejs.lv, sociāla-
jos tīklos Facebook, Instagram, 
Youtube un arī jauniešiem ieras-
tajā TikTok platformā. Mēs esam 
pieejami un esam tepat!

Uz tikšanos muzejā!

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE,

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja
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12. augustā plkst. 17.00 uz 
satikšanos mūzikā aicina jau-
no mūziķu nometnes PLUS da-
lībnieki. Latvijas mūzikas skolu 
audzēkņu radošā nometne PLUS, 
ko jau divdesmit otro reizi rīko 
biedrība Latvijas Jauniešu pūtēju 
orķestris, šogad no 7. līdz 13. au-
gustam notiks Cesvaines vidus-
skolā. Nelielā koncertā jaunie 
mūziķi dos muzikālu ieskatu 
seno laiku balles dejās un noska-
ņās. Koncerta īpašā viešņa būs 
ģitāriste un māksliniece Vita 
Krūmiņa.

20. augustā plkst. 18.00 ai-
cinām uz franču komponista 
un pianista Andija Emlēra 

„Agrie rīti, mani skolas rīti, [..]
Tur aiz balto bērzu  
garās gatves
Mana pirmā skola pretī skan.”

Vestienas pamatskola – sen-
laicīga balta ēka, kas snauž zaļo 
liepu paēnā un aicina ciemos sa-
vus bijušos skolotājus, skolēnus 
un darbiniekus. 30. jūlija vakarā 
Vestienas pamatskolā kopā sanā-
ca bērnu dienu draugu pulks, 
pāršķīra savas atmiņu grāmatas 
lapas vairākus gadu desmitus at-
pakaļ un pakavējās stāstos par 
pagājušajām dienām, piedzīvo-
jumiem, pirmo mīlestību, veiks-
mēm un neveiksmēm. Tā bija 
mūsu bērnības zeme, un sirdī 
iesmeldzās vieglas skumjas par 

Salidojums Vestienas pamatskolā

Augusta mēnesī Cesvaines pili  piepildīs  daudzveidīgas mūzikas skaņas
(Andy Emler) solo koncertu 
“My own Ravel”. Koncerts izska-
nēs pianista jaunās koncerttūres 
Latvijā ietvaros. Mākslinieks ie-
lūdz mūs gremdēties savā veltī-
jumā Morisa Ravēla daiļradei. 
Izvēlētais nosaukums “Mans Ra-
vēls” nešaubīgi modinās interesi 
visos mūzikas mīļotājos. Emlērs 
ir mūziķis, kuru vienmēr ir sais-
tījuši 19. gadsimta beigu un 20. 
gadsimta sākuma komponisti un 
viņu daiļrade. Franču komponists 
Moriss Ravēls (Maurice Ravel) ir 
viens no tiem, kurus pianists ir 
klausījies visvairāk, viens no 
tiem, kura mūzika atmiņā pali-
kusi īpaši spilgti, un kurš iedves-

mojis radīt mūziku arī pašam.
27. augustā plkst. 19.00 Ces-

vaines pils Ziemeļu terasi pie-
pildīs atmosfēra, kas mūs aiz-
vilinās elektroniskās mūzikas 
skaņu pasaulē. Franču saksofo-
nists, multiinstrumentālists un 
komponists Freds Ormēns /Fred 
Hormain/ ar mūziku no sava jau-
nākā albuma ”Spiritualité” un lat-
viešu saksofoniste un vijolniece 
Ilze Lejiņa, kura ar savu pieredzi 
akadēmiskajā un folkmūzikā ir 
vērtīgs pienesums Freda orģināl-
mūzikai, radīs dzīvu mūzikas 
performanci. Dažādi saksofoni, 
elektriskā vijole, kokle, balss,  
elektronika un daudzi citi instru-

menti dueta mūziķu izpildījumā 
radīs aizraujošu un neparastu 
skanējumu. Franču mūziķis Freds 
Ormēns muzikālo profesionalitā-
ti krājis, piedaloties daudzos pro-
jektos džeza, salsas, elektro un 
funk stilā. Ilzi Lejiņu, savukārt, 
zinām kā vienu no pirmajām po-
pulārajām latviešu saksofonistēm 
Latvijā.

