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3.–5. jūnijā  
Parka kalnā

Madonas novada pašvaldība 
pilsētas svētku ietvaros organizē 
dabas materiālu paklāju 
konkursu ar mērķi:

 � parādīt un popularizēt mūsu 
dabā sastopamo ziedu un augu 
daudzveidību, to neparasto 
skaistumu un unikalitāti, 
veidojot no tiem īpašu sveicienu 
Madonas pilsētas svētkos;

 � veicināt Madonas novada 
iedzīvotāju līdzdalību svētku 
programmas veidošanā.

Programma

3. jūnijs 

9.00–10.00 dalībnieku 
reģistrācija;
10.00–18.00 objektu veidošana;

4.–5. jūnijs 

Dabas materiālu paklāju izstādes 
“Krāsainie tauriņi” apskate, 
balsošana (darbus fotografēs un 
ievietos balsojumam Madonas 
novada pašvaldības FB profilā). 

Dalībnieki 
 � Madonas novada iedzīvotāji, 

NVO, uzņēmumi, iestādes, 
radošie kolektīvi;

 � Maksimālais dalībnieku skaits 
vienā komandā – 10.

Noteikumi 
 � Dabas materiālu paklāju 

darbnīcas tēma –  
“Krāsainie tauriņi”;

 � Dalībnieki veido ziedu/augu, 
citu dabas materiālu objektus 
tauriņu formā. 
Atbilstoši iecerei tas var būt 
veidots gan kā paklājs, gan kā 
citas formas vides objekts, 
platībā ne mazāks kā 1,5 m2, 
augstums neierobežots. 
Nepieciešamos materiālus 
komandas sagādā pašas.
Objekta izveidošanas laiks –  
3. jūnijs 10.00–18.00.

Materiāli 
Dabā sastopamie ziedi, augi un 
citi dabas materiāli, 
nepieciešamības gadījumā 
izmantojot palīgmateriālus 
(stieples, oāzes, bretes, u.c. 
materiālus līdz 20% no visiem 
nepieciešamajiem materiāliem).

Pieteikšanās
Elektroniski aizpildīta 
pieteikuma anketa, nosūtīta 
Madonas novada pašvaldībai  
uz e-pastu: 
valda.klavina@madona.lv  
līdz 29.05.2022.ar norādi 
“Dabas paklāju konkursam”.  
(Pieteikuma forma atrodama 
vietnē www.madona.lv).

Balvas
Visi dalībnieki saņem  
pateicības par dalību. 
Balvas saņem trīs labākie darbi 
iedzīvotāju balsojumā.  
Konkursa organizētājiem  
ir tiesības piešķirt  
speciālbalvas.

Izveidotie objekti tiks novākti, 
zaudējuši savu dekoratīvo 
vērtību. Paredzamais 
novākšanas laiks  
6.–8. jūnijs.

Kontaktpersona   
VALDA KĻAVIŅA,  

tel. 29424739

Aicinām pieteikties dabas materiālu paklāju 
radošajai darbnīcai - konkursam “Krāsainie tauriņi”
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2022. gada maijs
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 maijs

Par finansējuma 
piešķiršanu latvāņu 
ierobežošanas 
pasākumiem

Nolemj piešķirt finansējumu 
latvāņu izplatības ierobežošanai 
Madonas novada pašvaldības 
valdījumā esošajos īpašumos  
8 135,40 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības dabas 
resursu nodokļu ieņēmumiem.

Invazīvo teritoriju saraksts:

Madonas 
novada 
pašvaldības 
teritorija 

Platība  
ha 

Finansējuma 
apmērs  

EUR

Barkavas 
pagasts 21 3150

Ošupes 
pagasts 2,8 420

Lubānas 
apvienība 3,696 554,4

Mārcienas 
pagasts 1 150

Bērzaunes 
pagasts 1 150

Dzelzavas 
pagasts 9,3 1395

Liezēres 
pagasts 11,39 1708,5

Praulienas 
pagasts 1,63 244,5

Mētrienas 
pagasts 2,42 363

Kopā: 54,236 8135,4

Par finansējuma 
piešķiršanu  
Ērgļu vidusskolas sporta 
zāles apgaismojuma 
nomaiņai

Nolemj piešķirt Ērgļu vidus-
skolas sporta zāles apgaismoju-
ma nomaiņai uz ekonomiskiem 
LED gaismekļiem finansējumu 
3 980,68 eiro no 2022. gada ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas 
ņemti no Ērgļu apvienības pār-
valdes 2021. gada atlikuma.

Par grozījumiem Lazdonas 
pagasta pārvaldē sniegto 
maksas pakalpojumu 
cenrādī

Nolemj veikt grozījumus 
Lazdonas pagasta pārvaldē 
sniegtajos maksas pakalpojumos 
un to cenrādī un izteikt jaunā 
redakcijā šādus maksas pakalpo-
jumu izcenojumus:

Pakal- 
pojums

Mēr- 
vie- 
nība

Cena 
bez 
PVN 

(EUR)

PVN 
(EUR)

Cena 
kopā 

ar PVN 
(EUR)

Dušas  
pakal- 
pojumi  
strādā- 
jošajiem

1 reize 1,00 0,21 1,21

Dušas  
pakal- 
pojumi  
bezdarb- 
niekiem,  
pensio- 
nāriem

1 reize 0,71 0,15 0,86

Pagasta  
zāles  
noma

1 
stunda 7,11 1,49 8,60

Veļas  
mazgā- 
šana

1 reize  
līdz 5 kg 

(bez  
mazg. 
līdz.)

0,71 0,15 0,86

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

Nolemj veikt sekojošus gro-
zījumus Madonas novada Lubā-
nas apvienības pārvaldes un tās 
pakļautībā esošo iestāžu amata 
vienību sarakstos ar 2022. gada 
1. maiju:

 � Īpašumu uzturēšanas no-
daļā:

– Izslēgt 3 amata vienības  – 
gadījuma darbu strādnieks, pro-
fesijas kods 9622 01;

– Izslēgt 0,5 amata vienības 
mikroautobusa vadītājs, profesi-
jas kods 8331 01;

 � Palielināt labiekārtošanas 
darbu strādnieks, profesijas kods 
9214 03, amata vienību skaitu no 
1 uz 3, samazinot mēnešalgas 
likmi no 650 eiro uz 580 eiro; 

 � Izveidot 1 amata vienību 
saimniecības pārzinis, profesijas 
kods 5151 11, ar mēnešalgas lik-
mi 850 eiro.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu telpu  
remontam

Nolemj piešķirt 11 852,51 
eiro finansējumu no 2022. gada 
nesadalītajiem līdzekļiem, kas 
ņemti no Lubānas apvienības 

pārvaldes 2021. gada atlikuma 
telpu remontam Oskara Kalpaka 
ielā 12, Lubānā, veselības aprū-
pes funkciju nodrošināšanai, tai 
skaitā Neatliekamās medicīnis-
kās palīdzības dienestam, izda-
rot attiecīgus grozījumus 2022. 
gada pašvaldības budžetā.

Par transporta  
izdevumu apmaksu 
biedrībai

Nolemj piešķirt finansējumu, 
apmaksājot transporta izdevu-
mu rēķinu, Madonas reģiona au-
džuģimeņu biedrības “Spēk-
avots” braucienam uz Lieldienu 
pasākumu Latvijas Etnogrāfis-
kajā brīvdabas muzejā šī gada 
23. aprīlī no budžetā nesadalīta-
jiem līdzekļiem.

Par mācību maksas 
nepiemērošanu 

Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolai Varakļānu novadā 
ir četras mācību treniņu grupas 
(futbols, vieglatlētika), kas dod 
iespēju Varakļānu vispārizglīto-
jošās vidusskolas izglītojama-
jiem apgūt izvēlēto profesionā-
lās ievirzes sporta programmu 
1.–12. klasei. Sakarā ar to, ka 
Madonas novadā ir noteikta mā-
cību maksa par profesionālās 
ievirzes sportā  programmu ap-
guvi, bet Varakļānu novads ir 
atsevišķs novads, nolemj no 
2022. gada 1. janvāra nepiemē-
rot Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas Varakļānu novada 
mācību treniņu grupu izglītoja-
majiem mācību maksu.

Par grozījumiem 
noteikumos par  
izglītības iestāžu 
izglītojamo ēdināšanas 
pakalpojumu  
sniegšanu

Izmaksas pārtikas produk-
tiem būtiski palielinājušās, kas 
rada lielas grūtības nodrošināt 
pārtikas produktu iegādi par no-
teiktajām izmaksām, tāpēc no-
lemj izdarīt grozījumus Madonas 
novada pašvaldības noteikumos 
Nr. 18 “Kārtība, kādā piešķir un 
izlieto pašvaldības budžetā pa-
redzētos līdzekļus Madonas no-
vada pašvaldības izglītības ies-
tāžu izglītojamo ēdināšanas pa-
kalpojumu sniegšanai”, izsakot 
4. punktu jaunā redakcijā:

Pašvaldība piešķir budžeta 
līdzekļus, paredzot produktu ie-
gādei dienā:

 � pirmsskolu grupās un 
pirmsskolas izglītības iestādēs:

– brokastīm, pusdienām, lau-
nagam 1,50 eiro vienam izglīto-
jamajam pēc faktiskā pirms skolas 
izglītības iestādes vai grupas ap-

meklējuma;
– vakariņām 0,30 eiro dien-

nakts grupas izglītojamajam pēc 
faktiskā pirmsskolas izglītības 
iestādes apmeklējuma;

 � vispārizglītojošās skolās:
– pusdienām 0,90 eiro vienam 

izglītojamajam pēc faktiskā ap-
meklējuma;

– launagam 0,30 eiro pagari-
nātās dienas grupas izglītojama-
jiem;

– brokastīm un vakariņām 
0,80 eiro internātā, izņemot die-
nesta viesnīcā dzīvojošajiem.

Lubānas apvienības pārval-
dei ir tiesības vienoties ar ēdinā-
šanas pakalpojuma sniedzēju 
Lubānas apvienības pārvaldes 
teritorijā esošajām izglītības ies-
tādēm par grozījumiem 01.09. 
2020. noslēgtajā līgumā Nr. 8 
“Līgums par ēdināšanas pakal-
pojumu sniegšanu”, no 2022. 
gada aprīļa palielinot ēdināša-
nas pakalpojuma izmaksas no 
1,42 eiro uz 1,60 eiro, kas atbilst 
fiksētai vidējai inflācijas likmei 
valstī 11,5% (izmaksu summu 
apaļojot līdz pilniem desmit cen-
tiem) laika periodā no 2021. 
gada marta līdz 2022. gada mar-
tam.

Par izmaksu  
apstiprināšanu  
kinoteātra “Vidzeme” 
būvdarbiem 

Apstiprina un nolemj piešķirt 
finansējumu kinoteātra “Vidze-
me” būvdarbu Tirgus ielā 5, Ma-
donā, Madonas novadā, vienkār-
šotās atjaunošanas īstenošanai 
par kopējo summu 35 609,46 no 
2022. gada Madonas novada 
pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem.

Būvdarbu ietvaros tiks veikti 
sekojoši darbi: plaisu aizdare 
sienās, izsaukuma pogas uzstā-
dīšana invalīdu sanmezglā, tro-
tuāra bruģa seguma atjaunoša-
na, izmantojot esošo bruģi, fa-
sādes atjaunošanas darbi, noejas 
un šahtas vertikālā hidroizolā-
cija un siltināšana, šahtas plāt-
nes nomaiņa, noejas pagrabā 
atjaunošana, iekšējā pandusa 
izbūve gaitenī starp galveno ie-
eju un foajē, margu uzstādīšana 
pandusam ārpusē un iekšpusē, 
margu uzstādīšana pagraba no-
ejai u.c. darbi.

Par finansējuma 
piešķiršanu sporta 
inventāra nodrošinājumam

Nolemj piešķirt finansējumu 
21 740 eiro mācību līdzekļu –
sporta inventāra – iegādei Ma-
donas novada pamatskolām un 
vidusskolām pēc sporta metodis-
kās apvienības sastādīta saraks-
ta no nesadalītiem līdzekļiem. 

Kopš jaunu standartu pie-
ņemšanas pamatizglītībā un vi-
dusskolā, ir izveidoti 67 mācību 
priekšmetu programmu paraugi, 
tajā skaitā veselības un fiziskās 
aktivitātes mācību jomā.

Jaunie mācību priekšmetu un 
kursu programmu paraugi, salī-
dzinot ar līdzšinējiem, ir detali-
zētāki, apjomā plašāki, iekļauj 
katra temata sasniedzamos re-
zultātus un detalizēti apraksta 
konkrētas skolēna darbības, lai 
šo tematu apgūtu. Tāpēc, lai sa-
sniegtu mācīšanās mērķus spor-
ta un veselības mācību priekš-
metā, ir nepieciešams atbilstošs 
sporta inventārs.

Madonas novada sporta sko-
lotāju metodiskā apvienība pie-
dāvā īstenot finanšu atbalsta 
plānu, kā ietvaros triju gadu lai-
kā – no 2022. gada līdz 2024. 
gadam – visas novada pamat-
skolas, vidusskolas tiktu nodro-
šinātas ar nepieciešamo sporta 
inventāru.

Par atbalstāmo  
specialitāšu saraksta 
apstiprināšanu  
pašvaldības stipendiju  
un studiju maksas 
piešķiršanai 

Apstiprina šādu atbalstāmo 
specialitāšu sarakstu pašvaldī-
bas stipendiju un studiju maksas 
piešķiršanai. Veselības aprūpē: 
anesteziologs, reanimatologs (2 
speciālisti); dermatologs (1 spe-
ciālists); endokrinologs (1 spe-
ciālists); ergoterapeits (1 speciā-
lists); fizikālās un rehabilitācijas 
medicīnas ārsts (1 speciālists); 
gastroenterologs (1 speciālists); 
ginekologs, dzemdību speciālists 
(2 speciālisti); infektologs (1 
speciālists); internists (3 speciā-
listi); ķirurgs (3 speciālisti); au-
diologopēds/logopēds (1 speciā-
lists); māsa (10 speciālisti); nar-
kologs (1 speciālists); nefrologs 
(1 speciālists); neirologs (1 spe-
ciālists); otolaringologs (1 spe-
ciālists); pediatrs (neonatologs) 
(2 speciālisti); psihiatrs (1 spe-
ciālists); radiologs/diagnosts (1 
speciālists); reimatologs (1 spe-
ciālists); traumatologs/ortopēds 
(1 speciālists); urologs (1 speciā-
lists); ģimenes ārsts (4 speciālis-
ti). Sociālajā aprūpē – sociālā 
darba speciālists (6 speciālisti).

Par pārvaldes vadītāju 
pagastos iecelšanu  
amatā

Ar šī gada 14. aprīli ieceļ 
Aleksandru Šrubu par pārvaldes 
vadītāju Ošupes un Barkavas pa-

gastos un Artūru Portnovu par 
pārvaldes vadītāju Ļaudonas un 
Kalsnavas pagastos.

Par ziedojuma pieņemšanu 
no  nodibinājuma  
“Fonds “Ziedot.lv””

Nolemj atļaut Madonas 
novada pašvaldības izpild-
direktoram pieņemt no no-
dibinājuma “Fonds “Ziedot.
lv”” ziedojumu – dāvanu 
kartes 6 500 eiro apmērā ar 
ziedojuma atvēlēšanas mēr-

ķi – dāvanu 
karšu nodoša-
na Ukrainas 
civiliedzīvotā-
jiem, kuri ir 
izceļojuši no 
Ukrainas teri-

torijas un atrodas Madonas no-
vadā. 

