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Par plānotajiem pasākumiem lasiet 10. lpp.

Sācies konkursa 
“Ģimenei 
draudzīgākā 
pašvaldība” 
iedzīvotāju 
balsojums;  
balvu fonds 
pašvaldībām – 
150 000 eur.

6. lpp

Madonas novada 
pašvaldība 
īstenojusi un turpina 
īstenot vairākus 
nozīmīgus projektus 
infrastruktūras 
sakārtošanai.

7. lpp

“Katra krīze  
ir iespēja,  
būsim optimistiski 
un meklēsim 
risinājumus!”
Intervija ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētāju  
Agri Lungeviču.

8. lpp

Aicinām 
Ziemassvētkos 
atbalstīt jauno un 
vietējo uzņēmēju 
radītos produktus un 
piedalīties dažādās 
svētku aktivitātēs.

11., 16. lpp

Lasiet 
numurā:

Gaidāma ziema ar vairākiem liela mēroga starptautiskiem sporta 
pasākumiem sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”.  Uzņemt Eiropas 
mēroga pasākumus ir liels izaicinājums, varam lepoties, ka Latvijā ir bāze, 
kuras dēļ mūsu valsts var tikt iekļauta starptautisko sacensību kalendārā.
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Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada  27. oktobra sēdes lēmumu pārskats

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada decembris

Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta 
dokumentācijas izstrādei 

Nolemj piešķirt nepieciešamo finansējumu 2 843,50 eiro 
būvprojekta dokumentācijas izstrādei patvaļīgas būvniecības 
seku novēršanai Sausnējas skolas ēkā “Rīti”, Sausnējas pagas-
tā, Madonas novadā, no 2022. gada nesadalītajiem līdzekļiem, 
kas ņemti no Ērgļu apvienības pārvaldes 2021. gada atlikuma.

Par finansējuma piešķiršanu bērnu laukuma 
labiekārtošanai 

Nolemj piešķirt nepieciešamo finansējumu 3 590 eiro Ērgļu 
apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai bērnu 
laukuma labiekārtošanai Jumurdas pagastā no 2022. gada 
nesadalītajiem līdzekļiem, kas ņemti no Ērgļu apvienības pār-
valdes 2021. gada atlikuma.

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu pedagogu amata vienību 
sarakstos

Nolemj ar 01.11.2022. veikt šādus grozījumus J. Simsona 
Madonas Mākslas skolas amata vienību sarakstā, grozīt – di-
rektora vietnieks izglītības jomā, profesijas kods 134504, ama-
tu vienības no 0,6 uz 1 ar amatalgas likmi 1 065 eiro mēnesī.

Par noteikumu apstiprināšanu

Apstiprina noteikumus “Madonas novada ilgstošas soci-
ālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju darba or-
ganizēšanas kārtība”.

Par vienotu Madonas novada bibliotēkas un vietējās 
nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumu un maksas 
pakalpojumu apstiprināšanu

Apstiprina aktualizētos Madonas novada bibliotēkas lie-
tošanas noteikumus ar pielikumiem Nr. 1 “Datoru, interneta 
un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publis-
kas izmantošanas kārtība Madonas novada bibliotēkā” un Nr. 
2 “Madonas novada bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrā-
dis”.

2. Apstiprina vienotus Madonas novada pašvaldības vie-
tējās nozīmes bibliotēku lietošanas noteikumus ar pieliku-
miem Nr. 1 “Datoru, interneta un vispārpieejamo elektronis-
kās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība Ma-
donas novada bibliotēkās” un Nr. 2 “Maksas pakalpojumu 
cenrādis Madonas novada vietējās nozīmes bibliotēkās”.

Par XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un  
XVII deju svētku darba grupas izveidošanu

Apstiprina darba grupu sekojošā 
sastāvā:

Zigfrīds Gora – Madonas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks izglī-
tības, kultūras un sociālajos jautāju-
mos;

Artūrs Grandāns – Kultūras un 
sporta jautājumu komitejas priekšsē-
dētājs;

Aigars Noviks – Attīstības nodaļas vecākais speciālists 
kultūras jomā;

Guntis Ķeveris – Madonas pilsētas pārvaldnieks;
Ilze Riekstiņa – Attīstības nodaļas vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste;
Gatis Kušķis – Madonas novada kārtībnieks;
Līva Romanovska – Barkavas pagasta Barkavas kultūras 

nama vadītāja;
Signe Prušakeviča – Ļaudonas pagasta Ļaudonas kultūras 

nama vadītāja;
Kristaps Šķēls – Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas 

nama vadītājs;
Laila Ozoliņa – Lubānas apvienības pārvaldes Lubānas 

kultūras nama TDA “Lubāna”, JDK “Žuburi” vadītāja;
Sandra Avotiņa – Ērgļu apvienības pārvaldes Ērgļu Saieta 

nama vadītāja;
Kristīne Aumele – Cesvaines apvienības pārvaldes Ces-

vaines kultūras nama vadītāja.
Rudīte Jurciņa – Madonas apriņķa tautas deju kolektīvu 

virsvadītāja;
Ārijs Šķepasts – Madonas koru apriņķa virsvadītājs.
Par darba grupas vadītāju apstiprina Zigfrīdu Goru.

Par Inas Gutānes iecelšanu par  
Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” 
vadītāja amata pienākumu izpildītāju 

Nolemj par Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rū-
ķīši” vadītāja amata pienākumu izpildītāju iecelt mūzikas 
pedagogu, metodiķi Inu Gutāni. Lēmums stājas spēkā ar 2022. 
gada 1. novembri. 

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžos  

Nolemj veikt šādus grozījumus: 
 � Lazdonas pagasta pārvaldes sniegtajos maksas pakalpojumos un to cenrāžos, izsakot tos šādā redakcijā:

N.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez PVN 
(EUR)

PVN (EUR) Cena kopā ar 
PVN (EUR)

2.2. Šķūnīšu un kūtiņu nomas maksa 1 mēnesis 1,17 0,25 1,42

 � Cesvaines apvienības pārvaldes sniegtajos maksas pakalpojumos un to cenrāžos, izsakot tos šādā redakcijā: 

N.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 
PVN (EUR)

PVN 
(EUR)

Cena kopā ar 
PVN (EUR)

1. Telpas nomas pakalpojumi
1.15. Nomas maksa par naktsmītni vidusskolas internātā  

(1-3 naktis)
1 personai/nakts 12,00 2,52 14,52

1.16. Nomas maksa par naktsmītni vidusskolas internātā  
(4 un vairāk naktis)

1 personai/ nakts 10,00 2,10 12,10

4. Cesvaines Tūrisma centrs
4.1. Izzinoša, izglītojoša programma 1 personai 1,65 0,35 2,00
6. Gida pakalpojumi (papildus ieejas maksai pilī)
6.1. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili (1 ekskursija 45 minūtes)                                                                                                                         

vai pa Cesvaines pilsmuižas kompleksu (1 ekskursija 45 minūtes)                                                                                                                                        
6.1.1. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 personām valsts valodā 1 personai/  ekskursija 1,65 0,35 2,00
6.1.2. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 personām svešvalodā 1 personai/ ekskursija 2,07 0,43 2,50
6.1.3. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 personām valsts valodā 1 grupai/  ekskursija 20,66 4,34 25,00
6.1.4. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 personām svešvalodā 1 grupai/  ekskursija 24,79 5,21 30,00
6.1.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 personām valsts valodā 1 grupai/  ekskursija 33,06 6,94 40,00
6.1.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 personām svešvalodā 1 grupai/ ekskursija 49,59 10,41 60,00
6.2. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili un pilsmuižas teritoriju (1 ekskursija 1 stunda 30 minūtes):                                                                      
6.2.1. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 personām latviešu valodā 1 personai/ ekskursija 2,48 0,52 3,00
6.2.2. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 personām svešvalodā 1 personai/  ekskursija 2,89 0,61 3,50
6.2.3. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 personām latviešu valodā 1 grupai/ ekskursija 24,79 5,21 30,00
6.2.4. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 personām svešvalodā 1 grupai/ ekskursija 28,93 6,07 35,00
6.2.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 personām latviešu valodā 1 grupai/ ekskursija 41,32 8,68 50,00
6.2.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 personām svešvalodā 1 grupai/ ekskursija 57,85 12,15 70,00
7. Citi ar pils apmeklējumu saistītie pakalpojumi 
7.1. Muzejizglītojošā programma 1 nodarbība/ personai 2,07 0,43 2,50
7.2. Muzejizglītojošā programma ģimenēm 1 nodarbība/ personai 1,65 0,35 2,00
7.3. Muzeja krājuma apmeklējums, vēsturnieka vadībā (līdz 10 

personām)
1 apmeklējums/ personai 1,65 0,35 2,00

7.4. Spēļu aktivitātes muzejā (papildus ieejas maksai) 1 aktivitāte/ personai 0,83 0,17 1,00
7.5. Radošās darbnīcas (papildus ieejas maksai) 1 radošā darbnīca/ personai 2,48 0,52 3,00
7.6. Jaunlaulāto fotografēšanās pilī vai cita profesionāla fotografēšanās 

pils telpās (pakalpojuma cenā nav iekļauts muzeja apmeklējums)
1 fotosesija 24,79 5,21 30,00

8. Cesvaines pils telpu un teritorijas noma
8.1. Telpu noma līdz divām stundām
8.1.1. Mednieku telpa 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.2. Konferenču zāle 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 57,85 12,15 70,00
8.1.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.1.5. Ēdamzāle 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.6. Kundzes istaba 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.7. Kabinets 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.1.8. Bibliotēka 1 stunda 28,93 6,07 35,00
8.1.9. Nodarbību telpa 1 stunda 20,66 4,34 25,00
8.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 41,32 8,68 50,00
8.2. Telpu noma virs divām stundām
8.2.1. Mednieku telpa 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.2.2. Konferenču zāle 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.2.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 49,59 10,41 60,00
8.2.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 33,06 6,94 40,00
8.2.5. Ēdamzāle 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.6. Kundzes istaba 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.7. Kabinets 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.8. Bibliotēka 1 stunda 24,79 5,21 30,00
8.2.9. Nodarbību telpa 1 stunda 12,40 2,60 15,00
8.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 16,53 3,47 20,00
8.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 16,53 3,47 20,00
8.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 33,06 6,94 40,00
9. Kustamās mantas noma 
9.1. Stāvgalda ar galdautu noma 1 galds ar galdautu/ 

pasākums
4,96 1,04 6,00

9.2. Stāvgalda bez galdauta noma 1 galds/ pasākums 4,13 0,87 5,00
9.3. Vīna, šampanieša, sulas glāžu noma 1 glāze/ pasākums 0,17 0,03 0,20
9.4. Galds (1600x800xH750mm) noma 1 galds/ pasākums 5,79 1,21 7,00
9.5. Galds (1600x800xH750mm) ar galdautu un galda svārkiem 1 galds ar galdautu/ 

pasākums 
8,26 1,74 10,00

9.6. Kafijas, tējas krūzes 1 krūze/ pasākums 0,33 0,07 0,40
9.7. Termoss 5 l, kafija 1 termoss/ pasākums 2,48 0,52 3,00
9.8. Termoss 9,5l, tēja 1 termoss/ pasākums 4,96 1,04 6,00

 � Madonas pilsētas iestāžu sniegtajos maksas pakalpojumos un to cenrāžos, izsakot to šādā redakcijā:

N.p.k. Pakalpojums Mērvienība Cena bez 
PVN (EUR)

PVN (EUR) Cena kopā ar 
PVN (EUR)

7. Maksa par Madonas bērnu un jauniešu centra pakalpojumiem

7.1. Maksa par telpu nomu Skolas ielā 8a par vienu stundu 1 stunda 1,40 0,29 1,69
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➔ 4. lpp

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada decembris

Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 10. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par domes deputāta 
A.Greidiņa ievēlēšanu domes 
pastāvīgajās komitejās 

Nolemj ievēlēt Madonas nova-
da pašvaldības domes deputātu 
Arvīdu Greidiņu šādās domes pa-
stāvīgajās komitejās kā komitejas 
locekli: 

 � Finanšu un attīstības komi-
teja;

 � Izglītības un jaunatnes lie-
tu komiteja;

 � Kultūras un sporta jautāju-
mu komiteja.

Pamatojoties uz to, ka Mado-
nas novada pašvaldības domes de-
putātam Andrejam Ceļapīteram ir 
izbeigušās pašvaldības domes de-
putāta pilnvaras 2022. gada 1. no-
vembrī, iegūstot Saeimas deputāta 
mandātu, Madonas novada pašval-
dības domes deputāta Andreja Ce-
ļapītera vietā par deputātu kļuvis 
Arvīds Greidiņš no deputātu kan-

didātu saraksta “Jaunā Vienotība”.

Par finansējuma  
piešķiršanu  
Ziemassvētku paciņu  
iegādei

Atļauj iegādāties Madonas no-
vada pašvaldības pirmsskolas iz-
glītības iestāžu un vispārizglītojo-
šo skolu izglītojamajiem Ziemas-
svētku paciņas, piešķirot finansē-

jumu 5 eiro apmērā:

 vienam izglītojamajam no bu-
džetā izglītojamajiem ēdināšanai 
paredzētajiem līdzekļiem;

 �  pirmsskolas vecuma bēr-
niem, kuri deklarēti Madonas no-
vadā un neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes – no Madonas 
pilsētas vai attiecīgā pagasta pār-
valdes, vai apvienības pārvaldes 
budžeta.

Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 22. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par Artūra Vāveres 
atbrīvošanu no Liezēres 
un Vestienas pagastu 
pārvaldes vadītāja amata

Nolemj atbrīvot Artūru Vāve-
ri no Madonas novada pašvaldī-
bas Liezēres un Vestienas pagas-
tu pārvalžu vadītāja amata ar 
2022. gada 1. decembri (pēdējā 
darba diena 30.11.2022.).

Par biedrības “Kastanītis – 
bērniem” iesniegumu

Nolemj atbrīvot no dalības 
maksas bērnus biedrības “Kasta-
nītis – bērniem” bēbīšu skoliņas 
“Asniņš” organizētajās peldēša-
nas nodarbībās Madonas pilsētas 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Saulīte” baseinā laika posmā 
2022. gada oktobra līdz 2023. 
gada janvārim.

Par SIA “Madonas 
ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu

Nolemj piešķirt finansējumu 
SIA “Madonas ūdens” 131 091 
eiro komercuzskaites mēraparātu 
uzstādīšanai Ērgļos, Cesvainē un 
Kraukļos, palielinot SIA “Mado-
nas ūdens” pamatkapitālu par 
131 091 eiro bez jaunu dalībnieku 
uzņemšanas, pretī saņemot jaunu 
attiecīgo daļu skaitu.

Par finansējuma 
piešķiršanu ugunsdzēsības 
dīķa izbūvei Ļaudonā

Nolemj piešķirt projektam 
“Ugunsdzēsības dīķa izbūve Sko-
las ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pa-
gastā, Madonas novadā” papildus 
finansējumu 907,50 eiro apmērā, 
ieskaitot pievienotās vērtības no-
dokli veikto analīžu paraugu 
ņemšanai no 2022. gada Madonas 
novada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas ņem-
ti no dabas resursu nodokļa. 

Par finansējuma 
piešķiršanu caurtekas 
remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
7 210 eiro apmērā caurtekas re-
montam Ošupes pagastā  no Ma-
donas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem, kas 
ņemti no 2021. gada Ošupes pa-
gasta ielu uzturēšanas mērķdo-
tāciju atlikuma.

Nolemj piešķirt finansējumu 
2 340,55 eiro apmērā no Madonas 
novada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas ņem-

ti no 2021. gada Ošupes pagasta 
pārdotajiem īpašumiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu estrādes 
remontam Liepsalās

Nolemj piešķirt finansējumu 
O. Kalpaka dzimto māju “Liepsa-
las” estrādes atjaunošanai Ošu-
pes pagastā 2 248,51 eiro apmērā 
no Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Ošupes pagasta pārvalde sa-
darbībā ar Aizsardzības ministri-
ju apsaimnieko O.Kalpaka dzim-
tās mājas Liepsalas, kur ik gadu 
notiek dažādi pasākumi, kas vēr-
sti uz bērnu un jauniešu patrio-
tisko audzināšanu.

Par finansējuma 
piešķiršanu konvekcijas 
plīts un lifta remonta 
apmaksai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Mārcienas pagasta pārvaldei 
Mārcienas Sociālās aprūpes cen-
tra konvekcijas plīts remonta iz-
maksu segšanai 1 488,30 eiro ap-
mērā un lifta remonta izmaksu 
segšanai 719,83 eiro apmērā. Fi-
nansējumu 942,67 eiro apmērā 
ņemot no 2021. gadā pārdotajiem 
Mārcienas pagasta pārvaldes ne-
kustamajiem īpašumiem,  
1 265,46 eiro ņemot no 2022. 
gadā pārdotajiem Mārcienas pa-
gasta pārvaldes nekustamajiem 
īpašumiem. 

Par finansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
pasākumiem

Nolemj piešķirt finansējumu 
līdzfinansējuma maksājumiem 
“Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumi” 12 715 eiro ap-
mērā no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Madonas novada pašvaldība 
ar līdzfinansējumu ir piedalīju-
sies energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumos daudzdzī-
vokļu mājās Augu ielā 24, Gaujas 
ielā 26, Saules ielā 49A, Avotu ielā 
2A un Valmieras ielā 4, Madonā. 
Minētajās daudzdzīvokļu mājās 
Pašvaldība ir īpašnieks vairākiem 
dzīvokļiem minētajās ēkās. 

Par finansējuma 
piešķiršanu  
Lubānas apvienības 
pārvaldes īpašumu 

uzturēšanas nodaļai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
3 590,07 eiro traktortehnikas ap-
rīkojuma – satvērējkausa – iegā-
dei Lubānas apvienības pārvaldes 
īpašumu uzturēšanas nodaļai no 
2022. gada Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, kas ņemti no Lubānas 
apvienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Par finansējuma 
piešķiršanu būvniecības 
procesa dokumentu 
izstrādei ēkas Oskara 
Kalpaka ielā 4, Lubānā, 
lieveņa atjaunošanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
2 299 eiro būvniecības procesa 
dokumentu izstrādei ēkas Oskara 
Kalpaka ielā 4, Lubānā, lieveņa 
atjaunošanai no 2022. gada Ma-
donas novada pašvaldības budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem, kas 
ņemti no Lubānas apvienības 
pārvaldes 2021. gada atlikuma.

