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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

2017. gada decembris

Dāvja Veckalniņa  
foto

iemassvētki ir laiks, kad nakts un tumsa aiz loga ir pārsvarā pār dienu. Par spīti tam, 
gaišu šo laiku padara ne tikai sniega baltums, bet arī mūsu katra paveiktie darbi, 
labās domas un apkārtējiem dāvātā mīlestība. Bērnībā man šķita, ka Ziemassvētku 
noskaņa un sajūta rodas pati no sevis. Tagad es saprotu, ka par to gādāja mani 
vecāki un tuvinieki man apkārt. Es novēlu katram mūsu novada iedzīvotājam 
Ziemassvētku laikā atrast veidu, kā apstāties ikdienas steigā un veltīt laiku sev, 
saviem tuvākajiem, novērtēt to, ko dzīve mums sniegusi un radīt šo īpašo svētku 
sajūtu, kas iespējama tikai reizi gadā.

Es saku paldies savā un Madonas novada pašvaldības vārdā katram, kurš izrotājis savu 
logu, māju un pagalmu, padarot šo svētku laiku daudz skaistāku. Saku paldies katram, kurš 
saviem apkārtējiem sniedz atbalstu un mīlestību.

2018. gads būs īpašs. Īpašs Latvijai un katram no mums. Mēs piedzīvosim Latvijas simtgadi, 
4. maija svētku svinīgo parādi ar Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa piedalīšanos Madonā. 
Sekosim līdzi mūsu novada pašdarbnieku gaitām Dziesmu un deju svētkos vasarā. Nākamajā 
gadā Madona oficiāli uz gadu kļūs par visas Latvijas jauniešu galvaspilsētu. Leposimies ar mūsu 
Madonu un novadu, ar mūsu līdzcilvēku sasniegumiem un panākumiem, iedvesmosimies no 
tiem! Novēlu katram novadniekam 2018. gadā doties pretī savu mērķu piepildījumam, lai arī 
cik šķietami tāli un nesasniedzami tie uzstādīti. 

Ar cieņu, Agris Lungevičs

Pasaule ir tik gaiša un laimīga, cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt un citiem parādīt. 
Izjutīsim ziemas brīnumu laiku ar atvērtu sirdi, gaišām domām, sirsnības sajūtu mājās un 
sapratni apkārtējo cilvēku lokā. 

Novēl Madonas novada pašvaldība
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Kalsnavas 
pagastā 

Nolemj palielināt 
SIA „Kalsnavas komunālais uz-
ņēmums” (reģ. Nr. 45403026708) 
pamatkapitālu par 1222 eiro, iz-
darot naudas ieguldījumu pa-
matkapitālā un pretī saņemot at-
tiecīgu kapitāla daļu skaitu.

Nolemj palielināt SIA “Kals-
navas komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu par 15336,98 eiro 
no dabas resursu nodokļa budže-
ta sadaļas.

Apstiprina siltumenerģijas 
apgādes tarifu Aiviekstē, Kals-
navas pagastā, Madonas nova-
dā – 50,28 EUR/MWh bez PVN. 
Tarifs stājas spēkā no 2018. ga-
da 1. janvāra.  

Aronas pagastā

Nolemj uzdot Aronas pagasta 
pārvaldei pārņemt SIA “Kusas 
Nami” dzīvojamo māju pārvaldī-
šanas debitoru un kreditoru sais-
tības līdz dzīvojamo māju pār-
valdīšanas darbību nodošanu 
jaunajam dzīvojamo māju pār-
valdniekam.

Par ieguldījumu 
pamatkapitālā 

Nolemj uzdot Barkavas pa-
gasta pārvaldei rekonstruētās 
siltumtrases posmu “Barkavas 
katlu māja – Pasts” nodot Ma-
donas novada pašvaldības bilan-
cē un palielināt SIA „Madonas 
siltums”, reģ. Nr. 45403004471, 
pamatkapitālu, ieguldot SIA 
„Madonas siltums” pamatkapi-
tālā mantisko ieguldījumu – re-
konstruētās siltumtrases posmu 
“Barkavas katlu māja – Pasts” 
(inženierkomunikācija, atro-
das Barkavā, Barkavas pagas-
tā, trases kopgarums, tajā skaitā, 
apakšzemes daļa, 453 m, pārbū-
vētā trase pieņemta ekspluatā-
cijā ar 29.05.2017. aktu Nr. 17 
00024 0700244, 30 258 eiro) bez 
jaunu dalībnieku uzņemšanas, 
pretī saņemot attiecīgu jaunu da-
ļu skaitu.

Par izmaksu 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt būvniecī-
bas kopējās izmaksas LEADER 
projekta “Kultūrvēsturiskā 
mantojuma un amatu prasmju 
skolas pilnveidošana Sarkaņu 
pagastā”, ident. Nr. 16-05-AL23-
A019.2203-000013 ietvaros – 
49 866,14 eiro (t.sk. PVN 21%), 
t.sk. būvniecības izmaksas 
48 666,14 eiro (t.sk. PVN 21%) 
un būvuzraudzības izmaksas 
1 200 eiro (t.sk. PVN 21%) ap-
mērā.

Par finansējuma 
piešķiršanu

Nolemj piešķirt finansējumu 
10 233,93 eiro rotaļu laukumu iz-
būvei no Madonas pilsētas nesa-

dalītajiem līdzekļiem. 
Nolemj piešķirt 380 eiro 

Valsts kultūrkapitāla fonda fi-
nansētā projekta – grāmatas “Vi-
ļumsona stelles un raksti” – ma-
keta sagatavošanai.

Nolemj piešķirt Madonas 
Valsts ģimnāzijai finansējumu 
663,50 eiro apmērā dalībai 15. 
Starptautiskās krievu valodas 
olimpiādes fināla kārtā Maskavā 
no izglītības pasākumu budžetā 
projektu ieviešanai paredzēta-
jiem līdzekļiem.

Par telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā

Nolemj nodot Latvijas Re-
publikas Zemessardzei bezatlī-
dzības lietošanā Zemessardzes 
25. kājnieku bataljona Mado-
nas rotas atbalsta punkta vaja-
dzībām Madonas novada paš-
valdības nekustamo īpašumu ar 
adresi Ozolu iela 24, Madona (ka-
dastra Nr. 70010011165), kas sa-
stāv no zemes gabala (kadastra 
apzīmējums 70010011165) un 
administratīvās ēkas (kadastra 
apzīmējums 70010011165001) 
ar nedzīvojamo telpu platību 
337,1 m2 līdz 2020. gada 31. de-
cembrim.

Par līdzekļu piešķiršanu 
tautastērpu iegādei

Nolemj piešķirt līdzekļus da-
lības 2018. gada Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un deju svētkos 
nodrošināšanai:

 – vīru cepuru (cilindru) at-
jaunošanai Bērzaunes pagasta 
Sauleskalna tautas nama vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “At-
āls” 700 eiro apmērā;

– Madonas pilsētas kultū-
ras nama bērnu deju kolektīvam 
1024.40 eiro apmērā;

– Sarkaņu pagasta tautas na-
ma “Kalnagravas” vidējās paau-
dzes deju kolektīvam “Kalnagra-
vas” 950 eiro apmērā.

Šos līdzekļus piešķirt no no-
vada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Par pensionāru biedrības  
iesniegumu

Nolemj atļaut 2018. gadā 
Madonas pilsētas pensionāru 
biedrībai izmantot Madonas pil-
sētas sporta centra vingrošanas 
zāli saskaņotajos laikos sporta 
nodarbībām, neprasot par to sa-
maksu.

Par autoceļu un ielu 
uzturēšanu

Nolemj apstiprināt saskaņā 
ar 22.12.2015. „Madonas novada 
pašvaldības ceļu fonda pārvaldī-
šanas kārtība” 3. daļu Madonas 
novada pašvaldības autoceļu un 
ielu uzturēšanai paredzēto nau-
das līdzekļu sadalījumu starp 
Madonas novada pašvaldības pa-
gastu pārvaldēm un Madonas 
pilsētu 2018. gadā.

Madonas novada pašvaldības domes  
30. novembra sēdes lēmumu pārskats

Pārvalde

Kopā:
Sadalījuma 
koeficients 
(% no kop.

fin.)

No 
pašvaldības 

budžeta 
(EUR)

No ceļu 
fonda 
(EUR)

Pavisam 
kopā 
(EUR)

MADONA 96128 281680 377808 38,18

ARONAS PAGASTS 12593 36900 49493 5,00

BARKAVAS PAGASTS 11341 33232 44573 4,50

BĒRZAUNES PAGASTS 11433 33502 44935 4,54

DZELZAVAS PAGASTS 9350 27399 36749 3,71

KALSNAVAS PAGASTS 15854 46457 62311 6,30

LAZDONAS PAGASTS 4468 13092 17560 1,77

LIEZĒRES PAGASTS 11959 35042 47001 4,75

ĻAUDONAS PAGASTS 13783 40388 54171 5,48

MĀRCIENAS PAGASTS 8932 26173 35105 3,55

MĒTRIENAS PAGASTS 11596 33978 45574 4,61

OŠUPES PAGASTS 11474 33621 45095 4,56

PRAULIENAS PAGASTS 12340 36160 48500 4,90

SARKAŅU PAGASTS 12810 37538 50348 5,09

VESTIENAS PAGASTS 7694 22546 30240 3,06

KOPĀ: 251755 737708 989463 100,00

Ja gada laikā Madonas nova-
da pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai paredzēto naudas 
līdzekļu daudzums tiek mainīts, 
tad naudas līdzekļu sadalījums 
tiek noteikts pēc sadalījuma ko-
eficienta.

Nolemj Madonas novada pa-
gastu teritorijās nodrošināt ce-
ļu tīrīšanu no sniega 2018. gadā 
līdz visām lauku viensētām, ku-
ras ziemas periodā ir apdzīvo-
tas un to īpašnieki nav atteiku-
šies no sniega tīrīšanas. Nosaka 
sniega tīrīšanas darbu finansē-
šanas avotu – pagasta pārvaldes 
pamatbudžetā ceļu uzturēšanai 
paredzētie līdzekļi.

Par derīgo izrakteņu 
atļaujas izsniegšanu

Nolemj izsniegt SIA „Karje-
ru Serviss” bieži sastopamo de-
rīgo izrakteņu ieguves atļau-
ju smilts-grants un smilts ie-
guvei atradnē „Riekstiņi”, kas 
atrodas SIA ”Karjeru Serviss” 
piederošā nekustamā īpašuma 
„Riekstiņi” zemesgabalā ar ka-
dastra Nr. 70420060506, Aro-
nas pagastā, Madonas novadā. 
Atļauju izsniegt pēc valsts no-
devas 142,29 eiro samaksas paš-
valdības budžetā.

Par grozījumiem 
bāriņtiesas nolikumā

Nolemj izdarīt Madonas no-
vada bāriņtiesas nolikumā, kas 
apstiprināts ar 09.09.2009. Ma-
donas novada domes sēdes lē-
mumu (protokols Nr. 10; 16. p), 
sekojošus grozījumus:

Izteikt 1.4. punktu šādā re-
dakcijā: „1.4. Bāriņtiesas darbī-
bu bērna un aizgādnībā esošās 
personas tiesību un interešu aiz-
sardzībā uzrauga un metodis-
ko palīdzību sniedz Valsts bērnu 
tiesību aizsardzības inspekcija”.

Izteikt 1.5. punktu šā-
dā redakcijā: „1.5. Normatīva-

jos aktos paredzētajos gadīju-
mos bāriņtiesa sniedz palīdzību 
mantojumu lietu kārtošanā, gā-
dā par mantojuma apsardzību, 
izdara apliecinājumus un pil-
da citus noteiktos uzdevumus. 
Metodisko palīdzību mantoju-
ma lietu kārtošanā, mantojuma 
apsardzībā, apliecinājumu izda-
rīšanā un citu uzdevumu pildī-
šanā bāriņtiesai sniedz Tieslie-
tu ministrija”.

Papildināt 1.6. punktu aiz 
vārda “finansē” ar vārdiem 
“Madonas novada pašvaldība”.

Papildināt 3.5. punktu aiz 
vārda “priekšsēdētājs” ar vār-
diem “bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja vietnieks”.

Svītrot 3.6. punktu.
Izteikt 3.11. punktu šādā re-

dakcijā: „3.11. Bāriņtiesa pie-
ņem apmeklētājus:

3.11.1. Madonas pilsētā, bā-
riņtiesas telpās Parka ielā 4, Ma-
donā, Madonas novadā, pirm-
dienās 13.00–17.00, trešdienās 
08.00–12.00, 13.00–19.00;

3.11.2. Aronas pagasta te-
ritorijā, bāriņtiesas telpās Me-
lioratoru ielā 3, Kusā, Aro-
nas pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 08.00–12.00, treš-
dienās 14.00–18.00;

3.11.3. Barkavas pagasta te-
ritorijā, bāriņtiesas telpās Brī-
vības ielā 9, Barkavā, Barka-
vas pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 08.00–12.00, treš-
dienās 13.00–18.00;

3.11.4. Bērzaunes pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
Aronas ielā 1, Bērzaunē, Bēr-
zaunes pagastā, Madonas no-
vadā, pirmdienās 08.45–12.00, 
12.30–17.15, ceturtdienās 
08.45–12.00, 12.30–18.15;

3.11.5. Dzelzavas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas tel-
pās „Liepas”, Dzelzavā, Dzelza-
vas pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 08.00–12.00, treš-
dienās 12.00–17.00;

3.11.6. Kalsnavas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 

Pārupes ielā 2, Jaunkalsna-
vā, Kalsnavas pagastā, Mado-
nas novadā, pirmdienās 09.00–
13.00, otrdienās 14.00–18.00;

3.11.7. Mārcienas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
Jaunā ielā 1, Mārcienā, Mārcie-
nas pagastā, Madonas novadā, 
trešdienās 15.00–19.00, ceturt-
dienās 08.00-12.00;

3.11.8. Mētrienas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
Mētru ielā 1, Mētrienā, Mētrie-
nas pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 14.00–18.00, ceturt-
dienās 14.00–18.00;

3.11.9. Lazdonas pagasta te-
ritorijā, bāriņtiesas telpās Meža 
ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pa-
gastā, Madonas novadā, treš-
dienās 10.00–15.00;

3.11.10. Liezēres pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
„Ozolkalnā”, Liezērē, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 08.00–12.30, 13.00–
18.00, trešdienās 13.00–17.30;

3.11.11. Ļaudonas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļau-
donas pagastā, Madonas novadā, 
pirmdienās 08.00–12.00, 14.00–
18.00, trešdienās 08.00–12.00;

3.11.12. Ošupes pagasta te-
ritorijā, bāriņtiesas telpās Sko-
las iela 4, Degumnieki, Ošup-
es pagasts, Madonas novads, 
pirmdienās 8.00–12.00, trešdie-
nās 14.00–18.00; 

3.11.13. Praulienas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
Kalna ielā 2, Praulienā, Prau-
lienas pagastā, Madonas nova-
dā, pirmdienās 08.00–12.00, ce-
turtdienās 13.00–18.00;

3.11.14. Sarkaņu pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
„Biksērē”, Biksērē, Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā, otr-
dienās 14.00–18.00, ceturtdie-
nās 09.00–14.00;

3.11.15. Vestienas pagas-
ta teritorijā, bāriņtiesas telpās 
„Pagastmājā”, Vestienā, Vestie-
nas pagastā, Madonas novadā, 
trešdienās 11.00–13.30.