Ziedot.lv nodod pašvaldībai 
100 veikala “Rimi” dāvanu kartes 
un 30 universālās dāvanu kartes, 
kas ir derīgas visos veikalos, kat-
ras kartes vērtība – 50 eiro.



Domes ziņas 3

Madonas novada pašvaldības domes  
28. aprīļa sēdes lēmumu pārskats

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada maijs

Par maksas pakalpojumu 
apstiprināšanu Brāļu 
Jurjānu memoriālajā 
muzejā “Meņģeļi”

Apstiprina Brāļu Jurjānu me-
moriālā muzeja “Meņģeļi” izce-
nojumus gida pakalpojumam, 
kāzu ekskursiju vadīšanai un 
“Meņģeļu” dūmu pirts izmanto-
šanai:

Gida pakalpojums (EUR)

bez 
PVN 21% ar  

PVN

Līdz 10  
personām 8,26 1,74 10 eiro 

11–20 16,53 3,47 20 eiro

21–30 24,79 5,21 30 eiro

31 un  
vairāk 33,06 6,94 40 eiro

Kāzu ekskursija (EUR)

bez 
PVN 21% ar  

PVN

Līdz 10  
personām 24,79 5,21 30 eiro

11–20 33,06 6,94 40 eiro

21–30 41,32 8,68 50 eiro

31 un  
vairāk 49,59 10,41 60 eiro

Dūmu pirts izmantošana at-
bilstoši kalkulācijai (viens vakars 
5–6 personas) – 60 eiro.

Par zēnu vokālistu konkursa 
dalības maksu

Apstiprina zēnu vokālistu 
konkursa “Aiviekstes lakstīgalas 
2022” dalības maksu vienam da-
lībniekam 5 eiro.

Par Madonas novada 
Tūrisma centru nolikumiem

Apstiprina Cesvaines Tūrisma 
centra, Lubānas tūrisma un kul-

tūrvēsturiskā mantojuma centra, 
Ērgļu tūrisma informācijas centra 
un Lubāna mitrāja informācijas 
centra nolikumus.

Par pašvaldības  
nekustamā īpašuma 
nodošanu lietošanā 
biedrībai 

Nolemj nodot biedrībai “Vie-
nā solī” bezatlīdzības lietošanā 
nekustamo īpašumu “Rokāres”, 
Meirānu ciems, Indrānu pagasts, 
Madonas novads, kas sastāv no 
zemes 0,2652 ha platībā un uz tās 
esošām būvēm, uz 5 gadiem. 

Biedrība “Vienā solī” aktīvi 
darbojas Meirānu ciema vides sa-
kārtošanā, aizaugušo platību la-
biekārtošanā, rīkojot pasākumus 
un talkas vietējiem iedzīvotājiem, 
veicinot ciema attīstību.

Biedrība nekustamo īpašumu 
vēlas izkopt, piesaistot projektu 
finansējumu, lai izveidotu pulcē-
šanās vietu Meirānu ciema iedzī-
votājiem, izveidotu bērnu rotaļu 
laukumu un slidotavu, tādējādi 
padarot Meirānu ciema centru 
estētiski pievilcīgāku. 

Par Madonas novada 
pašvaldības projekta 
īstenošanu un  
aizņēmuma ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 137 828,44 
eiro apmērā projekta “Rūpniecī-
bas ielas (posmā no Augu ielas 
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) at-
jaunošana Madonā” īstenošanai 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 3 gadiem. Aizņē-
mumu izņemt un apgūt 2022. 
gadā un tā atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības pa-
matbudžeta līdzekļiem.

Aizņēmuma nepiešķiršanas 
gadījumā nodrošināt Madonas 
novada pašvaldības finansējumu 
137 828,44 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības 2022. 
gada pamatbudžeta Madonas pil-
sētas autoceļu un ielu uzturēša-
nas līdzekļiem.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 2  
“Par Madonas novada 
pašvaldības stipendiju un 
finansējuma studiju  
maksai piešķiršanas  
kārtību”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
18.01.2022. lēmumu Nr. 35 (prot. 
Nr. 1, 35. p.). Precizēti ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
31.03.2022. lēmumu Nr. 206 
(prot. Nr. 8, 23. p.). Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes nodrošinā-
šanai.

Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Madonas novada 
pašvaldība tam paredzēto budže-
ta līdzekļu ietvaros piešķir sti-
pendiju un finansējumu studiju 
maksai studentam.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 29. aprīlī.

Madonas novada pašvaldī-
bas saistošie noteikumi Nr. 5 
“Nolikums par licencēto mak-
šķerēšanu un licencētām zem-
ūdens medībām Kālezerā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
15.02.2022. lēmumu Nr. 121 
(prot. Nr. 4, 14. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 31.03.2022. lēmumu Nr. 203 
(prot. Nr. 8, 20. p.). Izdoti saskaņā 
ar Zvejniecības likuma 10. panta 
piekto daļu.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkciju 

un uzdevumu izpildes nodrošinā-
šanai.

Saistošo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt un ar nolūku papildi-
nāt zivju krājumus makšķernieku 
vajadzībām, uzlabot zivju krāju-
mu racionālu izmantošanu, limi-
tēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, 
kontrolēt ezera un tā salu, kā arī 
piekrastes antropogēno slodzi.

Saistošie noteikumi nosaka 
Kālezera licencētās makšķerēša-
nas un zemūdens medību notei-
kumus; vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības; licenču 
veidus, skaitu, maksu par licen-
cēm, saturu, realizāciju; licencē-
tās makšķerēšanas organizētāja 
pienākumus un tiesības.

Saistošie noteikumi stāju-
šies spēkā 2022. gada 10. maijā 
un to darbības termiņš ir 5 
gadi – līdz 2027. gada 9. maijam 
(ieskaitot).

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 12  
“Kārtība, kādā Madonas 
novada pašvaldība sedz 
licencētās vispārējās 
izglītības programmas 
izmaksas privātajai izglītības 
iestādei”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
20.04.2022. lēmumu Nr. 233 
(prot. Nr. 10, 18. p.). Izdoti saska-
ņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, Izglītības 
likuma 17. panta trešās daļas 5. 
punktu.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes nodrošinā-
šanai.

Saistošie noteikumi nosaka 

vienotu kārtību, kādā tiek segtas 
vispārējās izglītības programmas 
īstenošanas izmaksas privātai iz-
glītības iestādei.

Saistošie noteikumi nosaka 
pašvaldības līdzfinansējuma ap-
mēra noteikšanas kārtību, nosa-
cījumus tā piešķiršanai, izmaksas 
kārtību un pārtraukšanas notei-
kumus.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 11. maijā.

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

Apstiprināti saistošie noteikumi

Par palīdzības – 
līdzfinansējuma  
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai 

Nolemj piešķirt palīdzību – lī-
dzfinansējumu – energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai:

 � daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Veidenbauma iela 8, Ma-
dona, Madonas novads, dzīvokļu 
īpašnieku kopībai 50% apmērā 
no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas 
ir 3 267 eiro, līdzfinansējumu 
ieskaitot daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieka SIA 
“Madonas namsaimnieks” norē-
ķinu kontā. Būvprojekta nosau-
kums ’’Ēkas fasādes vienkāršota 
atjaunošana ēkas energoektivi-
tātes paaugstināšanai’’;

 � daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas Vestienas iela 16, Mado-
na, Madonas novads, dzīvokļu 
īpašnieku kopībai 50% apmērā 
no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas 
ir 937,75 eiro, līdzfinansējumu 
ieskaitot daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieka SIA 
“Madonas namsaimnieks” norē-
ķinu kontā.

Līdzfinansējums energoefek-
tivitātes pasākumiem tiek pie-

šķirts: dzīvojamās daudzdzīvokļu 
mājas energoaudita veikšanai 
līdz 5% no izmaksām; tehniskās 
apsekošanas veikšanai līdz 50% 
no izmaksām; energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanas tāmes 
sastādīšanai līdz 50% no izmak-
sām; vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dāšanai līdz 50% no izmaksām.

Par finansējuma  
piešķiršanu Sporta un 
atpūtas bāzei  
“Smeceres sils” 

Nolemj piešķirt finansējumu 
Sporta un atpūtas bāzes “Smece-
res sils” tiesnešu un loģistikas 
centra ēkas fasādes atjaunošanai 
13 518,25 eiro apmērā no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Ēka ekspluatācijā nodota 
2011. gadā. Ēkas ārējā fasāde 
kopš tās nodošanas ekspluatācijā 

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību 
sarakstos

Nolemj ar 2022. gada 1. maiju veikt šādus grozījumus Madonas novada Centrālās administrācijas 
amatu vienību sarakstos:

 � Lai pašvaldībā darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība būtu efektīva, kvalitatīva un at-
bilstoša normatīvajam regulējumam, koordinēta visās pašvaldības iestādēs – papildināt sadaļu “Juridiskā 
un personāla nodaļa” ar 7. punktu:

Nr. 
p. k.

Amata  
vienības 
nosaukums

Profesijas 
kods

Amata 
vienību 
skaits

Mēneš- 
algas 
likme 
(EUR)

Mēneš- 
algas 
fonds  
(EUR)

Amata 
saime

Amata 
saimes 
līmenis

Mēneš- 
algas 
grupa

Mēneš- 
algas 

maksi- 
mālais 
apmērs  
(EUR)

Mēnešalgas 
likmes un 

mēnešalgas 
maksimālā 

apmēra attiecība  
(%)

7.

speciālists  
darba un civilajā 
aizsardzībā, 
ugunsdrošībā

3119 04 1 1000 1000 6. III 8 1093 91%

 � Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt papildus vadības procesus sadaļā “Centrālās administrāci-
jas vadība” 2. punktā amata vienībai “pašvaldības izpilddirektora vietnieks” aizstāt darbības termiņu no 
“(līdz 30.04. 2022.)” uz “(līdz 31.12.2022.)”.

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

nav atjaunota. 2022. gadā apse-
kojot ēkas fasādi, konstatēts, ka 
esošās koka fasādes apdares dēļi, 
jumta slīpņu apdares dēļi, balstu 
stabi, balstu siju, spāru gali ir iz-
balējuši un atsevišķos posmos 
apdares dēļi ir sazilējuši.
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Šī gada aprīlī Madonas 
novada pašvaldības domes 
pārstāvji apmeklēja 
katru Madonas novada 
apvienību pārvaldi (Ērgļus, 
Lubānu un Cesvaini), 
lai kopā ar pašvaldības 
kapitālsabiedrībām –  
SIA “Madonas ūdens”,  
SIA “Madonas siltums” 
un SIA “Madonas 
namsaimnieks” – pārstāvjiem 
informētu vietējos 
iedzīvotājus par pārmaiņām, 
kas gaidāmas saistībā ar 
komunālo pakalpojumus 
centralizāciju.  

Iedzīvotāju sapulču fokusā 
bija izmaiņas komunālo pakal-
pojumu sniegšanas jautājumos, 
kas lielākoties saistītas ar pakal-
pojumu centralizāciju visa nova-
da teritorijā. 

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Agris Lun-
gevičs uzsver, ka vienas no lie-
lākajām pārmaiņām pēc admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 
Ērgļos, Lubānā un Cesvainē no-
risinās komunālajās saimniecī-
bās, tostarp, komunālo pakalpo-
jumu sniegšanā (ūdens, kanali-
zācija, apkure, atkritumu ap-
saimniekošana, māju apsaim-
niekošana). Lai šīs lietas pārru-
nātu, proti, kādi ir jaunumi, kā 
pašvaldība plāno sniegto pakal-
pojumu kvalitātes celšanu, kas 
no šī procesa mainās iedzīvotā-
jiem, organizējām tikšanās klā-
tienē trīs apvienībās: Ērgļos, 
Lubānā un Cesvainē. Lielais sa-
pulču apmeklētāju skaits (katru 
sapulci apmeklēja 60–70 vietējie 
iedzīvotāji) liecina, ka klātienes 
tikšanās formāts pārmaiņu laikā 
sevi nav izsmēlis un iedzīvotāju 
interese par jautājumiem, kas 
būtiski ietekmē viņu sadzīvi, ir 
augsta. 

“Lai ilgtermiņā nodrošinātu 
kvalitatīvākus pakalpojumus, at-
tīstītos un piesaistītu investīci-
jas, vienlaikus nodrošinot arī 
iedzīvotājiem pieejamus tarifus 
jeb cenu, Madonas novada paš-
valdības komunālie uzņēmumi 

Informē pašvaldības apvienību pārvalžu iedzīvotājus 
par komunālo pakalpojumu centralizāciju

pamazām pārņem vietējās komu-
nālās saimniecības. To, ka šie uz-
ņēmumi to spēs, ir pierādījies 
Madonas novads līdz šim, pagas-
tu teritorijās sākot strādāt liela-
jiem, komunālajiem uzņēmu-
miem. Gribam līdzīgu 
ceļu iet arī Ērgļos, Lu-
bānā un Cesvainē, 
lai iedzīvotājiem 
būtu pieejami kva-
litatīvi pakalpojumi 
ilgtermiņā”, akcentē 
Agris Lungevičs.

Iedzīvotāju sapul-
cēs SIA “Madonas ūdens” 
valdes priekšsēdētājs Guntars 
Dambenieks un tehniskais direk-
tors Guntis Šahno klātesošos de-
talizēti iepazīstināja ar SIA “Ma-
donas ūdens” sniegto pakalpoju-
mu un tā tarifa veidošanās pa-
matprincipiem, kā arī ar pakalpo-
juma sniegšanas centralizāciju 
saistītājām izmaiņām, kas skars 
apvienību iedzīvotājus, tostarp 
tiešajiem norēķiniem, rēķinu ap-
maksu, ūdens skaitītāju uzstādī-
šanas un nolasīšanas kārtību u.c. 
jautājumiem. Iedzīvotāju interese 

apvienībās  saistījās ar iespēju 
izveidot pieslēgumu maģistrāla-
jiem ūdensvadiem, dzeramā 
ūdens kvalitāti, kā arī izmaiņām 
tarifos. 

Aktuāls un daudzviet neri-
sināts jautājums apvienī-

bās līdz šim ir bijusi 
daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju apsaim-
niekošana. Madonas 
novada pašvaldības 
domes priekšsēdētāja 

vietnieks Aigars Šķēls 
iedzīvotāju sapulcēs ak-

centēja, ka apsaimniekotāja 
piesaiste ir daudzdzīvokļu dzīvo-
jamajai mājai ir būtisks priekš-
noteikums, lai māja varētu veik-
smīgi funkcionēt, tiktu uzturēta 
kārtībā un spētu realizēt projek-
tus, sākot no tik maziem darbiem 
kā kāpņu margu nomaiņa un bei-
dzot ar apjomīgiem ēku siltinā-
šanas projektiem, kas pagarina 
būves ilgmūžību, un palielina 
dzīvokļu īpašumu vērtību.

Plašāku ieskatu jautājumos, 
kas saistīti ar māju apsaimnieko-
šanu, sniedza SIA “Madonas 

namsaimnieks“ pārstāvji. Uzņē-
muma valdes loceklis Oskars Ja-
novičs uzsvēra, ka, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, visām 
daudzdzīvokļu mājām jābūt ap-
saimniekotājam un aicināja izvē-
lēties kādu no apsaimniekošanas 
pakalpojuma sniedzējiem Mado-
nas novadā. Vienlaikus Oskars 
Janovičs arī informēja par daudz-
dzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekošanu, kā veidojas pa-
kalpojumu izcenojums un mājas 
uzkrājums, kā arī par darbiem, 
kurus var realizēt, izmantojot 
mājas uzkrājumu.