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

Nolemj Lubānas apvienības 
pārvaldes un tās pakļautībā eso-
šo iestāžu amata vienību saraks-
tā, kas apstiprināts ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
25.11.2021. lēmumu Nr. 477, izda-
rīt šādus grozījumus:

 � no 01.12.2022. Lubānas 
apvienības pārvaldes pakļautībā 
esošās iestādes “Lubānas Soci-
ālās aprūpes centrs” amata vie-
nībai “aprūpētājs dienā” palie-
lināt amatu vienību skaitu no 2 
uz 3, mainīt mēnešalgas likmi no 
657 eiro uz stundas algas likmi 
3,88 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 1 314 uz 1 958 eiro;

 � no 01.12.2022. Lubānas 
apvienības pārvaldes pakļautībā 
esošās iestādes “Lubānas Soci-
ālās aprūpes centrs” amata vie-
nībai “aprūpētājs (diennakti)” 
palielināt amatu vienību skaitu 
no 4,5 uz 5, palielināt mēnešalgas 
fondu no 2 936 eiro uz 3 262 eiro.

Par sadarbību A. Bieziņa 
piemiņas saglabāšanā

Nolemj sagatavot un iekļaut 
stāstu par profesoru Aleksandru 
Bieziņu Madonas novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja Sarkaņu 

pagasta skolas ēkas Etnogrāfijas 
un sadzīves priekšmetu krātuves 
ekspozīcijā, sadarbojoties ar Pau-
la Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzeju.

Par valsts budžeta 
mērķdotāciju sadali un 
izmaksu māksliniecisko 
kolektīvu vadītājiem 

Nolemj sadalīt un izmaksāt 
piešķirto 2022. gada otrā pusgada 
valsts budžeta mērķdotāciju 
20 452,50 eiro māksliniecisko ko-
lektīvu vadītājiem darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātajām iemaksām.

Pamatojoties uz aprēķinu, 
2022. gadā vienam G1 kopreper-
tuāra kolektīvam aprēķināti 810 
eiro un vienam G2 grupas kolek-
tīvam aprēķināti 405 eiro (G1 – 
kori, deju grupas, koklētāju an-
sambļi un pūtēju orķestri; G2 – 
amatierteātri, folkloras kopas, 
tautas lietišķās mākslas studijas, 
mazākumtautību kolektīvi, vokā-
lie ansambļi, tautas mūzikas ka-
pelas). 

Valsts budžeta mērķdotācija 
ir piešķirta 43 Madonas novada 
G1 grupas un 15 G2 grupas kolek-
tīviem. Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs mērķdotācijas pār-
skaitīšanu pašvaldībām veic di-
vas reizes gadā. 

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot Anitu Kļavi-
ņu no Madonas pilsētas kultūras 
nama filiāles kinoteātris “Vidze-
me” telpu nomas maksas 26. no-
vembrī Madonas novada dziedošo 
– muzicējošo ģimeņu “Spieta” 30 
gadu pasākuma organizēšanai – 
lai demonstrētu dokumentālu vi-
deo stāstu “Spietam 30”. Aprēķi-
nātie neieņemtie ienākumi par 
telpu nomu kopā 37,95 eiro, t.sk. 
PVN.

Par izmaiņām 
 Madonas novada 
pašvaldības bibliotēku  
tīklā  

Nolemj ar 01.12.2022.: 
 � iestādes Aronas pagasta 

pārvalde struktūrvienībai Kusas 
bibliotēka mainīt nosaukumu uz 
“Aronas pagasta bibliotēka”;

 � iestādes Barkavas pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Barka-
vas bibliotēka mainīt nosauku-
mu uz “Barkavas pagasta biblio-
tēka”;

 � iestādes Bērzaunes pa-
gasta pārvalde struktūrvienībai 

2022. gada decembris
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Bērzaunes bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Bērzaunes pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Dzelzavas pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Dzel-
zavas 1. bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Dzelzavas pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Kalsnavas pa-
gasta pārvalde struktūrvienībai 
Kalsnavas bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Kalsnavas pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Lazdonas pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Laz-
donas bibliotēka mainīt nosau-
kumu uz “Lazdonas pagasta bib-
liotēka”;

 � iestādes Ļaudonas pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Ļau-
donas bibliotēka mainīt nosau-
kumu uz “Ļaudonas pagasta bib-
liotēka”;

 � iestādes Mārcienas pa-
gasta pārvalde struktūrvienībai 
Mārcienas bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Mārcienas pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Mētrienas pa-
gasta pārvalde struktūrvienībai 
Mētrienas bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Mētrienas pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Ošupes pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Ma-
donas novada Ošupes pagasta 
Degumnieku bibliotēka mainīt 
nosaukumu uz “Ošupes pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Praulienas pa-
gasta pārvalde struktūrvienībai 
Praulienas bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Praulienas pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Sarkaņu pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Biksē-
res bibliotēka mainīt nosauku-
mu uz “Sarkaņu pagasta biblio-
tēka”;

 � iestādes Vestienas pagasta 
pārvalde struktūrvienībai Ves-
tienas bibliotēka mainīt nosau-
kumu uz “Vestienas pagasta bib-
liotēka”;
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 � iestādes Cesvaines apvie-
nības pārvalde struktūrvienībai 
Cesvaines bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Cesvaines pilsētas 
bibliotēka”;

 � iestādes Cesvaines apvie-
nības pārvalde struktūrvienībai 
Kraukļu bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Cesvaines pagasta 
bibliotēka”;

 � iestādes Ērgļu apvienības 
pārvalde struktūrvienībai Ērgļu 
bibliotēka mainīt nosaukumu uz 
“Ērgļu pagasta bibliotēka”;

 � iestādes Ērgļu apvienības 
pārvalde struktūrvienībai Jumur-
das bibliotēka mainīt nosauku-
mu uz “Jumurdas pagasta biblio-
tēka”;

 � iestādes Ērgļu apvienības 
pārvalde struktūrvienībai Saus-
nējas bibliotēka mainīt nosauku-
mu uz “Sausnējas pagasta biblio-
tēka”;

 � iestādes Lubānas apvie-
nības pārvalde struktūrvienībai 
Meirānu bibliotēka mainīt no-
saukumu uz “Indrānu pagasta 
bibliotēka”.

Nolemj ar 01.12.2022. uz-
sākt Madonas novada pašval-
dības bibliotēku tīkla reorga-
nizācijas procesu:  

 � Reorganizēt Kusas biblio-
tēku, Viesienas  bibliotēku un 
Aronas bibliotēku par Aronas 
pagasta bibliotēku Kusā ar pa-
kalpojumu sniegšanas vietām 
Zalgauskā un Lauterē, nosakot, 
ka:

 ➤ nodot iestādes Aronas 
pagasta pārvalde struktūr-
vienības Aronas bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Aronas pagasta pārvalde 
struktūrvienībai Aronas pa-
gasta bibliotēka, kā rezultā-
tā Aronas pagasta pārvaldes 
struktūrvienība Aronas bib-
liotēka beidz pastāvēt;

 ➤ nodot iestādes Aronas pa-
gasta pārvalde struktūrvie-
nības Viesienas bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Aronas pagasta pārvalde 
struktūrvienībai Aronas pa-
gasta bibliotēka, kā rezultā-
tā Aronas pagasta pārvaldes 
struktūrvienība Viesienas 
bibliotēka beidz pastāvēt;

 ➤ iestādes Aronas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Aronas pagasta bibliotēka 
savu krājumu glabā adresē 
Skolas iela 3, Kusa, Aronas 
pagasts, Madonas novads, 
adresē “Dimanti”, Aronas pa-

gasts, Madonas novads, un 
adresē Lautere, Aronas pa-
gasts, Madonas novads;

 ➤ iestādes Aronas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Aronas pagasta bibliotēka 
sniedz bibliotēkas pakalpo-
jumus adresē Skolas iela 3, 
Kusa, Aronas pagasts, Mado-
nas novads, adresē “Diman-
ti”, Aronas pagasts, Madonas 
novads, un adresē Lautere, 
Aronas pagasts, Madonas no-
vads;

 � Reorganizēt Stalīdzānu 
bibliotēku par Barkavas pagasta 
bibliotēkas pakalpojumu snieg-
šanas vietu Stalīdzānos, nosakot, 
ka:

 ➤ nodot iestādes Barkavas 
pagasta pārvalde struktūrvie-
nības Stalīdzānu bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Barkavas pagasta pārval-
de struktūrvienībai Barkavas 
pagasta bibliotēka, kā rezul-
tātā Barkavas pagasta pārval-
de struktūrvienība Stalīdzā-
nu bibliotēka beidz pastāvēt;

 ➤ iestādes Barkavas pagasta 
pārvalde struktūrvienība Bar-
kavas pagasta bibliotēka savu 
krājumu glabā adresē Brīvī-
bas iela 9, Barkava, Madonas 
novads un adresē Aiviekstes 
iela 2-2, Stalīdzāni, Barkavas 
pagasts, Madonas novads;

 ➤ iestādes Barkavas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Barkavas pagasta bibliotēka 
sniedz bibliotēkas pakalpo-
jumus adresē Brīvības iela 
9, Barkava, Madonas novada 
un adresē Aiviekstes iela 2-2, 
Stalīdzāni, Barkavas pagasts, 
Madonas novads;

 � Reorganizēt Dzelzavas pa-
gasta 2. bibliotēku par Dzelzavas 
pagasta bibliotēkas pakalpojumu 
sniegšanas vietu Aizpurvē, nosa-
kot, ka:

 ➤ nodot iestādes Dzelzavas 
pagasta pārvalde struktūrvie-
nības Dzelzavas 2. bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Dzelzavas pagasta pār-
valde struktūrvienībai Dzel-
zavas pagasta bibliotēka, kā 
rezultātā Dzelzavas pagasta 
pārvalde struktūrvienība 
Dzelzavas 2. bibliotēka beidz 
pastāvēt;

 ➤ iestādes Dzelzavas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Dzelzavas pagasta bibliotēka 
savu krājumu glabā adresē 
“Jaunliepiņas”, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads 
un adresē Bērzu iela 13A-20, 

Aizpurve, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads;

 ➤ iestādes Dzelzavas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Dzelzavas pagasta bibliotēka 
sniedz bibliotēkas pakalpo-
jumus adresē “Jaunliepiņas”, 
Dzelzavas pagasts, Madonas 
novads un adresē Bērzu iela 
13A-20, Aizpurve, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads;

 � Reorganizēt Sāvienas bib-
liotēku par Ļaudonas pagasta 
bibliotēkas pakalpojumu snieg-
šanas vietu Sāvienā, nosakot, ka:

 ➤ nodot iestādes Ļaudonas 
pagasta pārvalde struktūr-
vienības Sāvienas bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Ļaudonas pagasta pār-
valde struktūrvienībai Ļau-
donas pagasta bibliotēka, kā 
rezultātā Ļaudonas pagasta 
pārvalde struktūrvienība Sā-
vienas bibliotēka beidz pa-
stāvēt;

 ➤ iestādes Ļaudonas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Ļaudonas pagasta bibliotē-
ka savu krājumu glabā ad-
resē Avotu iela 3, Ļaudona, 
Ļaudonas pagasts, Madonas 
novads un adresē Liepas, 
Ļaudonas pagasts, Madonas 
novads;

 ➤ iestādes Ļaudonas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Ļaudonas pagasta bibliotēka 
sniedz bibliotēkas pakalpo-
jumus adresē Avotu iela 3, 
Ļaudona, Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads un adresē 
Liepas, Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads;

 � Reorganizēt Saikavas bib-
liotēku par Praulienas pagasta 
bibliotēkas pakalpojumu snieg-
šanas vietu Saikavā, nosakot, ka:

 ➤ nodot iestādes Praulienas 
pagasta pārvalde struktūr-
vienības Saikavas bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Praulienas pagasta pār-
valde struktūrvienībai Prau-
lienas pagasta bibliotēka, kā 
rezultātā Praulienas pagasta 
pārvalde struktūrvienība Sai-
kavas bibliotēka beidz pastā-
vēt;

 ➤ iestādes Praulienas pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Praulienas pagasta bibliotē-
ka savu krājumu glabā adresē 
Kalna iela 2, Prauliena, Prau-
lienas pagasts, Madonas no-
vads un adresē Vecsaikava 2, 
Praulienas pagasts, Madonas 
novads;

 ➤ iestādes Praulienas pa-

gasta pārvalde struktūrvie-
nība Praulienas pagasta bib-
liotēka sniedz bibliotēkas 
pakalpojumus adresē Kalna 
iela 2, Prauliena, Praulienas 
pagasts, Madonas novads un 
adresē Vecsaikava 2, Prau-
lienas pagasts, Madonas no-
vads;

 � Reorganizēt Biksēres bib-
liotēku un Sarkaņu bibliotēku 
par Sarkaņu pagasta bibliotēku 
Biksērē ar pakalpojumu sniegša-
nas vietu Sarkaņos, nosakot, ka:

 ➤ nodot iestādes Sarkaņu 
pagasta pārvalde struktūr-
vienības Sarkaņu bibliotēka 
funkcijas un krājumu iestā-
des Sarkaņu pagasta pārvalde 
struktūrvienībai Sarkaņu pa-
gasta bibliotēka, kā rezultā-
tā Sarkaņu pagasta pārvalde 
struktūrvienība Sarkaņu bib-
liotēka beidz pastāvēt;

 ➤ noteikt, ka iestādes Sar-
kaņu pagasta pārvalde struk-
tūrvienība Sarkaņu pagasta 
bibliotēka savu krājumu gla-
bā adresē: “Biksēre”, Sarka-
ņu pagasts, Madonas novads 
un adresē “Sarkaņi”, Sarkaņu 
pagasts, Madonas novads;

 ➤ noteikt, ka iestādes Sar-
kaņu pagasta pārvalde struk-
tūrvienība Sarkaņu pagasta 
bibliotēka sniedz bibliotēkas 
pakalpojumus adresē J. Ra-
maņa iela 6, Biksēre, Sarka-
ņu pagasts, Madonas novads 
un adresē “Sarkaņi”, Sarkaņu 
pagasts, Madonas novads;

 � Likvidēt Mēdzūlas bibliotēku, 
nodrošinot pakalpojumus Liezē-
res pagasta bibliotēkā un biblio-
tēkas pakalpojumu sniegšanas 
vietā Ozolos, nosakot, ka:

 ➤ iestādes Liezēres pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Liezēres pagasta bibliotēka 
savu krājumu glabā adresē 
Vidzemes iela 3-19, Liezēre, 
Liezēres pagasts, Madonas 
novads un adresē Jaunatnes 
iela 1, Ozoli, Liezēres pa-
gasts, Madonas novads;

 ➤ iestādes Liezēres pagas-
ta pārvalde struktūrvienība 
Liezēres pagasta bibliotēka 
sniedz bibliotēkas pakalpo-
jumus adresē Vidzemes iela 
3-19, Liezēre, Liezēres pa-
gasts, Madonas novads un 
adresē Jaunatnes iela 1, Ozo-
li, Liezēres pagasts, Madonas 
novads;
Noteikt, ka iestāžu – pagasta 

pārvalžu struktūrvienību iekšē-
jais reorganizācijas process pa-
beidzams 2023. gada 31. janvārī.

Par finansējuma 
piešķiršanu  
Eiropas junioru  
čempionāta biatlonā 
organizēšanai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
Latvijas biatlona federācijai 
10 000 eiro no Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada nesada-
lītajiem līdzekļiem – 5 000 eiro 
un no Madonas novada pašvaldī-
bas attīstības nodaļas sporta pa-
sākumu organizēšanas budžeta 
2022. gadā – 5 000 eiro.

Nolemj Madonas novada paš-
valdībai slēgt līgumu ar Latvijas 
biatlona federāciju par finansē-
juma piešķiršanu.

Laika posmā no 2023. gada 
13. februāra līdz 2023. gada 19. 
februārim, Madonā Sporta un at-
pūtas bāzē Smeceres sils norisi-
nāsies Eiropas junioru čempio-
nāts biatlonā. Latvijā šāda līme-
ņa pasākums norisināsies pirmo 
reizi. Eiropas čempionātā plāno 
piedalīties līdz 30 valstu sportis-
tiem. Dalībnieku, treneru, dele-
gāciju pārstāvju skaits varētu būt 
ap 400. Uz čempionātu varētu 
ierasties līdz 600 ārzemju līdzju-
tēju,  un čempionātu visas nedē-
ļas garumā varētu apmeklēt līdz 
3500 skatītāju. Čempionāta veik-
smīgai norisei strādās līdz 200 
darbinieku. Eiropas čempionāta 
dalībnieki, treneri, apkalpojošais 
personāls, līdzjutēji visas nedēļas 
garumā izmantos Madonas no-
vada ēdinātāju un naktsmītņu 
pakalpojumus, kas būs liels at-
balsts Madonas novada uzņēmē-
jiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu Nekustamā 
īpašuma pārvaldības un 
teritorijas plānošanas 
nodaļai

Nolemj piešķirt finansējumu 
25 000 eiro Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritorijas plāno-
šanas nodaļai  no 2022. gada bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 39  
“Par valsts nodevas 
atvieglojumu  
bāriņtiesas sniegtajam 
pakalpojumam  
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 17. oktobra lēmumu Nr. 
682 (prot. Nr. 23, 21. p.). Izdoti 
saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. 
panta otro daļu.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funk-
ciju un uzdevumu izpildes no-
drošināšanai.

Ar saistošajiem noteiku-

miem tiek noteikts valsts node-
vas atvieglojums 90% apmērā 
no nodevas apmēra – trūcīgām 
ģimenēm, atvieglojums 80% ap-
mērā no nodevas apmēra – maz-
nodrošinātām ģimenēm, atvieg-
lojums 70% apmērā no nodevas 
apmēra – pārējām ģimenēm, 
Madonas novada bāriņtiesas 
sniegtajam pakalpojumam – 
mantojuma saraksta sastādīša-
na, ja mantojumu pieņem ne-
pilngadīgas personas vārdā.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 5. novembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 40  

“Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 
2021. gada 25. novembra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 18 “Sociālās palīdzības 
pabalsti Madonas  
novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
17.10.2022. lēmumu Nr. 683 
(prot. Nr. 23, 22. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes 10.11.2022. lēmumu Nr. 
724 (prot. Nr. 25, 2. p.). Izdoti 
saskaņā ar likuma “Par pašval-
dībām” 43. panta trešo daļu, 15. 
panta pirmās daļas 7. punktu, 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta tre-

šo daļu, 36. panta piekto un ses-
to daļu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funk-
ciju un uzdevumu izpildes no-
drošināšanai.

Ar saistošajiem noteiku-
miem tiek izdarītas izmaiņas 
Saistošo noteikumu 7. punktā, 
to izsakot jaunā redakcijā, pare-
dzot, ka mājsaimniecību atzīst 
par maznodrošinātu, ja tās ie-
nākumu slieksnis ir 376 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 264 euro pā-
rējām personām mājsaimniecī-
bā. Vienlaikus tiek grozīts sais-
tošo noteikumu virsraksts un 

1. punkts, jo saistošie noteikumi 
nosaka ne tikai sociālo pabalstu 
veidus, bet arī maznodrošinātas 
mājsaimniecības ienākumu 
slieksni.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 1. decembrī.

Sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar saistošo noteikumu pilnu 
tekstuvar iepazīties  

www.vestnesis.lv 
vai klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1, Madonā

Apstiprinātie saistošie noteikumi

➔ 3. lpp
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Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 30. novembra sēdes lēmumu pārskats
Par ERAF projekta izmaksu 
un termiņu apstiprināšanu

Apstiprina līguma “Būvdarbi 
projektam “Skolas un jauniešu 
centra pārbūve par dažādu soci-
ālo grupu kopdzīvojamo māju 
Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres 
pagastā, Madonas novadā” slēg-
šanu ar  SIA “Solart būve” par 
kopējo līgumcenu 452 268,42 eiro 
bez PVN. Līguma summa ar PVN 
ir 547 244,78 eiro.

Veicot būvdarbus, objektā ra-
dušies papildus darbi – apdares 
darbi sanitārajos mezglos, ieejas 
kāpņu laukuma atjaunošana, ārē-
jais apgaismojums.

Nolemj akceptēt SIA “Solart 
būve” līguma būvdarbu izpildes 
termiņa pagarinājumu par 33 ka-
lendārajām dienām.

Par ceļu uzturēšanu ziemas 
periodā

Nolemj uzdot Madonas nova-
da pašvaldības pagastu un apvie-
nību pārvaldēm Madonas novada 
pagastu teritorijās nodrošināt 
ceļu tīrīšanu no sniega 2022. 
gada decembrī un 2023. gadā līdz 
visām lauku viensētām, kuras 
ziemas periodā ir apdzīvotas, uz-
ņēmumiem un sabiedriskas nozī-
mes objektiem, kuru īpašnieki 
nav atteikušies no sniega tīrīša-
nas.

Sniega tīrīšanas darbu finan-
sēšanas avots – pārvaldes pamat-
budžetā ceļu uzturēšanai pare-
dzētie līdzekļi.

Par grozījumiem maksas 
pakalpojumu cenrāžos

Pamatojoties uz 2021. gada 
administratīvi teritoriālo reformu 
un novadu apvienošanu, nepie-
ciešams apstiprināt vienotu lī-
dzfinansējuma maksu par izglī-
tības ieguvi pašvaldības dibinā-
tajās profesionālās ievirzes izglī-
tības iestādēs visā Madonas no-
vada teritorijā

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības mak-
sas pakalpojumu cenrāžos. 

Ar grozījumiem maksas pa-
kalpojumu cenrāžos iepazīties 
iespējams www.madona.lv sadaļā 
Dome – Domes lēmumu pārskats.

Par projekta kopējo izmaksu 
apstiprināšanu un būvdarbu 
termiņa pagarināšanu

Apstiprina  SIA “Trast Būve” 
būvdarbu līguma “Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas ēkas ener-
goefektivitātes paaugstināšana” 
līgumsummu, kas ir 1 012 289,68 
eiro, PVN 21% ir 212 580,83 eiro, 
kas kopā veido līguma summu 
1 224 870,51 eiro, un izpildes ter-
miņa pagarināšanu par 13 die-
nām, t.i. līdz 06.12.2022.

Apstiprina SIA “BŪVREM” 
būvuzraudzības līguma “Būvuz-
raudzība Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas ēkas energoefek-
tivitātes paaugstināšanai” lī-

gumsummu, kas ir 11 372,33 eiro, 
PVN 21% ir 2 388,19 eiro, kas 
kopā veido līguma summu 
13 760,52 eiro, un izpildes termi-
ņu pagarināšanu par 13 dienām, 
t.i. līdz 06.12.2022.

Tas nepieciešams, lai pabeig-
tu objektā iesāktos montāžas 
darbus – margu uzlikšana kāp-
nēm (5 ieejas), bruģakmens segu-
ma apmales un pabeigtu fasādes 
darbus u.c.

Par finansējuma piešķiršanu 
Projektu ieviešanas nodaļai

Lai sagatavotu augstas gata-
vības projektus un varētu pieda-
līties izsludinātajās projektu at-
lasēs, piesaistot Eiropas Savienī-
bas un citu valsts finansējumu, 
nepieciešams finansējums teh-
niskās dokumentācijas izstrādei: 
energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumiem Lubānas vidusskolā; 
specializēto darbnīcu izveidei 
Mārcienā; par sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu infrastruk-
tūras attīstības risinājumu īste-
nošanu Mārcienā; sociālā aprū-
pes centra  “Kastaņas” vides pie-
ejamībai; siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšanai pašvaldī-
bu publisko teritoriju apgaismo-
juma infrastruktūrā.

Nolemj piešķirt Madonas no-
vada pašvaldības budžetā  “Pro-
jektēšanas izdevumi” finansēju-
mu  50 000 eiro no 2022. gada 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Par atbrīvošanu no amata

Atbrīvo Līgu Šmiti no Ērgļu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Pienenīte” vadītājas amata ar 
2022. gada 31. decembri (pēdējā 
darba diena – 2022.gada 30. de-
cembris).

Par finansējuma piešķiršanu 
projektam Dzelzavā

Nolemj piešķirt finansējumu 
projektam “Dzelzavas pamatsko-
las telpu kosmētiskie remontdar-
bi” īstenošanai 15 338,08 eiro no 
Madonas novada pašvaldības 
Dzelzavas pagasta pārvaldes 
2021. gadā pārdotajiem īpašu-
miem un 75 858,74 eiro no Mado-
nas novada pašvaldības Dzelza-
vas pagasta pārvaldes 2022. gadā 
pārdotajiem īpašumiem.

Dzelzavas pamatskola atrodas 
ēkā ar adresi “Dzelzavas pils” un 
tā ir valsts nozīmes arhitektūras 
piemineklis “Pils”. 2023. gada va-
sarā skola svinēs savu 150. pastā-
vēšanas gadadienu un rīkos kār-
tējo absolventu salidojumu. Dzel-
zavas pamatskolā šogad mācās 77 
skolēni. Analizējot deklarēto bēr-
nu skaitu Dzelzavas pagastā (šo-
gad piedzimuši 10 bērni), iespē-
jams prognozēt izglītojamo skai-
tu nākamajiem pieciem mācību 
gadiem, kas nav plānots mazāk 
par 76 skolniekiem.

Kosmētisko remontdarbu ie-
tvaros pamatskolā plānots atjau-

not iekštelpu apdari atlikušajām 
koplietošanas telpām, skolotāju 
istabai, garderobei, mājturības 
kabinetam, mazajai zālei un sa-
nitārajiem mezgliem, reizē no-
drošinot sanitāro un higiēnas 
normu izpildi. 

Par līguma pagarināšanu ar 
biedrību

Pagarina Madonas novada 
pašvaldības un biedrības “Mel-
nais piens” 12.02.2021. noslēgtā 
Līguma “Par telpu nodošanu bez- 
atlīdzības lietošanā” termiņu līdz 
31.12.2024.

Biedrībai noteikts sabiedriskā 
labuma statuss kultūras un spor-
ta jomās.

Par amatu vienību  
sarakstu  
apstiprināšanu

Ar 2023. gada 1. janvāri mini-
mālās mēneša darba algas ap-
mērs valstī tiek palielināts no 
500 eiro uz 620 eiro, attiecīgi vei-
cami grozījumi amatu vienību 
sarakstos, amatu vienībām, kuru 
mēnešalgas likme ir mazāka par 
620 eiro, palielinot mēnešalgas 
likmi uz 620 eiro, minimālo stun-
das algas likmi, un atbilstoši 
mainot arī mēnešalgas fondu.

Ņemot vērā minimālās mēne-
ša darba algas pieaugumu un Ma-
donas novada pašvaldības 2023. 
gada budžeta prognozes, tiek 
veikts padziļināts amatu vienību 
sarakstu izvērtējums, veicot dar-
binieku skaita samazināšanu, pēc 
iespējas optimizējot darbinieku 
skaita, darba slodzes un veicamo 
funkciju apjomu. Papildus tam 
amatu vienību sarakstos tiek 
veiktas izmaiņas, lai veidotu vie-
notu un sistēmisku iestāžu struk-
tūru, pēc iespējas vienādojot vi-
sās pašvaldības iestādēs amatu 
vienību nosaukumus, skaitu, at-
bilstoši veicamā darba apjomam 
un funkcijām.

2022. gada 1. jūlijā stājās spē-
kā Ministru kabineta noteikumi 
Nr. 262 “Valsts un pašvaldību in-
stitūciju amatu katalogs, amatu 
klasifikācijas un amatu apraksta 
izstrādāšanas kārtība”, kā arī 
grozījumi Valsts un pašvaldību 
institūciju amatpersonu un dar-
binieku atlīdzības likumā, ar ku-
riem ir veiktas izmaiņas amatu 
katalogā un līdzšinējā amatu kla-
sifikācijas kārtībā, kā arī grozītas 
mēnešalgu grupas un intervāli 
(koeficienti pret bāzes mēnešal-
gu). Ņemot vērā minētās izmai-
ņas, nolemj veikt amatu vienību 
pārklasifikāciju, nosakot amatu 
saimes, līmeņus un mēnešalgu 
grupas atbilstoši šobrīd spēkā 
esošajam normatīvajam regulē-
jumam.

Ar grozījumiem amatu vienī-
bu sarakstos iepazīties iespējams 
www.madona.lv sadaļā Dome – 
Domes lēmumu pārskats.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2022.gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus “Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2022. gada 
budžetu””.

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

Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada paš-
valdības 2022. gada budžetu” 
(apstiprināti 2022. gada 27. jan-
vāra domes sēdē, protokols  
Nr. 2, 26. p.) 1. punktu šādā re-
dakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022.

gadam ieņēmumos 42 242 635 
eiro apmērā.”

Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada paš-
valdības 2022. gada budžetu” 
(apstiprināti 2022. gada 27. jan-
vāra domes sēdē, protokols  
Nr. 2, 26. p.) 2. punktu šādā re-
dakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022.
gadam izdevumos 47 427 944 
eiro apmērā.”

Par izmaiņām darba laikā 

Pēc izglītības iestāžu apsekojuma jāsecina, ka pirmsskolas izglī-
tības grupās apmeklējums vidēji nepārsniedz 70%, konstatēti arī 
gadījumi, kad laikā no plkst. 18.00 līdz izglītības iestādes darba laika 
beigām bērnu skaits grupā (faktiskais apmeklējums) ir būtiski mazāks 
vai nav nemaz.

Ņemot vērā izglītojamo faktisko apmeklējumu, kā arī plānojot 
racionālu izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanu 
(energoresursu patēriņš laikā, kad izglītības iestādē praktiski neat-
rodas izglītojamie vai to ir ļoti maz), nolemj noteikt pirmsskolas iz-
glītības iestādēm un pirmsskolu grupām vispārizglītojošajās skolās 
no 2023. gada 1. janvāra šādu darba laiku:

Nr. 
p.k. Izglītības iestāde

Izglītojamo 
skaits uz 
14.11. 
2022.

Izglītības iestādes 
darba laiks no 
01.01.2023.

no līdz

1. Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Sprīdītis” 41 7.00 18.00*

2. Barkavas pamatskola (pirmsskolas grupas) 58 7.00 18.00*

3. Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Vārpiņa” 79 7.00 18.00*

4. Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde 
“Brīnumzeme” 104 7.00 19.00

5. Degumnieku pamatskola – pirmsskolas 
grupas 22 7.15 18.00*

6. Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Rūķis” 39 7.00 18.00*

7. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte” (Ērgļi) 82 7.00 18.00*

8. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte” (Sausnēja) 10 7.30 17.30*

9. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pienenīte” (Vestiena) 20 7.00 18.00*

10. Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Lācītis Pūks” 65 7.00 18.00*

11. Lazdonas pamatskola (pirmsskolas grupa) 13 7.00 18.00*

12. Liezēres pamatskola (pirmsskolas grupas) 38 7.00 18.00**

13. Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Rūķīši” 82 7.00 18.00*

14. Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Brīnumdārzs” 60 7.00 18.00*

15. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Kastanītis” 92 7.00 19.00

16. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Priedīte” 212 7.00 19.00

17. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde “Saulīte” 315 7.00 19.00**

18. Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pasaciņa” (Prauliena) 89 7.00 18.00**

19. Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde “Pasaciņa” (Mētriena) 20 7.30 18.00*

* izglītības iestādei ir tiesības organizēt dežūrgrupu līdz 
plkst. 19.00 gadījumā, ja bērna likumiskajam pārstāvim bērnu nav 
iespējams izņemt līdz plkst. 18.00 sakarā ar savu darba pienākumu 
veikšanu.

** diennakts grupās darba laiks attiecīgi no pirmdienas plkst. 7.00 
līdz piektdienas plkst. 18.00 vai plkst. 19.00 (atbilstoši noteiktajam).

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
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Madonas novada bāriņtiesa 
aicina novada iedzīvotājus 
būt atbildīgiem un informēt 
par gadījumiem, kad ir 
aizdomas par bērna vai 
aizgādnībā esošas personas 
tiesību pārkāpumiem vai 
nepienācīgu aprūpi, kā arī 
gadījumiem, kad ir aizdomas 
par  bērnu veselības, dzīvības 
vai attīstības apdraudējumu. 
Atgādinām, ka bērnus līdz 
septiņu gadu vecumam 
nedrīkst atstāt bez pieaugušo 
vai personu, ne jaunāku par 
13 gadiem, klātbūtnes.

Aicinām nekavējoties ziņot 
bāriņtiesai, ja kāda rīcībā ir infor-
mācija par bērnu, kurš palicis bez 
likumiskajiem pārstāvjiem. Ja ve-
cāki neilgu laika periodu ir spies-
ti atstāt bērnu citas personas ap-
rūpē, nepieciešams izdot pilnvaru 
bērna pārstāvībai.

Ir iespējams ziņot par pārkā-
pumiem arī anonīmi. Katrai per-
sonai ir tiesības saglabāt savu 
anonimitāti.

Ja šķiet, ka situācija apdraud 
bērna dzīvību vai veselību, tad 
nepieciešams nekavējoties iesais-
tīt Valsts policiju (112). Valsts po-
licijai informācija ir jāpieņem arī 
tad, ja persona savu identitāti at-
klāt nevēlas. 

Bāriņtiesas tālruņi:  
64807295, 25141976.     

Madonas novada 
bāriņtiesa  
aicina

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA ATKLĀTU 
KONKURSU UZ ĒRGĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS 
IESTĀDES “PIENENĪTE” VADĪTĀJA AMATU

Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un 
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 
vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada 
pašvaldības dome 30.11.2021. ir pieņēmusi lēmumu “Par 
Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja 
amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.

Konkursa nolikums pieejams pašvaldības mājaslapā 
(sadaļā “Izglītība”).

Prasības pretendentiem:

 � uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību 
aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedago-
gu;

 � izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta notei-
kumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām 
prasībām;

 � valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts 
valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības 
oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepiecieša-
majā apjomā;

 � vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā 
vai izglītības vadības darbā pēdējo desmit gadu laikā; par priekš-
rocību tiks uzskatīta pieredze pirmsskolas izglītības iestādes va-
dības darbā;

 � zināšanas izglītības satura un kvalitātes jautājumos;
 � zināšanas un prasmes pirmsskolas izglītības satura un meto-

dikas jomā;
 � vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt ko-

mandā;
 � teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
 � labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 � labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 � pieteikums;
 � īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 � izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to pieliku-

mu kopijas;
 � valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 � pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Ērgļu pirmsskolas 

izglītības iestādes “Pienenīte” darbības un ilgtspējīgas attīstības 
virzieniem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā;

 � papildus pretendents var iesniegt citus dokumentus, kas ap-
liecina pretendenta kompetenci darbam iestādes vadītāja amatā 
(atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem vai sadarbības part-
neriem u.c.).

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājam ama-
ta alga tiks noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. 
noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 1. pie-
likuma 3. tabulu.

Dokumentus pretendenti uz Ērgļu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu var iesniegt līdz 
2022. gada 20. decembrim plkst. 17.00:

 � personīgi slēgtā aploksnē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas 
novadā, darba laikā, uz aploksnes norādot „Konkursam uz Ērgļu 
pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja amatu”;

 � sūtot pa pastu adresātam Madonas novada pašvaldība, adrese: 
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV–4801;

 � sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu uz 
elektroniskā pasta adresi – personals@madona.lv.

Pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiek vērtēti.

Tālrunis uzziņām: 64860562, 26136230.

Sabiedrības integrācijas 
fonds aicina ikvienu Latvijas 
iedzīvotāju līdz šī gada  
22. decembrim vietnē  
www.vietagimenei.lv izvērtēt 
pašvaldību sniegto atbalstu, 
kas paredzēts ģimenēm 
ar bērniem. Balsojot par 
ģimenēm draudzīgāko 
pašvaldību, iedzīvotāji sniegs 
savu ieguldījumu konkursa 
“Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Latvijā 2022” 
laureātu noskaidrošanā. 
Uzvarētājpašvaldības sadalīs 
naudas balvu 150 000 eiro 
apmērā, lai attīstītu jau 
esošos atbalsta pasākumus 
vai izveidotu jaunus.

Konkurss “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” norisinās kopš 
2017. gada. Tā primārais mērķis 
ir izcelt labākos piemērus un ri-
sinājumus, kā pašvaldības rūpē-
jas par ģimenēm, līdztekus vei-
dojot vidi arī pašvaldību drau-
dzīgai sāncensībai, tādējādi mu-
dinot tās attīstīt aizvien plašāku 
un pieejamāku ģimenēm pare-
dzēto pakalpojumu klāstu.

“Laikā, kad apkārt notiek 
daudz dažādu notikumu un dro-
šības sajūta ir sašūpojusies, bū-
tiski ir radīt ģimenēm ar bērniem 
māju sajūtu ne tikai mājoklī, 
kurā viņi dzīvo, bet plašākā no-
zīmē – savā kopienā un sabied-
rībā, tostarp pašvaldībā. Mājas ir 
vieta, kurā Tu esi gaidīts, jūties 
droši un atbalstīts. Tāpēc aici-

tādu pašvaldību Latvijā ir daudz! 
Runa ir ne tikai par pabalstiem 
vai citu naudā izmērāmu atbal-
stu, ko šīs pašvaldības savējiem 
sniedz, bet ļoti lielā mērā arī par 
sakārtotu, patīkamu vidi un pie-
derības sajūtas veicināšanu savai 
pašvaldībai,” teic vecāku organi-
zācijas “Mammamuntetiem.lv” 
vadītāja, ilggadējā konkursa žū-
rijas locekle Inga Akmenti-
ņa-Smildziņa.

Pērn nomināciju “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība 2020” 
saņēma Ludzas novada pašvaldī-
ba, kas 25 000 EUR naudas balvu 
ieguldījusi, līdzfinansējot ponto-
nu tilta izbūvi pāri Mazajam Lu-
dzas ezeram (no Mazā Ezerkras-
ta ielas līdz pludmalei Radziņš). 
Savukārt plānošanas reģionu 
pašvaldību grupā uzvarēja Āda-
žu, Alsungas, Kocēnu, Tērvetes 
un Līvānu novada pašvaldība, 
saņemot naudas balvas 12 500 
EUR apmērā.

