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Aronas, Barkavas, Bērzaunes, 
Dzelzavas, Kalsnavas, 
Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, Sarkaņu, 
Vestienas pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Ar domu par Latviju

Skaista, gaiša un latviska – 
tās ir pirmās iezīmes, ko ikviens 
var pamanīt jau pēc pirmajām sa-
runas frāzēm ar Ilzi Ozoliņu. Pēc 

desmit gadu veiksmīgas un pārti-
kušas dzīves Norvēģijā Ilze pērn-
ruden atgriezās dzimtajā pusē, lai 
kopā ar brāli Māri attīstītu ģime-

nes lolojumu – zemnieku saim-
niecību “Jāņkalni” Vestienas pa-
gastā. Tāpēc saruna arī aizsākas 
par šobrīd aktuālo – zemenēm, 

briestošajām avenēm un krūm-
mellenēm, un citiem vasaras gar-
dumiem, kas ienākas Jāņkalnos. 

Turpinājums 5. lappusē

Ilze šovasar, apceļojot Latviju.                                                                        Foto no personiskā arhīva.   

Administratīvi teritoriālajai novadu reformai – 5
1. jūlijā apritēja pieci 
gadi, kopš Latvijā īstenota 
administratīvi teritoriālā 
reforma, kā rezultātā no  
26 rajonu pašvaldībām un  
522 vietējām pašvaldībām 
šobrīd izveidotas 119 
pašvaldības – 110 novadi un  
9 republikas nozīmes pilsētas. 

Atskatoties uz aizvadīto perio-
du, Madonas novada pašvaldības 
vadītājs Andrejs Ceļapīters to vēr-
tē kā labvēlīgāku investīciju pie-
saistē lielajiem novadiem: “Mado-
nas novads noteikti no reformas 
ir ieguvējs, jo mēs pastiprinājām 
tās jomas, kas rūpējas par inves-
tīciju piesaisti. Pie iepriekšējā for-
mējuma, kad katrs pagasts bija 
atsevišķi, mēs noteikti tik daudz 
investīciju nepiesaistītu. Lielam 
novadam ir finanšu resurss, mēs 
varam atrisināt daudzas problē-

mas, kas saistās ar finanšu iegul-
dījumiem operatīvi un ātri – jau 
otro gadu nodrošinām visus sko-
lēnus ar bezmaksas pus-
dienām, ko, pieņemot 
lēmumu, varējām 
vienā gadā arī īs-
tenot, vai arī, pie-
mēram, mācību 
līdzekļus, kad iz-
vērsās diskusija par 
to, kas jāiegādājas 
vecākiem, kas – valstij 
un pašvaldībai, nodroši-
nājām vienā gadā. Otrkārt vēlē-
tos uzsvērt, ka mūsu īstenotā pār-
valdības politika ir vērsta uz to, lai 
maksimāli deleģētu funkcijas un 
finansējumu pagastu pārvaldēm 
un respektējam arī pārvaldnieku 
viedokļus un iniciatīvas. Protams, 
nav maizes bez garozas – lielā no-
vadā nevar visu pārraudzīt un 
operatīvi reaģēt, bet ja problēma 
ir identificēta no finanšu un re-
sursu viedokļa, varam to atrisināt 
ātri un efektīvi. Uzskatu, ka Ma-

donas novads reformas rezultātā 
ir ieguvējs.”

To, ka kopā var paveikt daudz, 
aizvadītājos piecos gados Ma-

donas novada pašvaldības 
priekšsēdētāja vietnie-
ka amatā ir secinājis arī 
Agris Lungevičs: “Ko-
pībā ir spēks arī paš-
valdību jomā. Kopā da-
rot, var paveikt vairāk 

– esam vieni no pirma-
jiem valstī Eiropas fondu 

apguves ziņā, no kā ieguvuši 
ir gan mūsu 14 pagasti, gan Mado-
nas pilsēta. Neesmu pārliecināts, 
vai, neesot šai reformai, visas te-
ritorijas spētu to īstenot, kas ir 
paveikts šodien. Īpašs prieks par 
izdarīto izglītības jomā – rudenī 
apmeklējot visas mūsu izglītības 
iestādes, pārliecinājos, ka ikvienā 
no tām notikušas pozitīvas pār-
maiņas. Pluss ir tas, ka, esot kopā, 
varam viens no otra mācīties un 
līdz ar to veidot vienotu politiku. 
Mazo novadu vadītāji man ir tei-

kuši, ka tieši tas ir mūsu lielākais 
ieguvums – mācīties un savstarpē-
ji bagātināties vienam no otra. Lai 
arī budžeta veidošana pamatā no-
tiek kā agrāk, kopbudžets liecina, 
ka mums ir pa spēkam lielās lie-
tas. Kā trūkumu uzskatu lēmējva-
ras attālināšanos no iedzīvotāja, jo 
lēmumus pieņemam novada cen-
trā, tāpēc liela nozīme ir pagasta 
pārvaldniekam – cik aktīvi un kā 
viņš risina pagasta lietas. Šo gadu 
laikā arīdzan ir pierādījies, ka ie-
guvēji ir tie pagasti, kuriem ir sa-
va “pārstāvniecība” pie deputātu 
galda, jo lai arī lēmumi tiek pie-
ņemti visiem vienādi, tie deputāti, 
kas ievēlēti no konkrētiem pagas-
tiem, aktualizē un norāda uz lie-
tām, kas risināmas pagastā, kur-
pretim ja centrā nav informācijas, 
nevaram arī reaģēt. Esmu pārlie-
cināts, ka arī nākotnē spēsim strā-
dāt veiksmīgi šādā formātā.”         

Ošupes pagasts, kas no novada 
centra atrodas vistālāk, savulaik 
vietējo uzņēmēju un lauksaimnie-

ku mudināts, ar vienas balss pār-
svaru pieņēma lēmumu pievieno-
ties Madonai. Aigars Šķēls, kas 
tajā laikā bija pagasta izpilddi-
rektors, bet kopš reformas ir pa-
gasta pārvaldnieka amatā, uzska-
ta, ka tas bijis pareizs lēmums: 
“Kaut arī šobrīd ir smagnējāka 
lēmumu pieņemšana tajā izprat-
nē, ka ja pagasta padomes laikā 
varēja pusstundu pirms sēdes ie-
sniegt iesniegumu, tad tagad tas 
ir disciplinētāk un līdz ar to lēmu-
mu pieņemšana ir smagnējāka, 
bet no attīstības viedokļa vienno-
zīmīgi esam tikai ieguvēji. Tā kā 
lielākam novadam ir arī lielākas 
kreditēšanās iespējas, tad tik, cik 
daudz Eiropas fondu līdzekļi ap-
gūti un investēti pagasta teritorijā 
(bija laiks, kad pagastā vienlaicīgi 
pārklājās trīs, četri vērienīgi pro-
jekti pusmiljona vērtībā), pie ma-
zāka formējuma tas nebūtu bijis 
iespējams gan no finanšu, gan arī 
speciālistu piesaistes viedokļa.”

Dz. StraDIņa

SIA “Media Control” darba 
aizsardzības speciālisti 
sadarbībā ar Madonas  
novada domi organizēja  
darba drošības apmācības

Vasarā daudzi  jaunieši  strā-
dā algotu darbu un gūst savu pir-
mo darba pieredzi. Lai, uzsākot 
darbu, skolēni zinātu un izpras-
tu darba drošības nepieciešamī-
bu, kompetenta institūcija SIA 
“Media Control” 28. maijā Mado-
nas 1. vidusskolas 10. klases sko-
lēniem organizēja lekciju par ne-
pieciešamajām zināšanām pirms 
darba uzsākšanas. Lekcijas ietva-
ros darba aizsardzības speciālisti 
izskaidroja darba drošības nepie-
ciešamību, iepazīstināja ar nepie-
ciešamajiem darba aizsardzības 
pasākumiem. Atgādināja, ka arī 
skolēnam, kā jebkuram darbinie-
kam, ir godīgi un apzinīgi jāveic 
uzticētais darbs, ievērojot darba 
aizsardzības prasības. Jāatceras, 
ka ir darbi, ko skolēni nedrīkst 
veikt. Tie ir darbi, kas saistī-
ti ar paaugstinātu risku drošībai 
un veselībai, piemēram, strādāt 
augstumā, darbs ar ķimikālijām, 
smagumu pārvietošana u.c. Pats 
svarīgākais nekaitēt savai  vese-
lībai, lai darbs vasaras brīvlaikā 
būtu drošs un atbildīgs.

Lekciju var uzskatīt par ie-
guldījumu jaunajā paaudzē, lai 
pirms iziešanas darba dzīvē ie-
mācītu nepieciešamās zināšanas.

Lai drošs darbs un droša nā-
kotne!

Māca darba 
drošību

Ieguvumi 

un iespējas
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Madonas novada pašvaldības domes 
17. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Deleģē pašvaldības funkciju 

Nolemj deleģēt biedrībai „Pie 
kraujas” tūrisma informācijas 
pakalpojumus nodrošināšanu un 
maksas pakalpojumu sniegšanu 
Lubāna mitrāja informācijas cen-
trā.

Pārvaldes uzdevuma izpil-
dei piešķirt finansējumu: 2014. 
gadā – 6852,00 euro; 2015. ga-
dā – 10566,00 euro; 2016. ga-
dā – 7605,00 euro; 2017. gadā 
– 6994,00 euro un 2018. gadā – 
4117,00 euro.

Bērzaunes pagastā

Veic grozījumus Bērzaunes 
pagasta pārvaldes un tās iestāžu 
amata vienību sarakstā no 2014. 
gada 1. jūlija, izslēdzot amata vie-
nību – ansambļa vadītājs, un ie-
kļaujot amata vienību – vidējās 
paaudzes deju kolektīva vadītājs.

Vērtēs Gaiziņkalna  
skatu torņa metu

Apstiprina Gaiziņkalna skatu 
torņa metu vērtēšanas komisiju 
šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs – Ag-
ris Lungevičs, domes priekšsēdē-
tāja vietnieks. 