Arī Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
mudināja iedzīvotājus, kuru mā-
jām šobrīd nav apsaimniekotāja, 
sanākt kopā un izlemt par sev 
piemērotāko mājas apsaimnieko-
tāju, vai tas būs SIA “Madonas 
namsaimnieks” vai kāds cits mā-
jas kopības izvēlēts apsaimnie-
kotājs, jau šovasar ar to noslēgt 
līgumu un pārrunāt aktuālos vei-
camos darbus.

Otra joma, kurā pakalpojumu 
sniedz SIA “Madonas namsaim-

nieks”, ir atkritumu apsaimnie-
košana. Arī to, beidzoties līgu-
miem ar iepriekšējiem pakalpo-
juma sniedzējiem, šogad pakā-
peniski pārvalžu apvienību teri-
torijās pārņems SIA “Madonas 
namsaimnieks”. Tas nozīmē, ka 
iedzīvotājiem būs jāpārslēdz lī-
gumi.

Siltumapgādes pakalpojuma 
sniedzēju SIA “Madonas siltums” 
sapulcēs pārstāvēja uzņēmuma 
valdes loceklis Ivars Grandāns, 
kurš iepazīstināja ar gaidāmajām 
pārmaiņām siltuma un apkures 
jomā. Ivars Grandāns uzsvēra, ka 
nozīmīgākie plāni apvienību te-
ritorijās uzņēmumam saistās ar 
katlu māju pārņemšanu no uzņē-
mumiem, kas līdz šim teritorijās 
bija iedzīvotājiem snieguši siltu-
mapgādes pakalpojumu (ne īpaši 
veiksmīga bijusi pašvaldības sa-
darbība ar privāto pakalpojuma 
sniedzēju SIA “Mobilais granulu 
siltums”), siltumtrašu atjaunoša-
nu un nepieciešamo uzlabojumu 
veikšanu, lai nākamo apkures se-
zonu iedzīvotāji varētu sagaidīt 
bez raizēm. 

Līdztekus šīm tēmām iedzī-
votājus interesēja arī izmaiņas 
siltuma tarifā (tas pieaugs, taču 
pieaugums būs salīdzinoši ne-
liels), kā arī vietējo katlumāju 
darbinieku liktenis.  

Noslēdzoties sapulču ciklam, 
domes priekšsēdētājs Agris Lun-
gevičs atzina, ka visās tikšanās  
reizēs  gaisotne bija konstruktī-
va, kaut arī brīžiem spraiga. Ie-
dzīvotāju iesaiste un interese 
bija augsta. Vienlaikus domes 
priekšsēdētājs uzsvēra – šīs ir 
tikai pirmās klātienes sapulces, 
kas sniedz pirmo impulsu un in-
formāciju. Turpinoties reorgani-
zācijas procesam, tiks rīkotas 
atkārtotas, jau specifiskākas ie-
dzīvotāju sapulces, lai stāstītu, 
par padarīto, kā arī par nākotnes 
plāniem un projektiem, kas tiks 
īstenoti.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada 

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa

Šī gada 12. maijā norisinājās 
Madonas novada nevalstisko 
organizāciju (NVO) un vietējo 
kopienu forums “RADI VIDI”. 
Šī bija pirmā reize, kad 
Madonā tika organizēts šāda 
veida pasākums.  Forumā 
LIAA Madonas biznesa 
inkubatora telpās pulcējās 
biedrību un kopienu pārstāvji, 
pašvaldības pārstāvji un 
foruma dalībnieki, kas dalījās 
ar saviem pieredzes stāstiem.

Ikviena ģimene vēlas dzīvot 
sakārtotā vidē, kur pieejami pub-
liskie pakalpojumi, kvalitatīvi un 
daudzveidīgi kultūras, brīvā lai-
ka un aktīvās atpūtas piedāvāju-
mi, labiekārtota publiskā ārtelpa, 
attīstīta uzņēmējdarbības vide. 
Savukārt, ikvienas pašvaldības 
interesēs ir piesaistīt arvien vai-
rāk iedzīvotāju savam novadam 
– pilsētām un lauku teritorijām, 

jo no tā ir atkarīga konkrētās 
pašvaldības pastāvēšana ilgter-
miņā. Ir svarīgi pašvaldībai un 
nevalstiskajām organizācijām 
darboties kopā šo mērķu labā, lai 
novadā veidotu tādu vidi, kāda tā 
ir nepieciešama, kādu to vēlas re-

dzēt iedzīvotāji un kādā gribētu 
dzīvot.

Ar saviem pieredzes un veik-
smes stāstiem par to, kā sev ap-
kārt radīt tādu vidi, kādu pats 
vēlies, dalījās vairāki foruma da-
lībnieki. Klātesošie ar aizrautību 

klausījās stāstus par to, kā no 
idejas nokļūt līdz ideālajam ze-
mes gabalam, kā šajā gadsimtā 
apvienot dzīvi laukos ar darbu 
pilsētā, kā vietējo iedzīvotāju ne-
atlaidība un iesaiste spēj mainīt 
visas kopienas ikdienu un citus 
iedvesmojošus stāstus. 

Foruma otrajā daļā tā dalīb-
nieki aktīvi darbojās darba gru-
pās un diskutēja par to, ko būtu 
nepieciešams uzlabot tieši Mado-
nas novadā, lai padarītu iedzīvo-
tāju ikdienu un dzīvi kvalitatīvā-
ku. Diskutējot par dažādām ie-
dzīvotāju vecuma grupām, tika 
apkopoti dažādi ierosinājumi, 
idejas un arī problēmas, kas būtu 
jārisina, lai uzlabotu iedzīvotāju 
dzīves vides kvalitāti. Gan foru-
ma dalībnieki, gan pašvaldības 
pārstāvji bija vienisprātis, ka 
NVO un pašvaldībai ir jādarbojas 
kopā, jo tikai tādā veidā būs ie-
spējams apzināties iedzīvotāju 

vajadzības, skaidri definēt mēr-
ķus un īstenot kvalitatīvus, ilgt-
spējīgus projektus, kas vērsti uz 
pēc iespējas lielāku mērķaudito-
riju.

Pēc darba grupu prezentāci-
jām pašvaldības speciālisti apko-
pos visus darba grupās sniegtos 
priekšlikumus un radītās idejas, 
sagrupēs tās pēc prioritātēm, lai 
sāktu darboties tajās jomās, ku-
ras iedzīvotājiem ir prioritāri ne-
pieciešamas. Cerams, ka NVO pēc 
šī foruma vairāk iesaistīsies ko-
pīgu projektu izstrādē un realizē-
šanā, lai pēc gada nākamajā fo-
rumā “RADI VIDI” varētu atska-
tīties uz gada laikā paveikto un 
plānot jaunus projektus, lai pada-
rītu dzīves vidi patīkamāku un 
pilnvērtīgāku.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa

Madonā norisinās pirmais NVO un vietējo kopienu forums “RADI VIDI”

Iedzīvotāju tikšanās Cesvainē.
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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 
(SPRK) apstiprinājusi 
jaunus SIA “Madonas 
ūdens” ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus.  
No šī gada 1. jūnija 
ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs būs 1,25 EUR/m3, 
bet kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs –  
1,62 EUR/m3.

Salīdzinot ar šobrīd spēkā 
esošajiem, 2019. gadā apstiprinā-
tajiem tarifiem, ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifs pieaugs par 

0,07 eiro, bet kanalizācijas pakal-
pojuma tarifs – par 0,14 eiro.

SIA “Madonas ūdens”, tāpat 
kā daudziem citiem uzņēmu-
miem, kuri ražošanā vai pakalpo-
jumu nodrošināšanā izmanto 
elektroenerģiju, ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanas iz-
maksas ietekmējis elektroenerģi-
jas cenas pieaugums. Savukārt 
elektroenerģijas cenu pieaugumu 
ir ietekmējis ražošanas izmaksu 
kāpums dabasgāzes un CO2 emi-
siju kvotu cenu pieaugums, kā arī 
mazāk labvēlīgi laikapstākļi elek-
troenerģijas ražošanai no atjau-
nojamajiem resursiem hidroelek-

trostacijās un vēja stacijās.
Elektroenerģijas izmaksas uz-

ņēmumam jau pērn pieauga par 
43,8%, salīdzinot ar 2020. gadu. 
Savukārt jaunajos tarifos iekļau-
tās elektroenerģijas izmaksas 
pieaugušas par 56%, salīdzinot ar 
esošajos tarifos iekļautajām.

 SIA “Madonas ūdens” tarifu 
projektu SPRK apstiprināšanai 
iesniedza šī gada 18. martā. Ta-
rifa izvērtēšanas laikā uzņēmums 
iesniedza precizētu tarifu projek-
tu un tā izvērtēšanai nepiecieša-
mo papildu informāciju. Tā rezul-
tātā ūdensapgādes pakalpojumu 
tarifs tika palielināts par 0,02 

eiro un kanalizācijas pakalpoju-
mu tarifs – par 0,02 eiro, salīdzi-
not ar SPRK vērtēšanai sākotnēji 
iesniegto.

SPRK secināja, ka jaunie tari-
fi ir pamatoti un aprēķināti tādā 
apmērā, lai segtu SIA “Madonas 
ūdens” ūdenssaimniecības pakal-
pojumu izmaksas. SPRK tarifus 
apstiprina bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa (PVN), norādītie ta-
rifi ir bez PVN.

 Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisija ir neatkarīga 
valsts iestāde, kas Latvijā uzrau-
ga sabiedrisko pakalpojumu snie-
dzēju darbību, tirgus attīstību un 

rūpējas, lai iedzīvotāji saņemtu 
nepārtrauktus, drošus un kvali-
tatīvus sabiedriskos pakalpoju-
mus par ekonomiski pamatotu 
cenu. SPRK regulē sabiedriskos 
pakalpojumus enerģētikas, 
ūdenssaimniecības, elektronisko 
sakaru, pasta, depozīta iepakoju-
ma un sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanas nozarē. Plašāk – 
www.sprk.gov.lv.

 
IEVA LAZDIŅA,

Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas

sabiedrisko attiecību vadītāja

Madonas novada Sociālais 
dienests nodrošina sociālos 
pakalpojumus atbilstoši 
novada iedzīvotāju 
vajadzībām un saskaņā ar 
pašvaldības finansiālajām 
iespējām. 

Sociālie pakalpojumi – pasā-
kumu kopums, kas vērsts uz to 
personu pamatvajadzību apmie-
rināšanu, kurām ir objektīvas 
grūtības aprūpēt sevi vecuma 
vai funkcionālo traucējumu dēļ, 
un ietver sevī pakalpojumus per-
sonas dzīvesvietā un ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijās.

Madonas novadā pēc novada 
reformas sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas pakalpojumus in-
stitūcijā nodrošina: Barkavas 
pansionāts, Cesvaines un Dzel-
zavas sociālās aprūpes centrs,  
Ļaudonas pagasta pārvaldes 
Ļaudonas pansionāts, Mārcienas 
pansionāts, Lubānas sociālās ap-
rūpes centrs un Ērgļu sociālās 
aprūpes centrs.

Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām 
personām

Pašvaldības saistošie notei-
kumi nosaka, ka ilgstoša sociālā 
aprūpe un sociālā rehabilitācija 
institūcijā pilngadīgām perso-
nām ir pakalpojums, kas nodro-
šina pilnu aprūpi un sociālo 

rehabilitāciju personai, kura ve-
cuma vai veselības stāvokļa dēļ 
nespēj sevi aprūpēt, un ja nepie-
ciešamo pakalpojumu apjoms 
pārsniedz aprūpes mājās noteik-
to pakalpojumu apjomu. Tiesības 
saņemt pakalpojumu pirmām 
kārtām ir personai, kura dekla-
rējusi savu pamata dzīvesvietu 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā, bet, ja ir apmierināts 
Madonas novada iedzīvotāju pie-
prasījums pēc šī pakalpojuma, 
tad to par pilnu maksu ir tiesības 
saņemt ikvienam pastāvīgajam 
Latvijas Republikas iedzīvotājam 
(pensijas vecuma personai un 
personai ar funkcionāliem trau-
cējumiem, kurai nepieciešamā 
aprūpe pārsniedz aprūpei mājās 
noteikto apjomu).

Pakalpojuma pieprasīšanai 
personai vai tās likumiskajam 
pārstāvim jāvēršas pie sociāla-
jiem darbiniekiem pagastu un 
apvienību pārvaldēs vai Sociāla-
jā dienestā Madonā un uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu, 
jāiesniedz:

 � iesniegums;
 � iztikas līdzekļu deklarāci-

ja;
 � ģimenes ārsta izziņa par 

personas veselības stāvokli un 
par normatīvajos aktos noteikto 
medicīnisko kontrindikāciju ne-
esamību;

 � nepieciešamības gadījumā 
– psihiatra atzinums par speciā-

lo (psihiatrisko) kontrindikāciju 
neesamību;

 � citi dokumenti, ja tie ne-
pieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

Sociālais dienests piešķir pa-
kalpojumu rindas kārtībā, kas ir 
vienota visiem sociālās aprūpes 
centriem novadā. 

Sociālais dienests izvērtē 
personas un/vai tās apgādnieku 
iespējas samaksāt par saņemto 
pakalpojumu atbilstoši Minis-
tru kabineta noteikumos no-
teiktajam. Persona veic maksā-
jumu par pakalpojumu norma-
tīvajos aktos noteiktajā apjomā 
no pensijas vai valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalsta un/vai 
citiem ienākumiem. Naudas 
summa, kas paliek personas rī-
cībā pēc pakalpojuma samak-
sas, nedrīkst būt mazāka par 
normatīvajos aktos noteikto. Ja 
klients atzīts par trūcīgu, tad 
par pakalpojumu maksā viņa 
apgādnieki. Savukārt, ja klien-
ta apgādnieks normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā atzīts par 
trūcīgu, par pakalpojumu mak-
sā tā pašvaldība, kura ir pieņē-
musi lēmumu par pakalpojuma 
nepieciešamību. Pakalpojumu 
apmaksā no pašvaldības budže-
ta līdzekļiem Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajos gadīju-
mos. Lēmumu piešķirt vai at-
teikt pakalpojumu personai 
pieņem Sociālais dienests Mi-

nistru kabineta noteikumos no-
teiktajā kārtībā. 

Maksas apmērs par pakalpo-
jumu tiek noteikts saskaņā ar 
pašvaldības domes lēmumu.

Īslaicīga sociālā  
aprūpe institūcijā 
pilngadīgām  
personām

Cesvaines un Dzelzavas soci-
ālās aprūpes centrs ar atrašanās 
vietu Dzelzavā nodrošina īslaicī-
gu sociālās aprūpes institūcijā 
(sociālās gultas) pakalpojumu 
pilngadīgām personām. Tas ir 
pakalpojums personām institū-
cijā ar nepieciešamo aprūpi, kura 
apjoms pārsniedz aprūpei mājās 
noteikto pakalpojumu apjomu 
un kuru ģimenes locekļi nespēj 
nodrošināt personai nodarbinā-
tības vai citu iemeslu dēļ, pēc 
operācijas atveseļošanās periodā 
vai līdz pakalpojuma saņemša-
nai ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas institūci-
jā. Pakalpojums ietver diennakts 
uzturēšanos, pamatvajadzību 
nodrošināšanu, sociālās aprūpes 
un rehabilitācijas pakalpojumu. 
Šo pakalpojumu piešķir uz laiku 
līdz 3 mēnešiem vai līdz perso-
nai tas nav nepieciešams, vai tā 
ir uzsākusi saņemt ilgstošu soci-
ālo aprūpi un sociālo rehabilitā-
ciju institūcijā. 