Plašāka informācija par paš-
valdībām, kā arī balsojuma an-
keta pieejama: www.vietagimenei.
lv.

Konkurss “Ģimenei draudzī-
gākā pašvaldība” ir viens no trim 
ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko 
realizē Sabiedrības integrācijas 
fonds. Fonds īsteno arī program-
mu “Ģimenei draudzīga darba-
vieta“, kā arī izsniedz Latvijas 
Goda ģimeņu apliecības, atbals-
tot Latvijas daudzbērnu ģimenes, 
kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir 
bērni ar invaliditāti.

Sācies konkursa “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība” iedzīvotāju balsojums

nām Latvijas iedzīvotājus aktu-
alizēt sev interesējošos jautāju-
mus, tā sniedzot pašvaldībām 
atgriezenisko saiti par to, kā piln-
veidot atbalsta sniegšanu ģime-
nēm – vai tas ir jauns rotaļu lau-
kums, pusdienas skolā, interešu 
izglītība vai kas cits,” uzsver Zai-
ga Pūce, Sabiedrības integrācijas 
fonda sekretariāta direktore.

Līdzīgi kā iepriekš, konkurss 
“Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 
Latvijā 2022” norisināsies vairā-
kās kārtās, paredzot izvērtēt visu 
43 Latvijas pašvaldību darbu ģi-
menēm draudzīgas vides veidoša-
nā. Pašvaldību vērtējums sastāvēs 
no pašvaldību sniegtajiem datiem 

par pakalpojumiem, ko katra paš-
valdība nodrošina ģimenēm ar 
bērniem un vērtēšanas komisijas 
vērtējuma – gan datu pārbaudes, 
gan klātienes vizītēm 10 Latvijas 
labākajās pašvaldībās šī gada de-
cembrī. Viena no 43 pašvaldībām, 
kura tiks atzīta par ģimenei drau-
dzīgāko valsts mērogā, saņems 
naudas balvu 30 000 eiro apmērā. 
Savukārt katras pašvaldību gru-
pas uzvarētājs – nauda balvu 
20 000 eiro apmērā. Vērtēšanas 
komisija varēs noteikt arī papildu 
nominācijas. Piešķirtās naudas 
balvas paredzētas, lai nodrošinā-
tu atbalsta pasākumus un pakal-
pojumus vai vides veidošanu ģi-

menēm ar bērniem. Konkursa 
uzvarētāji tiks godināti svinīgā 
pasākumā 2023. gada februārī.

Paralēli konkursam ir uzsākts 
ikgadējais balsojums, kur ikvie-
nam iedzīvotājam ir iespēja ne 
tikai novērtēt un sniegt priekšli-
kumus, atbalstot savu pašvaldī-
bu, bet, pamatojoties uz pieredzi, 
balsot arī par citām ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām. Tur-
klāt balsot varēs reizi dienā no 
vienas ierīces līdz pat šī gada 22. 
decembrim, aizpildot balsošanas 
anketu www.vietagimenei.lv.  

“Konkurss ir lielisks veids, kā 
sabiedrībai parādīt pašvaldības, 
kurām ģimenes patiesi rūp – un 
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AICINA  
DARBĀ
SOCIĀLO 
DARBINIEKU 
BĒRZAUNES 
PAGASTĀ
Madonas novada Sociālais 
dienests aicina darbā 
sociālo darbinieku darbam 
Bērzaunes pagastā.

Prasības pretendentam:

 � otrā līmeņa profesionālā 
vai akadēmiskā augstākā 
izglītība sociālajā darbā (var 
būt uzsāktas studijas);

 � prasme pārzināt un 
pielietot sociālo jomu 
reglamentējošos normatīvos 
aktus;

 � prasme patstāvīgi 
organizēt darbu un pieņemt 
lēmumus (arī nestandarta 
situācijās);

 � spēja strādāt komandā;
 � labas saskarsmes spējas 

un precizitāte;
 � labas iemaņas darbā ar 

datorprogrammām (MS 
Office standartprogrammas 
un pašvaldības sociālo 
pabalstu administrēšanas 
informācijas sistēma SOPA);

 � B kategorijas autovadītāja 
apliecība.

Galvenie amata 
pienākumi:

 � sociālās palīdzības un 
sociālo pakalpojumu 
sniegšana atbilstoši 
normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

 � sociālais darbs ar trūkumā 
nonākušām personām;

 � personu vai to likumisko 
pārstāvju informēšana un 
konsultēšana par sociālo 
palīdzību  un  sociālajiem  
pakalpojumiem;

 � personu vajadzību 
un sociālo problēmu 
identificēšana, to 
risināšana;

 � resursu un pakalpojumu 
piesaistīšana darba procesā;

 � starpinstitucionālās 
sadarbības veidošana;

 � klientu lietu veidošana, 
darbs ar datubāzēm.

Piedāvājam:

 � darba samaksu bruto 
875,00 EUR;

 � normatīvajos aktos 
paredzētās sociālās 
garantijas.

Pieteikšanās līdz  
2022. gada 15. decembrim  
plkst. 15.00.

Pieteikumu, CV, motivācijas 
vēstuli un izglītības 
dokumentu kopijas iesniegt 
Madonas novada Sociālajā 
dienestā Blaumaņa ielā 3, 
Madonā vai nosūtīt uz 
e-pastu: 
socialais.dienests@madona.lv.

Madonas novada 
pašvaldība laikā  
no 01.01.2020.  
īsteno projektu  
Nr. 9.3.1.1/19/I/041 
“Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai 
Madonas novadā”.

Projekta mērķis: Sabied-
rībā balstītu sociālo pakal-
pojumu infrastruktūras iz-
veide un attīstība Madonas 
novada pašvaldībā.

Projekta “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas nova-
dā” ietvaros jau ir izveidota 
pakalpojumu infrastruktūra 
ģimeniskai videi pietuvinā-
tajiem pakalpojumiem Ozolu 
ielā 1 un Zaļā ielā 3 Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas 
novadā, nodrošinot šo pa-
kalpojumu 14 bērniem. Iz-
veidots daudzfunkcionālais 
sociālo pakalpojumu centrs 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem Parka ielā 4, 
Madonā, Madonas novadā. 

Šobrīd projekta ietvaros 
notiek būvdarbi “Skolas un 
jauniešu centra pārbūve par 
dažādu sociālo grupu kop-
dzīvojamo māju Jaunatnes 
ielā 1, Ozolos, Liezēres pa-
gastā, Madonas novadā”, no-

Projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas novadā” 

drošinot grupu dzīvokļa pakal-
pojumu. Būvdarbus veic SIA 
“Solart būve”, būvuzraudzību 
veic SIA “Sistēmeksperts”.

Projektā ir veikti grozījumi, 
izveidojot vēl papildus pakalpo-
jumu grupu dzīvokļus Meža ielā 

5, Mārcienā, Madonas novadā. 
Objektam tiek izstrādāta teh-
niskā dokumentācija. Būvdarbi 
plānoti 2023. gadā. Lai nodro-
šinātu visu projektā iekļauto 
papildus pakalpojumu ievieša-
nu, tiek pagarināts projekta ie-

viešanas termiņš – līdz 2023. 
gada 31. decembrim.

Informāciju sagatavoja 
INESE SOLOZEMNIECE,

Projektu ieviešanas nodaļas 
vadītāja

Noslēgušies būvdarbi 
Madonas biznesa attīstības 
centrā, kas īstenoti Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda 
darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 
5.6.2. specifiskā atbalsta 
mērķa “Teritoriju 
revitalizācija reģenerējot 
degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību 
integrētajām attīstības 
programmām” projekta  
Nr. 5.6.2.0/19/I/020 
“Industriālas zonas, 
biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonas novadā” ietvaros. 

Būvdarbu ietvaros atjaunota 
bijusī tipogrāfijas ēka, kurā veik-
ti telpu atjaunošanas darbi, iz-
būvēti divi lifti, pasažieru lifts 
un kravas lifts, izbūvēti  inže-
niertīkli – ūdensapgādes, kana-
lizācijas, siltumapgādes, venti-
lācijas, videonovērošanas, auto-
mātiskā ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes signalizācijas sis-
tēmas, elektronisko sakaru un 
tīklu sistēmas, veikti ārējo inže-
niertīklu – ūdens apgādes, ka-
nalizācijas un ārējās elektroap-
gādes izbūves darbi, laukumu 
izbūve pie ēkas, veikta ēkas fa-
sādes atjaunošana un labiekār-

Noslēgušies būvdarbi Madonas biznesa 
attīstības centrā Saieta laukumā 2A

tošanas darbi pie ēkas.
Pārbūvējot tipogrāfijas ēku 

par Madonas biznesa attīstības 
centru un to pielāgojot uzņēmēj-
darbības videi, ēkā paredzēts, ka 
pagrabstāvā būs noliktavu un 
tehniskās telpas, 1. stāvā ražoša-
nas un tirdzniecības telpas, 2. un 
3. stāvā biroju telpas un 4. stāvā 
tehniskās telpas. Lai nodrošinātu 
vides pieejamību ēkā personām 
ar kustību traucējumiem ēkā iz-
būvēts pasažieru lifts.

Madonas biznesa attīstības 
centra ēka ekspluatācijā nodota 
2022. gada 24. novembrī.

Būvdarbus veica SIA “PK ser-
viss” par kopējo summu EUR 
2 142 741,08, ieskaitot pievieno-
tās vērtības nodokli.

Būvuzraudzību veica SIA 
“BŪVREM”  par kopējo summu 
EUR 1 613, 01, ieskaitot pievieno-
tās vērtības nodokli un SIA “VI-
RES” par kopējo summu EUR  
19 965,00, ieskaitot pievienotās 

vērtības viedokli.
Projektēšanu un autoruzrau-

dzību veica SIA “Lūsis V un MV 
būveksperti” par kopējo summu 
EUR 54 994,50, ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli.

Informāciju sagatavoja 
INDRA KĀRKLIŅA,

Projektu ieviešanas nodaļas 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste
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Kā vērtēt aizejošo gadu –  
kas tika paveikts un kas 
ir galvenie darāmie darbi 
2023. gadā? Par budžeta 
sastādīšanu, atbalsta 
mehānismiem, attīstības 
projektu virzību un 
pārdomām pirms gadu 
mijas saruna ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētāju  
AGRI LUNGEVIČU.

Katrs gads mums ir nesis 
jaunus izaicinājumus un 
pārsteigumus. Kāds aizejošais 
2022. gads ir bijis Madonas 
novada pašvaldībai?

Nu jau pēdējie 3 gadi gan paš-
valdībai, gan mums visiem ir bi-
juši dažādiem izaicinājumiem un 
dzīves pavērsieniem bagāti. Gadu 
iesākām, izejot no kovida krīzes. 
Atkal varējām atgriezties pie 
normāla dzīves ritma – strādāt, 
tikties klātienē, svinēt svētkus, 
sportot utt. Tajā pašā laikā gads 
kopumā ir pagājis Ukrainas kara 
ēnā. Arī mūsu sabiedrībā neno-
liedzami Krievijas noziedzīgais 
karš pret Ukrainu un tās tautu 
rada trauksmes izjūtu. Kā šī kara 
sekas izjūtam arī energoresursu 
cenu kāpumu un no kara mūkošo 
Ukrainas civiliedzīvotāju pieplū-
dumu Latvijā. Šo cilvēku uzņem-
šana un izmitināšana bija jauns 
izaicinājums, kas lika mobilizē-
ties un strādāt citā režīmā, nekā 
tas bija kovida krīzē. Šajā sakarā 
savā un pašvaldības vārdā vēlos 
izteikt pateicību visiem valsts 
dienestiem, pašvaldības iestāžu 
un nodaļu darbiniekiem, uzņē-
mumiem un fiziskām personām, 
mājsaimniecībām, kas deviņus 
mēnešus iesaistījās atbalsta 
sniegšanā (un turpina to darīt), 
lai ikviens Madonas novadā uz-
ņemtais Ukrainas civiliedzīvotājs 
pie mums varētu patverties no 
kara šausmām un, cik nu iespē-
jams “normāli”, aizvadīt savu ik-
dienu.       

Notikumi Ukrainā liecina, ka 
atbalstu vajadzēs nodrošināt arī 
nākamajā gadā un, balstoties uz 
jau gūto pieredzi, Madonas no-
vada pašvaldība un novada iedzī-
votāji būs gatavi to darīt. Arī 
valsts nāk talkā, kompensējot 
izdevumus, kas saistīti ar primā-
rā atbalsta (izmitināšana un ēdi-
nāšana) sniegšanu. Kopumā šis 
process ir bijis komplicēts un sis-
tēma atbalsta sniegšanai Ukrai-
nas civiliedzīvotājiem tika veido-
ta paralēli krīzes attīstībai.  

Lai cik saspringta šogad ir bi-
jusi situācija ar pieejamo ES fon-
du finansējumu, ņemot vērā pār-
ejas periodu, Madonas novada 
pašvaldībai ir izdevies īstenot vai 
teju realizēt 28 investīciju pro-
jektus visa novada teritorijā. Ko-
pumā investīcijās ieguldīti 6,5 
miljoni eiro. Minēšu vien dažus: 
Biznesa attīstības centrs, stāv-
laukuma izbūve Smeceres sila 
bāzē, Madonas apvedceļa asfal-
tēšana, Ļaudonas vidusskolas 
energoefektivitātes projekts, 
deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros uzbūvētās un pārbūvē-
tās ēkas Liezērē un Madonā, Ces-

kamajā gadā strādāsim un mek-
lēsim iespējas realizēt idejas. 
Viens no virzieniem, kas refor-
mas rezultātā ir guvis papildu 
pievienoto vērtību, ir tūrisms. 
Šobrīd visi novada tūrisma spe-
ciālisti strādā kā viena komanda, 
lai arī nākamgad veidotu jaunu 
piedāvājumu cilvēkiem, kuri ap-
meklē mūsu novadu.  

Ja runājam par lielākajiem iz-
aicinājumiem nākamajā gadā, tad 
noteikti jāmin darbs pie sabalan-
sēta budžeta izveides. Kā jau mi-
nēju, saglabājoties pašreizējām 
energoresursu cenām, un šobrīd 
nav pamata lielam optimismam, 
ka tās varētu būtiski kristies, 
mums jāplāno šajā pozīcijā papil-
dus 2–3 miljoni eiro. Lielu ietek-
mi atstās arī minimālās algas 
paaugstināšana no 500 eiro uz 
620 eiro. Tas nenoliedzami ir ne-
pieciešams palielinājums, taču 
vienlaikus ir jādomā arī par iz-
maiņām algās visās pašvaldības 
struktūrās, jo straujais inflācijas 
kāpums ietekmē visus pašvaldī-
bas sistēmā strādājošos. Arī pri-
vātajā sektorā nodarbinātie to 
izjūt aizvien skaudrāk. Palielinot 
algu par 120 eiro visiem sistēmā 
strādājošajiem, pašvaldībai pa-
pildus būtu nepieciešami aptuve-
ni 2 miljoni eiro, savukārt peda-
gogu algu kāpuma pašvaldības 
daļa nākamajā gadā ir aptuveni 
350 000 eiro, jo, kā zināms, algu 
pielikums nākamgad plānots arī 
pirmsskolu un skolu pedagogiem.        

Nākamā sadaļa ir sociālais at-
balsts. Šogad pašvaldība bija plā-
nojusi 1,3 miljonus eiro dažāda 
veida sociālajiem pabalstiem. No 
tiem lielāko summu veido mājok-
ļa pabalsti un garantētā minimā-
lā ienākuma (GMI) izmaksa. Šajā 
summā būsim iekļāvušies, taču 
jau šobrīd ir skaidrs, ka nākama-
jā gadā finansējums, kas būs jā-
atvēl pabalstiem, pieaugs, jo 
valsts mājokļa pabalstu līdzfi-
nansēs tikai pirmo pusgadu, bet 
pieprasījumu skaits, saglabājoties 
augstajām energoresursu izmak-
sām, tikai pieaugs. Kopumā lē-
šam, ka papildus mājokļa pabal-
stiem būs nepieciešami vismaz 
200 000 eiro.

Šobrīd ir skaidrs, ka pašvaldība 
gadu iesāks ar tā saukto 
tehnisko jeb pagaidu budžetu. 
Kādu ietekmi tas atstās uz 
pašvaldības darbu? 

Kaut arī gada pirmos mēne-
šus šādā režīmā ir iespējams 
funkcionēt, ilgtermiņā strādāt ar 
tehnisko budžetu daudzu ie-
priekšminēto iemeslu (algu kā-
pums, sociālo pabalstu pieau-
gums, energoresursu cenu kā-
pums) dēļ pašvaldībai nav iespē-
jams. Ja nebūs budžets ar pluss 
zīmi, pašvaldības budžetu 2023. 
gadam nebūs iespējams samazi-
nāt, lielā mērā tieši pateicoties 
Saeimas pieņemtajiem liku-
miem, kas pašvaldību budžetos 
būtiski palielina bāzes izdevu-
mus. Tehniskais budžets ir tikai 
īstermiņa risinājums. Visas Lat-
vijas pašvaldības vēlas pēc ie-
spējas ātrāk zināt jaunos valsts 
budžeta aprēķinus un pašvaldī-
bām pieejamo finansējumu.  
Pašvaldības ir apkopojušas tās 

vaines vidusskolas stadiona izbū-
ve, tilts pār Vesetas upi Jaun-
kalsnavā un citi.    

Pastarpināti karš Ukrainā ir 
veicinājis arī energoresursu 
cena kāpumu visā pasaulē.  
To asi šogad izjūt arī Madonas 
novada iedzīvotāji un arī 
pašvaldība.  

Nepārprotami. Ja, plānojot 
2022. gada budžeta enerģētikas 
sadaļu (elektrība, kurināmais, 
degviela), rēķinājāmies, ka izde-
vumi šajās pozīcijās veidos aptu-
veni 3 miljonus eiro, tad reālā 
izpilde būs tuvāk 6 miljoniem 
eiro. Ja iedzīvotājiem izmaiņas 
tarifā valsts daļēji kompensē, kas 
ir pareizs lēmums, tad pašvaldī-
bas gadījumā šāda kompensācijas 
mehānisma nav un mums jāmē-
ģina amortizēt papildus izdevu-
mus no citām budžeta pozīcijām. 
Šajā situācijā neizbēgami tika 
pieņemti lēmumi par dažādu tau-
pības pasākumu ieviešanu, tajā 
skaitā par apgaismojuma lietoju-
mu ielās un pašvaldības iestāžu 
telpās. Kur vien tas iespējams, 
samazinām temperatūru pašval-
dības telpās, jo īpaši brīvdienās, 
kad telpās neviens neuzturas. 
Vienlaikus ļoti aktīvi ar pašval-
dības ēkām piedalāmies ener-
goefektivitātes projektos, kas 
ļaus ietaupīt enerģiju un siltumu, 
samazinot rēķinus un rūpējoties 
par dabu. Šogad apstiprināti Ēr-
gļu pansionāta ēkas un Degum-
nieku tautas nama ēkas siltinā-
šanas projekti, gaidām pozitīvu 
lēmumu arī saistībā ar Lubānas 
vidusskolas ēkas siltināšanu. 
Esam iesnieguši arī projektu LED 
apgaismojuma uzstādīšanai Ma-
donas pilsētas ielās, apvienībās 
un lielākajos pagastos, kur vēl 
nav uzstādīts LED apgaismo-
jums. Tas ļaus modernizēt ap-
gaismojuma sistēmu novadā, sa-
mazinot  publisko teritoriju ap-
gaismojuma elektroenerģijas 
patēriņu un mazāk kaitēt videi. 

