
Aicinām iesaistīties 
jaunos projektu 
konkursos, kas 
rosina iedzīvotāju 
iniciatīvu, līdzdalību 
un sadarbību.

6. lpp

Veiksmīga 
uzņēmuma 
pieredzes stāsts 
un attīstības 
iespējas, izmantojot 
Madonas 
novada atbalsta 
pasākumus.

8. lpp

Būtiskākā 
informācija 
par atbalsta 
sniegšanas 
iespējām Ukrainas 
civiliedzīvotājiem. 

9.–10. lpp

Ar krāšņām 
izstādēm un 
jaunām aktivitātēm 
pavasaris uzplaukst 
Madonas muzejā, 
bibliotēkā un 
Cesvaines pilī. 
Sajūtiet mākslas 
balsi un rodiet sevī 
iedvesmu! 

12., 15. lpp
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Madonā norisināsies vēl nebijis 
pilsētplānošanas hakatons

Laikā no 6. līdz 8. aprīlim 
Madonā norisināsies 
pilsētplānošanas hakatons 
“Pilsētas centrs un tirgošanās 
(Madonas piemērs)”.  
Tas būs spraigs un aizraujošs 
ideju maratons par Madonas 
pilsētas centra attīstību. 

Kas ir hakatons?

Pilsētplānošanas hakatons ir 
novatorisks un izaicinošs formāts, 
kas apvieno pilsētplānošanas, sa-
darbības un jaunāko tehnoloģiju 
aspektus. Tas ir pilsētplānošanas 
konkurss un vienlaikus – motivā-
cijas vadīta spēle, sadarbības vei-
dotājs un mācību process.

Hakatonam raksturīgs iero-
bežots laiks (24 stundas), kurā 
komandu dalībnieki veido savus 
risinājumus Madonas centra  iz-
aicinājumiem, veidojot centra at-
tīstības vīziju un praktisku rīcības 
plānu (telpisku “mazo soļu stra-
tēģiju”) centra attīstībai nākama-
jiem 5 gadiem.

Šāds lietišķs un saprotams 
plāns palīdzētu iedzīvotājiem no-
vērtēt nākotnē iespējamās pār-
maiņas un ieguvumus, savas ie-
spējas līdzdarboties procesos. Uz-
ņēmējiem tas radītu priekšstatu 
par paredzamajām pārmaiņām un 
iespējām realizēt savus projek-
tus, iesaistītajām valsts un paš-
valdību organizācijām – iespējas 
papildināt un uzlabot savus pro-
jektus, savukārt Madonas novada 
pašvaldībai – veikt mērķtiecīgas/
plānveida investīcijas  un dar-

bības pilsētas centra izveidoša-
nā par lieliskāko pilsētas centru   
Vidzemē?

Bet būtībā tā ir spēle

Hakatonam tiks piesaistīti pil-
sētplānošanas eksperti un arhi-
tekti, kas dalīsies ar savu pieredzi 
pilsētu centru attīstībā un labās 
prakses piemēriem citviet Latvijā 
un pasaulē. Piedalīties hakatonā 
iespējams kā klausītajam/
skatītajam vai arī reģis-
trēties kā hakatona 
dalībniekam. Reģis-
trēties par hakatona 
dalībnieku var ik-
viens – vietējais ie-
dzīvotājs, transporta 
inženieris, ainavu ar-
hitekts, students, vadītājs, 
mārketinga eksperts, arhitekts, 
profesors, IT speciālists, attīs-
tītājs, lielākas vai mazākas paš-
valdības pārstāvis, vēl viens stu-
dents, sociāli atbildīgs cilvēks, pil-
sētvides aktīvists, sabiedrisko at-
tiecību speciālists, dabas eksperts, 
finanšu eksperts, žurnālists. Arī 
ķirurgs, astronauts, režisors. Un 
citi. Arī Tu. Ikviens, kam rūp Ma-
donas attīstība.

Hakatons Madonā. Kāpēc?

Madona ir reģionāls attīstības 
centrs, kurā ik dienu saņemt pa-
kalpojumus un iepirkties dodas 
ne tikai vietējie, bet arī citu apdzī-
voto vietu iedzīvotāji. Jau šobrīd 
sestdienās – ikmēneša tirgus die-
nās – Madonā no paša rīta ir jū-

tams cilvēku pieplūdums centrā, 
kas izmanto sadrumstaloto pakal-
pojumu infrastruktūru – tirdznie-
cības centrus, tirgus vietas, vese-
lības aprūpes iestādes u.c. Novē-
rots, ka Madonas centrā pietrūkst 
vienota pakalpojumu tīkla un 
pulcēšanās vietas, kas būtu pielā-
gota cilvēku ikdienas maršrutam 
un vajadzībām, kā arī radītu vēlmi 
viesiem uzkavēties pilsētā un ie-

dzīvotājiem ikdienā izman-
tot pilsētvidi.

Lai risinātu minēto 
problēmu, hakatona 
ietvaros tiks meklēti 
risinājumi vairākiem 
izaicinājumiem Ma-

donas centrā: vietējo 
iedzīvotāju brīvā laika 

pavadīšana pilsētvidē, saik-
ne starp nozīmīgiem objektiem 
Madonā, tirgus laukums, apzaļu-
mošana, mobilitātes paradumi. 
Hakatons sniegs iespēju sadzirdēt 
vēl skaļi neizpaustas idejas un uz 
pilsētas centru paskatīties no jau-
na.

Norises kārtība

Hakatons norisināsies latviešu 
valodā klātienē Madonas kinote-
ātrī “Vidzeme”, Tirgus ielā 5. 

6. aprīļa pēcpusdienā organi-
zatoru komanda pastaigā iepazīs 
Madonas pilsētu un apspriedīs re-
dzēto.

7. aprīļa dienas pirmajā pusē 
norisināsies seminārs par pasau-
les un Latvijas pašvaldību pieredzi 
pilsētu centru attīstībā, bet otrajā 

dienas daļā tiks izveidotas haka-
tona komandas un notiks disku-
sijas par labākajiem risinājumiem 
un būtiskākajiem izaicinājumiem. 

8. aprīlī turpināsies hakato-
na komandu darbs, tiks meklēti 
risinājumi pilsētvides uzlaboju-
miem (savienojumi, teritorijas, 
objekti) un reālai finansējuma 
piesaistei (pašvaldība/ valsts/ uz-
ņēmējs/ iedzīvotājs), kas palīdzē-
tu atrisināt esošos attīstības jau-
tājumus, kā rezultātā notiks ideju 
prezentācija, tiks radītas skices, 
apraksti un izkristalizēta vīzija 
par Madonas centra attīstību. La-
bākā ideja vai jaundzimušo ideju 
kombinācija tiks virzīta tālākai at-
tīstīšanai jau pašvaldības ietvaros. 

Semināra, kā arī prezentāciju 
norise, tiks rādīta tiešsaistē Ma-
donas novada pašvaldības Face-
book kontā. Tā  kā oficiālā reģis-
trēšanās pasākumam jau ir noslē-
gusies, AICINĀM PIEVIENOTIES 
TIEŠSAISTĒ!

Precīza pasākuma program-
ma pieejama interneta vietnē 
www.madona.lv un Madonas no-
vada pašvaldības Facebook kontā.

Organizatori patur tiesības 
mainīt notikumu gaitu nebūtiskos 
veidos, iepriekš neinformējot dalīb-
niekus. Intelektuālā īpašuma tiesī-
bas uz hakatona laikā radītajiem ri-
sinājumiem pieder organizatoriem.

Veidosim pievilcīgu vidi kopā!

Hakatonu organizē un 
informāciju sagatavoja  

Madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA “Grupa93”
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2022. gada aprīlis
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada aprīlis

Par rezolūcijas pieņemšanu saistībā ar kara 
darbību Ukrainā

Pieņem rezolūciju, ar kuru:
 � Nosodām Krievijas Federācijas militāro uzbrukumu 

Ukrainai un tās tautai;
 � Atbalstām Ukrainas valsti un tautu, tās neatkarību, 

suverenitāti un teritoriālo nedalāmību šajā visam Eiro-

pas kontinentam izšķirošajā brīdī;
 � Pārtraucam Madonas novada aktīvos sadarbības un 

sadraudzības līgumus ar Krievijas un Baltkrievijas paš-
valdībām;

 � Paužam gatavību sniegt atbalstu Ukrainas tautai, 
izmantojot Madonas novada pašvaldības rīcībā esošos 
resursus.

Par budžeta līdzekļu piešķiršanu Ukrainas 
krīzes skarto iedzīvotāju atbalsta pasākumu 
īstenošanai Madonas novada pašvaldībā

Nolemj piešķirt  finanšu līdzekļus  10 000 eiro ap-
mērā palīdzības nodrošināšanai Ukrainas krīzē skarto 
iedzīvotāju atbalsta pasākumu organizēšanai Madonas 
novadā.

Par palīdzību Ukrainas Odesas apgabalam
Nolemj ziedot finanšu līdzekļus 5 000 eiro apmērā at-

balsta pasākumu sniegšanai Ukrainas iedzīvotājiem Ode-
sas apgabalā no Madonas novada pašvaldības 2022. gada 

budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, pārskaitot tos fondam 
“Ziedot.lv” ar mērķi: “Vidzeme Odesas cilvēkiem”.

Par galvojuma sniegšanu 
SIA “Madonas Siltums” 

Nolemj sniegt galvojumu 
pašvaldības kapitālsabiedrī-
bai SIA “Madonas Siltums”, 
kurā Madonas novada pašval-
dībai pieder 100% kapitāldaļu, 
un lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu Valsts kasē 
950 000 eiro apmērā uz diviem 
gadiem par Valsts kases noteik-
to procentu likmi ar atlikto pa-
matsummas maksājumu uz vie-
nu gadu no aizdevuma līguma 
noslēgšanas dienas kurināmā 
iegādei.

Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašval-
dības budžetu un aizņēmumu 
izņemt 2022. gadā.

Par Madonas novada 
bāriņtiesas priekšsēdētāja 
iecelšanu amatā

Ar šī gada 11. aprīli Olgu El-
siņu ieceļ Madonas novada bā-
riņtiesas priekšsēdētāja amatā.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas 

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Sporta deju klubs “Rondo”” no 
Madonas pilsētas kultūras nama 
telpu nomas maksas šīgada  
23. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 
15.00 sporta deju sacensību 
“Madonas valsis 2022” organi-
zēšanai. Aprēķinātie telpu no-
mas neieņemtie ienākumi ir 
317,35 eiro, t.sk. PVN.

Par kultūras nama un  
kinoteātra maksas 
pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības mak-

sas pakalpojumu cenrādī:
– afišu izvietošana uz pilsē-

tas afišu stabiem 1 nedēļu: 2,50 
eiro ar PVN;

– maksa par 3D briļļu sa-
bojāšanu vai nozaudēšanu: 15 
eiro ar PVN;

– biļešu cena divvietīgajam 
dīvānam – 12 eiro ar PVN;

– biļešu cena trīsvietīgajam 
dīvānam – 18 eiro ar PVN;

– ieejas biļešu cenas kino 
izrādēm bērniem līdz 12 gadu 
vecumam – 3 eiro ar PVN;

– ieejas biļešu cenas kino 
izrādēm pieaugušajiem – 5 eiro 
ar PVN.  

Pakalpojumu maksas stājas 
spēkā ar šī gada 1. maiju. 

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu traktora un 
papildaprīkojuma nomai 

Akceptē iepirkuma “Trak-
tora–iekrāvēja ar teleskopisku 
frontālo iekrāvēja strēli un pa-
pildaprīkojuma noma (opera-
tīvais līzings) Madonas novada 
Lubānas apvienības pārvaldes 
vajadzībām”, identifikācijas Nr. 
MNP2022/3, rezultātus un no-
lemj piešķirt 23 000 eiro finan-
sējumu no Madonas novada 
Lubānas apvienības pārvaldes 
naudas līdzekļu atlikuma uz 
31.12.2021.

Komunālā tehnika nepiecie-
šama jaunizveidotās Lubānas 
apvienības pārvaldes īpašuma 
uzturēšanas nodaļas darbības 
nodrošināšanai – trotuāru uz-
turēšana, zāles pļaušana, sniega 
tīrīšana, lapu/zaru aizvešana, 
dažādu mazgabarīta kravu pār-
vietošana. 

Par Ērgļu pagasta SIA 
“ŪDAS” reorganizācijas 
uzsākšanu

Nolemj uzsākt Ērgļu pagas-
ta SIA “ŪDAS” reorganizācijas 
procesu pievienošanas ceļā, 
nosakot, ka  Ērgļu pagasta SIA 
“ŪDAS” pievienošanā iegūsto-
šā sabiedrība ir SIA “Madonas 
ūdens”.

Pakalpojuma veids Mērvienība Cena EUR 
(bez PVN)

Cena EUR 
(ar PVN 
21%)

Naktsmītne:

gultas vieta (gultas veļa, dvielis)  1 diennakts 
1 personai 16,53 20,00

Telpu noma:

1. stāva telpa semināriem (projektors, ekrāns) 1 stunda 8,26 10,00

Telpu noma ar naktsmītnēm 7 personām,  
1. + 2.stāvs 1 diennakts 206,61 250,00

Telts vieta (ugunskura vieta, āra wc) 1 diennakts 
1 persona 2,48    3,00

Ekskursijas vadīšana:

Ekskursijas vadīšana Lubāna mitrāja teritorijā 
ārpus Lubāna mitrāja informācijas centra grupai 
līdz 10 personām valsts valodā

1 stunda 
1 grupa 16,53 20,00

Ekskursijas vadīšana Lubāna mitrāja teritorijā 
ārpus Lubāna mitrāja informācijas centra grupai 
vairāk par 10 personām valsts valodā

1 personai 1,65 2,00

Ekskursijas vadīšana Lubāna mitrāja teritorijā 
ārpus Lubāna mitrāja informācijas centra grupai 
līdz 10 personām krievu, angļu valodā 

1 stunda 
1 grupa 24,79 30,00

Ekskursijas vadīšana Lubāna mitrāja teritorijā 
ārpus Lubāna mitrāja informācijas centra grupai 
vairāk par 10 personām krievu, angļu valodā

1 personai 2,48 3,00

Izzinoša/izglītojoša programma 1 personai 1,65 2,00

Suvenīru tirdzniecība Faktiskie iegādes 
izdevumi +PVN

Inventāra noma

Airu laivas un kanoe laivas noma  
(glābšanas veste, airi)

1 stunda 3,31 4,00

1 diena 12,40 15,00

Par pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu  
Lubāna mitrāja 
informācijas centrā

Nosaka maksas pakalpoju-
mus Lubāna mitrāja informāci-
jas centrā ar šī gada 1. aprīli sa-
skaņā ar cenrādi:

Par pakalpojumu maksas 
izmaksu apstiprināšanu 
Cesvaines Tūrisma  
centrā

Apstiprina maksas pakal-
pojumus Cesvaines apvienī-
bas pārvaldes struktūrvienībā 
Cesvaines Tūrisma centrs: pa-
kalpojuma veids – izzinoša, iz-
glītojoša programma; cena (no 
2022. gada 1. jūlija ar PVN) per-
sonai – 2 eiro.

Par deinstitucionalizācijas 
projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz Centrālās 
finanšu un līgumu aģentūras 
noslēgto vienošanos Nr. 9.3.1.1. 
/19/I/041 projektam “Pakalpo-
jumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas novadā”, 
tiek īstenotas projekta akti-
vitātes objektos “Biroju ēkas 
pārbūve par daudzfunkcionā-
lu sociālo pakalpojumu centru 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem Parka ielā 4, Madonā, 
Madonas novadā”, “Dzīvojamās 
ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozo-
los, Liezēres pagastā, Madonas 
novadā”, “Dzīvojamās mājas 
jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā”.

Nolemj apstiprināt līgu-
ma “Būvdarbi projektam “Sko-
las un jauniešu centra pārbū-
ve par dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju Jaunatnes 
ielā 1, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā” slēgšanu 
ar  SIA “Solart būve” par kopē-
jo līgumcenu 475 322,93 eiro ar 
PVN.

Apstiprina projekta kopējās 
izmaksas – 1 701 054,99 eiro,  
attiecināmās izmaksas  – 
1 338 053,44 eiro, no tām Eiro-
pas Reģionālā attīstības fon-
da finansējums – 763 815,33 
eiro, valsts budžeta dotācija 

32 273,04 eiro, valsts budžets – 
49 373,69 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
855 592,93 eiro. 

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
250 745,14 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem Eiropas 
Savienības fonda projekta “Pa-
kalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas no-
vadā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt 2022. gadā un tā atmak-
su garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu. 

Par izmaksu apstiprināšanu 
Sauleskalna ciema tautas 
nama būvdarbiem

Apstiprina investīciju pro-
jekta “Bērzaunes pagasta Sau-
leskalna ciema tautas nama tel-
pu vienkāršotā atjaunošana un 
ventilācijas sistēmas izbūve” 
īstenošanu par kopējo summu 
146 631, 36 eiro.
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Nolemj piešķirt Madonas no-
vada pašvaldības līdzfinansēju-
mu 29 041,69 eiro šī investīciju 
projekta īstenošanai.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu  
117 589,67 eiro apmērā šī inves-

tīciju projekta īstenošanai Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto maksā-
jumu uz 3 gadiem. 

Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2022. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas pamatbudžeta līdzekļiem.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības iestāžu 
amata vienību sarakstos

Labklājības ministrija īsteno 
Eiropas Sociālā fonda projektu 
“Profesionāla sociālā darba at-
tīstība pašvaldībās”. Arī Mado-
nas novada pašvaldība piedalās 
šajā projektā, kura ietvaros tika 
izstrādāta mācību programma 
ģimenes asistentiem un nodroši-
nātas mācības topošajiem ģime-
nes asistentiem.

Profesiju klasifikatorā nav ģi-

menes asistenta profesijas, bet 
sociālā darba speciālistu grupā 
paredzēta tam pietuvinātā pro-
fesija – sociālais rehabilitētājs, 
kas var veikt ģimenes asistenta 
darba pienākumus. 

Lai pašvaldība varētu turpi-
nāt projektu un apmācīt jaunus 
speciālistus, kas nodrošinātu ģi-
menes asistenta pakalpojumu, 
nepieciešams palielināt amata 

vienību “sociālais rehabilitētājs” 
skaitu. 

Nolemj Madonas novada So-
ciālā dienesta amata vienību sa-
rakstā ar šī gada 1. aprīli izdarīt 
grozījumus: 

“mainīt amata vienībai “so-
ciālais rehabilitētājs” amata vie-
nību skaitu no “1” uz “1,8”, mē-
nešalgas fondu no 600 eiro uz 
1080 eiro”.

