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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

Mācību gada sākumu svinēsim 
pirmdien, 2. septembrī

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE     NORISES LAIKS
Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

Plkst. 10.00

Barkavas pamatskola Plkst. 10.00
pirmsskolas grupām plkst. 9.00

Bērzaunes pamatskola Plkst. 9.00

Degumnieku pamatskola Plkst. 9.30

Dzelzavas pamatskola Plkst. 9.00

Dzelzavas speciālā pamatskola Plkst. 12.00

Kalsnavas pamatskola Plkst. 10.00

Kusas pamatskola Plkst. 10.00

Lazdonas pamatskola Plkst. 10.00

Liezēres pamatskola Plkst. 10.00

Madonas pilsētas vidusskola Plkst. 10.00

Madonas Valsts ģimnāzija Plkst. 12.00 Saieta laukumā

Praulienas pamatskola Plkst. 10.00

Vestienas pamatskola Plkst. 10.00

Rudens ir uzņēmīgu cilvēku 
gadalaiks, tādēļ tieši rudenī LIAA 
Madonas biznesa inkubators 
sadarbībā ar partneriem - 
Madonas novada pašvaldību 
un ALTUM, organizē nedēļu 
ilgu pasākumu ciklu “Madonas 
biznesa nedēļa”.

Pasākumu cikla aktivitātēs aici-
nām iesaistīties ikvienu interesen-
tu – uzņēmējdarbībai tuvu un tālu 
stāvošu. Visas nedēļas garumā – 
laika posmā no 8. līdz 13. septem-
brim – Madonas biznesa inkubato-
rā un arī citviet novadā būs iespēja 
dzirdēt vairāk nekā 30 runātājus, 

kas pārstāvēs gan tikko dibinātus 
uzņēmumus, gan uzņēmumus, kas 
darbojas jau sen un to zīmoli iegu-
vuši plašu atpazīstamību. 

Katra diena būs veltīta savai ar 
uzņēmējdarbību (un ne tikai) tē-
mai: 8.09. svētdiena – “Pieredzes 
stāsti”, 9.09. pirmdiena – “Biznesa 
pieturas” (finansējuma piesaistes 
idejas), 10.09. otrdiena – “Ilgtspē-
ja”, 11.09. trešdiena – “Praktiskais 
mārketings”, 12.09. ceturtdiena – 
“Eksportspēja”, 13.09. – “Madona. 
Bizness. Inkubators.” (Madonas 
biznesa inkubatora dalībnieku iz-
stāde un tirdziņš.)

Aktīvākajiem pasākuma dienu 
apmeklētājiem balvas un atlaides 

vairāku Madonas reģiona uzņēmē-
ju produktiem un pakalpojumiem! 
Piedalies un iesaisties! 

Reģistrēties un plašāk iepazī-
ties ar “Madonas biznesa nedēļas” 
programmu vari, apmeklējot LIAA 
mājaslapu: http://www.liaa.gov.lv/
lv/pasakumi/pasakumu-cikls-mado-
nas-biznesa-nedela 

Papildu informācija par LIAA 
Madonas biznesa inkubatora ak-
tualitātēm, rakstot – madona@
liaa.gov.lv vai zvanot 62400907.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas biznesa inkubatora 
vecākais projektu vadītājs

Madonas biznesa nedēļa

8. oktobrī 
uzņēmēju 
pieredzes 
brauciens uz 
Ziemeļlatgali
Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa 8. oktobrī 
(otrdienā) organizē pieredzes 
apmaiņas braucienu uz 
Ziemeļlatgali. 

Aicinām braucienā doties no-
vada uzņēmējus, tūrisma pakalpo-
jumu sniedzējus un mājražotājus. 

Programma:
8.00 Izbraukšana no Madonas.
Balvi – skaista, zaļa un dar-

bīga mazpilsēta Latgales ziemeļ-
austrumos. Ciemojoties pilsētā, 
uzzināsim, ar ko lepojas balvēnie-
ši, dzirdēsim par Ziemeļlatgales 
biznesa un tūrisma centra darbī-
bu un ieskatīsimies Balvu novada 
muzeja modernajā ekspozīcijā. 

ZS “Kotiņi”. Pamatnodarbo-
šanās ir graudkopība un sēkl
kopība. Apstrādājamā zemes 
platība ir 3000 ha. Papildus no-
darbošanās – rapšu eļļa, putrai-
mi, pupu/kviešu/miežu milti, u.c. 
Ir vietējās produkcijas veikaliņš.

“Rekovas dzirnavas”. Sena-
jās dzirnavās izveidoti piena, ga-
ļas, augļu un dārzeņu pārstrādes 
cehi, kā arī iekārtota virtuve un 
telpas ēdināšanas pakalpojumu 
un kulinārā tūrisma nodrošinā-
šanai. Pusdienas – no ZS “Koti-
ņi” produkcijas.

Rugāji. Tikšanās ar Rugāju 
novada Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības centra vadītāju. 
Stāsts par Rugāju novadu. 

SIA “Metta Steel”. Jauns uz-
ņēmums, Rēzeknes biznesa in-
kubatora dalībnieks. Uzņēmumā 
apvienojušies divi jauni un radoši 
uzņēmēji, kuri šobrīd nodarbojas 
ar industriālā dizaina mēbeļu un 
interjera priekšmetu ražošanu.  

Alus darītājs Dainis Raks-
tiņš. Saimniecībā top IK “Kol-
nasēta” pašbrūvētais alus. Ie-
pazīsim Latgales senās alus 
darīšanas tradīcijas, nobaudīsim 
to, būs arī iespēja alu iegādāties 
līdzi ņemšanai. 

ZS “Rūķīši”. Saimniecība no-
darbojas ar lauku tūrisma pakal-
pojumiem un zivju produkcijas 
pārstrādi. Lauku vidē tiek piedā-
vātas naktsmītnes un vieta svi-
nību organizēšanai. Šeit būs arī 
nelielas vakariņas – zivju zupa.  

20.00 atgriežamies Madonā.
Dalības maksa ir 24 eur no 

personas. Tajā iekļauta: ieejas 
maksa visos programmas ob-
jektos, degustācijas, ēdināša-
na, transports. Pieteikšanās līdz 
3. oktobrim (tel. 29130437).

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA,  

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas tūrisma darba 

organizatore

Lasiet 
numurā:

Madonas novada 
pašvaldība 
aicina izvirzīt 
pretendentus 
apbalvojumu 
saņemšanai. To var 
izdarīt ikviens no 
mums līdz šī gada 
25. septembrim.

3. lpp

SIA “Madonas 
siltums” šogad 
realizē četrus 
projektus 
siltumsaimniecībā – 
no tiem trīs ir 
pagastos, viens 
Madonas pilsētā.

4. lpp

Interešu izglītības 
daudzveidīgais 
piedāvājums 
Madonas BJC,  
jauniešu iesaiste 
iniciatīvu projektos 
un sabiedriskās 
aktivitātēs, veicinot 
to dzīves kvalitāti.

5. lpp

Nenokavē iespēju 
un izdevību savas 
idejas attīstīšanai! 
No 30. augusta līdz 
20. septembrim LIAA 
Biznesa inkubatoros 
tiks atvērta jauna 
pieteikšanās –  
arī Madonā.

6. lpp

Vēlaties iepazīt sēņu 
un sūnu pasauli? 
Īpaši ģimenes ar 
bērniem aicinātas 
doties pārgājienā 
pa dabas liegumu 
“Lubāna mitrājs”.

8. lpp

Zinību dienas svinīgie pasākumi  
Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs 

Sveicam skolēnus, viņu ģimenes 
un pedagogus Zinību dienā!

Lai jaunais 2019./2020.m.g. ir 
bagāts ar daudzām idejām un at-
klāsmēm!

Pirmsskolas izglītības jomā tas 
iezīmēsies ar lietpratībā balstīta iz-
glītības satura un pieejas ievieša-
nu atbilstoši jaunajām Pirmsskolas 
vadlīnijām. Intensīvs un aizraujošs 
šis mācību gads būs arī ārpusstun-
du darbā.

Ļoti ceram, ka pedagogi gūs sev 
nepieciešamo iedvesmas devu vi-
sam jaunajam mācību gadam, ap-
meklējot Madonas novada pedago-
gu konferenci 29. augustā.

Novēlam, lai ikvienam šis mācī-
bu gads  palīdz piepildīt kādu sapni 
un sasniegt sev nozīmīgus mērķus!

Madonas novada pašvaldības 
IZGLĪTĪBAS NODAĻA
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Madonas novada pašvaldības domes  
31. jūlija domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
23. jūlija ārkārtas domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2019. gada 21. maija saistošajos noteikumos 
Nr. 9 “Par Madonas novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas apmēru”

Par ūdens-
saimniecības 
pakalpojuma 
sniegšanu 

Mētrienas pagastā
Nolemj ar 01.10.2019. 

AS “Madonas ūdens” uzsākt 
ūdenssaimniecības pakalpoju-
ma sniegšanu Madonas nova-
da Mētrienas pagasta teritorijā, 
pielietojot AS “Madonas ūdens” 
tarifus, kas apstiprināti ar Sa-
biedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijas lēmumu Nr. 
76. 28.03.2019., un pielietojot 
ūdens patēriņa normas saska-
ņā ar Madonas novada pašvaldī-
bas 31.08.2017. saistošajiem no-
teikumiem  Nr. 17 „Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanas un lietošanas kārtība 
Madonas novadā”.

Nolemj palielināt AS “Ma-
donas ūdens” pamatkapitā-
lu, veicot mantisko ieguldījumu 
377 600 eiro apmērā saskaņā ar 
SIA “Baltijas vērtētāju grupa 
DDS” mantas  novērtējumu. 

Par sporta un atpūtas 
bāzes “Smeceres sils” 
ūdensapgādi

Nolemj paredzēt 2020. gada 
pašvaldības budžetā 48 000 ei-
ro AS “Madonas ūdens” pamat-

kapitāla palielināšanai ar mērķi 
uzlabot sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” ūdensapgādes  
sistēmu. 