Minētie projekti būs liels ie-
guvums ilgtermiņā – gūtā lī-

“Katra krīze ir iespēja, būsim 
optimistiski un meklēsim risinājumus!”

dzekļu ekonomija būs ievēroja-
ma, tāpēc arī turpmāk izmanto-
sim iespējas, iesaistoties dažādu 
projektu īstenošanā un citu fi-
nansējuma avotu meklēšanā. 

Saistībā ar enerģētiku jāmin, 
ka šogad problēmas radīja dažā-
da veida kurināmā iegāde, ar ko 

saskārās lielie novada siltumap-
gādes uzņēmumi SIA “Madonas 
siltums” un SIA “Bērzaunes ko-
munālais uzņēmums”. Strauji au-
gošā šķeldas cena lika meklēt iz-
devīgākos risinājumus šķeldas 
iegādei. SIA “Madonas siltums” 
pat ņēma aizdevumu Valsts kasē, 
lai laicīgi sagatavotos apkures se-
zonai un kurināmo iegādātos ar 
rezervi. 

Jāpiezīmē, ka šogad turpinā-
jās administratīvi teritoriālās re-
formas ietvaros aizsāktais darbs 
pie komunālo uzņēmumu reorga-
nizācijas. Šobrīd process ir jau 
noslēdzies. SIA “Madonas ūdens” 
savu pakalpojumu nodrošina arī 
Cesvaines, Ērgļu un Lubānas ie-
dzīvotājiem. SIA “Madonas sil-
tums”, veicot lielus ieguldījumus 

infrastruktūrā, pārņēma pakal-
pojumu sniegšanu Ērgļos un Lu-
bānā, kur līdz šim darbojās pri-
vātais uzņēmums, kas pēdējā ap-
kures sezonā vairs nespēja kvali-
tatīvi sniegt pakalpojumu. Ces-
vainē darbu turpina vietējais sil-
tumapgādes uzņēmums. Pašval-
dības pārstāvji kopā ar komunālo 
uzņēmumu vadītājiem apmeklēja 
visas apvienību pārvaldes, skaid-
rojot gaidāmās izmaiņas pakal-
pojumu sniegšanā, tarifos, kas 
būs mazāki nekā situācijā, ja būtu 
saglabājies vietējais vai privātais 
pakalpojuma sniedzējs. Ir pa-
veikts liels darbs un priecājamies, 
ka iedzīvotāji notiekošās izmai-
ņas uztver ar sapratni. 

Ar kādām izjūtām varam 
raudzīties uz 2023. gadu?

Jau gada sākumā Madonas 
novadu priecēs četri lieli sporta 
notikumi, par ko varam būt ļoti 
gandarīti. No 2023. gada 13. līdz 
19. februārim sporta un atpūtas 
bāzē “Smeceres sils” norisināsies 
Eiropas junioru čempionāts biat-
lonā. Tās būs pirmās šāda mēroga 
biatlona sacensības Latvijā. No 
30. janvāra līdz 5. februārim, 
Smeceres silā vienlaicīgi norisi-
nāsies Eiropas čempionāts, Pa-
saules kausa posms, Pasaules ju-
nioru čempionāts un Eiropas jau-
niešu čempionāts ziemas orien-
tēšanās sportā. Visbeidzot, neva-
ram aizmirst arī par Skandināvi-
jas kausa posmu, kas Smeceres 
silā norisināsies no 3. līdz 5. mar-
tam. Kā arī lielākus un mazākus 
skatītājus un dalībniekus priecēs 
Pasaules kauss kamanu suņu sa-
censībās, kurš gaidāms no 25. 
līdz 26. februārim. Tās ir četras 
liela mēroga sacensības, kas uz 
Madona novadu kopskaitā atvedīs 
vairākus tūkstošus cilvēku no vi-
sas pasaules, kas, izmantojot vie-
tējo viesnīcu, ēdināšanas uzņē-
mumu un veikalu pakalpojumus, 
atstās pozitīvu ietekmi uz vietējo 
uzņēmējdarbību.

Ar cerībām raugos arī uz at-
tīstības projektu sadaļu. Arī nā-

Lai cik saspringta 
šogad ir bijusi 
situācija ar 
pieejamo 
ES fondu 
finansējumu, 
ņemot vērā 
pārejas periodu, 
Madonas novada 
pašvaldībai ir 
izdevies īstenot 
vai teju realizēt 
28 investīciju 
projektus visa 
novada teritorijā. 

Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
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pozīcijas, kurās nākamgad būs  
vērojams bāzes izdevumu kā-
pums 15–20% robežās. Lai to no-
segtu, budžetam ir jābūt lielā-
kam. Mums ir dati, fakti un pa-
matojums un esam gatavi saru-
nai ar jauno valdību. Cerams, 
pašvaldības tiks sadzirdētas un 
tiks pieņemti vajadzīgie lēmumi, 
kas viesīs skaidrību par situāciju 
attiecībā uz budžeta sastādīšanu.  

Ir izskanējis aicinājums 
pašvaldībām meklēt iekšējos 
resursus, rezerves.

Jau divus gadus pašvaldībām 
ir noņemti 5% no iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa, kas Madonas 
novada pašvaldības gadījumā ie-
ņēmumu bāzi ir samazinājis par 
3–4 miljoniem eiro. Šis ieņēmu-
mu samazinājums apvienojumā 

ar nozīmīgo izdevumu kāpumu 
arī rada problēmas ar budžeta sa-
balansēšanu. Jā, ierobežotu laiku 
mēs varam funkcionēt ar iekšē-
jam rezervēm, taču to nav iespē-
jams darīt ilgtermiņā gadu no 
gada. Iepriekš ir izskanējis, ka 
naudas valstī ir “tik daudz, kā ne-
kad”. Arī mēs pašvaldībās vēla-
mies to beidzot sajust, ja ne bu-
džeta pieauguma, tad vismaz ne 
samazinājuma izteiksmē.

Vai Tev pašam iekšēji ir sajūta, 
ka būs labi?

Kopš šā gada aprīļa, maija man 
ir sajūta, ka būs labi, cik nu tas 
šajos apstākļos ir iespējams. Ko-
pumā šī krīze ir pārbaudījums, no 
kuras mēs izkļūsim, lai atkal dotos 
stabilas attīstības virzienā. Ja pie-
ņemam, ka pasaulē daudzi proce-

si norit cikliski, tad arī šī lejupslī-
de beigsies un būs labāk. Šajā ziņā 
esmu optimists. Es domāju, ka šie 
pēdējo gadu notikumi ir ļāvuši 
mums daudz vairāk apjaust, ka 
pasaules procesi savā starpā ir ļoti 
saistīti un mēs nevaram ignorēt 
daudzas problēmas, kas “it kā” uz 
mums neattiecas, jo jau pēc brīža 
notikumi var izvērsties savādāk. 
Tajā pašā laikā tas ir ļāvis novēr-
tēt pašreizējo situāciju – novērtēt 
iespēju būt kopā ar mīļajiem, iet 
uz darbu, un citas ikdienišķas lie-
tas, kurām patiesībā ir liela vērtī-
ba. 

Šis, kā arī pāris iepriekšējie 
gadi, mums visiem ir bijuši 
trauksmaini. Kāds būtu Tavs 
vēlējums, sagaidot gada nogali? 

Šā gada laikā esmu kārtējo rei-
zi apjautis, cik liels spēks mājo 
mūsu cilvēkos. To īpaši spilgti var 
izjust brīžos, kad sakaramies ar 
grūtībām. Karš Ukrainā un tā at-
skaņas arī pie mums parāda, cik 
ļoti spējam saliedēties, mobilizē-
ties, nākt talkā tiem, kam palīdzī-
ba visvairāk nepieciešama. Ziedot, 
atbalstīt, pieņemt. Tā ir cilvēku 
iekšējā un kolektīvā motivācija, 
vērtību apziņa, kas izpaužas brī-
žos, kad mums pašiem un apkār-
tējiem nepieciešams atbalsts. No-
vēlu šo spēju saliedēties nepazau-
dēt arī nākamajā gadā. Savstarpē-
ji palīdzot, mēs arī radām pozitī-
vāku kopējo skatu uz dzīvi, un tas 
ļauj pārvarēt ikvienas grūtības. 

Manuprāt, ir svarīgi, saskaro-
ties ar grūtībām, nezaudēt arī 
spēju priecāties, svinēt. Nevajag 

nemaz tik daudz, lai radītu svēt-
ku sajūtu. Zinu, ka šobrīd no vi-
sām malām skan aicinājums eko-
nomēt, uz ko arī pats aicinu, taču 
dažkārt priekam pietiek ar skais-
tu dekoru mājas logā vai pagal-
mā, kādu garšīgu maltīti, ģime-
nisku kopā pavadīšanas laiku, lai 
dzimtu svētki. Ja mēs katrs šo 
mazumiņu izdarīsim un daba pa-
rūpēsies par pārējo, būsim kopā 
radījuši skaistus svētkus. Novēlu 
mums visiem gaišus Ziemassvēt-
kus un Jauno gadu!

Sarunājās  
EGILS KAZAKEVIČS,

Madonas novada Centrālās 
administrācijas

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Ziemassvētku un Jaunā gada gaidīšanas 
laiks ir sācies! Katram no mums šis gads 
ir nesis gan izaicinājumus, gan priecīgus 
brīžus! Kā ierasts, arī šogad, sagaidot 
2023. gada pirmās sekundes, tiks sveikti 
novada iedzīvotāji ar svinīgām svētku 
uzrunām. 

Mēs vēlamies turpināt pērn iesāktās tra-
dīcijas, tāpēc jautājam – vai Tu arī vēlētos 
būt viens no tiem, kas sveic savu ģimeni, 
draugus, paziņas un visus novada iedzīvotā-
jus gadu mijā? Piedalies konkursā un iegūs-
ti šo iespēju!

DALĪBNIEKI
Madonas novada vispārizglītojošo izglī-

tības iestāžu 1.–12. klašu skolēni.

ĪSTENOŠANAS LAIKS
No 2022. gada 5. decembra līdz 2022. 

gada 17. decembrim (ieskaitot).

VEICAMAIS UZDEVUMS
Uzraksti savu apsveikumu un vēlējumu 

nākamajam gadam novada iedzīvotājiem! 
Apjoms: līdz 300 vārdiem. 

FORMĀTS
Pašgatavots rakstisks apsveikums dator-

rakstā (Word formāts). Apsveikuma apjoms 
var būt arī mazāks, bet ne garāks par 300 
vārdiem. 

Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
aicina novada skolēnus piedalīties konkursā

DARBU IESNIEGŠANA
Līdz 2022. gada 17. decembrim 

uz e-pastu: agris.lungevics@madona.
lv jānosūta gala variants. 

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
Līdz 2022. gada 20. decembrim 

tiks izvēlēti trīs radošākie apsveiku-
ma teksta autori, kuri tiks publicēti 
Madonas novada pašvaldības mājas-
lapā www.madona.lv, kā arī pašval-
dības un priekšsēdētāja Agra Lun-
geviča Facebook lapās. 

BALVU FONDS
 � Trīs laureāti tiks aicināti uz 

apsveikuma filmēšanu, lai to varētu 
atskaņot un publicēt digitālā for-
mātā: novada mājaslapā un sociāla-
jos tīklos pirms Jaunā gada sagaidī-
šanas līdz ar novada priekšsēdētāja 
apsveikumu. 

 � Katram no laureātiem tiks no-
drošinātas dāvanas no Madonas no-
vada pašvaldības un priekšsēdētāja.

KONKURSA INICIATORS
Madonas novada pašvaldības va-

dītājs Agris Lungevičs. 

PROJEKTA “VIDZEME IEKĻAUJ” DEINSTITUCIONALIZĀCIJAS PLĀNA IEVIEŠANAS IETVAROS

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi – dienas aprūpes centrs bērniem  
ar funkcionāliem traucējumiem, sociālās rehabilitācijas centrs  
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem un ”Atelpas brīža” pakalpojums bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem.

  MADONAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS 
UN BIEDRĪBA “MĒS SAVIEM BĒRNIEM”

 
 

Madonā, Parka ielā 4
2022. gada 15. decembrī plkst. 10.00
svinēsim sociālās rehabilitācijas 
pakalpojuma atklāšanas svētkus 
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ZIEMAS ORIENTĒŠANĀS 
SACENSĪBAS 

NO 2023. GADA 30. JANVĀRA 
LĪDZ 5. FEBRUĀRIM
sporta un atpūtas bāze 
“Smeceres sils” kļūs par 
mājvietu lielākajam ziemas 
orientēšanās pasākumam 
pasaulē, kurā vienlaicīgi 
norisināsies vairākas 
sacensības: Eiropas 
čempionāts, Pasaules kausa 
posms, Pasaules junioru 
čempionāts un Eiropas 
jauniešu čempionāts.

Līdz šim Latvijā 2013. gadā 
ziemas orientēšanās sportā nori-
sinājās Eiropas čempionāts, bet 
2006. gadā – Pasaules kauss. Nā-
kamā gada sākumā Latvija uz-
ņems līdz šim lielākās starptau-
tiskās sacensības ziemas orien-
tēšanās sportā. Jau šobrīd nori-
sinās aktīvi sagatavošanās darbi, 
lai varētu uzņemt Pasaules labā-
kos ziemas orientieristus no tā-
dām valstīm kā Čehija, Šveice, 
Somija, Ukraina, Turcija, Bulgā-
rija, Japāna, Itālija, Vācija, kā arī 
sportistus no Skandināvijas un 
Baltijas valstīm. Paredzēts, ka 
Latviju sacensībās pārstāvēs vai-
rāk nekā 20 sportistu.

Sacensības norisināsies pie-
cās disciplīnās: sprintā (2,5–
4 km atkarībā no vecuma gru-
pas), vidējā distancē (6–10 km), 
garajā distancē ar masu startu 
(15–25 km). Kontrolpunktu 
skaits dažādās distancēs atšķi-
ras. Sprintā tie ir ap 13–15, ga-
rajās distancēs var sasniegt pat 
35. Dažāda ir arī starta kārtība 
– sprintā  sportisti trasē dosies 
ar vienas minūtes intervālu, vi-
dējā – ar 2 minūšu, garajā dis-
tancē būs masu starts. Garajā 
distancē uz starta līnijas vīriešu 
grupā vienlaicīgi stāsies aptuve-
ni 60 sportisti. Sestdien un svēt-
dien pēc čempionātu sacensībām 
stafetēs, trasē būs iespēja doties 
arī visiem pārējiem interesen-
tiem.

Dagnis Dubrovskis, Latvijas 
Orientēšanās federācijas prezi-
dents: “Šāda mēroga sacensību 
organizēšana Latvijā ir svarīga 
orientēšanās sporta popularizē-
šanai, attīstībai un sportistu iz-
augsmei. Paredzu, ka šīs sacen-
sības būt ļoti interesantas no 
sportiskā viedokļa, jo, ņemot 
vērā līdzšinējos sportiskos 
sasniegumus starptautiskās sa-
censībās, arī Latvijas sportistiem 
ir liela iespēja tiekties uz goda 
pjedestāla augstākajiem pakā-
pieniem.”

Sacensību direktors un spor-
ta un atpūtas bāzes “Smeceres 
sils” vadītājs Gunārs Ikau-
nieks stāsta: “Organizējot šādas 
sacensības, tehniski visizaicino-
šākais ir trašu sagatavošana, jo 
nepieciešams izveidot blīvu tra-
šu tīklu, kas šogad varētu sa-
sniegt pat 100 kilometrus.”

Ziemas orientēšanās ir iztu-
rības ziemas sporta veids, kas 
apvieno divus sporta veidus: 
orientēšanos un distanču slēpo-

Gaidāma ziema ar vairākiem, liela mēroga 
starptautiskiem sporta pasākumiem sporta 
un atpūtas bāzē “Smeceres sils”

šanu. Sportisti sacensību ietva-
ros izmanto karti, lai pārvietotos 
blīvā slēpošanas trašu tīklā un 
apmeklētu kontrolpunktus parei-
zajā secībā. Maršruta izvēli veic, 
pamatojoties uz slēpošanas trašu 
kvalitāti, reljefu un attālumu. To 
visu var nolasīt kartēs. Tas nozī-
mē, ka sportistiem jābūt augstai 
fiziskajai sagatavotībai, vienlai-
kus jāspēj izprast karte un jāiz-
vēlas labākais maršruts.

Sacensības būs iespējams 
skatīties arī tiešsaistē. Vairāk in-
formācijas – https://www.
esoc2023.lv/bulleti.

EIROPAS JUNIORU 
ČEMPIONĀTS BIATLONĀ

NO 2023. GADA  
13. LĪDZ 19. FEBRUĀRIM
sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” trasē 
norisināsies Eiropas junioru 
čempionāts biatlonā. Tās būs 

pirmās šāda mēroga biatlona 
sacensības Latvijā. Paredzēta 
ap 250 sportistu no aptuveni 
30 pasaules valstīm dalība, 
tostarp no Vācijas, Itālijas, 
Francijas, ASV, Norvēģijas un 
citām.

Čempionāta nedēļā, otrdien, 
14. februārī, trasē tiks aizvadīti 
pirmie oficiālie treniņi, bet 15. 
februārī norisināsies pirmās ie-
skaites – sacensības distancē ar 
individuālo startu. Ceturtdien, 16. 
februārī, paredzētas sacensības 
divās disciplīnās: jauktajā stafetē, 
kurā pārmaiņus savus posmus 
veic komandas divi puiši un divas 
meitenes, kā arī stafetē ar nosau-
kumu „1+1“, kur komandu pārstāv 
tikai viens sportists juniors un 
viena sportiste juniore. Piektdien, 
17. februārī, abām grupām pare-
dzēti oficiāli treniņi, bet sestdien, 
18. februārī, paredzētas sacensī-
bas sprintā, savukārt, svētdien, 

19. februārī, čempionāta nedēļa 
noslēgsies ar „iedzīšanu“.

Eiropas junioru čempionātam 
Madonā vajadzēja notikt 2021. 
gada februārī, taču Covid-19 pan-
dēmijas dēļ tas tika atcelts, IBU 
uzreiz paziņojot, ka 2023. gadā tas 
notiks Madonā. “Uzņemt Eiropas 
mēroga pasākumu ir liels izaici-
nājums, arī prasības no IBU ir pie-
tiekami augstas, bet varam lepo-
ties, ka Latvijā ir bāze, kuras dēļ 
musu valsts var tikt iekļauta 
starptautiskajā biatlona pasāku-
mu kalendārā. Šis ir solis uz priek-
šu, lai, paralēli ar bāzes attīstību, 
varētu domāt par arvien lielāku 
pasākumu organizēšanu Latvijā,” 
stāsta čempionāta sporta direk-
tors un sacensību organizators 
Gundars Upenieks.