Par grozījumiem maksas pakalpojumu cenrāžos

Nolemj izdarīt šādus grozījumus maksas pakalpojumu cenrāžos: 
 � Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas” sniegtajiem pakal-

pojumiem: Pakalpojuma veids – ieejas biļešu cenu nomināli tautas 
nama rīkotajos pasākumos (kopā ar PVN) – 2, 3, 5 eiro.

 � Maksa par Madonas pilsētas pirmskolas izglītības iestādes 
“Priedīte” telpu izmantošanu:

Pakalpojuma veids Mērvienība
Cena bez 

PVN 
(EUR)

PVN 
(EUR)

Cena kopā 
ar PVN 
(EUR)

Zāles izmantošanu EUR/stunda 2,93 0,62 3,55

Sporta zāles izmantošana EUR/stunda 4,0 0,84 4,84

Stikla piramīdas izmantošana EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

Smilšu telpas izmantošana EUR/stunda 1,50 0,32 1,82

Vestibila pie zāles izmantošana EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

 � Maksa par Vispārizglītojošo skolu sniegtajiem telpu iznomāša-
nu un maksas pakalpojumiem:

Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena 
bez 
PVN 

(EUR)

PVN 
(EUR)

Cena 
ar PVN 
(EUR)

Madonas valsts ģimnāzijas telpu noma

Klases telpas izmantošana EUR/stunda 3,0 0,63 3,63

Individuālā darba vieta ar datoru EUR/stunda 0,10 0,03 0,13

Aktu zāles izmantošana EUR/stunda 12,0 2,52 14,52

Ēdamzāle EUR/stunda 9,0 1,89 10,89

Sporta zāle ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 25,0 5,25 30,25

Trenažieru zāle EUR/stunda 8,0 1,68 9,68

Ģērbtuves ar dušām EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

Futbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 12,5 2,63 15,13

Basketbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 2,5 0,53 3,03

Volejbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

Vieglatlētikas sektors EUR/stunda 7,0 1,47 8,47

Dienesta viesnīca tūristiem (bez veļas) EUR/diennakts 5 1,05 6,05

Dienesta viesnīca tūristiem (ar veļu) EUR/diennakts 6 1,26 7,26

Madonas pilsētas vidusskolas telpu noma

Klases telpas izmantošana EUR/stunda 3,0 0,63 3,63

Individuālā darba vieta ar datoru EUR/stunda 0,10 0,03 0,13

Aktu zāles izmantošana EUR/stunda 12,0 2,52 14,52

Ēdamzāle EUR/stunda 9,0 1,89 10,89

Sporta zāle ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 25,0 5,25 30,25

Trenažieru zāle EUR/stunda 3,50 0,74 4,24

Ģērbtuves ar dušām EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

Vingrošanas zāle EUR/stunda 4,0 0,84 4,84

Futbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 12,5 2,63 15,13

Basketbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 2,5 0,53 3,03

Volejbola laukums ar dušām un ģērbtuvēm EUR/stunda 2,0 0,42 2,42

Vieglatlētikas sektors EUR/stunda 10,0 2,10 12,10

Zaļās zonas izmantošana pasākumiem EUR/stunda 1,42 0,30 1,72

Par Lubānas Sociālās 
aprūpes centra vadītāja 
iecelšanu amatā

Par Madonas novada pašval-
dības iestādes “Lubānas Sociālās 
aprūpes centrs” vadītāju ieceļ 
Jolantu Kočāni.

Par SIA “Lubānas 
KP” pamatkapitāla 
samazināšanu

Nolemj samazināt SIA “Lu-
bānas KP” pamatkapitālu par 
65 980 eiro, nododot īpašumā 
Madonas novada pašvaldībai šā-
dus pamatlīdzekļus:

 � dzīvokļa īpašumu Nr. 39 ar 
pie dzīvokļa īpašuma piedero-
šo kopīpašuma domājamo daļu 
no daudzdzīvokļu mājas, kas 
atrodas Ozolu ielā 14–39, Lubā-
nā, Madonas novadā, ar vērtību 
5 000 eiro;

 � nedzīvojamo ēku kom-
pleksu, ko veido garāžas – nolik-
tava, darbnīca, noliktava, sargu 
māja, bez zemes gabala, un kas 
atrodas Latgales ielā 40, Lubā-
nā, Madonas novadā, ar vērtību 
8 640 eiro;

 � traktortehniku, iekārtas 
un aprīkojumu, kas atrodas Lat-
gales ielā 40, Lubānā, Madonas 
novadā, kuru kopējā vērtība ir 
52 340 eiro.

Par SIA “Madonas slimnīca” 
atbrīvošanu no telpu nomas 
maksas 

Nolemj atbrīvot SIA “Mado-
nas slimnīca” no Madonas pilsē-
tas kultūras nama telpu nomas 
maksas 17. maijā no plkst. 10.00 
līdz 17.00 ģimenes un citu spe-
cialitāšu ārstu semināra “Neat-
liekamas situācijas nefroloģijā 
citu specialitāšu ārstiem” orga-
nizēšanai. 

Par Ukrainas  
civiliedzīvotāju 
izmitināšanu un  
ēdināšanu

Nolemj uzņemt Ukrainas ci-

viliedzīvotājus Madonas novada 
pašvaldības teritorijā, izmitināt 
tos Madonas novada pašvaldī-
bai piederošajās telpās līdz 90 
dienām un nodrošināt Ukrainas 
civiliedzīvotājus ar ēdināšanas 
pakalpojumu līdz 90 dienām, ja 
tas ir nepieciešams.

Par Madonas novada 
pašvaldības atbalstu 
Ukrainas civiliedzīvotājiem

Lai sniegtu atbalstu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kas patvēru-
mu raduši Latvijā, un palīdzētu 
viņiem integrēties sabiedrībā, 
iepazīstinot viņus ar latviešu 
kultūru un kultūras mantoju-
mu, nolemj noteikt bezmaksas 
apmeklējumu Madonas novada 
kultūras iestādēs un to organi-
zētajos kultūras pasākumos un 
bez maksas izmantot Madonas 
novada sporta bāzes Ukrainas 
iedzīvotājiem līdz šī gada 31. de-
cembrim, uzrādot personu ap-
liecinošu vai citu dokumentu, 
kas apliecina, ka persona ir Uk-
rainas civiliedzīvotājs. 

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”.

Apstiprināti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
31.03.2022. lēmumu.

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

Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budže-
tu” (apstiprināti 2022. gada 27. 
janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 26. p.) 1. punktu šādā re-
dakcijā: “Apstiprināt Madonas 

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 6 “Par 
pašvaldības nodevu par 
būvatļaujas saņemšanu vai 
būvniecības ieceres akceptu, 
izdarot atzīmi paskaidrojuma 
rakstā vai apliecinājuma 
kartē, Madonas novada 
pašvaldībā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 24. februāra lēmumu Nr. 
142 (prot. Nr. 4, 35. p.). 

Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 10. pun-
ktu, Ministru kabineta 2005. 
gada 28. jūnija noteikumu Nr. 
480 “Noteikumi par kārtību, 
kādā pašvaldības var uzlikt paš-

valdību nodevas” 161. punktu.
Noteikumi pieņemti ar liku-

mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

Noteikumu mērķis ir noteikt, 
kā Madonas novada pašvaldības 
teritorijā tiek piemērota paš-
valdības nodeva par būvatļau-
jas saņemšanu vai būvniecības 
ieceres akceptu, izdarot atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai aplie-
cinājuma kartē.

Noteikumi nosaka nodevas 
likmi atbilstoši ēkas vai inže-
nierbūves grupai un būvdarbu 
veidam, nodevas samaksas kār-
tību un atvieglojumus Madonas 
novada pašvaldībā.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 8. martā.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada Centrālās 

administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar saistošo noteikumu pilnu tekstu
var iepazīties www.vestnesis.lv 

vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1, Madonā

novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2022. gadam ieņēmumos 
39 649 027 eiro apmērā.”

Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budže-
tu” (apstiprināti 2022. gada 27. 
janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 26. p.) 2. punktu šādā re-
dakcijā: “Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2022. gadam izdevumos 
43 347 551 eiro apmērā.”

Papildināt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada budže-
tu” (apstiprināti 2022. gada 27. 
janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 26. p.) 5. punktu šādā re-
dakcijā: “5.2. naudas līdzekļu 
ieņēmumi 974 eiro apmērā; 5.3. 
naudas līdzekļu izdevumi 974 
eiro apmērā.”

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

Apstiprināti saistošie noteikumi
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Projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
ietvaros notiek būvdarbi “Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu uzlabošana  
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” 

Madonas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Centrālo 
finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
“Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošanu.

Projekta mērķis – samazināt primārās enerģijas patēriņu 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, sekmējot energoefektivitā-
tes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par 
siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši 
Madonas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Būvdarbi šobrīd noris ēkas pagrabstāvā un ēkas stāvos, kur 
notiek ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu 
izbūves būvdarbi. 

Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks sa-
mazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot kopējās 
siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu gaisā, 
tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, veicinot tās ilg-
mūžību.

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Madonas novada Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas 
projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

 
 

Šī gada 1. aprīlī Madonas 
novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
no Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes 26. kājnieku 
bataljona komandiera, 
pulkvežleitnanta Vladimira 
Bistrova rokām saņēma 
pateicību par aktīvo atbalstu, 
ko Madonas novads sniedzis 
Zemessardzei.

Jāatgādina, ka Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes 26. kājnie-
ku bataljons tika atjaunots 2021. 
gada jūlijā. Līdz šim 26. kājnie-
ku bataljons fiziski ir izvietots 
Gulbenē, taču nākotnē militāro 
bāzi plānots pārcelt uz Madonu, 
jo vēsturiski Zemessardzes 2.  
Vidzemes brigādes 26. kājnieku 
bataljons jau reiz ir atradies Ma-
donā. Šobrīd – Gulbenes nova-

dā - atdodas arī Zemessardzes 2. 
Vidzemes brigādes 25. kaujas at-
balsta bataljons, kas ir profesio-
nālā dienesta vienība.

26. kājnieku bataljonā dien 
vairāk nekā 400 zemessargi, kā 
arī profesionālā dienesta karavī-
ri.

Zemessardzes 26. kājnie-
ku bataljons aicina pievienoties 
dienestam Latvijas Republikas 
pilsoņus. Interesenti aicināti sa-
zināties ar bataljonu, zvanot pa 
tālruni 25678517 vai rakstot uz 
e-pastu: 26bn@mil.lv.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas  

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Madonas muzeja krājums 
ir pamats, lai varētu 
veidot ne tikai izstādes un 
ekspozīcijas, pētnieciskos 
darbus un rakstus, bet arī 
izglītojošas programmas. 
Lai runātu par šodien 
aktuālām tēmām. Zinot 
vēsturi, mēs cienām mūsu 
kultūras mantojumu un 
cenšamies labāk izprast 
tagadni un domāt par 
nākotni. Ir prieks, ka 
Madonas muzejs šogad 
ieguvis finansējumu no 
Valsts Kultūrkapitāla fonda 
divu projektu realizācijai, 
kas ar dažādiem līdzekļiem, 
balstoties uz muzeja 
krājuma vērtībām, uzrunās 
sabiedrību un stāstīs par 
kultūras mantojumu 
un veicinās krājuma 
pieejamību, runās par 
šodienu un nākotni. 

Pirmais ir projekts “Ma-
donas muzeja krājuma ar-
heoloģisko audumu un 
priekšmetu attīrīšana un 
izpēte, pastāvīgās ekspozī-
cijas “Novada arheoloģija” 
papildināšanai”. Projekts ir 
vērtīgs un nepieciešams, lai 
plašākai sabiedrībai padarītu 
pieejamas nozīmīgas arheo-
loģiskās liecības no diviem 
dažādiem arheoloģiskajiem 
izrakumiem. 2019. gadā SIA 
“ARCHEO arheologi” veica 
arheoloģiskās izpētes darbus 
Sāvienas (Jokstu) senkapos, 
saistībā ar autoceļa Ezerga-
li – Mežāres posma pārbūvi. 

Izpētes rezultātā tika iegū-
tas vairāk nekā 46 senlietas, 
un vienā no apbedījumiem 
tika atsegti jostas detaļu un 
sievietes rotu un darba rīku 
ziedojumu kopums, kas ir 
diezgan rets atradums. Savu-
kārt 2021. gada augustā SIA 
“ARCHEO arheologi” veica 
glābšanas un izpētes darbus 
Avotiņu senkapos saistībā ar 
“Latvijas valsts mežu” postī-
jumiem mežizstrādes darbu 
laikā. Un arī šeit iegūtas vai-
rāk nekā 25 senlietas. Abos 
izrakumos iegūtās senlie-
tas nodotas Madonas muzeja 
krājumā. Tās ir tekstilijas un 
priekšmeti, kas kopā ar zemi 
izcelti no arheoloģisko senka-
pu vietām un kam nepiecieša-
ma rūpīga un profesionāla at-
tīrīšana un pētniecība. Tādēļ 
projekta ietvaros sadarbībā ar 
arheoloģisko tekstilmateriālu 
pētnieci Iritu Žeieri notiks ie-
gūto arheoloģisko audumu un 
organikas bloku atsegšana, 
šajā organikā esošo senlietu 
attīrīšana un izpēte, kas būs 
nozīmīgs papildinājums pa-
stāvīgajā ekspozīcijā “Novada 
arheoloģija”.

Otrs projekts saistīts ar 
Madonas vēsturi, bet ar skatu 
šodienas Madonā un iespēju 
iztēloties, kāda varētu būt pil-
sēta nākotnē. Projekts “Ma-
donas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja tiešsais-
tes programma “Es un vide 
man apkārt”” vērsts uz to, lai 
ar skolēniem runātu par ap-

kārtējās vides veidošanu, kas 
ir saistoša mums katram, kas 
ir ilgtspējīga un, kuras plāno-
šanā tiek ņemtas vērā gan ek-
spertu zināšanas, gan sabied-
rības viedoklis. Mūsu nākot-
nes pilsētas veidos un projek-
tēs šodienas jaunieši. Lai vei-
dotu apkārtējo vidi, ir jāzina 
gan kultūras mantojums, gan 
apbūves noteikumi, gan citas 
svarīgas likumsakarības, tā-
dēļ projekta ietvaros plānots 
izveidot tiešsaistes program-
mu, lai skolēniem būtu iespēja 
ieklausīties ne tikai arhitek-
tu, bet arī citu jomu eksper-
tu – dizaineru, pētnieku, an-
tropologu – viedoklī, lai būtu 
iespēja pašiem veidot sev tī-
kamu vidi. Tas būs ilglaicīgs 
projekts un ar šīs tiešsaistes 
programmas īstenošanu būs 
radīta vēl viena muzeja izglī-
tojošā darba forma, lai vei-
dotu jauniešu izpratni par 
kultūras mantojuma nozīmi, 
pilsētas apbūves un savas ap-
kārtnes veidošanas galvena-
jiem pamatprincipiem. 

Muzeja speciālistiem un 
piesaistītajiem ekspertiem ir 
laiks aptuveni pusgads, kura 
ietvaros strādāsim pie pro-
jektu īstenošanas un jau gada 
beigās dalīsimies ar paveikto.

Informāciju sagatavoja
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Saņemta 
Zemessardzes 
pateicība

Kultūras mantojums  
un vide ap mums,  
uzsākts darbs pie nozīmīgiem 
Madonas muzeja projektiem



siltums
Madonas

ūdens
Madonas

slimnīca
Madonas

namsaimnieks
Madonas

komunālais
uzņēmums

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

Bērzaunes

Paziņojums par tarifu projektu
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Marts biznesa inkubatoriem 
visā Latvijā parasti ir darbīgs 
mēnesis, jo notiek jauno 
dalībnieku uzņemšana. 
Tieši tā bija arī šogad. LIAA 
Madonas biznesa inkubators 
piedāvāja pirmsinkubācijas 
un inkubācijas programmu 
pretendentiem noklausīties 
ne tikai INFO stundu par 
inkubatora piedāvāto 
atbalstu, bet arī 
pirmsinkubācijas programmas 
absolventu stāstus par to, 
kas iegūts nodarbībās un 
inkubatora kopienā. 

Starp aktīvajām INK un 
PINK konsultācijām 16. martā 
organizējām ikgadējo prezen-
tāciju sadarbības partneriem – 
pašvaldībām un atbalsta insti-
tūcijām. Tikšanās laikā LIAA 
Biznesa inkubatoru departa-
menta direktore Danuta Pīla-
pa prezentēja visu inkubatoru 
2021. gada rādītājus – komer-
santu apgrozījumu, realizēto 
grantu apjomu, kā arī nodokļos 
samaksāto apjomu. Viena no 
galvenajām atziņām par biz-
nesa inkubatoru projektu ir, ka 
projekts ir noderīgs un veiksmī-

starp visiem biznesa inkubato-
ru uzņēmumiem. Finansiālajā 
atbalstā, kas tiek nodrošināts 
grantu veidā izejmateriāliem, 
aprīkojumam un dažādiem pa-
kalpojumiem, Madonas bizne-
sa inkubatora dalībnieki pērn 
saņēmuši 330 tūkstošus eiro, 
savukārt nodokļos valstij sa-
maksāti 815 tūkstoši eiro, kas 
norāda, ka uzņēmumu atdeve, 
maksājot nodokļus, vairāk kā 
divas reizes pārsniedz grantos 
saņemto atbalstu. 

21. martā notika inkubācijas 
dalībnieku Konsultatīvā komi-
sija. Uz inkubācijas programmu 
saņēmām 10 pretendentu pie-
teikumus, bet par savu uzņē-
muma attīstību un nepiecieša-
mo no inkubatora stāstīja 9 pre-
tendenti. Pēc komisijas izvēr-
tējuma inkubatorā uzņemsim 
7 uzņēmumus, par ko vairāk 
uzzināsiet nākamajā izdevuma 
numurā. 

Informāciju sagatavoja  
ZANE RADŽĒLE, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vecākā projektu 

vadītāja

Madonas novada Valsts un 
pašvaldību vienoto klientu 
apkalpošanas centros 
(VPVKAC) ir pieejams 
pilnvarotā e-pakalpojums 
Valsts ieņēmumu dienesta 
(VID) gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanai. 
Pakalpojuma mērķis ir radīt 
vienlīdzīgu pieejamību valsts 
un pašvaldību pakalpojumiem 
visām sociālajām grupām, 
dodot iespēju ikvienam 
saņemt pakalpojumus 
elektroniski.

