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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

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas (VARAM) 
rīkotajā konkursā “Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība”  
līdz šī gada 17. oktobrim vietnē  
www.vietagimenei.lv ikviens var 
nobalsot un izteikt viedokli, kura ir, 
viņaprāt, draudzīgākā pašvaldība. 
Kopējais konkursa balvu fonds 
pašvaldībām ir 109 000 eiro.

Konkurss norisinās jau otro gadu 
ar mērķi izcelt labākos piemērus un 
risinājumus, kā pašvaldības rūpējas 
par ģimenēm. Ir izveidota funkcio-
nējoša un viegli pārskatāma tīmekļ-
vietne, kurā ikviens var iepazīties ar 
pilnu informāciju par pašvaldībās 
pieejamām daudzveidīgām iespē-
jām, piedāvājumiem un atbalstu ģi-
menēm ar bērniem. Dati tiek iegūti 
no pašvaldību iesūtītās informācijas. 

“Katras pašvaldības prioritāra-
jam uzdevumam jābūt, lai ģimenes 
un bērni tajās justos laimīgi, piede-
rīgi un atbalstīti. Lai to panāktu, 
svarīgi ir izzināt iedzīvotāju vajadzī-
bas, sniegt nepieciešamo atbalstu 
un veidot pēc iespējas draudzīgā-
ku apkārtējo vidi – vietu, kur piln-
vērtīgi dzīvot, mācīties, strādāt un 
augt ģimenēm. Šis konkurss vien-
laikus ir arī platforma pieredzes ap-
maiņai. Tāpēc mudinām ne tikai ve-
cākus izpētīt un novērtēt iespējas 
pašvaldībās, bet arī pašvaldībām ie-
pazīties ar kaimiņu veiktajiem pa-
sākumiem, tādējādi iedvesmoties 
jaunām idejām,” rosina VARAM Re-
ģionālās politikas departamenta di-
rektors Raivis Bremšmits.

Konkurss norit divās kārtās – 
pirmajā pašvaldību iesniegto infor-
māciju apkopo un izvērtē VARAM 
veidotā komisija. Pamatojoties uz 

pieredzi un apkopota-
jiem datiem par paš-
valdībām, iedzīvo-
tājiem ir iespēja ne 
tikai nobalsot par 
vairākām ģimenei 
draudzīgām pašval-
dībām, bet arī no-
vērtēt un sniegt savus 
priekšlikumus, auto-
rizējoties ar sociālo tīk-
lu kontiem Facebook, Drau-
giem, Twitter vai e-pastu. Otrajai 
kārtai novembrī, kurā vērtēšanu 
veiks komisija klātienes vizītēs, 
tiks virzītas trīs pašvaldības ar aug-
stāko punktu skaitu katrā grupā – 
republikas pilsētu pašvaldības, re-
ģionālas nozīmes attīstības centru 
novadu pašvaldības un pārējās no-
vadu pašvaldības. Rezultāti tiks pa-
ziņoti 12. decembrī. 

Viena no 119 pašvaldībām, ku-
ra tiks atzīta par ģimenei draudzī-
gāko valsts mērogā, saņems naudas 
balvu 30 000 eiro apmērā. Savukārt 
katras pašvaldību grupas uzvarē-
tājs – balvu 15 000 eiro apmērā. 
Vērtēšanas komisija varēs noteikt 
arī papildu nominācijas 34 000 ei-
ro apmērā. Piešķirtās naudas bal-
vas paredzētas izmantošanai at-
balsta pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai vides veidošanai 
ģimenēm ar bērniem. Aktīvi balso-
jot un izsakot viedokļus, iedzīvotā-
ji var palīdzēt savai pašvaldībai tikt 
arī pie jauna rotaļu laukuma ele-
menta 3000 eiro vērtībā no konkur-
sa lieldrauga SIA “Jūrmalas Meža-
parki”. 

2017. gadā uzsāktā VARAM ini-
ciatīva “Ģimenei draudzīga pašval-
dība” šī gada jūnijā saņēma Eiro-
pas Daudzbērnu ģimeņu asociācijas 
starptautisku novērtējumu – galve-

no balvu 
kategorijā 

“Nacionālās 
valdības inicia-
tīva” par iegul-
dīto darbu ce-
ļā uz ģimenēm 

draudzīgu valsti.
Aktualitātēm 

aicinām sekot so-
ciālajās vietnēs un iz-

mantot tēmturi #Vieta-
Ģimenei. 

Pērn nomināciju “Ģimenei drau-
dzīgākā pašvaldība 2017” saņēma 
Ozolnieku novada pašvaldība. Re-
publikas pilsētu pašvaldību grupā 
uzvarēja Daugavpils pilsētas pašval-
dība, reģionālas nozīmes attīstības 
centru novadu pašvaldību grupā – 
Siguldas novada pašvaldība. Savu-
kārt 89 novadu pašvaldību grupā 
pirmo vietu izcīnīja Olaines nova-
da pašvaldība. Konkursā iegūtie lī-
dzekļi galvenokārt ieguldīti rotaļu 
laukumu izveidē.

Konkursa lieldraugi: SIA “Jūr-
malas Mežaparki” un plašākais pa-
komātu tīkla nodrošinātājs Baltijā 
“Omniva”. Konkursa atbalstītāji: 
Latvijas vecāku organizācija “mam-
mamuntetiem.lv”, CSDD, Rīgas 
Motormuzejs, mobilo sakaru ope-
rators laimīgām ģimenēm “Amigo”, 
starptautisko izstāžu rīkotājsabied-
rība “BT 1”, vietējais veikalu tīkls 
“top!”, lielākais saldumu ražotājs 
Baltijā “Laima” un ģimenes uzņē-
mums “ViKrEm”. 

Informāciju sagatavoja 
ILze VāRPIņA,

VARAM Reģionālās politikas 
departamenta vecākā eksperte,

e-pasts: ilze.varpina@varam.gov.lv

Sācies balsojums par ģimenei 
draudzīgāko pašvaldību 

Laiks atcerēties, 
piedalīties, izzināt un 
pilnveidoties. Laiks 
jaunām iniciatīvām 
un iespējām!

4.–5. lpp

Laiks novērtēt padarīto, 
ar gandarījumu 
atskatīties uz sasniegto 
un nepagurt piepildīt 
arvien jaunas ieceres!

6.–7. lpp

Lasiet 
numurā:

Aicinājums doties 
“Liezēres pagasta 
ekspedīcijā”
Šī gada 23. septembrī (svētdienā) 
aicinām doties izzinošā 
braucienā. 

Pasākums tiek organizēts 
kā ekskursija grupas vadītāja 
pavadībā, kurā dalībnieki brauc 
ar savām automašīnām. Šoreiz 
iepazīsim Liezēres pagastu 
un maršrutā nobrauksim ap 
45 kilometriem.  Pasākumu 
organizē Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļa. 
Mūs pavadīs un interesantus 
stāstus stāstīs liezēriete Ilze 
Gaujēna. 

Programma:
• 10.00 – Tikšanās Ozolu 

benzīntankā.
• Ozolu ciems senāk un tagad.
• Ciemošanās Ilzes Jansiņas 

smilšu terapijas kabinetā. 
• Liezēres ciems senāk un 

tagad: Liezēres pilskalns, 
akmens laikmeta apmetne un 
ezera mītne, Liezēres muiža, 
skatu ainavas ar gleznainiem 
Liezēres ezeriem.

• Liezēres luteriskā baznīca: 
uzzināsim par dievnama vai-
rākkārtējo atdzimšanu.   
Ziedojums – 1 EUR/pers.  

• Puļķu velnakmens.
• “Linkas krogs”. Tiksimies 

ar saimniekiem Ingrīdu un 
Elmāru Šķēlēm, apskatīsim 
saimniecību, kurā ierīkoti 
zivju makšķerēšanas dīķi, bet 
senā kroga vietā neliela viesu 
māja.

• Pusdienu pikniks. Līdzi 
jāņem savas maizītes, būs 
arī cienasts – “Linkas kroga” 
virums.

• Gulbēres stāsts.
• TV seriāla “Likteņa līdum-

nieki” filmēšanas vietas. 
• Biškopības saimniecība “Kal-

nu medus”. Tiksimies ar 
saimnieku Sandri Akmanu  
“Dravnieka dravnīcā”, iepa-
zīsim bišu dzīves norises, gū-
sim ieskatu biškopja darbā 
un nogaršosim produkciju. 

• Lubejas muižas stāsts. 
• Lauku māja “Jaunkaļņi”.  

Ciemosimies pie guļbūvju  
meistara Zigmunda Lauriņa. 
Saimnieks ar māksliniecisku 
skatu saskata apkārtnes 
dabas vērtības, tās ieaužot 
paklājos, veidojot mēbeles no 
koku zariem un darinot koka 
karotes. 

• Pasākuma noslēgums. 
Pasākums notiks āra aps-

tākļos – nepieciešams piemē-
rots apģērbs. Pieteikšanās līdz 
21. septembrim, dalībnieku 
skaits ir ierobežots. 

Informāciju sagatavoja  
SAnItA SOMA, pasākuma 

organizatore tūrisma darba 
organizatore, tel. 29130437

Aicinājums 
iesūtīt 
pieteikumus

Lai apzinātu un godi-
nātu personas par mūža 
ieguldījumu un sevišķiem 
nopelniem (vienreizējs iz-
cils darbs vai ilgstoša un 
mērķtiecīga, panākumiem 
bagāta darbība) Mado-
nas novada labā, tā izaugs-
mē un attīstībā, Madonas 
novada pašvaldība izsludi-
na pretendentu pieteikšanu 
Madonas novada pašvaldī-
bas augstākajiem apbalvo-
jumiem – Goda diploms un 
Goda zīme, Atzinības raksts 
un Pateicības raksts. 