Par centralizētās apkures 
sistēmas nodrošināšanu 
Ļaudonas un Mārcienas 
pagastos

Lai atslogotu pagastu pārval-
des no pašvaldībai neraksturīgu 
funkciju veikšanas un nodroši-
nātu vienotu pieeju centralizētās 
apkures pakalpojuma nodrošinā-
šanai novadā, kā arī, izmantojot 
specializēto uzņēmumu iespējas, 
modernizētu apkures ierīces, no-
lemj nodot centralizētās apkures 
pakalpojuma sniegšanas tiesības 
Ļaudonas pagastā SIA “Madonas 
siltums” līdz 2020. gada apkures 
sezonas uzsākšanai.

Nolemj nodot centralizētās 
apkures pakalpojuma sniegša-
nas tiesības Mārcienas ciemā 
SIA “Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” līdz 2020. gada apku-
res sezonas uzsākšanai.

Par nekustamā īpašuma 
Sarkaņu pagastā 
“Pilskalns” iegūšanu 
īpašumā uz Madonas 
novada pašvaldības vārda

Nolemj iegādāties nekustamo 

īpašumu “Pilskalns”, Sarkaņu 
pagasts, kadastra numurs 7090
0040185, uz Madonas novada 
pašvaldības vārda par 18 000 ei-
ro likuma “Par pašvaldībām” 15. 
panta pirmās daļas 5. punktā no-
teiktās pašvaldības autonomās 
funkcijas – rūpēties par kultūru 
un sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu un tautas 
jaunrades attīstību – nodrošinā-
šanai.

Nolemj piešķirt finansējumu 
nekustamā īpašuma “Pilskalns”, 
Sarkaņu pagasts iegādei 17 000 
eiro no investīciju plānā pare-
dzētā budžeta un 1 000 eiro no 
Sarkaņu pagasta pārvaldes bu-
džeta.

Par finansējum 
piešķiršanu Sporta un 
atpūtas bāzei  
“Smeceres sils” 

Nolemj piešķirt finansējumu 
54 823,30 eiro apmērā treneru 
un preses platformas piegādei un 
uzstādīšanai sporta un atpūtas 
bāzes “Smeceres sils” biatlona 
stadiona startafiniša laukumā 
no pašvaldības budžetā rezervē-
tajiem līdzekļiem kredītu līdzfi-
nansēšanai.

Sporta un atpūtas bāzē “Sme-
ceres sils” ir izbūvēts biatlona 

stadiona startafiniša laukums, 
kurš ir jānodod ekspluatācijā. 
Taču, veicot būvdarbus, radās iz-
maiņās darbu daudzumu apjo-
mos, kas paredzēja papildus iz-
būvēt ģeorežģi zonā virs tuneļa, 
lai nodrošinātu stabilāku asfalt-
betona segas konstrukciju pret 
sēšanos, papildus izbūvēt drenā-
žu soda aplim, lai novadītu lietus 
notekūdeņus un izmaiņas, kas 
saistītas ar izpildīto darbu digi-
tālo uzmērīšanu.

Nolemj piešķirt papildu fi-
nansējumu 12 083,56 eiro apmē-
rā biatlona stadiona startafiniša 
laukuma izbūvei no pašvaldības 
budžetā rezervētajiem līdzekļiem 
kredītu līdzfinansēšanai.

Par patapinājuma  
līguma pagarināšanu  
ar biedrību  
“Madonas dzīvnieku 
draugi”

Nolemj pagarināt Madonas 
novada pašvaldības un biedrī-
bas “Madonas dzīvnieku draugi” 
11.07.2016. noslēgtā patapinā-
juma līguma Nr. 2.4.7./118 – 16 
termiņu no 11.07.2019. līdz 
11.07.2022. (ieskaitot). Biedrības 
mērķis ir klaiņojošo dzīvnieku 
populācijas mazināšana un pa-
līdzības sniegšana mājdzīvnie-
kiem.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības amata 
vienību sarakstos

Pamatojoties uz pašvaldī-
bas pasūtījumu, pašvaldības cen-
trālajā administrācijā un četrās 
pagastu pārvaldēs, tika veikts 
funkciju audits. Audita gala ziņo-
jumā, papildus pašvaldības dar-
ba organizācijas izvērtējumam, 
ir sniegta virkne ieteikumu dar-
bības pilnveidošanai. Centrāla-
jai administrācijai kā ieteikums 
Nr. 1 ir priekšlikums sagrupēt 
administrācijas struktūrvienības 
vairākos blokos, atbilstoši līdzī-
giem darbības mērķiem un uzde-
vumiem, kā arī, lai nodrošinātu 
efektīvu šo bloku vadību, izveidot 
vienu vai vairākas izpilddirekto-
ra vietnieka amata vienības. Iz-
vērtējot gan līdzšinējo darbības 
pieredzi, gan gaidāmos izaicinā-
jumus nākotnē, ir priekšlikums 
izveidot vienu izpilddirektora 
vietnieka amata vienību.

Nolemj izdarīt šādus grozīju-
mus pašvaldības administrāci-
jas amata vienību sarakstā:  ar 
01.09.2019. iekļaut pašvaldības iz-
pilddirektora vietnieka, profesijas 
kods 1112 39, 1 amata vienību, ar 
amatalgas likmi 1 790 eiro mēnesī 
un 2019. gada augusta mēnesī iz-
sludināt pieteikšanos uz izpilddi-
rektora vietnieka amata vietu.

Par Madonas 
novada 
Attīstības 
programmas 

investīciju plāna 
aktualizāciju

Lai veicinātu Madonas nova-
da ilgtspējīgu attīstību, plāno-
jot budžeta līdzekļu lietderīgu 
izlietojumu, aktualizēts Mado-
nas novada attīstības program-
mas īstenošanas investīciju plā-

nu (2018.–2020. gadam). Pilnā 
versija – www.madona.lv/Pašval-
dība/Dokumenti/Novada attīstī-
bas plānošanas dokumenti.

Par palīdzības – 
līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefektivi-

tātes pasākumu veikšanai 50% 
apmērā no energoefektivitātes 
pasākumu veikšanas izmaksām, 
ieskaitot daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas pārvaldnieka SIA 
“Madonas namsaimnieks”, re-
ģistrācijas Nr. 47103000233, no-
rēķinu kontā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieku kopības 
un piešķirtais īdzfinansējums:

– Veidenbauma iela 8, Madona, 
Madonas novads – 804,65 eiro;

– Veidenbauma iela 18, Mado-
na, Madonas novads – 756,25 ei-
ro;

– Priežu iela 13, Madona, Ma-
donas – 774,40 eiro.

Līdzfinansējums energoefek-
tivitātes pasākumiem tiek pie-
šķirts:

– dzīvojamās daudzdzīvok-
ļu mājas energoaudita veikšanai 
līdz 50% no izmaksām; 

– tehniskās apsekošanas 
veikšanai līdz 50% no izmaksām;

– energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanas tāmes sastādīša-
nai līdz 50% no izmaksām;

– vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dāšanai līdz 50% no izmaksām.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu var 
iepazīties www.madona.lv  

vai klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
23.07.2019. lēmumu 
Nr. 298 (protokols 

Nr. 12, 8. p.). Izdoti saskaņā 
ar Ministru kabineta 2018. 
gada 19. jūnija noteikumiem 
Nr. 350 “Publiskas personas 
zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 31. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Izdarīt Madonas novada paš-
valdības 2019. gada 21. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 9 “Par 
Madonas novada pašvaldībai pie-
deroša vai piekrītoša neapbūvēta 
zemesgabala nomas maksas ap-
mēru”  šādus grozījumus: svītrot 
saistošo noteikumu 2. punktu un 
papildināt saistošo noteikumu 4. 
punktu aiz vārdiem “zemesgaba-
la, kas” ar vārdu “pilsētā”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas, tas ir 2019. gada 
28. augustā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Madonas novada pašvaldība 
21.05.2019. ir pieņēmusi saisto-
šos noteikumus Nr. 9 “Par Mado-
nas novada pašvaldībai piederoša 
vai piekrītoša neapbūvēta zemes-
gabala nomas maksas apmēru”. 
Saskaņā ar Vides aizsardzības un 
reģionālās ministrijas atzinumu 
saistošie noteikumi ir precizējami.

2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos tiek 

svītrots saistošo noteikumu 2. 
punkts, jo Ministru kabineta no-
teikumu Nr. 350 “Publiskas per-
sonas zemes nomas un apbūves 
tiesības noteikumi” 31. punktā 
dotais pilnvarojums attiecas uz 
saistību nodibināšanu, nevis no-
dibināto saistību grozīšanu. Tiek 
precizēts saistošo noteikumu 4. 
punkts, paredzot, ka 4. punktā 
noteiktais regulējums attiecas uz 
zemesgabaliem, kas nodots lieto-
šanā sakņu (ģimenes) dārza ierī-
košanai pilsētā.

3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz sabiedrību 
(mērķgrupām) un uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā.

Nav ietekmes.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātperso-

nām nav notikušas.
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Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests informē par 
šā brīža aktuālajām iespējām 
saņemt sociālo palīdzību un 
sociālos pakalpojumus:

1. Tuvojas 1. septembris, kas 
daudzām ģimenēm, kurās ir sko-
lēni, prasa papildus materiā-
los līdzekļus. Madonas novada 
pašvaldības Sociālais dienests 
atkārtoti informē, ka pama-
tojoties uz Saistošajiem notei-
kumiem Nr. 15 “Par Madonas 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem” pabalsts bērna iz-
glītībai tiek piešķirts trūcīgām 
un maznodrošinātām ģimenēm 
ar bērniem, pabalsts ir pare-
dzēts arī piecgadīgo un sešgadī-
go obligātās apmācības, vispārē-
jās pamatizglītības audzēkņiem 
vienreiz gadā – 75 eiro vienam 
bērnam trūcīgā ģimenē un 45 ei-
ro vienam bērnam maznodroši-
nātā ģimenē, pabalsta piešķirša-
nas pamats ir iesniegums.