Izteikt 4.3.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā: „4.3.2. proku-
rors, inspekcijas inspektors vai 
cita inspekcijas direktora norī-
kota amatpersona – ar visu bā-
riņtiesas lietvedībā esošo lietu 
materiāliem”.

Izteikt 3.4.8. apakšpunktu 
šādā redakcijā: „3.4.8. nodroši-
na Madonas novada adminis-
tratīvā teritorijā dzīvojošu ne-
pilngadīgu un aizgādnībā esošu 
personu tiesību un tiesisko inte-
rešu aizsardzību ”.

Par Dziesmu un Deju 
svētku darba grupu

Nolemj apstiprināt XXVI 
Vispārējo Dziesmu svētku un 
XVI Deju svētku darba grupu 
10 cilvēku sastāvā:

Zigfrīds Gora – Madonas no-
vada domes priekšsēdētāja viet-
nieks izglītības, kultūras un so-
ciālajos jautājumos;

Antra Gotlaufa – Madonas 
novada pašvaldības domes Iz-

Naudas līdzekļu sadalījums Madonas novada pašvaldības  
autoceļu un ielu uzturēšanai 2018. gadā
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MADONAS NOVADA PAšVALDīBAS SAiStOšie NOteiKuMi Nr. 20

“Grozījums Madonas novada pašvaldības 2012. gada 29. marta saistošajos noteikumos 
Nr .6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības 
pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas novada pašvaldībā”

glītības un Kultūras komitejas 
priekšsēdētāja;

Inga Arāja – Kultūras noda-
ļas galvenā speciāliste, kultūras 
darba organizatore;

Guntis Ķeveris – Madonas 
pilsētas pārvaldnieks;

Ilze Riekstiņa – Sabiedrisko 
attiecību speciāliste;

Aija Špure – Madonas kul-
tūras nama kultūras pasākumu 
organizatore;

Kultūras nodaļas vadītājs;
Gatis Kušķis – Madonas no-

vada kārtībnieks;
Sarmīte Lazdiņa – Praulie-

nas pagasta kultūras darba or-
ganizatore;

Valda Kļaviņa – Sarkaņu pa-
gasta tautas nama „Kalnagra-
vas” direktore, Latvijas valsts 
simtgades svētku koordinatore 
novadā, XXVI Vispārējo latvie-
šu Dziesmu un XVI Deju svētku 
koordinators Madonas novadā.

Par darba grupas vadītāju 
apstiprināt Zigfrīdu Goru.

Par Madonas  
pilsētas estrādi

Nolemj nojaukt Mado-
nas pilsētas estrādi adresē Eg-
ļu iela 1, Madona, Madonas 
novads, zemes vienības kadas-
tra apzīmējums 70010010917, 
būves kadastra apzīmējums 

70010010917001. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi tiek noteikts 
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītājs.

Nolemj apstiprināt Madonas 
pilsētas estrādes jaunbūves un te-
ritorijas labiekārtojuma pārbūves 
darba grupu 11 cilvēku sastāvā:

Guntis Ķeveris – Madonas 
pilsētas pārvaldnieks;

Zigfrīds Gora – Madonas no-
vada pašvaldības Domes priekš-
sēdētāja vietnieks;

Madonas novada pašvaldī-
bas Kultūras nodaļas vadītājs;

Andris Rieba – Madonas no-
vada pašvaldības Būvvaldes va-
dītājs

Silvija Šīre – Madonas nova-
da pašvaldības Būvvaldes arhi-
tekte;

Ilona Gleizde – Madonas no-
vada pašvaldības Attīstības no-
daļas teritorijas plānotāja;

Agnese Silupa – Madonas 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas ainavu arhitekte;

Ilze Šulce – Madonas pilsētas 
kultūras nama direktore;

Jānis Liepiņš – sertificēts ar-
hitekts (sert. Nr. 10-1085);

Pēteris Broks – sertificēts 
būvinženieris (sert. Nr. 20-
3126);

Jānis Kļaviņš.
Par darba grupas vadītāju 

apstiprināt Gunti Ķeveri – Ma-

donas pilsētas pārvaldnieku.
Darba grupa ir atvērta kat-

ram interesentam.

Par līdzdalību investīciju 
projektā

Nolemj, ka Madonas nova-
da pašvaldības piedalīsies SIA 
“Dāmirevas dolomīts”, reģistrā-
cijas Nr. 55403024431, investī-
ciju projektā – meža zemes at-
mežošanas procesa īstenošanā 
nekustamajā īpašumā “Dāmi-
reva”, Mētrienas pagasts, Ma-
donas novads (kadastra Nr. 
70760020014) ar līdzfinansē-
jumu 3 500 eiro apmērā, kas ir 
20,47% apmērā no kopējā inves-
tīciju apmēra.

Par grozījumiem 
saistošajos noteikumos

Apstiprina saistošos notei-
kumus Nr. 27 „Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2 
„Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2017. gada budžetu”.

Apstiprināti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
30.11.2017. lēmumu Nr. 699 
(protokols Nr. 25, 66. p.).

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-

ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašval-
dības 2017. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2017. gada 26. janvā-
ra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
13. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2017. gadam ieņēmumos 
26 262 617 eiro apmērā”.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašval-
dības 2017. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2017. gada 26. janvā-
ra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
13. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbu-
džetu 2017. gadam izdevumos  
28 076 516,00 eiro apmērā”.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašval-
dības 2017. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2017. gada 26. janvā-
ra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
13. p.) 3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2017. gadam ieņēmumos 
1 054 984 eiro apmērā, izdevu-
mus 1 011 461 eiro apmērā”.

“Apstiprināt Madonas nova-

da pašvaldības ziedojumus un 
dāvinājumus 2017. gadam ieņē-
mumos 371 eiro apmērā un iz-
devumos 6299 eiro apmērā”.

Par darba samaksas 
noteikšanu

Nolemj paredzēt darbinie-
kiem, kuriem 2017. gadā pēc 
amatu vienību saraksta bija no-
teikta valstī noteiktā minimālā 
darba algas likme 380 eiro mē-
nesī, 2018. gada budžetā algas 
likmes  pieaugumu uz 430 eiro 
mēnesī.

Nolemj paredzēt darbinie-
kiem, kuriem 2017. gadā pēc 
amatu vienību saraksta bija no-
teikta algas likme no 380 eiro 
līdz 1000 eiro, 2018. gada budže-
tā algu fonda pieaugumu saska-
ņā ar pārrēķina koeficientu.

Nolemj paredzēt darbinie-
kiem, kuriem 2017. gadā pēc 
amatu vienību saraksta bija no-
teikta algas likme virs 1000 eiro, 
2018. gada budžetā algu fonda 
pieaugumu par 10 eiro mēnesī.

Tas neattiecas uz izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbi-
niekiem.

LAiMA LiePiņA,  
Administratīvās nodaļas  

vadītāja  
Ar lēmumu pilnu tekstu var 

iepazīties  www.madona.lv  

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
2017. gada  
28. septembra 

lēmumu Nr. 559  
(protokols Nr. 21, 71. p.).

Izdoti saskaņā ar 2011. ga-
da 25. janvāra Ministru kabine-
ta noteikumu Nr. 75 „Noteiku-
mi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bez-
darba samazināšanas pasāku-
mu organizēšanas un finansē-
šanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” 
141.6 punktu.

Noteikumi pieņemti ar li-
kumu noteikto pašvaldības 

funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Veikt šādu grozījumu Mado-
nas novada pašvaldības 2012. 
gada 29. marta saistošajos no-
teikumos Nr. 6 „Par kārtību, 
kādā Madonas novada iedzīvo-
tāji tiek iesaistīti nodarbinātī-
bas pasākumā „Algotie pagaidu 
sabiedriskie darbi” Madonas 
novada pašvaldībā”:

Izteikt saistošo noteikumu 
4. punktu šādā redakcijā:

“4. Algotajiem pagaidu sa-
biedriskajiem darbiem NVA re-
ģistrētie bezdarbnieki tiek iz-
vērtēti iesaistīšanai pasākumā 
atbilstoši šo saistošo noteiku-
mu III. nodaļai, iesniedzot pie-
redzi apliecinošus dokumentus 

(CV, rekomendācijas, u.c.). Bez-
darbnieki netiek izvērtēti gadī-
jumā, ja NVA reģistrētais bez-
darbnieku skaits algotajiem 
pagaidu sabiedriskajiem dar-
biem ir mazāks kā pieejamo va-
kanču skaits pasākumā.” 

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas, t.i. 2017. gada 19. 
decembrī.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums

Lai veicinātu administratī-
vā procesa starp Madonas no-

vada pašvaldību un Nodarbinā-
tības Valsts aģentūru,  iesaistot 
iedzīvotājus nodarbinātības pa-
sākumā “Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi”, efektivitāti 
un lietderību, ir nepieciešams 
veikt grozījumus saistošajos 
noteikumos.  

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Saistošo noteikumu 4. 
punkts tiek izteikts jaunā re-
dakcijā, paredzot to, ka bez-
darbnieki netiek izvērtē-
ti iesaistīšanai pasākumā 
gadījumā, ja NVA reģistrētais 
bezdarbnieku skaits algotajiem 
pagaidu sabiedriskajiem dar-
biem ir mazāks kā pieejamo va-
kanču skaits pasākumā.

3. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav attiecināms.
4. Informācija par plā-

noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā.

Saistošie noteikumi neie-
tekmē uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.
6. Informācija par kon-

sultācijām ar privātperso-
nām.

Ir notikušas konsultācijas 
ar Valsts Nodarbinātības aģen-
tūru.

GiStAr* pētījuma Madonas re-
ģionālajā centrā 7. novembrī tika 
iekļauts 600. respondents.

Latvijas Universitātes Klī-
niskās un profilaktiskās medi-
cīnas institūta galvenajā pētī-
jumā GISTAR pavisam iekļauti 
jau vairāk nekā 6000 respon-
denti. Latvijā šobrīd darbojas 

divi GISTAR pētījuma reģionā-
lie centri – Madonā un Rēzek-
nē. No tiem Madonas reģionāla-
jā centrā pētījumā iesaistījušies 
– 600 cilvēki.

GISTAR pētījuma zināt-
niskais vadītājs, LU profesors 
Mārcis Leja atzīmē, ka vairā-
kas onkoloģiskās saslimšanas 
var tikt veiksmīgi ārstētas, ja 
tās tiek diagnosticētas agrīnā 
stadijā. Viņš arī uzsver, ka nā-
kotnē būs daudz vairāk iespēju 
agrīni diagnosticēt tādas onko-
loģiskās saslimšanas, kas šo-
brīd tiek atklātas novēloti. GIS-
TAR pētnieku grupa strādā pie 
jaunām diagnostikas metodēm 
un profilakses pasākumiem.  

Pētījuma norises vieta: 
Madonas slimnīca, Rūpniecības 
iela 38, Madona; pieraksts pa 
tālruni 25679868.

Pētījumu centra darba 
laiks: darba dienās no 7.00 līdz 
13.00

Vairāk informācijas: www.
gistar.eu

Sagatavoja 
iNeSe VecKAGANe, 

GiStAr pētījuma administratore 
tālrunis 29189098 

e-pasts: inese.veckagane@lu.lv

*informācijai
Zinātniskais pētījums GIS -

TAR izstrādāts, lai meklētu 
jaunas stratēģijas gremošanas 
sistēmas ļaundabīgo audzēju 
mirstības samazināšanai aug-
sta riska zonās.

Uz pētījumu centru tiek ai-
cināti praktiski veseli cilvē-
ki, kuriem nav nekādu sūdzī-
bu par kuņģa vai zarnu trakta 
darbību, vecumā no 40 līdz 64 
gadiem. Aicinām iedzīvotājus 
būt atsaucīgiem un gadījumā, 
ja tiek saņemts zvans no pētīju-
mu centra reģistratores, neat-
teikt un ierasties uz izmeklēju-
miem. Cilvēki pētījumu centrā 
var vērsties arī paši. Pētījums 
notiek sadarbībā ar ģimenes 
ārstiem.

Uz pētījumu centru cilvē-
kam jāierodas tukšā dūšā, pro-
cedūra ilgst apmēram stundu. 
Vispirms reģistratore izstāsta 
dalībniekam par pētījumu, tiek 
veikta anketēšanu, lai uzzinātu 
par dalībnieku dzīvesveidu, sa-
slimšanām un ēšanas paradu-
miem, tiek veikti dažādi mērī-
jumi un paņemtas analīzes. 

Pētījuma iniciators un zi-
nātniskais vadītājs ir Latvijas 
Universitātes Klīniskās un pro-
filaktiskās medicīnas institūta 
direktors, profesors, gastroen-
terologs Mārcis Leja.

Madonā pētījumu tiek plā-
nots veikt līdz nākamā gada 
martam.

Madonā GiStAr pētījumā iekļauti jau 600 respondenti!



4 Madonas Novada Vēstnesis 
             2017. gada decembris Izglītība un karjera

Karjeras atbalsta organizē-
šana Madonas Valsts ģimnāzijā 
(turpmāk MVĢ) notiek kopš tās 
dibināšanas 2003. gadā.

Lai nodrošinātu pilnvēr-
tīgu karjeras atbalstu skolē-
niem, nepieciešams sniegt vis-
pusīgu karjeras informāciju.  
Skolas mājaslapā www.madvg.
lv visiem interesentiem ir pie-
ejama aktuāla informācija, par 
ģimnāzijā īstenotajām izglītī-
bas programmām. Regulāri tiek 
publiskota informācija par sko-
las organizētajiem karjeras iz-
glītības pasākumiem. Skolēniem 
pieejamas saites uz Nacionālo iz-
glītības iespēju datubāzes, Jau-
natnes starptautisko program-
mu aģentūras u.c. mājaslapām.