Pakalpojuma pieprasīšanai 
personai vai tās likumiskajam 

pārstāvim Sociālajā dienestā jā-
uzrāda personu apliecinošs do-
kuments un jāiesniedz:

 � iesniegums;
 � iztikas līdzekļu deklarāci-

ja;
 � ģimenes ārsta izziņa par 

personas veselības stāvokli un 
par normatīvajos aktos noteikto 
medicīnisko kontrindikāciju ne-
esamību;

 � nepieciešamības gadījumā 
– psihiatra atzinums par speciā-
lo (psihiatrisko) kontrindikāciju 
neesamību;

 � citi dokumenti, ja tie ne-
pieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

Lēmumu piešķirt vai atteikt 
pakalpojumu pieņem Sociālais 
dienests Ministru kabineta no-
teikumos noteiktajā kārtībā.

Maksas apmērs par pakalpo-
jumu tiek noteikts saskaņā ar 
pašvaldības domes lēmumu.

Informēju, ka skaidrojumus 
un papildus informāciju var sa-
ņemt Sociālajā dienestā Blauma-
ņa ielā 3, Madonā, kā arī pie so-
ciālajiem darbiniekiem pagastu 
un apvienību pārvaldēs, infor-
mācija saziņai – mājaslapā www.
madona.lv.

Informāciju sagatavoja  
ILZE FĀRNESTE, 

Madonas novada Sociālā 
dienesta vadītāja

Par sociālās aprūpes un rehabilitācijas 
pakalpojumiem institūcijā

No šī gada 1. jūnija – jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi

Madonas novada pašvaldība 
uzsāks projekta “Rūpniecības 
ielas posmā no Augu ielas 
līdz dzelzceļa pārbrauktuvei 
atjaunošanu Madonā”.

Ir izstrādāta projekta tehnis-
kā dokumentācija, ko veica SIA 
“RK projekti”. Paredzēts atjaunot 
3,5 km posmu ar karsto asfaltu 4 
cm biezumā Rūpniecības ielas 
posmā no Augu ielas līdz dzelz-
ceļa pārbrauktuvei. Nav plānots 
atjaunot Rūpniecības un Raiņa 
ielas lokveida krustojumu, kā arī 
Rūpniecības un Saules ielas lok-
veida krustojumu, kuri tika at-
jaunoti 2016. gadā. 

Investīciju pieteikums tika ie-
sniegts Satiksmes ministrijā, 
kurā saskaņā ar rīkojumu Nr. 01-
03/217 “Par valsts budžeta valsts 

autoceļu fonda programmai pie-
šķirto līdzekļu lietošanu” ir ieplā-
noti valsts budžeta līdzekļi apakš-
programmā 23.06.00 “Valsts au-

toceļu uzturēšana un atjaunoša-
na” 2022. gadā. Satiksmes minis-
trija segs 70% no kopējām atjau-
nošanas darbu izmaksām.

Drīzumā tiks uzsākts projekts apvedceļa atjaunošanai
Madonas novada pašvaldības 

iepirkumu komisijā ir veikts ie-
pirkums, id. Nr. MNP2022/12, 
“Rūpniecības ielas (posmā no 
Augu ielas līdz dzelzceļa pār-
brauktuvei) atjaunošana Mado-
nā”. Atjaunošanas darbu kopējās 
izmaksas ir 540 507 eiro. Darbus 
veiks SIA “Limbažu ceļi”. Būvuz-
raudzības darbi uzticēti SIA 
“Sunlight avenue” par 1 179,75 
eiro. Darbu izmaksās iekļauts 
pievienotās vērtības nodoklis.

Madonas novada pašvaldības 
finansējums ir 162 151,10 eiro, 
kas ir 30% no nepieciešamā fi-
nansējuma būvdarbiem. Tam plā-
nots piesaistīt aizdevumu at-
bilstoši Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 143 “Noteikumi par 
kritērijiem un kārtību, kādā tiek 
izvērtēti un izsniegti valsts aiz-

devumi pašvaldībām Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazināša-
nai un novēršanai”.

Projekta īstenošanas laiks ir 
2022. gads.

Būvdarbu laikā Madonas no-
vada pašvaldība aicina autobrau-
cējus nepārsniegt atļauto brauk-
šanas ātrumu un būt piesardzī-
giem pie stūres, kā arī jau laicīgi 
atvainojamies ceļa lietotājiem 
par sagādātajām neērtībām.

Informāciju sagatavoja 
 IVETA RAIMO, 

Madonas novada 
Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste 



Atbalsts uzņēmējiem6 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada maijs

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. Turpinām stāstīt par Madonas novada sniegto atbalstu un 
uzņēmējiem, kas to jau ir izmantojuši. Iepazīstot to pieredzi, iespējams arī tu 
atklāsi sevī uzņēmēju un pieņemsi drosmīgu lēmumu uzsākt uzņēmējdarbību. 
Šajā numurā iepazīstinām ar SIA “MittHus” pieredzes stāstu. 

Par uzņēmumu SIA “MittHus”
Uzņēmums dibināts 2017. gada vasarā. Pirmais gads pagāja, lai 
ražotnes telpas pielāgotu darbam un šī būs ceturtā vasara, kopš aktīvi 
darbojamies. Mūsu ražotne atrodas Mētrienas pagastā un tajā top 
rūpnieciski ražotas dzīvojamās koka karkasa mājas, kas radītas pēc 
individuāliem pasūtījumiem. Sniedzam siltināšanas pakalpojumu, 
izmantojot beramo vati, kā arī izbūvējam plātnes veida pamatus, kas ir 
īpaši energoefektīvi un piemēroti koka karkasa mājām.

Uzņēmumu vada Aivis un Lauris Mitenieki.

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:

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

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

Uzņēmuma izveidošana ir lie-
lā mērā saistīta ar vēlmi atgriez-
ties no darba gaitām ārzemēs. 
Lauris Zviedrijā tobrīd bija strā-
dājis jau gandrīz 10 gadus, bija 
uzkrāta pieredze, iegūti kontak-
ti un bija radusies milzīga vēlme 
atgriezties Latvijā. Zviedrijā kopā 
ar Lauri strādājām ciematu dzī-
vojamo māju būvniecībā. Nepār-
traukti bijām domājuši par to, kā 
atgriezties Latvijā, bet aizvien 
izmantot kontaktus Zviedrijā. 
Mētrienā bija iespēja iegādāties 
telpas, un tā šķita kā zīmīga aps-
tākļu sakritība.

Sākot darīt, sapratām, ka Lat-
vijā šajā jomā mums līdzīgu uz-
ņēmumu ir krietni vien vairāk, 
kā domājām, un, privātmāju būv-
niecībai paliekot aktīvākai, šādu 
uzņēmumu skaits arvien pieaug.

Esam gandarīti par to, ka 
darbojamies vietā, kur esam au-
guši, gājuši skolā un kur aizvien 
dzīvo mūsu vecāki. Ne vienmēr 
ir finansiāli izdevīgi darboties 
vietā, kas ir tālāk no apdzīvota-
jiem centriem, jo transports un 
ceļā pavadītais laiks nozīmē iz-
maksas. Tomēr gandarījums, ka 
esam radījuši darba vietas savā 
dzimtajā pusē, atsver šīs izmak-
sas. Lepojamies ar saviem darbi-
niekiem, kur katram ir svarīga 
loma uzņēmuma attīstībā. Mā-
cāmies un augam kopā.

Kādus Madonas novada 
piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim esat 
izmantojuši?

Par savu ideju pastāstījām 
Madonas novada pašvaldības 
grantu konkursā “Madona var la-
bāk”, tur saņēmām atbalstu. Tā-
pat arī esam izmantojuši atbalstu 
sertifikācijai un uzņēmumu sa-
darbības projektam. Lai spētu at-
tīstīties, mums ļoti noderēja da-
lība Madonas biznesa inkubatorā. 

Kā šis pašvaldības atbalsts 
ir sekmējis uzņēmuma 
attīstību?

Pašvaldības izsniegtais grants 
4000 EUR apmērā bija labs starta 
atbalsts, lai iegādātos pirmos ins-
trumentus, un tā mums bija “zaļā 
gaisma”, sapratām, ka ne tikai 
mums pašiem ideja liekas īsteno-
jama, bet arī kādam no malas. 
Inkubatora atbalsts mums palī-
dzēja iet uz priekšu lielākiem so-
ļiem, nekā to būtu spējuši darīt 
tikai saviem spēkiem.

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

Uzņēmēju sadarbības projekta 
ietvaros mums, trim Mētrienas 
uzņēmumiem (“MittHus” SIA, 
“Naturhaus” SIA un “Meetra” 
SIA), bija iespēja iegūt līdzekļus 
1000 EUR apmērā, lai veicinātu 
savu pamanāmību. Atbalsta sum-
ma trīs uzņēmumiem šķietami 
nav liela, bet mums par šo sum-
mu izdevās izgatavot izkārtnes, 
noformēt transportlīdzekli ar uz-
ņēmuma reklāmas informāciju 
utml.

Esam saņēmuši arī atbalstu 
1000 EUR apmērā uzņēmuma ser-
tifikācijai. Pateicoties šim atbals-
tam, esam ieguvuši 3 ISO sertifi-
kātus, kas apliecina kvalitātes 
atbilstību, apkārtējās vides sau-
dzēšanu un darba vides atbilstību.

Vai piesaistīt pašvaldības 
finansējumu bija viegli?

Mūsuprāt, tas nebija sarežģīti. 
Viennozīmīgi, to bija vērts darīt. 
Ja nolūks ir attīstīt savu ideju vai 
pilnveidot savu uzņēmumu, nevis 
vienkārši iegūt piedāvātos naudas 
līdzekļus, tad nevajadzētu būt 
problēmām ar finansējuma pie-
saisti.

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

Droši mēģiniet. Jums izdosies! 
Un pat ja neizdosies – jūs būsiet 
izdarījuši vairāk, kā citi, kuri ne-

maz neuzdrīkstējās pamēģināt. 
Ne vienmēr ir viegli un bieži vien 
pat nākas sev atkal un atkal atbil-
dēt uz jautājumu – kāpēc man to 
vajag. Bet tie gandarījuma un lep-
numa piepildītie brīži, kad tu vari 
atskatīties uz paveikto, atsver 
visu. 

No savas pieredzes varam 
droši teikt, ka Madonas novadā ir 
atbalstoša vide uzņēmējdarbības 
attīstīšanai.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas 

speciālisti

Uzņēmuma publicitātes foto
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Vai zināji, ka Madonas 
novadā ir 12 muižas, kas 
atvērtas tuvāku un tālāku 
ciemiņu uzņemšanai?

Apceļojot novada muižas, 
tevi gaida: ainaviskas pastaigas 
pa senajiem muižu parkiem; iz-
zinoši vietējo gidu stāsti; izstā-
žu zāļu un muzeju kolekciju ap-
meklējumi; vīnu degustācijas 
un muižkungu cienīgas maltī-
tes; pasākumu un privātu vie-
sību apmeklējumi; tālākiem 
ciemiņiem – nakšņošana vidē 
ar vēstures akcentu pieskārie-
niem. 

Vasaras gaitā digitālajos tū-
risma informācijas nesējos www.
visitmadona.lv un facebook/Vi-
sitMadona katru mēnesi īpašāk 
izcelsim 2 līdz 3 mūsu novada 
muižas. Pastāstīsim par katras 
muižas tūrisma piedāvājumu,  
sagatavosim nelielus video ieska-
tus, piedāvāsim vienas dienas 
tūrisma maršrutus, kuros būs ie-
kļauta izceltā muiža un intere-
santākās apkārtnes tūrisma vie-
tas. 

Ērtākai ceļošanai, iesakām 
izmantot www.visitmadona.lv pie-
ejamo interaktīvo Madonas no-
vada tūrisma karti. Tajā ir izvei-
dota atsevišķa sadaļa “Muižas un 
pilis”. Starp citu, karte piedāvā 
arī maršruta plānošanas iespējas 
(atverot objekta aprakstu,
jāizvēlas 
zaļā podzi-
ņa “Sākt 
maršru-
tu”). Karte 
pieejama 
šeit: 

Iepazīsti  
Madonas novada  
muižas  

Lubānas muiža. 19. gs. beigās 
platības ziņā lielākā muiža Vi-

dzemē. Saglabājusies 
klēts, pagrabi, darba zir-
gu staļļi, sierotava, alus 

brūzis. Klētī darbojas Lubānas 
vīnotava (ekskursija, degustāci-
jas, vīna un suvenīru iegāde, tel. 
23009410, vinotava.lv, fb/luba-
nasvinotava).  Gides stāsti par 
Lubānu un muižas laikiem (tel. 
26374962).  Parka iela 6, Lubāna.

Šovasar ieplāno Madonas novada muižu apceļošanu

Dzelzavas muižas pils. 
Baroka stila kungu māja 
(1767), 19. gs. parks. Pils 

ēkā atrodas skola, atjaunotas 
muižas kompleksa ēkas, sporta 
un rotaļu laukumi. Teritoriju var 
brīvi apmeklēt. Atraktīva ekskur-
sija ar gidu (tel. 29285162, 
26130697). Dzelzavas pils, Dzel-
zava.

Grašu pils. Klasicisma 
stila kungu mājā (1784) 
darbojas viesnīca, pili ie-

skauj barokāls parks. Naktsmītne, 
grupu  ēdināšana pēc pieteikuma, 
svinību vieta, sauna, biljards, 
piknika vieta, ainaviska apkārtne 
pastaigām. Pēc pieteikum –a pils 
iekštelpu apskate. Netraucējot 
viesiem, teritoriju var brīvi ap-
meklēt. Graši, Cesvaines pag., tel. 
29448937, hotelgrasupils.lv

Cesvaines pils un mui-
žas komplekss. 19. gs. 
beigu eklektisma stila pils 

(apskatāma daļa pils iekštelpu, 
muzejs, izstādes, tornis, pagrabs; 
ekskursijas, telpu noma). Roman-
tisks ainavu parks (ap 30 ha), labi 
saglabājies 18.–19. gs. muižas ap-
būves komplekss (pastaigu marš-
ruts ar info stendiem, kafija, at-
pūtas vietas). Bijušajos zirgu staļ-
ļos darbojas Cesvaines Tūrisma 
centrs (gida pakalpojumi pilsmui-
žā, izzinošas spēles). Pils iela 2, 
Cesvaine, tel. 26172637, fb/Visit-
Cesvaine.

Biksēres muiža. Kungu 
mājā (19. gs.) ir Sarkaņu 
pagasta pārvalde, klētī  –

senlietu kolekcija, parkā izvieto-
ti ap 20 vides objekti, no muižas 
pagalma paveras tāls panorāmas 
skats, ir vairākas atpūtas vietas, 
kafijas stends. Teritoriju var brīvi 
apmeklēt, ekskursija ar gidu (tel. 
28621303). Biksēres muiža, Bik-
sēre, Sarkaņu pag.