Savukārt, pamatojoties uz 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 
16 “Par materiālās palīdzības 
pabalstiem Madonas novadā” 
pabalsts bērna izglītībai tiek pie-
šķirts daudzbērnu ģimenēm vis-
pārizglītojošo skolu, obligātās 
pirmsskolas izglītības iestāžu, 
vidējo profesionālo mācību ies-
tāžu audzēkņiem vienreiz gadā 
– 45 eiro vienam bērnam; trūcī-
gām un maznodrošinātām ģime-
nēm vidējo un vidējo profesionā-
lo mācību iestāžu audzēkņiem 
vienreiz gadā – 75 eiro vienam 
bērnam trūcīgā ģimenē un 45 
eiro vienam bērnam maznodro-
šinātā ģimenē un aizbildnībā 
esošiem vispārizglītojošo skolu, 
obligātās pirmsskolas izglītības 
iestāžu, vidējo profesionālo mā-
cību iestāžu audzēkņiem vien-
reiz gadā 45 eiro.  

Pabalsta piešķiršanas pa-
mats ir iesniegums un šim pa-
balstam nav noteikts termiņš, 
ģimenes ar bērniem šo pabalstu 
var saņemt vienu reizi gadā.

Iespēja saņemt sociālo palīdzību 
un sociālos pakalpojumus

Madonas novada pašvaldī-
ba projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 
“Vispārējās izglītības iestāžu 
mācību vides uzlabošana Mado-
nas novadā” ietvaros veic aktivi-
tātes gan  Madonas Valsts ģim-
nāzijā (Skolas iela 10, Madona), 
gan Madonas pilsētas vidusskolā 
(Valdemāra bulvārī 6, Madonā). 

Plānotajā Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēkā, Skolas ielā 10, 
Madonā aktīvi norit būvdarbi. 
Būvdarbus veic SIA “Woltec”, 
būvuzraudzību veic SIA “Būv-
rem”, autoruzraudzību veic SIA 
“Ceturtais stils”. Šobrīd būv-
darbi norit izstrādātā būvpro-
jekta “Madonas Valsts ģimnāzi-
jas ēku kompleksa un stadiona 
pārbūve” 1. kārtā “Savienojo-

šā korpusa pārbūve starp esošo 
ēku un sporta zāli” un 2. kārtā 
“Esošās sporta zāles un palīgtel-
pu pārbūve.  Pēc minēto kārtu 
pārbūves tiks uzsākta 3. kārta 
“Esošās skolas ēkas un palīgtel-
pu pārbūve”. Kopējās būvdarbu 
līguma izmaksas 4 170 351,43 
EUR. Plānotais būvdarbu izpil-
des termiņš – 30.08.2020. 

Madonas pilsētas vidusskolā 
tiek gatavota atkārtota iepirku-
ma procedūra būvdarbiem būv-
projekta “Madonas pilsētas vidus-
skolas ēku kompleksa un stadiona 
pārbūve” apjomam.  Šobrīd skolā 
tiek iegādātas jaunas ergonomis-
kas mēbeles mācību klasēm. Tiek 
iegādātas modernas un jaunas in-
formāciju tehnoloģijas. 

Projekta ietvaros  ir veikts 
iepirkums “Virtuves iekārtu 
piegāde un uzstādīšana Mado-
nas vidusskolai Valdemāra bul-
vārī 6, Madonā”, iepirkuma re-
zultātā līgums tiks slēgts ar 
SIA “Grandus” par kopējo līgu-
ma summu 145 195,77 EUR.

Projekta īstenošanas gaitā 
vēl tiks iegādātas ergonomis-
kas mēbeles un informāciju teh-
noloģijas gan Madonas Valsts 
ģimnāzijai, gan Madonas pilsē-
tas vidusskolai.

Sagatavoja  
INESE SOLOZEMNIECE,  

Attīstības nodaļas projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 

speciāliste

Lai apzinātu un godinātu 
personas par mūža 
ieguldījumu un sevišķiem 
nopelniem (vienreizējs 
izcils darbs vai ilgstoša un 
mērķtiecīga, panākumiem 
bagāta darbība) Madonas 
novada labā, tā izaugsmē 
un attīstībā, Madonas 
novada pašvaldība izsludina 
pretendentu pieteikšanu 
Madonas novada pašvaldības 
augstākajiem apbalvojumiem.

Saskaņā ar nolikumu ap-
balvojumu var piešķirt Mado-
nas novadā, Latvijas Republikā 
vai ārvalstīs dzīvojošai fiziskai 
personai, atsevišķos gadījumos 
arī Madonas novadā, Latvi-
jas Republikā vai ārvalstīs 
dzīvojošai juridiskai personai, 
personu grupai, kolektīvam vai 
organizācijai

Pretendentus apbalvojuma 
piešķiršanai ir tiesīga pieteikt 
pašvaldības domes pastāvīgā 
komiteja, pašvaldības domes 
deputāts, pašvaldības komisija, 
valsts vai pašvaldības iestāde, 
Madonas novadā dzīvojoša fizis-
ka persona vai Madonas novadā 
reģistrēta juridiskā persona vai 
organizācija.

Pieteikumā būtiski norādīt: 
par fizisku personu – vārdu, uz-
vārdu, dzīvesvietas adresi un 
kontaktinformāciju; dzīvesgaitas 
datus, nozīmīgāko darbu vai no-
pelnu aprakstu, par kuriem iero-
sina apbalvot attiecīgo personu; 
par juridisku personu – nosau-
kumu, juridisko adresi, darbības 
virzienu, nozīmīgāko darbu vai 
nopelnu aprakstu, kontaktinfor-
māciju, par kuriem ierosina ap-

balvot pretendentu.
Par sevišķiem nopelniem, 

mūža ieguldījumu Madonas no-
vada izaugsmē un attīstībā, par 
ieguldījumu kultūras, sporta, 
izglītības un saimnieciskajās 
jomās, kā arī Madonas no-
vada attīstībā kopumā, par 
nozīmīgu darba un dzīves jubi-
leju, par pilsonisko un sabiedris-
ko aktivitāti, pozitīva Madonas 
novada tēla veidošanu un nova-
da vārda popularizēšanu Mado-
nas novada pašvaldība piešķir 
trīs veidu apbalvojumus – Goda 
diploms un Goda zīme, Atzinī-
bas raksts un Pateicības raksts. 
Apbalvojuma piešķiršanu izvēr-
tē Apbalvojumu piešķiršanas ko-
misija.

Saskaņā ar nolikumu, kas at-
rodams www.madona.lv: pašval-
dība – dokumenti – noteikumi, 
nolikumi – pašvaldības noteiku-
mi, pieteikumi adresējami Mado-
nas novada pašvaldības Apbalvo-
jumu piešķiršanas komisijai un 
iesniedzami personiski vai ie-
sūtāmi pa pastu Madonas nova-
da pašvaldībai Saieta laukumā 
1, 101. kabinetā līdz šī gada 25. 
septembrim. 

Domes lēmums par apbalvo-
jumu piešķiršanu desmit dienu 
laikā pēc tā pieņemšanas tiks 
publicēts pašvaldības mājaslapā 
un nākošajā informatīvā izdevu-
ma “Madonas Novada Vēstnesis” 
numurā.

Apbalvotie tiks godināti 
pašvaldības organizētā apbalvo-
jumu pasniegšanas ceremonijā – 
šī gada 15. novembrī.

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana  
Madonas novadā

Aicinājums iesūtīt pieteikumus 
Madonas novada pašvaldības 
apbalvojumiem

2. Ikdienas darbā dienesta 
darbinieki saskārušies arī ar ne-
pieciešamību atkārtoti izstāstīt 
par pabalstu nozīmīgas dzīves 
jubilejā. Pamatojoties uz Sais-
tošajiem noteikumiem Nr. 16 
“Par materiālās palīdzības pa-
balstiem Madonas novadā” pa-
balsts nozīmīgas dzīves jubile-
jā ir vienreizējs un tiek piešķirts 
dzīves jubilejās personām, kuras 
sasniegušas septiņdesmit piecu, 
astoņdesmit, astoņdesmit piecu, 
deviņdesmit, deviņdesmit pie-
cu, simts un vairāk gadu vecu-
mu; ģimenēm laulību piecdes-
mit, sešdesmit,  septiņdesmit un 
vairāk gadu jubilejā. 

Pabalstu ir tiesības saņemt 
personai, kura deklarējusi savu 
pamatdzīvesvietu un pastāvīgi 
dzīvo pašvaldības administratī-
vajā teritorijā ne mazāk kā 5 ga-
dus. 

Personai, sasniedzot septiņ-
desmit piecu, astoņdesmit, as-
toņdesmit piecu, deviņdesmit, 
deviņdesmit piecu gadu vecumu, 
piešķir pabalstu 100 euro. Perso-
nai, sasniedzot simts un vairāk 
gadu vecumu, piešķir pabalstu 
200 euro. 

Ģimenei piecdesmit, sešdes-
mit, septiņdesmit un vairāk ga-

du laulību jubilejā piešķir pabal-
stu 100 euro. 

Pabalsta saņemšanai perso-
na Sociālajā dienestā iesniedz 
iesniegumu un uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un pa-
balsta kāzu jubilejā saņemšanai 
uzrāda laulības apliecību. 

3. Ar Madonas novada Domes 
lēmumu ir apstiprināta kārtība, 
kādā piešķir Madonas novada 
pašvaldības finansētos sociālos 
pakalpojumus (terapijas – mū-
zikas terapija, smilšu terapija, 
montesori, logopēds, ergotera-
peits, fizioterapija) bērniem un 
jauniešiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem. 

Īpašu uzmanību gribu vērst 
uz to, ka šos sociālos pakalpoju-
mus var saņemt arī bērni un jau-
nieši, kuriem nav noteikta inva-
liditāte. 

4. Aktualizējot projekta 
“Vid zeme iekļauj” ietvaros so-
ciālo pakalpojumu piešķiršanas 
un saņemšanas kārtību, aicinu 
tās personas un bērnu likumis-
kos pārstāvjus, aizbildņus un 
aizgādņus, kuri ir izvērtēti DI 
projekta ietvaros un kuriem ir 
izstrādāts individuālais atbalsta 
plāns, vērsties Sociālajā dienestā 
Parka ielā 4 Madonā, lai projek-
ta ietvaros varētu saņemt nepie-
ciešamos sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus.