Komisijas locekļi:
Augusts Apinis – Madonas no-

vada Būvvaldes arhitekts;
Artis Zvirgzdiņš – arhitekts;

Juris Moris – arhitekts;
Inese Grundule – ainavu arhi-

tekte;
Silvija Šīre – Attīstības noda-

ļas speciāliste.
Sekretāre – Signe Arcimoviča, 

juriste.

Iegādājas zemes gabalu

Nolemj iegādāties nekustamo 
īpašumu ar kopējo platību 6033 m2  
par summu 5000 EUR, zaļās rek-
reācijas zonas uzturēšanai, no-
maksājot no minētās summas 
zemes nodokļa parādu 1678,28 
EUR pamatsummu un 812,01 
EUR nokavējuma naudu.

Veic aizņēmumus

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
EUR 335509,62 apmērā Valsts 
kasē, projekta “Madonas pilsē-
tas tranzīta ielu rekonstrukcija 
– II, III, IV kārta” īstenošanai. 
Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Ņem aizņēmumu Valsts ka-
sē 43270,17 EUR apmērā projek-
ta „Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas LED apgaismojuma 
izveide” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma izmaksu segša-

nai uz 20 gadiem ar atlikto mak-
sājumu uz vienu gadu.

Mārcienas pagastā

Veic grozījumus Mārcienas 
pamatskolas amata vienību sa-
rakstā, no 2014. gada 1. septem-
bra izslēdzot 0,1 amata vienī-
bu – laborants un izveidojot 0,1 
amata vienību – spēļu istabas 
pārzinis.

Izglītība

Piešķir finansējumu EUR 
360,00 J.Norviļa Madonas mūzi-
kas skolas dalībai Latvijas Jau-
niešu pūtēju izlases orķestra va-
saras radošajā nometnē no 2014. 
gada budžetā izglītības pasāku-
miem atbalstam talantīgiem sko-
lēniem paredzētajiem līdzekļiem.

No 2014. gada 1. jūnija Mado-
nas BJSS audzēkņu (BMX riteņ-
braucējiem) ceļa izdevumu ap-
maksu veikt par 9 mēnešiem no 
janvāra līdz septembrim (ieskai-
tot), saskaņā ar Madonas bērnu 
un jaunatnes sporta skolas di-
rektora apstiprināto treniņu gra-
fiku.

Sadala 2014. gadam Mado-
nas novada pašvaldības pirms-
skolas, vispārējās pamata un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu 
mācību līdzekļu un mācību lite-
ratūras iegādei paredzētos paš-

valdības budžeta līdzekļus EUR 
36742,00.

Uzņēmējdarbība

Piešķir finansējumu biznesa 
ideju konkursam „Madona var 
labāk!” 14000,00 EUR no Mado-
nas novada pašvaldības 2014. ga-
da nesadalītajiem budžeta līdzek-
ļiem.

Energoefektivitātes 
vērtēšanas komisija

Izveido komisiju pretendentu 
izvērtēšanai palīdzības saņemša-
nai energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai šādā sastāvā: 

Komisijas priekšsēdētājs – 
Āris Vilšķērsts, pašvaldības iz-
pilddirektors. 

Komisijas locekļi:
Andris Rieba – Madonas no-

vada Būvvaldes vadītājs; 
Evita Zāle – Juridiskās noda-

ļas vadītāja; 
Jeuženija Adamoviča – depu-

tāte;
Silvija Šīre – Attīstības noda-

ļas teritorijplānotāja.

Sagatavoja LaIma LIepIņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 
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Ošupes pagastā

Veic grozījumus un  
p a p i l d i n ā j u m u s 
Ošupes pagasta pār-

valdē sniegtajos maksas pakal-
pojumos un to izcenojumos, 
izslēdzot no Ošupes pagasta pār-
valdes sniegto maksas pakalpo-
jumu un to izcenojumiem sada-
ļu „Lubāna mitrāja informācijas 
centra pakalpojumi”, un papil-
dinot Ošupes pagasta pārval-
des struktūrvienībā O.Kalpaka 
dzimtas mājas Ošupes pagasta 
„Liepsalas” maksas pakalpoju-
mus ar punktu:

„Teritorijas, ēku un būvju 
noma nometņu organizēšanai,  
1 diennakts – EUR  60,00”.

Kalsnavas pagastā

Atļauj Kalsnavas pagasta 
pārvaldei neizīrēto labiekārtoto 
dzīvokļu izmaksas par apsaim-
niekošanu maija mēnesī un sil-
tināšanu, kopā EUR 139,37, ap-
mērā segt no Kalsnavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietota-
jiem līdzekļiem uz gada sākumu. 

Sniedz galvojumu SIA „Kals-
navas komunālais uzņēmums”, 
kura 100% kapitāla daļu pie-
der pašvaldībai, kredītlīnijas 
EUR 57000,00 atvēršanai AS 
„Swedbank” kurināmā iegādei 
2014./2015. gada apkures sezo-
nai. 

Madonas novada pašvaldības domes 
26. jūnija sēdes lēmumu pārskats 

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada 
budžeta grozījumus

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16
Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 1  
„Par Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu”

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

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1.p.) 
1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2014. gadam ieņēmumos EUR  
20533740,00 apmērā”

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1. p.) 
2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2014. gadam izdevumos EUR 
23662681,00 apmērā”

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1. p.) 
3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2014. gadam ieņēmumos 
929291,00 eiro apmērā, izdevu-
mos 979636,00 eiro apmērā”.

4. Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības ziedojumus un dā-
vinājumus 2014. gadam  ieņēmu-
mos Ls 100,00 apmērā, izdevumos 
Ls 1600,00 apmērā”.

Izglītība

Piešķir finansējumu EUR 
2515,00 vasaras nometnes jau-
niešiem „Mēs varam – 2” organi-
zēšanai no 2014. gada budžetā iz-
glītības projektiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

Nodrošināt Madonas novada 
pašvaldības transportu:

2.1. ekskursijai uz Cesvaini 
vasaras nometnes „Karlsons lido 
laukos” ietvaros;

2.2. ekskursijai uz Līgatni va-
saras nometnes jauniešiem „Mēs 
varam – 2” ietvaros.

Lazdonas pagastā

No 2014. gada 1. jūlija Lazdo-
nas pagasta pārvaldes amata vie-
nību sarakstā izveido amata vie-
nību – jauniešu centra vadītājs, 
kultūras un sporta darba organi-
zators un izslēdz 0,8 amata vienī-
bas – kultūras pasākumu organi-
zators.

Izsludina zemes nomu

Izsludina Madonas novada 
pašvaldībai piederošo zemes īpa-
šumu ar kadastra numuru 7001 
001 1746, Madonā, Ūdens ielā 2, 
kā pieejamu nomai ar apbūves tie-
sībām. 

Publicēt informāciju Madonas 
novada pašvaldības mājas lapā 
www.madona.lv un uzņēmējdar-
bībai pieejamo īpašumu kartē mā-
jas lapā www.businessmadona.lv.

Atbalsts bērniem ar īpašām 
vajadzībām

Nolemj piešķirt EUR 17 635,39 
telpu remontam bērnu ar īpašām 
vajadzībām dienas centra izveidei 

Madonas pilsētas PII „Saulīte”, 
Madonā, Raiņa ielā 17 no Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Skolēnu darbs

Nolemj piešķirt finansējumu 
EUR 10936,80 skolēnu nodarbi-
nātības pasākuma vasaras brīv-
laikā īstenošanai no 2014. gada 
budžetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Izbeidz nomas līguma 
attiecības

Nolemj izbeigt 2012. gada 27. 
februārī Madonas novada paš-
valdības noslēgto Nomas līgumu 
ar biedrību „Madonas dzīvnieku 
aizsardzības biedrība”. Piekrīt, 
ka biedrība „Madonas dzīvnie-
ku aizsardzības biedrība” organi-
zē un veic dzīvnieku patversmes – 
viesnīcas darbību adresē „Lūši”, 
Praulienas pagasts, Madonas no-
vads.

Sagatavoja LaIma LIepIņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 
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Dzelzavas pagastā

Nolemj iekļaut Dzel-
zavas pagasta pār-
valdes amata vienību 

sarakstā šādas amata vienības: 
saimniecības daļas vadītājs, trak- 
torists-remontstrādnieks, santeh- 
niķis-remontstrādnieks, sētnieks.

Sociālā palīdzība

Piešķir sociālā dzīvokļa sta-
tusu dzīvoklim Skolas ielā 7, 
Mētrienā, Mētrienas pagastā. 

Piešķir finansējumu EUR 
3500,00 sociālā dzīvokļa remon-
tam no Madonas novada nesada-
lītajiem budžeta līdzekļiem.

Veiks jumta  
remontu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
EUR 39 946,80 apmērā Valsts 
kasē Madonas Mākslas sko-
las jumta konstrukcijas atjau-
nošanas remontdarbiem. Aiz-
ņēmuma atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības 
budžetu.



Uzņēmējdarbība Madonas Novada Vēstnesis  3 
                      2014. gada jūlijs    

Granti jaunajiem uzņēmējiem

Zīmols ‘’Ražots Madonas 
novadā’’ kļūst arvien 
atpazīstamāks, cilvēki ir 
ievērojuši, ka atsevišķos 
tirgos ir ‘’Ražots Madonā’’ 
paviljoni, kuros apvienojas 
vietējie ražotāji. Tagad 
arī mazajiem ražotājiem 
un audzētājiem ir iespēja 
pievienoties ‘’Ražots 
Madonā’’ pulkam.

Lai pasargātu pircējus no ne-
godīgiem tirgotājiem un atvieglo-
tu iespēju atpazīt vietējo produk-
ciju, Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļā esam izveidojuši 
atzīšanas kārtību un sertifikātus 
Madonas novada ražotājiem un 
audzētājiem. Tagad vietējiem ra-
žotājiem ir iespēja izcelties un pir-
cējiem būs vieglāk orientēties un 
nebūt apkrāptiem no negodīgu 
tirgotāju puses, kuri importa pro-
dukciju uzdod par vietējo.