Daudzveidīga informācija 
pieejama ģimnāzijas bibliotēkā, 
lasītavā iekārtots īpašs stends 
«Tavai karjerai», kurā izvietoti 
aktuālākie izdevumi. 

Lai informētu par izglītības 
iespējām ģimnāzijā, katru gadu 
aprīlī tiek rīkotas Atvērto durvju 
dienas. Aktuālā informācija gan 
par pasākumiem, gan karjeras 
atbalsta informācijas pieejamību 
interneta vidē skolēniem tiek no-
dota klases audzināšanas stun-
dās. Ir ikgadējās publikācijas iz-
devumā “Izglītības ceļvedis”.

Izstrādāta “Darba burtnīca 
karjeras izvēlē”, kurā pieejama 
skolēniem informācija, dažādi 
uzdevumi, testi, padomi gan se-
vis izzināšanai, gan karjeras ie-
spēju pētīšanai un plānošanai. 

Karjeras izglītības saturs ir 
integrēts izglītības programmas 
saturā, tostarp mācību priekš-
metu saturā. Skolotāji, mācot 
attiecīgo priekšmetu, cenšas sa-
saistīt to ar reālo dzīvi. Stundās 
skolēni iemācās praktiskas lie-
tas, kas saistītas ar karjeras iz-
glītību, piemēram uzrakstīt CV, 
motivācijas vēstuli, iepazīstas 
ar Darba likumu, apskata dar-
ba līgumu paraugus, noskaidro, 

4., 5. decembrī  Madonas pilsētas 
vidusskolas 4. klasēm projekta 
Nr. 8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras 
atbalsts izglītojamiem vispārējās 
un profesionālās izglītības iestā-
dēs” ietvaros notika karjeras at-
tīstības atbalsta pasākums „Pro-
fesijas animācijā”. 

Nodarbības vadīja studijas  
„Multenkulten” reanimatori  
Kristīna Ratniece un Ivars Šmits.

Tās bija 2 lieliskas dienas, 
kad skolēni zinošu speciālistu 
vadībā iepazina profesijas ani-
mācijas lauciņā – scenārists, re-
žisors, mākslinieks, reanima-
tors, datorgrafiķis, operators, 
skaņas režisors, producents 
u.c. Nodarbībās skolēni saņē-
ma ne tikai atbildes uz jautāju-
miem – Kā izvēlēties profesiju? 

Kādas personības darbojas ani-
mācijā? Kā šie cilvēki ir izvēlē-
jušies profesiju saistītu ar kino 
un šajā gadījumā animāciju? – 
bet arī bija iespēja pašiem re-
dzēt vizuāli krāšņu lekciju par 
dažādām profesijām, kas nepie-
ciešamas, lai izveidotu animāci-
jas filmu. Skolēni tika iepazīsti-
nāti ar konkrētām personībām 
no vadošajām studijām Latvijā. 
Pirms praktiskās darbošanās 
skolēniem bija iespēja noska-
tīties fragmentiņus no animā-
cijas filmiņām „Kā Lupatiņi 
uzminēja“, „Kā Lupatiņi šū-
pojās“ un “Kā Lupatiņi precē-
jās.“ Tad nodarbības otrajā da-
ļā dalībnieki grupiņās varēja 
iejusties režisora un reanima-
tora lomā, praktiski darbojo-
ties ar animācijas filmu tehnis-

eiropas Savienību fondu darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. 
specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispā-
rējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekts Nr.8.3.5.0/16/i/001 “Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Profesijas animācijā

ko aprīkojumu, izveidot savu 
animācijas īsfilmiņu. Priecēja 
galarezultāts, radoša pieeja, jo 
daži  drosmīgākie skolēni kļuva 

pat par māksliniekiem – zīmē-
ja, aplicēja, veidojot jaunus tē-
lus. Kopīgā filmu skatīšanās iz-
vērtās jauka, vēlreiz uzsverot, 

ka tikai radoša personība var 
izveidot interesantu sižetu Ne-
pieciešama liela pacietība, izdo-
ma un arī drosme eksperimen-
tēt. Visas filmiņas palika klašu 
īpašumā.

 Pasākuma noslēgumā sko-
lēni bija patiesi apmierināti, ie-
spējams, ka kāds arī nākotnē 
izvēlēsies kādu no profesijām 
animācijas jomā. 

Paldies 4. klašu audzinātā-
jām Anitai Voitiņai, Aigai Ābo-
liņai, Initai Rūkai, Allai Snie-
dzei par skolēnu motivēšanu 
dalībai pasākumā!

informāciju sagatavoja 
JOLANtA PABērzA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
sākumskolas pedagogs, 

karjeras konsultants 

 

Karjeras atbalsts Madonas Valsts ģimnāzijā

kas ir koplīgums u.c.
Skolēnu izglītošana karjeras 

jautājumos notiek arī audzinā-
šanas stundās, ko paredz skolas 
Audzināšanas darba program-
ma. Ārpusstundu pasākumos 
notiek tikšanās ar profesiju pār-
stāvjiem, absolventiem, vietē-
jiem uzņēmējiem.  

Tiek organizēti karjeras iz-
glītības pasākumi. Kā nozīmī-
gāko var minēt Karjeras dienu, 
kas tradicionāli tiek organizē-
ta reizi gadā novembra beigās 
vai decembra sākumā. Karjeras 
dienu katru gadu apmeklē ne ti-
kai MVĢ, bet arī Madonas, Ēr-
gļu, Cesvaines, Lubānas un Va-
rakļānu novadu vidusskolēni. 
Pasākuma ietvaros skolēniem 
ir iespēja apmeklēt vairāk ne-
kā 10 Latvijas vadošo augst-
skolu un koledžu prezentācijas. 
Tiek organizētas lekcijas par ak-
tualitātēm karjeras jautājumos, 
tikšanās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, organizētas prak-
tiskas nodarbības. 

Otrajā pusgadā nozīmīgā-
kais pasākums ir Ēnu diena. 
Skolēniem ir praktiska iespēja 

ielūkoties dažādu profesiju pār-
stāvju ikdienā, noskaidrot par 
konkrēto profesiju dažādus in-
teresējošus jautājumus, kas pēc 
tam palīdz karjeras lēmuma pie-
ņemšanā.

Dodoties mācību ekskursi-
jās, programmā tiek iekļauts 
kādas augstskolas, uzņēmuma, 
valsts iestādes, zinātniska iz-
pētes centra apmeklējums, kas 
skolēniem palīdz veikt izglītī-
bas ceļa un profesijas izvēli. Te 
īpaši jāpiemin arī atsevišķu sko-
lēnu grupu braucieni uz izstādi 
“Skola”.

Ar lielu entuziasmu un ievē-
rojamiem panākumiem skolēni 
darbojas Skolēnu mācību uzņē-
mumos.  Tā  ir iespēja ne tikai 
pārbaudīt un pierādīt savas uz-
ņēmēja prasmes, bet arī tikties 
ar Latvijas Darba Devēju Kon-
federācijas, Latvijas Tirdzniecī-
bas un Rūpniecības Kameras, 
augstskolu, dažādu uzņēmumu 
pārstāvjiem un uzklausīt viņu 
ieteikumus, padomus turpmā-
kai darbībai, kā arī savas karje-
ras veidošanai.

Karjeras attīstības atbalsta 

nodrošināšanai ģimnāzijā reali-
zēti 2 vērienīgi Eiropas Sociālā 
fonda (turpmāk – ESF) projekti 
“Profesionālās ievirzes pasāku-
mi Madonas rajona jauniešiem 
vecumā no 15 līdz 18 gadiem” 
1. un 2. kārta. Divus mācību ga-
dus pēc kārtas (2005./2006. m.g. 
Un 2006./2007. m.g.) profesio-
nālās ievirzes pasākumi notika, 
piesaistot Eiropas Savienības fi-
nansējumu. Projektu mērķis bi-
ja noorganizēt informatīvus un 
konsultatīvus pasākumus par 
turpmākā izglītības ceļa izvēli, 
profesionālo orientāciju, karje-
ras izvēli 9., 10., 11. un 12. klašu 
skolēniem. Projektu aktivitātēs 
tika iesaistīti vairāk nekā 600 
Madonas rajona skolēni vecumā 
no 15 līdz 18 gadiem. Pēc mi-
nētā projekta vairāki pasākumi 
kļuvuši tradicionāli, tā nodroši-
not projektu rezultātu ilgtspēju. 

Ar 2017. gada 1. aprīli ģim-
nāzija iesaistījusies ESF pro-
jekta «Karjeras atbalsts vispā-
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs» īstenošanā. Ģimnā-
zijas skolēniem ir bijusi iespē-
ja apmeklēt lekcijas, vērot prak-
tiskus paraugdemonstrējumus 
Tehnobusa izbraukuma labora-
torijā. Pasākumā «Mans ceļš uz 
profesiju» vairākas klases pie-
dalījās vietējo uzņēmēju orga-
nizētās meistardarbnīcās, lai 
iepazītos ar profesiju (pārtikas 
tehnologs, amatnieks, kerami-
ķis, konditors, maiznieks u.c.) 
apguves iespējām. 

Šajā mācību gadā minētā 
projekta ietvaros skolā īsteno-
ti 2 pasākumi. Visiem 10. kla-
šu skolēniem bija iespēja pie-
dalīties pasākumā “Biznesa 
garša”. Sadarbībā ar Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentū-
ras Madonas biznesa inkubato-
ru skolēniem tika noorganizētas 
lekcijas – diskusijas par topoša-
jiem uzņēmējiem nepieciešama-
jām prasmēm un sava biznesa 

radīšanu, par uzņēmēja ikdienu 
un izaicinājumiem.  Nodarbību 
laikā skolēni tikās ar jaunajiem 
uzņēmējiem Mairi Gailumu un 
Armandu Kalniņu.  

Projekta finansējums šogad 
tika piesaistīts arī jau iepriekš 
minētajai Karjeras dienai. Pasā-
kuma ietvaros 9. klase piedalījās 
nodarbībā “Es un mani resursi 
dzīves mērķu sasniegšanai”, 12. 
klases  – “Es=savas dzīves līde-
ris!”. Kopā ar 11. un 12. klašu sko-
lēniem no A.Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolas un Madonas pilsētas 
vidusskolas ģimnāzisti aktīvi ie-
saistījās arī nodarbībā “Kā būt 
veiksmīgam karjerā un dzīvē?”. 
Izaugsmes treniņus vadīja eksper-
te mērķu sasniegšanā, individu-
ālās izaugsmes koučs, trenere un 
mentore, motivācijas programmu 
autore Daina Kriviņa.

Pēc tam visiem interesen-
tiem bija iespēja apmeklēt 11 
Latvijas augstskolu prezentāci-
jas par studiju iespējām. 

Ar iepriekš minētā projek-
ta finansējumu otrajā semestrī 
plānots īstenot pasākumu “Lī-
derības skola”. 7.–12. klašu sko-
lēniem tā būs iespēja piedalīties 
nodarbībās par līdera dotību at-
tīstīšanu sevī. Vēl ģimnāzistiem 
tiks piedāvātas ekskursijas uz 
dažādiem uzņēmumiem. 

Karjeras attīstības atbalsta 
darba nodrošināšana skolā pa-
līdz jauniešiem mērķtiecīgi pie-
lietot skolā iegūtās zināšanas 
un prasmes, lai veiksmīgi turp-
māk organizētu ne tikai savu 
karjeru, bet dzīvi kopumā. Tas 
ir visas skolas komandas darbs. 
Paldies rosīgajam MVĢ kolektī-
vam par nerimstošajām ikdie-
nas rūpēm jauniešu izglītošanā, 
motivēšanā un iedvesmošanā!

informāciju sagatavoja  
GitA eiDuKA,  

projekta pedagogs karjeras 
konsultants

Animācijas filmiņas veidošanas process.

Karjeras izglītības pasākums skolēniem.
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Lai cik labi cilvēks strādātu, 
vienmēr noderīgi paskatīties, 
kā rosās citi. Decembra sāku-
mā ikgadējā pieredzes apmaiņas 
braucienā devās novada skolu 
direktoru vietnieki, interešu iz-
glītības pedagogi un jaunatnes 
darbinieki. Viņiem pievienojās 
arī jaunieši no Madonas vidus-
skolas skolēnu pašpārvaldes. šo-
reiz ceļš veda uz Kurzemi. 

Madonieši paviesojās Liepā-
jas Valsts 1. ģimnāzijā, kur ie-
pazinās ar skolas panākumiem 
audzināšanas darbā, rīkota-
jiem pasākumiem un  interešu 
izglītības aktivitātēm. Jaunie-
ši tikās ar ģimnāzijas skolē-
nu parlamenta pārstāvjiem, lai 
pārrunātu kopīgo un atšķirīgo 
abās mācību iestādēs. Kā pa-
stāstīja Madonas vidusskolas 
skolniece Sintija Beitāne, jau-
nieši dalījās pieredzē dažādu 
pasākumu organizēšanā, no-
dibināja kontaktus turpmākai 
sadarbībai.

Dienas otrajā pusē, kamēr 
pedagogi baudīja ekskursiju pa 
Liepāju, jaunieši devās uz kon-
certzāli “Lielais dzintars”, kur 
ar devīzi “Dzīve kā košums”, 
norisinājās “Liepāja – Latvijas 
Jauniešu galvaspilsēta 2017” 
noslēguma pasākums, kā arī 
Liepājas brīvprātīgo jauniešu 
godināšanas ceremonija. Krāsai-

Gads tuvojas izskaņai, bet pro-
jekts “Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu īs-
tenošana Madonas novada iedzī-
votājiem” tikai uzņem apgrie-
zienus. Novembrī un decembra 
sākumā Madonas novada iedzī-
votājiem tika dota iespēja iesais-
tīties vairākās aktivitātēs.

Lielu atsaucību guva Lat-
vijas Sarkanā Krusta Mado-
nas komitejas rīkotā senioru 
konference par sirds un asins-
vadu slimību profilaksi. Mado-
nas novada domes priekšsēdē-
tājs Agris Lungevičs, uzrunājot  
konferences dalībniekus, teica: 
„Lielais apmeklētāju skaits no-
rāda, ka esat aktīvi, jums rūp 
sava veselība, gribat būt kopā, 
un tas jau ir ļoti daudz. Pašval-
dība savā ikdienas darbā īsteno 
ļoti daudz projektu, pārsvarā 
tie saistīti ar būvniecību, re-
konstrukciju, diezgan maz kas 
ir veltīts cilvēkam. Tādēļ prieks 
par šo projektu, kas vērsts uz 
veselības veicināšanu.”

