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numurā:

“Madonas Drauga karte” ir lojalitātes karte, kuru iegādājoties Madonas novada pašvaldības Tūrisma 
informācijas centrā (Skolas ielā 10a, Madonā), tās īpašnieks saņems dažādas atlaides tūrisma, aktīvās 
atpūtas, ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumiem Madonas novadā. 
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“Madonas Drauga karte” 
Priekšrocības, atlaides un piedāvājumi gada garumā!

2019. gadā Madonas novada 
pašvaldībā tiek īstenoti 3 grantu 
konkursi uzņēmējdarbības 
atbalstam:

Biznesa ideju konkurss “Madona 
var labāk!” – tā ietvaros, 
pašvaldība piešķir līdzfinansējumu 
jauno un esošo uzņēmēju biznesa 
ideju projektiem, kas paredz – 
jaunu darba vietu radīšanu, 
jaunu produktu vai pakalpojumu 
veidošanu, kā arī komercdarbībai 
ar tiešām eksporta pazīmēm. 
Maksimāli pieļaujamais 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir 4000 eiro. 

Uzņēmēju sadarbības projektu 
konkurss, kas paredz pašvaldības 
līdzfinansējumu Madonas 
novadā reģistrēto mazo un 
vidējo uzņēmumu mārketinga 
aktivitātēm, uzņēmumu 
konkurētspējas veicināšanai un 
preču noieta tirgus paplašināšanai. 
Pašvaldības līdzfinansējumu 
piešķir uzņēmumu grupai, 
kura sastāv no vismaz trīs 
dažādiem komersantiem. Vienas 
komercsabiedrību grupas 
projektam maksimāli pieļaujamais 
pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir 1000 eiro. 

Grantu konkurss “Sertifi kācijas un 
standartu ieviešana uzņēmumā” – 
tiek piešķirts pašvaldības 
līdzfinansējums Madonas 
novada uzņēmumu kvalitātes, 
vides, darba drošības, pārtikas 
drošības vai energopārvaldības 
sistēmas ieviešanas uzņēmumā 
audita pakalpojuma veikšanai un 
dokumentācijas sagatavošanai. 
Maksimālā atbalsta intensitāte 
iesniegtajam projektam konkursa 
ietvaros ir 50% no kopējām 
attiecināmajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 1000 eiro.

Visu pašvaldības grantu 
konkursu pieteikumu iesniegšana 
un izskatīšana 2019. gadā tiek 
noteikta 5 reizes gadā. Konkursu 
pieteikumu iesniegšanas termiņi 
ir līdz:
• 2019. gada 28. februāra 

plkst.16.00;
• 2019. gada 30. aprīļa 

plkst.16.00;
• 2019. gada 28. jūnija plkst.16.00;
• 2019. gada 30. augusta 

plkst.16.00;
• 2019. gada 31. oktobra 

plkst.16.00.
Ar konkursu nolikumiem var 

iepazīties www.businessmadona.lv. 

Informāciju sagatavoja
ILZE VOGINA,

Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītāja p.i., 
galvenā speciāliste

Drauga karte:
- tajā šobrīd piedalās 28 uzņēmumi un lauku 

tūrisma saimniecības;
- tā ir jāuzrāda pirms norēķināšanās;
- tās cena ir 3,50 ;
- tā ir derīga līdz 31.12.2019.

Ja vēlies atpūsties Madonas novadā, izbaudīt 
kartes plašo piedāvājumu un reizē ietaupīt, tad 
esi laipni aicināts kļūt par Madonas draugu!

Informāciju sagatavoja ILZE STŪRE,
Madonas novada pašvaldības Tūrisma 

informācijas centra speciāliste

Par kartes īpašajiem piedāvājumiem un atlaidēm

Atjaunojot lielisku tradīciju, 
Latvijas Lauku konsultāciju 
un izglītības centra Madonas 
nodaļa (turpmāk LLKC) 
sadarbībā ar Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
pašvaldībām, Lauku atbalstu 
dienestu (turpmāk LAD), LEADER 
projektiem (Eiropas Savienības 
iniciatīva, kas tika uzsākta, lai 
palīdzētu lauku iedzīvotājiem 
pašiem uzlabot dzīves kvalitāti 
un labklājību savā teritorijā.), 
Ošupes pagasta pārvaldi, 
ZS “Miglas” un ZS “Druvenieki” 
visus aktīvākos, sekmīgākos, 
produktīvākos un veiksmīgākos 
zemniekus 22. februārī aicināja uz 
Lauksaimnieku balli. 

Par norises vietu tika izrau-
dzīts Degumnieku tautas nams, 

savukārt, vakar tēma bija “Dzīve 
kā kino…”. Par lustīgu dejas so-
li rūpējās grupa “Sokrata brīvdie-
nas’. 

Pasākuma mērķis ir godināt 
aktīvus, radošus, uz zināšanām 
vērstus un godprātīgus novadu 
lauksaimniekus, veidojot sabied-
rībā pozitīvu lauksaimnieka tēlu, 
sekmējot lauksaimniecības noza-
res attīstību novados, kā arī po-
pularizējot labas lauksaimniecī-
bas prakses piemērus, tādējādi 
iedvesmojot jaunus un uzņēmī-
gus cilvēkus pievērsties nozarei.

Daudz labu vārdu, sirsnīga 
gaisotne, prieks par atkalsatikša-
nos, omulīga kopā būšana un sa-
va darba novērtējums. Tieši tāda 
bija pasākuma noskaņa.

Lauksaimnieku godināšanas pasākums

➔  9. lpp

➔  10. lpp

Madonas novada ZS “Rogas” saņem 
nomināciju “Rītdienas saimnieks”.
Attēlā – Madonas novada 
pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs un ZS “Rogas” 
saimnieks Sandris Akmans.
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Madonas novada pašvaldības domes  
31. janvāra domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
22. janvāra domes ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par grozījumiem 
maksas 
pakalpojumu 
cenrādī

Nolemj apstiprināt maksu par ēdi-
nāšanas pakalpojumu Liezēres pa-
matskolas bērniem, veicot grozīju-
mus Madonas novada pašvaldības 
domes 29.03.2018. lēmuma Nr. 
138 (protokols Nr. 5., 31. p.) 7. pie-
likumā “Liezēres pagasta pārvaldē 
sniegtie maksas pakalpojumi un to 
cenrādis”, papildinot ar ierakstu:

Nr. 
p.k. Pakalpojums Mērvienība

Cena 
bez 
PVN

5.7 Ēdināšana 
Apvienotajā 

virtuvē
5.7.1 Brokastis EUR/

ēdienreize
0.50

5.7.2 Launags EUR/
ēdienreize

0.40

5.7.3 Vakariņas EUR/
ēdienreize

0.80

Par papildus darbiem ES 
struktūrfondu projektā 
Sauleskalnā

Nolemj veikt izmaiņas ES 
struktūrfondu projektā Nr. 
5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un 
lietus ūdeņu novades sistēmas iz-
būve industriālajā teritorijā Saules-
kalnā, Madonas novadā”, paredzot 
skaņas samazinošās aizsargsienas 
starp SIA “Baltic Block” ražotni un 
Sauleskalna ielu, Sauleskalnā izbū-
vi, ja to akceptē Centrālā finanšu 
un līgumu aģentūra.

Aizsargsiena mazinātu ražot-
nes radīto troksni un gaisa piesār-
ņojumu ar koka putekļu skaidām.

Par finansējuma 
piešķiršanu Madonas 
pilsētas kultūras namam

Nolemj piešķirt finansējumu 
Madonas pilsētas kultūras na-
mam jaunas gaismas pults iegādei 
11 090,42 eiro apmērā no Madonas 
novada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem. Esošā gaismas pults ir 
novecojusi un nedarbojas, kas ap-
grūtina vai padara par neiespēja-
mu pasākumu norisi Madonas pil-
sētas kultūras namā.

Par amata vienību sarakstu 
izmaiņām

Sakarā ar darba apjoma palie-
lināšanos kultūras nama filiālē – 
kinoteātrī “Vidzeme” nolemj ar 
2019. gada 1. februāri izveidot jau-
nas amata vienības:

– kino sistēmu un tehniskais 
speciālists, ar amatalgas likmi 900 
eiro, mēneša algu fondu 540 ei-
ro, prof. kods: 7421 08, amata vie-
nību skaits 0,6 (pienākumi: filmu 
demonstrēšana izmantojot dažā-
du sistēmu projekcijas iekārtas; fil-
mu demonstrēšanai nepieciešamo 
materiālu pārbaude; multimedi-
ju iekārtu darbības uzraudzīšana 
pasākumu vai seansu laikā; konfe-
renču, semināru un pasākumu no-
rišu tehniskā aprīkojuma uzstādī-
šana un apkalpošana);

– kasieris, ar amatalgas likmi 

468 eiro, mēneša algu fondu 234 ei-
ro, prof. kods: 4311 02, amata vie-
nību skaits 0,5;

Nolemj ar 01.01.2019. izdarīt 
grozījumus:

– Madonas pilsētas vidussko-
las amata vienību sarakstā, gro-
zot – izglītības metodiķis, profesijas 
kods 235101, amata vienību skaitu 
no 0,45 uz 0,41, ar amatalgas likmi 
785 eiro mēnesī;

 – Madonas Valsts ģimnāzijas 
amata vienību sarakstā, grozot – 
izglītības metodiķis, profesijas 
kods 235101, amata vienību skaitu 
no 0,67 uz 0,71, ar amatalgas likmi 
785 eiro mēnesī;

– Madonas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas amata vienību sa-
rakstā, grozot – profesionālās ie-
virzes skolotāja, profesijas kods 
232002, amata vienību skaitu no 
1,33 uz 3,571 ar amatalgas likmi 
710 eiro mēnesī;

– Dzelzavas internātpamatsko-
las amata vienību sarakstā: 

* grozot – ārsts, profesijas kods 
2211 01, ar amata vienību skaitu 
0,4, algas likmi no 607 eiro uz 950 
eiro mēnesī;

* grozot – medmāsa, profesi-
jas kods 2221 34, ar amata vienību 
skaitu 1,0, algas likmi no 494 eiro 
uz 629 eiro mēnesī;

* grozot – masāžas māsa-med-
māsa, profesijas kods 2221 13, 2221 
34, ar amata vienību skaitu 0,4, al-
gas likmi no 494 eiro uz 579 eiro 
mēnesī;

* grozot – fizioterapeits, profe-
sijas kods 2264 02, ar amata vienī-
bu skaitu 0,4, algas likmi no 494 ei-

ro uz 714 eiro mēnesī.
Nolemj izdarīt grozījumus 

J.Norviļa Madonas mūzikas skolas 
amata vienību sarakstā: 

* ar 01.01.2019. grozot – pro-
fesionālās ievirzes skolotājs, profe-
sijas kods 232002, amata vienību 
skaitu no 5,72 uz 4,885, ar amatal-
gas likmi 710 eiro mēnesī;

* ar 01.02.2019. iekļaujot – ka-
merorķestra koncertmeistars, pro-
fesijas kods 265203, amata vienību 
skaitu 0,5, ar amatalgas likmi 802 
eiro mēnesī.