Lai e-pakalpojumus varētu 
saņemt arī tie iedzīvotāji, kuri 
neizmanto eID karti ar elek-

ments (pase vai personas aplie-
cība), jādodas uz tuvāko VPV-
KAC un jālūdz klientu apkalpo-
šanas centra darbinieka palīdzī-
ba nepieciešamās formalitātes 
– pilnvarojuma nokārtošanā. 
Šis pilnvarojums būs spēkā tikai 
konkrētā pakalpojuma saņemša-
nai. Pēc pilnvarojuma parakstī-
šanas VPVKAC darbinieks klien-
ta vārdā pieteiks nepieciešamo 
e-pakalpojumu un informēs 
klientu par pakalpojuma plāno-
to izpildes laiku un atbildes sa-
ņemšanas iespējām.

Nākotnē, izmantojot e-asis-
tenta pakalpojumu, VID plāno 
papildināt pakalpojumu grozu 
Valsts un pašvaldību vienoto 

klientu apkalpošanas centros.
Madonas novadā pieejami 

Valsts un pašvaldību klientu ap-
kalpošanas centri – Cesvainē, 
Ērgļos un Lubānā. Informāciju 
par klientu apkalpošanas centru 
darba laiku un kontaktinformā-
ciju lūdzam skatīt Madonas no-
vada pašvaldības un apvienību 
pārvalžu mājaslapās. 

Laipni aicinām Cesvaines, 
Ērgļu un Lubānas iedzīvotājus 
izmantot šo lielisko iespēju!

 
KRISTĪNA TROPA,

klientu apkalpošanas 
speciāliste

 

Aktualitātes LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā martā

gi īstenots – komersanti turpina 
radīt lielāku pienesumu valsts 
budžetā, maksājot nodokļus un 
nodrošinot darbavietas, nekā 
saņem finansiālo atbalstu no 
projekta. Tā līdz 2021. gada no-
galei iztērēti 22 miljoni eiro 
projekta naudas, bet nodokļos 
samaksāti jau 26,5 miljoni eiro.  

Madonas biznesa inkubatora 
komersanti 2021. gadā kopā sa-
snieguši 4,7 miljonu eiro apgro-
zījumu. Lielākie apgrozījuma 
veidotāji un nodokļu maksātāji 
no Madonas biznesa inkubato-
ra dalībniekiem ir SIA “OBBA 
CARBON”, SIA “Timber ART”, 
SIA “MittHus”, SIA “Autem” 

un  SIA LEFF. 47% no 4,7 miljo-
nu eiro apgrozījuma apjoma ir 
iegūti no preču eksportēšanas 
uz ārvalstīm. SIA “OBBA CAR-
BON”, kokogļu ražotājs Mār-
cienas pagastā, ir ne tikai LIAA 
Madonas biznesa inkubatora 
lielākais eksportētājs, bet arī 
astotais lielākais eksportētājs 

Klientu apkalpošanas centros būtiski atvieglota gada 
ienākumu deklarāciju iesniegšana iedzīvotājiem

tronisko parakstu vai internet-
banku, ir izstrādāts īpašs risinā-
jums – e-asistents jeb pilnvaro-
tais e-pakalpojums. E-asistents 
ir VPVKAC darbinieks, kuram 
klients savā vārdā uztic pieteikt 
VID gada ienākumu deklarāci-
jas pakalpojumu. Līdz ar to, tas 
ir lielisks palīgs tiem iedzīvotā-
jiem, kuriem nav pieejami jau 

minētie elektroniskās identifi-
kācijas līdzekļi un tāpēc nav bijis 
iespējams izmantot e-pakalpo-
jumus. Jaunais pakalpojums ļaus 
maksimāli samazināt iedzīvotā-
jiem vajadzību iesniegt gada ie-
nākumu deklarācijas VID papīra 
formā.

Viss, kas jādara – jāņem savs 
personu apliecinošais doku-

SIA “Madonas ūdens”, vienotais reģistrācijas numurs 4713001173, 
juridiskā adrese Raiņa iela 54, Madona, Madonas novads, 2022. gada 
18. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu, kas ir 
aprēķināts saskaņā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu  
aprēķināšanas metodiku. Salīdzinoši ar spēkā esošā tarifu aprēķiniem, 
izmainīta viena pozīcija – izdevumi par elektroenerģiju.

Sabiedrisko 
pakalpojumu 
veids

Spēkā esošais 
tarifs  

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs 
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ 
samazinājums  (%).

TERITORIJA: Madona, Lazdonas pagasts, Praulienas pagasts, Sarkaņu pagasts, Liezēres 
pagasts, Ošupes pagasts, Ļaudonas pagasts, Dzelzavas pagasts, Barkavas pagasts, 
Aronas pagasts, Mētrienas pagasts 

Ūdensapgāde 1,18 1,23 +4,24%

Kanalizācija 1,48 1,60 +8,11%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022. gada 1. maiju. Tarifa izmaiņas 
ir saistītas ar to, ka elektroenerģijas izmaksas 2022. gada sākumā ir būtiski pie-
augušas un veido nozīmīgu izmaksu daļu ūdenssaimniecības pakalpojumu no-
drošināšanai, kā arī ņemot vērā izmaiņas obligātā iepirkuma un jaudas kompo-
nentēs.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt 
savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpo-
jumu tarifa projektu lietotājs var Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novadā, LV-
4801, SIA “Madonas ūdens” darba laikā, iepriekš sazinoties ar valdes priekšsēdē-
tāju, tālr. 29455256, e-pasts: guntars.dambenieks@madonasudens.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski 
var iesniegt SIA “Madonas ūdens”, Raiņa ielā 54, Madonā, Madonas novads, LV-
4801, elektroniskā pasta adrese: info@madonasudens.lv, kā arī Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektronis-
kā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv  20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas 
oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

GUNTARS DAMBENIEKS, SIA “Madonas ūdens” valdes priekšsēdētājs
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Madonas novada pašvaldība 
arī šogad izsludina 
pieteikšanos uz bērnu un 
jauniešu nometņu projektu 
konkursu, kura mērķis ir:  

 � Veicināt un finansiāli at-
balstīt bērnu un jauniešu sa-
turīgu un lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu skolēnu brīvdienās;

 � Veicināt jaunu zināšanu 
un prasmju apguvi, radošās un 
individuālās pašizpausmes, kā 
arī veselīgu dzīvesveidu;

 � Atbalstīt Madonas novada 
izglītības iestāžu, nevalstisko 
organizāciju un fizisko personu 
iniciatīvu bērnu un jauniešu brī-
vā laika pavadīšanā, organizējot 
nometnes un sekmējot to darbī-
bas kvalitāti. 

Projekta konkursa  mērķgru-
pa ir Madonas novada pašvaldī-
bas skolu skolēni un/vai nova-
dā deklarētie bērni un jaunieši 
vecumā 7–18 gadiem, tai skaitā 
bērni un jaunieši no sociālā ris-
ka ģimenēm. Šogad pieteiku-
mus var iesniegt nometnēm, 
kuru  norises laiks  ir  no 2022. 
gada 1. jūnija līdz 2022. gada 

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
(turpmāk – Aģentūra) ir 
Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas 
saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likumu un 
Ministru kabineta  
2013. gada 9. jūlija 
noteikumos Nr. 384 
„Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem 
iegūst, sagatavo un 
atjaunina ģeotelpiskās 
informācijas pamatdatus, 
tai skaitā ģeotelpisko 
informāciju, kas ietverta 
topogrāfiskajos plānos 
un topogrāfiskajās kartēs 
mērogu rindas  
1:250 000–1:2 000 ietvaros. 

Aģentūras darbinieki 
minētā uzdevuma ietvaros 
laika periodā no 2022. 
gada aprīļa līdz decembrim 
turpinās veikt topogrāfisko 
karšu mērogā 1:10000 
sagatavošanu Madonas 
novada teritorijai, tas 
nozīmē – veiks teritorijas 
apsekošanu dabā. 

Vēlamies norādīt, ka 
saskaņā ar Ģeotelpiskās 
informācijas likuma 9. panta 
pirmo daļu, nekustamā 
īpašuma īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs 
neierobežo ģeodēzisko un 
kartogrāfisko darbu veikšanu 
savā īpašumā esošajā vai 
pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem 
ir darba apliecības, kuras 
nepieciešamības gadījumā 
var uzrādīt. 

Kartogrāfiskās 
informācijas atjaunināšanas 
ietvaros lauka apsekošanu 
veic kartogrāfu grupa divu 
darbinieku sastāvā, kuri 
izpilda šādus  uzdevumus:

1. Pārbauda kartes 
lapas satura pilnību un 
precizitāti atbilstoši karšu 
sagatavošanas noteikumiem 
un situācijai apvidū.

2. Iegūst objektu 
raksturlielumus, kas 
nav skaidri saredzami 
ortofotokartē, vai 
parādījušies dabā pēc 
aerofotografēšanas, tos 
vizuāli apskatot vai uzmērot. 
Objektu un to raksturlielumu 
mērīšana var tikt veikta ar 
mērlenti, tālmēru vai citiem 
ģeodēziskiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū 
par neskaidrajām vietām un 
objektiem.

4. Nepieciešamības 
gadījumā veic apvidus 
objektu fotografēšanu (var 
tikt izmantots bezpilota gaisa 
kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi 
var skart jebkuru vietu 
novada teritorijā.

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

Direktors, pulkvedis  
M. LIBERTS

Madonas novada pašvaldības 
dome 22.03.2022. 
apstiprināja pašvaldības 
NVO iniciatīvu projektu 
konkursa nolikumu 2022. 
gadam. Konkursa mērķis 
ir atbalstīt sabiedriski 
nozīmīgu aktivitāšu, 
projektu un pasākumu 
īstenošanu Madonas 
novadā, veicinot iedzīvotāju 
iniciatīvas un līdzdalību 
aktuālu problēmu risināšanā, 
apkārtējās vides sakārtošanā 
un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā, kā arī sadarbību 
starp pašvaldību, vietējām 
kopienām un nevalstiskajām 
organizācijām.

2022. gadā finansējums var 
tikt piešķirts projektiem, kas:

 � paredz sabiedriski nozīmī-
gu aktivitāšu, projektu un pasā-
kumu īstenošanu un atbilst kon-
kursa mērķim;

 � piesaista vietējos resursus 
un brīvprātīgos sabiedriski nozī-
mīgos projektos;

 � izceļ tādas Madonas nova-
da kultūras, dabas, sabiedriski 
nozīmīgas u.c. vērtības, kas ir 
būtiskas Madonas novada iedzī-
votājiem;

 � piedāvā kvalitatīvas brīvā 
laika pavadīšanas dažādošanas 
iespējas;

 � veicina ģimenēm draudzī-
gas vides veidošanu, ģimenisku 
vērtību godināšanu; 

 � veicina drošas, sakārtotas 
un dzīves kvalitāti atbalstošas 
vides veidošanu Madonas nova-
dā;

 � veicina integrācijas proce-
sus Madonas novadā.

Izsludināts Madonas novada pašvaldības 
bērnu un jauniešu nometņu projektu konkurss

Par lauka 
apsekošanas 
darbiem

Izsludināts Madonas novada pašvaldības 
nevalstisko organizāciju iniciatīvu  
projektu konkurss

Projekta ieviešanas periods 
01.06.2022.–15.12.2022.

Projekta īstenošanas vieta – 
Madonas novada administratīvā 
teritorija. 

Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs projektam konkursa ie-
tvaros ir 90% no kopējām pro-
jekta izmaksām, bet ne vairāk kā 
EUR 1400,00.

Viens pretendents var ie-
sniegt 1 projektu pieteikumu.

Projektu iesniegšana – līdz 
2022. gada 29. aprīļa plkst. 23.59, 
atbilstoši konkursa nolikuma 
4.5. punktam.

NVO iniciatīvu projektu kon-
kursa nolikums un pieteikuma 
veidlapas atrodamas interneta 
vietnē www.madona.lv.

Konsultācijas par projekta 
pieteikumu sagatavošanu sniedz 
Madonas novada Centrālās ad-
ministrācijas Projektu ieviešanas 

nodaļas projektu sagatavošanas 
un ieviešanas speciāliste Indra 
Kārkliņa, tālr. 29324572, e-pasts: 
indra.karklina@madona.lv.

Informāciju sagatavoja  
ILZE VOGINA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas  
vadītāja

teikuma un atskaišu veidlapas 
pieejamas elektroniskā veidā 
pašvaldības mājaslapā – www.
madona.lv. 

Lai iegūtu papildus informā-
ciju un sniegtu atbildes uz inte-
resējošiem jautājumiem, 2022. 
gada 11. aprīlī  plkst. 15.00  
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa organizē in-
formatīvu ZOOM semināru “Par 
bērnu un jauniešu nometņu 
projektu konkursu 2022 gadā”. 
Lai piedalītos sanāksmē, noske-
nē QR kodu un aizpildi veidlapu. 

Konsultācijas par projek-
ta pieteikuma sagatavošanu 
sniedz Madonas novada Centrā-
lās administrācija Attīstības no-
daļas vecākā speciāliste jaunat-
nes un ģimenes politikas jomā 
Inga Strazdiņa, e-pasts: inga.
strazdina@madona.lv, tālrunis 
27862080.

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas  
Attīstības nodaļas vecākā 

speciāliste jaunatnes un 
ģimenes politikas jomā

31. augustam. Maksimālais paš-
valdības piešķirtais finansējums 
vienam projektam ir līdz  EUR 
2000. Projekta pieteicējs garan-
tē līdzfinansējumu ne mazāk kā 
10% no kopējā finansējuma prog-
rammas aktivitāšu īstenošanai 
un tehnisko nodrošinājumu. 

Projekta pieteikumu iesniedz 
no 2022. gada 1. aprīļa līdz 
2022.gada 30. aprīlim vienā 
eksemplārā elektroniski, aiz-
pildot pieteikuma veidlapu, kas 
pieejama, nolasot QR kodu, un 
pievienojot nepieciešamos pieli-
kumus. Konkursa nolikums, pie-
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Koledžā pavasaris ir atnācis 
ar daudzām aktivitātēm 
sportā, augkopībā, būvdarbos, 
skaistumkopšanā, viesnīcu 
pakalpojumos, projektos un 
skolas ikdienā.

Izglītības programmas Aug-
kopība izglītojamie ar prieku un 
lielu interesi devās karjeras iz-
glītības un mācību ekskursijā pa 
Latgali. Tika izpētītas zemnieku 
saimniecība “Vanagi” un “Dru-
vas”, klātienē jauniešiem bija 
iespēja pašiem izmēģināt, iepa-
zīt un aplūkot lauksaimniecības 
tehniku, modernās tehnoloģijas. 
Zemnieku saimniecību īpašnie-
ki dalījās pieredzē, kā strādāt un 
attīstīt saimniecību, lai tā būtu 
moderna un pelnoša. Vēl vienu 
apstiprinājumu tam, ka ir izvē-
lējušies pareizo profesiju, jau-
nieši guva kooperatīvā “VAKS”, 
kurš atrodas Gulbenes pusē. Ko-
operatīvs ir Latvijas graudau-
dzētāju uzņēmums, kas izvei-
dojis sistēmu, kura nodrošina 
savu biedru izaudzētās produk-
cijas pirmapstrādi, uzglabāša-
nu un realizāciju.  Kooperatīvā 
pašlaik apvienojušās vairāk kā 
580 saimniecības.

Mācību process skolā ir aiz-
raujošs un interesants, tiek ga-
tavotas un uzstādīts kukaiņu 
mājas, pētīta augsne un apgūtas 
zināšanas kā to mēslot, poligo-
nā uz pilnu jaudu notiek trak-
tortehnikas vadīšanas nodarbī-
bas. 9.03.22. LLKC organizētajā 
konferencē „Turīgs nākotnes 
laukos”, skolu pārstāvēja 3. kur-
sa audzēknis Daniels Baumgar-
tens, kuram bija iespēja piedalī-
ties, diskutēt, pastāstīt par savu 
skolu un izvēlēto profesiju – 
Augkopības tehniķis.

Izglītības programmas Skais- 
tumkopšanas pakalpojumi iz-
glītojamās praktiskajās mācībās 
apgūst dažādu veidu masāžas 
– klasisko, aromterapijas, kāju, 
roku, akmeņu, ietīšanas proce-
dūras. Tika organizēta karjeras 
izglītības un mācību ekskursija 
uz SIA „Mārcienas muiža”, kurā 
tika iepazīta spa speciālista ik-
diena, izpētīts procedūru un pa-
kalpojumu piedāvājums. Bet kā 
lielāko ieguvumu meitenes at-
zina sirsnīgās sarunas ar muižas 
spa meistari Ilzi Zvejsalnieci, 
kura ir pagājušā gada absolven-
te. 

Skaistumkopšanas pedagoģe 
Margarita Zepa ir ļoti aizrautīga, 
radoša un savā mācību proce-
sā aicina vieslektorus. 02.03.22. 
meitenes devās mācību ekskursi-
jā uz viesu namu „Toskāna”, kur 
tās saimniece dalījās pieredzē 
par pirtī iešanas praktiskajām 
zināšanām. 31. martā notika vie-
slektores Olgas Rosovskas meis-
tarklase „Aromterapijas masāžas 
veikšana”. 

IP Būvdarbi izglītojamie 
pēc vairāku skolā kvalitatīvi un 
skaisti izremontētu telpu pa-
beigšanas bija pelnījuši karjeras 
izglītības un mācību ekskursiju. 
25.03.22. tika apmeklēta izstā-

Mācību process sekmīgi turpina savu gaitu  
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienībā

de „Māja - 2022”, starptautiska-
jā izstāžu centrā Ķīpsalā, Rīgā. 
Iespaidi bija grandiozi, jo vienā 
vietā un dienā var redzēt un iz-
mēģināt jaunākos, modernākos 
instrumentus, iekārtas un dar-
barīkus. Jaunieši neapjuka pla-
šajā apdares materiālu, tapešu, 
flīžu un citu būvniecības mate-
riālu piedāvājumā, bet uzdeva 
jautājumus par lietām, materiā-
liem, iekārtām, kuras ir inovatī-
vas un tikko ienākušas pārdoša-
nas tirgū. 

IP Viesnīcu pakalpoju-
mi ceturtā kursa izglītojamie 
30.03.22. aizstāvēja kvalifikāci-
jas praksi. Sešus mēnešus jau-
nieši strādāja viesmīlības uz-
ņēmumos. Patīkami, ka daudzi 
darba devēji atzinīgi ir novērtē-
jušu jaunos viesmīlības nozares 
speciālistus.  

Notika pirmās tikšanās rei-
zes ar pamatskolu 8., 9. klašu 
skolēniem, lai iepazīstinātu ar 
nākamā mācību gada program-
mām Barkavā. Paldies gribam 
teikt Dzelzavas un Barkavas pa-
matskolu direktoriem par atrak-
tīviem un jaukiem skolēniem un 
skolotājām. 

Martā turpinājās projektu 
īstenošana. 