Apvieno savu Cesvaines pils 
apmeklējumu augusta mēnesī ar 
muzikālu piedzīvojumu!

Informāciju sagatavoja  
LINDA BAKMANE, 

Cesvaines pils vadītāja 

Cesvaines svētki 2022
Ik gadu par spīti dažādiem 
lokāliem un globāliem 
notikumiem esam 
organizējuši skaistus 
Cesvaines svētkus. Un šis gads 
nav izņēmums – svētki bija!

Svētkos pulcējamies pēdējā 
jūlija nedēļas nogalē, un tas nav 
nejauši izvēlēts laiks. Svētku ne-
dēļas svētdienā vienos no lielā-
kajiem lauku kapiem Latvijā – 
Ķinderu kapos – notiek kapu-
svētki, kas pulcē vairāku paau-
džu esošos un bijušos cesvainie-
šus. Šogad svētkus svinējām visu 
nedēļas nogali – 29., 30., 31. jū-
lijā.

Svētki iesākās piektdienas 
vakarā ar instrumentālu stand-
up izrādi mākslas salona “Divi 
torņi” pagalmā. Uzstājās trom-
bonists Vairis Nartišs, piedāvājot 
numurus, kuri ir kā piedzīvojumi 
un jautri stāsti no dzīves, ietērp-
jot tos instrumentālās perfor-
mancēs. 

Tradicionāli galvenās svētku 
dienas – sestdienas – iesākums 
bija jau astoņos rītā – Cesvaini 
modināja muzikāls brauciens pa 
pilsētas un pagasta ielām Cesvai-
nes pūtēju orķestra izpildījumā. 
Dienas gaitā sekoja muzikāli, te-
atrāli izzinoši un izklaidējoši no-
tikumi. 

Neizpalika ikgadējās tradicio-
nālās norises – ieskaņu koncerti, 
sporta sacensības, daudzveidīga 
koncertprogramma gan lieliem, 
gan maziem cesvainiešiem, mūsu 
seniem draugiem un viesiem. Sev 

interesējošu aktivitāti vai norisi 
varēja izvēlēties ikviens svētku 
apmeklētājs. Šogad par svētku 
galveno norises vietu bija izvēlēts 
Cesvaines pils pagalms.

Visas dienas gaitā uz sportis-
kām sacensībām bija aicināti visu 
vecumu strītbola spēlētāji. Para-
lēli tam Cesvaines kultūras namā 
zolmaņi cīnījās par uzvarām kār-
šu spēlē. Savukārt paši mazākie 
svētku apmeklētāji varēja izklai-
dēties, veidojot lielos burbuļus, 
piedaloties muzikālā izrādē ar 
tēliem no dzīvnieku pasaules, kā 

arī citās radošā aktivitātēs. Vien-
laikus noderīgas, stādāmas dārzā 
vai arī gardas lietas varēja iegā-
dāties mājražotāju un amatnieku 
tirdziņā. 

Dienas gaitā uz galvenās ska-
tuves tika spēlētas vairākas mu-
zikālas izrādes, izskanēja koncer-
ti dažādām gaumēm. Ar R. Blau-
maņa izrādi “Trīnes grēki” prie-
cēja Cēsu teātris, savukārt jaunie 
aktieri uzstājās ar koncertizrādi 
“Mūžam dzīvais Unisons – tomēr 
kavē”. 

Ar deju priekšnesumiem svēt-

kus kuplināja gan vietējie dejotā-
ji – Cesvaines vidusskolas deju 
kolektīvs “Sprīdītis”, dāmu deju 
grupa “Kamenes”, gan mūsu vie-
si no kaimiņu pagastiem un arī 
Igaunijas. Par virtuozu muzikālu 
baudījumu bija parūpējies svētku 
viesis no Daugavpils – saksofo-
nists Jevgeņijs Hairulins.