Nolemj ar 01.02.2019. izdarīt 
grozījumus Kalsnavas pagasta PII 
„Lācītis Pūks” amata vienību sa-
rakstā: 

* grozot – pirmskolas skolotā-
ja, profesijas kods 234201, amata 
vienību skaitu no 4,562 uz 4,27, ar 
amatalgas likmi 710 eiro mēnesī;

* grozot – pirmskolas skolotā-
ja palīga, profesijas kods 531201, 
amata vienību skaitu no 4,4 uz 4,65 
ar amatalgas likmi 470 eiro mēne-
sī.

Par finansējuma piešķiršanu 
funkcionālā audita 
veikšanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
11 434,50 eiro Madonas novada 
pašvaldības centrālās administrāci-
jas, Dzelzavas pagasta pārvaldes un 
Vestienas pagasta pārvaldes funk-
cionālā audita veikšanai. Funkciju 
audita darba uzdevums paredz no-
vērtējumu, cik efektīvi domes ad-
ministrācija nodrošina pašvaldības 
funkciju izpildi; cik efektīvi strādā 

katra no domes struktūrvienībām; 
administrācijas darbinieku noslo-
dzes uzdoto pienākumu veikšanai 
novērtējumu; konstatēt darbību 
pārklāšanos, nelietderīgas darbī-
bas; sniegt ieteikumus domes va-
dībai pašvaldības administrācijas 
darba pilnveidošanai un resursu 
efektīvākai izmantošanai. 

Par projektu “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības 
centra un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide 
Madonas novadā”

Nolemj īstenot Centrālās finan-
šu un līgumu  aģentūras specifiskā 
atbalsta mērķa 5.6.2. “Teritorijas 
revitalizācija, reģenerējot degra-
dētās teritorijas atbilstoši pašval-
dību integrētajām attīstības prog-
rammām” projektu “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības infrastruktū-
ras izveide Madonas novadā” Sau-
leskalna ciemā, Madonas novadā. 
Projekta ietvaros plānots radīt 45 
darba vietas, piesaistīt privātās in-
vestīcijas 6 000 000 eiro apmērā. 

Par finansējuma piešķiršanu 
autotransporta iegādei

Sakarā ar to, ka Madonas nova-
da pašvaldības esošais autotrans-
ports ir nolietojies, nolemj piešķirt 
finansējumu divu automašīnu ie-
gādei 19 600 eiro apmērā saimnie-
ciskās darbības veikšanai no Ma-
donas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par siltummezgla 
izbūvi 
Degumnieku 
pamatskolā

Lai  lietderīgi izlietotu kurinā-
mo, nolemj atļaut Ošupes pagas-
ta pārvaldei veikt atsevišķa sil-
tummezgla izbūvi Degumnieku 
pamatskolā, Skolas ielā 13, De-
gumniekos, Ošupes pagastā, Ma-
donas novadā, par kopējo summu 
5 000,87 eiro saskaņā ar tāmi. Fi-
nanšu avots – ieņēmumi no sani-
tārās cirsmas izstrādē pārdota-
jiem kokmateriāliem pašvaldībai 
piekritīgajā meža īpašumā “Pa-
gasta meži”. 

Par pašvaldības funkcijas 
deleģēšanu

Nolemj deleģēt biedrībai “Bēr-
nu un jauniešu apvienība „Rīts”” 
(reģ. Nr. 40008123619) pašvaldī-
bas kompetencē esošus pārvaldes 
uzdevumus, kas izriet no Jaunat-
nes likumā noteiktajām funkci-
jām darbam ar jaunatni, pārval-
des uzdevuma izpildei piešķirt 
finansējumu 2019. gadā – 20 457 
eiro.

Jauniešu centrs ir pašvaldī-
bas iestāde vai pašvaldības iestā-

des struktūrvienība, kas saskaņā 
ar Jaunatnes likumu nodrošina:

1) neformālās izglītības pasā-
kumu, projektu un programmu 
īstenošanu;

2) jauniešu iesaistīšanu jau-
natnes organizācijās vai jauniešu 
iniciatīvu grupās un brīvprātīga-
jā darbā;

3) sociālās atstumtības ris-
kam pakļauto jauniešu iekļauša-
nu vienaudžu vidē;

4) starpkultūru dialogu jau-
niešu mērķauditorijā;

5) konsultācijas jauniešiem 
par viņiem aktuālām tēmām;

6) jauniešu iesaistīšanos paš-
valdības darbā ar jaunatni un tā 
ietvaros organizētajos pasāku-
mos, projektos un programmās;

7) citu uzdevumu izpildi at-
bilstoši pašvaldības kompetencei 
jaunatnes politikas nozarē.

Par konkursu nolikumu 
apstiprināšanu 

Nolemj apstiprināt biznesa 
ideju konkursa “Madona var la-
bāk!” nolikumu 2019. gadam.

Laika posmā no 2013. gada 
līdz 2018. gadam grantu konkur-
sa ietvaros atbalstītas 97 biznesa 

idejas. Atbalsta rezultātā dibināti 
53 jauni uzņēmumi. 

Nolemj apstiprināt Uzņēmēju 
sadarbības projektu konkursa no-
likumu 2019. gadam.

Laika posmā no 2016. gada 
līdz 2018. gadam konkursa ietva-
ros piešķirts pašvaldības grants 
10 projektu īstenošanai, kā re-
zultātā atbalstu saņēmuši 30 uz-
ņēmumi par kopējo finansējumu 
10 000 eiro.

Nolemj apstiprināt grantu 
konkursa “Sertifikācijas un stan-
dartu ieviešana uzņēmumā” no-
likumu 2019. gadam. 2018. gadā 
minētā konkursa ietvaros atbal-
stu saņēma 6 Madonas novada 
uzņēmumi par kopējo finansēju-
mu 5 726 eiro.

Ar konkursu nolikumiem ie-
spējams iepazīties www.busines-
smadona.lv. 

Par grozījumiem maksas 
pakalpojumos 

Sakarā ar jaunās biatlona šau-
tuves atklāšanu un papildus pa-
kalpojumu piedāvājumu sporta 
un atpūtas bāzē ”Smeceres sils”, 
nolemj izdarīt šādus grozījumus 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 

(protokols Nr. 26, 29. p.) “Mak-
sas pakalpojumi un samaksas ap-
jomi Madonas novada pašvaldī-
bas domes izveidotajās iestādēs 
Madonas pilsētā” Madonas nova-
da pašvaldības iestādes “Sporta 
un atpūtas bāze “Smeceres sils””, 
13.6. punktu izsakot šādā redak-
cijā “Maksa par šautuves 1 mērķa 
izmantošanu  (2 stundas)  2,48 ei-
ro, 3 eiro, ieskaitot PVN 21%”, un 
papildināt lēmumu ar 13.47. un 
13.48. punktiem šādā redakcijā: 

“13.47. Šautuves izmantošana 
ar instruktoru darbu 1 stunda (1–
3 persona)  24,79 eiro, 30.00 eiro, 
ieskaitot PVN 21%; 

13.48. Maksa par patronu –  
0,12 eiro, 0,15 eiro, ieskaitot PVN 
21%.”

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu jaunatnes 
iniciatīvu projektiem 

Madonas novada pašvaldī-
ba saskaņā ar projektu “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” koordinē pro-
jektu konkursā “Priekšlaicīgas 
mācību pārtraukšanas riska jau-
niešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu 
projektos” atbalstu guvušo pro-
jektu ieviešanu Madonas novadā. 

Nolemj nodrošināt 20% 
priekš  finansējumu 6 nevalstiska-
jām organizācijām (katrai 920 ei-
ro), kopā – 5 520 eiro, Jauniešu 
iniciatīvu projektu ieviešanai Ma-
donas novada administratīvajā te-
ritorijā.

Par nomas maksas 
samazināšanu

Nolemj samazināt par 50% no-
mas maksu par sporta un atpūtas 
bāzes “Smeceres sils” izmantoša-
nu distanču slēpošanas pārgājie-
na – seriāla ”Latloppet” noslēgu-
ma posma organizēšanai  2019. 
gada 9. martā.

Par līdzfinansējumu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Augu 
ielā 24, Madonā dzīvokļu īpašnie-
ku kopībai 50% apmērā no ener-
goefektivitātes pasākumu veik-
šanas izmaksām, kas ir 3 440,24 
eiro, līdzfinansējumu ieskaitot 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas pārvaldnieka SIA “Madonas 
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Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests informē par 
sociālo pakalpojumu saņemšanu 
bērniem un jauniešiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem, 
kā arī ar ieviestajām izmaiņām to 
turpmākajā saņemšanā.