Apbalvojuma piešķir-
šanu izvērtē Apbalvojumu 
piešķiršanas komisija.

Saskaņā ar noliku-
mu (www.madona.lv sada-
ļā Pašvaldība/Dokumenti/ 
Nolikumi) pieteikumi ad-
resējami Madonas novada 
pašvaldības Apbalvojumu 
piešķiršanas komisijai un 
iesniedzami personiski vai 
iesūtāmi pa pastu Mado-
nas novada pašvaldībai Sa-
ieta laukumā 1, 101. kabi-
netā līdz š.g. 12. oktobrim. 

Domes lēmums par ap-
balvojumu piešķiršanu 
desmit dienu laikā pēc tā 
pieņemšanas tiks publicēts 
pašvaldības mājaslapā un 
nākamajā informatīvā iz-
devuma “Madonas Novada 
Vēstnesis” numurā.

Apbalvotie tiks godināti 
pašvaldības organizētā ap-
balvojumu pasniegšanas 
ceremonijā š.g. 16. novem-
brī.

ILze RIeKStIņA, 
sabiedrisko attiecību 

speciāliste

 Dāvja Veckalniņa foto Dāvja Veckalniņa foto
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Madonas novada pašvaldības domes  
21. augusta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
30. augusta sēdes lēmumu pārskats

Par finansējuma piešķiršanu auto stāvlaukuma būvniecībai

Nolemj piešķirt finansējumu 170 876,70 eiro auto stāvlaukuma izbūvei un 
satiksmes organizācijai, vienlaicīgi labiekārtojot arī pilsētvidi, iekškvartā-

lā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā (1. kārta) un būvuzraudzī-
bai. Nolemj piešķirt finansējumu 7 793,61 eiro garāžu nojaukšanai Tirgus ielā 3, Mado-
nā. Darbus veikt no Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas budžeta investīcijām 
2018. gadā rezervētajiem līdzekļiem.

Par derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu

Nolemj izsniegt VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” bieži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē „Ceļinieki”, VAS ”Latvijas auto-
ceļu uzturētājs” piederošā nekustamā īpašumā „Ceļinieki” (kadastra Nr. 7066 001 0089), 
“Ceļinieki 1” (kadastra Nr. 7066 001 0010) zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 7066 001 0010, 7066 001 0091 un nekustamā īpašumā “Ceļinieki 2” (kadastra Nr. 
7066 0011 0088), Lazdonas pagastā, Madonas novadā.

Dzelzavas pagastā
           

Nolemj lūgt Pašvaldību 
aizņēmumu un galvoju-

mu kontroles un pārraudzības pa-
domi atbalstīt aizņēmuma ņemša-
nu 489 513,57 eiro apmērā Valsts 
kasē ar atlikto maksājumu uz 2 
gadiem un atmaksas termiņu uz 
15 gadiem ar Valsts kases noteik-
to procentu likmi KF līdzfinansē-
ta projekta ”Savienojošā siltum-
tīklu posma būvniecība, savienojot 
apdzīvotas vietas “Dzelzava” un 
“Aizpurve”” (slēdzot avārijas stā-
voklī esošo Aizpurves ciema kat-
lu māju”) realizācijai. Aizņēmumu 
izņemt 2018. gadā un apgūt 2018. 
gadā, tā atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības budže-
tu.

Barkavas pagastā

Pamatojoties uz to, ka pirms-
skolas grupas Barkavas pamat-
skolā ir nokomplektētas pietieka-
mā apjomā, lai 2018./2019. m.g. 
uzsāktu ar trim jaukta vecuma 
grupām, nolemj ar 01.09.2018. 
veikt grozījumus “Barkavas pa-
gasta pārvaldes un iestāžu amata 
vienību sarakstā” – Barkavas pa-
matskolas amata vienību sarakstā 
šādā redakcijā:

1.1. grozīt pirmskolas skolotāja, 
profesijas kods 234201, amata vie-
nību skaitu no 2,321 uz 3,321, ar 
amatalgas likmi 680 eiro mēnesī;

1.2. grozīt pirmskolas skolotā-
ja palīgs, profesijas kods 531201, 
amata vienību skaitu no 2 uz 3,5, 
ar amatalgas likmi 456 eiro mēnesī.

Par stipendiju piešķiršanu 

Piešķirt Madonas novada paš-
valdības stipendiju studentam 
100% apmērā no valstī noteik-
tās minimālās mēneša darba al-
gas laika posmā no 2018. gada 1. 
septembra līdz 2019. gada 30. sep-
tembrim, ieturot likumdošanā no-
teiktos nodokļus, rezidentūras 
studijām medicīnā Rīgas Stradiņa 
universitātē, specialitātē trauma-
tologs-ortopēds no budžetā nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Par Madonas Bērnu un 
jauniešu centra direktora 
amatu

Pamatojoties uz Ministru Ka-
bineta noteikumu Nr. 496 “Kārtī-
ba un vērtēšanas nosacījumi valsts 
un pašvaldību izglītības iestāžu 

(izņemot augstskolas un koledžas) 
vadītāju un pašvaldību izglītības 
pārvalžu vadītāju amatu preten-
dentu atlasei” 16. punktā noteikto 
un ņemot vērā to, ka Izglītības un 
zinātnes ministrija nav saskaņo-
jusi iepriekšējās pretendentes ap-
stiprināšanu par Madonas Bērnu 
un jauniešu centra direktori, no-
lemj izsludināt jaunu konkursu uz 
vakanto Madonas Bērnu un jau-
niešu centra direktora amatu.

Par finansējuma 
piešķiršanu izglītības 
iestādēm

Sniedzot metodisku un konsul-
tatīvu atbalstu iestādes vadītājam 
darba jautājumu risināšanā, no-
lemj piešķirt finansējumu 900 ei-
ro apmērā interneta resursu “Sko-
lutiesības.lv” iegādei 16 mēnešiem 
no izglītības pasākumu budžetā 
mācību līdzekļiem paredzētajiem 
līdzekļiem.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu

Nolemj piešķirt priekšfinansē-
jumu 3500 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem projek-
ta “Pilsoniskās līdzdalības un labo 
darbu maratons” Labo darbu fes-
tivālam Madonā īstenošanai.

VISC sadarbībā ar pašvaldību 
izglītības pārvaldēm/izglītības spe-
ciālistiem, pirmsskolas, vispārējās 
izglītības, profesionālās izglītības 
un interešu izglītības iestādēm un, 
pieaicinot ekspertus no nevals-
tiskajām organizācijām, organi-
zē Labo darbu festivālus, lai sek-
mētu bērnu un jauniešu piederību 
savai skolai, vietējai kopienai un 
valstij un veicinātu viņu pilsonis-
ko līdzdalību, patstāvību, atbildī-
bu un piedalīšanos Latvijas valsts 
simtgades svinēšanā un Latvijas 
valstiskuma stiprināšanā.

Vidzemes novada festivāls no-
tiks 2018. gada 26. septembrī Ma-
donā, kurā piedalīsies 200 labākie 
labo darbu veicēji Vidzemes vispā-
rējās izglītības iestādēs.

Ļaudonas pagastā

Nolemj piešķirt finansējumu 
9 813,01 eiro apmērā no dabas re-
sursu nodokļa Ļaudonas pagasta 
pārvaldei topogrāfiskās uzmērīša-
nas veikšanai un derīgo izrakteņu 
atlikušo krājumu aprēķināšanai 
Ļaudonas pagastam piederošajai 

smilts grants un smilts atradnei 
(karjeram) “Līči (Kalnieši)”.

Par SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” 
siltumenerģijas un 
ūdensapgādes pakalpojuma 
tarifa apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt siltum-
enerģijas apgādes tarifu Saules-
kalna ciematā 40.97 EUR/MWh 
(bez PVN).

Nolemj apstiprināt siltum-
enerģijas apgādes tarifu Bērzau-
nes ciematā 56.46 EUR/MWh (bez 
PVN), izmaksa par 1m2 – 1.45 
EUR mēnesī apkures sezonas lai-
kā. 

Nolemj apstiprināt siltum-
enerģijas apgādes tarifu Iedzē-
nu ciematā 31.04 EUR/MWh (bez 
PVN), izmaksa par 1m2 – 1.45 
EUR mēnesī apkures sezonas lai-
kā. 

Nolemj apstiprināt centrali-
zētā ūdens ražošanas un apgā-
des pakalpojuma tarifu Sauleskal-
na, Bērzaunes, Iedzēnu, Vestienas 
un Mārcienas ciematu iedzīvotā-
jiem  1m3 – 1.14 EUR bez PVN. 
Nolemj atstāt spēkā centralizētā 
kanalizācijas ūdeņu savākšanas 
un attīrīšanas pakalpojuma tarifu 
Sauleskalna, Bērzaunes, Iedzēnu, 
Vestienas un Mārcienas ciematu 
iedzīvotājiem 1m3 – 1.57 EUR bez 
PVN.

Jaunie tarifi stājas spēkā no 
2018. gada 1. oktobra.

Sabiedriskā apspriešana par 
siltumenerģijas tarifa izmaiņām, 
par ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tarifa izmaiņām ar Bērzau-
nes pagasta iedzīvotājiem notika 
2018. gada 20. augustā, Sauleskal-
nā, Bērzaunes pagastā.

Praulienas pagastā

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
muma un galvojuma kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 144 553,53 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem 
un ar noteikto procentu likmi pro-
jekta “Pašvaldības nozīmes kop-
lietošanas grāvju 423133:07 un 
423133:08 pārbūve Madonas no-
vada Praulienas pagastā”, ident. 
Nr. 17-05-A00403-000044 īste-
nošanai. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2018. un 2019. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu.