4. kursu izglītojamie at-
griezušies skolā pēc kvalifikā-
cijas prakses, kas notika laikā 
no 01.09.2021. līdz 02.03.2022. 
Astoņiem audzēkņiem mācību 
prakse tika īstenota ESF pro-
jekta Nr. 8.5.1.0/16/I/001 “Pro-
fesionālo izglītības iestāžu au-
dzēkņu dalība darba vidē balstī-
tās mācībās un mācību praksēs 
uzņēmumos” ietvaros. No uzņē-
mumiem ir saņemtas labas at-
sauksmes par mūsu jauniešiem. 
Pedagogi turpina aktīvi izman-
tot projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS) sniegtās iespējas. 
Jēkabpils Agrobiznesa koledža 
turpina dalību “Erasmus+” sko-

lu partnerības projektā “Clima-
te Justice”. Mācību gada laikā 
mūsu audzēkņi un pedagogi jau 
ir piedalījušies projekta pasāku-
mos Turcijā un Spānijā. Gatavo-
joties 28.03.2022.–01.04.2022. 
mobilitātei Itālijā, aktivitātēs 
iesaistījies viens Barkavas struk-
tūrvienības pedagogs.

Sports, sporta aktivitā-
tes un sacensības spēlē lie-
lu lomu skolas dzīvē, aktīvi ir 
jaunieši un pedagogi, kuri ie-
saistās sporta aktivitātēs. No 
07.02.2022.–28.02.2022. skolā 
norisinājās sacensības ,,Basket-
bola meistars”. Trīs labākie jau-
nieši un jaunietes tālāk piedalī-
jās Latgales reģiona sacensībās, 
kur kopvērtējumā gan jaunieši, 
gan jaunietes  izcīnīja 2. vietu. 

Izglītojamie piedalījās arī in-
dividuālajā cīņā, iegūstot aug-
stas vietas Latgales reģiona 
kopvērtējumā: Sindija Renāte 
Vīksniņa – 1. vieta, Anna Laz-
diņa Uzul niece – 3. vieta, Niks 
Potjomkins – 3. vieta, Juris La-
butis – 3. vieta. Starp visām 
profesionālās izglītības skolām, 
51 dalībnieka konkurencē, indi-
viduālo cīņu kopvērtējumā pir-
mo vietu ieguva Sindija Renāte 
Vīksniņa.

No 22.02.2022.–07.03.2022. 
skolā norisinājās konkurss par 
Ziemas Olimpiskajām spēlēm. 
Labākie izglītojamo vidū: Sin-
dija Renāte Vīksniņa, Ināra Ka-
zāka, Kalvis Zaube, Barbara 
Smirnova, Linda Dzirkale, Rai-
vis Krūmiņš. Zinošākie pedago-
gi: Lilita Zukule, Silvija Smel-
tere, Vita Legčakova Šķēle, Līga 
Krūmiņa, Skaidrīte Zepa.

Informāciju sagatavoja  
RAIVITA SONDORE, 

Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas Barkavas 

struktūrvienības  
vadītājas vietniece 
audzināšanas jomā

 

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA  
BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBĀ
Izvēlies, uzzini, izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā!
2022./2023. mācību gada programmas

AUGKOPĪBA

Augkopības tehniķis – profesionālā vidējā izglītība, (ar pamatizglītību –  
4 gadu laikā, ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību – 1,5 gadu laikā).

 � Iegūst 21. gadsimta kompetences;
 � Cilvēka un moderno tehnoloģiju saskarnes; 
 � Inteliģentā lauksaimniecība;
 � Robotizācija augkopībā;
 � Vidi saudzējoša augkopība;
 � Bioekonomikas sistēmas;
 � Kooperācija realizācijā.

Ko programma piedāvā?
Programma orientēta  uz profesionālo, tehnisko, teorētisko zināšanu un praktisko 
iemaņu iegūšanu augkopībā, uz kurām bāzējas modernā lauksaimniecība: augko-
pības un lauksaimniecības procesu organizēšana, precīzās tehnoloģijas, traktor-
tehnikas un uzņēmējdarbības jomas.  

BŪVDARBI 

Apdares darbu tehniķis – profesionālā vidējā izglītība  
(ar pamatizglītību – 4 gadu laikā).
Sausās būves tehniķis – profesionālā vidējā izglītība  
(ar pamatizglītību – 4 gadu laikā).

 � Iegūst 21. gadsimta kompetences;
 � Inovatīvā būvniecība;
 � Ekonomisko un dabas resursu atbildīga izmantošana un pārvaldība;
 � Moderni tehnoloģiskie risinājumi;
 � Videi un veselībai draudzīga būvniecība;
 � Novatorisku risinājumu izmantošana;
 � Daudzfunkcionālas prasmes.

Ko programmas piedāvā?
Programmas īstenošanas laikā tiek izmantota efektīva dažādu prasmju mijiedar-
bība teorētiskajās un praktiskajās zināšanās: būvniecības procesos un būvdarbu 
veidos, tehnisko skiču izstrādē, apmešanā, sausā apmetuma veidošanā, grīdu ie-
klāšanā, flīzēšanā, ģeodēzisko darbu izpildē, tapešu līmēšanā, krāsošanā un ēku 
fasāžu siltināšanā.

     
APZAĻUMOŠANAS DARBI

Ainavu būvtehniķis – profesionālā vidējā izglītība  
(ar pamatizglītību – 4 gadu laikā).

 � Iegūst 21. gadsimta kompetences;
 � Daudzfunkcionālas prasmes;
 � Prasmīga darbu organizēšana objektā;
 � Racionāla pieeja objekta teritorijas labiekārtošanā;
 � Videi un veselībai draudzīga apstādījumu būvēšana un objekta  

       teritorijas uzturēšana;
 � Novatorisku risinājumu izmantošana apstādījumu ierīkošanā un kopšanā.

Ko programmas piedāvā?
Apgūstot šo profesiju iegūsi padziļinātas zināšanas, prasmes ainavu apzaļumo-
šanā. Ainavu būvtehniķis ir speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās or-
ganizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un 
uzturēšanas darbus.  

SKAISTUMKOPŠANA

SPA speciālists – profesionālā vidējā izglītība  
(ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību – 1,5 gadu laikā).

 � Iegūst 21. gadsimta kompetences;
 � Vidi saudzējošā skaistumkopšana;
 � Augstas kvalitātes produkti un procedūras;
 � Integrācija ar medicīnu;
 � Daudzveidīgu pakalpojumu sniegšana;
 � Specializācija, personalizācija un augsta pievienotā vērtība;
 � Reaģē uz izmaiņām un piedāvā novitātes.

Ko programma piedāvā?
Programmas apguves procesa laikā tiek sagatavoti fleksibli SPA speciālisti, kuri 
spēj ātri reaģēt uz izmaiņām nozarē. Nosaka, kādā virzienā būtu jāvirzās un jāat-
tīsta daudzveidīgās jomas: SPA un pirts procedūras, ķermeņa masāžas, aromte-
rapijas masāžas, SPA procedūru programmas. Nākotnē virzīti speciālisti ar pras-
mēm konkurēt un uzsākt skaistumkopšanas biznesu.

  
VIESNĪCU PAKALPOJUMI

Viesmīlības pakalpojumu speciālists – profesionālā vidējā izglītība,  
(ar pamatizglītību – 4 gadu laikā).

 � Iegūst 21. gadsimta kompetences’;
 � Rada jaunus tūrisma produktus;
 � Augstas komunikācijas prasmes;
 � Risinājumi nestandarta situācijās;
 � Radoša pieeja darba efektivitātes nodrošināšanā;
 � Digitālās vides pārzināšana.

Ko programma piedāvā?
Programmas īstenošanas laikā tiek izmantotas efektīvas starpnozaru izglītības 
pieejas, kas orientētas uz reālu praktisko tūrisma nozares situācijas analīzi, kas 
ļauj izvēlēties piemērotākās kompetences ar fokusu uz pareizu lēmumu pieņem-
šanu tūrisma un viesmīlības uzņēmumu darbības pamatprocesos, viesmīlības 
pamatprincipos, telpu un vides sagatavošanā viesu uzņemšanai. 

Nāc un kļūsti viens no mums, iegūsti darba tirgū pieprasītākās profesijas un 
saņem stipendiju līdz 150 EUR,  atrodi mūs Dzirnavu ielā 1, Barkavā,  
Barkavas pagastā, Madonas novadā, vai apskati mūs  skolas mājaslapā  
www.barkava.jak.lv un sazvani pa tālr. 64807215.



Atbalsts uzņēmējiem8

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

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

piedaloties konkursā “Madona var labāk!”, saņem Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu, kas ir pirmais vai nākamais solis uzņēmuma attīstībā. Gadu gaitā 
pašvaldības sniegtais atbalsts uzņēmējiem ir tikai paplašinājies, taču moto paliek 
nemainīgs – “Madona var labāk!”, jo vienmēr var labāk. Līdzīgi kā marta “Madonas 
Novada Vēstnesis” numurā, arī turpmākajos stāstīsim par Madonas novada 
sniegto atbalstu un uzņēmējiem, kas to jau ir izmantojuši. Iepazīstot to pieredzi, 
iespējams arī tu atklāsi sevī uzņēmēju un pieņemsi drosmīgu lēmumu uzsākt 
uzņēmējdarbību. Šajā numurā iepazīstinām ar SIA “Lat Angus” pieredzes stāstu. 

Par uzņēmumu SIA “Lat Angus”

Dibināts 2019. gadā. Atrodas Madonas novada Bērzaunes pagastā.  
Tā ir PVD atzīta neliela kautuve (liellopi, aitas, kazas, kā arī medījumi), 
gaļas sadale un mājražošana, veikaliņš un izbraukuma tirdzniecība. 
Uzņēmums piedāvā gan tepat Madonas novadā audzētu svaigu  
liellopa un jēra gaļu, gan dažādus gaļas izstrādājumus - auksti un  
karsti kūpinātas desiņas, gaļu un drīzumā arī pelmeņus. 

Uzņēmumu vada Ieva Galiņa.

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

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2022
KONKURSA PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI:

29.04.2022. plkst. 16.00
30.06.2022. plkst. 16.00
31.08.2022. plkst. 16.00
31.10.2022. plkst. 16:00

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

GRANTU KONKURSS   
“SERTIFIKĀCIJAS  
UN STANDARTU  
IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ”

Max grants – 1000 EUR
Projekta īstenošana – 12 mēneši

Vairāk info – www.businessmadona.lv

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada aprīlis

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

Ieva Galiņa: Darbības ideja 
aizsākās pavisam nejauši, jo uz-
ņēmuma aizsākums un pamats 
ir bioloģiskā lauksaimniecība 
un primārā ražošana, kas ir ga-
ļas liellopi un aitas, ar ko sākām 
nodarboties jau 2013. gadā ar 
domu dzīvot, sakopt un attīstīt 
laukus un vidi sev apkārt tepat 
Madonas novadā. Izvēlējāmies 
audzēt Latvijā ne visai populā-
ru, tomēr mūsu apstākļiem ļoti 
piemērotu gaļas liellopu šķirni – 
“angusus” (tāpēc arī uzņēmuma 
nosaukums “Lat Angus”) ar ļoti 
augstvērtīgu, pasaulē atzītu ga-
ļas kvalitāti un kulinārajām īpa-
šībām. Pamatdoma bija nodroši-
nāt ģimeni un sev tuvos ar kvali-
tatīvu pašu audzētu produkciju. 
Pieaugot ganāmpulkam un no-
nākot jau līdz pirmajiem reali-
zējamajiem lopiem, paralēli sā-
kām domāt par gaļas ieguvi un 
produkciju – kā likt savu izau-
dzēto uz galda, nevis visu eks-
portēt vai atdot pārpircējiem? 
2015. gadā radās iespēja iegā-
dāties nelielu kautuvi. To lēnām 
restaurējot un pārbūvējot (klāt 
piebūvējām gaļas sadales un ra-
žošanas telpas), esam nonāku-
ši līdz pilna cikla ražošanai. Tā 
kā esam neliels uzņēmums, ne-
konkurējam ar lielajiem cehiem 
un masu ražošanu, koncentrē-
jamies uz patiešām kvalitatīvu 
gala produktu, rūpīgi izvēloties 
sastāvu un garšvielas. Joprojām 
turpinām mācīties un eksperi-
mentēt, uzklausot profesionāļu 
viedokļus, tomēr par pamatu at-
stājot savas vērtības ražošanā.

Kādus Madonas novada 
piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim  
esat izmantojuši?

Esam izmantojuši uzņēmē-
ju sadarbības projekta sniegtos 
finansējumus un biznesa ideju 
konkursa “Madona var labāk!” 
grantu finansējumu, esam arī 
Madonas biznesa inkubatora da-
lībnieki.

Kā šis pašvaldības atbalsts  
ir sekmējis uzņēmuma 
attīstību?

Jaunam uzņēmumam katrs 
eiro, katrs atbalsts ir ļoti svarīgs 
un nepieciešams, tas dod degs-
mi darboties uz priekšu, kad citi 
tevi novērtē un notic tavai idejai 
pašos pirmsākumos. Šie granti 
ir ļoti liels atbalsts mazam, jau-
nam uzņēmumam, jo tie nepra-
sa ieguldīt pašu finansējumu. 
Šos grantus esam izmantojuši, 
lai veicinātu mārketinga aktivi-
tātes, atpazīstamību, sakārtotu 
noliktavu sistēmu un izveido-
tu “gardu” foto sesiju, kas ir ļoti 
svarīgi, uzrunājot to patērētāju 
daļu, kas ēd “ar acīm”.

Kāda ir uzņēmuma pieredze, 
izmantojot uzņēmēju 
sadarbības projektā sniegto 
finansējumu?

Viennozīmīgi pozitīva. Tas ir 
devis iespēju tuvāk iepazīt divus 
citus progresīvus vietējos uz-
ņēmumus ar dedzīgām dāmām 
priekšgalā – Leldi un Madaru, 
pilnīgi atšķirīgās nozarēs, SIA 
“H&L”, kas ražo unikālas funk-
cionālās bērnu dizaina mēbeles 
un SIA “Melma”, kas speciali-
zējusies personalizēta iepako-
juma izgatavošanā no dizaina 
papīriem un kartoniem. Iepa-
zināmies tuvāk un, savā starpā 
konsultējoties, atradām labākos 
risinājumus savu ideju un finan-
sējuma izlietojumam. Esam jau 
divas reizes kopā īstenojušas sa-
darbības projektus. Pirmajā reizē  
finansējums tika izlietots pro-
duktu fotosesijai, otrajā – vizīt-
karšu, produktu uzlīmju iegādei.  

Esmu apmierināta ar sasniegto 
rezultātu.

Vai piesaistīt pašvaldības 
finansējumu bija viegli?

Jāiziet cauri projekta noliku-
mam, jāsaprot vai uzņēmums un 
tā idejas atbilst norādītajām pra-
sībām. Pārējais jau ir tikai deta-
ļas un atbildes uz jau sagatavota-
jiem jautājumiem. Satraukums, 
protams, bija, kad aizstāvējām 
savu projektu komisijas priek-
šā, bet visu var pārdzīvot un pēc 
tam atviegloti uzelpot, galvenais 
ir ticēt savai idejai un būt pārlie-
cinātam. Pašvaldības speciālisti 
ir ļoti pretimnākoši un neskaid-
rību gadījumā pie viņiem vien-
mēr var vērsties pēc palīdzības.

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

Madonas novads jaunam uz-

ņēmējam, manuprāt, ir ļoti pie-
mērots. Tā ir laba vieta, kur at-
griezties, piemēram, pēc studi-
jām, ieguldot savas zināšanas. 
Šeit ir plašas iespējas attīstīties 
dažādos virzienos un nozarēs, kā 
arī ir pieejami kompetenti spe-
ciālisti un atsaucīgi cilvēki, kas 
nekad neatteiks padomu. Man 
prieks, ka mūsu pašvaldība pie-
dāvā tik daudz atbalsta iespējas 
un iedrošina jaunos uzņēmējus 
īstenot savas idejas. Ziņkāres pēc 
esmu arī pētījusi citu pašvaldību 
piedāvātos atbalsta veidus jauna-
jiem uzņēmējiem, tomēr, salīdzi-
not ar Madonas novadu, šo iespē-
ju ir krietni mazāk, vai arī pašval-
dības vispār nesniedz nekādu at-
balstu, tādēļ patiešām prieks par 
Madonu! Vajag tikai ticēt sev un 
darīt, un, ja nesanāk, nepadoties!

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas speciālisti

Uzņēmuma publicitātes foto
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Madonas novada pašvaldība, 
kopš 24. februāra, kad 
Krievijas Federācija Ukrainā 
uzsāka neizprovocētu plaša 
mēroga militāru agresiju, ir 
paudusi atbalstu Ukrainas 
valstij un tās iedzīvotājiem. 
Sākotnēji atbalsts izpaudās, 
pašvaldības domei pieņemot 
rezolūciju, ar kuru tika 
nosodīts uzbrukums Ukrainai 
un pārtraukti aktīvie 
sadarbības un sadraudzības 
līgumi ar Krievijas un 
Baltkrievijas pašvaldībām, kā 
arī rīkojot Ukrainas atbalsta 
pasākumus visa novada 
teritorijā.

Šobrīd solidaritāti un mo-
rālo atbalstu ir papildinājušas 
konkrētas praktiskas aktivi-
tātes. Madonas novada paš-
valdības dome ir lēmusi par 
finanšu līdzekļu 10 000 eiro 
apmērā piešķiršanu palīdzības 
nodrošināšanai Ukrainas krī-
zē skarto iedzīvotāju atbalsta 
pasākumu organizēšanai Ma-
donas novadā. Šī palīdzība ie-
tver izmitināšanu, ēdināšanu, 
sociālā atbalsta instrumentus 
u.c. atbalstu, kas diendienā tiek 
sniegts.

Ukraina–Madona

Jauna pieredze pašvaldī-
bai saistās ar Ukrainas civilie-
dzīvotāju transportēšanu no 
Ukrainas–Polijas robežas līdz 
Madonas novadam, kur ukrai-
ņiem nodrošinātas izmitināša-
nas vietas. 17. martā, atsauco-
ties AS “Sadales tīkli” aicinā-
jumam, tika nolemts atbalstīt 
aptuveni 100 Ukrainas enerģē-
tikas nozares darbiniekus un 
to ģimenes. Sadarbībā ar   AS 
“Sadales tīkli” Ukrainas civil-
iedzīvotāji tika nogādāti un iz-
mitināti Madonas novadā. Šajā 
pašā dienā uz Ukrainas robežu 
devās arī pašvaldības trans-
ports, lai, atsaucoties Dņepras 
basketbola kluba “Titans” lū-
gumam, drošībā nogādātu klu-
ba jaunos basketbolistus (12–14 
gadus veci) un viņu tuviniekus, 
kopskaitā 15 cilvēkus.