Informēju, ka ar saistošajiem 
noteikumiem par sociālās palī-
dzības piešķiršanas kārtību un 
pabalstu apmēriem un sociāla-
jiem pakalpojumiem var iepazī-
ties Madonas mājaslapā – www.
madona.lv un saņemt skaidro-
jumu Sociālajā dienestā Madonā 
Parka ielā 4, kā arī pie sociāla-
jiem darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja  
ILZE JANSIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta  vadītāja 

vietniece

Madonas novada Sociālais dienests 
atrodas Parka ielā 4 Madonā.
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Sakarā ar to, ka Madonas 
iedzīvotājiem ir liela interese 
par pieslēgšanos pilsētas 
centralizētajai siltumapgādes 
sistēmai, sniedzam tuvāku 
informāciju par projektu 
“Siltumtīklu izbūve Madonā”. 

2019. gada 10. janvārī tika 
parakstīts līgums ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
par Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda projekta “Siltumtīklu 
izbūve Madonā” (identifikācijas 
numurs 4.3.1.0/18/A/031) īsteno-
šanu. Šī projekta ietvaros ir pa-
redzēts pieslēgt pilsētas centra-
lizētajai siltumapgādes sistēmai 
34 jaunus objektus, galvenokārt 
Valmieras, Liepājas, Ziedu, Ievu, 
Lazdu, Strazdu un Dumpu ielās. 

Būvdarbus šī projekta ietva-
ros veiks SIA “LOKŠIRS”. SIA 
“LOKŠIRS” ir uzsācis būvdar-
bus Valmieras ielā, pēc tam būv-
darbi tiks veikti Miera ielā. Būv-
darbu veicējs ir informējis SIA 
“Madonas Siltums”, ka veiks sil-
tumtrašu izbūvi vienlaicīgi ar 
siltummezgla izbūvi konkrētajā 
ēkā, tādā veidā cenšoties sagā-
dāt ēku īpašniekiem pēc iespējas 
mazākas ar būvniecību saistītas 
neērtības.

Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
par aktualitātēm siltumapgādes 
projektos novada teritorijā: 

“Apkures sezonā novadā – 
būs siltāk, bet par tādām pašām 
izmaksām. SIA “Madonas sil-
tums” šogad realizē četrus pro-
jektus siltumsaimniecībā, no 
tiem trīs ir pagastos: Barkavā, 
Aronas pagasta Kusā, Liezēres 
pagasta Ozolos, bet ceturtais – 
Madonas pilsētā. Minētajās vie-
tās tiek uzstādīti jauni apkures 
katli, kas nodrošinās kvalitatī-
vus šķeldas katlumājas pakal-
pojumus iedzīvotājiem. Tā ir 
vērtīga investīcija nākotnei, jo 
nākamajos 15–20 gados šajās 
vietās būs vērtīgs un efektīvs sil-
tuma avots, kas līdz šim ir sagā-
dājis problēmas pagastu iedzīvo-
tājiem.

Madonas pilsētā vairākās ie-
lās (Valmieras, Ziedu, Ievu, Lie-
pājas, Strazdu, Dumpu, Lazdu, 
Vidus un Miera) iedzīvotājiem 
tiks izbūvēti siltumtīkli, radot 
iespēju jauniem privātmāju ie-
dzīvotājiem izmantot SIA “Ma-
donas siltums” sniegtos pakalpo-
jumus. Šis ir ilgi gaidīts projekts, 
ko pirms 2019./2020. gada ap-
kures sezonas mums ir izdevies 
realizēt. Augustā paredzēts sākt 
vajadzīgos būvdarbus darba rea-
lizēšanai, līdz rudenim jāpa-
beidz.

Kopumā šie četri projekti 
(trīs katlumājas pagastos un sil-
tumtrases Madonas pilsētā) ir 
četru miljonu apmērā, no kuriem 
aptuveni puse ir Eiropas Savie-

nības fondu ietvaros apgūtā nau-
da, otra puse – kredīts, SIA “Ma-
donas siltums” līdzfinansējums. 
Šīs ilgtermiņa investīcijas, īpaši 
lauku reģionos, ļaus siltuma ta-
rifam, proti, maksai par siltum-
apgādi, noturēties vienlīdzīgam 
visā novada teritorijā. Tātad, ie-
guldot papildus naudu apkures 
katlu atjaunošanai un pagastu 
katlumājām ceļot efektivitāti, ie-
dzīvotājiem minimizējas risks 
cenu paaugstinājumam par ik-
mēneša siltumapgādi. Jaunajām 
katlumājām būs ievērojami ma-
zāks enerģijas zudums, kā arī 
kurināmā apjoms, ko patērē, lai 
sasniegtu vajadzīgo siltumu. Tā-
dējādi, veidojas ietaupījums, uz 
kuru rēķina pašvaldība spēs no-

turēt siltumapgādes tarifus sa-
līdzinoši zemus, lai nebūtu jāceļ 
iedzīvotājiem maksa par siltum-
apgādi.”

Jautājumi SIA “Madonas sil-
tums” valdes loceklim Uldim 
Lielvalodim pirms jaunās apku-
res sezonas:

1. Kā izdevās šiem projektiem 
piesaistīt ES fondu līdzekļus? Vai 
bija grūti izpildīt visas prasības 
šajā sakarā?

Projektus, kas attiecas uz 
katlu mājām četros pagastos: 
Barkavā, Aronas pagasta Ku-
sā, Liezēres pagasta Ozolos un 
Dzelzavā, kā arī siltumtrases uz 
Dzelzavas pagasta Aizpurvi un 
Madonas pilsētā, sākām izstrā-
dāt jau 2016. gadā. Viegli nebija, 
jo sastapāmies ar dažādām grū-
tībām. Pirmkārt, projektu saga-
tavošanas laikā būtiski mainījās 
projektu finansēšanas noteiku-
mi, kas sākotnēji paredzēja paš-
valdības līdzfinansējumu. Do-
mes deputātu atbalsts (30% no 
kopējām projekta izmaksām) ti-
ka saņemts, bet Ministru ka-
bineta noteikumu maiņa izslē-
dza šādu iespēju. Otrkārt, firma, 
kas veidoja projektu pieteikumus 
un tehniski ekonomiskos pama-
tojumus, neilgi pirms projek-
tu iesniegšanas termiņa CFLA 
(Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra), bankrotēja, līdz ar 
to ātrā laikā mums pašiem nā-
cās projektus izstrādāt līdz ga-
lam. Visi iesniegtie projekti kon-
kursa kārtībā tika izvērtēti un 
apstiprināti, par to liels paldies 
domes deputātiem un maniem, 
SIA “Madonas Siltums” darbi-
niekiem.

2. Investēt ilgtermiņā – vai 
tas nav riskanti?

Pamatā šiem projektiem ir 
ekonomiskais aprēķins, kas ti-
ka izskatīts CFLA ietvaros. Visi 
iesniegtie projekti ir apstiprinā-
ti, kas pierāda, ka tie ir rentab-
li un pareizā izvēle, domājot par 
nākotni. 

3. Vai varam gaidīt, ka sil-
tumapgādes tarifi pilsēta un pa-
gastos saglabāsies tādi, kādi tie 

ir tagad?
Mūsu mērķis ir strādāt eko-

nomiski, iespēju robežās sama-
zinot ražošanas izmaksas. Pēc 
visu projektu realizācijas un iz-
maksu izvērtēšanas vērsīsimies 
Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijā par vienota sil-
tumenerģijas tarifa apstiprinā-
šanu SIA “Madonas Siltums” 
apkalpošanas teritorijā. Pēc paš-
reizējiem aprēķiniem būtiskas 
izmaiņas tarifā nav paredzētas. 

4. Kādi ir plāni nākotnei – vai 
plānots centralizētos siltumap-
gādes pakalpojums piegādāt vēl 
kādu noteiktu ielu iedzīvotājiem 
pilsētā, kur tas tagad nav pie-
ejams?

Sākoties jaunajam plānoša-
nas periodam, cerēsim uz Eiro-
pas Savienības Kohēzijas fondu 
atbalsta iespējām. Kad būs infor-
mācija par šāda atbalsta iespēja-
mo saņemšanu, informēsim ie-
dzīvotājus. 

5. Kā rīkoties, ja apkures se-
zonā savā dzīvoklī/mājā rodas ar 
apkuri saistītas problēmas?

Jāvēršas pie savas mājas ap-
saimniekotāja. Mūsu atbildības 
robeža beidzas pie ievada siltum-
mezglā. 

Nobeigumā gribu novēlēt 
enerģiju un apzinīgumu mū-
su būvniekiem (SIA “P.M.G” – 
katlumāju projekti, SIA “LOK-
ŠIRS” – siltumtrases Madonā) 
veikt savu darbu atbildīgi, kva-
litatīvi un noteiktajos termiņos. 

Tāpat vēlamies atvainoties 
iedzīvotājiem par sagādātajām 
neērtībām. Ceram uz iedzīvotā-
ju sapratni. Jaunākā informāci-
ja tiks ievietota Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv sadaļā Aktualitātes. 
Savukārt, papildus informāci-
ju klienti, kuri ir pieteikušies uz 
šo projektu, var iegūt, zvanot pa 
tālr. 26564598 SIA “Madonas 
Siltums” siltumenerģētikas in-
ženierim Ivaram Grandānam.

Informāciju sagatavoja  
EDĪTE ARĀJA, 

SIA “Madonas Siltums”  
juriste

Siltumtīklu izbūve Madonā

Madonas novada pašval-
dība laikā no 23.10.2017. līdz 
22.07.2019. īstenoja  projektu 
Nr. 5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pār-
būve un lietus ūdeņu novades 
sistēmas izbūve industriālā te-
ritorijā Sauleskalnā, Madonas 
novadā”. 