Projekta ietvaros plānots veikt 

atklātā tipa grāvja pārtīrīšanu 
19 388 m3 apjomā, grāvja nostip-
rināšanas darbus, lai samazinātu 
krastu un gultnes eroziju, pārbū-
vēt 4 gab. caurtekas ar d=0,8 m, 
51 m garumā un 2 gab. caurtekas 
ar d=0,6 m, 25 m garumā, atjau-
not 23 gab. drenu iztekas un iz-
būvēt sedimentācijas baseinu. Ko-
pējais pārbūvējamās meliorācijas 
sistēmas garums ir 4 928 m. Pro-
jekta ietvaros ir izstrādāts būv-
projekts, veikta iepirkuma proce-
dūra būvdarbiem un cenu aptauja 
būvuzraudzības darbiem.

Par bērnu rotaļu laukumu 
labiekārtošanu

Nolemj lūgt pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu Valsts ka-
sē ar atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem un atmaksas termiņu uz 20 
gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi 2018. gada Mado-
nas novada pašvaldības izglītības 
iestāžu investīciju projektu īste-
nošanai 162 177,53 eiro apmē-
rā. Paredzēta trieciena absorbējo-
šā gumijas seguma ieklāšana zem 
jaunuzstādītajām rotaļu iekārtām 
un labiekārtošanas darbi – jauna 
apgaismojuma un video novēro-
šanas izbūve Madonas pilsētas iz-
glītības iestāžu rotaļu laukumos. 
Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2018. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Nolemj piešķirt finansējumu 
bērnu rotaļu laukumu labiekārto-
šanai Upes skvērā un Priežu kal-
nā 40 000 eiro apmērā no budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projektam

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
muma un galvojuma kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmumu ņemšanu 40 232,50 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 5 gadiem 
un atlikto maksājumu uz 1 gadu 
ar noteikto procentu likmi 4.2.2. 
programmas projekta “Energo-
efektivitātes paaugstināšanas pa-
sākumu uzlabošana Andreja Eg-
līša Ļaudonas vidusskolā”, ident. 
Nr. 4.2.2.0/17/I/082 tehniskās do-
kumentācijas – būvprojekta – iz-
strādei. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2018. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par grāmatvedības 
centralizēšanu

Nolemj ar 2019. gada 1. janvā-
ri centralizēt pie Madonas novada 
pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumu 
uzskaiti un centralizēt novada paš-
valdības algu aprēķināšanu; 2019. 
gadā grāmatvedības uzskaitē pār-
iet uz vienotu resursu un vadības 
sistēmu HORIZON un 2020. gadā 
pilnībā ieviest resursu un vadības 
sistēmu  HORIZON.

Par  līdzekļu piešķiršanu 
biedrībai 

 
Nolemj piešķirt papildus finan-

sējumu 1000 eiro biedrībai “Mēs 
saviem bērniem” atpūtas kom-
pleksā “Ezernieki” no 20.08.2018. 
līdz 23.08.2018. organizētās vasa-
ras nometnes, kas paredzēta bēr-
niem, jauniešiem un pieaugušajiem 
ar īpašām vajadzībām un viņu piln-
varotajām personām, izdevumu sa-
maksai. Finansējumu piešķirt no 
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu skolēnu 
pārvadājumiem

Nolemj piešķirt  finansējumu 
Ļaudonas pagasta pārvaldei sko-
lēnu autobusa faktisko izmaksu 
segšanai (izcenojums – 25 EUR/
stundā, papildus aprēķinot PVN, 
nepārsniedzot 2000 eiro mēne-
sī) š.g. 1. semestrī maršrutā Sau-
leskalns–Mārciena–Robežnieki–
Kalnvirsa–Ļaudona no budžetā 
nesadalītajiem līdzekļiem (lai no-
drošinātu Mārcienas pagasta sko-
lēniem nokļūšanu no viņu dzīves-
vietām uz skolu un atpakaļ sakarā 
ar Mārcienas sākumskolas izglītī-
bas programmu (pamatizglītības 
1. posma 1.–6. klasei) īstenošanu 
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā ar 
2018. gada 1. septembri). Vidze-
mes plānošanas reģions ir infor-
mējis, ka rīta autobusa maršruts 
Mārciena – Ļaudona (Ļaudonā 
plkst. 8.15) un pēcpusdienas marš-
ruts Ļaudona (no Ļaudonas plkst. 
16.00) – Mārciena varētu tikt iz-
veidots sākot ar 2019. gada janvā-
ri, t.i. ar 2. mācību semestri.

Sagatavoja DACe CIPULe, 
lietvedības darbu speciāliste 

 
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties 

www.madona.lv vai klientu apkalpošanas 
zālē Saieta laukumā 1
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Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē  
“Kastanītis”
Blaumaņa 19

nevalstiskās organizācijas ,,KASTANĪTIS – BĒRNIEM”
bebīšu skoliņa ,,Asniņš”

sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
Mobilo Veselības aprūpes centru

2018. gada 19. oktobrī
orgAnizē pieņeMšAnu  

rindAs Kārtībā 
pie ārstieM–speciālistieM

Šoreiz mazos pacientus konsultēs
mikrologopēds, *neirologs un           
*fizioterapeits/rehabilotologs.

* šie ārsti–speciālisti neietilpst projekta ietvaros.

Pie ārstiem-speciālistiem konsultācijas bez maksas.

pieteikties: mob.t. 26456234 ārija logina
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes  

“Kastanītis” medicīnas māsa

Madonas novada pašval-
dība 2018. gada 29. augustā 
ir parakstījusi vienošanos ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta  “energo-
efektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu uzlabošana Madonas 
novada Liezēres pirmsskolas 
izglītības iestādē”, ident. Nr. 
4.2.2.0/17/I/008 īstenošanu.

Projekts tiek īstenots speci-
fiskā atbalsta mērķa 4.2.2. “At-
bilstoši pašvaldības integrēta-
jām attīstības programmām 
sekmēt energoefektivitātes pa-
augstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu 
pašvaldību ēkās” ietvaros.

Projekta mērķis – veikt 
energoefektīvus uzlabošanas 
pasākumus Liezēres pirmssko-
las izglītības iestādē, samazi-
not primārās enerģijas patēri-
ņu. 

Projekta ietvaros ir pare-
dzēts veikt ēkas fasādes silti-
nāšanas pasākumus, ēkas jum-
ta nomaiņu, apkures sistēmas 
atjaunošanu, ventilācijas sis-
tēmas izbūvi, apgaismojuma 
nomaiņu uz energoefektīvāku 

energoefektivitātes  
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Madonas novada  
Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē

apgaismojumu. Projektā kā ne-
attiecināmās izmaksas ir pare-
dzēts veikt iekšējo inženiertīklu 
nomaiņu – ūdensvads un kana-
lizācija.

Projekta kopējās izmaksas 
ir EUR 210 906,00, t.sk. Eiro-
pas Reģionālās attīstības fon-
da finansējums (73,51%) – EUR 
99 069,23, Valsts budžeta dotā-
cija pašvaldībām (8,83%) – EUR 
13 524,75 un Madonas novada 

pašvaldības līdzfinansējums  –
EUR 40 574,29, neattiecināmās 
izmaksas, ko sedz Madonas nova-
da pašvaldība – EUR 57 737,73.

Informāciju sagatavoja  
InDRA KāRKLIņA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un 
ieviešanas speciāliste

Teju ikviens Madonas pilsē-
tas iedzīvotājs ir pamanījis ro-
sību jaunajos rotaļu un aktīvās 
atpūtas laukumos Priežu kalnā,  
Veidenbauma ielā 15, un Upes 
skvērā, Skolas ielā 15. Mado-
nas novada pašvaldība vēlas in-
formēt, ka iepirkumu procedū-
ras rezultātā ir noslēgts līgums 
ar būvuzņēmēju par vienlaidus 
gumijas seguma ieklāšanas būv-
darbiem 1500 m2 kopplatībā zem 
esošajām rotaļu ierīcēm. Būvdarbi ir uzsākti 20. augustā un darbu izpilde pare-
dzēta līdz oktobra sākumam, pie nosacījuma, ka neiestāsies tehnoloģiskais pār-
traukums (ilgstoša lietus vai krasas temperatūras pazemināšanās gadījumā). 
Bez gumijas seguma ieklāšanas darbiem, pašvaldība paredz teritorijas pilnībā 
labiekārtot – izveidot jaunu apgaismojumu, video novērošanas sistēmu, uzstādīt 
ūdens brīvkrānu (nodrošinot ar dzeramo ūdeni) Upes skvērā, soliņus, atkritumu 
urnas, velo novietnes, ierīkot apstādījumus.

Kopējās projekta izmaksas, t.sk., iekārtu uzstādīšana, vienlaidus gumijas se-
guma ieklāšana, jauna apgaismojuma izveide un labiekārtošanas darbi sastāda 
340 932,21 Eur.

Informāciju sagatavoja AGneSe SILUPA, Attīstības nodaļas ainavu arhitekte

2017. gada nogalē un 2018. gada sākumā 
projekta “Bērnu rotaļu laukumu iekārtu pie-
gāde un uzstādīšana Madonas novadā” ietva-
ros tika veikta jaunu bērnu rotaļu iekārtu 
uzstādīšana 13 Madonas novada pirmssko-
las izglītības iestādēs, kā arī  Madonas PII 
“Kastanītis” un izveidots publiskais rotaļu 
laukums Biksēres ciemā, Sarkaņu pagastā. 
Kopskaitā visos objektos tika uzstādītas 150 
jaunas, sertificētas rotaļu un vingrošanas ie-
kārtas, kas nodrošina daudzveidīgu rotaļu iespēju attiecīgajām vecuma grupām. 