Uz jautājumiem konferen-
cē atbildēja ārste endokrinolo-
ģe Rita Eglīte. Viņa ir pārlie-
cināta, ka sirds veselību notur 
trīs vaļi – atbilstošs asinsspie-
diens, holesterīna un cukura lī-
menis asinīs. Kupli apmeklēta-
jā pasākumā Madonas kultūras 
namā, vecākā gada gājuma ļau-
dis varēja ar projekta ietvaros 
iegādāto aparatūru veikt dažā-

dus mērījumus – noteikt pulsu, 
skābekļa saturu un cukura lī-
meni asinīs.

Ikdienā noderīgu informā-
ciju par paškontroles ierīcēm 
klausītājiem sniedza korporā-
cijas „Arbor Medical” produktu 
speciālists Andrejs Vētra. Savu-
kārt par pareiza uztura ietek-
mi uz  sirds veselību informēja 
Vidzemes slimnīcas uztura spe-
ciāliste Agnija Irkle.

Gandarījumu par paveik-
to pasākuma organizēšanā iz-
teica Latvijas Sarkanā krusta 
Madonas komitejas priekšsēdē-
tāja Velta Vilšķērste, kā arī Ma-
donas diabēta biedrības un šī 
konkrētā projekta vadītāja Ri-
ta Vecozola.

Jāpiebilst, ka nākamajā un 
aiznākamajā gadā arī plānotas 
līdzīgas senioru konferences 
par citām aktuālām lietām, pie-
mēram, garīgo veselību.

Nākamajā gadā turpināsies 
arī biedrības “Mēs saviem bēr-
niem” organizētās deju un kus-
tību terapijas nodarbības bēr-
niem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām un viņu vecākiem. 
Aktivitātes vada sertificēta de-
ju un kustību terapeite, super-
vīzore Ieva Rasa. Viņa savā 
darbā izmanto mākslu – deju 
un kustību, lai uzlabotu bēr-
nu fizisko emocionālo, kognitī-
vo un sociālo veselību.

Jau šī gada nogalē projek-
ta ietvaros var sarosīties fizisko 

Uz Kurzemi pēc pieredzes un balvas

nā un sirsnīgā pasākuma ietva-
ros liepājnieki Madonas novada 
pārstāvjiem nodeva ceļojošo bal-
vu “Pūznis”, tādā veidā nododot 
Latvijas jauniešu galvaspilsētas 
stafeti. Liepājas domes priekš-
sēdētāja vietnieks izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumos Atis 
Deksnis vēlēja nest Jauniešu gal-
vaspilsētas titulu vismaz tikpat 
labi kā Liepājai.

Jāpiebilst, ka apbalvojuma 
dizainā izmantotais simbols ir 

ažūrā sfēra, kas simbolizē pūz-
ni –  vietu, kur notiek nerimsto-
ša, radoša darbība un kā forma, 
kas simbolizē harmoniju.

Madonas novads sīvā kon-
kurencē ar Rīgu un Daugavpi-
li nopelnīja godu Latvijas sim-
tās dzimšanas dienas gadā būt 
Jauniešu galvaspilsētai.

Nākamajā dienā Madonas 
novada delegācija devās uz Sal-
dus novadu. Kā pirmais pietu-
ras punkts tika izvēlēts muzejs 

“Airītes”, kas ir pirmā Latvijas 
Armijas virspavēlnieka pulkve-
ža Oskara Kalpaka un vēl trīs 
virsnieku bojāejas vietā ierīkota 
piemiņas vieta. Muzeja vadītājs 
Roberts Sipenieks ar prieku uz-
ņēma mūsu novada pārstāvjus, 
paužot īpašu cieņu par paveikto 
O. Kalpaka “Liepsalās”. 

Saldū bija iespēja apskatīt 
vietu, kur mūsdienīgā un videi 
draudzīgā ēkā zem viena jum-
ta sadzīvo bērnu mūzikas un 

mākslas skolas.  Ēku, kas saņē-
musi Latvijas Arhitektūras Ga-
da balvu, labprāt izrādīja mū-
zikas skolas direktors Artūrs 
Maculēvičs. Namu caurstrāvo 
gaisma ne tikai no plašajiem 
logiem, bet arī no radošās at-
mosfēras.

Daudz interesanta mado-
nieši uzzināja arī slavenajā 
Druvas vidusskolā, kas sagā-
dājusi pārsteigumu izglītības 
jomā. Izvērtējot visu Latvijas 
skolu sniegumu, tā ieguvusi di-
vas balvas par labākajiem re-
zultātiem valstī. 

Kā atzina skolas projektu 
vadītāja Ilze Kļava, skolas va-
dībai izcilie rezultāti gan ne-
esot pārsteigums. Skolai ir 
stratēģisks un reāls plāns kat-
riem trim gadiem. Skolā ir ak-
tīva sabiedriskā dzīve un tradī-
ciju bagātība. Vairāki pedagogi 
ir skolas absolventi. 

Ar Druvas vidusskolas ap-
meklējumu pieredzes apmai-
ņas programma noslēdzās.

Divu dienu braucienu tā da-
lībnieki uzskata par veiksmī-
gu, jo redzēts daudz interesan-
ta, iepazīti cilvēki, gūtas jaunas 
idejas.

informāciju sagatavoja 
iNDrA VeiPA, 

brauciena dalībniece,  
Madonas BJc jaunatnes 

darbiniece

Veselīga gada izskaņa  
Madonas novadā

aktivitāšu piekritēji. Vispārējas 
veselību veicinošas vingrošanas 
nodarbības uzsāktas Madonā, 
treneres Vēsmas Vārsbergas 
vadībā. Ar īpašu aktivitāti izce-
ļas Kalsnavas pagasts. Tur vin-
grošanas nodarbības ar fiziote-
rapeiti Kristu Kupču apmeklē 
vairāk kā septiņi desmiti visda-
žādāko vecumu iedzīvotāju. 

No 11. decembra veselīgi 
kustīgo saimei pievienojušies arī  
Bērzaunes pagasta iedzīvotā-
ji un trenere Sarmīte Rukmane.

Ņemot vērā, ka veselībai 
svarīgas arī pareizs uzturs, pro-
jekta “Veselības veicināšanas 
un slimību profilakses pasā-
kumu īstenošana Madonas no-
vada iedzīvotājiem” ietvaros 

tiek piedāvāts lekciju cikls par 
veselīga uztura pamatprinci-
piem. Zināšanās par ēdienu, tā 
kvalitāti, produktu marķēju-
miem un citiem nozīmīgiem sī-
kumiem gatava dalīties uztura 
speciāliste Maija Ceruka. Lekci-
jas plānotas kā Madonā, tā arī 
pagastos. Lai varētu teorētiskās 
zināšanas nostiprināt, projekta 
ietvaros tiek rīkotas ēdiena ga-
tavošanas meistarklases. Serti-
ficēta pārtikas tehnoloģe Antra 
Gotlaufa praktiski parāda, kā 
ekonomiski pagatavot gardu un 
veselīgu maltīti. Šādu meistar-
klasi jau izbaudījuši madonieši. 
Ziemassvētku gaisotnē aktivitā-
te plānota Liezēres pagastā. 

Aicinām sekot līdzi projek-

ta norisēm un plāniem nova-
da pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv sadaļā „Veselības 
projekts” ar sirsnīgo ābolīti vi-
zītkartē, kā arī sociālajā viet-
nē Facebook, profilā „Veselības 
projekts Madonas novadā”.

Projekts “Veselības veicinā-
šanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Mado-
nas novada iedzīvotājiem” tiek 
īstenots “darbības program-
mas “izaugsme un nodarbinā-
tība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta 
mērķa “uzlabot pieejamību ve-
selības veicināšanas un slimību 
profilakses pakalpojumiem, jo 
īpaši nabadzības un sociālās at-
stumtības riskam pakļautajiem 
iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasāku-
ma “kompleksi veselības veici-
nāšanas un slimību profilakses 
pasākumi” un 9.2.4.2. Pasāku-
ma “pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un 
slimību profilaksei” ietvaros. 
Projekts tiks īstenots 2017.–
2019. gadam.

Ziemassvētkos visiem vē-
lu padomāt vairāk par dvēseli, 
mazāk par ēšanu, lai enerģis-
ki varam sagaidīt veselību vei-
cinošām aktivitātēm piepildītu 
Jauno 2018. gadu.

informāciju sagatavoja  
iNDrA VeiPA, 

projekta sabiedrisko attiecību 
koordinatore

Aktīvie Kalsnavas pagasta vingrotāji.             Lindas Ūdres-rizgas foto

Stafeti – ceļojošo balvu “Pūznis” – Liepājā saņem Madonas novada pārstāvji.
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Līdz 20. decembrim Sarkaņu bib-
liotēkā skatāma pirms mēneša 
atklātā izstāde “Sarkaņu pagasta 
daba stāsta”. 

Izstādē aplūkojami bied-
rības “Sarkaņu pagasta kul-
tūrmantojums” divu projektu 
– „Augu krāsas Vidzemes brun-
čos”  un “Sarkaņu pagasta da-
ba stāsta” – ietvaros tapušie 
darbi, kuri tematiski savijas, jo 
tajos atspoguļojas mūsu pagas-
ta un reizē novada dabas vērtī-
bas.

Abos projektos dalībnieki 
apguva jaunas prasmes un zi-
nāšanas, palūkojās mūsu ap-
kārtējā ainavā radoši un no ne-
ierastāka skatu punkta. 

Sarkaņu tautiskie brun-
či un palete ar augu krāsvie-
lās krāsotas dzijas paraugiem 
izstādē atgādina par projektā 
„Augu krāsas Vidzemes brun-
čos” apgūto un praktiski veik-
to, kad Latvijas Universitātes 
vēstures institūta vadošā pēt-
niece Anete Karlsone trīs die-

nu praktiskajās nodarbībās 
mācīja dzijas krāsošanu ar au-
gu krāsvielām (biškrēsliņiem, 
dzelteno ilzīti, niedru skarām, 
melnalkšņa mizu u.c.). Kopu-
mā dziju sakrāsojām 26 toņos, 
to starp, arī prezentācijas brun-
ču aušanai, krāsas izvēloties 
saskaņā ar muzeja paraugu, 
iegūtu Sarkaņu pagasta terito-
rijā. Izstādes atklāšanā projek-
ta dalībniece Daira Drozdova, 
demonstrējot vēlāk, pēc nodar-
bībām, ar zeltslotiņas ziediem 
sakrāsotās dzijas paraugus, sa-
cīja: “Tās bija interesantas un 
jaunām zināšanām bagātas die-
nas. Tagad manās acīs ceļma-
lām ir cita pievienotā vērtība”. 
Ilze Pliska pēc dzijas krāsoša-
nas atlikušajās augu krāsvie-
lās batikoja kokvilnas audumu, 
kuru lieliski pielietoja nāka-
mā projekta – “Sarkaņu pagas-
ta daba stāsta” dalībnieces tek-
stilmozaīkas darbos vitrāžas un 
ēnu tehnikās.

 Šī projekta astoņas sestdie-
nas Sarkaņu bibliotēkā Ilzes 

Pliskas vadībā bija ne mazāk 
jaunām prasmēm un atziņām 
bagātas. Praktisko nodarbību 
ciklā „Sarkaņu daba tekstilmo-
zaīkas tehnikās” dalībnieki mā-
cījās šūšanu no auduma blo-
kiem,  šūšanu uz pamata, ēnu 
aplikācijas un apmalojuma vei-
došanu, kā arī vitrāžas aplikāci-
ju, motīviem radoši izmantojot 
Ingas Sudāres-Špunes izstādei 
izvēlētās 12  fotogrāfijas ar Sar-
kaņu pagasta dabas skatiem. 

Četras Ingas fotogrāfi-
jas – “Slāpes ezers Sarkaņos”, 
“Sarkaņu skola”, “Pavasaris 
Sarkaņos” un “K. Īles Lido-
nis Biksēres muižas parkā” ti-
ka nosūtītas Latvijas Pastam 
pastmarku izgatavošanai. Mar-
kas tiks izmantotas pasta sūtī-
jumiem un kā suvenīrs-dāvana 
biedrības pasākumos ar sadar-
bības partneriem novadā, Lat-
vijā, tā popularizējot mūsu pa-
gasta ainavā skatāmās vērtības. 

Projekta laikā darinātie 
Sarkaņu brunči, krāsotās dzijas 
paraugi ar pasīti par krāsvielu 

avotiem un pastmarku sērijas 
ekspozīcija pēc izstādes noņem-
šanas atradīsies Sarkaņu bib-
liotēkas telpās, stāstot par mū-
su kultūrmantojuma vērtībām 
un aicinot apmeklēt Madonas 
novadu, priecāties par dabas 
skaistumu un saudzēt to nāka-
majām paaudzēm.

Paldies par finansiālo at-
balstu Madonas novada domei 
un biedrībai “Sarkaņu pagasta 
kultūrmantojums” projektam 
“Sarkaņu pagasta daba stās-
ta” un Vidzemes plānošanas re-
ģiona un Valsts Kultūrkapitāla 
fondam projekta „Augu krāsas 
Vidzemes brunčos” realizēša-
nai! 

Nodarbību vadītājas, foto-
grāfiju autore un dalībnieki gu-
va emocionālu gandarījumu par 
savu radošo darbu rezultātiem, 
kas tagad skatāmi izstādes un 
bibliotēkas apmeklētājiem.

i.BAčuKA, 
Sarkaņu bibliotēkas vadītāja, 

projekta vadītāja

Gunāra 
Kroļļa un 
Jāņa Seiksta 
izstādes 
Madonas 
muzejā
16. decembrī Madonas No-
vadpētniecības un mākslas 
muzeja zālēs tika atklāta di-
vu ievērojamu novadnie-
ku izstādes: Gunārs Krollis 
“Vienotais laika tarifs 2” un 
Jānis Seiksts “Keramika”.

Izcilajam grafiķim Gu-
nāram Krollim šis ir 85. 
jubilejas gads, ko viņš at-
zīmē, iepriecinot skatītā-
jus ar izstādēm Jūrmalā, 
Rīgā, Daugavpilī un Mado-
nā. Uzrunājot gradācijām 
bagātā un ietilpīgā vizuā-
lā valodā, mākslinieks al-
laž pārsteidz ar svaigu, no-
pietnu un aktuālu domu, 
vienlaicīgi paliekot uzti-
cīgs savam īpašajam, iz-
koptajam rokrakstam. 
Tikšanās ar mākslinieku 
vienmēr ir svētki.  