Pašvaldības finansētos sociā-
los pakalpojumus, terapijas – mū-
zikas terapija, smilšu terapija, 
montesori, kanisterapija, fiziote-
rapija, logopēds, ergoterapeits – 
var saņemt bērni un jaunieši ar 
funkcionālajiem traucējumiem, 
kuri savu dzīvesvietu deklarējuši 
Madonas novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā, biedrībā 
“Mēs saviem bērniem”. Ar 2018.
gada augusta mēnesi tika ievies-
tas izmaiņas saņemšanas kārtī-
bā. Bērna vecāks (audžuvecāks, 
aizbildnis) un/vai jaunietis raks-
tīja iesniegumu pašvaldības so-
ciālajā dienestā vai pie sociālā 
darbinieka pēc deklarētās dzī-
vesvietas, norādot, kuru no spe-
ciālistu pakalpojumiem vēlas 
saņemt, iesniegumam klāt pievie-
nojot ārsta izrakstu, kurā norā-
dīts par nepieciešamā speciālista 
nepieciešamību. Sociālais darbi-
nieks pieņēma lēmumu, rakstīja 
nosūtījumu, pakalpojuma piepra-
sītājam izsniedza uzskaites lapu, 
kura pēc pakalpojuma saņemša-
nas bija jāiesniedz sociālajā die-
nestā. Biedrība iesniedza pie-
ņemšanas–nodošanas aktu, kam 
klāt pievienoja pakalpojumu sa-
ņēmēju sarakstus. Pēc parakstī-
ta pieņemšanas–nodošanas akta, 
pakalpojuma sniedzējs iesniedza 
rēķinu Madonas novada pašval-
dības Sociālā dienesta projektu 
sagatavošanas un ieviešanas spe-
ciālistei Kristīnei Drozdovai. 

Būtiski paskaidrot, kas ir 
funkcionāls traucējums, bērns, 
jaunietis. Sociālo pakalpojumu 
un palīdzības likums skaidro, ka 
funkcionāls traucējums ir slimī-
bas, traumas vai iedzimta defek-
ta izraisīts fiziska vai garīga rak-
stura traucējums, kas ierobežo 
personas spējas strādāt, aprūpēt 
sevi un apgrūtina personas ie-
kļaušanos sabiedrībā. Tie ir jeb-
kāda veida traucējumi, kas perso-
nai, t.sk. bērnam, apgrūtina spēju 
rūpēties par sevi vai veikt ikdie-
nas darbības. Piemēram, redzes 
vai kustību traucējumi, augša-
nas, uzvedības, valodas attīstības 
vai fiziskās un garīgās attīstības 
traucējumi. Citiem vārdiem var 
teikt, ka funkcionālu traucējumu 
dēļ personai vai tā ģimenei varē-
tu būt īpašas vajadzības vai grūtī-
bas pilnvērtīgi iekļauties sabied-

rībā. Saskaņā ar ANO konvenciju 
par bēnu tiesībām par bērnu uz-
skatāma jebkura persona, kas vēl 
nav sasniegusi 18 gadu vecumu, 
savukārt, jaunietis – sociāli de-
mogrāfiska grupa, kuru vecumu 
dažādos dokumentos nosaka at-
šķirīgi. Valsts jaunatnes politikas 
koncepcijā – jaunietis ir līdz 25 
gadiem, turpretī socioloģijā līdz 
29 gadu vecumam. 

Šobrīd pašvaldībā notiek ak-
tīvs darbs, lai Eiropas Savie-
nības līdzfinansēto deinstitu-
cionalizācijas (turpmāk DI) 
projektu ietvaros saņemtu sociā-
los pakalpojumus bērni un jau-
nieši ar funkcionāliem traucēju-
miem. DI projekta ietvaros bērni 
un jaunieši un to likumiskie pār-
stāvji ir uzsākuši saņemt atbalsta 
plānā piedāvātos sociālos pakal-
pojumus.

Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests sadarbībā ar 
Labklājības ministriju ir uzsāku-
si izmēģinājuma projekta īsteno-
šanu. Projekta ietvaros ekspertu 
komanda izvērtēja bērna funk-
cionālos traucējumus un kopā ar 
bērna likumiskajiem pārstāvjiem 
izveidoja atbalsta plānu. Kopumā 
šajā projektā iesaistītas desmit 
Madonas novada ģimenes un kat-
ram bērnam tiek nodrošināts ie-
spējami efektīvākais atbalsts un 
pakalpojumi funkcionālo traucē-
jumu un to radīto seku novērša-
nai vai mazināšanai. 

DI projekta un izmēģinājuma 
projekta ietvaros pakalpojumus 
sniedz dažādi pakalpojumu snie-
dzēji. Sociālos pakalpojumus, ku-
rus finansē Madonas novada paš-
valdība bērniem un jauniešiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem, 
tika saņemti biedrībā “Mēs sa-
viem bērniem”. Biedrība izstrādā 
ļoti daudzus projektus, kur ne ti-
kai biedrības biedriem, bet arī ci-
tiem bērniem un jauniešiem ar 
noteiktu invaliditāti, un arī bez 
noteiktas invaliditātes, bija un ir 
iespēja saņemt sociālos pakalpo-
jumus. 

Tā kā pašvaldībai, sociālajam 
dienestam, jāorganizē sociālo pa-
kalpojumu sniegšana DI projek-
ta un izmēģinājuma projekta ie-
tvaros, pakalpojumu saņemšana 
nedrīkst dublēties, tas ir, ja bērns 
un/vai jaunietis saņem pakalpo-
jumu caur DI, tad nevar saņemt 
sociālos pakalpojumus citos pro-
jektos, arī pašvaldības finansētos.

Lai nerastos pārpratumi, bū-
tu patiesa caurskatāmība, pakal-
pojumu pieejamība tuvāk klientu 
dzīvesvietai un racionāla resursu 
izlietošana, kā arī būtu iespējams 

vairāk šāda veida pakalpojumus 
saņemt klientiem no lauku teri-
torijas, tiek izstrādāta kārtība, kā 
piešķirt Madonas novada pašval-
dības finansētos sociālos pakalpo-
jumus bērniem un jauniešiem ar 
funkcionālajiem traucējumiem. 

Lai saņemtu sociālos pakal-
pojumus, bērna vecāks (audžuve-
cāks, aizbildnis) un/vai jaunietis 
raksta iesniegumu pašvaldības 
sociālajā dienestā vai pie sociālā 
darbinieka pēc deklarētās dzīves-
vietas, norādot, kuru no speciālis-
tu pakalpojumiem vēlas saņemt.  
Iesniegumam klāt pievieno ārs-
ta izrakstu (027u), kurā norādīts 
par attiecīgā speciālista nepiecie-
šamību vai jau apmeklētā speciā-
lista atzinumu par terapijas ne-
pieciešamības turpinājumu. 

Pakalpojuma mērķis ir no-
drošināt psihosociālu, jaunu pa-
matprasmju, iemaņu, izglītojošu 
atbalsta sistēmu bērniem un jau-
niešiem ar funkcionālajiem trau-
cējumiem, lai uzlabotu dzīves 
kvalitāti. Pakalpojuma saturs – 
speciālistu konsultācijas bērniem 
un jauniešiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem: mūzikas terapijas 
nodarbības, smilšu spēles terapi-
jas nodarbības, montesori nodar-
bības, kanisterapijas nodarbības, 
fizioterapijas nodarbības, logo-
pēda nodarbības, ergoterapei-
ta konsultācijas, psihologa/psi-
hoterapeita konsultācijas un pēc 
nepieciešamības citu speciālistu 
konsultācijas.

Plānots, ka katrs mērķa gru-
pas bērns vai jaunietis kalendārā 
gada laikā sociālos pakalpojumus 
par pašvaldības finansētiem lī-
dzekļiem var saņemt par summu, 
kas nepārsniedz 400 eiro. Sociā-
lais darbinieks uz viena norīko-
juma pamata piešķir 10 terapijas 
nodarbības. Pēc desmitās nodar-
bības terapijas speciālists sniedz 
atzinumu par sasniegtajiem re-
zultātiem. 

Par jauno kārtību un iespējām 
saņemt sociālos pakalpojumus 
bērniem un jauniešiem ar funk-
cionālajiem traucējumiem aici-
nu interesēties sociālajā dienestā 
Madonā Parka ielā 4, kā arī pie 
sociālajiem darbiniekiem, savu-
kārt, tiem, kuriem jau ir izsniegti 
norīkojumi pakalpojumu saņem-
šanai, tos var turpināt saņemt 
biedrībā “Mēs saviem bērniem”. 
No 2018. gada augusta, sociālais 
dienests ir izsniedzis 27 bērniem 
un jauniešiem ar funkcionālajiem 
traucējumiem 83 norīkojumus uz 
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumiem, ko nodrošina biedrība 
“Mēs saviem bērniem”.

Terapiju veidi
Mūzikas terapija – mūzikas zi-

nātnisks pielietojums terapeitis-
kiem nolūkiem. Mūzikas tera-
pija palīdzēs fiziskas un garīgas 
invaliditātes, attīstības un uzve-
dības traucējumu, kā arī smadze-
ņu bojājumu, neirožu, psihožu, 
arī runas attīstības traucējumu 
un dzirdes bojājumu gadījumos, 
palīdz atgūties pēc dažādām fi-
ziskām vai psihiskām traumām, 
ķirurģiskām operācijām, insulta 
sekām, kā arī vēža slimniekiem.