Biržu muiža Madonā. 
Kopš 19. gs. piederējusi 
Cesvaines Vulfu dzimtai. 

Muižas klētī ir Madonas muzejs 
un Tūrisma informācijas centrs. 
Piedāvājumā ir izstādes, izglīto-
jošās programmas, ekskursija ar 
gidu pa Madonu, izzinoša prog-
ramma pilsētvidē “Kā būvēta Ma-
dona”, audio gida maršruts pa 
Madonas centru. Skolas iela 10a, 
Madona, tel. 64823844, 
27294005, madonasmuzejs.lv.

Zalgauskas muiža. Pirm-
sākumi datējami ap 1730. 
gadu. Neliela muiža da-

biskā lauku vidē, saimnieku dzī-
ves vieta. Ekskursija, interjera un 
pagrabu apskate, Aronas upes 
senleja, apslēptās mantas meklē-
šana, šaušana ar arbaletu, mak-
šķerēšana, laiva, iespēja peldē-
ties, piknika un telšu vietas, ve-
losipēdi, teleskops, pirtiņa, 
naktsmītne. Apmeklējums pēc 
pieteikuma. Zelgauska, Aronas 
pag., tel. 29531812.

Mārcienas muiža.  Ēkas 
tagadējo veidolu ieguvu-
šas ap 1908. gadu. Resto-

rāns, SPA kūrorts (procedūras, 
pirtis, sauna, burbuļvanna, ba-
seins, sāls istaba), aktīvā atpūta 
(SUP dēļi, velosipēdi, laiva, iespē-
ja peldēties), atpūta (piknika vie-
ta ar grila namiņu, pirts ar kub-
lu), naktsmītne (hostelis un vies-
nīca). Netraucējot viesiem, teri-
toriju var brīvi apmeklēt. Lejas 
Patmalnieki, Mārcienas pag., tel.  
64807300, 26335000, www.mar-
ciena.eu. 

Vestienas muiža. Muiža 
būvēta 18. gs. uz bijuša-
jiem skanstes munīciju 

pagrabiem. Ekskursija ar gidi pa 
muižas apkārtni (tel. 26807209), 
juveliera Jura Leitāna darbnīca 
(tel. 26596295), atpūtas vieta. Te-
ritoriju var brīvi apmeklēt. Ves-
tienas muiža, Vestiena. 

Sausnējas muiža. Muižas 
dzīvojamā ēka sagrauta 
otrā pasaules kara laikā. 

Kalpu mājā iekārtots Sausnējas 
pagasta vēstures muzejs. Divos 
stāvos izvietotas etnogrāfijas 
priekšmetu, mūzikas instrumen-
tu un seno darba rīku kolekcijas, 
var izkalt Strūves ģeodēziskā loka 
punkta “Sestu-kalns” piemiņas 
monētu. Līdumi, Sausnēja, Saus-
nējas pag., tel. 26284889.

Ērgļu viduslaiku pils 
parks. 14. gs. šeit atradu-
sies viduslaiku pils, 19. 

gs. muiža. Šobrīd parks ir iecie-
nīta atpūtas un pastaigu vieta, 
redzami Ērgļu sargsuņi, roman-
tiska lapene, R. Blaumaņa dzim-
šanas vieta, trošu tilts pār Ogres 
upi, ir rotaļu laukums. Ekskursija 
ar gidi (tel. 26401340). Parka iela 
1, Ērgļi, fb/erglusargsuni.

Jumurdas muiža. Muižas 
kungu māja celta ap 
1856. gadu.  Šobrīd pils 

atjaunota no ārpuses, stallis, kal-
pu un dārznieka mājas kļuvušas 
par viesnīcu, ūdens tornis par 
skatu torni, laidars par pirti, alus 
pagrabs par saimniecības ēku. 
Ekskursija ar gidi (tel. 29400442), 
viesnīcas komplekss (tel. 
29282601). Netraucējot viesiem, 
teritoriju var brīvi apmeklēt.  Ju-
murdas muiža, Jumurda, fb/Ju-
murdasMuiza.

Piedāvājuma “Iepazīsti Mado-
nas novada muižas” komandā 
darbojas novada tūrisma centru 
speciālisti, muižu saimnieki un 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji.

SANITA SOMA,  
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore, 
tel. 29130437

Jau otro gadu Madonas novada pašvaldība veic 
aptauju ar mērķi apzināt Madonas novada 
bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
iespējas un jauniešu iesaisti jaunatnes 
politikas veidošanā pašvaldībā. Apkopotie 
anketu rezultāti palīdz apzināt jauniešu domas 
un vēlmes jauniešiem paredzēto pakalpojumu 
kvalitātes, infrastruktūras un aktivitāšu  
uzlabošanai. Ļauj izdarīt secinājumus par 
veidiem, kā labāk sasniegt un iesaistīt 
jauniešus Madonas novada pašvaldības 
aktivitātēs. 

Lai veidotu Madonas novadu par jauniešiem 
draudzīgu vietu, priecāsimies, ja veltīsi dažas mi-

nūtes no sava laika, lai aizpildītu šo aptaujas anke-
tu. Mums ir svarīgs tavs viedoklis. 

Nolasi QR kodu un aizpildi anketu!   
Gaidīsim Tavas atbildes līdz  
2022. gada 30. maijam.  
Anketas ir anonīmas un atbildes  
tiks izmantotas apkopotā veidā. 

Informāciju sagatavoja INGA STRAZDIŅA,
Madonas novada Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas vecākā speciāliste
jaunatnes un ģimenes politikas jomā
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LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā pavasaris iesācies 
darbīgi – noslēgusies jauno 
inkubācijas un pirmsinkubācijas 
dalībnieku uzņemšana, kā arī 
papildinājies abu programmu 
absolventu pulks. 

21. martā norisinājās konkurss 
par iespēju iestāties inkubācijas 
(INK) programmā. Saņēmām 10 
pieteikumus, bet konsultatīvā ko-
misija klātienē noklausījās deviņas 
prezentācijas. Pēc komisijas lēmu-
ma Madonas biznesa inkubatora 
dalībnieku kopiena ir kļuvusi par 7 
komersantiem bagātāka. Un tie ir:

“TreeLand” SIA – kāpslīši un 
rotaļu laukumiņi bērniem (facebo-
ok.com/treeland.kids/);

“WISE meal” SIA – augu 
valsts maltītes pamats kokteilim, 
bagātināts ar superproduktiem (ht-
tps://wisemeal.eu/);

“MetWorks” SIA – izjaucamas 
dizaina mēbeles ar metāla korpusu 
un koka elementiem (https://swing-
box.eu/shop/);

“doopsis” SIA – atkārtoti lie-
tojamas auduma autiņbiksītes ma-
zuļiem (https://www.doopsis.com/);

“A Ceramics” SIA – akmens-
masas trauki kroņu formā (https://
www.facebook.com/ACeramics);

“BOLD ECO” SIA – ekoloģiskas 
attīstošās rotaļlietas bērniem un 

Aktualitātes LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā

Ģimeņu diena Praulienas “Pasaciņā”
Pēc ilgāka klusuma perioda 
Praulienas “Pasaciņa”  
aicināja uz kopīgu  
darbošanos un atpūtu bērnus 
kopā ar vecākiem. 

Ģimeņu dienas aktivitātes at-
klāja vadītāja Daiga Maderniece, 
izsakot prieku, ka atkal varam 
pulcēties, lai svinētu svētkus 
kopā. Bērni sveica savus vecākus 
ar dziesmām, dzejoļiem, dejām, 
rokdarbiem, apsveikumiem un 
savu mazo rociņu izaudzētajiem 
augiem podiņos.

Katra ģimenīte darbojās sta-
cijās: ”Dejo un dziedi”, “Sajūtu 
stacija”, “Veļas diena”, “Ceļam 
māju”, “Krāsainās bumbiņas”, 
”Lauku sēta”, “Nost no ceļa”, 
“Riņķis paukš”, “Izveido ziedu”, 
“Jautrais lēciens”, “Pārvari šķērs-
li”, “Noķer mani”,” Lidojošā spal-

dizaina priekšmeti no koka;
“R4S” SIA – kāzu plānošanas 

portāls (https://digi.wedding/).   
Noslēgušās pirmsinkubācijas 

(PINK) 2021. gada rudens grupas 
apmācības. 28. martā ar lepnumu 
skatījāmies un klausījāmies tajā, 
ko pa pusgadu ir paveikuši 2021. 
gada rudenī uzņemtie PINKi.  
Kopiena ir kļuvusi par vairākiem 
speciālistiem bagātāka – zinām, 
pie kā pasūtīt gardas un skaistas 
tortes, pie kā vērsties, lai dotu sa-

vam dārzam jaunu elpu. Tāpat zi-
nām, kam jautāt par grafisko dizai-
nu un kur izgatavot kartona kastes. 
Mums ir zināms, pie kā vērsties, 
kad trūkst C vitamīna – esam par 
diviem cidoniju pārstrādes produk-
tu ražotājiem bagātāki! Tāpat gai-
dīsim, kad mūs priecēs kleitas ar 
bērnu zīmējumiem un bio kosmē-
tika bērniem. 22. aprīlī kopīgā iz-
laidumā tikās abas 2021. gadā 
PINK mācības uzsākušās grupas. 
Pasākums bija piepildīts ar atkal-

satikšanās prieku, smiekliem, ak-
tivitātēm un turpmāko plānu ap-
spriešanu.

LIAA Madonas biznesa inkuba-
tora absolventu pulkam pievieno-
jas SIA “AUTEM”, kas madonie-
šiem un pilsētas viesiem pazīstams 
kā “KEBABOSTA”. 19. aprīlī apri-
tēja četri gadi, kopš uzņēmums no-
slēdza inkubācijas līgumu. Priecā-
jamies par paveikto un vēlam veik-
smi tālākā attīstībā. Ja vēl neesi 
nogaršojis gardos kebabus, dodies 

uz Madonu, Rīgas ielu 6! 
Ir sākušās pirmsinkubācijas 

skolas apmācības 21 jaunajam da-
lībniekam, kas vēlas attīstīt savu 
biznesa ideju un pārbaudīt tās dzī-
votspēju. Dalībnieku reģionālais 
sadalījums – 8 no Gulbenes nova-
da, 5 no Alūksnes novada, 6 no 
Madonas novada, kā arī 2 no Cēsu 
novada. Uzņēmējdarbības idejas ir 
visdažādākās – dalībnieki piedā-
vās pirtnieka un kravas pārvadā-
jumu pakalpojumus, kā arī grā-
matvedības kārtošanu, tiek plā-
nots attīstīt bērnu pieskatīšanas 
un spēļu istabas. Tekstilizstrādā-
jumu ražošana un apdruka, kā arī 
aksesuāru veidošana arī ir dažas 
no idejām. Tāpat tiek domāts par 
pārtikas nozari – kā nodrošināt 
svaigus dārzeņus ik dienu un pa-
lutināt savus četrkājainos draugus 
ar kādu gardumu. Dalībnieku vidū 
ir idejas arī par jaunu naktsmītni 
Madonas novadā, kā arī par node-
rīgām lietām, dodoties dabā – 
malkas kastēm un šūpuļkrēsliem. 
Priecājamies par dalībnieku atsau-
cību un vēlam veiksmi, izturību 
un neapsīkstošas idejas! 

Informāciju sagatavoja  
ZANE RADŽĒLE, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vecākā 

projektu vadītāja

va” “Kopā varam”, “Labu apetīti”, 
kurās virmoja pozitīvas emocijas, 
kad vecāki  kopā ar mazuļiem sa-
centās gan kustībā un veiklībā, 

gan mākslā un sajūtās.
Īpašs paldies Praulienas pa-

gasta pārvaldei par iespēju vizi-
nāties jautrajā vilcieniņā, kuru 

prasmīgi vadīja Aleksandrs Kei-
dāns, izvizinot gan bērnus, gan 
vecākus, gan audzītes. 

Pēc baskāju takas izstaigāša-
nas, dažādu produktu izgaršoša-
nas, pēc  divu brīnišķīgu gleznu 
tapšanas, darbošanās lauku 
sētā – bumbiņas vadīšanas ar 
kriketa nūju, jautro riņķu meša-
nas un lidojošās bumbiņas no-
tveršanas, boulinga spēles, krā-
saino bumbiņu mešanas krāsai-
nos riņķos, vingrinātas rokas, 
metot šautriņas, makšķerējot zi-
vis, dejotprasmes parādīšanas, 
stacijā “Labu apetīti!” gardās 
pusdienas svaigā gaisā bija tieši 
laikā! 

Visi pasākuma apmeklētāji 
atzinīgi novērtēja gardo zupu! 
Paldies čaklajām pavārītēm, kas 
ēdienu vienmēr gatavo ar mīles-
tību!

Vērojot ģimenes, sapratām, 
ka kopā var pārvarēt jebkuru 
šķērsli un pasmaidīt arī tad, ja 
viss uzreiz neizdodas, jo galve-
nais – kopīgi pavadīt laiku. Prie-
cēja vecāku sadarbība ar bēr-
niem, pamācot, parādot, uzmun-
drinot!

Paldies visām Pasaciņas Fe-
jām! Ikviena iesaistījās, lai pasā-
kums izdotos lieliski. Lietus mā-
konīši atkāpās un no zilajām de-
besīm mūs sveicināja silta saulīte. 

Paldies par skaistajiem 
mākslas darbiem, kas dara mūsu 
iestādes apkārtni krāšņāku –  
daudzveidīgiem un radošiem dar-
biņiem, kurus bērni gatavojuši 
kopā ar vecākiem.

Praulienas pagasta PII 
“Pasaciņa” vārdā – 

INESE KOLNEJA

8. maijā Limbažos 
norisinājās Lielo lakatu 
festivāls, kas tika veltīts 
Mātes dienai. Festivāls 
pulcēja audējus no visiem 
Latvijas novadiem, kas 
izrādīja pašu darinātos, tāpat 
pirktos, dāvinātos, mantotos 
un lienētos  lakatos. Tā kā 
festivāla dalībnieku skaits 
sniedzās pāri diviem simtiem, 
tad ikviens interesents 
varēja vērot lakatu rakstu un 
krāsu dažādība, kas izcēla 
katra lakata unikalitāti un 
skaistumu. 

Uz festivālu no Madonas no-
vada bija devušās arī Sarkaņu 
amatu skolas, Cesvaines rokdarbu 
un aušanas studijas dalībnieces 

Lielo lakatu festivāls Limbažos
kati”. Izstādē skatāmi 200 austie 
lielie vilnas lakati “Dzilnas” audē-
jām raksturīgās kompozīcijās un 
lakati, kas austi no dabas krāsvie-
lās krāsotām dzijām, kā arī parau-
gi – vēsturiskie lakati no muzeju 
un privātajiem fondiem. 

Festivāla turpinājumā visi da-
lībnieki pulcējās vērienīgā un 
krāšņā gājienā pa Limbažu ielām. 
Kopā ar mūsu novada pārstāv-
jiem, gājienā devās Madonas sim-
bols Gailis, kas ar savu krāsaino 
tērpu piesaistīja kuplā pulkā sa-
nākušo gājiena vērotāju uzmanī-
bu. Madonas vārds svētkos izska-
nēja arī ar ziņu, ka jau šā gada 
septembrī Madonas Nnovadpēt-
niecības un mākslas muzeja izstā-
žu zālēs plānota Latvijas Nacio-
nālā kultūras centra izstāde “La-

kati austi, adīti, tamborēti”. 
Festivāls noslēdzās ar visu da-

lībnieku tikšanos  Limbažu Vienī-
bas parkā, kur dalībniekus priecē-
ja Limbažu kultūras nama paš-
darbnieku kolektīvi. Izskaņā tika 
veidots zīmējums un viens kopīgs 
lakats. 