Vakara gaitā galveno skatuvi 
“apdzīvoja” Guntars Račs un 
draugi, sniedzot koncertu. Tāpat 
arī grupa “Loud Silence”. Neizpa-
lika svētkos  ierastā zaļumballe 
– par raitu dejas soli gādāja muzi-

kālā apvienība “Rēzus pozitīvs”. 
Svētdienas laikā bija iespē-

jams apmeklēt koncertu Cesvai-
nes pilī, kurā virtuozu mūzikas 
instrumentu spēli lutināja Jāņa 
Norviļa Madonas mūzikas skolas 
absolventi. Svētku noslēgumā 
Kraukļu pusē Jaungulbenes ama-
tierteātris “Kuriozs” spēlēja 
A. Finka izrādi “Divas stundas 
laimes”. 

Visu sestdienu, 29. jūliju, 
Cesvaines pils bija atvērta ap-
meklētājiem, varēja iepazīt arī 
Cesvaines seno centru. 

Svētki nosvinēti, palikušas 
skaistas atmiņas un foto mirkļi 
no tiem, un jāsāk plānot nākošā 
gada norises! Esat aicināti pavie-
soties Cesvainē arī citos notiku-
mos – augustā notiks gan  
sportiskas, gan muzikālas aktivi-
tātes!

Informāciju sagatavoja 
LINDA VANAGA

to, kas pagājis.
Svētku koncertā ar priekšne-

sumiem salidojuma dalībniekus 
priecēja skolas absolventi. Dzies-
motus sveicienus skolai veltīja 
Pēteris Ločmelis, Vineta Dāve ar 
ģimeni un Laura Leontjeva ar 
bērniem. Uz skatuves kāpa kād-
reizējie teātra pulciņa dalībnieki. 
Ineses Zālītes modeļu aģentūras 
“Vestienas ūdensrozes” defilē 
programma “Vai atceries?” ar 
smaidu lika atcerēties, kādos tēr-
pos reiz staigāja direktors, skolē-
ni, skolotāji un citi darbinieki. 
Motivējošu uzrunu sacīja Mado-
nas novada izglītības nodaļas va-
dītāja Solvita Seržāne un dāvāja 
skolai trīs liepas – ticībai, cerībai 
un mīlestībai. Tās koncerta no-

slēgumā kopīgi iestādījām parkā.
Pasākuma laikā bija aplūko-

jama fotogrāfiju izstāde, bet Da-
bas klasē izstādē “Nostalģija” 
varēja kavēties atmiņās par to, 
kāds reiz izskatījās skolas sols, 
burtnīcas un grāmatas. Pēc svēt-
ku koncerta visi pulcējās klasēs, 
lai atminētos skolas gadus; pus-
naktī debesis izgaismoja svētku 
salūts, bet skolas zālē varēja bez-
bēdīgi diet līdz pat rītausmai.

„Vestienas skola, tev sakām 
vismīļāko paldies, ka biji, ka esi, 
ka būsi, pat ja pārvēršoties jāpa-
stāv!” tā pasākuma nobeigumā 
vēlēja vakara vadītāji – Laila Jē-
kabsone un Andris Jansons.

Informāciju sagatavoja 
AGNESE ĢĒŖĶE
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3. septembrī – 
Nezināmais par 
zināmo. Sēnes Teiču 

dabas rezervāta Sildu takā /
tel. 29139677.
10. septembrī – Latvijas pirts 
diena “Meņģeļos” / pirts zinības, 
pēršanās dūmu pirtī / tel. 29431659.
11. septembrī – Festivāls 
“Koku dabā” / n otiek LVM 
“Kalsnavas arborētumā” / izziņas 
stacijas, iepazīstot, pētot un 
baudot, gūsim atbildi – kas ir 
“koku dabā”? / tel.  27841099.
1. un 2. oktobrī – Putnu dienas 
Lubāna mitrājā / tel. 29234956.
15. oktobrī – Raganu slotu balle
/ notiek LVM “Kalsnavas 
arborētumā” / naksnīgas gaismas un 
mūzikas skaņas / tel.  27841099.
29. oktobrī – Leģendu nakts 
Cesvaines pilī / tel. 26172637.