Kā atbalsta personas abos 
braucienos līdzi devās pašval-
dības un pašvaldības struktūr-
vienību darbinieki no sociālā 
dienesta, izglītības un attīstī-
bas nodaļām,  īpašumu uztu-
rēšanas dienesta, kā arī Lat-
vijas Sarkanā Krusta Madonas 
komitejas un SIA “Madonas 
slimnīca”. Tālo ceļu, kas Uk-
rainas valstspiederīgajiem bija 
pat vairāk nekā 2000 km garš, 
vieglāk pārvarēt palīdzēja Ma-
donas pilsētas pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Saulīte” sa-
rūpētās pārtikas pakas.

Kopumā novadā izmitināti 
ap 140 ukraiņu

Madonas novadā šobrīd iz-
mitināti ap 140 Ukrainas civil-
iedzīvotāju (9 no tiem Madonas 
novadu jau pametuši). Lielāka-
jai daļai izmitināšanas pakal-
pojums tiek nodrošināts Mado-
nas novada pašvaldības izmiti-

Madonas novada atbalsts  
Ukrainas civiliedzīvotājiem

“Tirgus cenu aptaujā tika 
uzaicinātas piedalīties visas 
naktsmītnes ar ēdināšanas pa-
kalpojumu, kas februāra beigās 
bija reģistrējušās kā iespējamās 
Ukrainas iedzīvotāju izmitinā-
šanas vietas. Ja nonāksim līdz 
komercsektora vietu aizpildī-
šanai, tad tas notiks, ievērojot 
zemākās cenas principu”, uz-
sver Sanita Soma. 

Paldies visiem, kas palīdz!

Šis ir laiks, kad, neraugoties 
uz ikdienas grūtībām, sabiedrī-
bā aizvien biežāk jūtama cilvē-
cības, līdzcietības un labestī-
bas klātbūtne. Tas ir vērojams 
ik uz soļa – mazās un lielās lie-
tās. Sākot no Ukrainas karodzi-
ņa, kas piestiprināts pie apģēr-
ba un beidzot ar puses no rēķi-
na dzēšanu pierobežas ēstuvē, 
kurā atceļā piestājām, lai bērni 
nobaudītu siltu ēdienu. 

Aizvadītā mēneša laikā 
īpašu gandarījumu ir sniegu-
si Madonas novada iedzīvotāju 
rīcība un attieksme. Labdarī-
bas biedrība “Caritas Madona” 
nepagurstot ir gādājusi par zie-
dojumu vākšanu un palīdzības 
sūtījumu organizēšanu. Vies-
mīlības nozares pārstāvji un 
vairākas mājsaimniecības ir 
paudušas vēlmi izmitināt Uk-
rainas civiliedzīvotājus, kas 
meklē patvērumu no kara. Uz-
ņēmēji un privātpersonas zie-
do līdzekļus – finansiālus un 
materiālus, lai palīdzētu ukrai-
ņiem pārvarēt kara radītās grū-
tības, uzņēmumi piedāvā va-
kances Ukrainas iedzīvotājiem. 
Pašvaldības darbinieki darba 
laikā un ārpus tā koordinē un 
sniedz palīdzību Madonas no-
vadā izmitinātajiem Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuru skaits, 
salīdzinot ar apkārtējiem nova-
diem, ir liels.

Patiess lepnums par mūsu 
līdzcilvēkiem, kas iesaistās un 
sniedz atbalstu, negaidot par to 
atlīdzību. Viņi tā rīkojas, jo tā 
rīkoties ir pareizi. Tā rīkoties ir 
cilvēcīgi.  

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada Centrālās 
administrācijas 

Attīstības nodaļas 
sabiedrisko attiecību 

speciālists

nāšanas vietās – skolu internā-
tos, dienas centros. Skaita ziņā 
lielākās grupas ir izmitinātas: 
Dzelzavas speciālās pamatsko-
las internātā, Cesvaines vidus-
skolas internātā, Liezēres pa-
matskolas internātā, Ļaudonas 
vidusskolas internātā, Madonas 
dienas centrā “Baltā ūdensroze” 
un Madonas sporta skolas inter-
nātā. Kompleksi ar izmitināša-
nu tiek nodrošināts arī ēdinā-
šanas pakalpojums, lielākoties 
to nodrošina skolu virtuves, bet 
Madonas mītnēs dzīvojošajiem 
– Madonas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestāde “Saulīte”.

“Ukraiņu ģimenes tiek uz-
ņemtas arī privātajā sektorā – 
privātmājās un dzīvokļos. Šajā 
sektorā izmitināšanas formas ir 

dažādās: izmitināšana tiek pie-
dāvāta gan kopā ar savu ģime-
ni mājokļa brīvajās istabās, gan 
lietošanai uz laiku nodoti brī-
vi dzīvokļi un mājas. Madonas 
novadā reģistrēts ap 30 privātu 
mājokļu, kuru īpašnieki brīvprā-
tīgi vēlas atbalstīt nelaimē no-
nākušos ukraiņus. Zinu arī vai-
rākas komercsektora viesu mā-
jas, kas uz laiku izmitināšanas 
pakalpojumu savās tūrisma mīt-
nēs ukraiņiem nodrošina kā zie-
dojumu bez maksas. Ir bijušas 
arī citas labas gribas izpausmes, 
piemēram, “Viesnīca Madona” 
pašvaldības bēgļu uzņemšanas 
vietu iekārtošanai ziedoja ap 20 
gultu”, informē Sanita Soma, 
pašvaldības koordinatore Ukrai-
nas civiliedzīvotāju izmitināša-

nas un ēdināšanas jautājumos.
Ja saskaņā ar Valsts uguns-

dzēsības un glābšanas dienesta 
un Valsts robežsardzes uzde-
vumu Madonas novada terito-
rijā būs jāizvieto jaunas Ukrai-
nas civiliedzīvotāju grupas, tad 
izmitināšana galvenokārt tiks 
veikta brīvajās pašvaldības iz-
mitināšanas vietās, piemēram, 
Vestienas un Degumnieku pa-
matskolu internātos. Vienlaikus 
jāņem vērā līdzšinējā pieredze, 
kas liecina, ka izmitināmajiem 
nav intereses par dzīvošanu lau-
ku teritorijās. Paralēli tam, mar-
ta beigās tika veikta tirgus cenu 
izpēte par izmitināšanas un ēdi-
nāšanas pakalpojuma nodroši-
nāšanu komercsektorā (viesnī-
cās, viesu mājās). 

Atbalsta personas ceļā uz 
Polijas–Ukrainas robežu  
šī gada 17. martā.

Ukraiņu civiliedzīvotāju garais ceļš uz Latviju, jauniegūtie draugi un jaunās mājvietas Madonas novadā.
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Palīdzības sniegšana Ukrainas iedzīvotājiem
Šī gada 5. martā spēkā stājās 
„Ukrainas civiliedzīvotāju 
atbalsta likums“. Tas paredz 
atbalsta sniegšanu Ukrainas 
civiliedzīvotājiem, kuri izceļo 
no Ukrainas vai kuri nevar 
atgriezties Ukrainā Krievijas 
Federācijas izraisītā bruņotā 
konflikta dēļ, atbalsts tiek 
sniegts bruņotā konflikta 
norises laikā. Ukrainas 
civiliedzīvotāji šā likuma 
izpratnē ir Ukrainas pilsoņi 
un viņu ģimenes locekļi, kā 
arī personas, kuras Ukrainā 
saņēmušas pastāvīgās 
uzturēšanās atļauju, 
bezvalstnieku statusu vai 
starptautiskās aizsardzības 
statusu, un to ģimenes 
locekļiem. 

Atbalsta saņemšanai 
Ukrainas iedzīvotāji  
var pieteikties  
sociālajā dienestā 

Ukrainas civiliedzīvotājiem 
nepieciešamības gadījumā ir tie-
sības pašvaldības sociālajā die-
nestā pēc savas izmitināšanas 
vietas vai dzīvesvietas lūgt pie-
šķirt šādus pabalstus:

 � GMI pabalstu – 109 eiro 
pirmajai personai un 76 eiro kat-
rai nākamajai personai Ukrainas 
civiliedzīvotāja mājsaimniecībā 
mēnesī;

 � pabalstu krīzes situācijā 
– 272 eiro pilngadīgai personai 
un 190 eiro par bērnu. Šis pa-
balsts ir vienreizējs un to var sa-
ņemt tikai tad, kad Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē ir sakār-
tots statuss (vīza vai termiņuztu-
rēšanās atļauja);

 � pabalstu atsevišķu izde-
vumu segšanai – atbilstoši paš-
valdības saistošajos noteikumos 
noteiktajam, tikai bez materiālas 
situācijas izvērtēšanas, tātad bez 
atbilstības trūcīgas vai mazno-
drošinātas mājsaimniecības sta-
tusam;

 � citu materiālo atbalstu 
vai sociālo pakalpojumu at-
bilstoši personas individuāla-
jām vajadzībām, kas var ietvert 
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu 
pabalstus un pakalpojumus at-
bilstoši pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajam un bez 
materiālas situācijas izvērtēša-
nas;

 � mājokļa pabalsts piešķi-
rams, ja noīrēts mājoklis (noslē-
dzot īres līgumu). 

Pabalstu saņemšanai ir jā-
raksta iesniegums; likums pa-
redz, ka materiālā situācija ne-
tiek vērtēta, bet notiek saruna ar 
katru Ukrainas civiliedzīvotāja 
ģimeni, ko piefiksē sociālās si-
tuācijas izvērtēšanas anketā, un 
sociālais dienests pieņem lēmu-
mu par nepieciešamo atbalstu. 
Pirmos sešus kalendāra mēnešus 
Ukrainas civiliedzīvotāji sociālos 
pakalpojumus un sociālo palīdzī-
bu varēs saņemt bez materiālās 
situācijas izvērtēšanas. 

 � Atbalstu „Eiropas atbal-
sta fonda vistrūcīgākajām per-
sonām“ darbības programmas 
ietvaros varēs saņemt arī Uk-
rainas iedzīvotāji. Viena perso-
na trīs mēnešos var saņemt:

– 2 pārtikas pakas;

– 1 higiēnas un saimniecības 
preču paku;

– 2 papildu bērnu pārtikas pa-
kas, ja ģimenē ir mazi bērni vecu-
mā no 7 līdz 24 mēnešiem;

– 1 papildu higiēnas preču 
paku, ja ģimenē ir mazi bērni ve-
cumā līdz 2 gadiem;

– 1 paku gadā ar mācību pie-
derumiem ģimenēm, kurās ir sā-
kumskolas un pamatskolas ve-
cuma bērni.

 � Atbalsts ārkārtas aizbild-
nim. 

Ārkārtas aizbildnim par ne-
pilngadīgo Ukrainas civiliedzīvo-
tāju bez vecāku pavadības aprūpi 
pienākas atbalsts:

– Atlīdzība par ārkārtas aiz-
bildņa pienākumu pildīšanu – 
171 eiro mēnesī neatkarīgi no 
bērnu skaita;

– Pabalsts bērna uzturam mē-
nesī nedrīkst būt mazāks par: 215 
eiro par bērnu līdz 7 gadiem, 258 
eiro par bērnu vecumā no 7 līdz 
18 gadiem,

– Pabalsts apģērba un mīkstā 
inventāra (piemēram, gultas ve-
ļas, segas, spilvena, matrača) ie-
gādei – atbilstoši pašvaldības 
saistošajos noteikumos paredzē-
tajam apmēram, kāds noteikts 
audžuģimenē ievietotajiem bēr-
niem (var aizvietot, izsniedzot 
apģērbu, apavus un citas bērnam 
nepieciešamas lietas).

Atbalsta saņemšanai ārkār-
tas aizbildnis iesniedz rakstisku 
iesniegumu pašvaldībā, kuras bā-
riņtiesa ir pieņēmusi lēmumu par 
ārkārtas aizbildņa iecelšanu. At-
balstu izmaksā no šīs pašvaldības 
budžeta līdzekļiem. Pašvaldība 
var lemt par papildu nepiecieša-
mo pakalpojumu piešķiršanu bēr-
na sociālās situācijas uzlabošanai. 
Pēc bērna pilngadības sasnieg-
šanas pašvaldība pabalstu bērna 
uzturam turpina izmaksāt pašam 
bērnam līdz viņa 19 gadu vecuma 
sasniegšanai. Atbalsta izmaksas 
pašvaldībai kompensē valsts.

Nodarbinātības  
valsts aģentūra (NVA) 
palīdzēs atrast  
darba iespējas  
Latvijā

Ukrainas civiliedzīvotājiem 

ir tiesības uz nodarbinātību bez 
ierobežojumiem – uz laiku līdz 
vienam gadam. 

 � Kādi dokumenti ir nepie-
ciešami? 

Sākumā jānokārto nepiecie-
šamie dokumenti Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldē (PMLP), 
lai saņemtu ilgtermiņa vīzu sais-
tībā ar tiesībām uz nodarbinātību 
Latvijā.

 � Kur meklēt atbalstu dar-
ba meklēšanā? 

NVA piedāvā informāciju par 
vakancēm, kā arī nodrošina sa-
darbību ar darba devējiem. NVA 
bezmaksas tālrunis Ukrainas ci-
viliedzīvotājiem par nodarbinā-
tības iespējām, NVA pakalpo-
jumiem, bezdarbnieka statusa 
iegūšanu – 80 200 206.

 � Kādu atbalstu varēs sa-
ņemt? 

NVA nodrošina iespēju pie-
dalīties pasākumos, kas sekmē 
darbā iekārtošanos, piemēram, 
karjeras konsultācijas, informā-
cijas sniegšana par Latvijas darba 
tirgu, latviešu valodas kursi u.c.

Uzsākot darba attiecības, 
NVA izmaksās vienreizēju no-
darbinātības uzsākšanas pabal-
stu vienas minimālās mēneša 
darba algas apmērā (500 eiro). 

 � Vai varēs strādāt bez lat-
viešu valodas zināšanām? 

Darba devējam būs atļauts 
nodarbināt Ukrainas civiliedzī-
votāju bez latviešu valodas zinā-
šanām tiktāl, ciktāl tas netraucē 
darba pienākumu pildīšanai. Sa-
ziņas nodrošināšana darba pie-
nākumu izpildei būs devēja atbil-
dība.  

 � Izņēmumi atsevišķām 
pro fesijām 

Ir paredzēti izņēmumi atse-
višķām profesijām, piemēram, 
Ukrainas civiliedzīvotāji kā ārst-
niecības personas varēs strādāt, 
neņemot vērā normatīvajos ak-
tos noteiktās prasības par regla-
mentēto profesiju atzīšanu, bet 
tikai attiecīgajā specialitātē ser-
tificēta speciālista vadībā, kura 
darba stāžs attiecīgajā specialitā-

tē pēc ārstniecības personas ser-
tifikāta iegūšanas ir ne mazāks 
kā pieci gadi. Nodarbināt varēs, 
ja tiks nodrošināta nepieciešamā 
saziņa (piemēram, ar tulka palī-
dzību).

Tiesisko regulējumu 
nepilngadīgo bēgļu 
atbalstam nodrošinās 
bāriņtiesa

Nepieciešams nodrošināt 
mak simāli efektīvu un procesuāli 
ātru bez vecāku gādības palikušo 
bērnu pārstāvību un aprūpi drošā 
vidē Latvijā, bērniem, kas iera-
dušies Latvijā bez vecāku pava-
dības.

 � Ja bērns nav ieradies gru-
pā ar citiem bērnunama bēr-
niem:

- Ģimene vai persona, kura ir 
ieguvusi audžuģimenes, aizbild-
ņa, adoptētāja vai viesģimenes 
statusu, var vērsties bāriņtiesā ar 
iesniegumu tikt ieceltai par ār-
kārtas aizbildni.

– Pēc kara darbības izbeig-
šanās bērni tiks atgriezti atpakaļ 
Ukrainā, kur atbilstoši Ukrainas 
normatīvajiem aktiem tiks vēr-
tēta katra bērna situācija un at-
bilstoši tai pieņems lēmumus 
par bērna turpmāko aprūpi. Līdz 
ar to šo bērnu adopcija Latvijā ir 
aizliegta.

 � Ja bērns ieradies Latvijā 
pie paziņām, radiem vai drau-
giem bez saviem vecākiem:

– Pieaugušajam no ģimenes 
ir jāvēršas savas pašvaldības bā-
riņtiesā ar iesniegumu par viņa 
iecelšanu par bērna ārkārtas aiz-
bildni.

– Bāriņtiesa vērtēs šo pie-
augušo piemērotību, kā arī no-
skaidros bērna viedokli par 
ārkārtas aizbildnības nodibināša-
nu, ja bērns var to formulēt, ņe-
mot vērā viņa vecumu un briedu-
ma pakāpi.

 � Ja bērns ieradies Latvijā 
kopā ar citu ukraiņu ģimeni, 
bet bez saviem vecākiem:

– Šai ģimenei ir jāvēršas bā-
riņtiesā ar iesniegumu tikt ie-
celtai par ārkārtas aizbildni. Bā-
riņtiesa izskata iespēju iecelt 
bērnam ārkārtas aizbildni no ģi-

menes locekļu vidus.
– Bāriņtiesa veic pārrunas 

ar potenciālo ārkārtas aizbildni, 
noskaidrojot visu informāciju 
par attiecībām ar konkrēto bēr-
nu, motivāciju un spējām kļūt 
par ārkārtas aizbildni. Bāriņtiesa 
obligāti noskaidro bērna viedok-
li, ņemot vērā bērna vecumu un 
brieduma pakāpi.

 � Ja Latvijā ierodas bērnu 
grupa no Ukrainas bērnu 
nama:

– Bērni tiek ievietoti aprūpes 
iestādēs kopā, saglabājot viņu 
pēdējo drošības balstu – viņiem 
zināmus cilvēkus. Bāriņtiesa par 
bērnu likumisko pārstāvi ieceļ 
bērnu aprūpes iestādēs vadītāju.

Ja bērni ir izteikuši, ka nevē-
las tikt šķirti un ievietoti ģime-
niskā vidē, tad bāriņtiesa, ņemot 
vērā bērnu viedokli, var nevērtēt 
iespēju bērniem nodibināt ārkār-
tas aizbildnību. Bāriņtiesas dar-
binieks pieņem vienpersonisku 
lēmumu divu darbdienu laikā par 
bērna ievietošanu bērnu aprūpes 
iestādē.

Pabalsti par bērnu,  
kurus piešķir Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūra 
(VSAA)

Valsts sociālos pabalstus ģi-
menēm ar bērniem piešķir tiem 
Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri 
kopā ar bērniem uzturas Latvijā.