Kā pirmie atpazīstamības zī-
mi saņēmuši zemeņu audzētāji, 
kas cīnās ar poļu un lietuviešu 
tirgotājiem, kas, tirgojot zeme-
nes pie Madonas lielveikaliem, 
uzdot tās par vietējām zemenēm. 
Tie ir: “Lejas Sklaubas”, Madara 
Kļaviņa, Dina Simsone, Ilze Ba-
rūkle un ZS “Ataugas”.

Vietējiem ražotājiem iespēja saņemt  
“Ražots Madonas novadā” sertifikātu

Tāpat sertifikāts tiks pie-
šķirts visiem ražotājiem, kuri 
jau šobrīd ir “Ražots Madonas 
novadā” apvienībā.  Sertifikātu 
var saņemt jebkurš Madonas no-
vada ražotājs, kurš ražo, audzē, 

vai darina savu produkciju Ma-
donas novadā un grib to pārdot 
ar zīmolu “Ražots Madonas no-
vadā”. To var saņemt Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļā. Sertifikātu saņem tikai 

Madonas novada ražotāji, kas ir 
pārbaudīti, vai par kuriem gal-
vot var jau sertifikātu saņēmu-
šie ražotāji.

rOmānS HačatrjanS

Pusgada laikā ‘’Madona 
var labāk!’’ biznesa 
ideju konkursa ietvaros 
pašvaldības granti piešķirti 
10 jaunajiem uzņēmējiem.

Lai veicinātu uzņēmējdar-
bības iniciatīvu un jaunu uzņē-
mumu veidošanu Madonas no-
vadā, jau kopš 2013. gada marta 
Madonas novada pašvaldība rī-
ko konkursu “Madona var la-
bāk!”. Sākotnēji tas bija biznesa 
ideju konkurss, kurā par dažā-
dām balvām  sacentās jaunieši. 
No 2013. gada decembra tā ir 
grantu programma, kura paredz 
pašvaldības līdzfinansējuma  pie-
šķiršanu labākajām konkursa 
biznesa idejām, lai uzsāktu uzņē-
mējdarbību Madonas novadā. 

2013. gada decembrī tika sa-
ņemti 4 pieteikumi, kas pre-
tendēja uz līdzfinansējumu līdz 
1000 LVL. Kopējais pieejamais 
finansējums – 3000 LVL. Atbal-
stītas tika 3 idejas – SIA “Dream  
Sleep” spilvenu ražošana, SIA 
“Ulla KIDS” dizaina apģērbu ra-
žošana un SIA “Pulieris” uzkop-
šanas pakalpojumi. 

Vieni no veiksmīgākajiem 
konkursa dalībniekiem ir SIA 
“Dream Sleep”, kuri biznesa 
lauciņā sāka darboties, būdami 
vidusskolā. Viņu ražotā produk-
cija ir atzīta ne tikai novadā, 
bet arī ārpus tā. “Dreamsle-
ep” ražo patentētus unikāla di-
zaina ceļojumu spilvenus. SIA 
“Dream  Sleep”  jau piedāvā sa-
vu produkciju “AirBaltic” kata-

Aicina bez 
maksas iegūt 
profesiju
Sākusies uzņemšana 
profesionālās izglītības 
iestādēs visā Latvijā, tostarp 
Barkavas profesionālajā 
vidusskolā, kur piedāvā 
jauniešiem vecumā no 17 līdz 
29 gadiem bez maksas apgūt 
kādu no kopumā 90 profesijām. 
Mācības ilgs vienu vai pusotru 
gadu, pieejama arī stipendija 
līdz 115 EUR mēnesī.

prasības jaunietim:
– vecums  7 – 29 gadi (ieskai-

tot);
– pabeigta 9. vai 12. klase;
– gadu pirms uzņemšanas 

nav saņēmis stipendiju citā 
ESF projektā;

– ar vai bez iepriekš iegūtas 
kvalifikācijas.

Mācību programmām var pie-
teikties arī tie jaunieši, kas ir 
reģistrējušies Nodarbinātības 
valsts aģentūrā kā bezdarb-
nieki vai darba meklētāji.

Kāpēc izvēlēties tieši šīs 
mācību programmas?
– Var saņemt stipendiju līdz 

115 eiro mēnesī.
– Iespēja iegūt profesijai ne-

pieciešamo sertifikātu vai 
apliecību, ja to paredz kon-
krētā izglītības programma 
un tas nepieciešams darba 
tirgū, piemēram, autovadī-
tāja apliecību.

– Kvalifikācijas prakses lai- 
kā tiek apmaksāti ceļa iz-
devumi uz kvalifikācijas 
prakses vietu, izdevumi 
par naktsmītni (līdz 71 ei-
ro mēnesī), civiltiesiskā ap-
drošināšana un obligātās 
veselības pārbaudes izde-
vumi, ja to paredz izvēlētās 
profesijas specifika.

Profesionālās izglītības 
iestādes, kas iesaistījušās Ei-
ropas Sociālā fonda (ESF) 
projektā, 32 Latvijas pilsētās 
līdz 1. septembrim gatavas 
uzņemt vairāk nekā 3 300 au-
dzēkņu. Programmu un pro-
fesiju klāsts ir ievērojams. 
Jaunieši varēs apgūt, piemē-
ram, lokmetinātāja, tērpu 
stila speciālista, apdares dar-
bu strādnieka, vizuālās rek-
lāmas noformētāja, kuģa pa-
vāra, zobārsta asistenta, ēku 
siltinātāja, interjera dizaina 
speciālista, datorsistēmu teh-
niķa un citas profesijas. 

Vairāk par profesijām, 
uzņemšanas laikiem un no-
sacījumiem – www.niid.lv.

Papildu informācija par 
projektu pieejama: www.
viaa.gov.lv sadaļā ”VIAA īs-
tenotie projekti”.

Tas ir ieguldījums Tavā 
nākotnē, ko finansē Eiropas 
Sociālā fonda darbības prog-
rammas “Izaugsme un no-
darbinātība” specifiskā at-
balsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas 
projekts “Sākotnējās profe-
sionālās izglītības program-
mu īstenošana garantijas jau-
niešiem ietvaros”.

logos un lidostas suvenīru vei-
kalos.  

Tāpat decembrī pašvaldī-
bas līdzfinansējumu iekārtu ie-
gādei saņēma SIA “Ulla Kids”, 
jeb zīmols “MIIME”. Uzņēmums 
Bērzaunē ražo dažādus dizaina 
apģērbus. Pašvaldības līdzfinan-
sējums ir palīdzējis ātrāk attīstīt 
ražošanu, iegādājoties šujmašī-
nas un izejvielas. Šobrīd ir uz-
sāktas sarunas par unikāla di-
zaina skolas formu izgatavošanu 
Madonas novada skolu skolē-
niem. SIA “Ulla Kids” attīstās 
un piedalās dažādās izstādēs gan 
starptautiskās, gan vietējos tir-
dziņos. 

Sākoties 2014. gadam, tika 
nolemts, ka līdzfinansējumam 
labām biznesa idejām jābūt pie-
ejamam visu gadu, tāpēc 2014. 
gada martā, pateicoties Mado-
nas novada domes piešķirtajiem 
15 000 EUR, tika izsludināts 
jaunais konkurss, kurā pieteiku-
mi, kas iesniegti līdz katra mē-
neša 30. datumam, tiek izvērtēti 

nākamā mēneša sākumā. 
Martā saņēmām 4 idejas, no 

kurām atbalstītas tika trīs. 2000 
EUR peldošās pirts izveidei Kā-
la ezerā tika piešķirti Zigmāram 
Bāriņam, tāpat 2000 EUR žūri-
jas komisija piešķīra SIA “Stay 
Active”, jeb jauniešiem no paš-
valdības sadarbības partnera Ri-
ga Business school, kuri, pēc si-
tuācijas izpētes kursa projekta 
ietvaros, ir izlēmuši attīstīt jau-
na veida atrakcijas Smeceres Si-
lā.  Tāpat daļēju līdzfinansējumu 
biznesa idejas realizācijai saņē-
ma ideja par pļavu golfa lauku-
mu izveidi Madonas novadā. Vi-
sas šīs idejas tiek realizētas. Līdz 
vasaras beigām Madonas novada 
iedzīvotāji, un viesi varēs izmēģi-
nāt visus šos pakalpojumus. 

Aprīļa mēnesī saņēmām ti-
kai divas idejas. Žūrijas komisi-
ja nolēma atbalstīt abas. Andis 
Apsītis pēc jurista specialitātes 
iegūšanas ir izlēmis ražot lokus 
Madonas novada Ļaudonas pa-
gastā un viņam, iekārtu un ma-
teriālu iegādei, pašvaldība ir 
piešķīrusi 2000 EUR līdzfinan-
sējumu. Tāpat līdzfinansējums 
tika piešķirts Uģim Irbem, ku-
ra uzņēmums SIA “Hydra Bal-
tic” ar līdzfinansējuma palīdzību 
vēlējās iegādāties aku urbšanas 
iekārtas, lai sniegtu jauna veida 
pakalpojumus. 

Maijā tika saņemti 5 pieteiku-
mi, diemžēl pieejamais finansē-
jums bija ierobežots, tāpēc žūri-
jas komisija lēma par labu 2 ideju 
atbalstam. Grantus uzņēmējdar-
bības paplašināšanai saņēma SIA 

“Madonas alus darītava” un ma-
doniešiem jau pazīstamās “Ma-
donas karameles”. Abu uzņēmu-
mu produkcija jau ir nopērkama 
Madonā un visā Latvijā, patērē-
tāji ir to novērtējuši. Tāpat mai-
ja konkursā bija vairākas idejas, 
kuras vajadzētu attīstīt. Piemē-
ram, par īpaša priekšauta ražo-
šanu jaunajām māmiņām, kas 
ļautu netraucēti barot bērnu ar 
krūti publiskās vietās. 