Pārgājieni
10. septembrī – 
Krustkalnu dabas 
rezervāta Krākas 

avotu taka / 2,5 km /tel. 29139677.
17. septembrī – Teiču dabas 
rezervāta Sildu taka / 3 km / 
tel. 25708126.
24. septembrī – Ērgļu pakalnos /
ap 10 km / notiek #be active 
Eiropas sporta nedēļas ietvaros / 
tel. 26101152.
25. septembris – Pasaules 
tūrisma dienai veltīts pārgājiens 
Cesvaines apkārtnē / ap 14 km / 
Nesaules kalns un Strūves 
ģeodēziskā loka punkts, Kārzdabas 
pareizticīgo baznīca un kapi, Voļģu 
velnakmens, Grašu pils,  Cesvaines 
pilsmuiža / tel. 26 172637.
1.   un 22. oktobrī – Teiču dabas 
rezervāta Sildu taka / 3 km /
 tel. 29139677, 25708126.
15. oktobrī – Krustkalnu dabas 
rezervāta Krākas avotu taka / 
2,5 km /tel. 29139677.

Auto ekskursijas
10. un 17. septembrī – 
Iepazīsti Lielāko ezeru 
Latvijā / 57 km apkārt 

Lubāna ezeram / tel. 29234956.
2. oktobrī – Sausnējas pagasta 
ekspedīcija / Sausnēja un 
Sidrabiņi, no Liepkalnes līdz Ogres 
ielejai pa romāna “Aizved mani uz 
Hiršenhofu” pēdām, radošais 
pagalms un kandžas laboratorija, 
Strūve nav skrūve, Ziestu kalns / 
tel. 29130437.

Ar vilcienu
1. oktobrī – Ar 
vilcienu uz Madonu 
un Cesvaini / pastaigas 
ar gidu, karameles, 

Biržu muiža, keramikas darbnīca, 
Cesvaines pilsmuiža, izšūto gleznu 
galerija / tel. 26172637.
Visu vasaru – LVM Kalsanvas 
arboretumā  25% ieejas biļetes 
atlaide vilciena pasažieriem / 
uzrādot konkrētajā dienā iegādātu 
AS “Pasažieru vilciens” 
vilciena biļeti.

Visos pasākumos dalība
pēc pieteikuma!

Vairāk – www.visitmadona.lv,  
fb/VisitMadona

Apkopoja SANITA SOMA, 
Madonas novada 

Centrālās administrācijas 
tūrisma darba organizatore, 

tel. 29130437  

Vasaras izskaņā un rudenī 
uz Cesvaines pili aicināti 
mākslas un vēstures cienītāji – 
norisināsies mākslas izstāde 
„Skrides cauri gadsimtiem” un 
 tiks atvērta jauna grāmata – 
Laimoņa Skrides „Piezīmes 
par manu dzīves staigājumu: 
1949–1959”. Skrides dzimta 
izsenis saistīta ar Cesvaines 
novadu, bet dzimtas pārstāvji 
mākslinieki pazīstami daudz 
plašākā kultūras laukā.

Cesvaines pils veidojas par vē-
rienīgu kultūras un mākslas cen-
tru, kas pārkāpj novadu un tradi-
cionālo pasākumu formātu robe-
žas, regulāri papildina un pilnīgo 
vērīgam skatītājam, klausītājam, 
mākslas mīļotājam adresēto pie-
dāvājumu, vienlaikus akcentējot 
Cesvaines vārdu, saikni ar cesvai-
niešiem. Šoreiz priekšplānā — čet-
ri mākslinieki Skrides.