Mājupceļā Madonas puses 
rokdarbnieces un audējas iegrie-
zās Dzērbenes pilī, lai apskatītu 
cimdu izstādi “Ko stāsta tavs 
cimds”, kas veltīta dzērbenietei 
Tautas daiļamata meistarei, adī-
tājai un domātājai Jettei Užānei.

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas vadītāja

un biedrības “Ābele” dalībnieces 
no Mētrienas.

Festivāla ietvaros Limbažu kul-

tūras nama TLMS “Dzilna” atklāja 
savu grāmatu “Vasaras lina tērps 
Vidzemē” un izstādi “Divsimts la-

Pirmsinkubācijas (PINK) 2021. gada rudens grupu apmācību izlaidums.
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“Dzīves piedzīvojums ir mācīties,
Dzīves mērķis ir augt.”

                       /V.A.Vards/

Šī gada 12. maijā notika 
Madonas novada Centrālās 
administrācijas Izglītības 
nodaļas rīkotais Madonas 
novada mācību priekšmetu 
olimpiāžu un konkursu 
noslēgumu pasākums, kas 
pēc 2 gadu pārtraukuma 
atkal varēja notikt klātienē, 
šoreiz jaunbūvētajā Madonas 
pilsētas vidusskolas aktu zāle. 

Uz pasākumu tika aicināti 
2021./2022. mācību gada laikā 
Madonas novada pašvaldībā no-
tikušo mācību priekšmetu olim-
piāžu, konkursu laureāti, zināt-
niski pētniecisko darbu autori, 
valsts līmenī augsti novērtētie 
skolēni, kā arī viņu skolotāji.

Arī šis mācību gads ir bijis 
īpašs ar dažādiem izaicināju-
miem un pārbaudījumiem saistī-
bā ar epidemioloģisko situāciju 
valstī, līdz ar to prasījis daudz 
lielāku atdevi mācību darba plā-
nošanā un norises organizēšanā.

Kopumā olimpiādēs un kon-
kursos, kas tika organizēti gan 
klātienē, gan attālināti, piedalī-
jušies 320 skolēni no Madonas 
novada un Varakļānu novada ap-
vienības 16 skolām. Tas ir maz-
liet vairāk nekā pagājušajā gadā, 
kad piedalījās 283 skolēni. Kopu-
mā iegūtas 91 godalgotas vietas, 
29 pirmās vietas, 35 otrās vietas 
un 27 trešās vietas, kā arī 19 at-
zinības. 

Īpaši izceļami ir panākumi 
valsts olimpiādēs, to laureāti ir: 

Rachel Lisa Barovska, kura 
ieguvusi I pakāpi vācu valodas 
valsts olimpiādē pedagogs: Sand-
ra Sprukule);

Edvards Jermacāns, kurš ie-
guvis II pakāpi bioloģijas valsts 
olimpiādē (pedagogs: Agita Bēr-
ziņa);

Sabīne Zane Cirmuška, kura 
ieguvusi III pakāpi bioloģijas 
valsts olimpiādē (pedagogs: Sar-
ma Dimpere);

Mārcis Šķēls, kurš ieguvis III 

pakāpi vēstures valsts olimpiādē 
(pedagogs: Emerita Beļauniece);

Elīza Elsiņa, kura ieguvusi III 
pakāpi vēstures valsts olimpiādē 
(pedagogs: Emerita Beļauniece).

Skolēnu zinātniski pētniecī-
bas darbu apvienības konkursā 
piedalījās 15 zinātniski pētniecī-
bas darbi dažādās jomās, no ku-
riem 12 ieguva godalgotas vietas. 
Šie 12 zinātniski pētnieciskie 
darbi piedalījās valsts zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā, kur 
3 ieguva pakāpes un 1 atzinību.

Valsts zinātniski pētniecības 
darbu konkursa laureāti: 

Annija Īvāna, kura ieguvusi 
II pakāpi dabaszinātņu nozares 
grupā (pedagogs: Jekaterina Ļit-
vina);

Elīza Elsiņa, kura ieguvusi III 
pakāpi humanitārās un mākslas 
zinātņu grupā (pedagogs: Kristī-
ne Lukaševica).

Marija Mežāne, kura ieguvu-
si III pakāpi medicīnas un veselī-
bas zinātnes grupā (pedagogs: 
Gita Eiduka);

Madara Lukaševica, kura ie-
guvusi atzinību un veicināšanas 
balvu no  Labklājības ministrijas 
par zinātniski pētniecisko darbu, 

Par mācību priekšmetu olimpiādēm 
kas aktualizē sociāli nozīmīgus 
jautājumus (pedagogs: Emerita 
Beļauniece).

Godalgotos laureātus sveica 
un pasākumu kuplināja arī Lubā-
nas vidusskolas muzicējošā gru-
pa (pedagogs Teresija Pelša), kā 
arī Lubānas vidusskolas 1.–4. 
klašu meiteņu ansamblis (vadī-
tāja Astra Šķēle) ar dažādiem 
muzikālajiem priekšnesumiem.

Pasākuma noslēgumā Izglītī-
bas nodaļas novēlējums skolē-
niem skanēja sekojuši: “..arī 
turpmāk rast jaunas idejas, prāta 
uzbudinājumu, izpratnes trium-
fu, skata skaidrību, dzirdes asu-
mu, tiekšanos pēc jauniem atklā-
jumiem, darīt vislabāko, ko vien 
spējat – nebaidīties riskēt, jo dzī-
ve ir spēle. Spēlējiet to!”

Sakām milzīgu paldies un 
sirsnīgu pateicību skolotājiem un 
ģimenēm par ieguldīto laiku un 
sniegto atbalstu, pieredzi un zi-
nāšanām bērnu izglītošanā, ļau-
jot tiem sasniegt augstus rezul-
tātus mācību priekšmetu olimpi-
ādēs un konkursos. Vēlam ikvie-
nam skolēnam, lai arī turpmāk 
mācības sniedz prieku un ganda-
rījumu, lai mācīšanās un iecerē-
to mērķu īstenošana varētu no-
ritēt nepārtraukti un veiksmīgi!

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada 

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Karjeras attīstības 
atbalsta projekts 
S.A.M.8.3.5.0/16/I/001 
“Karjeras atbalsts vispārējās 
un profesionālās izglītības 
iestādēs” šajā mācību gadā 
kā vienu no prioritātēm ir 
izvirzījis vecāku lomu un 
iesaisti bērna karjeras izvēlē.

Jau agrīnā vecumā bērns jūt, 
ka viņam piemīt zināmas pras-
mes un talanti, un izvēlas nodar-
bes, kas viņam patīk. Jo agrāk 
cilvēks apgūst pašanalīzes pras-
mes un iepazīst sevi, jo viņam ir 
vieglāk pielāgoties dzīvei un at-
rast savu aicinājumu. Vecākiem 
ir būtiska loma šajā procesā. Ģi-
menes dzīves apstākļi, kurus vei-
do vecāku sociālais statuss, pro-
fesija, materiālā labklājība un 
izglītība, nenoliedzami ietekmē 
bērna karjeras izvēli. 

Lai konstatētu jauno cilvēku 
viedokli par vecāku lomu viņu 
karjeras izvēlē, tika veikta aptau-
ja Madonas pilsētas vidusskolas 
7.–12. klašu posmā.

Uz jautājumu “Kādai vajadzē-
tu būt sarunai starp vecākiem un 
bērnu par viņa nākotni un karje-
ru?” skolēnu visbiežāk izvēlētās 
atbildes bija sekojošas – respek-
tējot manas domas un viedokli; 
bez steigas un brīvā atmosfērā; 
atklātai un godīgai; izvairoties 
no strīdiem; nesalīdzinot mani ar 
sevi vai citiem bērniem ģimenē 
vai skolā.

Savukārt uz jautājumu – 
“Kāds varētu būt vēlamais at-

Vecāku loma bērna tālākizglītībā un karjeras izvēlē

balsts no taviem vecākiem?”
TOP 5 atbildes bija: uzklausa 

manas domas vai bažas nekriti-
zējot; emocionāli atbalsta grūtos 
brīžos; uzmundrina, iedrošina un 
motivē; dalās ar savu pieredzi lī-
dzīgās situācijās; tic man, manām 
spējām un to pasaka mūsu saru-
nas laikā.

Apkopojot skolēnu atbildes un 
speciālistu viedokli, tika izveido-
ti 6 ieteikumi, kā vecāki varētu 
atbalstīt savus bērnus tālākizglī-
tības un karjeras ceļa izvēlē?

Uzklausiet un sadzirdiet.
“Savas dzīves svarīgākos vār-

dus mēs pasakām klusējot.” Paulu 
Koelju

Bērnam nozīmīgs ir nedalīts 
laiks, kuru vecāki velta viņam, 
vienkārši uzklausot idejas un ba-
žas, kuras viņš izsaka par savu 
dzīvi un tālākizglītību pēc skolas 
absolvēšanas. Ļoti bieži ar to arī 
pietiek. Jaunajam cilvēkam ir bū-
tiski tikt sadzirdētam.

Sarunājieties un dalieties 
pieredzē.

“Viena no sarežģītākajām lie-
tām dzīvē ir iemācīties, kurus tiltus 
ir vērts šķērsot un kurus - sadedzi-
nāt.” Opra Vinfrija

Nākamais posms ir saruna, 
kura norit bez kritikas un pamā-
cībām, kura ir balstīta uz faktiem 
un vecāku pieredzi līdzīgās si-

tuācijās. Bērniem ir svarīgi dzir-
dēt arī tādu pieredzi, kas atspo-
guļo kļūdas, kuras ir palīdzējušas 
vecākiem augt un attīstīties da-
žādās jomās un lomās. Sarunas 
laikā ir vērtīgi painteresēties par 
bērna nodarbēm ārpus skolas, no-
skaidrot, kas viņam patīk un in-
teresē, un uzdrošināties to pamē-
ģināt kopā ar savu bērnu. 

Kopā ar ģimeni pavadītais 
laiks ir vērtīgs gan bērnam, gan 
vecākiem, jo pētījumā par bērnu 
labsajūtu secināts, ka Latvijā ir 
viens no starptautiski zemāka-
jiem rādītājiem emocionālā atbal-
sta saņemšanā ģimenē. Katrs tre-
šais bērns nejūt ģimenes atbalstu, 
bet katrs piektais bieži strīdas ar 
vecākiem. Šie dati apliecina, ka ir 
nepieciešams pievērst uzmanību 
tam, lai bērni ir pilnvērtīgi aprū-
pēti, jūtas droši un ģimenē kopā 
pavadītais laiks būtu kvalitatīvs. 

Atbalstiet un palīdziet.
“Tu nekad nevarēsi šķērsot 

okeānu, ja baidīsies izlaist krastu 
no redzesloka.” Andrē Gidē

Palīdziet savam bērnam no-
skaidrot un saprast, cik labi viņš 
pazīst pats sevi – savu raksturu, 
vērtības, vajadzības un vēlmes, 
kurā izglītības posmā viņš atro-
das pašreiz un kāds varētu būt 
viņa tālākizglītības ceļš. Kopīgi 
meklējiet un izpētiet materiālus 

par tālākizglītības un karjeras 
veidošanas iespējām. Mudiniet un 
motivējiet bērnu gūt pirmo darba 
pieredzi, izmantot Ēnu dienas, 
vasaras darbu un brīvprātīgo dar-
bu. Atbalstiet bērnu emocionāli 
grūtos brīžos, uzmundrinot un 
iedrošinot realizēt savu sapni.

Atgādiniet, ka:
“Vienīgais cilvēks, par kuru tev 

ir lemts kļūt, ir cilvēks, par kuru tu 
izvēlies kļūt.” Ralfs Valdo Emersons

 � ieteicams pārdomāt vairā-
kas tālākizglītības iespējas;

 � nav nepareizās izvēles, jo 
jebkura izvēle dos jaunu piere-
dzi;

 � profesijas dzīves laikā va-
rēs mainīt, nav jāizvēlas viena 
visam mūžam;

 � drauga vai vecāku izvēle 
nav tava izvēle;

 � katram ir iespēja iekāpt 
“profesijas kurpēs “ jeb pamēģi-
nāt;

 � katrā no mums ir (snauž) 
talants;

 � var izmantot iespēju kon-
sultēties pie speciālistiem, men-
toriem, konsultantiem;

 � ir dažādas formālās izglītī-
bas ieguves formas (klātiene, ne-
klātiene, tālmācība);

 � mācīties un pilnveidoties 
var un vajag visa mūža garumā, 
tā ir mūžizglītība.

Ļaujiet iet savu ceļu.
“Katrs lielais sapnis sākas ar 

sapņotāju. Vienmēr atceries, ka 
Tevī ir spēks, pacietība un kaisme 
aizsniegt zvaigznes, lai mainītu pa-
sauli.” Harriet Tubman

Vecāki ļoti bieži grib palīdzēt, 
virzīt, ieteikt, pasargāt, norādīt, 
kā labāk, drošāk, pareizāk.

Tomēr bērnam pašam jāatrod 
savs ceļš, jāizvērtē situācija un 
jāpieņem lēmums, jābūt gatavam 
kļūdīties un sākt no jauna, riskēt 
un  uzņemties atbildību. Vecāku 
uzdevums ir dot drošības sajūtu 
un atbalstu bērna ceļā uz patstā-
vīgu dzīvi.

Izglītojieties pats.
Mūsdienās ir svarīgi, ka bērni 

redz motivējošu piemēru no sa-
viem vecākiem, ka arī viņi izglī-
tojas un mainās kopā ar saviem 
bērniem, ka viņiem ir nozīmīga 
personīgā izaugsme. Vecākiem ir 
jāiet laikam līdzi un ne tikai jāau-
dzina bērnus, bet jāmācās kopā ar 
bērniem. Tā ir mūžizglītība.

Izšķir trīs mūžizglītības ie-
spējas pieaugušajiem:

 � Formālā izglītība (pamat-
skola, vidusskola, augstskola - 
informāciju var gūt iestāžu mā-
jas lapās).

 � Neformālās izglītība (kursi, 
pulciņi un semināri).

 � Informālā izglītība (socia-
lizēšanās rezultātā iegūtas zinā-
šanas).

Lai šie vienkāršie ieteikumi ir 
kā ceļazīmes uz veiksmīgu sadar-
bību un atbalstu ģimenē bērna 
ceļā uz labāku nākotni.

Lai izglītotiem bērniem vis-
pusīgi un dzīvesgudri vecāki!

KRISTĪNE AIZPURVE,  
Madonas pilsētas vidusskolas 

pedagogs karjeras konsultants 

Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāji.
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Lai motivētu zēnu interesi 
dziedāt solo un veicinātu viņu 
radošo pašizaugsmi klasiskās 
mūzikas vokālās mākslas 
jomā, Meirānu Kalpaka 
pamatskolā katru gadu notika 
zēnu vokālistu konkurss 
“Aiviekstes lakstīgalas”. 