“Gatavojoties ziemas sezonai, 
ir krietni uzlabota sporta bāzes 
infrastruktūra, asfaltējot stāvlau-
kumu, sakārtojot interneta pieslē-
gumus, kā arī nodrošinot laika 

ņemšanas kabeļu ievilkšanu” 
stāsta Sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” vadītājs Gunārs 
Ikaunieks.

Pēc Starptautiskās Biatlona 
savienības kalendāra paredzēts, 
ka junioru sezona no 5. līdz 11. 
decembrim tiks atklāta Itālijā, tā 
no 12. līdz 17. decembrim turpi-
nāsies Austrijā. Posms no 6. līdz 
11. februārim norisināsies Hānjā, 
Igaunijā, turpināsies Madonā, 
bet, ar Pasaules junioru čempio-
nātu, noslēgsies Kazahstānā. 

Papildu informācija: https://
biathlonmadona.com.

PASAULES KAUSS KAMANU 
SUŅU SPORTĀ

NO 2023. GADA  
25. LĪDZ 26. FEBRUĀRIM 
sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils” ceturto 
reizi norisināsies Latvijas 
Kamanu suņu sporta 
federācijas rīkotais pasaules 
kausa posms kamanu suņu 
sportā, kas vienlaicīgi būs arī 
Latvijas Ziemas čempionāts. 
Sacensību dalībnieki 
sacentīsies 3 kategorijās: 
četru suņu kamanās, divu 
suņu kamanās un skijoringā 
(suns velk slēpotāju). 

Dienas kārtība: sestdien, 25. 
februārī, plkst. 12.00–13.00 star-
ti pamatdisciplīnās; plkst. 
14.00 –15.00 minipulings (suns 
velk riepu, var piedalīties iesācē-
ji bez priekšzināšanām); svēt-
dien, 26. februārī, plkst. 10.00–
11.00 starti pamatdisciplīnās, 
plkst. 12.30–13.00 stafete.

SKANDINĀVIJAS KAUSS 
DISTANČU SLĒPOŠANĀ

NO 2023. GADA  
3. LĪDZ 5. MARTAM 
sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils” norisināsies 
Skandināvijas kauss. Pēc trīs 
gadu pārtraukuma Latvijā 
atkal atgriežas tūdaļ aiz 
pasaules kausa posmiem 
prestižākās un dalībnieku 
sastāva ziņā spēcīgākās 
sacensības distanču slēpošanā 
–Skandināvijas kauss, kas jau 
8 reizi Madonā pulcēs vadošos 
Skandināvijas un Baltijas 
valstu distanču slēpotājus, 
tostarp madoniešus.

Sacensību trīs dienas ietvers 
sprintu brīvajā stilā, vidējo dis-
tanci klasiskajā stilā un iedzīša-
nu brīvajā stilā. Lielāko dalīb-
nieku pulku parasti veido zie-
meļvalstu pārstāvji, no kuriem 
lielāko vairumu sastāda norvēģi.

Informāciju apkopoja  
ILZE RIEKSTIŅA,

Madonas novada Centrālās 
administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
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Paziņojums  
par lokāl- 
plānojuma 
publisko 
apspriešanu
Saskaņā ar Madonas 
novada pašvaldības 
2022. gada  
22. novembra domes 
sēdes lēmumu  
Nr. 768 (protokols  
Nr. 26, 43. p.)  
“Par lokālplānojuma 
Madonas pilsētas 
ielu sarkano līniju 
precizēšanai, 
nekustamajos 
īpašumos Kalna ielā 32,  
Kalna ielā 34, 
Rūpniecības ielas 
daļā, Gaujas ielā 33, 
Daugavas ielas daļā, 
Daugavas ielā 25, 
ietverot priekšlikumus 
atsevišķu zemes 
vienību funkcionālā 
zonējuma grozīšanai, 
kas groza Madonas 
novada teritorijas 
plānojumu, 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai” 
Madonas novada 
pašvaldības dome 
vēlas informēt, ka  tiek 
nodots publiskajai 
apspriešanai 
lokālplānojuma  
1. redakcija. 

Ar papildus informāciju 
var iepazīties https://
www.madona.lv/lat/
lokalplanojums-
nekustamajos-ipasumos-
kalna-iela-31 un 
Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas 
sistēmā https://geolatvija.
lv/geo/, klātienē Madonas 
novada domē, Saieta 
laukumā 1, Madonā, 
204. kabinetā.
 
Publiskās apspriešanas 
norises periods 
07.12.2022–06.01.2023 
Publiskās apspriešanas 
sapulce 2022. gada 
19. decembris, Zoom 
platformā, plkst. 17.00

Lai piedalītos sapulcē, 
lūgums līdz  
16. decembrim sūtīt 
epastu uz ramona.
vucane@madona.lv  
piekļuves saņemšanai. 
Rakstiskus 
priekšlikumus un 
ierosinājumus par 
lokālplānojuma 
1. redakciju iesniegt 
Madonas novada 
pašvaldībā, Saieta 
laukumā 1, 101. kab., 
Madonā, LV-4801  
vai elektroniski pa 
e-pastu: pasts@madona.
lv līdz 2023. gada 
6. janvārim, fiziskām 
personām norādot vārdu, 
uzvārdu, dzīves vietas 
adresi, juridiskām 
personām norādot 
reģistrācijas numuru, 
reģistrācijas un darbības 
vietas adresi.

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatori ar 
kampaņu “Kas slēpjas aiz 
svētkiem?” aicina svētkos ne 
tikai atbalstīt jauno uzņēmēju 
radītos produktus, bet arī 
pamanīt cilvēkus, kuri uzbur 
svētku sajūtas. Kampaņas 
mērķis ir iepazīstināt 
sabiedrību ar unikāliem 
un inovatīviem vietējo 
ražotāju produktiem, kuri 
savas biznesa idejas attīsta 
vai ir attīstījuši kādā no 
LIAA biznesa inkubatoriem. 
Kampaņa norisināsies no 
1. līdz 23. decembrim visos 
12 LIAA biznesa inkubatoru 
sociālo tīklu kontos. 

LIAA biznesa inkubatori, jau-
tājot “Kas slēpjas aiz svētkiem?”, 
aicina pamanīt, ka aiz katra ba-
gātīgi klātā galda, dāvanām lie-
liem un maziem, mājas rotāša-
nas, piedzīvojumu radīšanas un 
mājas mīluļu iepriecināšanas 
slēpjas cilvēki – dažādo produktu 
un pakalpojumu radītāji, dāvinā-
tāji un saņēmēji. 

Turpinot pagājušā gada tra-
dīcijas, ir sagatavoti pieci svētku 
katalogi – “Viņai un Viņam”, 
“Bērniem”, “Mājai un mājas mī-
luļiem”, “Atpūtai un piedzīvoju-
miem” un “Svētku galdam”, ku-
ros ir apvienoti 12 inkubatoru 
dalībnieku un programmu absol-
ventu radītie produkti un piedā-
vātie pakalpojumi. Katalogi būs 
kā palīgs ikvienam, kurš svētkos 
vēlas dāvināt ko īpašu un Latvijā 
radītu vai meklē unikālus pro-

Decembris ir svētku 
gaidīšanas, pārdomu un 
cerību laiks.  
Un sajūtu līmenī šogad  
kaut kā īpaši ir vēlme 
gatavoties svētkiem,  
rast prieku ikdienas lietās  
un notikumos un cerēt  
uz skaistu svētku  
sagaidīšanu. 

Ziemassvētku laiks daudziem 
ir arī aktīvs dāvanu meklēšanas 
laiks. Šogad Madonas iedzīvotā-
jiem un ciemiņiem būs lieliska 
iespēja atrast dāvanas saviem tu-
vajiem ne tikai amatnieku tirdzi-
ņos svētku nedēļā, bet arī 16. de-
cembrī no plkst. 10.00 Madonas 
novada domes ēkā, Saieta lauku-
mā 1, Madonā, kur norisināsies 
skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) tirdziņš “CITS BAZĀRS 
MADONA”. 

SMU Ziemassvētku tirdziņu 
tradīcija Madonā ir pazīstama jau 
kādu laiku, un nu ir īstais laiks, 
lai atkal visi satiktos klātienē pa-
sākumā, ko organizē LIAA Ma-
donas biznesa inkubators sadar-
bībā ar „Junior Achievement Lat-
via“ un Madonas novada pašval-
dību. 

Skolēnu mācību uzņēmums ir 
skolēnu veidots un vadīts mācību 
uzņēmums, kura darbībai piemīt 
izglītojošs raksturs. 

SMU mācību nolūkos pilda 
īsta uzņēmuma funkcijas un dar-
bojas reālā vidē – skolēni ražo un 
pārdod savas preces vai pakalpo-
jumus. 16. decembra pasākumā 
plānots, ka 60 SMU komandas no 
dažādām Vidzemes un Latgales 
skolām ne tikai pārdos savus ra-
dītos produktus, bet arī prezen-
tēs savu veikumu un nākotnes 
plānus žūrijai, pretendējot uz ap-
balvojumiem 5 dažādās nominā-
cijās, kā arī simpātiju balvām pa-
matskolas un vidusskolas grupās. 

Atnāc, ieraugi, iegādājies sev 
tīkamo un sasmelies jauniešu 
enerģiju un prieku par aktīvu 
darbošanos – gaidīsim! 

Informāciju sagatavoja 
ZANE RADŽĒLE,

Vecākā projektu vadītāja

LIAA Madonas biznesa 
inkubators

Blaumaņa iela 3
madona@liaa.gov.lv 

tālrunis 62400907
inkubatori.magneticlatvia.lv

“CITS BAZĀRS MADONA”  
norisināsies 16. decembrī

LIAA biznesa inkubatori ar kampaņu 
aicina izvēlēties vietējo ražotāju 
dāvanas svētkiem

duktus savam svētku galdam. 
“Biznesa inkubatoru inkubā-

cijas un pirmsinkubācijas prog-
rammās esam iepazinuši daudz 
aktīvu, mērķtiecīgu cilvēku, kas 
spēj savas idejas realizēt un pa-
darīt pieejamas visai sabiedrībai. 
Ziemassvētku virtuālā kataloga 
izveide nu jau kļuvusi par sava 
veida tradīciju biznesa inkubato-
ru kopienā – tas ir ērti, pārska-
tāmi un lielai sabiedrības daļai 
pieejami. Aicinu ikvienu, meklē-
jot svētku dāvanas, izvēlēties 
kvalitatīvas un ilgtspējīgas lie-
tas, kas ražotas Latvijā”, tā Iveta 
Vabule, LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vadītāja.

Katalogus būs iespēja apska-
tīt visos LIAA biznesa inkubato-
ru sociālo tīklu platformas Face-
book kontos no 5. līdz 23. decem-
brim, arī LIAA Madonas biznesa 
inkubatora kontā https://www.
facebook.com/LIAAMadona.  

Lai burvīgi svētki lieliem un 
maziem, radītājiem, dāvinātā-
jiem un iepriecinātajiem!

LIAA biznesa inkubatoru 
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvot-
spējīgu un konkurētspējīgu uz-
ņēmumu izveidi un attīstību. 
LIAA biznesa inkubatorus finan-
sē Latvijas Republika un Eiropas 
Savienība Eiropas Reģionālā at-

tīstības fonda projektā “Reģio-
nālie biznesa inkubatori un Ra-
došo industriju inkubators”.

Vairāk par LIAA biznesa in-
kubatoriem: https://www.liaa.gov.
lv/lv/biznesa-inkubatori/par-pro-
jektu. LIAA biznesa inkubatoru 
dalībnieku katalogi: https://inku-
batori.magneticlatvia.lv/mu-
su-klienti/. 

Informāciju sagatavoja 
ZANE RADŽĒLE,

Vecākā projektu vadītāja

LIAA Madonas biznesa 
inkubators

Blaumaņa iela 3
madona@liaa.gov.lv 

tālrunis 62400907
inkubatori.magneticlatvia.lv
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Ziemassvētku  gaidīšanas laiks 
saistās ar mīlestību, ģimeni, 
kopā būšanu un rūpēm 
vienam par otru. Tas arī ir 
pārdomu laiks, izvērtējums 
par gada laikā paveikto, laiks 
pateicībai. Atskatoties uz  
aizejošajā gada notikumiem, 
sastaptiem cilvēkiem, 
nozīmīgiem mirkļiem,  
droši var teikt –  
ar degsmi un radošumu kopā 
esam veidojuši piedāvājumu 
ikvienam un katram.

2022. gads mums ir bijis sa-
springts un ļoti darbīgs lielisku 
atklājumu gads. Veidojot piedā-
vājumu apmeklētājiem, esam sa-
stapušies ar talantīgiem vietējiem 
māksliniekiem, kuri rada brīniš-
ķīgus darbus. Sakām paldies 
Guntai Sanderei par austo paklā-
ju izstādi, lubānietei Jolantai Ko-
čānei par izstādi “Mani sapņi 
krustdūrienā”, Mārim Stiprajam 
par fotogleznu izstādi “Peonija”, 
sirsnīgs paldies mūsu talantīga-
jiem novada gleznotājiem: lubā-

nietei Sandrai Valainei, tautas 
tēlotājmākslas studijai “Madona” 
māksliniekiem, barkavietei Ivan-
dai Gailumai un ļaudonietei Ive-
tai Tropai. 

Mūsu novada cilvēkiem ir 
pārsteidzošas kolekcijas, kuras 
šogad varēja aplūkot bibliotēkā. 
Paldies Dacei Stepānei par skais-
to sveču kolekciju, Ingai Elksnei 
par aromātisko piparmētru kolek-
ciju un visiem, visiem, kuri atsau-
cās, lai izveidotu kopīgu pļavas 
ziedu izstādi tieši pirms Līgo 
svētkiem.

Paldies par aizraujošām tikša-
nās reizēm ar mūsu novada cilvē-
kiem: grāmatu blogeri, fotogrāfi 
Sandru Koku, Madonas Valsts 
ģimnāzijas skolotājām Sandru Si-
neli un Diānu Vaidoti, biedrības 
“Nigeste” vadītāju, autori Ingūnu 
Rogu-Saulīti, mācību centra 
“BUTS” Madonas filiāles vadītāju 
Rūtu Prostakovu.

Tāpat sakām lielu paldies 
mūsu sadarbības partneriem, 
kuri iesaistījušies dažādu aktivi-
tāšu organizēšanā un norisē: Da-
bas aizsardzības pārvaldei, Ma-
donas novadpētniecības un 
mākslas muzejam, tautas nama 
“Kalnagravas” jauktam vokāla-
jam ansamblim “Rondo”, A.Eglīša 
Ļaudonas pamatskolai, Madonas 

Valsts ģimnāzijai, Madonas pil-
sētas vidusskolai, pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, mūsdienu deju 
grupas Aliens dalībniecēm (vad. 
V.Grūbe), Edmunda Vestmaņa Es-
trādes mūzikas studijas jaunie-
šiem, biedrībai “CARITAS MA-
DONA” un Madonas BJC leļļu te-
ātrim “Delveri” (vad. Dace Cau-
ne).

Inovatīvi sadarbībā ar Tuku-
ma literātiem esam iesaistījušies 
Dzejas dienu akcijā „Sirds uz pe-
rona”, kurā pasākumi notika vis-
dažādākajās vietās Latvijā, vien-
laicīgi arī ārzemēs – Francijā, 
Vācijā u.c., Madonā – pie biblio-
tēkas pie NLO, tiešsaistē Mado-
nas vārdam kopā ar dzejas zelta 
stīgu un miera balodi izskanot 
visā pasaulē. 

Pateicoties Latvijas Bankai, 
izstādes veidotājai un kuratorei 
Sandrai Vīgantei, apmeklētājiem 
varējām piedāvāt  unikālo Latvi-
jas Bankas simtgadei veltīto iz-
stādi “No Ventspils līdz Valkai. 
Latvijas Banka novados (1922–
1940)”, izceļot un akcentējot Ma-
donas nodaļas darbu.

Paldies par jaukajiem grāmatu 
atvēršanas pasākumiem Skrides 
fondam, tā dibinātājam dr. med. 
Andrim Skridem par vectēva 
Imanta Skrides brāļa Laimoņa 

Skrides (1930–2012) grāmatu 
“Piezīmes par manu dzīves stai-
gājumu. 1949–1959”; Un gāmatas 
“Ķēniņa bērns lauvu bedrē” au-
torei Egitai Berelei Ex Kubliņai.

Paldies mūsu projektu  atbals-
tītājiem, sadarbības partneriem: 
Valsts Kultūrkapitāla fondam par 
atbalstītajiem projektiem: “Saru-
nas par vērtībām un literatūru 
Madonas novada bibliotēkā”, “La-
sām kopā: tikšanās ar bērnu grā-
matu autoriem Madonas reģio-
nā”; Eiropas Komisijas pārstāv-
niecībai Latvijā par atbalstu Eu-
rope Direct centra darbībai Gul-
benē ar pakalpojumu sniegšanas 
un pasākumu norises vietu Ma-
donā.

Par operativitāti, piegādājot 
jaunumus mūsu krājumam, pal-
dies “Virja LK”, SIA ”Latvijas grā-
mata” un Madonas grāmatnīcām 
‘’Globuss’’ un ‘’Zvaigzne ABC’’.

Paldies Madonas novada paš-
valdībai par atbalstu novada au-
toru grāmatu izdošanā un to no-
drošinājumu bibliotēkās.

Pateicoties LN realizētajai un 
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijas atbalstītajai programmai 
“Grāmatu iepirkums publiskajām 
bibliotēkām”, šogad esam saņē-
muši 2. grāmatu kopas ar labām 
un vērtīgām grāmatām.

Un vislielākais paldies mūsu 
uzticīgajiem lasītājiem un pasā-
kumu apmeklētājiem, lasītāju 
klubiņa aktīvistiem, jo tieši jūs 
mūs motivējat attīstīties, plānot 
jaunas aktivitātes un tās reali-
zēt.

2023. gadā Madonas bibliotē-
ka atzīmēs simtgadi, ar jaunu un 
saistošu piedāvājumu, tāpat esam 
ceļā uz “Latviešu grāmatai 500” 
2025. gadā, jo 1525. gadā Latvijā 
ienāca pirmā grāmata latviešu 
valodā. 

Apzinoties savu lomu rakstītā 
vārda, grāmatas nozīmīguma po-
pularizēšanā, tiks organizētas 
izzinošas aktivitātes, tikšanās, 
diskusijas, protams, arī citi pasā-
kumi.  