Bērniem mūzikas terapija pa-
līdzēs pie uzvedības, koncentrē-
šanās spēju traucējumiem, pie-
mēram, hiperaktīviem bērniem 
vai bērniem ar autisma pazīmēm, 
emocionāli nestabiliem, agresī-
viem vai depresīviem bērni.

Ar mūzikas terapijas palīdzību 
iespējams uzlabot dzīves kvalitā-
ti bērniem ar cerebrāliem traucē-
jumiem, priekšlaikus dzimušiem 
bērniem, uzlabot komunikācijas 
spējas un attīstīta ķermeņa un 
identitātes apzināšanos bērniem 
autisma un Dauna sindromu.

Mūzikas terapija ļoti labi pa-
līdz adaptēties pēc kohleārā im-
planta (dzirdes aparāta) ievie-
tošanas. Arī pie dažādām ādas 
slimībām un alerģijas izpaus-
mēm,  it īpaši astmas gadījumā.

Smilšu terapija – Smilšu spēles 
terapija ir terapija bez vārdiem, 
jeb “klusuma terapija” (angl. – 
silence therapy). Smilšu spēles te-
rapijā ir iespēja iepazīt savu iek-
šējo pasauli, tā palīdz izpaust to, 
ko vārdos grūti izteikt, ieraudzīt 
sevī to, kas paslīd garām ikdieniš-
ķai uztverei un apziņai. Tādēļ tā 
ļoti ieteicama gan bērniem, gan 
pieaugušajiem. Smilšu spēļu te-
rapiju var piedāvāt bērniem, sā-
kot no 4 gadu vecuma, kuriem 
ir attiecību problēmas, emocio-
nāla rakstura grūtības (bailes, 
dusmas, trauksme, nakts bailes, 
murgi), neirozes, stostīšanās, mā-
cīšanās grūtības, adaptācijas grū-
tības, enurēze un hiperaktivitāte.

Montesori – Montesori nodar-
bību mērķis ir veicināt bērna at-
tīstību, vispusīgi iepazīstot bēr-
nu, viņa iedzimtās dotības un 
īpatnības, valodu, matemātiski 
loģisko domāšanu, apgūt sadzī-
ves un pašapkalpošanās iemaņas, 
trenēt pašdisciplīnu, koncentrē-
šanos un gribasspēku.

Kanisterapija – Kanisterapi-

ja ir starpdisciplinārs terapijas 
veids, kas sasaistās ar ergoterapi-
ju, fizioterapiju un citām. To var 
izmantot sociālu iemaņu un fizis-
kā stāvokļa uzlabošanai, tāpat arī 
kustību traucējumu mazināša-
nai. Suns darbojas kā motivators 
un galvenais komunikācijas ob-
jekts. Kanisterapijas nodarbības 
vada cilvēks, kurš ir izgājis spe-
ciālu apmācību. 

Tomatis terapija – terapijas 
veids, kas veicina spēju klausīties 
un sazināties, izmantojot mūziku 
un balsi. Tomatis terapijas mēr-
ķis ir stimulēt un uzlabot dzirdi. 
To galvenokārt izmanto skolēni, 
kam ir grūtības sazināties ar ci-
tiem cilvēkiem, ko nevar izskaid-
rot ar dzirdes bojājumiem. Bieži 
izpaužas kā uzvedības problēmas, 
piemēram, neuzmanība, problē-
mas ar runu, lasīšanas problēmas 
(piemēram, disleksija), mācību 
problēmas.

Fizioterapija – fizioterapei-
ta darbības lauks skar veselības 
veicināšanu, stiprināšanu un sa-
slimšanu profilaksi. Tā veiksmīgi 
tiek izmantota dažādu saslimša-
nu un traumu ārstēšanas un re-
habilitācijas procesā, piemēram:

– pie dažādām kaulu, locītavu 
un muskuļu saslimšanām;

– atveseļošanās posmā pēc da-
žādām traumām;

– pie nervu sistēmas saslimša-
nām un traumām;

– pie sirds un asinsvadu sistē-
mas saslimšanām;

– pie elpošanas sistēmas sa-
slimšanām.

Logopēds – Strādā ar bērniem 
un pieaugušajiem, iemācot ne-
pareizi izrunātas skaņas izrunāt 
pareizi, apmācot vecākus, kā bēr-
nam bagātināt valodu. Logopēds 
palīdzēs noteikt bērna runas at-
tīstības līmeni, izrunas defektus 
un ieteiks labākos risinājumus iz-
runas korekcijai. 

 Ergoterapija – veicina perso-
nas iesaistīšanos sev nozīmīgās 
ikdienas nodarbēs. Ergoterapeits 
palīdz cilvēkiem ar dažādiem 
kustību traucējumiem pēc pār-
ciesta insulta, galvas traumām, 
lūzumiem, nervu bojājumiem, 
politraumām, reimatoloģiskajām 
saslimšanām, pēc apdegumiem.

Informāciju sagatavoja  
ILZE JANSIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja  

vietnieces p.i.

Par aktualitātēm un iespējām saņemt sociālos pakalpojumus  
Madonas novada pašvaldībā 

namsaimnieks”, reģistrācijas Nr. 
47103000233, norēķinu kontā.

Līdzfinansējums energoefekti-
vitātes pasākumiem tiek piešķirts:

– dzīvojamās daudzdzīvokļu 
mājas energoaudita veikšanai līdz 
50% no izmaksām;

– tehniskās apsekošanas veik-
šanai līdz 50% no izmaksām;

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

– vienkāršotās renovācijas teh-
niskās dokumentācijas izstrādāša-
nai līdz 50% no izmaksām.

Par programmu “Latvijas 
skolas soma” 

Nolemj sadalīt Madonas nova-
da pašvaldības vispārējās pamata 
un vispārējās vidējās izglītības ies-
tādēm programmas “Latvijas sko-
las soma” īstenošanai paredzētos 
valsts budžeta līdzekļus 15 932 
eiro apmērā. Iniciatīva “Latvijas 
skolas soma” ir valsts finansētu 
atbalsta programma, lai visiem 1.–
12. klašu skolēnam, būtu iespēja 
teorētiskās zināšanas papildināt 
ar klātienē dažādos pasākumos, 

muzejos, teātros, koncertzālēs, uz-
ņēmumos, dabas takās un citviet 
gūtu pieredzi. 

Programmas “Latvijas sko-
las soma” valsts budžeta līdzek-
ļu sadalījuma pielikums atrodams 
www.madona.lv domes lēmumu 
pārskatos.

Par nolikuma 
apstiprināšanu 

Nolemj apstiprināt Madonas 
novada mazo vokālistu konkursa 
“Cīrulītis – 2019” nolikumu un fi-
nansējumu 850 eiro apmērā, plā-

nojot 2019. gada izglītības pasāku-
mu budžetu.

Par finansējuma 
piešķiršanu biedrībai  
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansējumu 
biedrībai “Mēs saviem bērniem” 
1 110 eiro mūzikas, dejas un te-
ātra nodarbību vadītāju darba sa-
maksas nodrošināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām no 2019. gada jan-
vāra līdz jūnija mēnesim.

Par SIA “Madonas 
namsaimnieks” valdes 
locekļa iecelšanu amatā

Nolemj saskaņot Oskara Jano-
viča iecelšanu par SIA “Madonas 
namsaimnieks” valdes locekli ar 
š.g. 1. februāri.

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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Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) biznesa 
inkubatori izziņo 2019. gada 
uzņemšanu un aicina jaunos 
uzņēmējus un biznesa ideju 
autorus pieteikties inkubācijas 
programmai.

No 2019. gada 1. marta līdz 
20. martam tiks pieņemti pietei-
kumi dalībai inkubācijas prog-
rammā LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā. Inkubācijas program-
mā aicināti pieteikties uzņēmumi, 
kuri nav vecāki par trim gadiem. 
Pieteikumus var iesniegt klātie-
nē Madonas biznesa inkubatorā 
un LIAA, kā arī elektroniski pa-
rakstītus ar elektronisko paraks-
tu nosūtīt uz liaa@liaa.gov.lv līdz 
2019. gada 20. martam (ieskaitot).

Pirmsinkubācijas programma 
ir piemērota gan fiziskām, gan ju-
ridiskām personām, kuras vēlas 
izvērtēt savas biznesa idejas dzī-
votspēju. Sešu mēnešu garumā tā 
sniedz dalībniekiem visu nepie-
ciešamo savas biznesa idejas at-
tīstīšanai – aprīkotas darba tel-
pas, mentoru un citu uzņēmēju 
atbalstu, seminārus un mācības 
par dažādām tēmām, kas saisto-
šas uzņēmējiem, un palīdz risi-
nāt viņu biznesa izaicinājumus, 
kā arī vērtīgus kontaktus un da-
lību lielākajā jauno uzņēmēju ko-
pienā 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 pretendēt 50% 
līdzfinansējumam līdz EUR 5 000 
aprīkojuma un izejmateriālu ie-
gādes izmaksu segšanai.

Interesenti – jaunie uzņēmēji 
un biznesa ideju autori – aicinā-
ti apmeklēt Info stundu 4. mar-
tā pulksten 16.00 Madonas biz-
nesa inkubatorā Blaumaņa ielā 3, 
Madonā, lai vairāk uzzinātu par 
inkubatora sniegtajiem pakal-
pojumiem un atbalsta iespējām 
biznesa idejas vai uzņēmējdarbī-
bas attīstībai, kā arī uzņemšanas 
kārtību inkubatorā. 

Madonas biznesa inkubatorā 
šobrīd ir 40 dalībnieki, no tiem 
23 uzņemti inkubācijas prog-
rammā un 17 testē savas ide-
jas dzīvotspēju pirmsinkubāci-
jas programmā. Dalībnieku vidū 
ir pop-up restorāna “Vakars uz 
ezera” rīkotājs #VIEDI, alus da-
rītava “Madonas alus”, paneļu 
māju ražotājs “MittHus”, ātrās 
ēdināšanas uzņēmums “Keba-
bosta”, karameļu ražotne “Mado-
nas karameles”, datorprogram-
mēšanas uzņēmums “Miittech” 
un daudzi citi.  