 � Bērna piedzimšanas pa-
balsts – vienreiz izmaksājams 
pabalsts, kuru var saņemt viens 
no vecākiem par katru dzimušo 
bērnu. Pabalsta apmērs ir 421,17 
eiro. Ukrainas civiliedzīvotājiem 
ir tiesības saņemt bērna pie-
dzimšanas pabalstu, ja bērns ir 
piedzimis Latvijā pēc 2022. gada 
24. februāra.

Pabalstu noteiktās situācijās 
piešķir arī tad, ja bērnam iecelts 
ārkārtas aizbildnis. Tādā gadī-
jumā  pabalstu piešķir, ja ārkār-
tas aizbildnība ir nodibināta līdz 
dienai, kad bērns sasniedz viena 
gada vecumu un pabalsts jau nav 
izmaksāts citai personai.

 � Bērna kopšanas pabalsts, 
piešķir vienam no bērna vecā-
kiem:
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– par bērnu vecumā līdz pus-
otram gadam – 171 eiro mēnesī;

– par bērnu vecumā no pus-
otra gada līdz 2 gadiem – 42,69 
eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvī-
nīši vai trīnīši, tad papildus bēr-
na kopšanas pabalsta pamatap-
mēram par katra nākamā bērna 
kopšanu piešķir piemaksu: 

– vecākam, kurš kopj dvīņus 
vai vairākus vienās dzemdībās 
dzimušus bērnus vecumā līdz 
pusotram gadam – 171 eiro mē-
nesī par katru nākamo bērnu;

– vecākam, kurš kopj dvī-
ņus vai vairākus vienās dzem-
dībās dzimušus bērnus vecumā 
no pusotra gada līdz 2 gadiem – 
42,69 eiro mēnesī par katru nā-

kamo bērnu.

 � Ģimenes valsts pabalsts, 
kuru piešķir vienam no bērna ve-
cākiem:  

– par vienu bērnu – 25 eiro 
mēnesī;

– par diviem bērniem – 100 
eiro (50 eiro par katru bērnu) 
mēnesī;

– par trīs bērniem – 225 eiro  
(75 eiro par katru bērnu) mēnesī;

– par četriem un vairāk bēr-
niem – 100 eiro mēnesī par kat-
ru bērnu.

Pabalstu piešķir par katru ģi-
menē audzināmo bērnu no vie-
na gada vecuma sasniegšanas 
dienas līdz 16 gadu vecumam. 
Ja bērns pēc 16 gadu vecuma 
sasniegšanas turpina mācīties 

vispārējās vai profesionālās iz-
glītības iestādē, pabalstu turpi-
na izmaksāt līdz 20 gadu vecuma 
sasniegšanai, ja jaunietis nav stā-
jies laulībā. 

Ukrainas civiliedzīvotājiem 
bērna kopšanas pabalstu un ģi-
menes valsts  pabalstu piešķir un 
izmaksā par periodu, par kādu iz-
sniegts uzturēšanās dokuments 
Latvijā –  ilgtermiņa vīza vai ter-
miņuzturēšanās atļauja, bet ne 
agrāk kā sākot ar 2022. gada 5. 
martu.

Bērna kopšanas pabalsta un 
ģimenes valsts pabalsta izmak-
su pārtrauc, ja pabalsta saņēmējs 
vai bērns, par kuru piešķirts pa-
balsts, izbrauc no Latvijas Re-
publikas uz pastāvīgu dzīvi ārval-
stī. Ja otrs bērna vecāks strādā vai 

uzturas citā ES vai EEZ valstīs, 
tiek piemēroti Regulas 883/04 
noteikumi.

Lai saņemtu valsts sociālos 
pabalstus, jāiesniedz iesniegums 
VSAA. 

Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvaldes (PMLP) 
kompetence

Ukrainas valstspiederīgo 
statusi:

 � Ja personai ir derīgs ceļoša-
nas dokuments (UA biometriskā 
pase vai UA ārzemju pase, kas 
izsniegta iepriekš), tiek izsniegta 
ilgtermiņa vīza uz laiku līdz vie-
nam gadam.

 � Ja personai ir dokuments, 

bet nav ceļošanai derīga doku-
menta (UA ID-karte, UA vecā 
iekšzemes pase), tiek piešķirta 
termiņuzturēšanās atļauja.

 � Ja personai ir tikai pases 
kopija, tad PMLP veic anketēša-
nu un virza uz patvēruma proce-
dūru.

 � Ja persona ir bez dokumen-
tiem un ar ierobežotu rīcībspēju, 
tad jāvēršas Ukrainas vēstnie-
cībā, kur identificēs personu un 
izsniegs A4 formāta dokumentu, 
ar ko persona vērsīsies PMLP.

Informāciju apkopoja  
ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada  

Sociālā dienesta vadītāja

1972. gada 28. februārī notika 
Mētrienas kausa volejbolā 
pirmās sacensības. 

Mētrienas kausus vīriešu un 
sieviešu komandām pēc grafiķa 
Gunāra Kroļļa metiem pagatavoja 
keramiķe Izabella Krolle. Kerami-
kas kausus komandām nedevām, 
jo tie ir trausla materiāla. Pasnie-
dzām metāla kausus. Pirmajās 
sacensībās 1972. gadā vīriešiem 
uzvarēja Madonas gāzes kantora 
komanda, kuras spēlētājs un or-
ganizators tajos gados bija kanto-
ra priekšnieks Antons Zaļoksnis. 
Otro vietu izcīnīja Cesvaines ko-
manda ar skolotāju Edgaru Vizuli. 
Trešajā vietā  bija Dzelzavas ko-
manda, un tikai ceturtie bija mēt-
rienieši. 

Mētrienas sporta zāle ne vien-
mēr bijusi labvēlīga tās saimnie-
kiem – Mētrienas komandai. Pir-
mie veiksmīgākie volejbolisti bija 
no Madonas komandas “Bruģis”, 
kuri izcīnīja balvu četrus gadus 
no vietas. Komandā spēlēja pazīs-
tamais mūziķis Sandris Sproģis. 
Taču vēl veiksmīgāki bija dalīb-
nieki no 1986. gada kausa izcī-
ņas – Ramatas pagasta koman-
da no Mazsalacas. Viņi izcīnījuši 

Pirms piecdesmit gadiem
kuras vadībā ar apbrīnojamu ilgga-
dību izceļas Ilgonis Brokāns, kurš 
piedalījās visās Ramatas komandas 
sacensībās Mētrienā kā spēlētājs 
un treneris. Otro vietu izcīnīja Ļau-
donas komanda. Trešā palika māji-
nieku Mētrienas komanda. Cetur-
tajā vietā – Aleksandra Šruba vei-
dotā komanda no vairāku pagastu 
spēlētājiem. Piektajā vietā palika 
Mētrienas jauniešu komanda. Bija 
pieteikusies arī Atašienes koman-
da, taču pēdējā brīdī pandēmija vi-
ņiem dalību liedza.

Patīkami ir tas, ka Mētrienas 
kausa sacensībās agrā jaunībā rūdī-
jumu guva un volejbola spēli jopro-
jām turpina prasmīgi sportisti: Lat-
vijas kausa ieguvējs Roberts Ābols, 
Tokijas olimpisko spēļu 4. vietas 
ieguvējs Edgars Točs, četrkārtējais 
Latvijas čempions Zigurds Adamo-
vičs un divkārtējais Nacionālās lī-
gas čempions Armands Grudulis. 

Mētrienas kausa izcīņa vīriešu 
komandām notiek katru gadu vienā 
un tajā pašā laikā februāra pēdējā 
nedēļā. Aicinām volejbolistus pie-
dalīties Mētrienas kausa turnīrā. 

Informāciju sagatavoja
ILMĀRS GRUDULIS      

kausu deviņas reizes. No 1986. 
gada kausa sacensībās piedalās arī  
Atašienes un Barkavas komandas. 
Atašiene divus gadus izcīnīja otro 
vietu un piecus gadus trešo vietu. 

Ļaudona izcīnīja otro vietu ti-
kai šogad. Uz Ļaudonas komandas 
spēli lielu iespaidu atstāja pazīsta-
mais volejbola speciālists Ļaudo-
nas vidusskolas direktors Guntis 
Lazda. Pirms darba Ļaudonā viņš 

bija Rīgas volejbola skolas direk-
tors un agrāk vadīja Latvijas sievie-
šu volejbola izlasi. Pie tam 1970. 
gada 23. augustā Guntis Lazda kol-
hoza “Līdums” sporta svētkos ko-
mandas “Alauksts” sastāvā izcīnīja 
pirmo vietu sešu komandu konku-
rencē. 

Lubānas komanda piedalī-
jās no 1972. gada četras reizes. Pa 
reizei bija otrajā un trešajā vietā. 

Trīs reizes Mētrienas kausu ieguva 
Smiltenes komanda. Arī Sarkaņu 
komanda kausu izcīnīja trīs reizes. 
Divas reizes uzvarētāju godā bijusi 
Cēsu komanda. Vēl pirmajā trijnie-
kā pabijušas Kalsnavas, Kusas PMK 
– 19 komandas, “Četri pagasti”, 
komanda “Vairogi” un Gulbenes 
novada Beļavas pagasta komanda. 

2022. gada sacensībās pirmajā 
vietā atkal bija Ramatas komanda, 

Madonietis Lauris Kaparkalējs izcīna vēsturisko “zeltu”

 Foto: LOK/Edijs Pālens/LETA                                                                      

Somijas pilsētā Vuokatti  
20.–25. martam norisinājās 
Eiropas Jaunatnes ziemas 
Olimpiskais festivāls. 
Latvijas valsti šajā pasākumā 
pārstāvēja arī Madonas 
novada jaunie sportisti 
Lauris Kaparkelējs un Katrīna 
Bērziņa – distanču slēpošanā, 
Līva Šahno – biatlonā un 

distanču slēpošanā. Komandai 
līdzi devās arī treneris Dainis 
Vuškāns un tehniskais 
pārstāvis Arvis Liepiņš.

Latvijai vēsturisko pirmo zel-
ta medaļu distanču slēpošanā iz-
cīnīja madonietis Lauris Kapar-
kalējs, kurš uzrādīja lielisku āt-
rumu un taktiku, pārspējot visus 

konkurentus un kļūstot par uz-
varētāju sprinta distancē. Paldies 
arī Katrīnai un Līvai par sasnieg-
tajiem rezultātiem.

Paldies Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolai, visiem 
treneriem un tehniskajiem spe-
ciālistiem par ieguldīto darbu 
sportistu startiem Somijā.

Šis Olimpiskais gads ir parā-

dījis to, ka arī Latvijas slēpotāji ir 
spējīgi cīnīties par augstām vie-
tām ar vadošo slēpošanas valstu 
sportistiem. Paldies visiem, kas 
sagādāja mums neaizmirstamus 
mirkļus gan Olimpiskajās spēlēs  
Pekinā, gan Pasaules pieaugu-
šo, junioru čempionātā distan-
ču slēpošanā, Pasaules junioru 
čempionātā biatlonā un arī Eiro-

pas Jaunatnes ziemas Olimpis-
kajā festivālā.

Mēs ar jums lepojamies!

 Informāciju sagatavoja  
MĀRIS GAILUMS, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas  
Attīstības nodaļas vecākais 

speciālists sporta jomā

Lauris Kaparkalējs, izcīnot zelta medaļu sprintā. Madonas novada jauno olimpiešu sagaidīšana Rīgas lidostā no Eiropas Jaunatnes ziemas 
Olimpiskā festivāla.

2022. gadā godalgotās komandas.



Muzejs12 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada aprīlis

Daba mostas un plaukst un 
Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja Izstāžu 
lielajās zālēs no 1. aprīļa 
spilgtās krāsās uzplaukušas 
ainas un to pērles no dažādām 
Eiropas pilsētām. 

Mākslinieka Alekseja Nau-
mova košā un vērienīgā glez-
niecība Madonā tiek eksponēta 
pirmo reizi. Viņš konsekventi 
darbojas ainavas žanrā, inten-
sīvi glezno plenērā, turklāt, ne 
tikai siltajās Dienvideiropas ze-
mēs, kur ciprešu tumšais zaļums 
kontrastē ar spilgto debesjumu, 
bet arī Latvijas krāsainajās vasa-
rās un skaudrajās ziemās. Viņa 
darbu pamatā ir pārliecinošs un 
izsvērts triepiens, vitāls kolo-
rīts un konkrētās vietas būtību 
tveroša kompozīcija.

Madonā skatāmajā izstādē 
dominē veldzējoši siltie Franci-
jas dienvidi, Itālijas ainavas, arī 
košie Rundāles dārzi un Rīgas 
ainaviskās apkaimes. Aleksejs 
Naumovs arī savos jaunākajos 
darbos, kas tapuši 2021. gada 
vasarā un rudenī Francijas Re-
publikas Kultūras ministrijas at-
balstītajā rezidencē (Les Amis de 
l’Espparrou  Esparū pilī, piedā-
vā skatītājam nevis vispārinātu 
un tipisku ainavu, bet tieši savu 
skatījumu uz šo vietu, mirkli un 
gaismu. Venēcijā, Burano salā, 

Austrijā, Nīderlandē, Spānijā, 
Grieķijā, Krievijā, ASV un cit-
viet. Sarīkojis vairāk kā 60 per-
sonālizstādes. 2018. gadā Latvi-
jas Nacionālā mākslas muzeja 
galvenās ēkas Lielajā zālē no-
risinājās viņa darbu retrospek-
cijas izstāde “Nebeidzamā ai-
nava”, apgādā “Neputns” nāca 
klajā apjomīgs viņa darbu kata-
logs.

Alekseja Naumova ieguldīju-
mu mākslā novērtējusi  arī Lat-
vijas valsts, piešķirot māksli-
niekam  augstāko apbalvojumu 
– Atzinības Krusta komandiera 
ordeni.. 2016. gadā apbalvots ar 
Francijas Ordeni mākslā un lite-
ratūrā (Ordre des Arts et des Let-
tres). 

Izstāde tapusi ar biedrības 
“VIA ARS” atbalstu. 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs aicina aplū-
kot plašo pasauli mākslinieka 
acīm un nepalaist garām iespēju 
satikt autoru izstādes atvērša-
nas pasākumā 13. aprīlī plkst. 
13.00 Izstāžu zālēs, Skolas 
ielā 10a, Madonā. Izstāde ap-
meklētājiem apskatāma līdz pat 
vasarai – 5. jūnijam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja  

Mākslas nodaļas vadītāja

Pielāgošanās klimata 
pārmaiņām Sarkaņos 

Klimata pārmaiņas un sais-
tītie procesi nav vienkārša tēma. 
Zinātnieki visā pasaulē to pētī-
juši daudzus gadu desmitus, bet 
joprojām ir virkne neatbildētu 
jautājumu, un pastāv viedokļu 
atšķirības. Galvenokārt par kli-
mata pārmaiņu izraisītājiem – 
vai tas ir dabisks process, kas no-
tiek neatkarīgi no cilvēku darbī-
bām, vai tomēr to paātrina mūs-
dienu prasības un dzīvesveids. 
Izstādē piedāvātā informācija 
pārstāv viedokli par klimata pār-
maiņām kā dabisku procesu, ko 
ievērojami paātrinām mēs paši, 
nezināšanas dēļ, bet bieži vien 
arī apzināti, rīkojoties bezatbil-
dīgi.

Dabas aizsardzības pārval-
des izveidotie izstādes stendi ir 
izstādes informatīvais mugur-
kauls un piedāvā ieskatu no-
zarēs, kas ir galvenie klimata 
pārmaiņu ierosinātāji, dabas un 
vides procesos, kas regulē ze-
meslodes klimatu un to pašrei-
zējo stāvokli, kā arī risinājumos, 
kā palīdzēt šiem dabiskajiem 
procesiem atgūt līdzsvaru, tā 
sniedzot ieguldījumu šodienas 
un nākotnes dzīvās dabas, t.sk. 
cilvēku, dzīves kvalitātē.  Inte-
raktīvā izstāde ir paredzēta, lai 
veicinātu diskusijas starp sko-
lēniem, pedagogiem, speciālis-
tiem, pašvaldību pārstāvjiem, 
iedzīvotājiem un nevalstisko 

Dabas aizsardzības pārvaldes izstādes 
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā

organizāciju pārstāvjiem par 
klimata izmaiņām un to ietek-
mējošajiem faktoriem. Tā  varē-
tu kļūt par platformu turpmāka-
jām diskusijām par bioloģiskās 
daudzveidības un vides ilgtspē-
jības saistību ar enerģijas tau-
pīgu izmantošanu, videi drau-
dzīgu tehnoloģiju ieviešanu un 
iespējamām rīcībām klimata iz-
maiņu seku mazināšanai, kā in-
dividuālā tā pašvaldību līmenī.

Izstādē aplūkotie temati: CO2 
pēda un tās izmaiņu samazinā-
šana, atkritumu šķirošana, meži 
un mežsaimniecība, jūras krastu 
procesi, KIOTO protokols, izmai-
ņas Latvijas dabā, klimata izmai-
ņas un plūdi. 

Madonas Novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja Etno-
grāfijas un sadzīves priekšme-
tu krātuvē Sarkaņos izstādē 

līdz 12. jūnijam būs apskatāmi 
informatīvie stendi, kā arī iz-
stāde ir papildināta ar plasti-
kas pārstrādes uzņēmuma  SIA 
„Nord Plast PET”  dažādām pārs-
lām,  ar kurām var interaktīvā 
veidā pārbaudīt plastmasas īpa-
šības. Kontaktinformācija izstā-
des apmeklējumam: Kalna iela 
2, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, 
Madonas novads, LV-4870. 
Tālr. 20221997, 26579716.

Daba zīmējumos Izstāžu 
zālēs – Daigas Segliņas 
oriģinālzīmējumi

Madonas muzeja Izstāžu zā-
lēs apskatāmi mākslinieces un 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
dizaineres Daigas Segliņas ori-
ģinālzīmējumi izstādē „Daba zī-
mējumos”.

Izstādē skatāmi Daigas Seg-
liņas daudzu gadu laikā tapušie 
dzīvnieku, augu, ainavu un da-
žādu dabas vērtību zīmējumi, 
kas laiku pa laikam pārtop inte-
resantās vides izglītības spēlēs, 
plakātos un kalendāros.

Māksliniece Daiga Segliņa iz-
glītību ieguvusi Liepājas lietišķo 
mākslu vidusskolā un Tallinas 
Mākslas akadēmijā un jau uzreiz 
pēc studijām sāka darbu Gaujas 
Nacionālajā parkā. Daudzi būs 
pamanījuši viņas veidotos infor-
matīvos stendus vai spēlējuši D. 
Segliņas veidotās dabas izglītī-
bas spēles. Ikdienā māksliniece 
strādā Dabas aizsardzības pār-
valdē, kur veido ilustrācijas in-
formatīvajiem izdevumiem par 
dabu, izglītojošos stendus, spē-
les un citus darbus.