Atskatoties uz šo pusgadu, ir 
skaidri redzams, ka šī program-
ma ļauj attīstīties uzņēmējdarbī-
bas iniciatīvai Madonas novadā, 
un tas liek cilvēkiem aizdomā-
ties par savām mazajām un lie-
lajām idejām, kuras var īstenot, 
iegūstot atbalstu pašvaldībā. Tas 
ir kā starta grūdiens uzņēmē-
jam, turklāt, piedaloties konkur-
sā, ir iespējams uzzināt arī žūri-
jas komisijas viedokli par savu 
ideju, kas reizēm palīdz paskatī-
ties uz to no malas, jo komisijā ir 
vairāku nozaru pārstāvji, cilvē-
ki ar pieredzi gan finansēs, gan 
uzņēmējdarbībā. Arī ar konkur-
sa atbalstu tapušie 10 uzņēmumi 
nākotnē noteikti būs pienesums 
Madonas novada ekonomikai un 
atpazīstamībai Latvijā un arī pa-
saulē. 

Jūnija mēneša domes sēdē ti-
ka piešķirts papildus finansē-
jums konkursam 14 000 EUR 
apmērā, līdz ar to šogad varēsim 
atbalstīt vēl vismaz 8 idejas. In-
formācija par biznesa ideju kon-
kursu pieejama mājaslapā www.
business madona.lv.  
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SIA “Dream  Sleep” ceļojumu spilvens.

Gaida Brilovska un Madara Kļaviņa ir mūsu novada zemeņu audzētājas. Rokās viņām oficiālās “Ražots Madonas 
novadā“ atpazīšanas zīmes.
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Turpinot sēriju par Madonas 
novada pagastiem, šoreiz 
sarunājāmies ar Vestienas 
pagasta pārvaldes vadītāju 
Artūru Vīli-Bērziņu (attēlā). 
Viņš jau 5 gadu ir pagasta 
galva. Vestienas pagasts ir 
viņa mājas kopš dzimšanas. 
Smejot saka, ka vismaz 
trīs dzimtas paaudzes šeit 
pavadījušas savu mūžu un 
diez vai dzimtas kokā kādu 
smalku vācu “fon” varētu 
atrast. Latvietis pašā saknē. 

Ar ko nodarbojāties, pirms kļuvāt 
par  pagasta pārvaldes vadītāju?

Pieredzes stāsts ir garš. Dar-
ba gaitas uzsāku 1985. gadā pa-
domju saimniecībā “Vestiena”. 
Nāca armijas gadi un lielu daļu 
no tiem pavadīju Aizbaikālā. Pēc 
armijas atgriezos Vestienā, kur 
padomju saimniecībā “Vestiena” 
strādāju par mehāniķi. Iestājos 
toreizējā Lauksaimniecības aka-
dēmijā (tagad LLU), kur sāku 
studijas Lauksaimniecības mehā-
nikas fakultātē. Pēc sešiem mē-
nešiem tiku paaugstināts darbā 
par galveno inženieri. Studiju lai-
kā iepazinos ar savu tagadējo sie-
vu. Bija tā sauktais atmodas laiks 
– man galvā jaunība, mīlestība 
un darbi, sanāca pamest studijas 
pusceļā. Pēc Padomju Savienības 
sabrukuma vēl 6 mēnešus vadī-
ju saimniecību “Vestiena”, kamēr 
notika tās sadalīšana. Pēc laika 
kopā ar vēl 2 kolēģiem nodibinā-
jām kooperatīvu “Vestiena”, pļā-
vām sienu lopbarībai. Tad nāca 
piena krīze un bizness sāka plakt. 
Uzsāku savu privāto biznesu, to-
reiz bija “modīgi” – izveidoju sa-
vu kokzāģētavu. Tā es 10 gadus 
darbojos šajā sfērā. Pēc tam vēl 5 
gadus darbojos būvfirmā. Man ir 
tā iegājies, ka ik pēc pieciem ga-
diem es atskatos uz izdarīto un 
tad izdaru secinājumu, turpināt 
vai nē. Nav jēga sevi upurēt kaut 

kam vienam, ja tas tev ir galīgi 
neinteresants.

Kāds bija pirmais uzdevums, sākot 
darbu pagasta pārvaldes vadītāja 
amatā?

Pirmais uzdevums bija visai 
grūts. Pēc novadu reformas valsts 
dotēja katram pagastam 200 000 
latu pašvaldībai piederošo īpašu-
mu sakārtošanai, kas gada laikā 
no finansējuma piešķiršanas die-
nas bija jāapgūst. Vestienā kri-
tiskā stāvoklī bija Vestienas mui-
ža, kurā atrodas pamatskola. Ar 
ēku gāja pavisam grūti, jo tā skai-
tās kultūrvēsturisks piemineklis. 
Tāpēc ar domes būvatļauju vien 
nepietiek, lai uzsāktu renovāci-
ju, bija jādodas uz Rīgu, uz  kul-
tūrvēsturisko pieminekļu biroju 
(Valsts kultūras pieminekļu aiz-
sardzības inspekcija). Toreiz 3 
diennaktis gaidīju saskaņojumu, 
tur viss notiek lēni, jo valda biro-
krātija. Gāju katru dienu un pra-
sīju  saskaņojumu. Laikam apni-
ku (smejas) un iedeva. Reizēm 
tikai ar spītību var kaut ko pa-
nākt!

Pirms tam Jūsu darba 
pieredze lielā mērā saistījās ar 
uzņēmējdarbību. Kāda ir atšķirība 
starp darbu pašvaldībā un 
privātajā biznesā?

Ielecot pašvaldībās darbā, sa-
pratu, ka tas nav kā strādāt savā 
uzņēmumā, kur tu esi valdnieks, 
noteicējs un likumdevējs. Pašval-
dībā tu esi izpildvara, ne lēmējva-
ra. Tāpēc dažreiz šķiet, ka darbi 
nerit tik raiti, kā gribētos, jo viss 
ir jāsaskaņo ar “augšu”. Taču ie-
spējams, tā ir labāk, jo pagastu 
padomes laikos daži pagasti tika 
izsaimniekoti. 

Teicāt, ka ik pēc pieciem gadiem 
atskatāties uz izdarīto un 
novērtējat. Arī pagasta pārvaldes 
vadītāja amatā aizritējis  
piektais gads

Jāatzīst, ka darbs ar cilvēkiem 
ir grūts, jo visi kaut ko prasa un 
grib. Esmu tikai cilvēks, nees-
mu Dievs, es visiem palīdzēt ne-
varu, taču cenšos. Strādājot un 
kaut ko darot, tiek pielaistas kļū-
das, labi, ja tās var labot. Izdarīts 
ir ne daudz, ne maz. Protams, ka 
prieks ir par katru izdarīto darbu. 

Par ko ir vislielākais gandarījums?

Par paveiktiem darbiem ir 
liels gandarījums. Esam sakārto-
juši kultūrvēsturisko pieminek-
ļu kopu. Par Lauku atbalsta die-
nesta finansējumu esam saveduši 
kārtībā ceļus Vestienā, daļēji sa-
kārtots ielu apgaismojums. Ta-
gad cīnāmies ar pagasta mājas 

gruntsūdeņiem, lai tos novadītu 
zemē. Katrs padarītais darbs dod 
gandarījumu.

Plānos ir veikt kultūras na-
ma rekonstrukciju. Šķiet, ka jau 
30 gadus nekas tur nav darīts, iz-
ņemot jumta rekonstrukciju. Gri-
bam, lai zāle ir gaiša, plaša un 
akustiska. Lai būtu patīkami tur 
uzturēties.

Ir arī sāpīgi jautājumi, ku-
riem grūti atrast risinājumu. Kā 
piemēram, ūdenssaimniecības 2. 
kārta “līvānu” māju masīvam. 
Projekts ir apstiprināts, taču pēk-
šņi ministrijai pietrūkst naudas. 
Taču ceram, ka to atrisināsim. 
Vēl viena problēma radusies pavi-
sam nesen. Pensijā aizgājis vienī-
gais ģimenes ārsts pagastā Juris  
Reinbahs, kurš Vestienā uzticī-
gi nostrādājis 50 gadus. Paldies 
viņam par to! Tagad jādomā, kā 
rīkoties tālāk, jo lielākā daļa pa-
gasta iedzīvotāju ir cienījamā ve-
cumā un izbraukāt pie ārsta Ma-
donā vai Ērgļos ir grūti.

Vēl viena no lietām, kas ma-
ni satrauc, ir iedzīvotāju skaits. 
Īpaši jauniešu un bērnu. Varētu 
teikt, ka tas ir katastrofāls. Bet 
nu jādzīvo ar tādu optimistisku 
domu, ka neviena vieta nav pali-
kusi tukša, un ka arī Vestienā at-
griezīsies varoši un daroši cilvēki. 
Zeme mums ir, meži mums ir, va-
jadzīgi tikai gudri cilvēki, kas var 
saimniekot.

Kāds ir iedzīvotāju noskaņojums 
Vestienas pagastā? Par ko lielākās 
bažas?