Lai rotaļu laukumi tiktu pilnībā labiekārtoti atbilstoši drošības prasībām, 2018. 
gada maijā Madonas novada pašvaldība veica iepirkumu “Gumijas seguma piegāde 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu rotaļu laukumu aprīkošanai”.  Iepir-
kuma procedūras ietvaros tika iegādātas trieciena absorbējošas gumijas flīzes, kas 
paredzētas ieklāšanai zem esošajām rotaļu iekārtām ar forsētu kustību (šūpolēm, 
slidkalniņiem, karuseļiem). Gumijas seguma ieklāšanas darbi zem rotaļu ierīcēm ir 
uzticēti attiecīgajai pagasta pārvaldei. Vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs gu-
mijas seguma ieklāšanas darbi ir noslēgušies, bet citās darbi ir procesā un iespēju ro-
bežās tikts uzsākti/pabeigti tuvākajā laikā. 

Kopējās projekta izmaksas ir 303 743,28 EUR, t.sk. 259 650,27 EUR rotaļu ie-
kārtu piegādei un uzstādīšanai un 44 093,01 EUR trieciena absorbējošā gumijas se-
guma iegādei.

Informāciju sagatavoja AGneSe SILUPA, Attīstības nodaļas ainavu arhitekte

Projekta “Veselības veicināšanas un slimību   
profilakses pasākumu īstenošana  
Madonas novada iedzīvotājiem”,   

Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros

Rotaļu laukumos Priežu kalnā un Upes skvērā 
Madonā tiek veikti labiekārtošanas darbi

Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu 
jaunie rotaļu laukumi nodrošināti ar trieciena 
absorbējošām gumijas plāksnēm
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Jau 15 gadus Madonā darbojas 
Valsts ģimnāzija. tās 
pastāvēšanas gados iestādi 
absolvējuši 1130 jauniešu, tajā 
strādājuši 70 pedagogi. Šajā 
mācību gadā ģimnāzijā mācās 265 
skolēni, strādā 38 pedagogi un 12 
citi darbinieki.

15 gadi nav bijis ilgs laiks, ta-
ču ar pašvaldības atbalstu, kā arī, 
darbojoties dažādos projektos, ir 
manāmi uzlabota mācību vide: 
skola piedzīvojusi savu pirmo re-
novāciju, 3. stāva izbūvi, pēc va-
jadzības tiek atjaunota materiāli 
tehniskā bāze. Ierīkota labiekārto-
ta dienesta viesnīca. Taču darbība 
norisinās vairākās ēkās, tas ir ģim-
nāzista ceļš, ko dažādos virzienos 
mēro skolēni. Ceram uz mācību vi-
des uzlabojumu projekta “Vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” īste-
nošanas rezultātā.

Kolektīvs – pieredzējušu peda-
gogu kopums, kuri godprātīgi veic 
savu darbu, izmantojot visu uzkrā-
to pieredzi. Taču priecājamies par 
katru jauno pedagogu, kas ienāk 
kolektīvā – par viņu degsmi, ener-
ģiju, jaunu skatījumu uz lietām.

Esam atvērti inovatīvām ide-
jām, iesaistāmies dažādos projek-
tos un atbalstām pasākumus, kas 
veicina personības attīstību, ta-
ču ģimnāzijas galvenais uzdevums 
vienmēr būs skolēnu zināšanu 
kvalitātes nodrošināšana. Interešu 
izglītībā un pasākumu organizēša-
nas gaitā – jaunu talantu atklāša-
na un to attīstīšana. Darbojas jauk-
tais koris un tautas deju kolektīvi, 

Sveicam jubilejā!

Pievienojies Mazajai pētnieku skolai!
Lai uzlabotu izglītības procesa 
pēctecību un veicinātu skolēnu 
individuālo prasmju un iemaņu 
agrīnu mērķtiecīgu attīstību, šogad 
jau trešo gadu septembra beigās 
Madonas Valsts ģimnāzijā darbu 
uzsāks Mazā pētnieku skola. 

Nodarbībās pulcējas aktīvi un 
zinātkāri 4.–6. klašu skolēni no 
Madonas apkārtnes skolām, lai 
kopīgi pētītu, meklētu, saskatītu, 
radītu un piedzīvotu.  Katra no-
darbība veidota  kā mazs, jauns 
atklājums plašajā zinātņu pasau-
lē. Mazās pētnieku skolas dalībnie-
ki gan izzinājuši ķīmijas un fizikas 
noslēpumus, gan lauzījuši galvas, 
risinot matemātikas uzdevumus, 
gan atklājuši vēstures, mākslas un 
dažādu valodu noslēpumus. 

2018./2019. mācību gadā Ma-
zās pētnieku skolas nodarbības 
plānotas tematiskas. Nodarbības 
notiek Madonas Valsts ģimnāzi-
jā, K.Valdemāra bulvārī 2.a. Gan 
iepriekšējo gadu, gan jaunos da-
lībniekus aicinām reģistrēties 
Madonas Valsts ģimnāzijas mājas-
lapā www.madvg.lv. Mazā pētnie-
ku skola jaunus dalībniekus gaida 
visa mācību gada garumā. 

Informāciju sagatavoja  
KRIStīne LUKAŠeVICA,  

Madonas Valsts ģimnāzijas 
izglītības metodiķe

esam piedalījušies visos Dzies-
mu un deju svētkos kopš ģimnā-
zijas pastāvēšanas. Nozīmīga lo-
ma ir sportam, neraugoties uz to, 
ka mums nav savas sporta bāzes. 
Katru gadu skolēnu sasniegumu 
kopvērtējumā esam pirmajās vie-
tās. Rezultatīva ir skolēnu pieda-
līšanās mācību priekšmetu olim-
piādēs un konkursos, zinātniski 
pētnieciskajā darbībā. Skolēni iz-
nesuši ģimnāzijas vārdu pasau-
lē – brāļi Artūrs un Jānis Gru-
duli bioloģijā, Pēteris Rozenbaks 
un Miķelis Dāvids Rikveilis ģeo-
grāfijā, Sintija Zepa un Krišjā-
nis Kucins dabaszinībās, dažādos 
krievu valodas konkursos un ci-
tās jomās. Vairāki skolēni guvuši 
starptautiskus panākumus sko-
lēnu mācību uzņēmumu darbī-
bā – SMU “Pipars”, “Speed(i)”, 
“Dream Sleep”, “Simple+”. Un 
šeit novērtējam ieliktos pamatus 
citās skolās, kā arī nesavtīgu sko-
lotāja darbu.

Kā viena no valsts ģimnāzijas 
funkcijām ir metodiskā darba or-
ganizēšana novadā, pārņemta me-
todiskā centra vadība, kas koor-

dinē visu mācību jomu apvienību 
darbu. Tiek rīkoti reģionālie semi-
nāri, pieredzes apmaiņas pasāku-
mi, tālākizglītības kursi.

Mūsu darbība norisinās ciešā 
sadarbībā ar 27 citām valsts ģim-
nāzijām. Gan skolēniem, gan peda-
gogiem ir iespēja ielūkoties pārējo 
Valsts ģimnāziju darbībā, apmek-
lējot pieredzes apmaiņas pasāku-
mus citviet.

Ģimnāzijā vienmēr jūt vecāku 
atbalstu. Vecāku padomē un ģim-
nāzijas padomē risināti jautājumi, 
kur ar vecāku iniciatīvu un atbal-
stu ieviestas dažādas pārmaiņas 
un uzlabojumi iestādes darbībā. 
Ar ģimnāzijas attīstības fonda at-
balstu bagātināta ārpusklases pa-
sākumu norise.

Esam pateicīgi visām izglītības 
iestādēm, no kurām saņemam la-
bus audzēkņus, vecākiem, Mado-
nas novada pašvaldībai un visiem 
sadarbības partneriem par iespēju 
kopā ar skolēniem gūt arvien jau-
nus panākumus.

Atsaucība, vēlme darboties, pa-
nākumi, izcīnītas balvas un pie-
dāvātas iespējas, atpazīstamība 
valstī un aiz tās robežām, mūsu 
absolventu karjeras izaugsme – tas 
ir mūsu 15 gadu guvums.

Šī gada 19. oktobrī aicināsim 
absolventus un sadarbības part-
nerus, lai ritinātu atmiņu kamo-
lu par ģimnāzijas 15 gadiem. Plkst. 
16.00 absolventus gaidīs ciemos vi-
ņu skolotāji, varēs vēlreiz izstaigāt 
ģimnāzista ceļu. Plkst. 19.00 pul-
cēsimies Madonas kultūras namā 
uz svētku koncertu, pēc tam tiksi-
mies ballē.

Madonas Valsts ģimnāzijas 
kolektīva vārdā – direktore 

VAnDA MADeRnIeCe

Konkurss jauniešiem
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Madonas novada pašvaldība aicina 
jauniešu organizācijas iesniegt 
jaunatnes iniciatīvu projektu 
pieteikumus. 

Projektu fokuss – skolēni ar 
risku nepabeigt skolu, viņu mā-
cību motivācijas palielināša-
na un aktīvas līdzdalības veici-
nāšana ikdienas dzīvē. Projektu 
konkurss notiek Eiropas Sociālā 
fonda projekta “PuMPuRS”* ie-
tvaros. Konkursā iespējams iegūt 
4600 eiro savas idejas īstenoša-
nai. Pretendenti savus pieteiku-
mus var iesniegt līdz 2018. gada 
12. oktobrim.