Vēlam, lai Ziemsvētku sajūta 
ienāk katrā sirdī, katrā mājā, pie-
rimst gada darbi un steiga, lai ir 
mirklis atelpai, iedvesmai un lai-
kam būt kopā ar mīļajiem. Lai 
mums visiem gaišām domām pie-
pildīts Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks!

Uz jaunu sadarbību Jaunajā – 
Madonas bibliotēkas jubilejas –
gadā!

Madonas novada  
bibliotēkas vārdā – 

direktore IMELDA SAULĪTE

Ar labiem vārdiem Ziemassvētki nāk…

oktobra beigās ar Eiropas 
Sociālā fonda atbalstu 
Latvijā sākta Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības 
organizācijas (OECD) 
Starptautiskā pieaugušo 
kompetenču novērtēšanas 
programmas pētījuma 
(PIAAC) īstenošana. Tas 
ir visplašākais pieaugušo 
prasmju un spēju 
pielietojuma pētījums 
pasaulē, un Latvija tajā 
piedalās pirmo reizi. 
Sadarbojoties Izglītības un 
zinātnes ministrijai, Latvijas 
Universitātei un pētījumu 
centram SKDS, no  
2022. gada oktobra līdz  
2023. gada aprīlim plānots 
iegūt 7700 iedzīvotāju 
atbildes.

„Digitalizācija, automatizāci-
ja, globalizācija, sabiedrības no-
vecošanās, pāreja uz ilgtspējīgā-
kiem energoresursiem – šīs ir 
izmaiņas, kuras skar un ietekmē 
ikvienu pieaugušo, un mums vi-
siem ir jābūt gataviem nemitīgai 
attīstībai. Šie pieaugušo kompe-
tenču mērījuma rezultāti veici-
nās to, ka varēsim pieņemt datos 
balstītus lēmumus, kā turpmāk 
attīstīt pieaugušo izglītības kul-
tūru un procesus Latvijā,” uz-
sver izglītības un zinātnes mi-
nistre Anita Muižniece.

Lasītprasme, 
rēķinātprasme un spēja 
pielāgoties

OECD PIAAC pētījumā aplū-
ko iedzīvotāju prasmes galvena-

valstīm varēs izstrādāt izglītības 
un apmācības programmas pie-
augušajiem, lai palīdzētu apgūt 
trūkstošās prasmes.

Intervijās gūtie dati sniegs in-
formāciju par Latvijas cilvēku for-
mālo un papildu izglītību, par 
patieso nodarbinātību un bezdar-
bu, par reālu prasmju un iemaņu 
atbilstību darāmā darba vajadzī-
bām. 

Pētījums ļaus iegūt reālu ainu 
izglītotājiem, darba devējiem un 
valsts institūcijām par Latvijas 
iedzīvotāju prasmju piedāvājumu 
un pieprasījumu, kā arī ļaus plā-
not izglītības un apmācību iespē-

jas, kuras patiešām atbilstu cilvē-
ku vajadzībām.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu 
projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Da-
lība starptautiskos izglītības pē-
tījumos”.

Uzziniet vairāk par OECD 
PIAAC interneta vietnē www.izm.
gov.l.v

Izglītības un zinātnes 
ministrijas

Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv 

67047704, 67047834, 
67047893

Latvijā pētīs pieaugušo prasmes;  
plāno iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes

jās informācijas apstrādes jomās, 
tostarp lasītpratībā, rēķinātpra-
tībā un spējā pielāgoties, problē-
mu risināšanā. Tās ir prasmes, 
kas nepieciešamas veiksmīgai 
dalībai sabiedrības dzīvē, spējai 
iekļauties darba tirgū, parūpēties 
par sevi un saviem tuvajiem.

Pētījuma centra SKDS inter-
vētāji ieradīsies pie tiem Latvijas 
iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 
65 gadiem, kas būs iekļauti pētī-
juma izlasē:

 � nodarbinātie, bezdarbnieki un 
pensionāri,

 � tie, kuri vēl mācās un tie, kuri 
jau sen beiguši skolu,

 � tie būs iedzīvotāji ar dažādu 
izglītību – gan tie, kuri ieguvuši 
universitātes diplomu, gan tie, 
kuri izglītošanos pabeiguši ze-
mākās pakāpēs.

Pētījumu veido aptaujas an-

keta, kuru aizpilda intervētājs, 
fiksējot dalībnieka atbildes, un 
uzdevumi, kurus dalībnieks veic 
patstāvīgi speciāli tam paredzētā 
planšetdatorā.

Pētījums pieaugušo  
prasmju attīstībai

„Latvijas lielākā bagātība ir 
mūsu cilvēkkapitāls. Tas ir tas, ar 
ko varam lepoties, taču mēs ne-
maz īsti nezinām, cik liels un 
kāds kapitāls ir mūsu rīcībā. Šis 
pētījums sniegs atbildes uz bū-
tiskiem jautājumiem par pieau-
gušo prasmēm – iedzīvotāju mā-
cību uz dzīves pieredzes rezultā-
tu,” saka Latvijas Universitātes 
prof. Aija Zobena, OECD PIAAC 
vadītāja Latvijā.

Pamatojoties uz OECD PIAAC 
rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk 
nekā 40 pētījumā iesaistītajām 
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Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejs uzrunā 
visus novadniekus, kas ar 
savām rokām rada. Ko rada? 
Ar rokām var radīt ļoti 
daudz. Gleznas, akvareļi, 
grafikas darbi, māla podi, 
trauki, koka grebumi, 
adījumi, tamborējumi, šūtas 
lietas, tērpi, tekstilijas, no 
pērlēm veidotas lietas, tāpat 
metināti darbi, stikla darbi, 
fotografēšana, filcēšana, 
veidošana, papīra māksla 
un neiedomājamas citas 
lietas, ko rada ar rokām, arī 
priekšmetu kolekcionēšana ir 
roku darbs.

Īpaši vēlamies uzrunāt cilvē-
kus ar invaliditāti, kuri radoši 
izpaužas un rosīgi darbojas sa-
vam priekam vai praktiskam pie-
lietojumam. Mēs aicinām to pa-
rādīt citiem! Pēc vides pieejamī-
bas projekta realizēšanas, atverot 
muzeja Izstāžu zāles, tās būs fi-
ziski pieejamākas cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Savukārt 
nākotnē domāsim, kā uzlabot 
muzeja pieejamību arī personām 
ar redzes un dzirdes traucēju-
miem. 

Muzejs ir domāts visiem. Pie 

stāžu kuratorei Ramonai Zari-
ņai – ramona.zarina@madona.lv.

Apkopojot šos pieteikumus, 
uzrunāsim radošos cilvēkus, lai 
tuvākā vai tālākā nākotnē viņu 
darba  rezultātu eksponētu mu-
zeja Izstāžu zālēs vai kādā no fi-
liālēm, lai  mēs kopīgi varētu ap-
jaust un novērtēt, cik mūsu no-
vads ir bagāts ar talantīgiem 
cilvēkiem.

Ja lasītājiem ir pazīstami kādi 
novada izcelsmes mākslinieki, 
cilvēki, kuri paši kautrējas stāstīt 
par sevi un savu radošo veikumu, 
aicinām dot mums ziņu. Ja ir ra-
dušies jautājumi un vēlaties vai-
rāk informācijas par pieteikša-
nos, aicinām sazināties ar mums, 
muzeja Mākslas nodaļu, pa tālr.: 
26102225, 64823844.

Vēlam mierpilnu un baltu 
Ziemassvētku gaidīšanas laiku, 
lai katrā mājā ienāk svētku brī-
nums un miers! Uz sirsnīgu sa-
tikšanos un sadarbību jaunajā 
gadā! Gaidīsim jūs muzejā!

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO,

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja

Mākslas nodaļas vadītāja

Pirms 80 gadiem žurnālā 
„Laikmets” turpinājumos 
tika publicēts Ilzes Kalnāres 
garais stāsts „Sniega Roze”, 
kura prototipa – olimpietes 
Mirdzas Martinsones (1916–
1983)  – arhīvs šogad nonāca 
Madonas muzeja krājumā.

Spilgtā, aizrautīgā slēpotāja 
skaisti virpuļoja no kalna ne vien 
grāmatas lappusēs, bet arī reāla-
jā dzīvē. Pagājušā gadsimta 30. 
gadu Gaiziņkalna slēpotāju vidū 
bieži vien bija Mirdza Martinso-
ne, gan trenējoties kopā ar Lat-
vijas labākajiem slēpotājiem, gan 
kādā kompānijā aizsākot Gaiziņ-
kalna karnevāla tradīciju. Spor-
tisti intervēja, viņas foto bija uz 
žurnālu vākiem, tapa Arvīda 
Štrausa skulptūra “Meitenes por-
treja”, kas bija eksponēta Kultū-
ras fonda III izstādē 1936. gadā. 
M. Martinsones biogrāfijas para-
lēles ievijās I. Kalnāres darbā. 

Uz muzeja speciālistu aicinā-
jumiem, kad meklējam ziņas vai 
materiālus, allaž kāds atsaucas, 
bet nereti tas notiek pēc krietni 
ilga laika. Pirms vairāk kā desmit 
gadiem, gatavojot izstādi ar Ilzes 
Kalnāres rindām nosaukumā 
“Slēpes paliksim zem kājām” un 
meklējot materiālus par “Sniega 
Rozes” prototipu – sportisti, slē-
potāju, IV ziemas olimpisko spē-
ļu dalībnieci, ASV dzīvojušo Mir-
dzu Martinsoni, aicinājums tika 
publicēts arī izdevumā “Laiks”. 
Toreiz uzreiz atsaucās un atsūtī-
ja vēstuli M. Martinsones brālis 
Oskars Martinsons no Rīgas. 

Pagāja gadi pieci, kad, atsau-
coties uz publikāciju, muzejam 
no ASV atsūtīja un uzdāvināja 
Ernas Geistautes gleznoto 

Muzejs uzrunā Tevi,  
kas ar savām rokām rada!

mums nav vecuma, prasmju, pro-
fesiju, zināšanu ierobežojumu un 
noteikti nav stereotipu. Mēs 
vienmēr cenšamies augt un attīs-
tīties un vēlamies, lai katrs ir 
daļa no šī procesa. 

Visi radošie cilvēki ir aicināti 
iesūtīt informāciju par saviem ra-

dītajiem darbiem jebkurās 
mākslas formās. Mēs priecātos, 
ja jūs varētu mums atsūtīt infor-
māciju, kurā ir:

 � neliels apraksts par jūsu 
darbiem;

 � darba fotogrāfija (vēlams);
 � autora kontaktinformāci-

ja – vārds, uzvārds, telefons vai 
e-pasts (informācija tiks izman-
tota tikai, lai sazinātos ar auto-
ru, atbilstoši datu aizsardzības 
noteikumiem).

Kur sūtīt: muzeja Mākslas no-
daļai – vadītājai Elīnai Krupko – 
elina.krupko@madona.lv vai iz-

Interesantais olimpietes arhīvs – Madonas muzejā

M. Martinsones (Turķes)  portre-
tu ar dēliņu Selgaru. Kad nu jau 
bija pagājuši vēl gadi pieci, šogad 
Ilze Beiniķis no ASV Madonas 
muzejam atsūtīja Mirdzas Mar-
tinsones arhīvu, kas kopumā ap-
tver vairāk kā divus simtus dažā-
du priekšmetu. Dokumenti, fo-
togrāfijas, medaļas sniedz ieska-
tu par sportiskajām aktivitātēm 

un personīgās dzīves aspektiem.
Medaļu klāsts liecina ne tikai 

par dalību Latvijas sporta savie-
nības rīkotajās sacensībās, Lat-
vijas sporta svētkos, bet arī par 
dalību vairākās citu valstu rīko-
tajās sacensībās. M. Martinsone 
bija arī vingrotāja, viņa slidoja, 
spēlēja tenisu, svešs nebija arī 
basketbols un volejbols. Taču 

jas Martinsones Latvijas Repub-
likas ārzemju pase, ko izdevusi 
Latvijas sūtniecība Londonā 
1948. gadā. Emigrējot M. Mar-
tinsone bija paņēmusi līdzi vīra, 
ātrslidotāja Alfona Bērziņa 
(1916–1987) medaļas, kas arī no-
nāca Madonas muzejā. Domā-
jams, ka aizbraucot konkrētu 
ziņu par A. Bērziņa likteni nebi-
ja (dienēja gan Sarkanajā armijā, 
gan latviešu leģionā, arestēts 
1945. gadā, notiesāts, pēc izsūtī-
juma atgriezās Rīgā 1955. gadā), 
jo iebraukšanas dokumentos ASV 
M. Martinsone norāda, ka vīrs ir 
miris. Vēlāk ASV viņa apprecējās 
ar Jāni Turķi. 

Katrs no šiem M. Martinso-
nes glabātajiem priekšmetiem 
veido savu stāstu, vēstot par ģi-
menes vēsturi, sporta vēsturi, 
par laikmeta iezīmēm un traģis-
mu, izciliem sportistiem liedzot 
iespēju realizēt savu potenciālu. 
Raksta sākumā pieminētajā vēs-
tulē O. Martinsons raksta: “Ame-
rikas latviešu avīzē publicētais 
raksts par manu māsu Mirdzu 
Martinsoni atsauca atmiņā Lat-
vijas slēpošanas vēstures pirms-
kara periodu. Karš izkliedēja arī 
mūsu ģimeni. Zuda rakstiskās un 
fotografētās liecības par tā laika 
sporta aktivitātēm, tās palikušas 
tikai atmiņās”. Tagad ir ne tikai 
atmiņas. Nākošajā slēpošanas se-
zonā muzeja izstāžu zāļu apmek-
lētājus plānojam iepazīstināt ar 
oriģinālajiem materiāliem no 
M. Martinsones arhīva. 

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA,

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

vēsturniece

sirdslieta bija slēpošana, slaloms, 
viņa bija vairākkārtēja Latvijas 
čempione. Viņa ir piedalījusies 
sacensībās Ērgļos, kur 1939. gadā 
notika gan Latvijas meistarsa-
cīkstes slēpošanā, gan Latvijas, 
Igaunijas, Lietuvas studentu sa-
censības, kurās izcīnīja Norvēģi-
jas un Baltijas valstu tuvināša-
nās biedrības ceļojošo balvu. Sla-
lomā M. Martinsone  startēja, 
būdama vienīgā sieviete, ierin-
dojoties starp vīriešiem 9. vietā.

M. Martinsone piedalījās sa-
censībās arī okupāciju laikā, bet 
Otrā pasaules kara beigās devās 
emigrācijā. Vispirms viņa bija 
Rietumvācijā, pēc tam devās uz 
ASV, kurp izceļoja arī M. Martin-
sones mamma Emīlija Martinso-
ne (Mirdzas vecvecāki no mātes 
puses bija no Grostonas pagasta). 
Starp dokumentiem ir arī Emīli-

Mirdza Martinsone uz žurnāla “Atpūta” vāka. 1935. gads.

IV ziemas olimpisko spēļu 
dalībnieka medaļa.  
1936. gads.

Attēli no Madonas muzeja 
krājuma



Notikumi

12. novembra pēcpusdienā 
Madonas pilsētas pensionāru 
biedrības valde rīkoja kopēju 
pasākumu pilsētas senioriem, 
kurā piedalījās pensionāru 
biedrības biedri, represēto 
biedrības, invalīdu biedrības, 
Madonas kultūras nama 
senioru deju kopas, biedrības 
„Pie kamīna” dalībnieki, kā 
arī sadarbības partneri no 
Gulbenes pilsētas pensionāru 
biedrības, Gulbenes novada 
pensionāru biedrības 
„Atspulgs” un Lubānas 
pensionāru biedrības.

Pasākumu atklāja biedrības 
valdes locekle Beāte Ozoliņa, no-
runājot novadnieka, dzejnieka 
Andreja Eglīša patriotisko dzejo-
li par Tēvzemi. 

Visus klātesošos uzrunāja 
Madonas pilsētas pensionāru 
biedrības valdes  priekšsēdētājs 
Dzintars Kozulis, iepazīstinot ar 
katru nevalstisko biedrību. 
Sirsnīgi apsveikumi tika saņem-
ti no Gulbenes pilsētas pensio-
nāru biedrības valdes priekšsē-
dētāja Aivara Circeņa, Gulbenes 
novada pensionāru biedrības 
„Atspulgs” vadītājas Annas Vī-
gantes un Lubānas pensionāru  
biedrības vadītājas Elzas Reite-
res. Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieka 
vietnieks Zigfrīds Gora sveica 
svētkos un pastāstīja par Latvijas 
neatkarības svarīgumu, vēlēja ar 
gaišām domām un labiem dar-
biem sagaidīt Latvijas 104. gada-
dienu. 

Koris “Mantojums” nodziedā-
ja valsts himnu. B. Ozoliņa uz-
svēra, ka patriotu nedēļā svinam 
mūsu novadnieka, nenogurstošā 
trimdas darbinieka, izcilā orato-
ra, dzejnieka A. Eglīša 110. jubi-

Novembris –  
valsts svētku mēnesis. 
Patriotiskā audzināšana

Novembris – svētku mēnesis  
ne tikai Lubānā, bet arī visā Lat-
vijā. Ar dažādiem pasākumiem, 
aktivitātēm tiek sagaidīta Lā-
čplēša diena, valsts 104. prokla-
mēšanas diena. Lubānas vidus-
skola šogad bija sagatavojusi ļoti 
skaistu svētku koncertu. 11. no-
vembrī skolēni kopā ar Lubānas 
iestādēm, organizācijām pieda-
lījās lāpu gājienā un piemiņas 
brīdī pie Svētās uguns altāra Lu-
bānas vecajā kapsētā. Arī meirā-
nieši devās lāpu gājienā uz Visa-
gala kapsētu, uz pulkveža Oska-
ra Kalpaka atdusas vietu. Dega 
svecītes un lāpas arī pie akmens 
“Novadnieku piemiņai”. 

Lubānas vidusskolā jau kļuvis 
par tradīciju, ka stāstu par Lat-
vijas Brīvības cīņām 1.–4. klasēm 
izstāsta 10. klases skolēni. Lāč-
plēša dienā skolēni apmeklēja 
Brīvības cīņu piemiņas vietas 
Lubānā

Svētku nedēļā Lubānas vi-
dusskolā viesojās Nordplus jau-
niešu mobilitāšu projekta “No 

pasakas līdz draudzībai” dalīb-
nieki no Lietuvas un Islandes. 

Svētkos pie Lubānas pirms-
skolas izglītības iestādes “Rūķīši” 
ieejām tika izlikti svecīšu gais-
mas celiņi. Bērnu sveiciens Lat-
vijai izskanēja koncertā ar patrio-
tiskām dziesmām un latviskām 
rotaļām.

Patriotisma nedēļa Lubānas 
apvienībā noslēdzās ar pašdarb-
nieku koncertiem Lubānā un 

Meirānos. 

Lubānas vidusskola 
iesaistījusies  
projektos

2022./2023. mācību gadā Lu-
bānas vidusskola realizē 2 Eras-
mus+ un 3 Nordplus projektus. 
Darbošanās šajos projektos dos 
jaunu pieredzi ikvienam skolē-
nam ārpus tiešā mācību darba. 