Grūti pateikt kāds ir noska-
ņojums. Daļai tas ir pozitīvs, ta-
ču daļai tas, līdzīgi kā citviet Lat-
vijā, – nicinoši dusmīgs, tā varētu 
teikt. Vai uz pārvaldes vadītāju, 
vai uz kaimiņu, vai uz radinie-
ku, vai uz visu valsti. Man šķiet, 
ka daļai cilvēku ir vieglāk pačīk-
stēt nevis paņemt kapli rokā un 
izravēt kartupeļu vagu, lai zie-
mā būtu ko ēst. Jāmet pie malas 
slinkums un jābeidz gausties vie-
nam par otru, par valdību un jā-
sāk pašiem domāt, pašiem darīt, 
un tikai tas var Latvijas labklā-
jību vairot. Galvenais ir sakār-
tot cilvēciskās attiecības, un jā-
sāk pašam ar sevi. Gribētos, lai 
pie manis nāktu vairāk cilvēku, 
kam ir idejas. It īpaši jaunieši, jo 
viņi ir tie, kas veidos mūsu nākot-
ni. Protams, ir arī daroši cilvēki 
mūsu pagastā, par ko man ir liels 
prieks! Piemēram, atnāca puisis 
ar ideju par peldošās pirtiņu būvi 
Kāla ezerā! Nodomāju – malacis! 
Es vienmēr atbalstīšu un, cik ma-
nos spēkos, palīdzēšu tiem, kas 
grib kaut ko darīt. 

eDīte mIķeLSOne,
Sabiedrisko attiecību speciāliste 

Madonas novada pašvaldībā

Vestienietis trešajā paaudzē! 
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Iedzīvotāju skaits Vestienas pagastā uz 01.01.2014. (PMLP dati) – 689,
t.sk. – sievietes – 344, vīrieši – 345

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Iedzīvotāju skaits  
0–6 gadi

Iedzīvotāju skaits  
7–18 gadi

Iedzīvotāju skaits  
0–18 gadi

Iedzīvotāju skaits Vestienas pagastā

        
Projekts “Sporta un atpūtas infra-

struktūras uzlabošana Mārcienā” Id. 
Nr. 13-05-LL15-L413201-000018 īste-
nots Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai Lauku attīstības prog-
rammas pasākumā “Lauku ekonomi-
kas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Projekta ietvaros atjaunota eso-
šā Mārcienas pamatskolas sporta zāle, 
kas atrodas Mārcienas pagasta kultū-
ras nama telpās. Sporta zālei ir izbū-
vēts jauns grīdas segums, zāles palīg-
telpās nomainīti logi, kā arī nomainītas 
2 durvis, kas savu laiku jau ir nokalpo-
jušas. Zāles vizuālās izmaiņas noteikti 
būs kā patīkams stimuls Mārcienas ie-
dzīvotājiem būt vēl aktīvākiem sporta 
nodarbību apmeklētājiem, kā arī veici-

nās Mārcienas kultūras dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu.

Projekta ietvaros vienkāršotas re-
novācijas būvdarbus veica SIA “Mado-
nas namsaimnieks”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
36 009,38 no kurām EUR  9 568,79 
(75% no attiecināmajām izmaksām) ir 
Lauku atbalsta dienesta finansējums 
un EUR 26 440,59 – Madonas novada 
pašvaldības finansējums.

Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugo-
šā institūcija – Lauku atbalsts dienests.

Informāciju sagatavoja
InDra KārKLIņa,

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste

Mārcienas pagastā atjaunota un uzlabota  
sporta un kultūras infrastruktūra

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ

SIA „Sarkaņu komunālais uzņē-
mums” 2013. gada 28. augustā ir noslē-
dzis līgumu (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/192/045 ar Centrālo finanšu līgu-
mu aģentūru par finansējuma piešķirša-
nu projektam „Madonas novada Sarkaņu 
pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība” ieviešanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda prioritātē „Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
„Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. “Ūdenssaim-
niecības infrastruktūras attīstī-
ba apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”. Kopējās projek-
ta ieviešanas izmaksas ir 314511,33 
EUR. No tiem ERAF finansējums 
220937,72 EUR.

Lai sasniegtu projekta mērķus, pro-
jekta ieviešanas laikā tiks veiktas seko-
jošas aktivitātes: esošās artēziskās akas 
rekonstrukcija, ūdens attīrīšanas (saga-
tavošanas) stacijas izbūve, ūdensapgādes 
tīklu rekonstrukcija, ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija/izbūve, NAI izbūve, kana-
lizācijas maģistrālo tīklu izbūve, pašteces 
kanalizācijas pievadi. 

Projekta aktivitāšu īstenošanā ir uz-
sākti būvdarbi, tos veic pilnsabiedrī-
ba “Ventars – Jaunmāja”, būvuzraudzī-
bu SIA “LBNI” un autoruzraudzību veic 
SIA “Belss”. 

Sagatavoja  
IneSe SOLOzemnIece, 

projektu sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste

„Madonas novada Sarkaņu pagasta  
Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”
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Ar domu par Latviju
Turpinājums no 1. lappuses

“Mēs esam uzauguši 
dārzos,”

atzīst Ilze, stāstot par savām mā-
jām. “Kad citi bērni pēc skolas 
spēlējās, mēs ar brāļiem un mā-
sām devāmies strādāt dobēs.” 
Pavasarī pirmie Jāņkalnos ienā-
kas leknie rabarberi, un Ilzes tē-
tis Uldis neslēpj, ka tieši ar ra-
barberiem savulaik izskolojis 
kuplo saimi. Kopš saimniecības 
vadību pārņēmuši Ozoliņu bēr-
ni, Jāņkalnos ne tikai audzē, bet 
arī domā par tālāku izaudzētā iz-
mantošanu. Jau aiz novada robe-
žām ekoloģisko un dabisko pro-
duktu cienītāji zina Jāņkalnu 
ievārījumus, žāvētos un saldētos 
augļus un ogas, sulas, sīrupus un 
tējas. Ilze atzīst, ka pati ir liela 
zemeņu cienītāja, šogad bijis labs 
iesākums, bet regulārās lietavas 
ražu ir pabojājušas. “Bet vienal-
ga saldas un garšīgas!” smej Ilze 
un zina, ka tie, kas vienreiz no-
garšojuši Jāņkalnu ogu kara-
lienes, kļūst par pastāvīgajiem 
klientiem. 

Sapnis par Rīgu

“Kā jau daudziem lauku bēr-
niem, arī man bija sapnis doties 
uz Rīgu. Pēc vidusskolas beigša-
nas Madonā devos mācīties uz 
Rīgu. Uz ilgi gaidīto Rīgu!” atmi-
ņās dalās Ilze. Ilze uzsāka studi-
jas universitātē un vienlaikus arī 
strādāja ar paliatīvā aprūpē eso-
šiem bērniem. Vēl joprojām Ilze 
atceras, ka reiz dežūras laikā ra-
dušās lielas problēmas ar vienu 
no bērniem, un tad arī nonākusi 
pie secinājuma, ka kaut kas dzī-
vē ir jāmaina. 

No Rīgas – uz Norvēģiju

Viens no nopietnākajiem lē-
mumiem Ilzes dzīvē bija doties 
darbā uz toreiz tik nezināmo, tā-

Atgriešanās mājās

Neizbēgami nonākam līdz 
jautājumam – kas bija TAS, kas 
lika Ilzei pieņemt tik svarīgo lē-
mumu no labi nodrošinātas dzī-
ves vienā no pasaules labklā-
jīgākajām valstīm atgriezties 
Vestienā? 

“Man tik ļoti pietrūka latvis-
kās mentalitātes, Jāņu, zaļum-
baļļu, Latvijas vasaru. Izskrie-
ties basām kājām! Šopavasar eju 
un smaidu!” atklāj Ilze. Iespē-
jams, kādam aizbraucējam šie 
iemesli liksies sīki un nebūtis-
ki, ja tā, tad šie cilvēki nekad ne-
nolems atgriezties mājās, daudz 
būtiskāka būs biezāka maizes 
rika. Svešumā... Taču man gri-
bas ticēt, ka lielākā daļa ir tā-
du, kam Ilzes izjūtas ir tuvas un 
saprotamas. Kur gan vēl putnu  
treļļi agrā rītā skan vēl skanī-
gāk? Šīs vērtības Ilze tur augs-
tāk par nodrošinātu un stabili 
garantētu iztikšanu. “Nauda lai-
mi nenesīs, tās nekad nepietiks, 
bet ir lietas, kas dara gan laimī-
gu, gan piepildītu,” uzskata Ilze. 

Un vēl, manuprāt, atgriez-
ties licis Ilzes krietnums, augstā 
pienākuma sajūta savējo priek-
šā. “Mēs esam ļoti tuvi! Tāpēc 
man ir svarīgi, lai otram ir la-
bi, esmu radusi vispirms domāt 
par otru un tad – par sevi,” ie-
minas Ilze. Sarunas nobeigu-
mā Ilze nopietni saka: “Dzīve ir 
pārāk īsa, lai atliktu tos brīžus, 
kad varam būt kopā ar saviem 
tuvajiem. Nekas nav tā vērts, lai 
neatlicinātu laiku tūlīt un tagad 
būt ar tiem, ko mīli. Jāizbauda 
ik mirklis kopā.” 

Mīlestībā pret savu zemi, sa-
vu ģimeni arī izpaužas Ilzes gai-
šums un latviskums. Tik vien-
kārši un dabiski Ilze saka: 
“Doma par Latviju manī mājoja 
visu laiku.”

Sarunājās DzIntra StraDIņa

Ilze kopā ar saviem audzēkņiem Norvēģijā.                             Foto no personiskā arhīva.   

lo Norvēģiju. “Izmantoju īpašu 
programmu studentiem un uz-
sāku strādāt par skolotāja palī-
dzi komendanti kādā norvēģu 
privātskolā,” stāsta Ilze. Ilze ne-
slēpj, ka reizēm bijis ļoti grūti. 
Jāiejūtas svešā vidē, sabiedrībā, 
tradīcijās. Ilze atceras, ka sāku-
mā viņas klātbūtnē skolnieces tī-
šām sarunājušās tikai norvēģiski, 
taču tas reizē bijis kā stimuls mā-
cīties norvēģu valodu. “Pēc trim 
mēnešiem jau biju apguvusi nor-
vēģu sarunvalodu. Tas daudz dod 
savstarpējo attiecību uzlaboša-

nā, kontakta izveidošanā ar vie-
tējiem,” uzskata Ilze. 