Pēc Centrālās statistikas pār-
valdes datiem mācības pamet 
vidēji katrs desmitais skolēns. 
Neiegūtā izglītība vairumā gadī-
jumu ierobežo šo cilvēku karje-
ras iespējas, kā arī atstāj neatri-
sinātas sociālās un psiholoģiskās 
problēmas, kas negatīvi ietek-
mē visu viņu turpmāko dzīvi. Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
veiktajos pētījumos izkristalizē-
jušies biežākie riski, kāpēc bērni 
un jaunieši nepabeidz skolu: mo-
tivācijas trūkums, mācību un uz-
vedības traucējumi, vecāku ne-
pietiekama iesaiste, grūtniecība, 
laulības, neattaisnoti mācību ka-
vējumi, konfliktsituācijas sko-
lā, materiālie apstākļi, veselības 
problēmas, darba uzsākšana u.c.

Pagājušajā gadā tika uzsākts 
projekts “PuMPuRS”, kura ie-
tvaros skolēni, kuriem ir risks 
priekšlaicīgi pamest mācības, 
skolā saņem individuālu atbalstu 
(konsultācijas mācību priekšme-
tos, psihologa un citu speciālistu 
atbalstu, naktsmītņu, ēdināšanas 
vai transporta izdevumu kom-
pensāciju u.c.). Nu arī jauniešiem 
ir iespēja sniegt savu ieguldījumu 
priekšlaicīgas mācību pārtrauk-
šanas samazināšanā, īstenojot 
jaunatnes iniciatīvu projektus, 
izmantojot neformālās izglītī-
bas pieeju. Šādi jauniešu projek-
tu konkursi turpmāk notiks di-
vas reizes gadā līdz 2022. gadam, 
un tos organizēs pašvaldības, ku-
ras iesaistījušās projektā “PuM-
PuRS”. Šoruden šo iespēju iz-

manto 39 Latvijas pašvaldības.
Konkursa mērķi:
• Palielināt priekšlaicīgas mā-

cību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt 
izglītību un veicināt viņu aktīvu 
līdzdalību ikdienas dzīvē.

• Iesaistīt priekšlaicīgas mā-
cību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamos jauniešu aktivitātēs 
un jaunatnes iniciatīvu projektos 
ārpus formālās izglītības, nodro-
šinot aktivitāšu pieejamību iespē-
jami tuvu bērnu un jauniešu dzī-
ves un mācību vietai.

Projekta iesniegšanas ter-
miņš – 2018. gada 12. oktobris, 
plkst. 15.00 Madonas novada paš-
valdības Saieta laukums 1, klien-
tu apkalpošanas zālē (101. kab.)

Rezultāti tiks paziņoti raks-
tiski līdz 16.11.2018.

Projekta ieviešanas laiks – no 
01.02.2019. līdz 31.07.2020., no 3 
līdz 18 mēnešiem.

Projektu konkursa nolikums, 
metodoloģiskās vadlīnija un ie-
snieguma veidlapa atrodama in-
terneta vietnē www.madona.lv 
sadaļā Izglītība – Projekti izglītī-
bā.

 Madonas novada pašvaldības 
jauniešu iniciatīvas projektu kon-
kursa koordinators: Vivita Vecozo-
la, t. 64860071 vai 26378836, e-
pasts: vivita.vecozola@madona.lv, 
Madonas novada pašvaldība, Saieta 
laukums 1, Madona, 402. kabinets.

Konsultācijas, lūdzu, iepriekš 
pieteikt pa telefonu.

Aicina iesniegt projektus mācību  
motivācijas palielināšanai

Nodarbību  
dienas

Programma/vecuma 
grupa Pedagogs Vieta

Pirmdiena

Teātra studija 
“Pilnpiens” 1.–5. kl., 
6.–9. kl., 10.–2. kl.

Inese Zīle                      Skolas 8a

Bērnu mūzikas studija                                    
1.–3. kl., 5.–9. kl. Dace Sināte                  “Kubs”

Mākslas studija “Tu visu  
vari” 1.–4. kl., 5.–9. kl. Ieva Repša                    “Kubs”

Robotika  
1.–4. kl., 5.–7. kl.

Ināra 
Meikališa            “Kubs”

Mājturības  pulciņš 
“Pepija rosās”                
1.-4. kl.,5.-9. kl.

Ērika Tropa                   “Kubs”

Pulciņš “Ķepu ķepā, 
roku rokā, mācās kopā” 
3.–8. kl.

Ingūna 
Tihomirova     Skolas 8a

Frizieri, stilisti                                                    
1.–3. kl., 4.–7. kl.

Vineta 
Blumberga       Skolas 8a

Leļļu teātris “Delveri”                                                    
1.–5. kl. Dace Caune                  “Kubs”

Tūrisma pulciņš                                                           
1.–6. kl.

Nataļja 
Peļepeca Skolas 8a

Otrdiena

Rokdarbu pulciņš 
“Mīļlietiņas” 
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Rima 
Smoļska               Skolas 8a

Krāsaino smilšu 
darbnīca 1.–3. kl.

Sandra 
Pulkstene         Skolas 8a

Teātra pulciņš                                                               
6.–12. kl.

Dace 
Ādamsone           Skolas 8a

Teātra sporta  pulciņš 
”Improprieks” 1.–4. kl. Dace Dzilna                   “Kubs”

Mākslas studija “Tu visu  
vari” 1.–4. kl., 5.–9. kl. Ieva Repša                    “Kubs”

Robotika   
1.–4.kl., 5.–7.kl.

Ināra 
Meikališa             “Kubs”

Deju aerobika Vineta 
Blumberga       “Kubs”

Trešdiena

Rokdarbu pulciņš 
“Mīļlietiņas” 
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Rima 
Smoļska               Skolas 8a

Modes studija “Defilē”                                   
1.–3. kl.,4.–7. kl.

Vineta 
Blumberga        “Kubs”

Teātra studija 
“Pilnpiens”  1.–5. kl., 
6.–9. kl.,10.–12. kl.

Inese Zīle                       Skolas 8a

Floristikas pulciņš                                            
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Karīna 
Ravinska            “Kubs”

Bērnu mūzikas studija                                   
1.–3. kl., 5.–9. kl. Dace Sināte                   “Kubs”

Mājturības  pulciņš 
“Pepija rosās”               
1.–4. kl.,5.–9. kl.

Ērika Tropa                    “Kubs”

Trases automodelisms                                               
12–25 g

Imants 
Pulkstenis         

Madonas 
pilsētas vsk.

Ceturtdiena

Keramika   
6–11 g.

Māris 
Karlsons              Skolas 8a

Teātra sporta  pulciņš 
”Improprieks” 1.–4. kl. Dace Dzilna                   “Kubs”

Rokdarbu pulciņš 
“Mīļlietiņas”  
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Rima 
Smoļska               Skolas 8a

Teātra pulciņš    
6.–12. kl.

Dace 
Ādamsone           Skolas 8a

Estrādes mūzikas 
studija 12–25 g.

Edmunds 
Vestmanis    “Kubs”

Mājturības  pulciņš 
“Pepija rosās”               
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Ērika Tropa                    “Kubs”

Floristikas pulciņš                                            
1.–4. kl., 5.–9. kl.

Karīna 
Ravinska            “Kubs”

Mazpulks “Ļaudonieši”                                              
4.–10. kl.

Sandra 
Zavale               

Ļaudonas 
vsk.

Piektdiena

Estrādes mūzikas 
studija  12–25 g.

Edmunds 
Vestmanis    “Kubs”

Pulciņš “Ķepu ķepā, 
roku rokā, mācās kopā”  
3.–8. kl.

Ingūna 
Tihomirova       Skolas 8a

Trases automodelisms                                                
12–25 g.

Imants 
Pulkstenis         

Madonas
pilsētas vsk.

Sestdiena
Pulciņš “Ķepu ķepā, 
roku rokā, mācās kopā” 
3.–8. kl.

Ingūna 
Tihomirova Skolas 8a

Kontakti : t: 28319577,  e-pasts:   bjc@madona.lv

Madonas bērnu un jauniešu 
centra interešu pulciņi 
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Biedrība “Kalsnavas jaunieši”, 
realizējot LeADeR projektu, 
labiekārto bērnu un jauniešu 
aktīvās atpūtas laukumu 
Jaunkalsnavā.

Biedrībai Madonas novada fon-
da atklātā projektu iesniegumu 
konkursā Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
apakšpasākumā tika apstiprināts 
projekts „Aktīvās atpūtas laukuma 
izveide Jaunkalsnavā”, projekta Nr. 
17-05-AL23-A019.2202-000002.

Projekta mērķis – veikt sa-
biedrisku aktivitāti, labiekārtojot 
daudzveidīgu un daudzfunkcionā-
lu atpūtas laukumu Kalsnavas pa-
gasta Jaunkalsnavā, paplašinot 
un attīstot klāt konstrukcijas, kas 
domātas dažāda vecuma iedzīvo-
tājiem, tā nodrošinot bezmaksas 
aktīvās atpūtas iespējas, radot ve-
selīgu un saturīgu brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju, nodarbojoties ar 
āra aktivitātēm, izvēloties sev at-
bilstošāko.

Biedrība „Kalsnavas jaunieši” 
jau vairāku gadu garumā ar da-
žādu līdzfinansētāju piesaisti, ar 
Kalsnavas pagasta pārvaldes un 
Madonas novada pašvaldības at-
balstu ir īstenojusi vairākus iedzī-
votājiem nozīmīgus projektus – iz-
veidots bērnu un jauniešu centrs, 
izveidoti pludmales volejbola lau-
kumi, hokeja laukums – slidotava, 
labiekārtots bērnu rotaļu laukums, 
tika uzstādīti trīs āra trenažieru, 
atpūtas soliņi un atkritumu urnas 
pie Kalsnavas pamatskolas. 