Četrus Skrides raksturo 
izstādes kuratore

Virtuozitāte, meistarība un 
noskaņu skaistums – tā var rak-
sturot mākslinieka Arija Skrides 
(1906–1987) gleznas. Ekspresīva 
izteiksme, daudzplānu kompozī-
cija, piesātināta krāsu gamma un 
pastozi otas triepieni atklāj māks-
linieka dziļo mīlestību pret Latvi-
jas dabu. Mākslinieks ir latviešu 
ainavu glezniecības vecmeistars, 
viens no iemīļotākajiem ievēroja-
mā ainavu virtuoza mākslas pro-
fesora Vilhelma Purvīša skolnie-
kiem. Līdztekus ainavām izstādē 
būs apskatāmas arī figurālas kom-
pozīcijas un industriālas ainavas. 
Jāatzīmē, ka Ariju Skridi uzskata 
par vienu no industriālās ainavas 
pamatlicējiem latviešu glezniecī-
bā. Māksliniekam raksturīga sav-
dabīga impresionistiskā reālisma 
glezniecības metode, kurā liela 
nozīme atvēlēta īpatnējam, it kā 
uzirdinātajam triepienam. Arija 
Skrides gleznas pilī būs izstādītas 
kungu sarunu telpā 1. stāvā.

Imants Skride (1929–1983) ie-
rindojas labāko pašdarbības glez-
notāju pulkā, viņš savu glezniecī-
bas tehniku izkopis profesionālu 
mākslinieku vadībā. Imants Skri-
de uzskatīja, ka jāmācās ieskatīties 
iespējami dziļāk gleznās attēloja-
majā ainavā vai personāžā. Izstā-
dei izvēlētās gleznas izceļas ar 
savu noskaņu, klusinātu krāsu ba-
gātību un mirdzumu. Imanta Skri-
des gleznas aplūkojamas pieņema-
majā telpā un kundzes istabā.

Nu jau piekto gadu Broņislavas 
Martuževas dzejas klēts dārzā 
27. augustā 14.00 notiks 
Broņislavu dzejas diena. 

Broņislavas bagātais manto-
jums skaisti sasaucas ar vīru ko-
pas “Vilki” dziesmoto mantoju-
mu, krāšņo un bagāto karavīru 
dziesmu klāstu no folkloras līdz 
ziņģēm. Vīri karā dzied par visu: 
par cīņām, nepadošanos, ilgām 
pēc mājām un, protams, par mei-
tenēm. Tas sasaucas arī ar Broņis-
lavas Martuževas dzīvi, dzeju un 
dziesmu pūru: “Ai brāļi, līdumnieki 
trīs / Ar vijolēm un spēlēm, / Tās 
dziesmas staigā debesīs / Uz melno 
strazdu mēlēm…” Broņislavas brā-
lis Ciprians tika iesaukts policijas 

“Kad šķiroties no tēva mājām...” – vīru kopas “Vilki” 
sasaukšanās ar dzejnieci  Broņislavu Martuževu

agrāk (sākot no 12.00), lai varētu 
nesteidzīgi iepazīties ar Dzejas 
klēti, Slēptuvi, Dzejas stropiem, 
Dzejas dārzu un Rakstu akme-
ņiem (tēlnieks Ģirts Burvis) un 
pēc koncerta pakavēties ilgāk, lai 
sadziedātos. Sekojiet laika aps-
tākļiem un nodrošinieties ar lie-
tusmēteļiem, ja nepieciešams, un 
arī kādu sedziņu, kur apsēsties.

Pasākumu atbalsta Lubānas 
apvienības pārvalde un Madonas 
novada pašvaldība.  Ieeja pasāku-
mā bez maksas. 

Informāciju sagatavoja
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Broņislavas Martuževas 
fonda RAKSTĪTĀJA 

valdes priekšsēdētāja

bataljonā, nonāca filtrācijas no-
metnē un pārnāca 1946. gada ru-
denī; jaunākais brālis Henrihs tika 
iesaukts leģionā un mira Gruzijā 
Kutaisi filtrācijas nometnē 1946. 

gadā; kaimiņ zēns līgavainis Jānis 
Skumbiņš tika iesaukts leģionā 
1943. gadā un viņa liktenis šobalt-
dien nav zināms.