Karjera norvēģu zemē

Laikā, kad Ilze ieradās Norvē-
ģijā, latviešu tur bija maz. “Ikreiz 
bija tik patīkami dzirdēt savē-
jos!” atceras Ilze. Jaunajai latvie-
šu meitenei darbs ar bērniem vei-
cās arvien labāk un labāk, radās 
arvien jauni piedāvājumi gan kā 
tulkam, gan par skolotāja asis-
tenti, tāpēc Ilze nolēma sevi piln-
veidot arī izglītības ziņā un ie-

stājās profesionālajā skolā, kur 
ieguva ārsta palīga – sekretā-
ra amatu. Tomēr darbu medicī-
nas nozarē tā arī neuzsāka. Vai-
rāk vilka un padevās darbs ar 
bērniem, un Ilze atgriezās skolā, 
lai audzinātu piekto klasi. Norvē-
ģijā skolotājs ir labi nodrošināts 
līdz pat mūža beigām, Ilze varē-
ja daudz ceļot, daudz ko atļauties 
un neraizēties par rītdienu, tur-
klāt jau pieņemta vietējā sabied-
rībā, norvēģu cienīta un profe-
sionāli novērtēta... Šķiet, ko vēl 
varētu vēlēties?

Projekts “Aprīkojuma iegāde Lau-
lību ceremonijas nama telpām” Id. Nr. 
13-05-LL15-L413101-000011 īstenots tika  
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai Lauku attīstības programmas 
pasākumā “Lauku ekonomikas dažādoša-
na un dzīves kvalitātes veicināšana vietē-
jo attīstības stratēģiju īstenošanas terito-
rijā” ietvaros.

Projekta ietvaros ir izveidota Laulību 
ceremoniju zāle, kura aprīkota ar aizka-
riem, krēsliem ar pārvalkiem, ceremoniju 
galdu, uzstādīts ģerbonis un skaņu apa-
ratūra. Laulību ceremonija nama maza-
jā zālē, vadītājas kabinetā, laulības nama 
kabinetos uzstādīti romiešu aizkari. Lau-
lību nama ceremoniju arhīva telpās uz-
stādītas rullo aptumšojošās B/O žalūzijas.

Izveidoto Laulību ceremonijas nama 
zāli paredzēts izmantot laulībām, bērnu 
svinīgai reģistrēšanai un laulībā dzīvojo-

šiem cilvēkiem kāzu gadadienu svētku rī-
košanai.

Projekta ietvaros Laulību ceremoniju 
nama telpu aprīkojumu piegādāja un uz-
stādīja SIA “Atspulgs logiem”, skaņu apa-
ratūru – SIA “AJV Grupa”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
23 950,25  no kurām EUR  14 829,17 
(75% no attiecināmajām izmaksām) ir 
Lauku atbalsta dienesta finansējums un 
EUR 9 121,08 – Madonas novada pašval-
dības finansējums.

Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugo-
šā institūcija – Lauku atbalsts dienests.

Informāciju sagatavoja
InDra KārKLIņa,

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un  
ieviešanas speciāliste

MAdoNAS NovAdā IzveIdotS  
lAulību ceReMoNIju NAMS

Madonas novada pašvaldība sadar-
bībā ar Lauku atbalsta dienestu un 
Zivju fondu ir uzsākusi projekta “Sā-
vienas ezera ekoloģiskās situācijas iz-
vērtēšana” Id. Nr. 1.11. īstenošanu 
projektu aktivitātē “Zinātniskās pēt-
niecības programmu finansēšana un 
līdzdalība starpvalstu sadarbībā zināt-
niskajos pētījumos zivsaimniecībā, iz-
ņemot tādu iesniegto programmu un 
pētījumu finansēšanu, kuri preten-
dē uz finansējuma saņemšanu no citu 
valsts vai Eiropas Savienības fonda fi-
nansējuma”.

Projekta ietvaros paredzēts veikt 
Madonas novada Ļaudonas pagasta 
Sāvienas ezeram ihtioloģisko izpēti, 
biogēno vielu koncentrāciju noteikša-
nu, ūdensaugu kartēšanu, ūdens līme-
ņa svārstību izvērtēšanu, ezera un tā 

zivju resursu apsaimniekošanas reko-
mendāciju izstrādi.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 
4 416,50 no kurām EUR  3 616,50 ir 
Zivju fonda finansējums, EUR 500,00 
Madonas novada pašvaldības finansē-
jums uz EUR 300,00 biedrības “Ļau-
donas Makšķernieku klubs “Savieši”” 
finansējums.

Projekta ieviešanas laiks: 
02.06.2014. – 30.10.2014.

Projekta ieviešanā iesaistītā uzrau-
gošā institūcija – Lauku atbalsts die-
nests.

Informāciju sagatavoja
InDra KārKLIņa,

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un  
ieviešanas speciāliste

pRojeKtS  
“SāvIeNAS ezeRA eKoloģISKāS SItuācIjAS IzvēRtēšANA"

man tik ļoti pietrūka latviskās mentalitātes, jāņu, 
zaļumbaļļu, Latvijas vasaru. Izskrieties basām kājām! 
Šopavasar eju un smaidu!
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Madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Jaunatnes 
Starptautisko programmu 
aģentūru  Madonas novada 
teritorijā ir uzsākusi projekta 
“Velovēstnieku ekspedīcija 
“Izaicinājums – 2014” pa jaunatnes 
skartajām vietām Madonas 
novadā” īstenošanu. Projekts tiek 
īstenots “Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2014. gadam valsts 
budžeta finansējuma ietvaros”.

Projekta mērķis ir sniegt Ma-
donas novada jauniešiem jaunas 
zināšanas un prasmes, izmanto-
jot neformālās izglītības aktivitā-
tes, veicinot jauniešu līdzdalību 
un nostiprināt jauniešu centru so-
ciālo lomu pašvaldībā.

Galvenās aktivitātes pro-
jekta ietvaros:

1) Noorganizēt veloekspedīci-
jas izvērtēšanas pasākumu, kur 
tiks prezentēts veloceļš pa Ma-
donas novada jauniešu iniciatīvu 
skartajām vietām;

2) Motivēt jauniešus iesaistī-
ties videi draudzīgā veloekspedī-
cijā, organizējot jauniešu atlasi 
pēc iesniegtajām motivācijas vēs-
tulēm;

3) Veicināt jauniešu centru sa-
darbību novada mērogā, noorga-
nizējot nedēļu garu ekspedīciju ar 
velosipēdiem pa Madonas novadu;

4) Veicināt novada jauniešu 
līdzdalību sabiedriskajā dzīvē pa-
gastos un pilsētā, aicinot piedalī-
ties un noorganizēt veloekspedīci-
jas dalībnieku pieturvietas katrā 
pagastā un pilsētā Madonas no-
vadā;

5) Attīstīt jauniešiem dzī-
vesprasmes, sadarbības un sa-
skarsmes prasmes, izmantojot 
neformālās izglītības metodes ve-
loekspedīcijas pieturvietu aktivi-
tātēs.

Projekta ietvaros izveidoto 
16 pieturpunktu aktivitātes:

1. pietura „Pa vēstures takām” 
(Mārcienas pagasts). Aktivitāte: 
Iepazīt Madonas novada Mārcie-
nas pagasta muzeja ekspozīciju, 
iepazīties ar Mārcienas pagasta 
800 gadu ilgo vēsturi. Fotoizstāde 
– „Mirkļi Mārcienas pagasta dzī-
vē”.

2. pietura „Kas kaitēja nedzī-
vot?” (Vestienas pagasts). Aktivi-
tāte: Iepazīt videi draudzīgu dzīvi 
pie ūdens. 

3. pietura „Kas pats labs, tam 
visi labi” (Bērzaunes pagasts). Ak-
tivitāte: Komandu saliedēšanas 
treniņš.

4. pietura „Apdomā labi, pa-
dari gudri” (Kalsnavas pagasts). 
Aktivitāte: Projektu rakstīšana, 
ieviešana un realizēto projektu 
apskate dabā.

5. pietura „Esi gudrs!” (Ļau-
donas pagasts). Aktivitāte: Erudī-
tu konkurss par dažādām tēmām.

6. pietura „Sports – aktīvs dzī-
vesveids” (Mētrienas pagasts). 
Aktivitāte: Hokeja pasaule, tās 
vēsture, hokeja laukuma apskate.

7. pietura „Kultūrai nav robe-
žu” (Barkavas pagasts). Aktivitā-
te: Viesu uzņemšana, galda kul-
tūra.

8. pietura „Sargāj’ savu Tēvu 
zemi” (Ošupes pagasts). Aktivitā-
te: Patriotiskā audzināšana.

9.pietura „Dzirdu, redzu, zinu, 
protu” (Dzelzavas pagasts). Akti-
vitāte: Rūķu taka.

10. pietura „Būt skaistam ir 
modīgi” (Liezēres pagasts). Akti-
vitāte: Stils, mode, etiķete.

11. pietura „Lēnāk brauksi, tā-
lāk tiksi” (Aronas pagasts). Akti-
vitāte: Veloapmācība un sacensī-
bas.

12. pietura „Dziedot dzimu, 
dziedot augu” (Praulienas pa-
gasts). Aktivitāte: Koncerts, ie-
saistoties jauniešiem.

13. pietura „Jaunietis, jaunie-
tim” (Lazdonas pagasts). Aktivi-
tāte: Radošās rokdarbu darbnīcas.

14. pietura „Balto gājputnu 
stāsts” (Sarkaņu pagasts – Bik-
sēre). Aktivitāte: Koka skulptūru 
apkope.

15. pietura „Kur puķītes, tur 
medutiņš” (Madona, JIC „Burbu-
lis”). Aktivitāte: Apstādījumu vei-
došana.

16. pietura „Kas māk, tam 
nāk”(Madona, MNJIC “Kubs”). 
Aktivitāte: Uzņēmējdarbības ap-
mācības.