Savukārt Jānim 
Seikstam, vienam no spilg-
tākajiem novadniekiem 
un sava aroda meistariem, 
šis ir 70. jubilejas gads un 
mums iespēja palūkoties 
uz darbiem, ko viņš veido-
jis, pielietojot piecdesmit 
darba gados slīpētas pras-
mes un zināšanas. “Izstā-
dē pārsvarā skatāmi jauni 
darbi. Veidoju tos, domā-
jot par ekspozīciju, par 
kopainu. Būs gan spilg-
ti, gan melni trauki būs, 
kas viens otru papildinās. 
Vienmēr gribas ko citu pa-
mēģināt. Vai nu materiālu, 
piemēram, šamotu, balto 
mālu, vai glazūras. Arī for-
mas. Jāmeklē visu laiku, 
viens un tas pats apnīk. 
No 1968. gada strādāju, 
liekas, viss jau izmēģi-
nāts.” Tā par gaidāmo iz-
stādi un keramiķa darbu 
pārdomās dalās J. Seiksts. 

Aicinām izstādes ap-
skatīt līdz 2018. gada  
21. janvārim.

informāciju sagatavoja: 
DANute Vēze, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu 

organizatore 

Sarkaņu daba – radošas  
iedvesmas avots projektos

Projekta “Augu krāsas Vidzemes brunčos” dalībnieki.                     ingas Sudāres-špunes foto

Sarkaņu brunči austi no augu krāsvielās krāsotas vilnas dzijas.  Projekta “Sarkaņu pagasta daba stāsta” tekstilmozaīkas  
pasniedzēja Ilze Pliska. 
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Rotājumi 
pilsētā

Tik silti, saudzīgi
kā sniegi zemi sedz,
mūs pārņem svētvakara
klusais miers
un, visiem labu vēlot,
degsim sveču liesmas,
lai katra sirdī prieks
un gaišums nāk.

Sirsnīgs paldies visiem, kas 
palīdzēja sarūpēt svētkus mū-
su Latvijas Gaismas cilvēkam 
Jānim Streičam, novadnie-
cei, leģendārajai aktrisei Olgai 
Dreģei, iemīļotajam kino ak-
tierim Jānim Paukštello, kon-
certuzveduma dalībniekiem, 
klausītājiem un skatītājiem ie-
ejot mūsu Latvijas simtgadē. 
Paldies par nesavtīgo atbal-
stu, labvēlību, palīdzību: Ma-
donas novada pašvaldībai (gan 
tiem, kas strādāja A.Ceļapītera 
vadībā, gan tagadējai pašval-
dībai Agra Lungeviča vadībā), 
īpašs paldies Madonas nova-
da pašvaldības Kultūras noda-
ļas bijušajam vadītājam Jānim 
Kļaviņam, kultūras darba orga-
nizatorei Ingai Arājai, sabied-
risko attiecību speciālistei Ilzei 
Riekstiņai, Finanšu nodaļas va-
dītājai Birutai Vindelei, Sar-
kaņu pagasta pārvaldei And-
ra Simtnieka vadībā, AS “SEB 
banka” (īpaši filiāles vadītā-
jai Ingai Leimanei), Vidzemes 
TV (Sandrai Zariņai un Kārlim 
Kumsāram), Madonas pilsētas 
kultūras namam (īpaši direkto-
rei Ilzei Šulcei, Aināram Veco-

zolam), Madonas Bērnu un jau-
niešu centram (īpaši direktorei 
Gunitai Kļaviņai), Madonas no-
vada Jauniešu domes pārstāv-
jiem un jauniešiem no Mado-
nas Bērnu un jauniešu centra, 
kinoteātra “Vidzeme” vadītā-
jam Aigaram Novikam, Mado-
nas Novadpētniecības un māks-
las muzejam, Madonas novada 
bibliotēkai (īpaši Sarmītei Ra-
diņai), SIA “Erante” (īpaši Jā-
nim Eriņam, Ilutai Ošai), Lat-

vijas Universitātes Madonas un 
Jēkabpils filiāles vadītājai Loli-
tai Kostjukovai, “Braku” mu-
zejam, laikrakstam “Stars” 
(īpaši Baibai Miglonei, Inesei 
Elsiņai, Agrim Veckalniņam), 
Madonas novada pašvaldības 
informatīvajam laikrakstam 
“Madonas Novada Vēstnesis”, 
Madonas PB “Madonas maiz-
nieks” (īpaši Jānim Zaharam), 
AS “Lazdonas piensaimnieks” 
(Elvīrai Utinānei), kafejnīcām 

“Rudzons” (īpaši Mārim Kal-
niņam), “Melnais bullis” (īpa-
ši Mārim Štrombergam), dārz-
niecībai “Puķu sēta”, veikaliem 
“Ziedu dārzs”, “Sniegaroze”, 
“Elīze", “Lauku labumi”, “Pa-
pīrs”, grāmatnīcai “Sōla", AS 
“Virši-A”, SIA “Ādere-A” (īpa-
ši Agritai Aivarei), SIA “Jun-
ge” (īpaši Kasparam Garlejam), 
SIA “Domu pietura”, SIA  “Pļa-
viņu delikateses”, SIA “Venaf-
ro”, ZS “Jaunspieķi” (Jānim 

Puriņam), ZS “Kalna-Maruš-
kas” (Sigitai Stafeckai), kondi-
torejai “Sapnis”, SIA “Madonas 
karameles”. Mīļš paldies Rudī-
tei Jurciņai, Andrejam Cepītim, 
Česlovam Batņam, Dacei Kal-
niņai, Ingunai Rijniecei, Janai 
Novikai, Rasmai Igaunei, Zin-
tai Saulītei, Jolantai Grasei, In-
grīdai un Dzintaram Bērziņiem, 
Laurim Krievam, Elvijam Tro-
pam, Edgaram Veipam, maniem 
audzēkņiem: pasākuma vadītā-
jam Kristapam Šķēlam, solis-
tam Arvim Petkunam un ma-
niem vistuvākajiem cilvēkiem 
Andrim, Inesei, Valteram, An-
tonam, Kristapam-Eduardam, 
Jānim un Gunitai Kļaviņiem. 

Visiem, visiem jums novē-
lu, arī koncertuzveduma dalīb-
niekiem, klausītājiem, skatītā-
jiem:

Kad svētvakars sāksies, un 
degs sveču liesmas, lai kopīga 
lūgšana vieno mūs:

“Lai miers ir mājās, lai 
dvēselēm silti un mīlestība lai 
nepamet mūs!"

Bet visiem novada ļaudīm 
vēlējums:

Dieva svētību, sirdsmieru 
Ziemassvētkos un veselību, sa-
skaņu, veiksmi gan mājās, gan 
darbā 2018. gadā!

 
ANitA KĻAViņA, 

Dziedošo, muzicējošo ģimeņu 
“Spieta” vadītāja

Dziedošo muzicējošo ģimeņu “Spiets” koncertuzveduma noslēgums.                                         A. Veckalniņa foto

ik gadu mēs ļoti gaidām ziemassvētkus,  
kad liekas – domas pašas no sevis kļūst gaišākas 
un sirdis atvērtākas. 

Gada tumšajā periodā, kad diena šķiet tik īsa, 
gaismu varam radīt, sākot ar sevi, iededzot kādu 
siltu liesmiņu savās sirdī, savās mājās, savos pa-
galmos, negaidot kādu ārēju novērtējumu un pa-
teicību, bet radot gaišāku ikdienu sev un saviem 
tuvākajiem. Madonas novada pašvaldības vārdā 
sakām siltu paldies ikvienam, kas raduši iespēju 
mūsu pilsētu padarīt skaistāku un svētku rotā 
postāku. Paldies par oriģinālām, estētiski skais-
tām idejām un noformējumu, paldies par svētku 
noskaņu ikvienam – gan Madonas novada paš-
valdības ainavu arhitektei Agnesei Silupai, Uz-
turēšanas dienestam, gan arī pašvaldības iestā-
dēm, uzņēmumiem un privātmāju un dzīvokļu 
īpašniekiem par ikkatru degto gaismas staru 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā.

Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un katra savādi mirdz;
Ir daudz uz pasaules ļaužu
Un katram – savāda sirds.
Ir daudz pie debesīm zvaigžņu,
Un visas gaismu vieš;
Ir daudz uz pasaules siržu,
Un visas mīlē un cieš…
Kaut zvaigznes kopā lītu
Un saule taptu iz tām;
Kaut sirdis kopā kustu
Aiz sāpēm un ciešanām.
Lai redzētu, cik daudz gaismas
Ar tumšā naktī mirdz;
Lai justu reiz augstajie gari,
Cik liela ir cilvēka sirds.
                                       (J.Poruks)

informāciju sagatavoja iLze rieKStiņA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

D. Veckalniņa foto
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7. novembrī Madonas 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Priedīte” tika atklāta 
Silto smilšu terapijas telpa, 
kurā bērniem ir iespēja 
darboties silto smilšu iekārtā 
„Warmsandbox”.

Smilšu iekārtā nodarbī-
bas bērniem vada mūsu iestā-
des pedagogi, kuri ir apguvuši 
Dabas vides estētikas mācību 
programmu un ieguvušas spe-
ciālista sertifikātu.

Silto smilšu iekārta WSB 
ir  siltumu nodrošinoša ierīce. 
Kastē iebērtas trīs dažāda vei-
da smiltis – jūras smiltis, kvar-
ca smiltis no Bāles atradnes 
un mazi smilšu graudiņi, ku-
ru sastāvā ir 99% kvarcs, kas 
atvestas no Anikščiu atradnes 
Lietuvā. Smiltis pirms nokļū-
šanas kastē  ir noturētas, sijā-
tas, mazgātas, karsētas.

Iekārtas patenttiesības pie-
der Diānai Timofejevai, peda-
goģei un Dabas vides estētikas 
studijas “Dabas vēstniecība” 
vadītājai. Izgudrojuma “Silto 
smilšu iekārta” un tā pielieto-
juma metodoloģijas teorētis-
kā bāze ir balstīta uz Diānas 
20 gadus ilgo praksi un pētī-
jumiem. Iekārta izstrādāta Rī-
gas Tehniskajā universitātē, 
un tā ieguvusi arī vairākas at-
zinības – tas ir ceturtais inova-
tīvākais izgudrojums Latvijā 
2012. gadā. Silto smilšu ie-
kārta ir  viens no Starptautis-

tiek aizvadīts radošs un aktivi-
tātēm bagāts gads. Pirmssvēt-
ku laiks ir gan klusuma, gan brī-
numu, gan pateicības laiks, kad 
atskatāmies uz paveikto un rau-
gāmies uz nākamo – Latvijas 
simtgades un Madonas bibliotē-
kas 95. jubilejas gadu. 

Atskatoties uz paveikto, pa-
teicamies visiem, kuri ar sa-
vu dalību un klātbūtni bagāti-
nājuši bibliotēkas pakalpojumu 
klāstu, līdzdarbojušies, iesais-
toties bibliotēkas aktivitātēs: 
finansētājiem, atbalstītājiem, 
lasītājiem, pasākumu apmeklē-
tājiem, sadarbības partneriem.   

Paldies tikšanos dalībnie-
kiem: gan autoriem novadnie-
kiem – Aivaram Aiviekstam, 
Uldim Auseklim, Andai Līcei, 
Dainai Grūbei, Ilgai Raščev-
skai, gan žurnālistēm Nellijai 
Ločmelei un Sandrai Kropai, 
gan dzejniecei un mūziķei Elī-
nai Līcei, mūziķim Uldim Kā-
kulim, gan rakstniekiem Ar-
noldam Auziņam, Mārim 
Bērziņam, Birutai Eglītei, dzej-
nieka Valda Grēviņa mazmeitai 
Martai Dziļumai un aktierim 
Jānim Jarānam, saksofonistam 
Valteram Muceniekam, gastro-
enterologam Hosamam Abu 
Meri.

Paldies Lubānas mitrāja in-
formācijas centra darbiniecēm 
Līgai Jātniecei un Ilzei Saušai 

par Putnu kursu organizēšanu 
Madonas novada bibliotēkā un 
nodarbību vadītājam ornitolo-
gam Andrim Avotiņam.

Pateicamies par sadarbī-
bu  Latvijas Nacionālajai bib-
liotēkai, Kanādas vēstniecībai 
un Ziemeļvalstu Ministru pa-
domes birojam Latvijā, Eiropas 
Parlamenta deputātam Artim 
Pabrikam, rodot iespēju Mado-
nas bibliotēkā piedāvāt apska-
tei kvalitatīvas izstādes. Pal-
dies tiem cilvēkiem, kuru darbi 
bijuši aplūkojami izstādēs bib-
liotēkā:  fotogrāfam Pēterim 
Grūbem, tautas tēlotājmākslas 
studijas “Madona” un studijas 
4M, Madonas Bērnu un jaunie-
šu centra pulciņu dalībniekiem, 
māksliniecei Signei Ērmanei. 

Īpašu paldies gribam teikt 
tiem cilvēkiem, kuri atvēlēja lai-
ku, lai dalītos savā pieredzē un 
zināšanās bibliotēkas organizē-
tā pasākumu cikla “Kā labāk 
dzīvot starp savējiem?” aktivi-
tātes: “Es un mana veselība”, 
kurā piedalījās SIA “Madonas 
slimnīca” valdes priekšsēdētājs 
Artis Stuburs, zobārsts Kris-
taps Vidžis; “Es mēģinu saprast 
savu bērnu”, kurā ieklausījā-

mies skolas un ģimenes psiho-
loģes Ineses Vaniņas vēstījumā, 
PII “Priedīte” vadītājas Gitas 
Lancmanes pirmsskolas peda-
goģes Sandras Pulkstenes stās-
tījumā par smilšu terapiju; “Es 
mēģinu sakārtot sevi”, kurā pa-
domus deva astroloģe Danuta 
Kiopa un pirts meistars Vilnis 
Lejnieks; “Esmu skaista sev un 
savējiem”, kurā par krāsu pa-
sauli ap mums un mūsos stāstī-
ja Madonas BJC pedagoģe, Mo-
des un dizaina studijas “Defilē” 
vadītāja Vineta Blumberga un 
ar tērpu demonstrējumiem pie-
dalījās studijas audzēkņi, par 
J. Simsona Madonas mākslas 
skolas neparastajām idejām un 
to realizāciju uzzinājām no di-
rektores Kristīnes Šulces stās-
tījuma, ieskatu aromterapijas 
un ajūrvēdas pasaulē pasāku-
ma laikā guvām no SIA “Efeja-
I” Ināras Porietes; “Klāju galdu 
sev un savējiem”, kurā locīt sal-
vetes un noformēt ēdienus svēt-
kiem mācīja saimniece un uzņē-
mēja Irina Uhanova.  

Paldies par ilgstošo sadarbī-
bu Madonas Bērnu un jauniešu 
centram.