Projekta mērķis ir Saules-
kalna ciema industriālās terito-
rijas revitalizācija, reģenerējot 
degradēto teritoriju atbilsto-
ši Madonas novada attīstības 
programmai 2013.–2020. ga-
dam, nodrošinot videi draudzī-
gu un vides ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi, radot jau-
nas darba vietas, piesaistot ne-
finanšu investīcijas, pārbūvējot 
ielas, kas nodrošina piekļuvi in-

dustriālajai teritorijai. 
Projekta īstenošanas gaitā 

veikta Kārļa un Sauleskalna ie-
las pārbūve 735 m, kas ir piekļu-
ves ielas degradētajai teritorijai, 
labiekārtošana, lietus ūdens ka-
nalizācijas un apgaismojuma iz-
būve projektā paredzētajās vie-
tās. Lai mazinātu SIA “Baltic 
Block” ražotnes radīto troksni 
un gaisa piesārņojumu ar koka 
putekļu skaidām, tika izbūvē-
ta aizsargsiena starp SIA “Bal-
tic Block” ražotni un Sauleskal-
na ielu.  

Projekta Nr. 5.6.2.0/16/I/011 
ietvaros tiks atjaunota degradē-
tā teritorija 4.1 ha platībā, kas 
pielāgota jaunu komersantu iz-
vietošanai vai esošo komersan-

tu paplašināšanai, lai sekmētu 
nodarbinātību un ekonomisko 
aktivitāti. 

Kopējās projekta izmaksas – 
899 433,95 EUR, no tām Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums – 764 518,86 EUR, 
valsts atbalsts – 33 728,77 EUR, 
pašvaldības līdzfinansējums – 
101 186,32 EUR. 

Sagatavoja  
INESE SOLOZEMNIECE, 

Attīstības nodaļas 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve 
industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā

Aizsargsiena.
Agra Veckalniņa foto  

Jaunais apkures katls Liezēres pagasta Ozolos.

Siltumtrases izbūve Valmieras ielā, Madonā.
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Siltumtīklu izbūve Madonā
Dzīves kastītēs – mazi lodziņi 
ar lielu saturu un katrā no 
tiem mēs varam ieraudzīt 
mazu figūriņu ar savu īpašo 
stāstu. Un šo sīko, bet tik 
izteiksmīgo pasauļu radītāja ir 
Liliāna Brüninga. 

Viņa ir uzaugusi Vaijē un 
pēc skolas beigšanas un īsa ap-
vedceļa reklāmas nozarē pabei-
gusi zeltkales apmācību. Un tad 
viņu skāra radošā dzirksts! Li-
liāna strādāja Beļģijā un Portu-
gālē, paplašinot savas zināšanas 
ar daudzām jaunām zelta apstrā-
des metodēm.

Pēc atgriešanās Vaijē viņa ap-
guva zobu tehniķes profesiju un 
tad viņai ienāca prātā ideja paga-
tavot kā dāvanu mazu figūriņu, 
kura rāpjas uz zoba.

Un radās Liliānas mazās pa-
saules.

Ikviens, kurš ir lasījis Džo-
natana Svifta romānu “Gulive-
ra ceļojumi”, atceras arī Liliputu 
zemi. Un šeit ir vēl viena asoci-
ācija: Lilianu draugi sauc par Li-
li, un viņa, tā sakot, rada lodzi-
ņus ar saviem “Liliputiem”.

Liliānas sīkās figūriņas ir ļo-
ti izteiksmīgas tieši savā niecī-
gumā. Tās ir samazinātas līdz 
būtiskajam, un māksliniecei iz-
dodas piešķirt tām kustības ie-
spaidu. Piemēram: Meitene, ku-
ra, lecot ar aukliņu, pārlec pāri 
savai ēnai, tātad pārvar sevi. Cil-
vēks, kurš ir nokavējis vilcienu 
un vēl cer to panākt. Golfa spē-
lētājs, kurš cenšas pārvarēt han-

                   Vaijes mākslinieces  
Liliānas Brüningas izstāde “Dzīves kastītēs”

gudrību, ikdienas notikumu un 
pasaku pasaules tematikas tēli.

Māksliniecei ir izdevies radīt 
īpaša veida dārgakmeņus. Kat-
rā no šīm situācijām ir savs zem-
teksts, slēptā nozīme, kuru mēs 
esam aicināti atklāt. 

Izstāde Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzejā ta-
pusi sadarbībā ar  Madonas sa-
draudzības pilsētu Vācijā Vaiji. 

Lai ieskatītos mazajās dzīvēs 
kastītēs, esat aicināti izstādi ap-
meklēt Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzeja izstā-
žu zālēs, foajē telpās Skolas iela 
10a. Izstāde būs apskatāma līdz 
20. septembim. 

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

dikapu!
Māksliniece vēlas rosināt uz 

pārdomām. Viņa ir intensīvi pē-
tījusi arī Austrumu relaksāci-
jas metodes un cenšas izteikt tās 
mākslas valodā. Kāds no dar-
biem ir apzeltīts, tā centrā ir sau-
li izstarojoša sieviete. Citos lodzi-
ņos redzami ir  pretstatu, dzīves 

Saules un košu pasākumu 
piepildīta, vasara aizrit. Ar 
patīkamu satraukumu jaunais 
mācību gads tuvojas ne 
tikai skolā, bet arī Bērnu un 
jauniešu centrā (BJC).

Gatavojoties jaunam darba cē-
lienam, Madonas BJC izvērtēts 
paveiktais iepriekšējā atskaites 
periodā. 2018./19. mācību gadā 
dažādos interešu izglītības pul-
ciņos darbojušies vairāk kā četri 
simti Madonas novada bērnu un 
jauniešu.

Latvijas valsts simtgadei vel-
tītā pasākumu cikla “Pilsoniskās 
līdzdalības un labo darbu mara-
tons” ietvaros rīkots Vidzemes 
novada skolēnu festivāls “Laiks 
labiem darbiem”, tāpat Latvijas 
izglītības un kultūras iestāžu 7.–
9. kl. tautisko deju kolektīvu ra-
došais pasākums “Spēlēju un 
dancoju”, Latvijas vispārizglītojo-
šo skolu un interešu izglītības ies-
tāžu šūšanas, modelēšanas, defi-
lē un citu programmu audzēkņu 
veidoto kolekciju modes ska-
te “Madonas pavasaris”, Mado-
nas reģiona skolēnu XII Latvijas 
skolu jaunatnes Dziesmu un deju 
svētku ieskaņas koncerts “Tūda-
liņ, tagadiņ saulītē rotājos”. Šie 
ir tikai daži no kuplā pasākumu 
klāsta, kuru veidošanā un norisē 
aktīvi līdzdarbojušies Madonas 
BJC audzēkņi un pedagogi. Bēr-
ni, kas iesaistās pulciņos, ar savu 
radošo devumu veiksmīgi star-
tējuši dažāda līmeņa konkursos, 
skatēs, koncertos, izstādēs nova-
da un valsts mērogā.

Lai arī gaidāmais mācību 
gads iezīmēsies ar mērķtiecīgu 
gatavošanos XII Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svēt-
kiem un ar tiem saistītām akti-
vitātēm, turpināsies arī ikdienas 
rosība interešu izglītības pulciņu 
darbā. 

Tāpat kā pērn, Madonas nova-
da bērniem un jauniešiem būs ie-
spēja iesaistīties 22 dažādu pulci-
ņu nodarbībās. Skatuves mākslas 
prasmes varēs apgūt teātra pul-
ciņā, teātra studijā “Pilnpiens”, 
teātra sporta pulciņā “Impro-
prieks” un leļļu teātrī “Delveri”. 

Mūzikas mīļiem saistošas būs 
nodarbības Bērnu mūzikas stu-
dijā un estrādes mūzikas studijā. 
Kustīgajiem – deju aerobika.

Tiem, kam tuva skaistumkop-
šana un mode, noderēs frizieru, 
stilistu pulciņā un studijā “Defi-
lē” gūtās prasmes.

Tehniskās jaunrades piekritē-
jiem Madonas BJC piedāvā robo-
tikas pulciņa un trases automode-

lisma pulciņa “Vabole” pedagogu 
sarūpētās aktivitātes.

Vizuāli plastiskās mākslas 
mīļotājus gaida saistošas aktivi-
tātes mākslas studijā “Tu visu 
vari!”, rokdarbu pulciņā “Mīļlie-
tiņas” un keramikas pulciņā.

Darbošanās ar dažādiem ma-
teriāliem plānota floristikas pul-
ciņā, savukārt, dabai draudzīgi 
saimniekot varēs mācīties Ļaudo-
nas un Mārcienas mazpulkos.

Kā ierasts, aizraujošas solās 
būt arī nodarbības kopā ar māj-
dzīvniekiem pulciņā “Ķepu ķepā, 
roku rokā, mācos kopā”.

Jaunākie apmeklētāji mīļi ai-
cināti uz krāsaino smilšu darbnī-
cu.

Konkrēts grafiks ar pulciņu 
nodarbību vietu un laiku būs pie-
ejams jaunā mācību gada sākumā 
Madonas novada pašvaldības mā-
jaslapā un citos saziņas līdzekļos.

Piedāvājums plašs, tomēr, ja 
kādam ir idejas vai ierosināju-
mi jaunu interešu izglītības prog-
rammu izveidei, aicinām par to 
informēt Madonas BJC, – rakstot 
uz bjc@madona.lv

Madonas BJC redzeslokā ir 
ne tikai interešu izglītība, bet arī 
darbs ar jauniešiem. Par tā kva-
litāti lielā mērā liecina godam 
nopelnītais un ar cītīgu darbu 
attaisnotais tituls “Latvijas jau-
niešu galvaspilsēta – 2018”. Ik-
dienā aktīvi darbojas jauniešu 
iniciatīvu centrs “Burbulis” un 
Madonas novada multifunkcio-
nālais jaunatnes iniciatīvu centrs 
“KUBS”, piedāvājot jauniešiem 
ne tikai saturīgi pavadīt savu brī-
vo laiku, bet arī iesaistīties sa-
biedriskajās aktivitātēs, veicot 
brīvprātīgo darbu un līdzdarbojo-
ties Madonas novada jauniešu do-
mē (MNJD). Par tradīciju kļuvuši 
jauniešu forumi, Jauniešu diena, 
jaunatnes lietu gada balvas “Sud-
raba gailis” pasniegšanas cere-
monija. Šogad veiksmīgi izvēr-
ties jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkurss. Realizēta ne viena vien 
lieliska ideja. Arī jaunajā mācību 
gadā jaunieši (13–25. g.) aicināti 
aktīvi piedalīties vietējo jaunie-
šu centru pasākumos, kā arī būt 
pilsoniski aktīviem un kopīgi ar 
MNJD veicināt jauniešu dzīves 
kvalitāti Madonas novadā. 