Projekta tiešā mērķauditorija 
ir 150 Madonas novada jaunieši. 
Izaicinājuma veloekspedīcijā pie-
dalīsies  un izzinās Madonas no-
vadu 16 jaunieši no Madonas no-
vada pagastiem un pilsētas, un 2 
pieaugušie veloekspedīcijas gru-
pas vadītāji. Pārējie jaunieši pie-
dalās aktivitāšu tapšanā un vei-
došanā pagastu centros uz vietas. 
Projektā tiek iesaistīti arī cittau-
tu jaunieši, kas apmeklē jauniešu 
centrus, tāpat tiks nodrošināta ie-
spēja pagastu jauniešiem piedalī-
ties aktivitātēs uz vietas pagastā. 

Projekta sagaidāmie rezul-
tāti:

1. Veicināta jauniešu saliedētī-
ba un sadraudzība starp jauniešu 
centriem un jauniešiem;

2. Papildinātas jauniešu zinā-
šanas un prasmes līdzdarboties sa-
vas dzīves kvalitātes uzlabošanā;

3. Izveidota Madonas novada 
Veloekspedīcijas karte, ko turp-
māk varēs izmantos jauniešu ini-
ciatīvu grupas, Madonas novada 
izglītības iestāžu jaunieši un Ma-
donas novada apmeklētāji – tūris-
ti.

Projekta īstenošanas termiņš: 
2014. gada 2. jūnijs – 2014. gada 
30. septembris.

Projekta īstenošanu atbalsta 
Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra un Madonas no-
vada pašvaldība. Projekta kopējās 
izmaksas – EUR 5400,00, no ku-
rām EUR 4400,00 finansē Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūra un EUR 1000,00 – Ma-
donas novada pašvaldība.

Projekta uzraugošā iestāde – 
Jaunatnes Starptautisko prog-
rammu aģentūra.

Informāciju sagatavoja 
InDra KārKLIņa,

Madonas novada pašvaldības  
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste 

Velovēstnieku ekspedīcija 
“Izaicinājums – 2014”

Šovasar Latvija un arī 
Madona piedzīvos ko īpašu –  
mūsu valstī ieradīsies 
Pasaules Jauniešu dienu 
krusts, ko pirms 30 gadiem 
jauniešiem uzticēja svētais 
pāvests Jānis Pāvils II 

Laika posmā no 27. jūlija līdz 
7. augustam tas apceļos vairā-
kas Latvijas pilsētas. Madona ir 
to skaitā, jo šeit 2003. gadā no-
tika Latvijas Jauniešu dienas, 
kā arī daudzi no mūsu novada 
ir piedalījušies Pasaules Jaunie-
šu dienās Romā, Toronto, Ķelnē, 
Madridē. Arī tāpēc, ka Madonas 
katoļu draudze ir viena no ak-
tīvākajām darbā ar jauniešiem, 
Madonā būs viens no reģionāla-
jiem pasākumiem.

1984. gada Palmu svētdie-
nā Vatikāna sv. Pētera laukumā 
uzrunājot sapulcējušos jaunie-
šus, Jānis Pāvils II sacīja: “Ma-
ni dārgie jaunieši! Šī svētā gada 
beigās es jums uzticu tā simbo-
lu – Kristus krustu!” Nododot to 
jauniešiem, viņš lūdza apņem-
ties krustu nest cauri pasau-
lei kā simbolu Krisus mīlestībai 
pret cilvēku un sludināt visiem, 
ka tikai Jēzus nāvē un augšām-
celšanā mēs varam rast glābša-

nu. Kopš tā laika krusts ir veicis 
neskaitāmus svētceļojumus visā 
pasaulē, vienojot ticīgos, drau-
dzes, diacēzes un valstis. Tas 
ir bijis klātesošs visās Pasau-
les Jauniešu dienās. Tā priek-
šā ir lūgušies miljoniem jaunie-
šu. Piemēram, Manilā Jauniešu 
dienu noslēguma dievkalpojumā 
pie šī krusta bija pulcējušies 4 
miljoni cilvēku. 

2003. gadā Jānis Pāvils II bi-
ja nolēmis dot vēl vienu ticības 
simbolu, ko līdz ar krustu nest 
apkārt pasaulei – tā ir Dievmā-
tes ikona, Romas Svētās Marijas 
bazilikā atrodamās ikonas kopi-
ja. Nododot ikonu jauniešu ro-
kās pāvests teica: “No šī brīža 
šī ikona kopā ar krustu pavadīs 
Pasaules Jauniešu dienas! Lūk, 
Jūsu Māte! Tā būs Marijas mā-
tišķās klātbūtnes zīme jauniešu 
vidū, kuri, tāpat kā apustulis Ja-
nis, ir aicināti ieaicināt viņu sa-
vās dzīvēs.”

Savukārt pāvests Benedikts 
XVI 2009. gadā, kad tika svinēta 
Jauniešu dienu krusta 25 gadu 
jubileja, sacīja jauniešiem: “Dār-
gie draugi, es Jums no jauna uz-
ticu šo krustu! Turpiniet to nest 
uz ikkatru zemes stūri tā, lai nā-
kamās paaudzes var atklāt Die-
va žēlsirdību un savās sirdīs 
izdzīvot krustā sistā un augšām-
celtā Kristus cerību!”

Gatavojoties Pasaules Jau-
niešu dienām Krakovā 2016. ga-
dā, Jauniešu dienu krusts no 
Lietuvas ieradīsies Latvijā, kur 
uzsāks savu ceļu no Liepājas 
līdz pat Aglonai, pēc tam mēro-
jot ceļu uz Krieviju.

Madonā 3,8 metrus augstā 
un 40 kg smagā Pasaules Jaunie-
šu dienu krusta un Dievmātes 
ikonas svinīgā sagaidīšana no-
tiks 30. jūlijā 16.00 Saieta lauku-
mā, kur varēs noskatīties video 
īsfilmas par Jauniešu dienām un 
Krusta svētceļojumu pasaulē, 
tiks atskaņotas arī vairākas Jau-
niešu dienu himnas. Vēlāk, 17.00 
svinīgā gājienā dosimies uz Kris-
tus Karaļa katoļu draudzes diev-
namu, kur plkst. 18.00 notiks 
svētā Mise, pēc tam būs iespēja 
pagodināt krustu un ikonu, kā 
arī piedalīties slavēšanā. 

Uz šo pasākumu ieradī-
sies jaunieši arī no citām pilsē-
tām. Īpaši gaidām tos, kas ag-
rāk ir piedalījušies Pasaules vai 
arī Latvijas Jauniešu dienās. Vi-
si mīļi aicināti piedalīties šajā 
unikālajā notikumā, kas atnesīs 
daudz Dieva žēlastību mūsu pil-
sētai!

rIHarDS raSnacIS,
Madonas katoļu draudzes prāvests; 

jānIS BeļuSOVS, 
katoļu seminārists

Svētā Jāņa Pāvila II svētītais 
Jauniešu dienu krusts Madonā

Lūgšana pie krusta Romā 2000. gadā.Pasaules Jauniešu dienas Sidnejā Austrālijā.

Madonas novada pašvaldība atklātā 
izsolē ar augšupejošu soli nodot nomas 
tiesības uz pašvaldībai piederošā nekus-
tamā īpašuma Parka ielā 6, Madonā, Ma-
donas novadā (kadastra Nr. 7001 001 
0992, reģistrēts Madonas pilsētas ze-
mesgrāmatu nodalījumā Nr. 1000 0014 
1234) pansionāta ēkā (kadastra apzīmē-
jums 7001 001 0992 001) esošo zob-
ārstniecības kabinetu (platība 17 m2, 
atrodas ēkas 1 stāvā, būves tehniskās in-
ventarizācijas lietā atzīmēts kā telpas Nr. 
24; 25, nomas objekta sastāvā ietilpst arī 
zobārstniecības iekārtas – Stern Weber S 
200 Continental ar medicīnisko monitoru, 
zobārstniecības instrumenti, instrumen-
tu un materiālu sterilizācijai nepiecieša-
mais (autoklāvs, ultraskaņas mazgāša-
nas iekārta, pērlīšu sterilizators, sterilo 
instrumentu pakošanas iekārta), rentge-
nogrammu viziogrāfijas iekārta, dentālā 

rentgena iekārta, palīgmateriāli (amalga-
mas maisītājs, ultravioleto staru polimer-
izācijas lampa, stomatoloģiskais bezeļļas 
kompresors, vakuumatsūcēja motors).

Nomas objekta nosacītā cena (iz-
soles sākumcena) ir maksājamā nomas 
maksa 100,- euro (viens simts eiro) mē-
nesī. Papildus jāmaksā PVN 21 % apmē-
rā. Izsoles solis tiek noteikts 10,00 euro.

Iznomāšanas termiņš – 5 gadi no lī-
guma noslēgšanas dienas, ar iespēju lī-
gumu pagarināt līdz 12 gadiem.

Nomas objekta izsolē drīkst piedalī-
ties persona, kura ir tiesīga sniegt zob-
ārstniecības palīdzību.

Nomas izsoles obligāts noteikums 
– izsoles uzvarētājam ir pienākums no-
drošināt iespēju dienā vismaz 7 (septi-
ņiem) bērniem līdz 18 gadu vecumam 
par valsts budžeta līdzekļiem saņemt 
zobārstniecības palīdzību. Nomas objek-

tu nedrīkst nodot apakšnomā. 
Izsole notiks 2014. gada 29. jūlijā 

plkst. 11.00 Madonas novada pašvaldī-
bas administrācijas telpās Saieta lauku-
mā 1, Madonā. Izsolei reģistrēties pre-
tendenti var Madonas novada pašvaldībā 
Saieta laukumā, 1, Madonā līdz 2014.
gada 28. jūlijam plkst. 17.00.

Nomas objekts atrodas Parka ielā 6, 
Madonā.  Pieteikšanās uz objekta apskati 
pie Madonas pilsētas pārvaldnieka Gun-
ta Ķevera, zvanot pa tālruni 26325419.