Paldies projektu atbals-
tītājiem, sadarbības partne-
riem: Eiropas Komisijas pār-
stāvniecībai Latvijā, Latvijas 
Republikas Ārlietu ministri-
jai, Gulbenes bibliotēkai. Pal-
dies “Cemex” Iespēju fondam 

par atbalstīto projektu, kuru īs-
tenojot, esam ieguvuši mobilo 
vides spēļu komplektu. Paldies 
dokumentālo video interviju ” 
Balto matu stāsti” veidotājiem 
par iespēju bibliotēkā noskatī-
ties uzņemtos sižetus. 

Paldies visiem grāmatu dā-
vinātājiem, īpaši tiem, kuri dā-
vinājuši jaunas, pēdējos trīs ga-
dos izdotās grāmatas. Madonas 
novada bibliotēka vēlas īpa-
ši pateikties Inesei Vaiderei, 
Sandrai Kalnietei, Hosamam 
Abu Meri, Jūlijam Krūmiņam, 
Jurijam Šefleram par dāvāta-
jām grāmatām, paldies par sa-
darbību apgādam “Zvaigzne 
ABC”, “Latvijas Grāmatai”, IK 
“Virja”, SIA “Prosperita” un 
“Globuss”. 

Bērnu literatūras nodaļa sa-
ka paldies sadarbības partne-
riem par ieinteresētību un at-
balstu, veidojot mūsdienīgu, 
bērniem labvēlīgu kultūrvidi. 

Paldies Ziemeļu Ministru 
padomes birojam par iespēju ie-
pazīties ar somu mākslinieku 
komiksu izstādi “Tempora mu-
tantur” un piedalīties māksli-
nieces Ingrīdas Pičukānes va-
dītajā radošajā darbnīcā, foto 
izstādi “Zināmās un nezināmās 
ziemeļvalstis” un tikties ar žur-
nālisti Sandru Kropu Madonā.

Paldies Latvijas drošāka in-
terneta centram  par tikšanos ar 
Vaifiju un atraktīvo nodarbību. 

Īpašs paldies Smudžu, Pa-
egļu ģimenei no Liezēres, Jau-
jenieku un Ērikas Tropas ģi-
menei par dalīšanos pieredzē, 
tradīcijās un padomiem kopīgai 
brīvā laika pavadīšanai, visiem 
“Mēs darām tā” pasākumu ap-
meklētājiem. 

Paldies  PII ”Priedīte” bēr-
niem, audzinātājām un vadī-
bai par regulāru un mērķtie-
cīgu sadarbību. Paldies visām 
skolotājām, kuras mudina sko-
lēnus papildināt zināšanas, la-
sot un izmantojot bibliotēkas 
piedāvātās mūsdienīgās iespē-
jas. Paldies visiem “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijas” lasīša-
nas ekspertiem. Paldies skolām 
un bibliotēkām par iesaistīša-
nos Latvijas Nacionālās biblio-
tēkas bērnu literatūras centra 
pilotprojektā “Nacionālā skaļās 
lasīšanas sacensība”.

Madonas novada bibliotē-
ka arī nākamajā gadā gaidīs 
jau esošos, pastāvīgos apmeklē-
tājus, bet īpaši aicinām un gai-
dām tos, kuri bibliotēku vēl nav 
apmeklējuši. Jūs noteikti atra-
dīsiet gan grāmatas, gan plašo 
informācijas piedāvājumu elek-
troniskajās datu bāzēs, gan ci-
tas iespējas saturīgi pavadīt brī-
vo laiku. 

Madonas novada bibliotēkas 
vārdā – direktore 
iMeLDA SAuLīte

Kad dvēsele ar mīlestības otu iekrāso 
ziemassvētku sajūtas…

Pirmsskolā”Priedīte” atklāta silto smilšu iekārta

kās izgudrojumu izstādes “Mi-
nox 2012” laureātiem, kā arī 
tā piedalījusies Maskavas 16. 
Starptautiskajā izgudrojumu 
un inovāciju tehnoloģiju salonā 
“Arhimēds 2013”.

Silto smilšu terapija uzlabo 
bērnu vispārīgo veselību, kā arī 
veicina smadzeņu, limfas un 
nervu darbību, asinsriti, elpo-
šanu un citas organisma funk-
cijas. Bērniem tiek piedāvāti 
īpaši vingrinājumi rotaļu veidā, 
kuru laikā speciālisti ar dažādu 
palīgmateriālu palīdzību dar-
bojas kopā ar bērniem. “Atrodo-
ties smiltīs (38°C – 40°C) 15 līdz 
30 minūtes, bērnu nervu sistē-
ma nomierinās, jo smilšu elek-
tromagnētiskais lauks atrodas 
zemfrekvenču diapazonā, kas 
cilvēkam ir dabiski atbilstošs 

un nodrošina organisma šūnu 
pašregulāciju.

Darbošanās siltajās smiltīs 
aktivizē taustes sajūtas, stimu-
lē sīko pirkstu motoriku, no-
mierina hiperaktīvus bērnus 
un aktivizē pasīvos, nostiprina 
un koriģē stāju, līdzsvaro 
veģetatīvo nervu sistēmu, 
palīdz sakārtot emocijas, 
nosacītais klusuma laiks 
smilšu iekārtā sekmē bērna 
saskarsmes prasmes, attīsta 
dzirdi.

Esam pateicīgi  Diānai un 
Aijai, kuras varēja būt kopā ar 
mums. Patiesi priecīgi, ka mūs 
apciemoja gan pilsētas pārvald-
nieks G. Ķeveris, gan izglītī-
bas nodaļas speciāliste S. Jan-
sone un arodbiedrības vadītāja 
D. Caune. Mūsu viesu vidū bija 

arī kolēģi no Ērgļu novada. Ik-
viens no ciemiņiem atzinīgi no-
vērtēja mūsu neatlaidību un ie-
guldīto enerģiju ceļā uz smilšu 
iekārtas iegādi. Paši esam gan-
darīti par aizsākto ceļu, kuram 
noteikti sekos nākamās idejas, 
lai nodrošinātu bērniem iespē-
ju saglabāt, uzturēt un attīstīt 
veselību. 

Šajā dienā visiem interesen-
tiem  bija iespēja iepazīties ne 

tikai ar silto smilšu terapijas 
telpu, bet arī iepazīt krāsaino 
smilšu burvību un zīmēt uz 
gaismas galdiem.     

Mājīgi iekārtotā, gaišā un 
vienmēr siltā telpa sagaida ik-
vienu, kura sirdī ir mīlestība uz 
Dabu. Vidi. Estētiku.

 
iLze DuMerāNe, 

Pii “Priedīte” skolotāja

PII “Priedīte” vadītāja Gita Lancmane, atklājot silto smilšu iekārtu.
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12. decembrī Valmierā notika 
Vidzemes plānošanas reģiona 
(VPr) deinstitucionalizācijas 
plāna 2017.–2020. gadam 
publiskā apspriede, uz kuru 
pulcējās pašvaldību un citu 
organizāciju pārstāvji. 

Šobrīd ārpusģimenes ap-
rūpē Vidzemē 
atrodas 736 
bērni, no ku-
riem 15% at-
rodas institūcijās. Turklāt 
saskaņā ar pašvaldību snieg-
tajiem datiem, gandrīz 600 
bērnus var uzskatīt par t.s. 
“riska bērniem”. Deinstitu-
cionalizācijas procesa virs-
mērķis attiecībā uz šo mērķ-
grupu – katram bērnam 
jādzīvo ģimenē.  

Vēl viena deinstituciona-
lizācijas projekta mērķgru-
pa ir bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Šobrīd plānā apkopo-
tā informācija liecina, ka 16 
pašvaldības Vidzemes plāno-
šanas reģionā projekta ietva-
ros plāno piesaistīt Eiropas 
reģionālās attīstības fon-

da (ERAF) līdzekļus infra-
struktūras attīstīšanai, vei-
dojot jaunus vai uzlabojot 
jau esošos pakalpojumus. 

Apspriedes dalībnieki uz-
svēra ka īpaši nepieciešams 
domāt par atbalstu bērniem 
ar funkcionāliem traucēju-

miem, tostarp 
arī viņu ģime-
nes locekļiem, 
kā arī aktīvi jā-

strādā ar sabiedrību, lai tajā 
veidotos izpratne un empā-
tija par konkrēto mērķgru-
pu pārstāvjiem. 

Atgādinām, ka ikviens 
interesents aicināts iesūtīt 
savus komentārus vai ietei-
kumus līdz 2017. gada 27. 
decembrim. Vairāk informā-
cijas – http://www.vidzeme.
lv/lv/de ins ti tucionalizacijas_
plana_2017_2020_gadam_
pirma_redakcija.

informāciju sagatavoja 
LieNe zāLīte,  

projekta “Vidzeme iekļauj” 
sociālo pakalpojumu 

eksperte

Sākot no 2016. gada rudens AS “Attīstības 
finanšu institūcija ALtuM” atbildībā ir 
daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes 
programma. 

Pasākuma plānotais kopējais ES fon-
du finansējums ir 166 miljoni eiro. Ko-
pā paredzēts norenovēt ap 1000 mājām. 
Programma paredzēta līdz 2022. gadam. 
Programma paredz dāvinājumu/grantu 
līdz 50% no attiecināmajām izmaksām, 
otra puse projektam jāaizņemas ko-
mercbankā (SWED, SEB, Citadele, Lu-
minor). 

Dzīvojamajām mājām noteiktie at-
bilstības kritēriji:

– Dzīvojamā mājā ir vismaz 5 dzīvokļi; 
– Vienam dzīvokļa īpašniekam pie-

der ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu 
īpašumu skaita, ja māja sadalīta dzīvok-
ļu īpašumos (ierobežojums neattiecas uz 
valstij vai pašvaldībai piederošiem dzī-
vokļu īpašumiem); 

– Mājā esošo nedzīvojamo telpu gru-
pu (izņemot neapkurināmas bēniņu un 
pagrabu telpu platības) platība nepār-
sniedz 50% no mājas kopējās platības. 

Plānotais siltumenerģijas patēriņš 
apkurei pēc energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu īstenošanas, pa-
matojoties uz ēkas energosertifikātā 
veiktajiem aprēķiniem un energoefek-
tivitātes paaugstināšanas pasākumu 
tehniskajā dokumentācijā paredzēta-
jiem būvdarbiem, nepārsniedz 90 kWh/
m2 gadā; 

90 kWh/m2 gadā – sasniedzamais sil-
tumenerģijas patēriņš apkurei Liepājā. 
Sasniedzamais siltumenerģijas patēri-

ņa līmenis apkurei pā-
rējā Latvijas teritorijā 
nosakāms atkarībā no 
mājas atrašanās vietas 
un klimatoloģiskajiem 
rādītājiem saskaņā 
ar Ministru kabine-
ta 2015. gada 30. jūni-
ja noteikumiem Nr. 338 «Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 003-015 
«Būvklimatoloģija»». 

Energoefektivitātes paaugstināša-
nas pasākumu īstenošana ir ekonomiski 
pamatota – energoefektivitātes paaug-
stināšanas pasākumu iekšējās atdeves 
rādītājs 20 gadu periodā ir lielāks par 0. 

ALTUM konsultē tehniskās doku-
mentācijas sagatavošanā un pārbau-
da projekta īstenošanu –  projekta gaitā 
uz vietas objektā notiks vismaz trīs pār-
baudes. Daudzdzīvokļu energoefektivi-
tātes daļa izvērtē pieteikumu atbilstību 
programmas prasībām un nodrošina ko-
munikāciju ar grantu saņēmējiem. Pa-
pildus konsultācijām ALTUM piedāvā 
aizdevumu garantijas, ja komercbanka 
tādu prasa finansējot, bet ja projekts sa-
ņem komercbankas atteikumu, tad AL-
TUM piešķirs kredītu projektam.

Uzsāktas 26 renovācijas jau vi-
sā Latvijā. Programmā piedalās pār-
svarā namu apsaimniekotāji un bied-
rības no visas Latvijas teritorijas. 
Vairāk par programmu: www.altum.lv

informāciju sagatavoja 
iNGuS SALMiņš, 

ALtuM energoefektivitātes 
 programmu departamenta vadītājs

Madonas novada 
domes priekšsēdētāja  
Agra Lungeviča 
komentārs
 
Ir sācies jaunais Eiro-
pas struktūrfondu plā- 
nošanas periods un tā  

finanšu līdzekļu apgūšana. 
Viena no atbalsta programmām ir 

daudzdzīvokļu māju siltināšana. Iepriek-
šējā plānošanas periodā kopumā ir pada-
rīts daudz, tomēr gribētos vairāk. Mēs 
no pašvaldības puses esam pievērsuši 
lielu uzmanību komunālo jautājumu ri-
sināšanā, tai skaitā ūdenssaimniecības 
un siltumsaimniecības sakārtošanā pil-
sētā, pagastos, tomēr māju apsaimnie-
košanas process varētu notikt labāk un 
veiksmīgāk. Manā skatījumā, tas ietver 
divus posmus. Pirmkārt, katram būtu jā-
sakārto savs īpašums – dzīvoklis vai mā-
ja kopumā, investējot siltināšanā (jumta, 
logu nomaiņa), pagraba un trepju telpu 
sakārtošanā, iegūstot vizuāli pievilcīgu 
ēku, paceļot ēkas vērtību, samazinot iz-
devumus uz apsaimniekošanu nākotnē. 
Otrkārt – taupīt uz siltumu. Tarifu kā-
pums vai kritums nav prognozējums, tā-
pēc tikai pareizi būtu, ja cilvēki domātu, 
kā ekonomēt un ietaupīt. 

Siltināšanas projekti ir dārgi, ir jā-
uzņemas kredītsaistības, tas, savukārt, 
ir zināms risks, un nav zināms, kāds no 
tā visa ieguvums būs iedzīvotājiem. Es 
aicinātu iedzīvotājus pārdomāt un uz-
zināt, kādus labumus spēj dot siltināša-
na. Pieredze rāda, ka, nosiltinot ēku, iz-
maksas par siltumu samazinās par 20 

līdz 40 procentiem. Un tas ir liels ie-
guvums. Ļoti iespējams, iedzīvotājiem 
vienkārši nav uzticamības procesam kā 
tādam, taču iedzīvotāji, kuriem mājas ir 
nosiltinātas, jūtas ļoti apmierināti.  

Es aicinu māju vecākos, apsaimnie-
kotājus domāt par to, sasaukt sapulces, 
arī pašvaldība ir gatava iesaistīties ar 
informāciju un skaidrojumiem. 