Madonas BJC pedagogi un 
jaunatnes darba organizatori ir 
atvērti jaunām idejām un gatavi 
ražīgai sadarbībai!

 
Informāciju sagatavoja  

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC jaunatnes  

darbiniece

Aicina Bērnu un 
jauniešu centrs

Madonas novada bibliotēka 
vienmēr ir bijusi atvērta 
sadarbībai ar autoriem, 
māksliniekiem, iestādēm, 
ikvienu, kurš vēlas 
sadarboties. 

Arī jaunais mācību gads nebūs 
izņēmums – skolām piedāvāsim 
dažādu formu un satura aktivitā-
tes – stundas ārpus skolas telpām, 
kuras vada paši pedagogi, biblio-
tekārās stundas, kuru laikā sko-
lēnus iepazīstinām ar bibliotēkas 
piedāvājumu, izglītojam par infor-
mācijas meklēšanas iespējām, me-
dijpratību, drošību internetā, ko-
pīgas lasīšanas nodarbības u.c.

Sadarbībā ar Latvijas Nere-
dzīgo bibliotēku piedāvāsim sa-
viem esošajiem un potenciālajiem 
lasītājiem audiogrāmatas un izde-
vumus Braila rakstā. Pielāgotā li-
teratūra īpaši saistoša ir neredzī-
gajiem un vājredzīgajiem reģiona 
iedzīvotājiem, cilvēkiem ar uztve-
res traucējumiem vai citādām la-
sīšanas grūtībām, personām, ku-
ras fizisku traucējumu dēļ nespēj 
noturēt grāmatu, rīkoties ar to, 
fokusēt skatienu vai kustināt acis 
tādā mērā, kāds parasti būtu ne-
pieciešams lasīšanai, arī atgūsto-
ties pēc acu operācijas. 

Sadarbībā ar Kultūras infor-
mācijas sistēmu centru, izdevnie-
cību “Zvaigzne ABC” un apgādu 

“Mansards” saviem lietotājiem 
piedāvājam iespēju lasīt elek-
troniskās grāmatas 3td eGRĀ-
MATU bibliotēkā (3td.lv), kas ik 
trešdienu tiek papildināta ar 3 
jaunām egrāmatām. Ja vēlaties 
kļūt par eGRĀMATU bibliotē-
kas lietotājiem, nāciet uz bibliotē-
ku, mēs jums palīdzēsim.

Sadarbībā ar Nacionālo Kino 
centru un Kultūras informācijas 
sistēmu centru saviem apmeklē-
tājiem piedāvājam skatīties vai-
rāk nekā 200 latviešu filmas, kas 
apkopotas portālā www.filmas.lv.

Ikvienam interesentam piedā-
vājam plašu spēļu kolekciju, ko ie-
spējams ņemt līdzi uz mājām. Spē-
ļu krājumā ietilpst prāta spēles, 
psiholoģiskās, atjautības, komuni-
kācijas un izveicības spēles. Spēles 
var kļūt par lielisku rīku, kā satu-
vināt ģimeni – kopīgi spēļu vaka-
ri, kopīga darbošanās rada daudz 
prieka, turklāt vēl attīsta domāša-
nu, reakcijas spējas un izglīto.

Dažādām vecuma grupām un 
interešu lokam piedāvājam audio-
vizuālos materiālus CD un DVD 
formātos, dodot iespēju mājās 
klausīties mūziku un skatīties fil-
mas.

Un, protams, nedrīkst aiz-
mirst arī par bibliotēkas pamat-
vērtībām – grāmatām, žurnāliem 
un avīzēm. Ik mēnesi grāmatu 
krājums tiek papildināts vidēji ar 
100 jaunām grāmatām un aptuve-

ni 80 dažādiem žurnālu nosauku-
miem.

Septembrī atsāksies tikša-
nās ar autoriem. Šobrīd Madonas 
bibliotēkā tiek realizēti 2 Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstītie 
projekti: pieaugušajiem – “Pārla-
pojam grāmatas kopā ar autoru”  
(pirmā tikšanās ar Karīnu Rač-
ko notika aprīlī),  27. septembrī 
būs iespēja tikties ar latviešu lite-
ratūrzinātnieci, valodnieci, pub-
licisti, rakstnieci un politiķi, LU 
Humanitāro zinātņu profesori Ja-
nīnu Kursīti. 

Popularizējot latviešu bērnu 
un jauniešu literatūru, projektā 
“Labu labā grāmata: lasām ko-
pā ar autoru” 17. septembrī  jau-
niešiem piedāvājam tikšanos ar 
Aneti Felkeri – grāmatas “Zēns, 
meitene, internets un gadījums” 
jauno daudzsološo autori. Plānota 
arī tikšanās ar  daudzu bērnu un 
jauniešu grāmatu rakstnieci Liliju 
Berzinsku, datums tiks precizēts.

19. septembrī plkst. 17.00 aici-
nām uz bibliotēku, lai piedalītos 
Dzejas dienu pasākumā, tiekoties 
ar rakstnieku novadnieku Leonu 
Briedi – “Meistarklase ar autoru 
“Dzejas filozofija radot un tulko-
jot””.

Informāciju sagatavoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Sadarbība ļauj paplašināt piedāvājumu

Mākslinieces izstādes atklāšanā Ērgļos šī gada jūnijā Vaijes delegācijas laikā.
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Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatori izziņo 
2019. gada rudens uzņemšanu 
un aicina jaunos uzņēmējus 
un biznesa ideju autorus 
pieteikties pirmsinkubācijas 
vai inkubācijas programmai.

No 2019. gada 30. augusta līdz 
20. septembrim tiks atvērta pietei-
kumu pieņemšana dalībai pirmsin-
kubācijas un inkubācijas program-
mā piecpadsmit LIAA biznesa 
inkubatoros visā Latvijā, tostarp – 
Madonā. Atbalsta programmām 
aicināti pieteikties fiziskas perso-
nas un uzņēmumi, kuri nav reģis-
trēti ilgāk par trim gadiem.

Pieteikumus varēs iesniegt 
klātienē jaunrades festivālā 
iNOVUSS Biznesa inkubatoru 
koprades terasē. Pēc festivāla 
Madonas, Gulbenes, Varakļānu, 
Ērgļu, Lubānas un Cesvaines no-
vadu uzņēmīgie cilvēki un jaunie 
uzņēmēji to varēs izdarīt LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā 
(Blaumaņa ielā 3, Madonā), kā 
arī elektroniski, nosūtot elektro-
niski parakstītu pieteikumu uz 
liaa@liaa.gov.lv līdz 2019. gada 
20. septembra plkst. 23.59.

Pirmsinkubācijas program-
ma ir piemērota gan fiziskām, 

gan juridiskām personām, kuras 
vēlas izvērtēt savas biznesa ide-
jas dzīvotspēju. Sešu mēnešu ga-
rumā tā sniedz dalībniekiem visu 
nepieciešamo savas biznesa idejas 
attīstīšanai – aprīkotas darba tel-
pas, mentoru un citu uzņēmēju 
atbalstu, seminārus un mācības, 
kas palīdz risināt viņu biznesa iz-
aicinājumus, kā arī vērtīgus kon-
taktus un dalību lielākajā jauno 
uzņēmēju kopienā Latvijā. 

Inkubācijas programmā papil-
dus pirmsinkubācijas atbalstam 
dalībnieks saņem 50% līdzfinan-
sējumu biznesa attīstībai nepie-
ciešamo pakalpojumu iegādei, 
piemēram, grāmatvedībai, telpu 
nomai, dizainam, mārketingam, 
tehnoloģiskajām konsultācijām 
un prototipu izstrādēm, sertificē-
šanai, laboratoriju izmaksām u.c. 
Tāpat iespējams iegūt grantu līdz 
EUR 10 000 pakalpojuma izmak-
su segšanai un līdz EUR 5 000 ra-
žošanas iekārtu un izejmateriālu 
izmaksu segšanai.

Pašlaik kopumā LIAA bizne-
sa inkubatoros ir 749 dalībnie-
ki. No tiem 296 pirmsinkubāci-
jas programmā pārbauda savas 
biznesa idejas dzīvotspēju un 453 
dalībnieki ir uzņemti inkubācijas 
programmā. Kopš LIAA biznesa 
inkubatoru izveides pirmsinku-
bācijas programmu sešu mēne-

Piesakies Madonas biznesa 
inkubatora atbalstam!

Biznesa inkubatoru atbalsta programma

Pirmsinkubācija Inkubācija

Kas tev ir šobrīd? ideja uzņēmums

Uzņemšana, piesakies jebkurā laikā * martā un 
septembrī

Programmas ilgums līdz 6 mēnešiem līdz 4 gadiem

Kopstrādes telpas darbam

Bezmaksas konsultācijas

Apmācības, semināri

Mentoru un citu uzņēmēju konsultācija

50% līdzfinansējums dažādiem mārketinga, 
prototipēšanas, finanšu, IT, juridiskajiem 
pakalpojumiem, aprīkojumam un izejmateriāliem

50% līdzfinansējums tirgus izpētei (konferences, 
eksporta konsultācijas, aģentu pakalpojumi u.c.)

* Dažos inkubatoros pieteikšanās notiek tikai konkrētos un iepriekš izsludinātos laikos. Precīzāku 
informāciju skaties inkubatori.magneticlatvia.lv

šu garumā ir izgājuši 809 bizne-
sa ideju autori.