Izsoles nolikums atrodams Mado-
nas novada mājaslapā www.madona.lv 
sadaļā Pašvaldība, apakšsadaļa – Izso-
les.

Informāciju sagatavoja 
madonas novada pašvaldības 

juridiskā nodaļa

Paziņojums par zobārstniecības kabineta nomas tiesību izsoli
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

Jau ierasts, Madonā  
norisinās liela mēroga 
mūzikas pasākumi, kas 
pulcē daudz cilvēku. 
Lai nodrošinātu pašu 
apmeklētāju drošību un 
kārtību, pirms koncertiem 
jāiziet drošības pārbaudes, 
kas, lai arī pierasta lieta, 
piemēram, arēnas "Rīga" 
apmeklētājiem, pie mums 
nereti raisa neizpratni un 
neapmierinātību. 

Arī pēc vērienīgā Līgo pasā-

kuma Madonas estrādē saņēmām 
zvanus, kuros apmeklētāji izteica 
sašutumu par to, ka apsardze nav 
ļāvusi ienest līdzpaņemtos dzērie-
nus vai ēdienus u.c. Lai nerastos 
pārpratumi un nepatīkamas emo-
cijas turpmāk, atgādināsim, kādi 
noteikumi būs jāievēro, dodoties 
uz 4. populārās mūzikas festivā-
lu „Zelta Šlāgeris 2014” Madonas 
estrādē:

1. Festivāla teritorija (estrāde) 
apmeklētājiem tiks atvērta plkst. 
16.00, vienu stundu pirms pasā-
kuma sākuma.

2. Ierodoties pie ieejas, biļešu 
kontrolei jāuzrāda jūsu iegādātā 
biļete. Biļetes varēs iegādāties arī 

festivāla norises dienā biļešu ka-
sē pie estrādes ieejas. Biļetēs ska-
tītāju sēdvietas netiks numurē-
tas, tāpēc festivāla apmeklētāji 
varēs brīvi izvēlēties savu atraša-
nās vietu. Uzrādot vai iegādājo-
ties biļeti, jums ap roku tiks ap-
likta aproce, kas būs derīga visu 
festivāla norises laiku un par to 
papildus samaksa netiks iekasē-
ta.

3. Festivāla teritorijā aizliegts 
ienest visa veida ieročus, asus 
priekšmetus, stikla traukus un 
pudeles, līdzi paņemtos ēdienus, 
dzērienus un alkoholu (izņemot 
zīdaiņu pārtiku un pudelīti). Dro-
šības nolūkos festivāla apsardzes 
darbinieki pirms iešanas pasāku-

ma teritorijā veiks katra apmek-
lētāja pārbaudi un tiks lūgts pa-
rādīt arī līdzi paņemtās somas un 
tīkliņus.

4. Festivāla teritorijā darbo-
sies tualetes, kafejnīcas un iz-
braukuma tirdzniecības teltis, 
kurās varēs iegādāties visu nepie-
ciešamo. 

5. Festivāla teritorijā atradī-
sies medicīnas darbinieks, pie ku-
ra vajadzības gadījumā varēs vēr-
sties pēc pirmās palīdzības.

6. Festivāla teritorijā atradī-
sies apsardzes darbinieki, kuri 
rūpēsies par sabiedrisko kārtību.

7. Apsardzei ir tiesības no fes-
tivāla teritorijas izraidīt un nodot 
Valsts policijas rīcībā agresīvus 

Piedāvājumā apkopota 
informācija par jaunākajām 
Madonas novada tūrisma 
vietām un atpūtniekiem 
saistošo infrastruktūru

MAdoNā

Ekskursanti Madonā jau šo-
brīd novērtē sakārtotās ielas, 
koptos zālienus un priecājas par 
košajām ziedu rotām. Jaunus 
vaibstus ir ieguvusi arī Mīlestī-
bas graviņa, kur atjaunots bēr-
nu rotaļu laukums, bet graviņā 
apmeklētājus gaida jaunā dizai-
na “Lazdu  laipa”, kas pazīs-
tama no mūsu novadnieces Ilzes 
Indrānes romāna.

Madonas novada pašvaldības 
Tūrisma informācijas centrs 
no vasaras vidus maina savu at-
rašanās vietu un darbalaiku.  
Tas atradīsies Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muze-
ja izstāžu zālēs Skolas ielā 10a. 
Tūrisma sezonā no 15. jūlija līdz 
30. septembrim centrs un muzejs 
darba dienās būs atvērts no 10 – 
18, sestdienās no 10 – 17, svēt-
dienās no 10 – 16. 

Nesteidzīgie atpūtnieki var 
baudīt māksliniecisku noskaņu 
un līdzdarboties radošās aktivi-
tātēs. Madonas Mākslas sko-
lā tiek piedāvāta ekskursija, kas 
noslēdzas ar suvenīra “Mado-
nas gailis” izgatavošanu no ģip-
ša, keramikas vai šokolādes. Ad-
rese – Valdemāra bulvāris 3, tel. 
28615694, 64821979. 

Amatniece Ilona Roštoka ai-
cina tūristus ieskatīties gaumīgi 
iekārtotajā “Filcēšanas darb-
nīcā”. Šeit top dažādi aitu vil-
nas izstrādājumi: čības, cepu-
res, maskas, somas un interjera 
priekšmeti. Apmeklētāji paši var 
piedalīties filcēšanā. Adrese – 
Raiņa iela 35, tel. 26547383.

Aktīvās atpūtas cienītāji var 
izmantot kvadraciklu nomas 
pakalpojumu. Adrese – Raiņa ie-
la 56, tel. 26666637, 26666654. 

Lubāna ezera ziv-
ju pikniks. Norises vie-
ta – Ošupes pag., Lubāna 

mitrāja informācijas centrs, 
tel. 29234956. Mielasts ar žā-

vētām zivīm, Lubāna ezera stās-
ti un atpūta pie Lubāna eze-
ra. Piedāvājums grupām no 10 
pers. Informācijas centra apkār-
tne ir labiekārtota ar jaunu in-
frastruktūru: šūpoles, nojumes, 
galdi, soli.

Putnu un dzīvnieku vē-
rošanas tūres kopā ar dabas  
ekspertu Daini Tuču. Izbrauku-
ma maršruts tiek saplānots at-
bilstoši putnu vai dzīvnieku pul-
cēšanās vietām Lubāna mitrājā 
vai Teiču dabas rezervāta apkār-
tnē. Tikšanās vieta jāsarunā in-
dividuāli, tel. 26528739.

Aktīvās atpūtas pārgā-
jieni kopā ar biedrību “Pie 
kraujas”. Aktīvi Madonas no-
vada jaunieši piedāvā organizēt 
netradicionālus pārgājienus, kas 
var būt apvienoti ar alpīnisma 
elementiem vai laivu braucie-
niem. Tel. 29919385, 26053467. 

Gaiziņkalnā pabeigta Gol-
gāta nogāzes lielo kāpņu pārbū-
ve, bet pie Bolēnu avota uzbū-
vētas jaunas kāpnes un tiltiņš.

Ja atpūšaties Vestienas pu-
sē, tad iesakām ekskursiju plā-
not kopā ar vietējo gidi Andu 
Ereli, kas piedāvā gan tradicio-
nālas ekskursijas, gan velo gida 
pakalpojumus. Tel. 26423164.

Teiču dabas rezervāts šo-
vasar sagaida apmeklētājus ar 
atjaunotu tūrisma infrastruktū-
ru: Sildu purvā uzbūvēta jauna 
laipu taka (3 km),š‘ Siksalā ska-
tu platforma, bet autoceļa Vara-
kļāni – Jēkabpils malā apmek-
lētājus gaida 27 metrus augsts 
skatu tornis. Tel. 26473408 (ap-
meklējumiem no Mētrienas pu-
ses), 26528739 (apmeklējumiem 
no  Murmastienes puses).

SanIta SOma,  
Madonas novada pašvaldības 
uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas tūrisma darba 
organizatore

Madonas novada 2014. gada vasaras 
tūrisma jaunumi

MAdoNAS NoVAdā:

Dendroloģiskais dārzs 
„Igaijas”. Adrese – Kalsnavas 
pag., tel. 29277393.  Saimniece 
Aija Kaškure ir Latvijā pazīsta-
ma ainavu arhitekte. Piedāvāju-
mā – sarunas par kokiem; sav-
dabīgu kolekciju, retumu, jaunu 
formu selekcijas  un pārtikas au-

gu apskate; ziemcietes; konsultā-
cijas; stādi.

Bioloģiskās saimniecības 
”Aizupes” produkcijas degus-
tācijas programma. Adrese – Le-
jas Gaiziņi, Bērzaunes pag., tel. 
29372796. Piedāvājums grupām 
– saimnieces stāsti, produkci-
jas degustācija (ābolu konfektes, 
cukurbiešu čipsi, žāvēti dārze-

ņi, u.c.), tirdziņš, grupu ēdināša-
na. Pasākums notiek atpūtas bā-
zē “Gaiziņkalns”.

Pirts rituāls lauku māja 
“Kodoli”. Adrese – Ošupes pag., 
Kodoli, tel. 26587296. Pirtnieces 
Daigas Čeveres pirts rituāla il-
gums ir 3 līdz 4 stundas, piedā-
vājumā arī profesionāla klasiskā 
masāža.

un sabiedrisko kārtību traucējo-
šus festivāla apmeklētājus.

veiksmīgu sadarbību vēlot, 
jānIS KļaVIņŠ, 

Kultūras nodaļas vadītājs,  
pasākumu producents

Lielajos pasākumos jāievēro drošības noteikumi 

Amatniece Ilona Roštoka savā filcēšanas darbnīcīņā Madonā. Filcēšana ir viena no Ilonas mīļākajām nodarbēm.
                     

Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas direktore 
Kristīne Šulce (no kreisās) vada radošo nodarbību 
skolas telpās.

Jaunas atpūtas vietas iekārtotas arī pie Lubāna Mitrāja 
informācijas centra.
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