Konkurss veltīts izcilā latvie-
šu operdziedātāja Jāņa Zābera 
piemiņai. Uz konkursu katru 
gadu sabrauca dziedošie zēni vo-
kālisti no visas Latvijas. Pēc Mei-
rānu Kalpaka pamatskolas slēg-
šanas par konkursa norises vietu 
tika izvēlēta Lubānas vidusskola. 
Konkurss Lubānas vidusskolā no-
tika 30. aprīlī – šogad jau 25. rei-
zi! Tradicionāli konkurss tiek at-
klāts ar J. Zābera unikālās balss 
ieraksta skanējumu.

Zēni vokālisti izpildīja 3 
dziesmas. Vienu – latviešu tau-
tas dziesmu bez pavadījuma (A 
cappella); otru – latviešu autora 
vai jaunrades dziesmu ar vai bez 
pavadījuma un trešo dziesmu – 
pēc brīvas izvēles. Pavisam kon-
kursā piedalījās 21 dalībnieks.  

Kā katrā konkursā, dziedošos 
zēnus vērtēja nopietna žūrija. 
Prieks, ka žūrijas cilvēki ir uzti-
cīgi zēnu vokālistu konkursam 
daudzu gadu garumā. Žūrijas ko-
misijas priekšsēdētājs ir Dainis 
Kalns – Siguldas opermūzikas 
svētku organizators, komisijas 
locekļi: Ansis Sauka – docētājs 
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijas dziedāšanas klasē, 
un jaunākais žūrijas loceklis Ai-
gars Noviks – Madonas novada 
vecākais speciālists kultūras 
jomā, kurš arī savulaik startējis 
konkursā “Aiviekstes lakstīga-
las”. 

Kur žūrija, tur arī rezultāti. 
Noklausoties zēnu vokālistu kon-
kursa dalībnieku sniegumu, ko-
misija sadalīja vietas sekojoši:

1. grupa 6–8 gadi:
 

1. vieta – Renāram Stafec-
kim, Lubānas vidusskola, peda-

Anša Saukas „Aiviekstes lakstī-
galu dziesma”. Šīs dziesmas iz-
pildījums konkursa noslēgumā ir 
kļuvis par tradīciju. Vīru balsis 
kopā ar zēnu balsīm skan tik sa-
viļņojoši skaisti! 

Sekojot līdzi zēnu vokālistu 
konkursam “Aiviekstes lakstīga-
las” un tā norisēm daudzus ga-
dus – konkurss vienmēr bijis ie-
cienīts un kupli pārstāvēts no 
dažādām vietām Latvijā, sākot ar 
prestižām mūzikas skolām un 
beidzot ar vienkāršām lauku vi-
dusskolām, bet vienojošais fak-
tors visos gadījumos bijis – vēl-
me dziedāt. 

Savulaik konkursā piedalījies 
Dainis Skutelis, tagad viņu bieži 
redzam un dzirdam uz lielās ska-
tuves. Šobrīd skatu TV ekrānos 
piesaista Eirovīzija un grupa 
“Citi zēni” un viņu rindās ir Dag-
nis Roziņš, kurš  savulaik arī pie-
dalījies un uzvarējis konkursā, 
un atmiņā iespiedies viņa prieka 
pilnais un emocionālais sauciens 
pēc žūrijas nosauktajiem rezul-
tātiem: “Es tak to zināju!” Kon-
kursā piedalījies un godalgotas 
vietas ieņēmis arī Roberts Mem-
mēns. Protams, ne visi zēni, ab-
solvējot savas skolas, kļūst par 
operdziedātājiem, solistiem, to-
mēr tās pamatzināšanas, kas vi-
ņos ieliktas, noder un atrod pie-
lietojumu turpmākajā dzīvē. Lai 
veicas Dagnim, Robertam un ci-
tiem dziedošajiem vokālistiem 
atrast savu vietu mūzikas pasau-
lē, būt pārliecinātiem par to, ko 
dara!

Konkursa sponsori: Madonas 
novada pašvaldība, izdevniecība 
“Pētergailis”, Latvijas Nacionālās 
opersa un baleta teātris, Latvijas 
aviokompānija “AirBaltic Corpo-
ration” AS.

Informāciju sagatavoja 
LIGITA PĒTERSONE, 

izdevuma “Lubānas Ziņas” 
redaktore

Zēnu vokālistu konkurss “Aiviekstes lakstīgalas”  
šogad izskan 25. reizi

gogs Teresija Pelša;
2. vieta – Kārlim Almanim, 

Lubānas vidusskola, pedagogs 
Teresija Pelša;

3. vieta – Gustavam Žeie-
ram, Lubānas vidusskola, peda-
gogs Teresija Pelša.

2. grupa 9–11 gadi:

1. vieta – Jānim Jansonam, 
Naconālās Mākslas vidusskolas 
Rīgas Doma kora skola, pedagogs 
Valda Tračuma;

2. vieta – Kristiānam Bru-
žam, Jāņa Norviļa Madonas mūzi-
kas skola, pedagogs Dace Kalniņa;

3. vieta – Marekam Rozen-
tālam, Nacionālās Mākslas vi-
dusskolas Rīgas Doma kora skola, 
pedagogs Kristīne Circene.

3. grupa 12–15 gadi:

1. vieta – Marisam Lakstī-
galam, Nacionālās Mākslas vi-

dusskolas Rīgas Doma kora skola, 
pedagogs Valda Tračuma;

2. vieta – Aleksandram Ra-
dziņam, Tukuma Raiņa Valsts 
ģimnāzija, pedagogs Dace Perše-
vica; 

3. vieta – Markusam Valai-
nim, Lubānas vidusskola, peda-
gogs Teresija Pelša.

4. grupa 16–18 gadi:

1. vieta – Rihardam Podā-
nam, Jēkabpils Valsts ģimnāzija, 
pedagogs Sandra Bondare; 

2. vieta – Ansim Mednim, 
Lielvārdes Mūzikas un mākslas 
skola, pedagogs Mārīte Puriņa; 

3. vieta – Rafaelam Rodei-
jam Liepam, Tukuma Raiņa 
Valsts ģimnāzija, Dace Perševica.

Speciālbalvas

Labākajam koncertmeistaram 
Tomam Juhņēvičam, Nacionālās 

mākslas vidusskolas Rīgas Doma 
kora skola.

Par latgaliešu tautasdziesmas 
izpildījumu izloksnē – Jurģim 
Strodam, Viļānu Mūzikas un 
mākslas skola, pedagogs Biruta 
Brūvele.

Par labāko latviešu tautas-
dziesmas izpildījumu – Jurģim 
Pudulim, Nacionālās Mākslas 
vidusskolas Rīgas Doma kora sko-
la, pedagogs Kristīne Circene.

Un galveno balvu – dāvanu 
karti 100 EUR vērtībā no pašval-
dības lidojumam ar ”AairBaltic” 
saņēma Holgers Štāls, Nacionā-
lās Mākslas vidusskolas Rīgas 
Doma kora skola, un viņa peda-
gogs Valda Tračuma. 

Konkursa dienas noslēgumā 
Lubānas pilsētas klubā pēc apbal-
vojumu pasniegšanas izskanēja 
vīru kora “Silvicola” koncerts un 
kopīgi ar konkursa dalībnie-
kiem – Zigmunda Bekmaņa un 

Lubānas evaņģēliski  
luteriskā draudze 5. jūnijā 
plkst. 12.00 ar svētku 
dievkalpojumu atzīmēs 
baznīcas 150 gadu un 
patstāvīgas draudzes 175 
gadu jubileju. Dievkalpojumu 
vadīs bīskaps Einārs Alpe 
un draudzes palīgmācītājs  
Guntars Agate Paeglis. 

Pirmās ziņas par Lubānas lu-
terāņu draudzi parādās 1643. 
gadā, kad Lubānas draudze dēvē-
ta par Ļaudonas draudzes filiāli. 
Lubānas draudzes atdalīšanos no 
Ļaudonas draudzes valdība ap-
stiprina 1847. gada 10. jūnijā, un 
šajā  datumā lubānieši svin savas 
draudzes dzimšanas dienu. 1848. 
gadā par patstāvīgās draudzes 
mācītāju kļūst  Augusts Eduards 
Peitāns. Viņš bija pirmais latvie-
šu mācītājs Lubānas draudzē.

Baznīcas ēkai pamati likti 
1868. gada 16. septembrī, bet 
celtniecības darbi pilnībā pabeig-
ti un baznīca iesvētīta 1872. gada 

6. janvārī – Zvaigznes dienā. Svi-
nīgo dievkalpojumu vadīja mācī-
tājs Jūlius Hermanis Mītels.

Baznīca pārcietusi divus pa-
saules karus un nav izpostīta pa-

domju gados. Dievnams ir īpašs 
ķieģeļu būvniecības stila pa-
raugs, kurā tradīcijas saliedētas 
ar modernizēti traktētām gotikas 
formām. Ēkas oriģinālā substan-

Lubānas evaņģēliski luteriskā draudze gatavojas svētkiem  
ce praktiski saglabājusies pilnā 
apjomā un labā stāvoklī – gan ar-
hitektoniskais veidols, fasāžu 
kompozīcija un apdare, gan in-
terjera risinājums un baznīcas 
iekārta, būvdetaļas un būvkons-
trukcijas. Tā ir nozīmīga Vidze-
mes sakrālās būvmākslas pa-
raugs, ievērojams neogotikas sti-
la piemērs ar augstā profesionālā 
līmenī radītu arhitektoniski tel-
pisko kompozīciju. 

Lubānas luterāņu baznīca ir 
reģionam nozīmīgs kultūrvēstu-
risks piemineklis, tās arhitektūras 
un interjera risinājuma kvalitāte, 
kā arī oriģinālsubstances sagla-
bātības un autentiskuma pakāpe 
ir atbilstoša valsts aizsargājamā 
kultūras pieminekļa statusam, ko 
piešķīra 2016. gada 16. jūlijā. 
Baznīcā atrodas Valsts nozīmes 
mākslas pieminekļi: ērģeles, vit-
rāža “Kristus ar bērniem” un di-
vas vitrāžas ieejas iekšdurvīs.

Lubānas baznīca ir vienīgā 
baznīca Latvijā, kur zem viena 
jumta ir divas baznīcas: lielā baz-

nīca ar 750 sēdvietām domāta 
latviešu draudzei, bet mazā – 
vācu draudzei. Mazajā baznīcā 
altāri veido vitrāža „Kristus ar 
bērniem” (autors nezināms). Lie-
lajā baznīcā altārgleznas „Kristus 
pie krusta” autors – A. T. Diks. 

Draudze pēdējo gadu laikā at-
jaunojusi baznīcas jumta segumu, 
pašlaik notiek ērģeļu restaurāci-
jas darbi. Pateicoties Madonas 
novada finansiālajam atbalstam 
un Lubānas apvienības pārvaldei, 
baznīca tiek izgaismota un Lubā-
nas ainavā tā skaisti iemirdzas un 
aicina cilvēkus acis un sirdis pa-
celt augšup! 

Uz tikšanos 5. jūnijā svētku 
dievkalpojumā! 

P.S. Draudze aicina ikvienu Lu-
bānas ev . lut. draudzes facebook 
lapā, komentāru sadaļā dalīties ar 
kādu savu fotogrāfiju, kas atbilstu 
nosaukumam – “Es un Lubānas ev. 
lut. draudzes baznīca”.

Lubānas ev. lut. draudze

Vīru koris “Silvicola” kopā ar jaunajiem vokālistiem gatavojas izpildīt “Aiviekstes lakstīgalu dziesmu”.
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HARIJAM  
GUSTAVAM  
ŠULCAM – 100

No 20. maija līdz 10. jūlijam, 
Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejā, 
apskatāma izstāde, kas veltīta 
skolotājam, māksliniekam, 
diriģentam, kultūras 
personībai – Harijam Šulcam. 

Harijs Šulcs dzimis 1922. gada 
1. maijā Liepājā, pabeidzis Liepā-
jas ģimnāziju, no 8 gadu vecuma 
mācījies vijoles spēli. Pēc pamat-
skolas beigšanas 14 gadu vecumā  
iestājies Kazdangas lauksaimnie-
cības vidusskolā (tagad Kazdan-
gas lauksaimniecības tehnikums). 
Kazdangā jaunietis iepazinies ar 
dziedāšanas skolotāju, vijolnieku 
K. Jankovski, kurš rosinājis Hariju 
atsākt spēlēt vijoli un iedrošinājis 
koncertēt skolas ārsta, doktora 
Vēžnieka sievas rīkotajos mūzikas 
vakaros. Jau Kazdangā aktīvi ie-
saistījies gan teātrī, orķestrī, korī. 
Priekšpēdējā lauksaimniecības 
skolas klasē Harijam rodas pārlie-
cība, ka mūzika ir viņa dzīves ai-
cinājums, tāpēc nolemj skolu pa-
mest un turpināt mācības Liepā-
jas Tautas Konservatorijas (tagad 
Liepājas mūzikas vidusskolas) 
vijoles klasē. Taču nepabeigtās 
vidusskolas dēļ nepieciešams ie-
stāties Liepājas 1. ģimnāzijas 
priekšpēdējā klasē. Ģimnāzija bi-
jusi ar ļoti  augstām prasībām, lai 
apgūtu mācību vielu un vēl vaka-
ros apmeklētu Konservatorijas 
klasi nepieciešama liela uzcītība 
un apņēmība. Tieši šajā laikā Ha-
rijs iepazīstas ar diriģentu, vēlāk 
vidusskolas direktoru, izcilo sko-
lotāju Valdi Vikmani, kurš diriģē-
ja orķestri ar 50 mūziķiem, reper-
tuārā iekļaujot Bēthovenu, Mo-
cartu, Štrausu u.c.

1942. gadā, kad pārskrējušas 
pirmās kara vēsmas, Šulcs ir pa-
beidzis Liepājas 1. ģimnāziju, tiek 
turpinātas mācības Konservatori-
jā, kur  Harijs iestājies arī vokāla-
jā (dziedāšanas) klasē, kur mācī-
jies kopā ar savulaik publikas ie-
mīļoto operdziedātāju Miķeli 
Fišeru (dzīvesbiedre – Ārija 
Elksne). Mācību programma ir 
plaša – vijoles spēle, dziedāšana, 
klavierspēle, teorija, mūzikas vēs-
ture. Tobrīd jau dzīvei ir nolikts 

augstāks mērķis – Valsts Konser-
vatorija Rīgā. 

Paralēli mācībām Harijs uzsāk 
darbu Liepājas meteoroloģiskajā 
stacijā, dežūrlaikā līdzi tiek ņem-
ta vijole. Tajā laikā palielinās in-
terese par zīmēšanu un gleznoša-
nu, iedvesmojoties no gleznotāja, 
marīnista Artura Baumaņa.

Harijs savas vājās veselības 
dēļ turpina darbu meteoroloģis-
kajā stacijā, kuras darbība 1944. 
gadā tiek pārcelta uz Vāciju, tādā 
veidā viņš nonāk Austrumprūsijā 
(Kaļiņingradas apgabalā). Šeit 
jauneklis satiek savas nākamās 
sievas Zentas Luces ģimeni, vēlāk, 
jau atgriežoties Latvijā, tiek nodi-
bināta jauna ģimene ar dzīvesvie-
tu Cesvainē. Harija tēvs, māte, 
māsa un vecvecāki ir devušies 
bēgļu gaitās, kā vēlāk noskaidro-
jas, viņus dzīves ceļš aizvedis uz 
ASV.