LIAA Biznesa inkubatoru 
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvot-
spējīgu un konkurētspējīgu uz-
ņēmumu izveidi un attīstību, no-
drošināt fiziskas personas un 
uzņēmumus ar uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai idejas attīstīša-

nai nepieciešamo vidi, koprades 
telpu, jauno uzņēmēju kopienu, 
konsultācijām, mācībām, tīkloša-
nās pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un līdzfinan-
sējumu biznesa attīstībai. LIAA 
Biznesa inkubatori ir finansēti 
ERAF projekta “Reģionālie biz-

nesa inkubatori un radošo indus-
triju inkubators” ietvaros.

Piesakies konsultācijai un 
kļūsti par daļu no strauji augo-
šās biznesa inkubatoru kopienas!

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas biznesa inkubatora 
vecākais projektu vadītājs
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SIA “NeuroPhys”  
Madonas biznesa nedēļas 
ietvaros aicina ikvienu uz 
pieredzes apmaiņas un lekciju 
ciklu vienas dienas garumā par 
uzņēmējdarbību un uzturu,  
kur ar nelielo, bet visnotaļ 
interesanto pieredzi sava 
uzņēmuma izveidē dalīsies 
Inese Irbe, bet par un ap uzturu 
interaktīvā veidā stāstīs un 
rādīs uztura speciāliste  
Maija Ceruka. 

PROGRAMMA:
„UZŅĒMĒJDARBĪBA MEDICĪNĀ  
UN UZTURS IKDIENĀ”
10. septembrī 10.00–17.00
Raiņa 34b, Madonā,
SIA „NeuroPhys” 

10.00–10.05 Pasākuma atklāša-
na. 

10.05–10.30 Pieredzes stāsts. Ar 
nelielo, bet visnotaļ interesan-

to pieredzi sava uzņēmuma iz-
veidē SIA “NeuroPhys” – no 
idejas līdz realizācijai –dalī-
sies Inese Irbe.

10.30–11.00 Lekcija. „Bada un sā-
ta sajūta – dabīgie svara kon-
troles mehānismi”. Uzzināsi, 
kā mēs saprotam, kad nu laiks 
ēst un kad pietiek ēst (un kāpēc 
pēdējo reizēm „nesaprotam”).

11.00–11.15 Papļāpāšana par un 
ap ēdienu. Tavi jautājumi uz-
tura speciālistei Maijai Ceru-
kai un neiroloģei Inesei Irbei.

11.15–11.45 Lekcija. „Ēdiena ce-
ļojums organismā.” Ieskatī-
simies mūsu ledusskapī un 
virtuves plauktos, lai uz sa-
vu ēdienu palūkotos nedaudz 

„caur mikroskopu” – lai iepa-
zītu savu organismu, kā nelie-
lu bioķīmisko laboratoriju.

11.45–12.00 Pieredzes stāsts. 
Katram savs laiks un argu-
menti, kad uzsākt labu ēšanas 
praksi.

12.00–12.20 Pacienāšanās. Varē-
si iepriecināt savu organismu 
ar nelielām uzkodām un ie-
dzet kādu siltu vai aukstu dzē-
rienu.

12.20–12.40 Lekcija. ”Ikdienas 
rādītāji, kas atklāj, vai ēdiena 
izvēle ir atbilstoša Tev?” Uz-
zināsi, kādi parametri jāņem 
vērā, lai konstatētu, ka ēdu 
pareizi vai tomēr ir kas uzla-
bojams – bez pārspīlējumiem. 

12.40–13.20 Prakse. Gatavojam 
brokastis pusdienās! Mēs ga-
tavojam, Jūs skatāties, ko-
mentējiet, jautājiet. Un, pro-
tams, kad gatavs, nogaršojiet!

13.30–13.50 Lekcija. „Fiziskās ak-

tivitātes ikdienā – ilgtermiņa 
veselības garants.” Fiziotera-
peite Zane Preisa pastāstīs un 
uzskatāmi parādīs, kā un cik 
daudz nepieciešams, lai sagla-
bātu labu fizisko formu. 

13.55–14.20 Lekcija. „Diētas – 
gribēju kā labāk, sanāca kā 
vienmēr.” Apskatīsim “po-
pulārās” diētas, Fast food, 
kā arī  “klasiski vienkāršais 
ēdiens”. Kuri ir tie „grābek-
ļi” uz kuriem „kāpjam” savās 
diētās? 

14.30–15.00 Ekskursija. „Ieskats 
SIA „NeuroPhys” praksē”. Uz-
zināsi dažas nianses par ārst-
niecības iestādes darbinieku 
ikdienas darbu, tā specifiku, 
izaicinājumiem. 

15.00–17.00 Sarunas ļoti nefor-
mālā gaisotnē. Parunāsim!

INESE IRBE,  
SIA “NeuroPhys”

22. augustā Aronas 
pagastā, Madonas novadā, 
notika valsts nozīmes 
industriālā pieminekļa – 
Strūves ģeodēziskā loka 
punkta “Nesaules kalns” – 
atjaunošanas pasākums, 
piedaloties Aizsardzības 
ministrijas parlamentārajam 
sekretāram  
Mārtiņam Staķim.

Strūves ģeodēziskā loka pun-
kta “Nesaules kalns” atklāša-
na notiek starpvalstu sadarbī-
bas projekta “Strūves maršrutu 
tīkls” ietvaros. Projekta aktivi-
tātes norisinās no 21. līdz 23. 
augustam Ērgļu, Madonas un 
Cesvaines novados, sniedzot ie-
spēju iedzīvotājiem apmeklēt 
trīs Strūves ģeodēziskā loka 
punktus – Sestukalns (Ziestu 
kalns),  Gaissakalns (Gaiziņš) 
un Nessaulekalns (Nesaules 
kalns), piedalīties izzinošā kon-
ferencē par Strūves ģeodēzis-
kā loka vēsturi Latvijā, Strūves 
monētu kaltuves atklāšanā u.c. 

“Nesaules kalns” ir otrais 

21. septembrī 
“Mārcienas 
pagasta 
ekspedīcija”
Šī gada 21. septembrī 
(sestdienā) aicinām 
doties izzinošā braucienā 
“Mārcienas pagasta 
ekspedīcija”. Pasākums tiek 
organizēts kā ekskursija 
grupas vadītāja pavadībā, 
kurā dalībnieki brauc ar 
savām automašīnām. Dienas 
gaitā tuvāk iepazīsim 
Mārcienas pagastu un 
maršrutā nobrauksim ap  
25 kilometriem.  

Programma:

11.00 Tikšanās stāvlaukumā 
pie Smeceres kroga.

Kalna Jurgāres. Piemājas 
saimniecība specializējusies 
ekoloģisku mājas olu ražošanā. 
Dējēju pulku veida  ap 10 
šķirņu dažādu putnu: vistas, 
zosis, pīles, tītari.  Tiksimies ar 
saimnieku Gvido Čerbakovu un 
dzirdēsim interesantus stāstus 
par putnkopību.

Lejas Vāveres. Šķirnes 
lopu saimniecība, kas 
specializējusies Angusa gaļas 
liellopu audzēšanā. Piemājas 
saimniecībā tiek attīstīta 
arī gaļas pārstrādes līnija – 
desu cehs un gaļas produktu 
kulinārija. Tiksimies ar 
darbīgo saimnieci Ievu Galiņu.

Kalna Lāči. Tiksimies 
ar lauku mājas saimnieci 
Zandu Buzinu, uzzināsim par 
Mārcienas “Aizkalniešiem” un  
dzīvošanu blakus Krustkalnu 
rezervātam, no kalna gala 
redzēsim Svētes ezeru un 
nostāstiem apvīto pussalu 
Velna pirksts. 

Pusdienu pikniks (līdzi 
savas maizītes un sedziņa, uz 
kuras pļaviņā sēdēt).

Mārciena var lepoties ar 800 
gadu seniem kultūrvēstures 
notikumiem. Senākie notikumi 
vairs tikai teikās un nostāstos, 
bet pēdējais gadu simts vēl 
saglabājis daudzas uzskatāmas 
liecības: pabūsim kādreizējās 
pils saimniecībā, PSRS armijas 
ciemā, bijušajā oficieru namā 
un citās ciema kultūrvidi 
raksturojošas vietās. Mārcienu 
mums izrādīs Uldis Liniņš un 
Zanda Buzina.

Celmiņi. Tiksimies ar lauku 
mājas saimnieci, farmaceiti 
Valentīnu Dāboliņu. Sarunas 
par veselības stiprināšanai 
noderīgiem ārstniecības 
augiem un ārstniecisko tēju 
degustācija.  

17.00 Pasākuma noslēgums. 

Pasākums notiks āra 
apstākļos – nepieciešams 
piemērots apģērbs. 
Pieteikšanās no 10. līdz 
20. septembrim  
(tel. 29130437). Dalībnieku 
skaits ir ierobežots. Pasākumu 
organizē Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļa.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas 

tūrisma darba organizatore

Aicinām uz lekcijām par uzņēmējdarbību un uzturu

Strūves ģeodēziskā loka punkta “Nesaules kalns” 
atjaunošanas pasākums

Strūves ģeodēziskā loka punkts 
Latvijā, kura atjaunošanā pie-
dalījusies Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra. Pirmais 
Latvijā atjaunotais Strūves loka 
punkts “Arbidāni” atrodas Sēl-
pils pagastā, Salas novadā un tas 
tika atklāts pagājušā gada sep-
tembrī. 

Strūves ģeodēziskais loks ir 
unikāla 19. gadsimta ģeodēzis-
ko uzmērījumu sistēma zemes iz-
mēru un formas noteikšanai, kas 
tiek uzskatīta par vienu no cilvē-
ces vēsturē vērienīgākajām Ze-
mes uzmērīšanas kampaņām. 
Laikā no 1816. līdz 1855. gadam 
to īstenoja Frīdrihs Georgs Vil-
helms Strūve un Karls Tenners. 

Strūves loks stiepjas no Nor-
vēģijas Ledus okeāna piekrastes 
līdz Donavas grīvai pie Melnās 
jūras, un uz zemes virsmas at-
zīmēts ar ģeodēziskajiem punk-

tiem, kuri šķērso desmit valstu – 
Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, 
Krievijas, Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrai-
nas un Moldovas – teritorijas.