Augu un dzīvnieku zīmēšanai 

viņa pievērsās, palīdzot iekārtot 
Līgatnes dabas taku Botānikas 
taku pirms vairāk nekā 20 ga-
diem, un kopš tā laika akvareļa 
tehnikā ir tapušas neskaitāmas 
ilustrācijas, kurās ar lielu rūpību 
attēloti Latvijas augi un dzīvnie-
ki, pievēršot uzmanību pat vissī-
kākajām detaļām.

Būs iespējams izstādes laikā 
nākt uz muzeju un mācīties zī-
mēt augus, dzīvniekus un citus 
dabas elementus no mākslinie-
ces darbiem. Izstāde Madonas 
muzeja Izstāžu zālēs aplūkoja-
ma līdz 30. aprīlim.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

mākslas nodaļas vadītāja

Pasaules ainava. Ņujorka, Parīze,  
Venēcija, Rīga, Honkonga, Kanē, Rundāle...

kur tik daudz gleznots, māks-
liniekam pat glabājoties krā-
su kaste un tīri audekli, lai pie 
iespējas atkal taptu kāds koši 
krāsoto namu un tīro debesu at-
spulgs gleznā.

Aleksejs Naumovs (1955) 
beidzis Latvijas Mākslas aka-

dēmijas Monumentālās glez-
niecības nodaļu profesora In-
duļa Zariņa vadībā un radošo 
aspirantūru profesora Eduarda 
Kalniņa meistardarbnīcā. Bijis 
Francijas valdības stipendiāts 
(Sorbonne Art Plastiques, L’Ecole 
Nationale des Beaux-Arts dе Pa-

ris), studējot glezniecību Parī-
zē. Latvijas Mākslas akadēmijas 
profesors, Latvijas Mākslas aka-
dēmijas rektors (2007–2017). Bi-
jis iniciators, vadītājs, apmaiņas 
programmu un izstāžu kurators 
dažādos sadarbības projektos 
Itālijā, Francijā, Japānā, Vācijā, 
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Madonas muzejā glabājas 
daudz vēstuļu, kas rakstītas 
kā dažādos laikos, tā uz 
dažādiem materiāliem un ar 
dažādiem rakstāmrīkiem.  
Starp tām ir arī izsūtīto 
rakstītās, tostarp Sibīrijā uz 
bērza tāss tapušais Lieldienu 
apsveikums, kas iekļauts 
UNESCO programmas 
“Pasaules atmiņa” Latvijas 
nacionālajā reģistrā.

Nesen muzejs saņēma ļoti 
īpašu dāvinājumu – ģimenei uz 
kabatlakatiņa rakstīto apcie-
tinātā viesēnieša Jāņa Medņa 
vēstuli, kuru viņš izmeta pa va-
gona lodziņu, cerot, ka to kāds 
atradīs un izlasīs.

Šodien daudziem zināmās 
viesu mājas “Kučuru dzirnavas” 
vēsture mērāma nu jau 150 gadu 
garumā. Tās esot cēlis namdaris 
Gusts Mednis. Viņš strādājis arī 
Viesienas muižas celšanā. Lai 
arī nepilna kilometra attālumā 
uz Viešupes jau bija vienas dzir-
navas (Štrausa jeb Grāva), viņš 
uz iegādātā zemes gabala arī 
nolēmis celt ūdens dzirnavas, 
kuru spēku itin labi varētu iz-
mantot arī amatniekam tik ne-
pieciešamā gatera darbināšanai. 
Celtniecība pabeigta 1875. gadā.

Gustam bijuši 12 bērni, kam 
likteņi izvērtušies dažādi. Tēvs 
centies bērnus izskolot. Savu 
saimniecību viņš sadalīja starp 
vecāko dēlu Jūliju, nododot vi-
ņam dzirnavas, un meitu Pau-
līni (prec. Fārte), kas mantoja 
māju. Dzirnavas savukārt tālāk 
mantoja Jūlija vienīgais dēls Jā-
nis. Pirms izsūtīšanas Jūlijs ar 
sievu Karlīni un vecāko meitu 
Mildu dzīvoja pie otras meitas 
Martas “Actiņos”.

1934. gadā Jānis apprecējās 
ar līdērieti Olgu Niedrīti. 1937. 
gadā jaunais saimnieks uzsā-
ka dzirnavu modernizēšanu, 
uzstādot tajās 3000 latu vērto 
ūdens turbīnu. Tajā pašā gadā 
ģimenē ienāca dēls Zigurds, pēc 
pāris gadiem viņam jau bija mā-
siņa Indra, bet kara pēdējā gadā 
abiem piebiedrojās Dzintra.

Daudzus likteņus izmainīja 
1944. gada vasara: Vācijas ka-
raspēka atkāpšanās un Sarka-
nās armijas uzbrukums, dažviet 
arī mūsu pusē notika smagas 
kaujas, iesaukšana kā vienas, 
tā otras karojošās puses armijā. 
Neviens vien centās no tā visa 
izvairīties, uz laiku slēpjoties, 
cerībā uz valsts neatkarības at-
gūšanu. Daļa nonāca mežā (na-
cionālie partizāni). “Kučuru” 
rijā arī esot slēpušies kādi cil-
vēki, iespējams, trīs valmierie-
ši, viņi tikuši atrasti, bet gājuši 
bojā, ēkai degot.

1945. gadā Jāni apcietinā-
ja un aizsūtīja uz Sverdlovskas 
apgabala Ņižņijtagila labošanas 
darbu nometni Tagillagu, vēlāk 
pārcēla uz Krasnojarskas nova-
da pašiem ziemeļiem kur viņš 
bija līdz 1951. gadam, pēc tam  
J. Mednis drīkstēja pārcelties 
pie izsūtītās ģimenes.

Tāpat kā daudzas ģimenes 
arī Olga ar bērniem nezināja, 
kas notiek, kur palicis vīrs. Lai 
kaut kā pavēstītu par sevi, Jā-
nis rakstīja vēstuli sievai ar to, 
kas bija pieejams – ar ķīmisko 
zīmuli uz kabatlakatiņa, un iz-
meta pa vilciena logu, cerot, ka 

Vēstule uz kabatlakatiņa

taču kāds labs cilvēks to nogādās 
viņa Olgai:

“Mēs braucam kopā ar Linu-
žu Liepiņu (iespējams, ka tas bija 
Liepiņš Augusts (1898) – Lube-
jas pagasta vecākais).

Sveiki, mani mīļie! Šodien, 22. 
martā, mani aizsūta nezināmā 
virzienā. Mīļo sieviņ, dzīvo un gai-
di mani kādreiz mājā. Lai Dievs 
jums ir žēlīgs un stāv klāt. Pado-
mu nekādu nevaru Tev dot, domā-
ju tikai vienu ka dzirnavu parā-
du (nodevu?) nevari atdot citādi  
Tu  ... bez maizes mēģin...  rok...   
kombinātu un  dzīvo pie Sašas 
(iespējams domāta Olgas māsa 
Aleksandra) ....  tikai tik daudz 
kā iznāk maizītei. Mīļas sveikas 
ar daudz siltiem ... Mīļais Zigurds, 
Grieta, Dzidra  sveicinājiet māsu 
Sašu, papu, ...amas. Šo kabatas 
lakatiņu lūdzu nodot Vecbebru 
doktorātā A. Ambroz. Sūta: izsū-
tāmais Jānis Mednis no Viesienas 
pag. Kučuros ...”  

Kas un kā atrada vēstuli, nav 
zināms, bet tā nonāca pie Olgas 
māsas Aleksandras Ambrozas 
Vecbebru doktorātā, kur strādā-
ja viņas vīrs, un tālāk pie Olgas. 
Viņa to esot glabājusi vīra kaba-
tas portfelī kopā ar dokumen-
tiem, tā līdz ar ģimeni izbraukā-
ja Sibīriju un atgriezās Latvijā.

Pēc vīra apcietināšanas Olga 

ar trīs maziem bērniem cīnī-
jās par izdzīvošanu, kā mācē-
ja. Laikrakstā “Madonas Arājs” 
1947. gada 22. jūnija numurā 
lasāms raksts par to, kā labāk 
organizēt sagādes darbus. Kā 
negatīvs piemērs minēta Olga 
Mednis, kas tolaik apsaimnie-
koja 30 ha. Viņa esot noslēpusi 
2 slaucamas govis un no 4 slau-
camām govīm nodevusi pavisam 
nedaudz litru piena.

1949. gada 25. martā arī Ol-
gai ar bērniem no “Kučuriem” 
un Jāņa vecākiem, māsai Mar-
tai ar diviem bērniem no “Acti-
ņiem” bija jādodas uz Sibīriju.

Tobrīd Zigurds esot bijis sko-
lā un viņam braukuši pakaļ. Pui-
ka ārā slidojis, skolotāja varējusi 
viņu arī “neatrast”, bet nodomā-
jusi, ko gan viņš viens bez ģime-
nes iesāks. Pēdējā brīdī iedevusi 
sava vīra zeķes un zābakus, pa-
vadījusi pie mammas un māsām.

Viss, kas palika “Kučuros”, 
tika aprakstīts, novērtēts un no-
dots kolhozam “1. maijs”: dzīvo-
jamā māja ar dzirnavām, koka 
kūts un šķūnis, divas govis un 
teļi, zirgs, aitas, bišu saime. No 
lauksaimniecības inventāra mi-
nēti zāles pļāvējs, zirga grābek-
lis, arkls, atsperu ecēšas, raga-
vas un zirga sakas. Vēl arī velo-
sipēds, gulta, galdi, krēsli, pat 

matracis. Aprakstīšana notikusi 
1. aprīlī. Uz to brīdi dzirnavu ie-
kārtas esot bijušas jau izlaupī-
tas, tāpēc aktā nekas par to nav 
minēts.

Medņu ģimenei bija jādodas 
cauri visai Krievijai uz Ķīnas 
pierobežu – Amūras apgabala 
Svobodnijas rajonu. Jāņa māte 
aizsaulē devās tā paša izsūtī-
šanas gada rudenī. Līdz ar viņu 
Sibīrijas zemē palika arī Martas 
bērni. Tēvam jau pirms izsūtī-
šanas bijusi vāja veselība, tādēļ 
viņš dzīvoja kādā nespējnieku 
mājā, bet sagaidīja lēmumu par 
atbrīvošanu un atgriezās pie ģi-
menes. Olga ilgu laiku pavadīja 
Svobodnijas slimnīcā, jo meite-
nēm pēc garā ceļa bija radušās 
nopietnas veselības problēmas. 
Pēc tam Indra un Dzintra lielā-
ko gada daļu pavadīja skolā Ura-
lovkā, jo bija jāpaliek internātā. 
Olga ar dēlu strādāja meža dar-
bos kādus 40 km tālāk taigā – 
Zigurds ar traktoru vilka baļķus, 
bet Olga – pie atzarošanas un 
sakopšanas. Kad varēja braukt 
uz Latviju, Olgu aicinājuši pa-
likt, jo strādājusi ļoti kārtīgi, 
mežs palicis sakopts kā parks. 
Vasarās Olga un vēl divas sievas 
ar rokām pļāva sienu, nākama-
jā dienā krāva divtonnīgās kau-
dzēs. Taigā lielākoties dzīvojuši 

Jūlijs Mednis ar sievu Karlīni un bērniem Mildu, Jāni un jaunāko meitu Martu ap 1919. gadu. Foto autors nav 
zināms. No Medņu ģimenes arhīva.

Gusts Mednis ap 1880. gadiem.  
Foto autors nav zināms.  
No Medņu ģimenes arhīva.

Jāņa Medņa uz kabatlakatiņa 
rakstītā vēstule. 1945. gads. 
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barakās, ieradušies latvieši un 
sākuši būvēt mājas. Tā arī Lo-
mos Zigurds no nelieliem baļķī-
šiem ģimenei bija uzcēlis māji-
ņu, ko tēvs vēlāk uzlaboja.

Indra un Dzintra brīvlai-
kos kājām gāja uz “māju”, kāda 
meža mašīna gadījās reti. Ieša-
na bijusi diezgan nedroša, īpaši 
vasaras sākumā, kad viss kusa, 
jo pa ceļam bija daudz purvainu 
vietu.

Jāņa apcietinājuma laiks bei-
dzās 1951. gada nogalē, un atli-
kušos gadus viņš varēja dzīvot 
kopā ar ģimeni, strādāja meža 
darbus. 1954. gada sākumā viņš 
saslima un vasarā aizgāja aiz-
saulē. Tajā brīdī Olga sapratusi, 
ka gaida ceturto bērniņu, kas ie-
guva tēva vārdu, bet nekad viņu 
nesatika. 1956. gada rudenī, kad 
mazajam Jānītim bija divi gadi, 
ģimene varēja atgriezties Latvi-
jā. Pagāja vēl gandrīz gads, ka-
mēr tika sapelnīts mājupceļam, 
pabeigts mācību gads, tad varē-
ja domāt par atgriešanos.

Vēlā vakarā iebraukuši Kok-
nesē, bet bagāža kļūdas pēc 
aizbraukusi līdz Rīgai (pēc pā-
ris dienām atgūta), nakšņojuši  
Bebru pastā. Nākamajā rītā Ol-
gai ar bērniem un vīratēvam 
pakaļ atbrauca viņas māsa Alek-
sandra, un visi dažas dienas pa-
ciemojušies viņas mājā.

Kā jau lielākajai daļai izsūtī-
to, savās mājās atgriezties neiz-
devās. “Kučuros” pa šo laiku jau 
bija citi dzīvotāji, it kā tādi paši 
Sibīriju izbraukušie. Citur savā 
pagastā arī neatradās brīvas 
vietas. Jūlijs dzīvoja pie meitas 
Mildas turpat Viesienas “Krau-
jās”, miris 1960. gados.

Zigurdam izdevās iekārto-
ties darbā Kokneses MRS. Vi-
ņam ierādīja dzīvesvietu ”Kras-
tiņu” mājā, kur apmetās visa ģi-
mene. Krāsnis mājā bija sabru-
kušas, un nācās salt. Vietējais 
mežsargs iedeva zirgu malkas 
sagādei.

Sešpadsmitgadīgā Indra tika 
darbā pie telefonu komutatora 
Meņģeles pastā, kur bija arī vi-
ņas dzīvoklis. Tur viņa nostrā-
dāja 15 gadus, izveidoja ģimeni. 
Dzintra turpināja mācības Kok-
nesē, sākumā pat krievu plūs-
mā. Olgai ar mazo Jānīti ierādīja 
dzīvesvietu vietējā galdniecībā, 
viņu pieņēma darbā par apkopē-
ju un teritorijas uzraugu. Kolho-
zā viņu neuzņēma. Tā līdz 1990. 
gadu sākumam ģimene dzīvoja 
Meņģelē. Olga nodzīvoja garu 
mūžu – 92 gadus, sagaidīja lai-
ku, kad varēja atgūt “Kučuru 
dzirnavas”. Tās tālāk mantoja 
Jānis Jāņa dēls. Kad Medņu ģi-
mene atguva īpašumu, sētā vēl 
bija saglabājies pagrabs ar mal-
kas šķūnīti virs tā, kūts, dzirna-
vas, pie dzirnavām neapdzīvo-
jama mājas daļa ar cauru jum-
tu. Tajā brīdī sākas viesu mājas 
“Kučuru dzirnavas” stāsts.

Olga atdusas Meņģeles kap-
sētā, un uz kapakmens lasāms 
viņas un vīra Jāņa vārds.

Pateicamies Medņu ģimenei 
par dāvinājumu un sadarbību 
raksta tapšanā.

Informāciju sagatavoja  
ILZE GAUJĒNA, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja  

vadošā pētniece
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kad Ivara Novika iedvesmoti vei-
dojām šo “Slēptuvi”, nevarējām 
iedomāties, cik globāli aktuāla šī 
pretošanās tēma kļūs tagad, bez 
tam – ienaidnieks ir viens un tas 
pats.

Apbalvošana notika Āgens- 
kalna tirgus laukumā un no 121 
nominācijas, kurā iekļauts daudz 
jaunu un atjaunotu ēku un ob-
jektu visā Latvijā, visizcilākā 
jaunbūve nešaubīgi ir Dziesmus-
vētku estrāde – “Sidraba birzs”. 
Bet mūsu minibūvei arī bija gods 
saņemt atzinību.

Anna Egliena atklāj, ka sākot-
nēji bijis domāts bunkuru ierīkot 
pazemē, bet dažādu apstākļu dēļ 
tas nav bijis iespējams. Tradicio-
nāli rakstus rakstām – melns uz 
balta, bet šeit, “Spoguļvirsmas 
slēptuvē”, tika darīts otrādi – uz 

tumšā pamata (telpas iekšpusē) 
balti raksti, jo Martuževas bunku-
rā pavadītais laiks ir bijis tumšs. 
Uz sienām attēlotas dzejas, nošu 
rindas, piezīmes, kas dzejniecei 
tapušas šajā tumšajā laikā, atro-
doties slēptuvē…

Anna Egliena saka paldies vi-
siem par attieksmi, darbu, sadar-
bību! – Nāk pavasaris – un mūs 
atkal gaidīs Broņislavas Martuže-
vas spēka vieta – “Dzejas klēts”, 
“Dzejas stropi”, “Slēptuve”, 
“Rakstu akmeņi”! Satiksimies! 
Un – lai mums nekad vairs nav jā-
slēpjas bunkuros! – novēl visiem 
Anna Egliena.

Informāciju sagatavoja  
LIGITA PĒTERSONE, 

Informatīvā izdevuma 
“Lubānas Ziņas” redaktore

Atzinība konkursa „Latvijas Būvniecības Gada balva 2021” 
nominācijā “Teritorijas labiekārtojums”

Broņislavas Martuževas Likteņgaitu klades atvēršanas svētki
ma. Pasākuma sākums plkst. 
19.00.

Broņislavas Martuževas 
(1924.–2012.) dzīvesstāsta un ra-
došās biogrāfijas daudzinājums 
nes sevī jaudīgus impulsus la-
bākai Latvijas vēstures izpratnei 
un iedvesmu nākamības virzībai. 
Viens no mērķiem bija radīt sko-
lās mācību procesā pielietojamu 
materiālu  labākai notikumu iz-
pratnei Latvijā 20. gadsimtā, tā 
savij arī dažādus mācību priekš-
metus – vēsturi, kultūrvēsturi, li-
teratūru un mūziku. Grāmatas 5 
nodaļās hronoloģiskā secībā vēs-
tīts par pieciem Broņislavas Mar-
tuževas dzīves posmiem, katrā 
no nodaļām ir 4 daļas: vēsturis-
kais konteksts (autors Kaspars 

Strods), likteņgaitas (autore 
Anna Egliena), dzeja rokrakstā 
un mūzika (nošu salikumā). 