Vēlējāmies turpināt uzsākto 
iniciatīvu vides kvalitātes uzlabo-
šanas jomā, papildinot laukumu ar 
dažādām vecuma grupām atbilsto-
šiem elementiem, lai turpinātu ie-
sākto darbu pie jebkurā brīdī pie-

Biedrības “Kalsnavas jaunieši” aktivitātes

ejama brīvdabas aktīvās atpūtas 
laukuma izveides. Līdz šim lauku-
mā bija konstrukcijas, kas paredzē-
tas bērniem no 1 līdz 6 gadu vecu-
mam. Bet blakus esošās Kalsnavas 
pamatskolas 120 bērni katru dienu 
savas vajadzības izpauda vecumam 
nepiemērotās aktivitātēs, tādā vei-
dā laužot mazajiem bērniem do-
mātās konstrukcijas. Lai risinātu 
šo problēmu bija nepieciešams pa-
pildināt laukumu ar visiem vecu-
miem atbilstošām konstrukcijām.

Šajā projektā SIA “GoPlay” uz-
stādījuši projektā paredzētās iekār-
tas – šūpoles, šūpoles “ligzda”, ie-
lu vingrošanas kompleksu un tīklu 
piramīdu dažādu vecumu bērniem 
un jauniešiem, lai veicinātu jaunie-
šu un iedzīvotāju izpratni par spor-
tisku aktivitāšu lietderību. 

Kalsnavas pagasta ģimenēm ir 
nodrošināta iespēja aktīvi pavadīt 

savu brīvo laiku sakārtotā, publis-
ki pieejamā vietā. Bērnu laukumu 
regulāri apmeklē arī pagasta viesi, 
kas braucot no netālu esošā tūris-
ma objekta – arborētuma, iebrauc 
tajā ar ģimenēm. Laukums lab-
iekārtots Jaunkalsnavā, ciemata 
centrā – brīvi un bez maksas pieej-
ams apmeklētājiem sev vēlamā lai-
kā.

Prieks, ka jaunieši izrāda lie-
lu interesi par jauno ielu vingro-
šanas staciju. Jau kādu laiku kals-
navieši var izmantot arī āra tenisa 
galdu. Bērniem saistošākās ir ligz-
das šūpoles. Nu varam priecāties 
par papildināto atpūtas laukumu, 
Kalsnavas pagasta bērniem un jau-
niešiem paverot daudz jaunu ie-
spēju brīvā laika aktivitātēm svai-
gā gaisā. 

Ceram, ka bērni un jaunieši 
pratīs šo laukumu novērtēt – starp-

Jaunieši gatavojas 
forumam “esmu šeit!”

Šī gada 19. oktobrī Sarkaņu 
pagasta “Kalnagravās” 
norisināsies tradicionālais 
Madonas novada jauniešu  
rudens forums.

Gadā, kad Madonas 
novads turpina pildīt 
“Jauniešu galvaspilsētas 
2018” pienākumus, pasākuma 
organizatori, Madonas novada 
jauniešu dome (MNJD), par 
foruma galveno uzdevumu 
izvirzījuši pagastos dzīvojošo 
jauniešu aktivizēšanu un 
iesaistīšanu novada sabiedriski 
politiskajās norisēs. Arī foruma 
nosaukums “Esmu šeit!” aicina 
aizdomāties par jauniešiem, kas 
sava pagasta teritorijā var kļūt 
pamanāmi, iesaistoties vietējās 
sabiedrības dzīvē un iniciējot 
pasākumus kā pagasta, tā visa 
novada mērogā.

Forums “Esmu šeit!” tiek 
plānots tā, lai katrs novada 
jaunietis varētu pastāstīt par 
savu pieredzi pagasta jauniešu 
dzīves pilnveidošanā, iepazīties 
ar citu veikumu un uzzināt par 
iespējām iesaistīties pagastu un 
novada  dzīvē. 

Izprast jauniešu lomu, 
vērtību un iespējas dažādu 
līmeņu pašvaldībās  palīdzēs 
izzinošas aktivitātes jaunatnes 
politikas ekspertes Ineses 
Šubēvicas vadībā. Tās būs 
saistošas ne tikai jauniešiem. 
Īpaši foruma aktivitātēs, kopā 
ar saviem jauniešiem, aicināti 
iesaistīties pagastu pārvalžu 
vadītāji un skolu pārstāvji.

Neiztrūkstoša rudens 
foruma sastāvdaļa ir Madonas 
novada jauniešu domes jaunā 
sastāva veidošana. Jāpiebilst, 
ka kļūt par MNJD biedru 
var ikviens Madonas novada 
jaunietis, kuram ir vēlme 
iesaistīties jauniešu dzīves 
kvalitātes uzlabošanā. 

Gaidāmi arī vairāki 
patīkami pārsteigumi. Viens 
no tiem – iespēja noskatīties 
Latvijā atzinību guvušā 
Ķekavas Jauniešu teātra 
“Apstāties aizliegts” izrādi 
“ZEMESLAUKS” Ilzes 
Blokas režijā. Izrāde balstīta 
uz zinātniskiem faktiem 
par planētas Zeme rašanos. 
Izrādē tiek izspēlētas etīdes, 
kas mēģina apšaubīt cilvēka 
saprātīguma faktu, ironizējot 
par to. 

Vairāk informācijas 
par foruma norisēm, laika 
plānojumu un transporta 
iespējām jau tuvākajā laikā 
būs pieejama Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv sadaļā “jauniešiem” 
un MNJD profilā sociālajā 
vietnē facebook.

Uz tikšanos “Kalnagravās”, 
jaunieši un jauniešu draugi!‘

Informāciju sagatavoja  
InDRA VeIPA, 
Madonas BJC jaunatnes 
darbiniece

Sākoties jaunam mācību gadam, 
6. septembrī tika atklāta Latvijas 
100-gadei veltītā iniciatīva 
“Latvijas  Skolas soma”, kas 
ir valsts finansēta atbalsta 
programma, lai visiem 1.– 2. klašu 
skolēniem, t.sk. profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņiem, 
būtu iespēja teorētiskās zināšanas 
papildināt ar klātienē dažādos 
pasākumos, muzejos, teātros, 
koncertos, dabās takās un citviet 
gūtu pieredzi.

Latvijas kultūras ministre 
Dace Melbārde atklāšanas pa-
sākumā uzsvēra: “Latvijas sko-
las somas” iniciatīva ir veidota 
ar pārliecību, ka Latviju skaistā-
ku un stiprāku var padarīt cilvē-
ki, kuri ļoti labi pazīst savu zemi, 
tās vērtības, pārzina kultūru, da-
bas bagātības, lepojas ar zināt-
nes un uzņēmējdarbības sasnie-
gumiem, ļoti labi zina arī savas 
valsts vēsturi, ir spējīgi dažādās 
valodās par to stāstīt citu valstu 
cilvēkiem.” 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs piedāvā iespē-
ju iepazīt savu kultūras mantoju-
mu, savas zemes vēsturi, parādot 
vērtības, ar kurām varam lepoties 
un kuras ir jāsaglabā nākamajām 
paaudzēm. Mūsu muzejpedago-
ģisko programmu sarakstā ir da-
žādas radošās aktivitātes, kas pa-
pildina skolā gūtās teorētiskās 
zināšanas un ļauj lepoties ar sa-
vas vietas un savas valsts vēsturi.

Piedāvājam pieteikties šādās 

muzejpdeagoģiskajās program-
mās:

1. no skala līdz… ( 5–6 gadu 
vec., 1.–4. kl.)

2. Iepazīsti Latviju (1.–4. kl., 5 
–9. kl.)

3. Uzcel savu Madonu (1.–4. kl., 
5.–9. kl., 10.–12. kl.)

4. Pirmo reizi muzejā (5–6 gadu 
vec., 1.–4. kl.)

5. Mazais arheologs (1.–4. kl., 
5.–7. kl.)

6. tikai vienu reizi (1.–4. kl., 

5.–9. kl., 10.–12. kl.) 
7. Stunda muzejā “Kopiju zī-

mēšana”, vizuālā māksla (1.–4. 
kl., 5.–9. kl., 10.–12. kl.)

Vēlamies aicināt uz Madonas 
muzeja Etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetu atklāto krātuvi, pie-
dāvājot skolēniem klātienē iepa-
zīties ar senajiem amatniecības 
darba rīkiem, 19. gadsimta beigu 
un 20. gadsimta dzīvojamo istabu 
iekārtojumu, mēbeļu un sadzīves 
priekšmetu kolekciju, senajiem 
mēriem un tradicionālajām tvert-
nēm, kā arī ievērojamiem novad-
niekiem – Olgu Dreģi, Valdi Bre-
ģi, Jēkabu Vītoliņu un Viktora 
Eglīša dzimtu. 

Par nodarbību saturu vairāk 
var izlasīt Madonas muzeja mā-
jaslapā www.madonasmuzejs.lv, 
sociālajā tīklā www.facebook.com/
muzejsmadona vai zvanot  uz 
tālr. 64823844 vai 29418187. No-
darbības maksa – 2,00 EUR gru-
pai līdz 20 skolēni. Lai pieteiktos 
ekskursijā uz Etnogrāfijas un sa-
dzīves priekšmetu krātuvi Sar-
kaņos, aicinām zvanīt Inesei Su-
dārei uz tālr. 26579716.

Uz tikšanos muzejā!

Informāciju sagatavoja  
zAne GRīnVALDe, 

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

“Latvijas Skolas somas” piedāvājums  
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā

brīžos un pēc stundām attiecīgi vi-
ņu vecumam izmantojot atpūtai 
domātās konstrukcijas.

Projekta kopējās izmaksas ir 15 
884,75 EUR, publiskais Lauku at-
balsta dienesta finansējums – 12 
496,27 EUR, 2000 eiro Kalsnavas 
pagasta pārvaldes līdzfinansējums, 
1388,48 Madonas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums. Paldies pro-
jekta atbalstītājiem un finansētā-
jiem.

Aktīvās atpūtas laukuma īpaš-
nieks ir biedrība „Kalsnavas jau-
nieši”, uzturētājs Kalsnavas pagas-
ta pārvaldes Īpašumu uzturēšanas 
nodaļa. Īpašnieks un uzturētājs 
neuzņemas nekādu atbildību par 
aktīvās atpūtas laukuma apmek-
lētāju personīgajām mantām, ap-
meklētāju gūtajām traumām un 
nelaimes gadījumiem, kas notiku-
ši aktīvās atpūtas laukuma lieto-
šanas laikā. Par nepilngadīgu per-
sonu atrašanos aktīvās atpūtas 
laukuma teritorijā, drošības un no-
teikumu ievērošanu atbild bērnu 
vecāki vai bērnu likumiskie pār-
stāvji. Par noteikumu neievēroša-
nu un izdarītajiem pārkāpumiem 
laukuma teritorijā personām pa-
redzēta administratīvā atbildība. 
Administratīvā atbildība tiek pie-
mērota saskaņā ar Administratīvo 
pārkāpu kodeksu un  Madonas no-
vada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem Nr. 14 “Par sabiedrisko 
kārtību Madonas novadā”

Novēlu bērniem un jauniešiem 
vairāk laika pavadīt svaigā gaisā 
un kustēties, taču mudinu arī ie-
vērot kārtības un drošības pasāku-
mus. 

Informāciju sagatavoja  
LInDA ŪDRe-RIzGA,  

projekta vadītāja
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Valsts Izglītības satura centrs 
īsteno Latvijas valsts simtgadei 
veltītu pasākumu ciklu  izglītības 
iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības 
un labo darbu maratons”, lai 
sekmētu bērnu un jauniešu 
piederību savai skolai, vietējai 
kopienai, veicinātu viņu 
pilsonisko līdzdalību, patstāvību, 
atbildību un piedalīšanos Latvijas 
valstiskuma stiprināšanā.

Pagājušajā mācību gadā izglī-
tības iestādes īstenoja dažādas pil-
soniskās līdzdalības aktivitātes, 
veica labos darbus gan skolā, gan 
daudzpusīgā sadarbībā ar sabied-
rību. Skolēnu darbošanās  aptvēra 
visdažādākās jomas, radot iespē-
jas iesaistīties ikvienam un motivē-
jot skolēnus darīt jēgpilnu un no-
zīmīgu darbu savai izaugsmei un 
sabiedrībai, atbilstoši viņu intere-
sēm, spējām un vajadzībām. Labie 
darbi tika veikti ne tikai atseviš-
ķu pasākumu formātā, bet galve-
nokārt ikdienā. Cikla noslēgumā ir 
plānoti  Labo darbu festivāli Latvi-
jas vēsturiskajos novados. 

26. septembrī  Madonā  pulcē-
sies ap 200 Vidzemes izglītības ies-
tāžu skolēnu, lai  iepazīstinātu ar  
savu  veikumu, kā arī  gūtu ieska-
tu un novērtētu citu paveikto. Vi-

Labo darbu festivāls Madonā

ņi ir rīkojuši gan labdarības kon-
certus un pasākumu Gaiziņkalnā, 
gan organizējuši tulpju sīpolu ak-
ciju “Latvija man kā upe”, gan iz-
lasījuši 100 latviešu grāmatas, ie-
studējuši teātra izrādi, stāstu  segu  
un vides objektus veidojuši, kā arī 
palīdzējuši senioriem, sākumsko-
las skolēniem un dzīvniekiem pat-
versmēs. Dienas gaitā  notiks  labo 
darbu prezentācijas, radošas darb-
nīcas, kanisterapijas suņu iepazī-
šana,  aktīva darbošanās biedrības 
“Pie Kraujas” vadībā.

Un, protams, gaidot festivālu 
un tikšanos ar tik daudz labo dar-
bu veicējiem, ir radusies ierosme 
jaunam, kopīgam labajam darbam 
Madonā! Pilsēta vasaru ir skaisti 
zaļa, ziemu – balta, ne velti to dē-
vē par ziemas galvaspilsētu. Mēdz 
uzskatīt, ka viss labais ir baltā krā-
sā, viss labais ir skaists un ziedošs. 
Tad, lai mūsu labie darbi būtu tik-
pat aizrautīgi krāšņumā kā zied šie 
krūmi, lai Madona ziedētu līdz ze-
mei noliekušās baltās ziedu kupe-
nās un lai sagaidot Latvijas simtga-

di, šie baltie ziedu ķekari atgādina 
par balto svītru Latvijas karogā – 
Madonā tiks iestādīti 100 horten-
ziju stādi. Hortenziju dobes tiks 
izveidotas Mūzikas skvērā pie kul-
tūras nama, skvērā pie kapelas un 
Rīgas ielas Pļaviņu virziena lokvei-
da krustojumā. Latvijā hortenzijas 
audzē kopš 1824. gada, tās uzskata 
par vasaras krāšņumu. Mēs ticam, 
ka arī mūsu ar mīlestību iestādītās 
hortenzijas sakuplos un nepārspē-
ti ziedēs, priecējot madoniešus un 
viesus!

Bet, lai viss izdotos kā iecerēts, 
šobrīd norit darbs pie pasākuma 
organizēšanas. Aktīvas rosība no-
tiek Madonas Bērnu un jauniešu 
centrā, paldies par atbalstu ainavu  
arhitektei Agnesei Silupai un Īpa-
šumu uzturēšanas dienesta labie-
kārtošanas darbu speciālistei Gitai 
Lutcei. 

Ir laiks labiem darbiem!

Informāciju sagatavoja  
VIJA neLLIJA PeLŠe, 

Madonas BJC direktores vietniece

Biedrības “Kalsnavas jaunieši” aktivitātes

no šī gada 20. līdz 23. augustam 
atpūtas kompleksā “ezernieki” 
norisinājās biedrības “Mēs saviem 
bērniem” rīkotā vasaras nometne 
“Aktīvs Latvijā”. 

Nometnes atklāšanas laikā 
mastā tika pacelts biedrības ka-
rogs. Nometnē piedalījās bērni, 
jaunieši un pieaugušie ar īpa-
šām vajadzībām un viņu pava-
došās personas. Nometnes laikā 
dalībnieki satikās un aktīvi pa-
vadīja laiku kopā. Katra diena 
tika īpaši saplānota. Katrs rīts 
sākās ar rīta rosmi, tad notika 
dažādas radošas, aktīvas un iz-
glītojošas nodarbības.

Pirmajā dienā notika rado-
šās aktivitātes bērniem, jau-
niešiem un pieaugušajiem ar 
īpašām vajadzībām un viņu ve-
cākiem kopā ar Līgu Kubu un 
Ievu Repšu, kur mācījās aust 
jostas, pīt pīnītes un apgleznoja 
krūzītes. Vakarā nometnes da-
lībniekus pārsteidza motoklubs 
“Free Hawks” Latvia. Dalībnie-
kus izvizināja ar motocikliem 
un kvadraciklu. 

Otrajā dienā dalībniekus iz-
klaidēja Ingūna Tihomirova ar 
savām uzticīgajām suņu meite-
nēm Niku un Martu, kā arī La-
na Kunce ar sanbernāru un trīs 
Kavaliera Kinga Čārlza spanie-
liem. Nodarbību laikā notika fi-
ziskās aktivitātes svaigā gaisā, 
intelektuāli attīstošās spēles tel-
pās, kā arī tik rādīti paraugde-
monstrējumi glābšanā uz ūdens.

Vecākiem bija iespēja tik-
ties ar sertificētu geštaltterapei-
ti Elīnu Zelčāni un noklausīties 
lekciju – Kā veiksmīgi pārvarēt 
ikdienas stresa situācijas?

Dalībniekiem notika radošās 

noslēgusies vasaras nometne “Aktīvs Latvijā”

nodarbības, kurās apgleznoja 
auduma maisiņus. Ar skolotāju 
Lailu notika muzikālās nodar-
bības. Pašā vakara krēslā notika 
orientēšanās un pikniks. 

Trešajā dienā notika teātra 
sporta dejas un sporta aktivitā-
tes skolotājas Daces pavadībā. 
Pēcpusdienā dalībnieki devās 
ekskursijā uz piemājas saim-
niecību “Rozas”, kur varēja ap-
skatīt dažādus putnus, tai skai-
tā eksotiskos putnus strausus 
un emu. Pēc tam dalībnieki de-
vās uz ūdens tūrisma attīstības 
centru “Bāka”, kur mūs sagai-
dīja laipna un atsaucīga darbi-
niece, kura pastāstīja par centru 

“Bāka” un tā aktivitātēm. “Bā-
kā” tika baudīta pēc speciāla pa-
sūtījuma gatavota zivju zupa.

 Attīstības centrā bija iespē-
ja airēt ar Kanoe laivām pa ka-
nālu un izbraukt ar elektriska-
jiem trīsriteņiem. Pašā vakarā 
pēc ekskursijas ezera krastā pie 
ugunskura notika zaļumballe ar 
dzīvo mūziku. 

Skolotāju Zeltītes un Daces 
pavadībā trīs dienas mācījāmies 
latviskos uguns rituālus.

Ceturtajā dienā notika ģene-
rālmēģinājums noslēguma pasā-
kumam. 

Nometnes noslēgumā kopā ar 
vecākiem tika izspēlēts uguns ri-

tuāls un veidoti Latvju raksti zī-
mēs. 

Paldies sakām uzņēmumam 
SIA “Klāni A” un tā vadītājai 
Anitai Žeierei un atsaucīgajām 
pavārēm par garšīgo maltīti.