Harijs piesakās Cesvainē par 
dziedāšanas skolotāju, bet nepie-
tiekamās slodzes dēļ tiek nosūtīts 
uz Saikavu, kļūst par Lejasskolas 

direktoru.
Šajā laikā rodas pārliecība, par 

nepieciešamību mācīties Latvijas 
Mākslas akadēmijā, bet iecerētie 
plāni par nožēlu neīstenojas. 
1948. gadā kopā ar sievu Zentu 
viņš iestājās Rīgas Pedagoģiskajā 
institūtā. Zenta mācās latviešu 
valodas specialitātē, Harijs – ma-
temātikas.

Kopš 1950. gada Šulcs strādā 
Cesvaines vidusskolā par mate-
mātikas un dziedāšanas skolotāju. 
Aktīvi iesaistās pašdarbībā. 1950. 
gadā pirmo reizi nostājas kopkora 
priekšā Krustpils rajona Dziesmu 
svētkos.

1959. gadā piedalās kora “Ces-
vaine” izveidošanā, kori vada 
kopā ar dziedāšanas skolotāju Va-
liju Ezeriņu (Grigorjevu). Sešdes-
mitajos gados koris daudz koncer-
tējis arī ārpus Latvijas – Igaunijā, 
Lietuvā, Baltkrievijā, Iļjanskā, Po-
lockā.

Tajā laikā Cesvaines korī dzie-
dāja 90 dalībnieki, lielākajai daļai 
1967. gadā tika piešķirta tā laika 

Pieskarties cilvēka dzīvei

teicamnieka nozīmīte “Mākslinie-
ciskās pašdarbības teicamnieks”.

1970. gadā koris izcīnīja re-
publikas koru skatē pirmo vietu 
un ieguva Tautas kora nosauku-
mu. Šajā laikā nodibinās draudzī-
gas saites ar diriģentiem  J. Dū-
miņu, D. Gaili, V. Berģi u.c.

Simtgadei veltītais Tautas 
koru koncerts notiek tieši Cesvai-
nē, tas prasa lielu organizatorisko 
darbu no koru vadītājiem. Dzies-
mu svētku simtgades aktivitātes 
atspoguļotas Rīgas kinostudijas 
krāsainajā, dokumentālajā filmā 
“Dziesma” (1974), režisors L. Gai-
gals, operators D. Sīmanis (se-
niors), scenārija autors V. Lo-
rencs.   Filmas fragmentos re-
dzams diriģents Harijs Šulcs, 
Tautas kora “Cesvaine” dalībnie-
ki, starp viņiem arī skolotāja Zen-
ta Šulce. 

1980. gadā Šulcs nodod kora 
vadību diriģenta Edvīna Dziļuma 
rokās, bet līdz mūža galam dzīvo 
līdzi kora dziesmai un dziedāša-
nas tradīcijām.   

Mūzikā Harijs neaprobežojas 
ar kora vadīšanu, viņš iegulda 
savu talantu kompozīcijā un pat 
aizraujas ar mūzikas instrumentu 
izgatavošanu.

Komponētas dziesmas: “Zie-
ma”, “Egles zieds”, “Baltā bērzu 
šūpulī”, “Dzīvei”,   Cesvaines vi-
dusskolas himna ar A. Ķirškalnes 
vārdiem. 

Sirds aizraušanās ieguldīta te-
ātra veidošanā Cesvaines vidus-
skolā, iestudēti tādi darbi kā I. In-
drānes “Lazdu laipa”, Raiņa “Zel-

ta zirgs”, A. Brigaderes “Runga iz 
maisa”, “Sprīdītis”, V. Vigantes 
“Palmas zaļo vienmēr”. Izrādes 
vajadzībām veidotas dekorācijas, 
tērpi, izpildīta mūzika.

Mūža nogalē pamazām piepil-
dās mūža sapnis, ir vairāk laika 
glezniecībai, grafikai, fotogrāfijai, 
darbam dārzā. Nikolaja Petraške-
vica vadītajā Tautas studijā Rīgā 
un Emīla Melngaiļa Tautas 
mākslas nama organizētajos se-
mināros iegūtās zināšana tiek 
pielietotas praksē, apmeklējot 
plenērus un strādājot plecu pie 
pleca ar profesionāļiem –  Iman-
tu Vecozolu, Ā.Skridi, J.Simsonu 
u.c. Gleznotāja rokraksts mainās 
no reālistiskā skatījuma līdz dros-
mīgiem otas triepieniem un špak-
teļlāpstas klātiem dekoratīviem 
laukumiem. Lielākā gleznieciskā 
mīlestība – Cesvaines pils – tiek 
gleznota vairākos variāciju des-
mitos, tiek sakrāta nepieciešamā 
biļetes nauda uz tālo Ameriku, lai 
apmeklētu vecākus kapsētā.

Harijs Šulcs nenoliedzami bija  
sava laika personība, viņu neva-
rēja neievērot – stalts augums, 
kupli, melni, nedaudz iesirmi, 
sprogaini mati, stigra un nosvēr-
ta žestu valoda, atsaucīga sirds 
un dzīvi mīlošs debesszilu acu 
skatiens.

1992. gada 15. maijā  skolotājs 
Harijs Šulcs tika aizsaukts Dieva 
debesu dārzos, nekrologā teikts 
“Skolotājs – sirdscilvēks, talantī-
ga kultūrpersonība Cesvainē, Ma-
donā, Latvijā”. Bēru dienā skolo-
tāju no Cesvaines vidusskolas 
(Cesvaines pils Balles zāles) uz 
rokām līdz kapsētai aiznesa viņa 
audzēkņi. Zīmīgi, ka kapa vieta 
atrodas blakus akai. Tieši ar aku 
var salīdzināt skolotāja mūžu, 
darbu un attieksmi pret cilvē-
kiem, ar aku, kurā nemitīgi ie-
plūst pazemes dzīvie avoti.      

Izstādes iekārtotāji aicina Ha-
rija Šulca dzīves līdzgaitniekus, 
audzēkņus, talanta cienītājus 
4. jūnijā, plkst. 13.00, iegriezties 
Madonas muzeja mansardā, lai 
pakavētos atmiņās, caur atstāta-
jiem darbiem pieskartos cilvēka, 
mākslinieka Harija Šulca dzīvei 
un mūžam.  

Materiālus apkopoja 
mazmeita  

KRISTĪNE ŠULCE

Vasara ir īstais laiks, lai 
nesteidzīgi to izbaudītu, lasot 
labu grāmatu, ielūkojoties 
jaunākajā žurnālā, meklējot 
informāciju kādā no 
datubāzēm vai piedaloties 
pasākumos, ko piedāvā 
Madonas novada bibliotēka. 
Šoreiz vēstījums par 
aktivitātēm pilsētas svētkos 
un jaunākajiem projektiem.  

3. maijā Madonas novada bib-
liotēkas bērnu un jauniešu litera-
tūras nodaļā tika dots starts lasīša-
nas veicināšanas programmai 
“Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2022”. 

Šī gada “Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijas” kolekciju veido 33 

grāmatas no 10 izdevniecībām. Tās 
ir 15 oriģinālliteratūras grāmatas 
– no tām vairākas debijas bērnu 
literatūrā – Rebeka Lukošus, Ilze 
Skrastiņa, Žanete Lazdovska, kā arī 
iemīļotu bērnu un jauniešu grāma-
tu autoru devums.

Programmas grāmatas ir sais-
tošas dažādiem lasīšanas līme-
ņiem, rakstnieki rakstījuši par 
mūsdienīgi aktuālām un vēsturis-
kām tēmām, pieskaroties tādiem 
mūžīgiem jautājumiem kā atbildī-
ba par saviem tuvākajiem, uzticība, 
cerība un pieaugšana.

Tulkoto literatūru pārstāv 18 
grāmatas no 11 valodām – igauņu, 
angļu, poļu, franču, vācu, lietuvie-
šu, nīderlandiešu, norvēģu, somu, 
slovēņu un zviedru. Grāmatās ap-

lūkotas bērnu un vecāku attiecības, 
atmiņas un pieredze, piedzīvojumi 
un drošība internetā.

Ar grāmatu kolekciju var iepa-
zīties vietnē www.lnb.lv. Nāc uz 
bibliotēku un kļūsti par lasīšanas 
ekspertu! Izlasi un novērtē jauno 
un  aizraujošo grāmatu kolekciju! 

Pilsētas svētku ietvaros piedā-
vājam aktivitātes 3. un 4. jūnijā.

3. jūnijā plkst. 10.30 bibliotē-
kas zaļajā zonā notiks Nacionālo 
“Skaļās lasīšanas” sacensību Ma-
donas reģiona fināls. 

4. jūnijā 10.00–14.00 piedā-
vājam dažādas aktivitātes bibliotē-
kas zaļajā zonā: izzinoši uzdevumi 
Europe Direct informatīvajā teltī, 
bērnu zīmējumu konkursa ”Vieno-
ti Eiropā!” labāko darbu autoru ap-

balvošana. “Āra lasītavā” būs ie-
spējams ielūkoties unikālā vēstu-
risko notikumu atspoguļojumā 
“Madonas svētku avīzē”, radošajā 
darbnīcā “No veca jauns lai top!” 
varēs darboties ikviens interesents. 
Bibliotēkas telpās skatāma izstāde 
“Grāmatu otrā dzīve”, kā arī pro-
jekcijas uz ekrāna un sociālajos 
tīklos video sērijas “Madona epi-
zodēs” un citi materiāli no biblio-
tēkas krājuma.

Pilsētas svētku ietvaros norisi-
nāsies bibliotēkas organizētā lite-
rārā orientēšanās spēle “Rakstnie-
ku ielas Madonā – 2”, kura notiks 
no 1. līdz 5. jūnijam, un tajā varēs 
piedalīties individuālie dalībnieki 
vai ģimenes. Spēles noteikumi tiks 
publicēti 30. maijā Madonas nova-

da bibliotēkas sociālajos tīklos un 
mājaslapā. Pareizo atbilžu iesnie-
dzēji saņems pārsteiguma balvas! 
Sekojiet līdzi informācijai bibliotē-
kas mājaslapā (https://biblioteka.
madona.lv) un sociālajos tīklos!

Turpinot projekta “Sarunas par 
vērtībām un literatūru Madonas 
novada bibliotēkā” plānotās akti-
vitātes, piedāvāsim tikšanos ar grā-
matas “Kalendārs mani sauc” au-
toru Andri Kalnozolu un rakstnie-
ci Ingunu Baueri, kuras grāmatu  
klāstu papildinājusi nesen iznāku-
sī “Doroteja. Izredzētā”. 

Informāciju sagatavoja 
 DAIGA PUĶĪTE, 

Madonas novada bibliotēkas 
metodiķe

Bibliotēka aicina uz vasaras aktivitātēm!
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Programma:

10.00 Dalībnieku tikšanās pie 
Dziesmusvētku skolas.

Dziesmusvētku skola. Kor-
diriģenta Haralda Medņa (1906–
2000) dzimtās mājas, kultūrizglī-
tības centrs, vides objekts “Lat-
vija skan”.

Tēju ražotne “Plūkt”. Sena-
jā Praulienas saieta namā iekār-
tots tēju ražošanas uzņēmums. 
Ceļotājiem tiek piedāvātas tēju 
meistarklases, tēju baudīšanas 
rituāls ar izzinošu stāstu par 
augu tējas nozīmi labsajūtas vei-
cināšanā.

Praulienas stāsti. Dosimies 
pastaigā pa pagasta centru kopā 
ar viesu mājas “Apiņu kalte” un 
godu saimnieci Antru Gotlaufu. 
Tiek piedāvātas naktsmītnes, 
ēdināšanu un kulinārā program-
ma “Senie Madonas novada ēdie-
ni”. Šoreiz, kulinārā tēma tiks 
nomainīta pret izzinošiem Prau-
lienas stāstiem. 

Lauku sēta “Ceļmalas”. Cie-
mosimies  pie brīvmākslinieka 
Imanta Pulksteņa. Saimnieks pa-
zīstams kā leģendārā mūzikas 
festivāla “Sinepes un medus” au-
tors, jauno ģitāristu kalves “Gi-
tāristu sesija” organizators, pe-
dagogs un muzikants. Šeit arī 
pusdienu pikniks (līdzi jāņem 
savas maizītes). 

Kokapstrādes uzņēmums 
“JWJ” un šautuve “Palejas”. Ie-
lūkosimies uzņēmēja Jāņa Vilci-
ņa saimniecībā. Uzzināsim par 
ražotni, kur Eiropas un Skandi-
nāvijas tirgiem top koka mēbeles, 
durvis, trepes un dekoratīvi ap-
dares paneļi. Blakus esošajā šau-
tuvē tiek piedāvātas apaļā sten-
da, skrejošo dzīvnieku siluetu un 

tālšaušanas šautuves, amerikāņu 
traps, šaušanas apmācību treni-
ņi un sacensību organizēšana. 

“Madonas alus”. Viena no 
Madonas novada populārākajām 
tūrisma vietām. To raksturo pu-
tojošs alus, gruzīnu virtuve, lau-
ku sēta ar interesantiem dārza 
akcentiem un jaunais Madonas 
uguns siers. Piedāvājumā eks-
kursija un Madonas alus stāsts, 
degustācija, vasaras BBQ resto-
rāns, kemperu parks, telšu vie-
tas. 

Lauku sēta “Auziņas”.  Cie-
mosimies privātmājā pie Anitas 
un Viļa Maltām. Dzirdēsim stās-
tus par blakus esošo Kujas upi, 
pieredzi zemnieku saimniecības 
ikdienas darbos. 

Viesu māja “Jaunsīļi”. Lau-
ku  sēta ar ainavisku apkārtni, 
dīķiem, atpūtas un svinību vie-
tām, naktsmītni. Atpūtu lauku 
vidē iespējams apvienot ar kla-
siskās, relaksējošās un SPA ma-
sāžas procedūrām. Šī ir gan 
saimnieku Svetlanas un Sergeja 
Faleju dzīves vieta, gan viesmīlī-
ga tūristu uzņemšanas vieta. 

17.00 Ekspedīcijas noslēgums.

Organizatoriskās lietas:
 � Dalība bez maksas, vietu 

skaits ierobežots;
 � Braucam ar savām auto-

mašīnām;
 � Nepieciešams piemērots 

apģērbs āra apstākļiem;
 � Pieteikšanās, sūtot īsziņu, 

WhatsApp vai tel. 29130437.

SANITA SOMA,  
Madonas novada 

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore

29. maijā ekskursija  

“Praulienas ekspedīcija”

Zinātkāros ceļotājus aicinām 
doties kopīgā braucienā 
iepazīt Madonas pievārtē 
esošo Praulienas pagastu

21. jūnijā, Vasaras saulgriežu 
vakarā, ikviens aicināts uz 
Sarkaņu pagastu, kur Rēķu 
kalnā notiks Uguns skulptūru 
festivāls. No 21.30 kalna pakājē 
svētkus ieskandinās folkloras 
kopas. Saulei rietot, iedegsies 
vairākas skulptūras, ko būs 
veidojusi mākslinieku grupa 
pazīstamā tēlnieka Kārļa Īles 
vadībā. Muzikālo noskaņu radīs 
grupa “Sintēze”. 

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” un 
Amatu skolas vadītāja

Aicina Uguns skulptūru festivāls

Aicinām uz Artūra Treiča stundu
2022. gada 4. jūnijā plkst. 17.00
Madonas Valsts ģimnāzijas zālē

SATIKTIES… ATCERĒTIES… IEPAZĪT…
Plkst. 16.00 piemiņas brīdis Madonas pilsētas kapos

Artūram  
Treicim