Svētku programmu 5 daļās ar 
dzeju un dziesmām veidos Bērz-
pils vidusskolas un Lubānas vi-
dusskolas skolēni, to papildinās 
Bērzpils folkloras kopa “Saive-
nis”, Lubānas jauktais vokālais 
ansamblis “Naktsputni” un gru-
pa “Baltie lāči”. 

Ieeja pasākumā – bez mak-
sas.

Informāciju sagatavoja  
ILZE KRAUKLE,

Lubānas tūrisma  
un kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra  
vadītāja

2020. gadā ar Latgales 
kultūras programmas atbalstu 
muzikālā grupa “Baltie lāči” 
(redaktore Baiba Baltace 
Saukāne) izdeva grāmatu 
“Broņislavas Martuževas 
Likteņgaitu klade”. 

Tas bija pandēmijas laiks, tā-
pēc tādus īstus Likteņgaitu kla-
des atvēršanas svētkus svinēt 
nesanāca. Tirāža tika izplatīta 
Latgales novada skolās un bib-
liotēkās, tagad “Baltie lāči” iz-
dod papildus tirāžu un pasāku-
mā “Broņislavas Martuževas 
Likteņgaitu klades atvēršanas 
svētki” dzejnieces 98. dzim-
šanas dienā, 8. aprīlī, Lubā-
nas klubā klade būs nopērka-

Lubānas apvienības pārvalde 
bija pieteikusi konkursam 
„Latvijas Būvniecības Gada 
balva 2021” Broņislavas 
Martuževas dzejas klēts 
“Spoguļvirsmas slēptuvi” 
– veltījumu Broņislavas 
Martuževas pagrīdes 
gadiem un Nacionālajai 
pretošanās kustībai. 11. martā 
konkurss noslēdzās un mazā 
“Spoguļvirsmas slēptuve” 
saņēma atzinību konkursa 
nominācijā “Teritorijas 
labiekārtojums”. Tās idejas 
un arhitektoniskā risinājuma 
autors – scenogrāfs Ivars 
Noviks.

Broņislavas Martuževas fon-
da “Rakstītāja” valdes priekšsē-
dētāja Anna Egliena: – Toreiz, 

Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas fonds (POKPF) 
sadarbībā ar Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeju, Madonas 
novada bibliotēku, Jāņa 
Simsona Madonas mākslas 
skolu, Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru, Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolu un 
Lubānas vidusskolu pulkveža 
Oskara Kalpaka 140. atceres 
gadadienai organizēja 
konkursus “Kalpaka kauss 
2022” – patriotiskās dzejas 
konkursu, zīmējumu konkursu, 
vēstures konkursu un 
erudīcijas konkursu. Konkursu 
rezultāti skatāmi interneta 
vietnē www.madona.lv.

6. martā ar Svētbrīdi pieminē-
jām O. Kalpaku Visagala kapsētā. 
Otrajā dienas daļā Ļaudonas kul-
tūras namā notika atceres pasā-
kumu cikla laureātu godināšana. 
Pasākumā piedalījās Madonas 
novada domes priekšsēdētājs Ag-
ris Lungevičs, vietnieki Aigars 
Šķēls un Zigfrīds Gora, Izglītības 
nodaļas vadītāja Solvita Seržā-
ne un vadītājas vietniece Sarmīte 
Jansone, Ļaudonas pagasta pār-
valdes vadītājs Artūrs Portnovs, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja 

No vienas domas celties var jauna pasaule, 
Un mirklis atnes jēgu, kas lielā mūžība.  / Andrejs Eglītis /

Anna Anita Amata, vēsturnieks 
Indulis Zvirgzdiņš, bijušais Lat-
vijas Nacionālo bruņoto spēku 
(turpmāk – NBS)  komandieris at-
vaļināts ģenerālleitnants, Valsts 
aizsardzības un patriotisma fon-
da “Namejs” valdes priekšsēdē-
tājs un aizsardzības ministra pa-
domnieks militārajos jautājumos 
Raimonds Graube, Zemessardzes 
komandieris, brigādes ģenerā-
lis Egils Leščinskis, NBS majors 
Raimonds Krasinskis, NBS ko-
mandieris, viceadmirālis Gaidis 
Andrejs Zeibots, Latvijas NBS 
komandieris Juris Dalbiņš, pulk-
vedis, Zemessardzes 2. Vid zemes 

brigādes komandieris Gunārs 
Kauliņš, Aizsardzības spēku ko-
mandieris pulkvedis Dainis Tur-
lais. Jāpiebilst, ka D. Turlais kopā 
ar vēsturnieci Edīti Sondoviču 
1992. gada martā Rīgā aizsāka 
O. Kalpaka atceres pasākumu or-
ganizēšanu. Tradīcija tika turpi-
nāta 1993. gada martā Visagala 
kapos. 

Pasākuma apmeklētājus prie-
cēja NBS pūtēju orķestra grupas 
koncerts. Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas 6. klases skolnie-
ce Elza Džuljeta Berga spēlēja 
vijoli, A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas 8. klases skolnieks Ernests 

Jonāns deklamēja Andreja Eglīša 
dzejoli “Dzimtā Ļaudona”.

Lepojamies ar skolēnu rezul-
tātiem.

Paldies dāsnajam sponsoram 
SIA “HOLZWERKE Lubāna”  di-
rektoram Andrejam Stangam, 
kurš vairāku gadu garumā atbal-
sta Kalpaka atceres pasākumus 
skolu jauniešiem.

Paldies Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolai un direktoram G. 
Lazdam par viesmīlību un skolas 
saimniecēm par garšīgajām pus-
dienām.

Paldies A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas direktores vietniecei  
Sarmītei Sīlei un skolēnu atbalsta 
grupai par veiktajiem darbiņiem 
pasākumu veiksmīgai norisei.

Pasākumā piedalījās un sko-
lēniem Atzinības un balvas pa-
sniedza Raimonds Graube, Juris 
Dalbiņš, Dainis Turlais, Gaidis 
Andrejs Zeibots, Artūrs Portnovs 
un Anna Anita Amata.

Paldies Ļaudonas kultūras 
nama vadītājai par atsaucību un 
degsmi pasākuma noslēguma or-
ganizēšanā.

Paldies visiem iesaistītajiem 
karavīriem, zemessargiem, īpašs 
paldies Mārim Ezeriņam par ie-
guldīto darbu pasākumu organi-
zēšanā.

Paldies Madonas Novadpēt-

niecības un mākslas muzejam, 
īpašs paldies Zanei Grīnvaldei par 
ieguldīto darbu konkursa organi-
zēšanā.

Paldies “Kalpaka kausa” or-
ganizēšanā iesaistītajām skolām 
(A. Eglīša Ļaudonas vsk., Lubānas 
vsk. J. Simsona Madonas mākslas 
skola, J. Norviļa Madonas  Mū-
zikas skola)  un visām konkursa  
dalībskolām, skolotājiem, skolē-
niem.

Paldies Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā mantojuma cen-
tram.

Paldies Madonas novada Cen-
trālās administrācijas Attīstī-
bas nodaļas speciālistiem – Ilzei 
Riekstiņai un Aigaram Novikam 
par gādību un turēto rūpi, par 
veiksmīgu sadarbību.

Paldies “Kalpaka kausa” kon-
kursu tiesnešiem: Līgai Grāverei, 
Vitai Priedītei, Zanei Grīnvaldei, 
Natālijai Seļmai, Janīnai Liepiņai, 
Indulim Zvirgzdiņam, Vitai Vasiļ-
jevai, Ilzei Krauklei, Sarmītei Sī-
lei, Daigai Puķītei.

Paldies Madonas novada paš-
valdības vadītājiem, Izglītības 
nodaļai par ilggadējo sadarbību 
Kalpaka atceres pasākumu orga-
nizēšanā.

POKPF valdes vārdā  
EDĪTE ZAUBE
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svētnīca. Viss līdz šim manā dzīvē 
bijis saistīts ar mākslu. Es to atro-
du ikdienišķās lietās un piešķiru 
tām jēgu,” vēsta māksliniece. Iz-
stādē apskatāmajās rotās izman-
totas Francijas un Anglijas seno 
rotu un dekoratīvo pērlīšu ziedu 
darināšanas metodes un tehnikas. 
“Meklēju mazās mākslinieciskās 
nejaušības, kas piedod mūsu dzī-
vei emocijas un noskaņas. Man 
prieks, ja atkal kāds ir sapinies 

smalkajos pērlīšu spīgulīšos…,” 
savas sajūtas raksturo Kristīne. 
Rotas izgatavotas no sīkpērlītēm 
un dabīgajiem akmeņiem.

Sīkpērlītes ir vienas no se-
nākajām dekoratīvo izšuvumu, 
dekoratīvo ziedu un rotu sastāv-
daļām. Dekoratīvo pērlīšu zie-
du pirmsākumi meklējami Vāci-
jā jau 13. gadsimtā un Francijas 
galmos, kur no sīkpērlītēm tika 
veidoti apjomīgi ziedu pušķi un 

dekorēti svinību galdi, galma zā-
les, baznīcas, bēru vainagi.

Vēlāk, Viktorijas laikmetā, 
sīkpērlīšu izstrādājumi jau kļūst 
par rotu un apģērbu izšuvumu 
neatņemamu sastāvdaļu. Līdz 
mūsdienām sīkpērlītes ir sagla-
bājušas savu burvīgo, smalko 
šarmu un tiek veiksmīgi pielie-
totas gan rotu, gan izšuvumu di-
zainā.

Brošu darināšanas tehnikas 

Austrumvidzemes kultūras un mākslas centrs  
Cesvaines pils apmeklētājiem piedāvās jaunas izstādes

No 18. līdz 24. aprīlim Latvijā 
notiks Bibliotēku nedēļa, 
kuras moto: Bibliotēkas 
spēks: mācies, dari, iedvesmo! 
Galvenais Bibliotēku 
nedēļas mērķis ir parādīt 
bibliotēku spēku – to, cik 
ļoti bibliotēkas ir nozīmīgas 
kopienai, sabiedrībai, valstij, 
kā tās iesaistās mūžizglītības 
procesos, cik pārliecinoši 
īsteno savas aktivitātes un 
iedvesmo attīstībai  vietējo 
kopienu. 

Arī Madonas novada biblio-
tēkās notiks dažādas aktivitātes. 
Akcentējot bibliotekāra lomu un 
nozīmi, mēs liksim uzsvaru uz šo 
profesiju. Mēs mīlam savu profe-
siju. Par mūsu profesiju raksta ne 
tikai periodikā, bet tā tiek piemi-
nēta arī daiļliteratūrā. Šīs nedē-
ļas laikā Madonas novada biblio-
tēkas sociālajos tīklos publicēsim 
atsevišķus fragmentus “Bibliotē-
ka epizodēs”.

23. aprīlī mūsu novadnie-
ce, rakstniece Ilze Indrāne 
svin 95 gadu jubileju. Biblio-
tēku nedēļas ietvaros ceturtdie-
nu – 21. aprīli veltīsim rakst-
nieces daiļrades izgodāšanai gan 
bērnu, gan jauniešu, gan pieau-
gušo auditorijās Tas būs pasā-
kumu cikls “ar likteņiem kā kas-
taņiem/ cepuri piepildīt“ (U. Au-
seklis):

– “liekas pasaulei nav ne trai-
pa/ kā man gribētos tajā būt!“ 
(U. Auseklis) – pasākums bēr-
niem;

– “sakrāt krāsas varavīksnei/ 
kurai trūks to rīt“ (U. Auseklis) – 

pasākums jauniešiem;
– “no labiem vārdiem/ cilvēku 

dvēseles salikt“ (U. Auseklis) – 
pasākums pieaugušajiem. 

Lai popularizētu autori, no-
vadnieci, jubilāri, viņas literāro 
mantojumu dažāda vecuma in-
teresentiem, sadarbosimies gan 
ar Madonas Valsts ģimnāziju, 
Madonas pilsētas vidusskolu, 
gan Praulienas pamatskolu un 
bibliotēku, gan biedrību “Niges-
te”, tās vadītāju Ingunu Ro-
gu-Saulīti.

Monitorā Madonas nova-
da bibliotēkas foajē būs skatā-
ma digitālā izstāde, kas veltīta 
I. Indrānei: “Svētkus, izdomātos 
un neizdomātos, vajag salocīt kā 
baltus linu dvieļus un noguldīt 
mūža tīnē!” (I. Indrāne) To vei-
dos O. Skujas fotogrāfijas. 

Izstāžu cikla: “Izgodājam sa-
vējos!” ietvaros uzziņu lasītavā 
aprīlī būs apskatāma literatūras 
un novadpētniecības materiālu 
izstāde, kas veltīta I. Indrānei: 
“par telpu, kur visu mēra garīgu-
mā, sajēdzīgumā, cilvēcīgumā.” 
Šo izstādi vēlāk varēs izmantot 
arī citas novada bibliotēkas vai 
skolas.

Aicināsim iesaistīties arī in-
teraktīvā uzdevumu spēlē par 
autori vietnē https://m.facebook.
com/MadonasBIB.

22. aprīlī Madonas novadā 
plānojam Grāmatu svētkus, 
kad tikšanās ar grāmatu auto-
riem un izdevējiem norisināsies 
gan Madonā, gan Ērgļos un Ces-
vainē, gan Lubānā un Varakļānu 
novadā. Sekojiet līdzi informāci-
jai par gaidāmajām aktivitātēm 

Aprīlis ielūdz Tevi bibliotēkās!

Cesvaines pils mākslinieciski 
bagātais interjers aprīlī  kļūs 
vēl krāšņāks, jo to papildinās  
divas jaunas izstādes – Iritas 
Galejas gleznas un Kristīnes 
Japiņas pērlīšu rotas.

Gleznotāja Irita Galeja dzī-
vo Madonā un strādā skaistum-
kopšanas sfērā. Irita ir  cilvēks 
ar mākslinieka dvēseli, kas jau 
desmit gadus glezno savam prie-
kam. Īpašu vietu viņas dzīvē ie-
ņem tautas tēlotājas mākslas 
studija “Madona” un tās rado-
šais, saliedētais un draudzīgais 
kolektīvs, kurš darbojas māksli-
nieka Agra Sāra vadībā.

Irita pievērsās gleznošanas 
procesam, jo bija vēlme pilnvei-
dot savas mākslinieciskās zinā-
šanas, bet šobrīd gleznošana vi-
ņai ir īpašs, meditatīvs process, 
bet tajā pašā laikā veids, kā sa-
glabāt redzēto skaistumu. Kat-
ra jauna glezna un tās tapšanas 
process ir vienlaicīgi kā ceļojums 
un atklājums mākslas pasaulē.

Iritas Galejas gleznu izstā-
de “LAIKA RITĒJUMS KRĀ-
SĀS” Cesvaines pils pagrab-
stāvā būs skatāma līdz 11. 
maijam.

Izstādes “Smalkās kaprīzes” 
autore māksliniece Kristīne Japi-
ņa absolvējusi Latvijas Mākslas 
Akadēmijas tekstilmākslas noda-
ļu. “Māksla ir dzīvesveids, manas 
ikdienas spēka iedvesma, mana 

vēsture meklējama Anglijā 16. 
gadsimtā. Vēlāk, attīstoties mo-
dei Ņujorkā, brošu darināšanas 
tehniku attīsta amerikāņu māks-
liniece Miriama Haskella. Pagā-
jušā gadsimta 30. gados viņas 
rotas bija ļoti populāras Holivu-
das aktieru vidē. Šobrīd pasau-
lē ir ļoti maz mākslinieku, kuri 
strādā šādā tehnikā. Šajā izstādē 
apskatāmas vairākas rotas, kas 
izgatavotas tehnikā, kura pama-
ti meklējami Miriamas Haskellas 
darbos, pievienojot mūsdienīgas 
aprises un stilu.

Ikviens ir aicināts uz izstā-
des atklāšanu 9. aprīlī plkst. 
14.00!

Kristīnes Japiņas rotu iz-
stāde “SMALKĀS KAPRĪZES” 
Cesvaines pils lielajās zālēs 
būs skatāma līdz 21. augus-
tam.

Jaunās izstādes lieliski pa-
pildinās mākslinieces Laimas 
Bakānes pērļošanas tehnikā 
tapušie tekstilmākslas darbi, 
kas pilī būs apskatāmi līdz 2. 
maijam, bet 16. aprīlī aicinām 
uz tikšanos un meistarklasi ar 
pašu mākslinieci!

Aicinām nākt un sajust īpašo 
Cesvaines pils auru un ieklausī-
ties mākslas balsī! 

Informāciju sagatavoja  
LINDA BAKMANE, 

Cesvaines pils vadītāja

un iesaistieties!
Konferenču zālē līdz 12. 

aprīlim vēl var paspēt apskatīt 
Māra Stiprā fotogleznu izstā-
di “Peonija”, kas parāda skais-
to puķu emocijas un izceļ ziedu 
unikalitāti. Aicinām apmeklēt! 
Mēneša otrajā pusē konferen-
ču zālē būs skatāma Sandras 
Valaines gleznu izstāde “Šķū-
nīša māksla ienāk pilsētā”.

 “Europe Direct” projekta ie-
tvaros Madonas novada bibliotē-
kā notikuši pasākumi – “Pasaulē 

pieredzētais” 15. februārī bib-
liotēkas klātienes pasākumā un 
Facebook live notika interesanta 
tikšanās ar grāmatu blogeri, fo-
togrāfi Sandru Koku. Ceļošana 
ar ģimeni vairāku mēnešu garu-
mā, aizraujoši Āzijas apraksti, 
praktiski padomi un ieteikumi, 
tas viss klātesošos izraisīja lielu 
interesi. Savukārt 31. martā par 
saviem spilgtākajiem ceļojumu 
iespaidiem, ceļojot ar kempe-
ri, vai piedaloties starptautiskos 
izglītības projektos “Erasmus”, 

stāstīja Madonas Valsts ģimnā-
zijas skolotājas Sandra Sinele 
un Diāna Vaidote. 27. aprīlī in-
teresenti tiks aicināti piedalīties 
pasākumā “Izdomā! Izvēlies! Iz-
dari!”, kad, domājot par Eiropas 
Zaļā kursa ieviešanu, uzņēmumu 
darbībā izaugsme apvienojas  
ar videi draudzīgu rīcību. 

              
Informāciju sagatavoja 

SARMĪTE RADIŅA, 
Madonas novada bibliotēkas 

galvenā bibliotekāre

No vienas domas celties var jauna pasaule, 
Un mirklis atnes jēgu, kas lielā mūžība.  / Andrejs Eglītis /
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