Nometnē brīvprātīgi darbo-
jās un palīdzēja brīvprātīgā dar-
ba veicēji: Laura Sijāte, Sandra 
Andruce, Rūta Lejniece, Artūrs 
Ecētājs un Elīza Tropa.

Paldies nometnes vadītājai 
un skolotājai Ievai Repšei, skolo-
tājai Zeltītei Dūrītei, Dacei Cau-
nei, Ingūnai Tihomirovai, Lailai 
Jēkabsonei un nometnes organi-
zatorei Elitai Badūnei!

Paldies SIA “Ceļavējš” un at-

saucīgajam šoferim Jānim Vēve-
ram!

Lielu paldies sakām  
sponsoriem: 

• VAS “LATVIJAS VALSTS 
MEŽI”;

• ATPūTAS KOMPLEKSAM 
“EZERNIEKI”;

• SIA “JUNGE”;
• KS “BARKAVAS ARODI”;
• AS “CĒSU ALUS”;
• AS “LAZDONAS 

PIENSAIMNIEKS”;
• SIA “HENIS”;
• SIA “MTE”;
• SIA”KURZEMES 

GAĻSAIMNIEKS”;
• SIA “LIEPKALNI”;
• SIA “AIVA G”;
• ZS “JĀŅKALNI”;
• IVO ROTŠTOKAM;
• MC “FREE HAWKS” 

LATVIA;
• MADONAS NOVADA 

PAŠVALDĪBAI;
• ARONAS PAGASTA 

PĀRVALDEI.

KRIStīne BADŪne, 
biedrības “Mēs saviem bērniem” 

koordinatore

Nometnes noslēguma pasākums!

2018. gada septembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Nākamvasar dobes Mūzikas skvērā pie kultūras nama un skvērā pie kapelas rotās krāšņas hortenzijas.



Afiša8 Madonas Novada Vēstnesis 
             2018. gada septembris

AROnAS PAGAStā
29. septembrī pulksten 18.00  
Skāķu kalna kapos 
6. oktobrī pulksten 17.00  
Līdēres vecajos kapos 
6. oktobrī pulksten 18.00  
Līdēres jaunajos kapos 

BARKAVAS PAGAStā
29. septembrī pulksten 19.00  
Saikavas kapos 
6. oktobrī pulksten 17.30  
Muižas kapos 
6. oktobrī pulksten 18.30  
Barkavas kapos 

BĒRzAUneS PAGAStā
6. oktobrī pulksten 17.00  
Bērzaunes kapos 
6. oktobrī pulksten 18.00  
Grostonas kapos 

DzeLzAVAS PAGAStā
15. septembrī pulksten 16.00  
Balvānīcu kapsētā 
15. septembrī pulksten 17.00  
Biksenes kapsētā 
15. septembrī pulksten 18.00  
Mierakalna kapsētā

KALSnAVAS PAGAStā
29. septembrī pulksten 17.30  
Jāņukalna kapos 
29. septembrī pulksten 19.00  
Veckalsnavas kapos 

LIezĒReS PAGAStā
29. septembrī pulksten 16.00  
Liezēres kapos 

ĻAUDOnAS PAGAStā
29. septembrī pulksten 16.30  
Mētrienas kapos 
29. septembrī pulksten 17.00  
Pārupes kapos 
29. septembrī pulksten 18.00  
Ļaudonas kapos 

MADOnAS PILSĒtā
29. septembrī pulksten 18.00  
Madonas pilsētas kapos 
6. oktobrī pulksten 18.00  
Liseskalna kapos 

MāRCIenAS PAGAStā
6. oktobrī pulksten 16.00  
Mārcienas pagasta  
kapos   

MĒtRIenAS PAGAStā
13. oktobrī pulksten 18.00  
Ozolkalna kapos 

OŠUPeS PAGAStā
13. oktobrī pulksten 17.00  
Krievbirzes kapos 

PRAULIenAS PAGAStā
15. septembrī pulksten 18.30  
Vistiņlejas kapos 

SARKAņU PAGAStā
6. oktobrī pulksten 18.00  
Sarkaņu kapos 

VeStIenAS PAGAStā
6. oktobrī pulksten 16.00  
Vecajos kapos 
6. oktobrī pulksten 17.00  
Jaunajos kapos 
6. oktobrī pulksten 18.00  
tolkas kapos 

Informāciju apkopoja  
InGA ARāJA, 

Kultūras nodaļas  
vadītāja p.i.

25. augusta vakarā Biksērē pie 
ezera notika Uguns skulptūru 
festivāls “Uguns-Sa-Sala”, kas kā 
skaista tradīcija Madonas novadā 
notiek jau desmit gadus. 

Šogad fes-
tivāls, atšķi-
rībā no ie-
priekšējiem 
gadiem, noti-
ka citā laikā 
– augustā. At-
bilde uz jautā-
jumu, kāpēc 
ne vasaras 
saulgriežos, ir 
meklējama pašā festivāla koncepci-
jā. Ja iepriekšējos gadus skulptūras 
pamatā tika veidotas no koka un 
salmiem, tad šogad pati festivāla 
ideja un risinājums bija savādāks. 
Kā papildinājums un var teikt gal-
venais elements šogad bija ledus. 

Viens no festivāla organizato-
riem, mākslinieks Kārlis Īle, kas 
ar Madonas novada Sarkaņu pa-
gastu ir pazīstams 12 gadus, pāris 
mēnešus pirms pasākuma atklā-
ja: “Skatītājs tiks aizvests uz brī-
numainu dārzu, kurš veidots no 
daudziem ilgspēlējošiem noskaņu 
objektiem. Tā ir ugunīga un noslē-
pumiem pilna vieta. Tur valda ci-
ta telpas un laika sajūta. Maģiskā 
harmonijā savienojušās divas pre-
tējās stihijas, ledus un uguns. No 
vairākām vietām skan klusa no-
skaņu mūzika, kas šķietami palē-
nina laiku, un liek apmeklētājiem 
aizmirst par steigu, liek apstā-
ties un ļauties šim mirklim. Ap-
meklētājiem ir vienreizēja iespē-
ja pieskarties aukstajam ledum 
un sajust, kā caur to staro uguns 
siltums. Tomēr šim pasākumam, 
kur valda lēna un mierīga noska-
ņa, ir arī viena spēcīga kulmināci-
ja – lielas salmu skulptūras iedeg-
šana…” – tāda ir festivāla iecere.

Šī iecere, ko kopīgi izlolojām 
un akceptējām labu laiku pirms 
festivāla, attaisnojās pilnībā. Ne-
skatoties un izteikti lietainajiem 
laika apstākļiem, Biksērē netrūka 
ne apmeklētāju, ne pozitīvu emo-
ciju, ne patiesa gandarījuma par 
ieceri un paveikto festivāla orga-
nizatoriem un radošajai grupai.

Ikvienam festivāla apmeklē-
tājam, ieejot pasākuma teritori-
jā, bija iespēja iejusties pilnīgi cita 
laika noskaņās. Kā atzina sastap-
tie pasākuma apmeklētāji – “tas 

bija kā skaists sapnis, ko izsapņot 
vasaras nogalē… miers, laba mū-
zika, un šķiet pilnīgi neapvieno-
jamas lietas – uguns un ledus…! 
Emocionālais baudījums bija tik 

liels, ka 
stipro lie-
tu, šķiet 
a p j a u t ā m 
vien tad, 
kad devā-
mies mājup. 
Fe s t i v ā l a 
apmeklēju-
ma laikā tas 
netraucē -
ja un to pat 

nejutām. Līdz šim ko tādu nebi-
jām baudījuši. Paldies par to!”

Festivāla radošo darbu vadī-
ja Kārlis Īle. Radošajā komandā 
darbojās mākslinieki Maija Pun-
cule, Kate Krolle, Andris Dži-
guns, Gundars Kozlovskis, Kār-
lis Apsītis. Pasākumu kuplināja 
uguns žonglieri Gunta Tomsone 
un Kristaps Krolls, par noskaņu 
rūpēsies mūziķu grupa, kuras sa-
stāvu veidoja Ieva Rūtentāle, Ri-
hards Lībietis, Vigo Račevskis, 
Tomass Ančs un Dzintars Vīksna. 
Kostīmu mākslinieki Annija Ķe-
sele un Gints Dancītis.

Ir noslēdzies kāds posms mūsu 
novada kultūras dzīvē, kas vairā-
kus gadus priecējies, un ik gadu ar 
ko jaunu pārsteidzis mūsu novada 
iedzīvotājus un viesus. Ir izdarīts 
daudz, realizētas visdažādākās ie-
ceres, un kā pierādīja šis festivāls, 
nekas nav neiespējams… Paldies 
Madonas novada  pašvaldībai par 
finansiālu atbalstu, paldies Sar-
kaņu pagasta pārvaldes darbinie-
kiem par atbalsta plecu saimnie-
cisko, finansiālo un tīri cilvēcīgo 
atbalstu jebkuru jautājumu risi-
nāšanā. Paldies Jānim Kvantam 
par teritoriju festivāla norisei, Ga-
leju ģimenei par atbalstu tehnisku 
lietu risināšanā, paldies Drozdovu 
ģimenei, “SIA VMS Timber” un 
“SIA Vītols M” par materiāliem.

Sadarbība ar mākslinieku 
Kārli Īli noteikti turpināsies, bet 
tās būs jaunas ieceres, ko varē-
tu realizēt ainaviski skaistā vietā 
Madonas novada Biksērē. 

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIņA, 

festivāla organizatore,  
tautas nama “Kalnagravas” 

direktore

Vasaras izskaņa uguns, 
ūdens un ledus saspēlē

SVeCīŠU VAKARI MADOnAS nOVADā