Tiekat laipni aicināti ierasties 

“Skrides cauri gadsimtiem” 

Laimonis Skride (1930–2012) 
tēmas meklējis un atradis cilvēkos 
sev līdzās. Plašākai sabiedrībai 
Laimonis Skride ir zināms kā izcils 
fotogrāfs, bet šajā izstādē būs ap-
lūkojami portreti akvareļa tehni-
kā. Tiem raksturīgs daudzveidīgs, 
spilgts cilvēku portretējums. Ap-
mēram 50 portreti būs apskatāmi 
pils lielajā zālē.

Reālistiski gleznošanas paņē-
mieni, košas krāsas raksturo Neila 
Skrides (dz. 1969) darbus. Māksli-
nieka darbos atklājas visai Skrides 
dzimtai tik ļoti tuvā dabas izzinā-
šana caur glezniecību. Izstādē būs 
apskatāma arī mākslinieka glezno-
tu dižakmeņu sērija un Cesvaines 
pils. Nei la Skrides darbi izvietoti 
2. stāvā, mūsdienīgajā konferenču 
zālē.

Laimoņa Skrides grāmata

Laimonis Skride 2001. un 
2002. gadā, atskatoties uz savu 
dzīvi, uzrakstīja atmiņas „Piezī-
mes par manu dzīves staigājumu: 
1949–1959”, kurās atklāja gan sa-
vas mežabrāļa gaitas, gan arestu 
un padomju tiesas piespriestā soda 
izciešanu Kolimā, gan atgriešanos 

un pārdomas par aktualitātēm 
mūsdienu Latvijas dzīvē.

2021. gadā saņēmis atmiņas, 
Andris Skride tās izlasīja, nodeva 
Latvijas Kara muzejam un nolēma 
publicēt, lai Laimoņa piedzīvotais 
kalpotu par drosmes, neatlaidības 
un savas zemes patriota sīkstuma 
apliecinājumu un vienlaikus mu-
dinājumu sabiedrībai šīs vērtības 
saglabāt un cienīt.

Grāmatas anotācijā politiķis 
Dr. sc. pol. Artis Pabriks norāda uz 
grāmatas dziļo sakņojumu latvie-
šu tautas liktenī: „Laimonis Skri-
de – mākslinieks, patriots, padom-
ju okupācijas varas represētais, bet 
nesalauztais. Cilvēks, kura atmi-
ņas par desmit, iespējams, grūtā-
kajiem dzīves gadiem cietumos, 
pratināšanā, izsūtījumā Magadanā 
vienlaikus atspoguļo gan viņa per-
sonīgo pārdzīvojumu, gan daudzu 
tūkstošu Latvijas pilsoņu varbūt 
vēl neizstāstīto dzīvesstāstu par 
padomju varas un ideoloģijas īste-
noto necilvēcīgo politiku.”

Poētiskajā un vienlaikus doku-
mentālajā Skrides fonda izdevu-
mā, ko sakārtojusi Māra Baķe, ie-
kļautas jau minētās atmiņas, kā 

arī Laimoņa sarakste ar bērnības 
draudzeni kaimiņu meiteni Ernu 
Sāpi (1930–2022, vēlāk prec. Skri-
de). Klātesamību pastiprina fotog-
rāfijas un Laimoņa zīmējumi. Grā-
matā izmantoti materiāli no Skri-
des dzimtas arhīva, Latvijas Kara 
muzeja, Latvijas Fotogrāfijas mu-
zeja krājuma un Latvijas Valsts 
arhīva. Izdevējs īpaši pateicas Lai-
moņa dēlam Neilam Skridem par 
personiskā arhīva materiāliem. 

Izdevumam ziedojuši vairāki 
desmiti Skrides fonda atbalstītāju, 
arī no Madonas novada. Izstādes 
apmeklētāji varēs iegādāties grā-
matu, kā arī papildināt ziedotāju 
pulku.

Mājas, dzimta – Latvija

Andris Skride, Skrides fonda 
dibinātājs un vadītājs, uzsver: „Iz-
stāde un grāmata ir manas izjūtas 
par Latviju un dzimtu. Jau kopš 
bērnības man visapkārt ir virmo-
jusi mīlestība pret mūsu valsti, un 
tagad es to izsaku darbos.”