Par aktuālo Lubānas apvienībā
Būtiskākais ieguvums – valodas 
un sadarbības prasmju pilnveido-
šana. Projektos iesaistīti 6.–12. 
klašu skolēni. Skolēni paviesosies 
ārzemēs un mācīsies uzņemt ār-
zemju viesus.

No 2.–8. oktobrim divpadsmit 
Lubānas vidusskolas 8. klases 
skolēnu un skolotājas Dace Mež-
sarga un Ilze Stiprā piedalījās 
Nordplus jauniešu mobilitāšu 
projekta tikšanās reizē Midsun-
das skolā, Norvēģijā.

No 16.–22. oktobrim Lubānas 
vidusskolā norisinājās Nordplus 
jauniešu mobilitāšu projekts, 
kura ietvaros kopā ar Lubānas vi-
dusskolas 7. klases skolēniem 
darbojās trīsdesmit skolēni no 
Lietuvas un Igaunijas.

Maza mēroga skolu partnerī-
bas Erasmus+ projektā iesaistījies 
Lubānas vidusskolas 6.–9. klašu 
tautisko deju kolektīvs “Žuburi-
ņi”. 23.–27. oktobrim kolektīva 
dalībnieki Dita Almane un Mar-
kuss Taukulis kopā ar kolektīva 
vadītāju Lailu Ozoliņu un skolo-
tāju Ilzi Stipro devās uz Slovēni-
jā, lai tiktos ar projekta partne-
riem no Slovēnijas, Serbijas un 
Portugāles.

7.–11. novembrim Lubānas vi-
dusskolā norisinājās Nordplus 
jauniešu mobilitāšu projekta tik-
šanās. Pie mums viesojās skolēni 
un skolotāji no Lietuvas un Islan-
des. Lubānas vidusskolā projektā 
darbojas 6. klase, audzinātāja 
Iveta Cakule. Projekta mērķis – 
iepazīt dalībvalstu kultūru un 
tradīcijas, attīstīt skolēniem 21. 
gadsimtam nepieciešamās kom-
petences. Šis projekts tiek atspo-
guļots Eiropas skolu izglītības 
platformā https://school-educa-
tion.ec.europ.

Iedzīvotāju vaļasprieku  
un hobiju izstādes

Lubānas tūrisma un kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā no 
13. decembra tiek plānota jauna 
izstāde “Hobiji un kolekcijas”. 
Meirānu tautas namā no 4. de-
cembra notiks iedzīvotāju va-
ļasprieku un mājražotāju darbu 
izstāde. Darbus varēs arī nopirkt. 
Izstāde būs skatāma līdz 23. de-
cembrim.

Informāciju apkopoja  
LIGITA PĒTERSONE

Svētku noskaņās sagaidām 
104. Latvijas dzimšanas dienu

MADONAS PENSIONĀRU BIEDRĪBAS BIEDRI!
 
 

MĪĻI AICINĀTI 28. DECEMBRĪ PLKST. 12 UZ
GADA NOSLĒGUMA BALLĪTI MADONAS

PILSĒTAS VIDUSSKOLĀ. SVEIKSIM JUBILĀRUS,
UZRAUSIM DANCI MŪZIKAS PAVADĪJUMĀ.

PIETEIKTIES LAICĪGI LĪDZ 19. DECEMBRIM,
KONTAKTTĀLRUŅI 26015716, 28706574

 
 
 
 

JAU GAIŠU CEĻU SVECE RĀDA,
UN MĪLESTĪBU SILTU DĀVĀ,

ŠAI LAIKĀ, ŠAI VAKARSTUNDĀ SVĒTĀ
VISTUVĀKAM TU SAVU SIRDI DĀVĀ.

Madonas pensionāru
biedrība 

leju. Dzejnieks ļoti  izjusti, dvē-
seliski apdziedājis mūsu mīļo 
Latviju. Vērojām uz ekrāna diža-
jam dzejniekam veltīto ‘’Smilšu 
filmu, kuras autore ir ukrainiete 
Tatjana Gauriļenko un mūzikas 
autors – Jurijs L. Lisenko. Senio-
ru koris “Mantojums” diriģentes 
I. Stepānes vadībā nodziedāja 
vairākas dziesmas.

Koncerta programma bija 
daudzveidīga un aizraujoša. To 
caurvija Andreja Eglīša dzeja. Ar 
raitu dejas soli mūs iepriecināja 
senioru deju kolektīvs “Atvasara”, 
mazie „Atspoles’’ un „Pipariņa” 
dejotāji. Viesi no Gulbenes bija at-
veduši divas dāmu līnijdejotāju 
dejas. Lubānas pensionāru biedrī-
bas priekšnesumā R. T. Razgaļa 
izpildījumā  skanēja “Stabulīte” 
un “Nepareizā dziesma”, kuras 
klausītāji uzņēma ar lielām gavi-
lēm un sajūsmu.                                                    

Pēc koncerta saviesīgajā daļā 
risinājās sarunas ar viesiem, tika 
izlocītas kājas deju ritmos, 
skumt un garlaikoties nebija lai-
ka. Par lustīgo deju mūziku un 
jauko atpūtu rūpējās Bērziņu ģi-
mene no Madonas. 

Pasākums raisīja pozitīvas 
emocijas, prieku, jutāmies labi 
atpūtušies un enerģijas pilni. 
Paldies visiem par atsaucību, sa-
pratni un sirds siltumu, par jau-
ku kopā būšanu.

Lai arī turpmāk Madonas pil-
sētas pensionāru biedrības val-
dei izdodas organizēt tikpat jau-
kus un saturīgus svētku pasāku-
mus senioriem. Paldies visiem 
svētku dalībniekiem! 

Madonas pilsētas pensionāru 
biedrības valdes vārdā –  

T. KLIMONA 

Klātesošos uzrunā Madonas pilsētas pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Dzintars Kozulis. Pasākums pulcējis kuplu skaitu ne tikai 
Madonas, bet arī novada senioru, kā arī sadarbības partnerus no Gulbenes novada. 
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Notikumi

10. novembrī Cesvaines 
Tūrisma centrā – pils staļļos, 
sanāca kopā Madonas mājas 
kafejnīcu saimnieki un 
saimnieces, lai iepazītos, 
atskatītos uz dāsno vasaru 
un dalītos iespaidos par 
savu mājas kafejnīcu 
pieredzi. 

Mārtiņdienas vakarēšanā 
katrs stāstītājs atskatījās uz Mā-
jas kafejnīcu dienu (MKD) izaici-
nājumiem, ieguldījumiem un ie-
guvumiem. Stāstot par savu ka-
fejnīcu ēdieniem un aktivitātēm, 
daloties ar komandas darba risi-
nājumiem, gaisā virmoja galve-
nās mājas kafejnīcu garšvielas –  
azarts, uzdrīkstēšanās, drosme 
un lepnums par savu vietu. 

Madonas lielais novads MKD 
piedalījās pirmo reizi pašu izvē-
lētās brīvdienās – 13. un 14. au-
gustā. No Gaiziņa līdz Aiviekstei 
un no Ērgļiem līdz Lubānai – ar 
garšu un aktivitāšu kontrastiem 
11 mājas kafejnīcās, dabas 
daudzveidību un vēstures dārgu-
miem. Savējiem un ciemiņiem 
bija gana liela izvēle. 

Lubānā savas sētas riktēja trīs 
kafejnīcas: “Pie Ļapas”, “Pie 
Omes” un “Lubānas vīnotava”, 
Sarkaņos ciemiņus gaidīja “Meis-
tars Sarkaņos”, “Apīņu garšas” 
un “Muižas ziedos”, Cesvainē 
galdus klāja ”Lustīgā sievasmā-
te” un “Dilles”, Jumurdas pagas-

Mājas kafejnīcu dienas – šarmīgs 
garšas un ciemošanās piedzīvojumus!

tā cienāja “Vienkāršība lauku 
krāsās”, “Burgeri un kokteiļi” ro-
sījās Sausnējas pagastā, bet Aro-
nas pagastā veldzēja kafejnīca 
“Stuburi”. Šajās 2 dienās Mado-
nas novada Mājas kafejnīcas ap-
meklēja  ap 1200 viesu. Katrā ka-
fejnīcā tika sagaidīti vidēji 110 
apmeklētāji. 

Dažādos garšas piedāvājumus 

papildināja darbnīcas, izstādes, 
priekšnesumi no vietējo tradīciju 
un kultūras pūra. Meklējot “vis-
sulīgāko” no visiem piedzīvoju-
miem, puse no MKD apmeklētā-
jiem apskatīja arī novada tūrisma 
objektus. 

MKD Latvijas mērogā notika 
otro reizi, pulcējot lielu dalībnie-
ku un apmeklētāju skaitu, uzņe-

mot 60 650 viesus 43 administra-
tīvajās teritorijās. Salīdzinot ar 
2021. gada MKD skaitļiem, pasā-
kuma popularitāte un atpazīsta-
mība ir pieaugusi par 8 reģioniem 
un 48 kafejnīcām. Šī akcija ar da-
žādām virtuvēm un aktivitātēm 
ir veiksmīgs pienesums Latvijas 
reģionu tūrisma piedāvājumu po-
pularizēšanā.

Lai arī šķiet, ka “Mājas kafej-
nīcu dienas 2022” tik tikko no-
slēgušās, akcijas organizatori 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra un Latvijas Lauku tū-
risma asociācija “Lauku ceļotājs” 
jau laicīgi aicina pieteikties un 
domāt par nākamā gada sezonu. 
Madonas novadā 2023. gadā 
MKD notiks no 11. līdz 13. au-
gustam.

Piedalīties MKD ar savu ka-
fejnīcu var individuāli, darba ko-
lektīvi un domubiedru grupas, 
NVO, kaimiņi – gan ar, gan bez 
ēdināšanas pieredzes. Tā ir vien-
reizēja iespēja bez liekas saska-
ņošanas vai ieguldījuma riskiem 
izmēģināt savu roku, spējas un 
iespējas tūrismā, ēdināšanā un 
kopā būšanā.

Ja ir jautājumi un interese par 
piedalīšanos, tad informāciju var 
meklēt pie Madonas MKD reģio-
na koordinatora – Cesvaines Tū-
risma centra, t. 26712637. Plašā-
ka informācija atrodama arī ht-
tps://majaskafejnicas.lv/. Priecā-
simies par jauniem dalībniekiem.

Lai šis pasākums ir spilgts 
vasaras notikums Latvijas tūris-
mā!

Informācija sagatavoja  
LILITA ĻITVA,

Cesvaines Tūrisma centra 
tūrisma informācijas 

konsultante

Jumurdas ezera krastā viesus mājas kafejnīcā “Vienkāršība lauku krāsās” uzņēma Santas Lasmanes 
(4. no kreisās) un Dairas Plešas (2. no kreisās) komanda.               AGRA VECKALNIŅA foto

Oktobra sākumā 9 skolotāji un 
darbinieki Erasmus+ projektā 
apmeklēja Tartu Maarjas 
skolu un Maarjas ciematu 
Igaunijā. Projekta laikā 
redzētais un iegūtais mūs 
iedvesmoja tik ļoti, ka labprāt 
un ar prieku vēlējāmies par 
to pastāstīt citiem Latvijas 
skolu pedagogiem un šo labo 
pieredzi iedzīvināt savā skolā.

Ar projekta prezentāciju iepa-
zīstinājām Antūžu pamatskolas 
skolotājus, kas ciemojās pie 
mums, un Cēsu Bērzaines pamat-
skolas – attīstības centra – sko-
lotājus, pie kuriem bijām aizbrau-
kuši. 

8. novembrī projekta dalīb-
nieki apmeklēja Saules skolu Jo-
nišķos Lietuvā un iepazīstināja ar 

Igaunijā redzēto. Abas skolas no-
slēdza sadarbības līgumu par iz-
glītojošu pasākumu organizēša-
nu, pieredzes apmaiņu un kopīgu 
līdzdalību projektos. 

Ar Tartu Maarjas skolas un 
ciemata apmeklējumu iepazīsti-
nājām arī Alūksnes dienas aprū-
pes centra “Saules zaķi” darbinie-
kus un Rīgas 1. speciālās pamat-
skolas – attīstības centra peda-
gogus. Dāvanā no viņiem saņem-
tas divas ļoti vērtīgas grāmatas: 
“Pasakas un teikas simbolu valo-
dā” un “Matemātiskie jēdzieni un 
uzdevumi kompetenču pieejā.” 
Sadarbība ar šo skolu turpināsies. 

24. novembrī Dzelzavas spe-
ciālajā pamatskolā viesojās Ma-
donas novada izglītības iestāžu 
sākumskolas skolotāji un pagastu 
sociālie darbinieki, lai iepazītos 

ar atbalsta sistēmu izglītojama-
jiem mūsu skolā. Arī viņus iepa-
zīstinājām ar projekta prezentā-
ciju. 29. novembrī skolā ciemojās 
dienas centra “Baltā ūdensroze” 
jaunieši, viņu vidū arī mūsu sko-
las absolventi. 

Arī skolēniem rudens bija inte-
resants laiks. Vecāko klašu zēni ar 
labiem rezultātiem startēja repub-
likas florbola sacensībās. Izcīnīta 
1. un 3. vieta. Mūsu skolā daudz 
tiek domāts par to, kā skolēnus la-
bāk sagatavot dzīvei un padarīt 
viņu brīvo laiku jēgpilnu un satu-
rīgu. Tādēļ C līmeņa klašu puišiem 
šajā mācību gadā ir brīvā laika no-
darbība galdnieku darbnīcā “Puišu 
stunda”. Novitāte mūsu skolā ir arī 
biodejas, ko vada S. Lūse, un brīvā 
laika nodarbība “Laimīgs un ve-
sels”. Biodeja ir veselības uzlabo-

šanas metode un tajā tiek izman-
tota mūzika, kustības un deja. 
“Laimīgs un vesels” ir nodarbības, 
ko vada I. Kramerovska. Tās ir 
orientētas uz praktisku un saisto-
šu darbošanos. Mērķis ir audzināt 
prasmi rūpēties par savu ķermeni 
un iegūt papildu prasmes sevis ap-
rūpē, to darot harmoniski un ar 
prieku. Līdz šim meitenes ir apgu-
vušas roku higiēnu, klasisko ma-
nikīru, matu higiēnu. Prieks, ka 
viņām tas interesē un ir daudz te-
matu, ko viņas vēlas apgūt.

Dzelzavas speciālās pamat-
skolas bērni ir iesaistījušies pro-
jektā “Kopā esam stiprāki”, kura 
mērķis ir veicināt Madonas nova-
da jauniešu ar funkcionāliem 
traucējumiem un citiem ierobe-
žojumiem vecumposmā no 13 
līdz 25 gadiem, dzīves kvalitātes 

uzlabošanos. Radošajās dienās 
Dzelzavā un Cesvainē viņi iesais-
tījās akcijā “Ierakumu sveču ga-
tavošanā bez gaismas un siltuma 
palikušajiem Ukrainas iedzīvotā-
jiem”. Gatavoja Ziemassvētku dā-
vanas – vaska sveces, koka rotas, 
draudzības rokassprādzes. Šobrīd 
notiek gatavošanās kopīgajam 
svētku koncertam Cesvainē.

Decembris skolā vienmēr ie-
nāk ar Ziemassvētku gaidīšanas 
prieku, iekšēju satraukumu un 
rosību. īstā svētku sajūta atnāk 
reizē ar piparkūku smaržu skolas 
gaiteņos un svētku rotām visap-
kārt. Šajā Adventes laikā par visu 
vairāk vēlamies mieru pasaulē un 
priecīgas, laimīgas bērnu sejas 
visapkārt.

Dzelzavas speciālā 
pamatskola

Notikumiem bagāts rudens Dzelzavas speciālajā pamatskolā
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Dzelzavas speciālās pamatskolas skolotāji un skolēni iesaistās dažādos sadarbības projektos.
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Aicinām piedalīties  
pasaku konkursā  
“Mana sapņu ziema Madonā”
Šogad, gaidot gada skaistākos svētkus – Ziemassvētkus, aicinām 
pasapņot. Ne vienmēr viss notiek, kā mēs vēlētos, ne vienmēr mūsu 
domas piepildās, ne visi sapņi paredzēti mums. Tomēr Ziemassvētki 
ir brīnumu laiks un drīkst vēlēties vairāk. Tāpēc aicinām iesaistīties 
nelielā konkursā – aktivitātē visus tos, kam padodas rakstīšana, 
lieliski darbojas iztēle un piemīt prasme skaisti zīmēt. Piedalīties 
var gan individuāli, gan komandā (ar ģimenes, draugu, kolēģu vai 
kādu citu atbalstu).
VEICAMAIS UZDEVUMS

 ■ Uzraksti savu pasaku par tēmu “Mana sapņu ziema Madonā”!  Ļaujies 
fantāzijai izsapņo to, kā nav īstenībā, iztēlojies dažnedažādus brīnumus 
un izgudro visnereālākos tēlus. Atver sevī radošumu, saceri savu pasaku 
par savu sapņu ziemu Madonā – jebkur Madonas novadā, tavā dzīvesvietā.

 ■ Dod pasakai savu nosaukumu.
 ■ Klāt pasakas aprakstam pievieno vienu paša zīmētu ilustrāciju. 
 ■ Norādi (atšifrē varbūt?) pasakas autora vārdu un uzvārdu vai norādi 

pasakas autoru, varētu būt arī autoru komanda (ģimene, piemēram).
APJOMS 

Pasakas garums – līdz vienai A4 lappusei datorrakstā vai līdz divām 
A4 lappusēm rokrakstā.
ĪSTENOŠANAS LAIKS

No 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 17. decembrim (ieskaitot).
DARBU IESNIEGŠANA

Līdz 2022. gada 17. decembrim (ieskaitot) nosūti uz e-pastu: komuni-
kacija@madona.lv vai iesniedz Madonas novada pašvaldībā, Saieta lau-
kumā 1, 1. stāvā, 101. kabinetā. 
REZULTĀTS

Līdz Ziemassvētkiem tiks izskatīti visi iesūtītie darbi, radošākās un 
glītāk noformētās pasakas ar ilustrācijām tiks publicētas Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapā www.madona.lv, kā arī pašvaldības Facebook 
lapā. Tāpat plānots, ka pasaku ilustrācijas papildinās īpašo noskaņu Prie-
žu kalnā, kurš Ziemassvētku laikā pārvērtīsies par īsteni pasakainu par-
ku (jeb – par pasaku valstību). Un vēl – ja iesniegto darbu apjoms būs 
pietiekams, ja sapņi piepildīsies un brīnumi notiks – pasakas ar ilustrā-
cijām apkoposim skaistā drukātā izdevumā.

Katrs autors par dalību šajā aktivitātē saņems motivācijas balviņu no 
Madonas novada pašvaldības.

APRAKSTI, ILUSTRĒ, SAPŅO!