Ģeodēziskais loks tiek defi-
nēts kā viena no metodēm Ze-
mes izmēru un formas noteikša-
nai, izmērot triangulācijas ķēdes 
garumu un meridiāna loka gala 
punktu astronomiskās koordinā-
tas. 

2005. gadā Strūves ģeodēzis-
kais loks tika iekļauts UNESCO 
Pasaules mantojuma sarakstā 
kā unikāla sava laika garākā un 
precīzākā ģeodēzisko mērījumu 
sistēma un izcila zinātnes vēstu-
res un tehnikas attīstības liecī-
ba. UNESCO Pasaules mantoju-
ma sarakstā kopumā iekļauti 34 
Strūves ģeodēziskā loka punkti.

Pasaulē Strūves ģeodēziskais 
loks ir vienīgais kultūrvēsturis-

kais piemineklis, kas šķērso 10 
valstu teritoriju un nav identifi-
cējams pēc nacionālas kultūras 
pazīmēm. Latvijā tas šķērso 11 
pašvaldības Vidzemes un Zem-
gales reģionā.

Madonas novada fonds pro-
jekta ietvaros ir izdevis speciā-
lu tūrisma maršrutu brošūru 
“Strūves ģeodēziskais loks”, ku-
rā ir iekļauta informācija par 
trīs Vidzemes augstienes vēstu-
riskajiem Strūves ģeodēziskā lo-
ka punktiem. Tas ceļotājiem ļaus 
iztēloties 200 gadus senus no-
tikumus, saistītus ar astrono-
miskiem un ģeodēziskiem mē-
rījumiem, un iepazīt šodienas 
kultūrtelpu Ērgļu, Madonas un 
Cesvaines apkārtnē. 

Informāciju apkopoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras pārstāvis kopā 
ar Aizsardzības ministrijas 
parlamentāro sekretāru  
Mārtiņu Staķi.

Darba grupas pēc veiksmīgi īstenota projekta pie atjaunotā punkta Nesaules kalnā, Aronas pagastā.
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

14. septembrī (sestdien) 
plkst. 10.30 Lubānas pilsētā 
pie tūrisma centra aicinām 
pulcēties tos, kuriem patīk 
ielūkoties dabā. 

Pētīt, izzināt un iepazīties ar 
mazāk pazīstamām gļotsēnēm 
un sūnu sugām, kas atrodas Sel-
džu ozolu audzē, dabas lieguma 
“Lubāna mitrājs” teritorijā. Zi-
nāšanās dalīsies dabas fotogrāfe, 
sēņu pazinēja – Julita Kluša un 
sūnu speciālists Ansis Opmanis. 

Tikšanās punkts: Pie Lubā-
na novada tūrisma un kultūrvēs-
turiskā mantojuma centra, Oska-
ra Kalpaka iela 4, Lubāna (X: 
665752, Y: 6309848). 

Tikšanās laiks: plkst. 10.30.
Pēc pulcēšanās visi kopā dosi-

mies ar automašīnām uz pārgājie-
na sākuma punktu, lai aptuveni 
trīs stundu gājienā izzinātu gļot-
sēņu un sūnu pasauli, Seldžu ozo-
lu audzi un dabas liegumu „Lu-
bāna mitrājs”. Pārgājienā laikā 
veidosim sarakstu ar piefiksēta-

Sēņu un sūnu izziņas 
pārgājiens uz Seldžu ozolu 
audzi dabas liegumā  
“Lubāna mitrājs”

Baudot brīnišķīgu laiku, 
Vestienas skaistās dabas 
ainavas, mājinieku viesmīlību 
un organizatoru paveikto, 
17. augustā Vestienā 
norisinājās Madonas novada 
pašvaldību darbinieku un 
viņu ģimenes locekļu sporta 
spēles. 

Šogad piedalījās 12 pašval-
dību komandas, kuras savas 
prasmes izmēģināja 9 komandu 
un 5 individuālajos sporta vei-
dos. Šķēršļu joslā visveiksmīgāk 
startēja Aronas komanda, mak-
šķerēšanā – meistarīgākā Kals-
navas komanda (Viktors Ūdris), 
zolītē – Liezēres komanda (Jānis 
Stepiņš), cīņā uz baļķa – www.
madona.lv komanda, pludma-
les volejbolā – Barkavas koman-
da, balonu cīņās – www.madona.
lv komanda, šautriņu mešanā – 
www.madona.lv komanda, spor-
ta organizatoru cīņās – Aronas 
komanda (Vents Ikaunieks) un 
pagastu pārvalžu vadītāju cīņās 
labākais Valdis Gotlaufs (Prau-
liena). Individuālajos veidos la-
bākie: orientēšanās labirintā 
– Rita Kromāne un Vents Ikau-
nieks, florbola metienos – Vikto-
rija Brutāne un Vents Ikaunieks, 
pingpong spainī – Liene Kokore-
viča un Emīls Āboliņš, šaušanā 
ar pneimatisko šauteni – Elīna 
Mālniece un Valdis Grundma-
nis, šautriņu mešanā – Māris 
Gailums un Lana Stradiņa.

Kopvērtējumā par 2019. ga-
da Madonas novada pašvaldī-
bu sporta spēļu uzvarētājiem 
ar 22,5 punktiem kļuva koman-
da www.madona.lv, 2. vietā, at-
paliekot tikai par vienu punktu, 
ar 23,5 punktiem – Praulie-
nas pagasta komanda, bet tre-
šajā vietā, tikai pateicoties vai-
rākām izcīnītajām augstākām 
vietām komandu sporta veidos, 
ar 43 punktiem Aronas pagasta 
komanda, ceturtajā vietā arī ar 
43 punktiem Sarkaņu pagasta 
komanda, piektajā vietā ar 43,5 
punktiem Mārcienas pagasta ko-

Pašvaldību sporta spēlēs Vestienā –  
uzvar www.madona.lv komanda

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Barkavas struktūrvienībā  
turpinās audzēkņu uzņemšana 
2019./2020. mācību gadam

Izglītības programma Mācību ilgums Iepriekšējā izglītība
Viesnīcu pakalpojumi 4 gadi 9 klases

Būvdarbi 4 gadi 9 klases
Augkopība 4 gadi 9 klases

Skaistumkopšanas  
pakalpojumi

1,5 gadi 
Bez vecuma ierobežojuma

12 klases

Augkopība 1,5 gadi 
Bez vecuma ierobežojuma

12 klases

l   Stipendija  
līdz 150 EUR
l   Dienesta viesnīca (maksa 
5 EUR mēnesī)
l   Ēdnīca (Madonas 
novada izglītojamajiem 
brīvpusdienas)

Brīvā laika iespējas:

l   Valsts militārā apmācība
l   Sporta pulciņi
l   Ansamblis
l   Bibliotēka, lasītava
l   Baseins, pirts
l   Pasākumi, grupu vakari
l   Ekskursijas, konkursi

jām un atrastajām sēņu, gļotsēņu 
un sūnu sugām, kas tieši rakstu-
rīgas pārgājiena teritorijai – Sel-
džu ozolu audzei, tas būs vērtīgs 
ieguldījums teritorijas izziņā.

Uz pārgājienu aicināts ikviens 
zinātkārais, kas vēlas pavadīt da-
ļu dienas, iegūstot jaunas zinā-
šanas un iepazīstot Seldžu ozolu 
audzi. Īpaši aicinām ģimenes ar 
bērniem, jo pārgājiena maršruts 
nebūs sarežģīts, līdz ar to pārgā-
jiens draudzīgs bērniem, lai dotu 
viņiem iespēju izzināt un atklāt.

Līdzi ņemam pusdienu maizī-
tes un/vai kādu citu našķi, pārgā-
jiena laikā paredzēta piknika pau-
ze.

Seldžu ozolu audze atrodas da-
bas liegumā „Lubāna mitrājs” – 
teritorijā ir atrodamas dabas vēr-
tības kā izcila ozolu mežaudze, kā 
arī jauki ozolu, gobu, ošu meži upju 
krastos, kas Latvijā ir reti sastopa-
mi biotopi. Seldžu ozolu audze at-
bilst gandrīz 24 futbola laukumu 
kopplatībai, kopā 17 ha. Pārgājie-
na laikā iepazīsim daļu no šīs teri-
torijas. Lai izzinātu sēņu pasauli, 
nepieciešama ir teritorija ar daudz 
trūpošu dažāda izmēra kritalām, 
uz kurām sēnes aug. (Informācija: 
www.lubanaspuse.lv)

Dalība pasākumā bez maksas.
Pieteikšanās un papildus in-

formācija par tālr. 29234956 
vai uz epastu: lubanamitrajs@
gmail.com

Pasākumu organizē un 
informāciju sagatavoja  

Lubāna mitrāja  
informācijas centrs

manda un sestajā vietā ar izcīnī-
tajiem 47 punktiem  – Barkavas 
pagasta komanda.

Kopvērtējuma 1.–6. vietu ie-
guvējas komandas, komandu 
sporta veidos 1.–3. vietu ieguvē-
jas un individuālajos sporta vei-
dos 1.–3. vietu ieguvēji saņēma 
Madonas novada pašvaldības sa-
rūpētos kausus un medaļas.

Paldies visiem pagastiem par 
piedalīšanos sporta spēlēs. 

Paldies sacensību galvenajam 
tiesnesim Jurim Švarcam un viņa 
tiesnešu komandai, Vestienas pa-
gasta pārvaldei, Vestienas pamat-
skolai un pavārēm par sadarbību.

Uz tikšanos 2020. gada paš-
valdību sporta spēlēs Praulienā!

Informāciju sagatavoja  
MĀRIS GAILUMS, 

Madonas novada pašvaldības 
sporta darba organizators

Sacensību atklāšanā valda prieks un sportisks azarts.

Ļaudonas pagasta komanda izbauda sagatavotos pārbaudījumus.

Cīņā metusies Aronas pagasta komanda, kopvērtējumā iegūstot 3. vietu.