Cesvaines pils kā izstāžu telpu 
izvēle nav nejauša. Skrides dzimta 
cēlusies Virānes (tagad Dzelzavas) 
pagastā, tās pārstāvji mācījušies 
vietējās skolās (Arijs Skride mācī-
jās Cesvaines vidusskolā, Imants 
Skride ir Cesvaines vidusskolas 
1950. gada absolvents, Erna Sāpe – 
1951. gada absolvente, Cesvaines 
vidusskolu absolvējuši arī dzimtas 
jaunāko paaudžu pārstāvji), dzī-
vojuši Virānē, Bučauskā, Cesvainē, 
tepat, apkārtnē, gleznojuši.

,,Izstāde ir stāsts par dzimtu, 
dzimtas saitēm, kuru vienojošais 
elements ir māksla un radošums,” 
apstiprina Cesvaines pils vadītāja 
Linda Bakmane, „tāpēc rūpīgi do-
māts par darbu eksponēšanu, kat-
ram autoram sameklēta sava telpa, 
savs eksponēšanas veids, lai ska-
tītāji māksliniekus iepazītu, sajus-
tu pils vidē. Pa vidu iecerēts izvie-
tot emocionāli un informatīvi vie-
nojošas dēļu laipas ar dzimtas fo-
togrāfijām un anotācijām, lai uz-
svērtu saikni starp cilvēkiem, 
dzimtas saikni, kas vieno vairākas 
gleznotāju paaudzes un pārējos 
dzimtas locekļus. Tā izceļam ta-
lantu un vērtību pārmantojamību, 
pilnīgojam visā Latvijā nozīmīgas 
dzimtas tēlu.”

Izstādes kuratores: Linda Bak-
mane un Renāte Čačka. Izstāde 
apskatāma no septembra sākuma 
līdz jaunajam gadam.

Informāciju sagatavoja 
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Afi ša12 Madonas Novada Vēstnesis
2022. gada augusts

Klāt augusts, kas tradicionāli 
ir laiks, kad visā pasaulē 
tiek atzīmēta Starptautiskā 
Jaunatnes diena. Pēc ANO 
iniciatīvas tā radīta kā 
informatīvā diena lai 
gadu no gada pievērstu 
uzmanību pasaules 
jaunatnes centieniem uzlabot 
sabiedrības dzīves kvalitāti. 

Arī Madonas novada jauniešu 
dome (MNJD) kopš 2012. gada 
rīko Jauniešu dienas ar mērķi pie-
vērst uzmanību aktuāliem jautā-
jumiem un radīt labvēlīgu vidi 
jauniešu aktīvai darbībai un ilgt-
spējīgai attīstībai. 

Šogad mūsu jaunieši Starp-
tautisko jaunatnes dienu (12. au-
gustā) kuplā pulkā dosies atzīmēt 
uz Jūrmalu, kur norisināsies lie-
lākais notikums jauniešiem un 
jaunatnes jomā iesaistītajiem – 
brīvdabas un koprades festivāls 
“KOPUMS”. Tomēr, neizpaliks arī 
tradicionālā Madonas novada 
Jauniešu diena. Tā ar zīmīgu no-
saukumu “Cita lieta!” tiks aizva-
dīta 20. augustā. Par norises vie-
tu izvēlēts līdz šim vēl plaši ne-
izmantotais laukums Saules ielas 
9a nama iekšpagalmā. Iespējams, 
šī vieta bez nosaukuma un īpašas 
funkcijas reiz varētu kļūt par pie-
vilcīgu un dzīvības piepildītu 
zonu Madonas sirdī. Jauniešu die-
na varētu būt tam labs sākums.

Pasākuma informatīvi izzino-
šā daļa būs saistīta ar jauniešu 
fizisko un emocionālo veselību. 
Sadarbībā ar Madonas slimnīcu, 
varēs rast ne vienu vien atbildi uz 
jautājumiem, kuri interesē, sa-
trauc vai risinājumu nav raduši 
iepriekš. Būs iespēja aprunāties 
ar psihologu – kā un kāpēc vēr-
sties pēc psihoemocionālās palī-
dzības. Aizdomāties par repro-
duktīvo veselību aicinās biedrība 
“Papardes zieds”. Ne mazāk inte-
resantas solās būt Centrālās la-
boratorijas un Mēness aptiekas 
piedāvājums.

Jāpiemin, ka Starptautiskās 
jaunatnes dienas aktivitātes, kā 
ierasts, ir ne vien izglītojošas, bet 
arī izklaidējošas. Arī pasākumā 

“Cita lieta!” būs lieliska iespēja, 
apvienot patīkamo ar lietderīgo 
– gan iegūt noderīgu informāciju, 
gan baudīt dažādo aktivitāšu ra-
došās un mākslinieciskās izpaus-
mes. Savs laiks paredzēts kā mu-
zikālām, tā teatrālām aktivitā-
tēm. Plānots jaunu elpu dot arī 
visiem zināmajam sienas glezno-
jumam “Milda”. Vieta atlicināta 
aktīvām spēlēm, aizraujošām at-
rakcijām un kādam pārsteigu-
mam. Arī ģimeņu centrs “TuTi” 
gatavs iesaistīties ar kādu aizrau-
jošu nodarbību.

Ar savu dzirkstoši humoris-
tisko klātbūtni Madonas novada 
Jauniešu dienu solījušies kuplināt 
arī improvizācijas teātra “Ārprāc” 
mākslinieki no Rīgas. Savukārt 
meldijas svētku balles apmeklētā-
ju priekam nodrošinās  mūziķi no 
Jēkabpils, kuru repertuārā ir gan 
latviešu zelta klasika, gan R&B, 
JAZZ, POP un cita stila interpre-
tācijas lieliskam noskaņojumam 
un enerģiskam dejas solim.

Gaidot desmitgades pasāku-
mu, visi aicināti piedalīties aiz-
raujošā orientēšanās spēlē “Cita 
lieta citā vietā”, ko, gatavojoties 
pasākumam, izveidojuši Madonas 
novada jauniešu domes aktīvisti. 
Noteikumi atrodami MNJD face-
book lapā. Veiksmīgākie, atraktī-
vākie un gudrākie dalībnieki 20. 
augustā tiks pie atbalstītāju sa-
rūpētām balvām.

Jauniešu diena nav domāta ti-
kai jauniešiem, līdzdarboties ai-
cināta arī pārējā sabiedrība, jo it 
visas aktivitātes vērstas uz iz-
pratnes veidošanu par jaunās pa-
audzes interesēm, problēmām, 
aizraušanos un vajadzību justies 
kā noderīgai savas kopienas da-
ļai. Tādēļ ik katrs aicināts atnākt, 
uzzināt, līdzdarboties un baudīt.

Uz tikšanos Madonas novada 
Jauniešu dienā “Cita lieta!”!

Pasākuma programma pieeja-
ma Madonas novada pašva ldības 
mājaslapā un sociālo tīklu kon-
tos.

Informāciju sagatavoja
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Madonas Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes darbiniece

No 29. augusta līdz 2. septembrim Madonas un Cēsu novados Latvijas valsts mežu 
teritorijās notiks Nacionālo  bruņoto spēku militārās mācības. Madonas novadā 
mācības notiks Jumurdas, Ērgļu un Liezēres pagastos.  Mācību laikā netiks 
izmantota kaujas vai mācību munīcija, tikai dūmu imitācijas līdzekļi. 
Tiks izmantoti koplietošanas ceļi.

Nacionālie bruņotie spēki aicina iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret notiekošajām mācībām. 
Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības kopā ar NATO sabiedrotajiem notiek visā Latvijas 
Valsts teritorijā ar mērķi pilnveidot spējas aizsargāt Latviju. 

Iedzīvotāju ievērībai!

Jauniešu diena 
“Cita lieta!” vilina 
uz līdzdarbošanos