Finansējumu, atšķirībā no iepriek-
šējā perioda, kad to administrēja Latvi-
jas Investīciju Attīstības aģentūra, ad-
ministrē ALTUM. Nosacījumi projektu 
iesniegšanai, izvērtēšanai un līdzek-
ļu saņemšanai ir ļoti draudzīgi, ērti, tie 
ir vieglāki kā iepriekšējā periodā, tāpēc 
gribētos, lai Madonas novads neatpaliek 
no citiem. Līdz projekta iesniegšanai AL-
TUM ir jāsagatavo tehniskā dokumen-
tācija – jāveic mājas apsekošana, mājas 
energoaudits, tehniskā vai vienkāršotā 
projekta izstrāde. Pašvaldība atbalsta 
šo aktivitāti, sedzot pusi no dokumen-
tu izstrādes izdevumiem. Nepieciešamī-
bas gadījumā pašvaldība ir gatava sniegt 
konsultācijas par atbalsta pasākumiem, 
piesaistīt speciālistus. Tāpēc patiešām 
aicinu ikvienu apdomāt šos risinājumus 
un iespēju izmantot pašvaldības atbal-
stu un pretimnākšanu māju energoefek-
tivitātes paaugstināšanā.

Madonas konsultāciju birojs
Saieta laukums 1, Madona.
Konsultāciju laiki: otrdienās 10.00–14.00  
un ceturtdienās 10.00–14.00.

informāciju apkopoja 
iLze rieKStiņA

esiet starp pirmajiem, kas rīkojas un saņem atbalstu 
un dzīvo siltākā, ekonomiskākā un skaistākā mājā!

Deinstitucionalizācijas plāna 
publiskajā apspriedē diskutē par 
sociālajiem pakalpojumiem

Laika posmā no 2017. gada 
9. janvāra līdz 2017. gada 6. 
novembrim Madonas novada 
pašvaldība izsludināja vizuālās 
mākslas konkursu “Piesaki sevi 
mākslas pasaulē” ar konkursa 
nolikumā noteiktu naudas balvu 
fondu.  

Darbi un pieteikumi bija jā-
iesniedz Jāņa Simsona Mado-
nas mākslas skolā, skola dar-
bus noformēja un apkopoja 
iesūtīto informāciju. Piesakot 
dalību konkursā, vajadzēja ie-
sniegt 6–10 patstāvīgi veidotus 
jaundarbus. Konkursam varē-
ja pieteikties jaunieši vecuma 
posmā 14–21 gadam. Konkur-
sa mērķi tika noteikti sekojo-
ši – veicināt Madonas novada 
jauniešu profesionālo izaugsmi 
un konkurētspējas prasmju un 
iemaņu attīstību mākslā, mo-
tivēt  jauniešus mērķtiecīgam 
sevis izglītošanas darbam, mu-
dināt attīstīt radošās un māks-
linieciskās prasmes, atbalstīt 
un iedrošināt radīt jaundarbus 
glezniecībā, grafikā  vai izman-
tot  jauktas tehnikas paņēmie-
nus, kā arī sniegt pirmo pie-
redzi pirmās personālizstādes 
veidošanā.

Šāda veida konkurss Mado-
nā notika pirmo reizi, žūrijas 
komisijas vērtējumam darbus  
iesniedza desmit  jaunieši – Re-

ina Violeta Vihrova (datorgrafi-
ka), Kristīne Pavloviča (mono-
hroms gleznojums, Linda Vēze 
(kolāža), Katrīna Dambeniece 
(ilustrācija), Agnese Aizpurie-
te (datorgrafika), Loreta Duce-
na (tušas zīmējums), Madonna 
Anastasija Broka (glezniecība), 
Aleksandrs Ezeriņš (foto), Lau-
ma Vanaga (dekoratīva kompo-
zīcija), Kalvis Kārkliņš (jaukta 
tehnika).

Pēc kopvērtējuma tika  pie-
šķirtas divas otrās vietas un di-
vas trešās vietas, kā arī vairā-
kas veicināšanas balvas. 2. vieta 
Kristīnei Pavlovičai (“Dzīvā 
maska”) un Reinai Violetai Vi-
hrovai (“BTS digitāli”). 3. vie-
ta  Katrīnai Dambeniecei (“Nā-
kotnes grāmata”) un Lindai 
Vēzei (“Par neierašanos – ārsta 
zīmi”). Veicināšanas balvas sa-

ņēma  Agnese Aizpuriete (“Vie-
ta starp zvaigznēm”) ,  Lauma 
Vanaga (“Latvijas putni”), Ma-
donna Anastasija Broka (“Zir-
gi gada skaistākajos mēnešos”),  
Aleksandrs Ezeriņš (“Skats 
augšup”). Skatītāju simpātijas 
balva –  Agnesei Aizpurietei.

Konkursam pieteiktie un 
godalgotie darbi šobrīd apska-
tāmi Madonas novada pašval-
dības ēkā, t/c “Konzums”  ka-
fejnīcas “Junge” telpās, veikalā 
“Sniegaroze” un salonā “Sau-
les optika”. Vēlāk darbi nonāks 
Madonas slimnīcā un nomainīs 
Dzemdību nodaļas esošo darbu 
skati.

2018. gadā izsludināt vizuā-
lās mākslas konkursu “Piesa-
ki sevi mākslas pasaulē” plā-
nots janvāra mēnesī. Darbus 
iesniegt būs iespējams katru 
mēnesi līdz pat gada beigām. 
Iesniegtie darbi tiks vērtēti di-
vās vecuma kategorijās – no 14 
līdz 19 gadiem un no 20 līdz 25 
gadiem. Konkursam iespējams 
pieteikt glezniecības, grafikas, 
datorgrafikas, foto un tēlniecī-
bas darbus.

Lai radoša veiksme arī nā-
košajā gadā!

KriStīNe šuLce, 
Jāņa Simsona Madonas mākslas 

skolas direktore

Vizuālās mākslas konkurss “Piesaki sevi 
mākslas pasaulē 2017” noslēdzies
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Patiesi   
nepatiesa spēle 
tAS NAV tAS,  
KO tu DOMā
„tAS NAV tAS, KO tu 
DOMā” piedzīvojumu 
spēle ar izlaušanās 
un kvest room  
elementiem.

Spēli aicinām apmeklēt 
pieaugušos, ģimenes ar 
bērniem, kā arī draugu 
kompānijas vai darba 
kolektīvus. 
Spēles darbība notiek 
četrās istabās, kas 
iekārtotas atšķirīgās tēmās. 
Katrā istabā dalībnieki 
saņem jaunu uzdevumu, 
kas jāizpilda 10 minūšu 
laikā. Par katru uzdevumu 
dalībnieks var iegūt 
noteiktu punktu skaitu. 
Punkti summējas. Ja 
netiek savākts minimālais 
punktu skaits, dalībniekam 
nav iespējas doties uz 
nākošo istabu. Spēles 
laiks – 1 stunda.

Vairāk informācijas –  
www.viedi.org

Novembra beigās, Madonas no-
vada uzņēmēju parādes ietvaros, 
tika noslēgta vasaras tūrisma 
akcija “Madonas novada garša 
2017”. Noslēguma pasākumā ti-
ka godināti visi akcijā iesaistītie 
Madonas novada produktu ražo-
tāji un seno novada ēdienu dau-
dzinātāji, kā arī izlozētas laimī-
gās “Dalībnieku kartes”, kuru 
īpašnieki no ražotājiem saņēma 
garšīgus pārsteigumus.

Visu tūrisma akcijas laiku, 
ikviens ceļotājs varēja aizpildīt 
anketu un tajā norādīt ne tikai 
vietas, ko ir apmeklējis, bet arī 
akcijas produktiem piešķirt kā-
du no tituliem. Apkopojot an-
ketu datus, varēja pārliecinā-
ties – cik ceļotāju, tik sajūtu, 
katram savi garšas karaļi un 
interesantāko stāstu stāstnie-
ki, katram sava gaume par ie-

Ar Latvijas operas solistu krāšņu 
piedalīšanos 27. novembrī Ma-
donas pilsētas Kultūras namā 
izskanējis labdarības koncerts 
„Baltā ūdensroze” atbalsta cen-
tra izveidei Madonā.

Koncertā ar pasaulslavenām 
operu ārijām, klasiskām un reli-
ģiska rakstura dziesmām uzstā-
jās izcili Latvijas operdziedātā-
ji – Kristīne Zadovska, Marlēne 
Keine, Rihards Millers, Juris Viz-
bulis, Sergejs Jēgers, kā arī koris 
„Reversium”, koncertmeistare 
Ērika Millere. Mākslinieku emo-
cionālais sniegums ļāva izbaudīt 
katra priekšnesuma stāstu un no-
skaņu.

Pēc madonieša, aktiera un 
populāro televīzijas šovu va-

turpinās labdarībā iesāktais ceļš

Kefīrs, vīns un karameles – “Madonas novada garša 2017” titulu ieguvēji

pakojuma skaistumu. Jāpiemin, 
ka ceļotāji bija izteikuši atzinī-
bu par pilnīgi visiem akcijas da-
lībniekiem, uzņēmumiem un 
produktiem. Taču konkurss ir 
konkurss un uzvar tas, kam vis-

vairāk balsu! Par titulu saņēmē-
jiem tika atzīti sekojoši Madonas 
novada uzņēmumi un produkti:

“Garšas karalis 2017” – uz-
ņēmuma “Lazdonas piensaim-
nieks” ražotais “Kefīrs ar bifido 

baktērijām”.  
“Interesantākā ekskursija 

2017” – vīnu darītavas “Domu 
pietura” ekskursija ar degustāci-
ju un stāstu par mājas vīnu tap-
šanu. 

“Skaistākais iepakojums 
2017” – uzņēmuma “Madonas 
karameles” krāsainajai saldumu 
produkcijai. 

Sveicam titulu ieguvējus, lai 
saņemtā atzinība rada prieku 
un vairo enerģiju ikdienas dar-
biem un jaunām idejām!  

Paldies visiem akcijā iesaistī-
tajiem ražotājiem un objektiem, 
kas viesmīlīgi uzņēma ciemiņus, 
stāstīja par saviem uzņēmu-
miem, produktiem un organizē-
ja garšīgas degustācijas. 

Paldies visiem tuvākiem un 
tālākiem ceļotājiem, kas iepazi-
na Madonas novada ražotājus, 
izgaršoja Madonas novada garšu 

buķeti un uzzināja par kulinārā 
mantojuma tradīcijām. 

Akciju organizēja Madonas 
novada pašvaldības Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļa, sadarbībā ar: saimnie-
cību “Burkānciems”, “Madonas 
alus” darītavu, “Lazdonas pien-
saimnieku”, bioloģisko saimnie-
cību “Aizupes”, biškopības saim-
niecību “Kalnu medus”, trušu 
dārzu “Sveķi”, saimniecību “Si-
piņi S”, tēju ražotni “55 mārī-
tes”, “Madonas karamelēm”, 
maiznīcu-kafejnīcu “Māmuļa”, 
vīnu darītavu “Domu pietura”, 
saimnieci Antru Gotlaufu un 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeju. 

informāciju sagatavoja  
SANitA SOMA, 

tūrisma darba organizatore

dītāja Valtera Krauzes un vi-
ņa domu draugu iniciatīvas 
tika vākti naudas līdzekļi „Mā-
tes un jaundzimušā bērna krī-
zes atbalsta centra” izveidei 
Madonā, Parka ielā 6. Topoša-
jā centrā tiks uzņemtas sievie-
tes, kas nonākušas krīzes grūt-
niecības situācijā, kurām nav 
kur palikt, kuras ir vardarbī-

bā cietušas vai ir kādi citi ie-
mesli, kas liek domāt par grū-
tībām saglabāt bērniņu. Brīdī, 
kad māte nolems bērnu sagla-
bāt, jaunveidojamais „Mātes 
un jaundzimušā bērna atbalsta 
centrs” būs vieta, kur abiem pa-
likt, saņemt nepieciešamo me-
dicīnisko, psiholoģisko un vien-
kārši aprūpes atbalstu. Ar laiku 
centrā tiks apgūta darba tera-
pija un citas prasmes. Mātes 
un jaundzimušā bērna atbal-
sta centrā (Parka ielā 6) pare-
dzētas sešas istabas mātēm ar 
bērniem, tāpat vēl citas telpas. 
Pašvaldība nodrošinās ēkas un 
telpu sagatavošanu, mātes vie-
tas iekārtošanu. Savukārt lab-
darības koncertā un pirms tā 
uzsāktajā ziedojumu akcijā ie-

gūtie līdzekļi tiks izmanto-
ti bērnu aprūpei nepieciešamā 
inventāra un lietu iegādei, kas 
tiks precizēts projekta gaitā at-
karībā no iegūto līdzekļu apmē-
ra un faktiskās vajadzības.

Projekta īstenošanā ir ie-
saistījušās arī katoļu kloster-
māsas no Polijas, kas speciā-
li ieradušās un nepilnus divus 
gadus jau dzīvo Madonā, lai īs-
tenotu bērna dzīvības saglabā-
šanas misiju. Madona līdz ar to 
var kļūt par unikālu vietu, kur 
šāda daudzpusēja sadarbība – 
pašvaldība, labdarības sabied-
riskā kustība un kristīgā sa-
biedrība – darbojas kopā.

Projekts tika īstenots, sa-
darbojoties iedzīvotājiem, uz-
ņēmējiem un Madonas novada 

pašvaldībai.   Paldies ikvienam 
ziedotājam, kopā tika saziedo-
ti 5777,57 EUR un labdarības 
ceļš turpinās…

Šis bija otrais Latvijas ope-
ras solistu labdarības koncerts 
Madonā, ko veidoja Valtera 
Krauzes iedvesmotā organiza-
toru komanda. Pērn tika vāk-
ti naudas līdzekļi higiēnas va-
jadzību nodrošināšanai un 
atpūtas centra „Baltā istaba” 
izveidei Madonā, Parka ielā 6 
(savākti nepilni 4000 eiro).

Tikai kopīgiem spēkiem 
iespējams glābt sirdi un 
dzīvību latvijas rītdienai! 
 

informāciju sagatavoja  
iLze rieKStiņA

Aktuāli

Tūrisma akcijas “Madonas novada  
garša 2017” titulu ieguvēji ir “Lazdonas piensaimnieks”,  
“Madonas karameles” un “Domu pietura”.
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paaudzes deju kolektīvi  
“Amata” un “Atāls”.
Biļetes cena: iepriekšpārdošanā  
5.00 EUR; pasākuma norises  
dienā 7.00 EUR; 
pensionāriem un bērniem līdz 
16 gadu vec. 3.00 EUR (uzrādot 
vecumu apliecinošu dokumentu). 
Ieeja bez maksas bērniem  
līdz 7 gadu vecumam. 
Biļešu iepriekšpārdošana:  
Bērzaunes pagasta pārvaldes 
kasē pagasta 
pārvaldes darba 
laikā.

DzeLzAVAS 
PAGAStā
21. decembrī 16.00  
Dzelzavas kultūras namā
Dzelzavas pamatskolas  
Eglītes sarīkojums.

23. decembrī 18.00  
Dzelzavas kultūras namā
Ziemassvētku noskaņu koncerts 
“Priecīgus svētkus”. Muzicēs 
vokālie ansambļi “Rondo”, 
“Variants” un solisti, Didzis Kalniņš 
(klavieres), Paula Silava (flauta), 
Valters Sipāns (mežrags), Juris 
Nikolovskis un Paula Kļaviņa 
(ģitāras). Ieeja bez maksas.

1. janvārī 01.00  
Dzelzavas kultūras namā
Jaungada nakts balle kopā ar 
grupu “Kompromiss”. Ieejas biļetes 
piedalās pārsteigumu loterijā.
Ieejas maksa: 4.00 EUR. Iespēja 
rezervēt galdiņu: 26173876.

5. janvārī 14.00  
Dzelzavas kultūras namā
Eglītes sarīkojums pagasta 
vecākajai paaudzei. Koncertēs 
muzikālā apvienība “Ķekars”, par 
danču mūziku rūpēsies Gunārs 
Mednis.Visi mīļi gaidīti! Kursēs 
autobuss.

KALSNAVAS PAGAStā
 
25. decembrī 14.00  
Kalsnavas kultūras namā 
Ansambļa “Trio Mediante” koncert
programma “Ziemas ceļa idille”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.

25. decembrī 22.00  
Kalsnavas pagasta pārvaldes  
2. stāva zālē Ziemassvētku balle 
kopā ar grupu “Ir variants”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.  
Ierašanās svinīgā svētku apģērbā.

28. decembrī 13.00  
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagasta 
vecākajai paaudzei. Ieeja bez maksas.

LAzDONAS PAGAStā
1. janvārī 00.20  
Lazdonas pagasta pārvaldes zālē
Jaungada balle. 
Spēlē Sergejs Bogdanovs.  

Ieejas maksa:  
2.00 EUR.

LiezēreS PAGAStā
20. decembrī 12.00  
Ozolos pensionāru telpās
uz kopīgu Ziemassvētku eglīti 
aicināti pagasta seniori.  
Līdzi ņemt dāvaniņu loterijai un 
“groziņu”.

23.decembrī 11.00  
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagastā 
deklarētajiem pirmskolas vecuma 
bērniem. Ieeja bez maksas.

29.decembrī 18.00  
Liezēres kultūras namā sadarbībā 
ar “Kinopunkts” filma visai ģimenei 
“Ledus karaliene 3 –  
uguns un ledus”. 
Ieejas maksa: 1.00 EUR.

MADONAS PiLSētā
20. decembrī 12.00  
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Izstāžu zālēs 
tikšanās senioriem ciklā “Dzīves un 
mākslas krāsas”. Ieeja bez maksas.

20. decembrī 17.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Madonas pilsētas vidusskolas 
Ziemassvētku pasākums.

21. decembrī 17.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Madonas Valsts ģimnāzijas 
Ziemassvētku pasākums.

22. decembrī 15.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Madonas pilsētas Ziemassvētku 
pasākums 2016. un 2017. 
gadā dzimušajiem bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes.  
Ieeja bez maksas.

23. decembrī 18.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Lubānas kultūras nama jauktā vokālā 
ansambļa “Naktsputni” koncerts 
“Gads ir balts no abiem galiem  
un pa vidu zaļš”.  
Biļetes cena: 3.00 EUR. Biļešu 
iepriekšpārdošana: Madonas 
pilsētas kultūras nama kasē.

30. decembrī 22.00  
Madonas pilsētas kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu 
“Tērvete”. Apmeklētāji tiek lūgti 
ierasties balles tērpā!  
Biļetes cena: 5.00 EUR. Piedāvājam 

iespēju pieteikt vietu pie galdiņa 
/2.00 EUR/ kultūras nama kasē. 

Darbosies kafejnīca, ir iespēja 
pieteikt uzkodu plates. 

Atgādinām, ka nekāda 
veida dzērienus pasākumā 
ienest nav atļauts.
Vairāk pa tālr: 26102796.

31. decembrī no 23.30  
Saieta laukumā 
Tradicionāli sagaidīsim 
Jauno gadu kopā: 

pulksten 24.00 – Svētku 
uguņošana; 

pēc uguņošanas – diskotēka 
visām paaudzēm ar populārāko 

latviešu un pasaules mūziku. 
Ieeja bez maksas.

6. janvārī 16.00  
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolā koncertprogramma visai 
ģimenei “Kāpēc sniegs vizuļo”.  
Muzikāla pasaka pēc M.Stārastes 
pasakas motīviem jauktā kora 
“Domino”, solistu un aktrises Ievas 
Barkānes sniegumā.  
Ieeja bez maksas.

MārcieNAS PAGAStā
21. decembrī 15.00  
Mārcienas sākumskolas zālītē
pasākums “Pretim 
Ziemassvētkiem”. Pasākumā tiek 
aicināti piedalīties arī tie bērni, kuri 
neapmeklē pirmsskolas izglītības 
iestādes. Koncertā piedalās 
Mārcienas sākumskolas skolēni un 
pirmsskolas izglītības grupas bērni.
Ieeja bez maksas.

23. decembrī 17.00  
Mārcienas kultūras namā 
Ziemassvētku ieskaņas koncerts 
“Ziemassvētku zvaigzne lai pār 
visiem mirdz…”. Koncertā 
piedalās Mārcienas kultūras nama 
pašdarbības kolektīvi. Ieeja bez maksas.

1. janvārī 00.30  
Mārcienas kultūras namā
Jaungada diskotēka.
Iespējams vakaru pavadīt pie 
galdiņiem. Ieeja bez maksas.

MētrieNAS PAGAStā
23. decembrī 19.00  
Mētrienas tautas namā 
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

1. janvārī 01.00  
Mētrienas tautas namā 
Jaungada balle.  
Pie GJ pults Shreech.  
Ģērbšanās stils: Kolhoza “Līdums” 
ikdiena un svētki. Labākā tērpa 
autoram pārsteiguma balva.
Līdzi ņemam groziņu.  
Ieeja bez maksas.

Svētku afiša
ArONAS PAGAStā
23. decembrī no 10.00  
Kusas sporta zālē
Ziemassvētku tirdziņš. Aicināti visi, 
kas vēlas pirkt un pārdot.
Vairāk informācijas: 26128485 –  
Ina, 26531050 – Rudīte.

30. decembrī 22.00  
Lauteres kultūras namā
Vecā gada balle  
kopā ar grupu “Ilūzija”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.
Galdiņus lūgums rezervēt.  
Tālrunis informācijai:  
26531050 – Rudīte.

4. janvārī 13.00  
Lauteres kultūras namā 
Uz kopīgu atpūtas pēcpusdienu  
pie Jaungada eglītes aicināta 
pagasta vecākā paaudze.
Labam noskaņojumam  
līdzi ņemt mazu “groziņu”.

BArKAVAS  
PAGAStā
25. decembrī 18.00  
Barkavas kultūras namā 
Pašdarbības kolektīvu  
koncerts „Nāc līdzās 
Ziemassvētkos!”. 
Ieeja bez maksas.

25. decembrī 22.00  
Barkavas kultūras namā 
Sniega un burbuļu šova balle  
kopā ar “MViko” un  
Santu Savicku-Drozdovu. 
Ieejas maksa: 2.00 EUR.

30. decembrī 16.00  
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte bērniem,  
kuri neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes kopā ar bērnu 
teātra izrādi „Kraukšķītis”.  
Tālrunis informācijai: 20047048.

BērzAuNeS PAGAStā
22. decembrī 18.00 
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku pasākums pagasta 
mazākajiem iedzīvotājiem ar 
Sauleskalna tautas nama bērnu deju 
kolektīvu piedalīšanos.
Ieeja bez maksas.

25. decembrī 18.00  
Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Akustiska svētku 
koncertprogramma “Kamēr 
mūzika”. Ieejas maksa: 3.00 EUR.

28. decembrī 13.00  
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku sadraudzības 
pasākums turpinot pagājušajā gadā 
aizsākto Bērzaunes– Kalsnavas 
pagastu senioru sadraudzību.
Iepriekš piesakoties pa tālr.: 
29267483; 27015118.
Pulcēšanās izbraukšanai pie 
Sauleskalna tautas nama 12.30.
Nepieciešamības gadījumā 
nokļūšanai uz izbraukšanas vietu 
tiks nodrošināts arī transports no/uz 
dzīvesvietu. Līdzi ņemams groziņš 
un labs garastāvoklis!

30. decembrī 19.00  
Sauleskalna tautas namā
Uz koncertu “Buramdziesmas” 
Vecā gada izskaņā ielūdz Olga 
Rajecka. Koncertu kuplinās Tautas 
deju ansamblis “Rotaļa XO”, vidējās 

OšuPeS PAGAStā
23. decembrī 14.00  
Degumnieku tautas namā
Ziemassvētku ieskaņu koncerts 
kopā ar “Dricānu dominanti”.
Ieejas maksa: pieaugušajiem  
3.00 EUR, skolēniem 1.00 EUR.

29. decembrī 11.00  
Degumnieku tautas namā
Latvijas Leļļu teātra izrāde  
“Koko un Riko. Piedzīvojums 
ziemā.”
Ieeja bez maksas.
Pēc izrādes – eglīte pagasta 
pirmsskolas vecuma bērniem.

30. decembrī 22.00  
Degumnieku tautas namā
Vecgada balle kopā ar grupu  
„Baltie Lāči”.
Ieejas maksa: 4.00 EUR.

PrAuLieNAS 
PAGAStā
23. decembrī 19.00  
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku koncerts.  
Piedalās Praulienas pagasta 
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

23. decembrī 21.00  
Saikavas tautas namā
Atpūtas vakars kopā ar grupu 
„Brālīši” un Adriju.
Ieejas maksa: 2.50 EUR.

30. decembrī 11.00  
Saikavas tautas namā
Eglīte Praulienas pagasta 
pensionāriem. Līdzi ņemam nelielu 
groziņu un labu omu!

1. janvārī 00.30  
Praulienas pamatskolas zālē
Jaungada balle. Spēlē Raivis no 
grupas „Kamēr jauni”.
Ieejas maksa: 2.50 EUR.

SArKAņu PAGAStā
29. decembrī 15.00  
tautas namā „Kalnagravas”
Gadumijas pasākums senioriem. 
Pieteikšanās līdz 27. decembrim.
Tālrunis informācijai: 26414793 
(Inga), 29424739 (Valda).

1. janvārī 01.00  
tautas namā „Kalnagravas”
Jaungada nakts balle. 
Spēlēs grupa “Elpojiet dziļi”.
Ieejas maksa: 4.00 EUR. 

6. janvārī 19.00  
tautas namā „Kalnagravas”
Sarkaņu pagasta amatiermākslas 
kolektīvu koncerts.
Ieeja bez maksas.

VeStieNAS PAGAStā
31. decembrī 20.00  
Vestienas tautas namā
Vecgada šovs “Nekas jau 
nebeidzas…”. Ieeja bez maksas.

Vairāk informācijas: 
www.madona.lv sadaļā “Kultūra”.

informāciju sagatavoja 
iNGA ArāJA, 

Kultūras nodaļas vadītāja p.i.  
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SeB bankas filiāle Madonā atrodas 
Saules ielā 13.

Ar 1. janvāri mainīts SeB bankas  
filiāles Madonā darba laiks

izmaiņas cSDD Madonas 
nodaļas darba laikos
No 2018. gada 2. janvāra stājas spēka izmaiņas ceļu satiksmes 
drošības direkcijas (cSDD) Madonas nodaļas darba laikos, un 
turpmāk cSDD pakalpojumus – transportlīdzekļu reģistrāciju 
un tehnisko apskati transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 
3500 kg – varēs saņemt darba dienās (pirmdiena – piektdiena) 
plkst. 08.30 – 17.00.

cSDD atgādina, ka tehnisko apskati transportlīdzekļiem var 
veikt arī pēc iepriekšējā pieraksta, tālrunis 67025777.

Informāciju sagatavoja: rolands rumba,
VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija”

sabiedrisko attiecību speciālists

ziemassvētku 
pasākums 
Madonas 
pilsētas 
bērniem

 
Madonas novada pašvaldība 
piektdien, 22. decembra 
pēcpusdienā, plkst. 15.00 
uz sirsnīgu Ziemassvētku 
pasākumu Madonas pilsētas 
Kultūras namā aicina 
Madonas pilsētā 2016.
un 2017. gadā dzimušos 
bērnus, kas neapmeklē 
pirmsskolas izglītības 
iestādes. Visiem kopā būs 
iespēja piedalīties rotaļās 
un sagaidīt Ziemassvētku 
vecīti ar saldām un gardām 
dāvaniņām.

informāciju sagatavoja 
 iLze rieKStiņA

Pirms iededz sveci egles zarā,
dedz svētku liesmu sirdī savā, 
ar piedošanu, sapratni, 
ar mīlestības dzirksti
un tici,  tas ir tavā varā –  
nest gaismu, kā to sveces dara…

Sirsnīgus un jauku domu 
piepildītus Ziemassvētkus 
un laimīgu 2018. gadu! 
Izturību, veselību 
un darba prieku arī  
turpmāk. Lai nākamais 
gads atnes  gaišas domas 
un lielas iespējas, lai jūsu 
ģimenēs valda saticība, 
atbalsts un mīlestība!

GuNDArS rieKStiņš, 
Sociālā dienesta vadītājs

No 2018. gada 1. janvāra  
SeB bankas filiāle Madonā pāries 
uz klientiem ērtāku darba laiku: 
turpmāk ceturtdienās tā strādās 
ilgāk, bet piektdienās darbu beigs 
nedaudz ātrāk .

Izmaiņas filiāles darba laikā 
veiktas, lai tas būtu ērtāks Madonas 
iedzīvotājiem, kurus interesē 
laikietilpīgāki pakalpojumi, kā, 
piemēram, konsultācijas par mājokļa 
iegādi vai auto līzingu. Šīs izmaiņas 
novērtēs strādājošie cilvēki, kas uz 
Madonas filiāli dodas no tuvējām 
pilsētām. 

DArBA LAiKS NO 01.01.2018:

pirmdienās  ......09.00–17.00
otrdienās  .........09.00–17.00
trešdienās  .......09.00–17.00
ceturtdienās ....08.30–18.30
piektdienās  .....09.00–15.00

informāciju sagatavoja 
Mārtiņš PANKe, 

ārējās komunikācijas vadītājs 

2017. gada decembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA