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

LIAA biznesa inkubatori uzņem 
jaunus biznesa ideju autorus un uzņēmējus

uzsākšanai vai idejas attīstīša-
nai nepieciešamo vidi, kopstrādes 
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.

Vairāk par LIAA biznesa in-
kubatoriem – http://inkubatori.
magneticlatvia.lv

Madonas biznesa 
inkubatora dalībnieku 
tiešā runa

PĒTERIS REPELIS –  
SIA “Miittech” 
(program- 
mēšana)

Ceļš uz Ma-
donu un tā biz-
nesa inkuba-
toru (BI), man, k ā 
liezērietim, nebija tālu jāmeklē – 
jau izsenis Madona bija vietējā 
“lielpilsēta”. Ar kolēģi Armandu, 
novērtējot mazo un vidējo uzņē-
mumu ikdienas darba procesu or-
ganizāciju, sapratām, ka vietējais 
tirgus stagnē dažādu IT resursu, 
automatizācijas rīku un sistēmu 
izmantošanas ziņā. Tādēļ radās 
ideja izveidot savu CRM sistēmu, 
kas ļautu vienā sistēmā organizēt 
visus biznesa procesus. Idejas at-
tīstībai bija nepieciešamas gan fi-
nanses, gan pārdomāta plānoša-

na, tirgus izzināšana un mentoru 
konsultācijas. Šādas kompeten-
ces un atbalsta iespēju saskatījām 
Madonas BI.

Dalība BI ir ļāvusi paskatī-
ties uz šo biznesa ideju no cita 
skatupunkta. Piesaistītie mento-
ri ir palīdzējuši izvērtēt tirgu un 
tā potenciālu nākotnē. Inkubato-
ra ietekmē esam pamainījuši gan 
sīkas nianses, gan pašu produkta 
konceptu. Klientu pieplūdums un 
augošais SDM CRM sistēmas lie-
totāju skaits ir norāde, ka izdarī-
jām pareizo izvēli, uzsākot sadar-
bību ar Madonas BI.

Inkubators ir bijis kā plecs, 
uz kā atbalstīties, jeb kā lielais 
brālis, kurš nekad neatsaka pa-
līdzību jau no pašas idejas sāku-
ma – sākot ar juridiskās un bi-
rokrātiskās puses sakārtošanu, 
atbalstu izstādēs un beidzot ar at-
zītu, ietekmīgu mentoru piesais-
ti un savešanu kopā ar viņiem. 
“Miittech” ļoti nozīmīgs ir BI in-
kubatora kontaktu loks, ja nepie-
ciešams kāds speciālists, mentors 
vai uzņēmuma pārstāvis – vien-
mēr tāds, cauri līkločiem, tiks at-
rasts. Ar BI piedāvāto grantu pa-
līdzību esam īstenojuši vairākas 
ambiciozas, bet tiešām nepiecie-
šamas idejas, kā arī būtiski paāt-
rinājuši produkta attīstības tem-
pus. Protams, neatsakām arī savu 
palīdzību un padomu, ja kādreiz 
tas nepieciešams pašam BI.

Dalība BI ir neatsverama pie-
redze ikvienam – gan neko nesa-
protošam, jaunam uzņēmumam, 
gan speciālistam, kas tikai vēlas 
uzsākt savas uzņēmējdarbības 
gaitas.

KRISTIĀNS 
LANCMANIS –  
SIA “Simple+” 
(apģērbu 
aizsargmaisu 
ražošana)

Madonas biznesa 
inkubators ir ideāla vieta, kur sa-
tikties ar līdzīgi domājošiem cilvē-
kiem. Būt uzņēmējam nebūt nav 
viegli, tāpēc BI sniegtais atbalsts 
bieži vien ir ļoti vērtīgs un attīstī-
bu veicinošs.

Kā padzirdēju, ka Madonā būs 
biznesa inkubators, tā divu domu 
nebija – jāpiesakās! 

Dalība inkubatorā viennozī-
mīgi ir sekmējusi uzņēmuma at-
tīstību. Kaut vai, ja raugāmies 
uz vienu rādītāju – apgrozījums. 
Saņemot BI atbalstu, to izdevies 
ievērojami palielināt. Visnoderī-
gākais atbalsts bijis granti, tas 
sniedz iespēju iegādāties dažādus 
pakalpojumus un ražošanas ma-
teriālus ar 50% atlaidi! Protams, 
arī kopstrādes telpas ir bijis vēr-
tīgs ieguvums.

LINDA ĻUĻĒNA un  
ANDRIS PARDENCIS –  
SIA “LIAN Gaismas reklāmas” 
(gaismas reklāmu izgatavošana)

Paziņa pa-
stāstīja par Madona novada paš-
valdības ideju konkursu “Madona 
var labāk!” un Madonas biznesa 
inkubatoru un nolēmām pieteik-
ties.

Dalība biznesa inkubatorā ir 
sekmējusi mūsu biznesa idejas 
pilnveidi un attīstību. Piedalo-
ties dažādos semināros, lekcijās 
tiek apskatīti dažādi biznesa ide-
jas pilnveides modeļi un attīstī-
bas iespējas. Komunicējot ar ci-
tiem inkubatora dalībniekiem, 
iegūta informācija, kā pilnveidot 
un attīstīt biznesa ideju. Darbo-
joties BI, esam saņēmuši konsul-
tācijas, grantus, pakalpojumus, 
piedalījušies lekcijās un indivi-
duālās tikšanās ar dažādu jomu 
speciālistiem un inkubatora dar-
biniekiem. Nevar kaut ko vie-
nu izcelt, jo katrs no tiem ir bijis 
noderīgs. Madonas BI raksturo 
draudzīga, brīva atmosfēra un 
atsaucīgs personāls. Mūsuprāt, 
tā ir vieta, kur sapnim par biz-
nesa ideju pārvērsies realitātē!”

Arī tu vari būt viens no Ma-
donas biznesa inkubatora dalīb-
niekiem un sekmēt savas biznesa 
idejas īstenošanu. Piesakies!

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

LIAA Madonas biznesa  
inkubators
Adrese: Blaumaņa iela 3,  
Madona, Madonas nov., LV-4801
E-pasts: Madona@liaa.gov.lv
Tālrunis: 62400907

ARTURS GAILĪTIS –  
SIA “Rezidence”  
(pasākumu 
organizēšana)

Atgr iežo -
ties Madonā, 
domāju par ie-
spējām uzsākt 
kaut ko savu. Un biznesa inkuba-
tora piedāvātās opcijas bija tieši 
tas, kas man vajadzīgs!

Madonas biznesa inkubatorā 
esmu saņēmis gan daudz vērtīgus 
padomus, gan izmantojis praktis-
ki visas iespējas finansiālajam at-
balstam. Dalība biznesa inkuba-
torā ir man atvieglojusi iespēju 
uzsākt savu biznesu. Varu teikt, 
ka bez šī atbalsta tas nebūtu bi-
jis iespējams.

Madonas biznesa inkubatora 
cilvēki ir kompetenti, prasīgi un 
atbalstoši. Seko līdzi visām ak-
tualitātēm, kā arī katra inkubato-
ra dalībnieka darbībai. Ja Tev ir 
ideja, ko vēlies īstenot, bet nezini 
kā, tad šī ir īstā vieta, kur doties 
“salikt visu pa plauktiņiem”.

ALEKSANDRS GRIETIŅŠ –  
SIA “Tava Virtuve”  
(mēbeļu ražošana)

Viss sākās ar 
biznesa ideju. 
Uzzināju par 
biznesa inku-
batora esamī-
bu, visu nepiecie-
šamo informāciju par 
to atradu internetā un pieteicos. 

Dalība Madonas BI palīdzē-
ja man pilnveidot biznesa ideju, 
kā rezultātā tika dibināts uzņē-
mums. Pirmsinkubācijas laikā es-
mu saņēmis ļoti noderīgas kon-
sultācijas no biznesa „haizivīm”. 
Izglītojošie semināri palīdzēja sa-
prast, vai ir kļūdas biznesā, kā tās 
labot vai no tām izvairīties. Manā 
gadījumā esmu saņēmis noderī-
gas konsultācijas gan par grāmat-
vedību, gan mārketinga plāno-
šanu. Semināros tiek pasniegtas 
svarīgas tēmas biznesa veidoša-
nai un vadīšanai.

Madonas BI uztveru kā ļo-
ti pozitīvu un labvēlīgu vietu, ar 
tikpat pozitīviem un gaišiem dar-
biniekiem. BI ir „otras mājas” 
visiem tiem, kam ir vēlēšanas 
„izauklēt” savu ideju līdz pilnvēr-
tīgam biznesam. 

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 mārketinga, prototipēšanas, 
finanšu, IT, juridiskajiem pakalpojumiem, 
aprīkojumam un izejmateriāliem

50% līdzfinansējums starptautisko tirgu apguvei 
(izstādes, konferences u.c.)

* Dažos inkubatoros pieteikšanās notiek tikai konkrētos un iepriekš izsludinātos laikos.  
Precīzāku informāciju skaties – inkubatori.magneticlatvia.lv
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Teju jau ceturto gadu Madonas 
novadā aprūpes mājās 
pakalpojumus nodrošina  
“Latvijas Samariešu apvienība”, 
un 2018. gadā pakalpojumus 
novadā saņēmuši 176 cilvēki. 

Samariešu apvienības piedā-
vātie pakalpojumi ir daudzveidīgi 
un nodrošina dažādas palīdzības 
iespējas. Pakalpojumi pieejami 
pēc Sociālā dienesta personas va-
jadzību novērtējuma un lēmuma 
par piemērotāko pakalpojumu. 
Palīdzība var būt gan ikdieniš-
ķās lietās – ienest malku mājās, 
palīdzēt nokļūt līdz pastam, vei-
kalam, sociālajam dienestam – ar 
mazo automašīnu, vai arī aprūpe, 
izmantojot lielo automašīnu – pa-
līdzība izmazgāt veļu, nomazgā-
ties dušā, palīdzēt apkopt pēdas.

Visvairāk aprūpējamo cilvē-
ku, kuri novadā saņem pakalpo-
jumu “Aprūpe mājās” ir vecumā 
no 70 līdz 95 gadiem, apmēram 
70% sieviešu un 30% vīriešu.

Pieprasīts ir arī mobilās ap-
rūpes pakalpojums ar lielo, īpa-
ši šīm vajadzībām būvēto auto-
mašīnu – cilvēki labprāt izmanto 
iespēju nomazgāties dušā, sakopt 
kāju pēdas un nagus, ko nodro-
šina pēdu aprūpes speciālists, 
izmazgāt veļu, nogriezt matus. 
Mobilās aprūpes auto ik mēnesi 
dodas pie 50 cilvēkiem. “Šis pa-
kalpojums ir izveidots tā, lai tie 
cilvēki, kuri dzīvo laukos, kuriem 
nav pieejamas ērtības un ir grū-
tības pašiem sevi pilnvērtīgi ap-
kopt, varētu droši palikt savās 
mājās un dzīvot pilnvērtīgu dzī-

vi ierastajā vidē,” stāsta dienesta 
„Samariešu atbalsts mājās” vadī-
tājs Viesturs Kleinbergs.

Svarīgs palīgs, nodrošinot ik-
dienas aprūpi, ir arī Drošības po-
gas pakalpojums, kas nodrošināts 
21  cilvēkam, lai sniegtu palīdzī-
bu ikdienā un arī krīzes situāci-
jās. Drošības poga ir īpaša saziņas 
sistēma – saziņas iekārta un sig-
nālpoga, kas atrodas aprocē vai 
kulonā.  Drošības poga ir ērta lie-
tošanā – atliek piespiest signālpo-
gu un informēt par to, kas atga-
dījies. Signāls centrālē nonāk no 
jebkuras vietas dzīvoklī vai mājā. 
Vienlaikus ar signāla saņemšanu 
dienesta operatoram datora ekrā-

nā redzama iepriekš apkopota in-
formācija par personu – veselības 
stāvoklis, kontaktpersonas, kas 
palīdz operatīvāk un precīzāk no-
drošināt palīdzību. Atkarībā no 
katra individuālajām vajadzībām 
pie cilvēka dodas palīdzības un 
aprūpes dienesta darbinieki.

Tāpat arī pagājušajā gadā, pa-
teicoties AS “Latvijas valsts me-
ži” finansētajam projektam “Ve-
cums nav vientulība”, 53 novada 
senioriem, kuriem tiek nodroši-
nāta mūsu ikdienas aprūpe, tika 
dota iespēja gūt jaunus iespaidus, 
apmeklējot kultūras un dabas ob-
jektus un pasākumus atbilstoši 
viņu interesēm, un kaut uz dienu 

Samariešiem Madonas novadā  
aizritējis teju jau ceturtais gads 

izkļūt no savas viensētas un do-
ties aplūkot interesantas vietas 
Latvijā. Pagājušajā gadā novada 
seniori devās ekskursijās uz Li-
teni un Stāmerienu apskatīt ak-
meņu, pudeļu muzeju, tika orga-
nizēts arī brauciens ar vilcieniņu 
apkārt Stāmerienai, uz Gulbeni, 
kur tika iepazīta arbūzu, meloņu 
audzētava, gada vidū seniori vie-
sojās Madonas karameļu ražotnē, 
kā arī tējas vākšanas darbnīcā 
“55 mārītes”, savukārt Sarkaņos 
tika apskatīti strausi un dažādi 
eksotiskie dzīvnieki. 

Ziemassvētkos seniori tika go-
dināti un sveikti ar pārtikas pa-
ciņām, kā arī sirsnīgas “Latvijas 

valsts meži” darbinieku sarūpē-
tās dāvanas nonāca pie vientu-
ļiem veciem cilvēkiem Madonas 
pusē. Cits tika pie siltas segas, 
cits – pie mīksta jauna spilvena, 
dažādiem gardumiem vai citām 
noderīgām un viņiem vajadzīgām 
lietām. Dienesta “Samariešu at-
balsts mājās” darbinieki, zinot 
katru sirmgalvi un viņa vajadzī-
bas, aizveda katram tieši to dāva-
nu, kas cilvēkam bija nepiecieša-
ma visvairāk.

Informāciju sagatavoja  
BAIBA PARE, 

Latvijas Samariešu apvienības 
komunikācijas speciāliste

Valsts policijas veiktajā pētījumā 
secināts, ka vairāk nekā trešdaļa 
jeb 38% smagi cietušo gājēju ir 
vecumā virs 60 gadiem. 

Turklāt 30% gadījumu kon-
statēts, ka negadījumā vainojami 
paši seniori. Iemesli – savu spē-
ju pārvērtēšana un ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošana. Piemē-
ram, ceļa šķērsošana neatļautās 
un nepārredzamās vietās, turklāt 
esot bez gaismu atstarojošajiem 
elementiem. Lai pievērstu senioru 
un sabiedrības uzmanību šai prob-
lēmai, kā arī atgādinātu par drošī-
bas pamatprincipiem, kas jāievēro, 
piedaloties ceļu satiksmē, pirmo 
reizi Latvijā uzsākta informatīva 
drošības kampaņa gājējiem senio-
riem “Strauja sirds, bet kājas lē-
nas”.

Saskaņā ar Valsts policijas da-
tiem ik gadu ceļu satiksmes nega-
dījumos traumas gūst vairāk nekā 
200 gājēju vecumā virs 60 gadiem. 
Aizvadītajā gadā negadījumos ie-
kļuvis 231 seniors, no tiem 38 
smagi ievainoti, bet 22 – gājuši bo-
jā. Tādēļ policija aicina nepārvēr-

tēt savas spējas un aizdomāties ne 
tikai par savu, bet arī citu satik-
smes dalībnieku drošību uz ceļa. 

Ja domās vēl ir straujums un pār-
liecība, tad fiziskās spējas un ma-
ņas var pievilt. 

Trešā daļa ceļu satiksmes negadījumos cietušo gājēju – 
cilvēki virs 60 gadiem

Drošākai ikdienai uz ceļa Valsts 
policija sadarbībā ar Ceļu satik-
smes drošības direkciju (CSDD) sa-
gatavojusi vairākus padomus gājē-
jiem senioriem:

Izvēlies drošu vietu ceļa šķēr-
sošanai! 

Brauktuvi atļauts šķērsot pa 
gājēju pāreju vai krustojumos pie 
zaļās gaismas. Ja tuvumā pārejas 
un krustojuma nav, šķērso ceļu 
vietās, kur ir laba pārredzamība.

Pa kreisi, pa labi, pa kreisi!
Pirms šķērso ceļu, pārliecinies 

par drošību, paskatoties pa kreisi, 
pa labi un vēlreiz pa kreisi.

Pārliecinies, vai tev tiek dots 
ceļš!

Pirms gājēju pārejas šķērsoša-
nas pārliecinies, vai transportlī-
dzekļa vadītājs tevi ir pamanījis un 
spēs nobremzēt.

Ievēro virzienu!
Pa brauktuves malu vai ceļa 

nomali ej pretēji transportlīdzekļu 
braukšanas virzienam.

Esi redzams!
Diennakts tumšajā laikā nēsā 

gaismu atstarojošu vesti vai apģēr-
bu ar atstarojošiem elementiem. 

Nekautrējies lūgt palīdzību!
Ja jūties nepārliecināts vai ir 

slikta pašsajūta – lūdz palīdzību 
līdzcilvēkiem. Viņi tev noteikti pa-
līdzēs! 

Izvēlies piemērotus apavus!
Labākai stabilitātei der atcerē-

ties arī par laikapstākļiem atbilsto-
šu apavu izvēli, pievēršot uzmanī-
bu to slīdamībai.

Satiksmes drošības kampaņu 
“Strauja sirds, bet kājas lēnas” or-
ganizē Valsts policija sadarbībā ar 
Ceļu satiksmes drošības direkci-
ju, Rīgas Austrumu klīniskā uni-
versitātes slimnīcu, Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienes-
tu, Jāņa Rozes grāmatnīcu, Rī-
gas Aktīvo senioru aliansi un Au-
totransporta direkciju. Kampaņa 
tiek finansēta no Latvijas Trans-
portlīdzekļu apdrošinātāju biroja 
līdzekļiem.

“Latvijas Samariešu apvienības” devīze ir “Palīdzēt dzīvot”; organizācija kompetencē ir veselības aprūpe, sociālā un izglītības joma.
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Ir cilvēki, kuri visu mūžu strādā 
vienā darbā, kas nesniedz 
gandarījumu, bet, piemēram, 
nodrošina lielu algu vai ir tuvu 
dzīvesvietai. Ir cilvēki, kuri darbu 
uztver kā smagu pienākumu un pat 
neuzdrošinās kaut ko savā dzīvē 
mainīt. Bet ir arī tādi cilvēki, kuri ir 
vienkārši laimīgi tajā, ko viņi dara. 

Tie ir sirsnīgākie pārdevēji, ie-
jūtīgākie ārsti, neatlaidīgākie spor-
tisti, pašaizliedzīgākie ugunsdzē-
sēji, iedvesmojošākie lektori. Tie 
ir cilvēki,  ar kuriem satiekoties, 
mēs skaidri saprotam – viņi ir īsta-
jā vietā. Kur ir noslēpums? Viss ir 
pavisam vienkārši – cilvēki pārvēr-
tuši savus talantus profesionālajā 
darbā. Viņiem patīk sava nodarbo-
šanās, viņi jūt piepildījumu darbā, 
redz paveiktā jēgu un iedvesmo ci-
tus. Cilvēki ir uzdrošinājušies darīt 
darbu, kas viņiem patīk!

Madonas pilsētas vidussko-
lā janvārī viesojās Jauniešu aka-
dēmijas „Pacelt Pasauli” dibi-
nātāja un vadītāja, personiskās 
izaugsmes trenere Dace Briede-
Zālīte. Viņa vadīja Karjeras attīs-
tības atbalsta pasākumu „Kā at-
rast savu dzīves aicinājumu un 
pareizāk izvēlēties nākotnes pro-
fesiju?”, kas notika projekta Nr. 8 
.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās izglītī-

bas iestādēs” ietvaros. 
Dace Briede-Zālīte ir viena no 

tiem cilvēkiem, kas ar savu no-
darbošanos spēj iedvesmot jau-
niešus. ”Jauniešu Akadēmija „Pa-
celt Pasauli” ir privāta iniciatīva 
ar mērķi atbalstīt jaunos cilvēkus 
viņu nākotnes aicinājuma atraša-
nā. „Pacelt Pasauli” programmas 
palīdz attīstīt pašapziņu, izprast 
savas vajadzības un dod papildu 
zināšanas, uz kurām balstīt veik-
smīgāku dzīvi un nākotnes izvē-
li,” saka nodarbības vadītāja.

Tiekoties ar 9. klases skolē-
niem, Dace Briede-Zālīte stāstīja 
par savu karjeras ceļu, pašmoti-
vācijas rīkiem un dalījās pieredzē. 
Nodarbības vadītāja sāka ar stās-
tu par savu profesiju – koučs, kura 
vēl pirms dažiem gadiem nemaz 
nebija profesiju klasifikatorā. Da-
ce Briede-Zālīte aicināja skolēnus 
aizdomāties „Kas ir profesija?” un 
saprast, ka profesijas būs jārada 
pašiem,  tās mainīsies un radīsies 
jaunas neatkarīgi no mums, jo pa-
saule un tehnoloģijas mainās ļoti 
strauji, daudzas profesijas būsim 
spiesti iemācīsieties dzīves laikā. 
Tādēļ vienīgā misija mūsu dzīvē, 
pēc lektores domām, ir palīdzēt ci-
tiem – iedvesmojot, radot, dodot, 
palīdzot, ražojot, pakalpojot, ie-
priecinot. Lai šo misiju realizētu, 
jāmāk saskatīt savus dotumus, ta-

lantus un iespējas, un tālāk atliek 
izvirzīt mērķus un tos realizēt.     

Dace Briede-Zālīte jaunie-
šiem stāstīja par mērķu metodiku 
SMART. Nodarbības vadītāja da-
lījās ar spilgtiem piemēriem, kas 
jauniešiem ļāva labāk izprast mēr-
ķa izvirzīšanas nozīmi. Nodar-
bības gaitā skolēni paši saņēma 
Mērķu plānošanas karti, kuras 
metodiku lektore ir apguvusi Lon-
donā, un tā  balstīta uz angļu psi-
hologa B. Meina mērķu plānoša-
nas programmu ”Goal Mapping”. 

Pirms mērķu kartes aizpildīšanas 
Dace Briede-Zālīte deva dažus pa-
domus:
• ticēt savam mērķim no visas 

sirds, 
• izvirzīt mērķi, kuru pats vari 

izdarīt, 
• plānot tā, lai kaut ko vari izda-

rīt tūlīt,
• rakstīt mērķi tagadnes formā,
• domāt un rakstīt pozitīvā no-

zīmē,
• rēķināties, ka būs nepiecie-

šams laiks, lai visu realizētu. 

No 10. līdz 15. februārim Madonas 
Valsts ģimnāzijā norisinājās 
Erasmus+ projekts – PEALS 
(Physical Education Active 
Lifestyle). Projekta mērķis ir 
popularizēt veselīga dzīvesveida 
un sporta nozīmi jauniešu vidū. 

Katrai valstij ir savas tradi-
cionālās sporta aktivitātes, pie 
mums, Madonā, viesiem piedāvā-
jām iespēju apgūt slēpošanas un 
šaušanas prasmes, kā arī citus zie-
mas sporta veidus. Projektā pieda-
lījās piecas valstis – Grieķija, Lie-
tuva, Ungārija, Čehija un Latvija.

Projekta dalībskolu pārstāvjus 
sagaidījām svētdien, un ikvienam 
no mums bija satraukums par pir-
mo satikšanos, jo iepriekš ar pro-
jekta dalībniekiem bijām sazināju-
šies tikai sociālajos tīklos. 

Pirmajā mobilitātes dienā vie-
si vairāk uzzināja par mūsu skolu, 
tiekoties ar skolas vadības pārstāv-
jiem. Mobilitātes viesi piedalījās 
Madonas Valsts ģimnāzijas mācību 
stundās, vēroja radošo pieeju un 
novērtēja skolotāju attieksmi. 

Vēlāk, dodoties kājām uz Ma-
donas sporta centru, populārākais 
vārds, bija slippery (slidens), kā arī   
be carefull (esi uzmanīgs), jo Ma-
donas ietves un ceļus klāja ledus 
kārtiņa. Madonas sporta centrā 
Madonas Valsts ģimnāzijas skolē-
nu padome bija sagatavojusi dažā-
das iepazīšanās spēles. Kopīgi dar-
bojoties, projekta dalībnieki kļuva 

saliedētāki un vieglāk komunicēja 
savā starpā. 

Kopā ar projekta dalībniekiem 
iepazinām Madonas novada paš-
valdības darbu, ieklausījāmies Ma-
donas domes priekšsēdētāja Agra 
Lungeviča un sabiedrisko attie-
cību speciālistes Ilzes Riekstiņas, 
kā arī Smeceres sila sporta bāzes 
vadītāja Gunāra Ikaunieka stāstī-
jumā par Madonas novadu. Grie-
ķu viesi bija pārsteigti par skolēnu 
līdzdalības iespējām Madonas no-
vadā biznesa jautājumos, jo Grie-
ķijā skolēniem nav iespēja dibināt 
savus mācību uzņēmumus.

Prezentējot projekta mājas 
darbu, uzzinājām vairāk par kat-
ras valsts sporta vēsturi, dažā-
du sporta veidu popularitāti. Kat-
ras valsts sagatavotā prezentācija 
sniedza iespēju saprast, cik dažā-
di ir mūsu nacionālie sporta veidi. 

Dienas izskaņā katras dalīb-
valsts pārstāvji ar prieku un lep-
numu prezentēja un mācīja savas 
tautas dejas. Dejas bija atšķirīgas, 
ritmiskas un interesantas. Vakara 
noslēgumā dejās griezās ikviens, 
kas piedalījās projektā.

Nākamajā dienā sporta un at-
pūtas centrā “Smeceres sils” vie-
si apguva slēpošanas un šaušanas 
prasmes. Daudzi no viesiem ne-
dēļas sākumā atzina, ka ļoti gai-
da brīdi, kad apgūs slēpošanas 
pamatsoļus un izbaudīs ziemas 
priekus. Sporta skolotāji Jānis Švi-
ka un Lana Līcīte demonstrēja pa-
matsoļus. Smeceres sila šautuvē 
Rolands Pužulis kopā ar Madonas 
Valsts ģimnāzijas biatlonistēm Eli-
zabeti Pauru un Agniju Nagli vadī-
ja šaušanas meistarklasi. Pavadot 

domājot par projekta noslēgumu, 
citiem bija atslābuma sajūta pēc 
saspringtās nedēļas.

Piektdiena tika pavadīta kopā 
ar viesģimenēm, kuras uzņēma 
savās mājās un nedēļas garumā 
rūpējās par jauniešiem no mobi-
litātes dalībskolām, savukārt pro-
jekta skolotāji apmeklēja Siguldas 
viduslaiku pili, Fischer slēpoša-
nas centru, bobsleja un kamani-
ņu trasi “Sigulda”, kā arī izbaudī-
ja braucienu ar “Vučko”.

Dalība projektā sniedza iespē-
ju paplašināt savu redzesloku, at-
rast jaunus draugus un uzlabot 
svešvalodu prasmes. Sapratām, 
ka nevajag baidīties, bet vienkārši 
darīt, kā arī to, ka laiku pa laikam 
nav nemaz tik slikti izkāpt no sa-
vas komforta zonas. 

Protams, visgrūtākās bija at-
vadas. Bet nekas jau nebeidzas! 
Mēs noteikti vēl tiksimies, jo pro-
jekts turpināsies Čehijā, Lietuvā 
un Grieķijā! 

Kā rakstīja grāmatā “Vinnijs 
Pūks” – Vinnijs teica sivēnam: 
“Mēs taču būsim draugi uz mū-
žu?” sivēns atbildēja: “Pat vēl il-
gāk…” Šo nedēļu mēs nekad ne-
aizmirsīsim, bet noglabāsim īpašā 
vietā mūsu sirdīs. Paldies ikvie-
nam, kas piedalījās, kas palīdzēja 
un, kas deva mums iespēju pieda-
līties. Īpaša pateicība to skolēnu 
vecākiem, kuri dāvāja savu vies-
mīlību, uz nedēļu uzņemot ģime-
nēs ārzemju viesus!

Informāciju sagatavoja  
MADARA LUKAŠEVICA, 

Madonas Valsts ģimnāzijas  
9.b klases skolniece

Pēc pasākuma 9. klases skolē-
ni dalījās ar savām sajūtām un ie-
guvumiem:

Man ļoti patika šī nodarbība, 
jo es beidzot sapratu, par ko vē-
los kļūt un kā līdz tam nonākt. 
Es sapratu, ka bailes mēģināt ir 
iemesls tam, ka es dažkārt pado-
dos, un ka nevajag meklēt iegans-
tus – kāpēc neaiziet, bet gan – kā-
pēc aiziet un pamēģināt;

Patika lektores pārliecība, ja 
domās labas un pozitīvas domas, 
tad noteikti viss izdosies;

Patika, nemainīju domas par 
to, ko vēlos darīt, bet uzzināju 
jaunus stāstus par citu cilvēku 
dzīvi un karjeras ceļu;

4 zvaigznes no 5, jo es zināju 
kā un kāpēc, un ko es vēlos. Tās 
4 zvaigznes par pasniegšanu, iz-
pildījumu, domu un palīdzību. Es 
jau neko ļaunu, es visu to labāko! 

Ceļi, kā atrast savu dzīves ai-
cinājumu, nodarbības laikā tika 
noskaidroti, tādēļ gribas piekrist 
rakstnieka Teodora Dreizera teik-
tajam: „Par mērķi ir jābūt laimei, 
citādi uguns nebūs pietiekoši spo-
ža, motivācija nebūs pietiekoši spē-
cīga un panākumi nebūs nozīmīgi.”

Informāciju sagatavoja  
KRISTĪNE AIZPURVE, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs, karjeras konsultants 

visu dienu svaigā gaisā, patīkams 
spirdzinājums bija siltā tēja, kuru 
skolotājas cītīgi vārīja ugunskurā.

Dienas izskaņā bija iespēja vi-
zināties ar sniega motociklu, kā 
arī skolotājs Jānis Švika bija sa-
gatavojis dažādas sportiskas stafe-
tes. Šajā dienā viesiem bija iespē-
ja sajust Latvijas ziemas nokrāsas.

Trešās dienas rītā devāmies ce-
ļā uz Rīgu. Šajā dienā iepazinām 
Rīgas Biržas muzeju. Pēc tam vie-
si izbaudīja brīvo laiku Vecrīgā, ap-
skatot jūgendstila  arhitektūru.

Ieskatu Latvijas fiziskās kul-
tūras attīstībā guvām, apmeklē-
jot Sporta muzeju, kas ir lielākais 
Baltijā. Mēs uzkāpām gan “ma-
zajā Everestā”, kas ir 7 m augsts, 
gan arī  uzzinājām aizmirstus fak-
tus par Latvijas sporta sasniegu-
mu vēsturi. Sporta muzejā bija no-
organizēta tikšanās ar Madonas 

novadnieku Gundaru Upenieku, 
kurš pastāstīja savu pieredzi spor-
tā. Tikšanās iedvesmoja daudzus 
jauniešus pievērsties sportam un 
nepadoties pēc pirmajām neveiks-
mēm.  

Pēc muzeju apmeklējuma de-
vāmies un Lido atpūtas centra sli-
dotavu. Slidojot mēs sadraudzējā-
mies vēl vairāk – griezāmies dejās, 
dziedājām, slidojām vilcieniņā, 
veidojām dažādus apļus. Čehu jau-
nieši izcēlās ar izcilajām slidoša-
nas prasmēm. 

Projekta noslēdzošā diena bi-
ja ceturtdiena, kad grupās pre-
zentējām iespaidus un gūto piere-
dzi ziemas mobilitātē Latvijā un 
bijām vienoti noslēguma vakari-
ņās. Šajā dienā mēs sapratām, cik 
daudz viens otram nozīmējam un 
ka esam kļuvuši par labiem drau-
giem. Dažiem acīs sariesās asaras, 

Kā atrast savu dzīves aicinājumu?

Ziemas mobilitāte Latvijā

Personiskās izaugsmes trenere Dace Briede-Zālīte individuāli konsultēja 
katru 9. klases skolēnu un motivēja saskatīt savus talantus, vairot izcilību, 
būt gatavam izaicinājumiem jau šodien, un mudināja atcerēties, ka katra 
cilvēka misija ir PALĪDZĒT CITIEM.

Jauni iespaidi un pieredze sporta un atpūtas bāzē “Smeceres sils”.
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Ārpusstundu aktivitātes
14. februārī jeb Valentīna die-

nā tiek svinēta visu mīlētāju die-
na. Arī mūsu skolā šajā dienā 
notika pasākums „Sāp naktī sa-
lauzta sirds…”, kuru rīkoja V1 
grupas izglītojamie. 

Pasākumā dzeja mijās ar 
anekdotēm, viktorīnām par mī-
las tēmu, smieklīgiem video si-
žetiem, atrakcijām. Pasākuma 
laikā bija iespēja slepeni atzīties 
mīlestībā, uzrakstīt labus vārdus 
sev tīkamam cilvēkam, pateik-
ties par laba darījumu. 

Pasākuma noslēgumā notika 
fotosesija, un dejotgribētāji kā-
jas varēja izlocīt diskotēkā skolas 
dienesta viesnīcā.

Paldies gribu teikt par pasā-
kuma sagatavošanu un vadīšanu 
V1 grupas izglītojamajiem – Rū-
dolfam Oļukalnam, Kristai Ūdrei 
un Milēnai Krahmaļovai.

Ināra Saleniece,
V1 grupas audzinātāja

Mācību process
1. februārī JAK Barkavas 

struktūrvienības izglītības prog-
rammas “Viesnīcu pakalpojumi” 
V3 grupas audzēkņi un priekš-
metu skolotājas L.Zaļmeža un 
E.Kārkliņa devās mācību eks-
kursijā uz Rīgu.

 Pirmais apskates objekts, uz 
kuru devāmies, bija Superior kla-
ses 4 zvaigžņu viesnīca AVALON 
HOTEL and conferences, ku-
ra atrodas Rīgas vecpilsētas vēs-
turiskajā centrā – Vecrīgā. Vies-
nīcā  mums bija iespēja apskatīt 
luksuss un standarta numurus, 
konferenču un banketu telpas. 
No viesnīcas logiem pavērās fan-
tastisks skats uz Daugavu, pil-
sētas senajām ēkām un baznīcu 
torņiem. 

Paciemojušies viesnīcā AVA-
LON HOTEL and conferences,  
devāmies uz  izstādi Ķīpsalā, kur 
notika 26. starptautiskā tūris-
ma izstāde-gadatirgus “Balttour 
2019”. Izstāde notika divās  hal-
lēs. Hallē “Atklāj pasauli!” varē-
ja uzzināt par jaunākajiem tūris-
ma objektiem dažādās pasaules 
valstīs. Savus labākos piedāvā-
jumus prezentēja Latvijā lielākie 
tūrisma operatori un aģentūras – 
“Tez Tour”, “Novatours”, “Alida 
Tūrs”, “Begonija” u.c.

Savukārt, hallē “Apceļo Lat-
viju!” par jaunākajiem tūrisma 
piedāvājumiem informēja visu 
Latvijas reģionu pārstāvji. Varēja 
iepazīt Kurzemi, Zemgali, Latga-
li un Vidzemi un  uzzināt ne tikai 

Esi profesionālis!
Pielaiko būvnieka, viesnīcu speciālista, augkopja un SPA speciālista profesiju.

Aicinām Tevi uz Informācijas dienām
Jēkabpils agrobiznesa koledžas Barkavas st ruktūrvienībā 

29. martā un 12. aprīlī no plkst. 10.00 Barkavā, Dzirnavu ielā 1.
Ja brauc kopā ar lielāku draugu pulciņu, tad piesakies pa tālruni 64807215

29. martā un 12. aprīlī – 
informācijas dienas Barkavā

2019./2020. mācību gada uzņemšana
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 

Skolā ir:

 stipendija līdz 160 EUR
 dienesta viesnīca 

(maksa 5 EUR mēnesī)
 ēdnīca (Madonas novada 

izglītojamajiem brīvpusdienas)

Brīvā laika iespējas:

 Valsts militārā apmācība
 sporta pulciņi
 ansamblis
 bibliotēka, lasītava
 baseins,  pirts
 pasākumi, grupu vakari

par jau esošajiem tūrisma objek-
tiem reģionos, bet arī par jaunā-
kajām pastaigu takām, skatu tor-
ņiem, muzejiem, aktīvās atpūtas 
iespējām, viesnīcām un viesu na-
miem, pilīm, muižām un daudz 
ko citu.

   Mājup atgriezāmies ar pozi-
tīvām emocijām, jauniem iespai-
diem, patīkamu nogurumu un at-
miņām, kuras ilgi neizzudīs no 
prāta un saglabāsies fotogrāfijās!

Jaunumi izglītības 
programmā Augkopība

Šajā mācību gadā Barka-
vā ir uzsākta jauna programma 
“Augkopības tehniķis”, kas aiz-
stāj programmu “Lauku īpašu-
mu apsaimniekotājs”. Tas sais-
tīts ar darba devēju pieprasījuma 
pēc augstāk kvalificētiem vidē-
ja līmeņa speciālistiem. Augko-
pības tehniķis plāno, organizē un 
veic kultūraugu audzēšanu, ra-
žas novākšanu un uzglabāšanu 
dažādās lauksaimniecības sistē-
mās, ievērojot labas lauksaim-
niecības prakses nosacījumus; 
sastāda augkopības produkcijas 
ražošanas darbu veikšanas plānu; 
izstrādā darba uzdevumus, vada 
darba procesu augkopībā, izpil-
da darbus augkopības produkci-
jas ražošanā. 

Lai nostiprinātu iegūtās teo-
rētiskās zināšanas, šajā mācību 
gadā sadarbībā ar lauksaimnie-
ku organizāciju Zemnieku sa-
eima esam apmeklējuši lauku 
dienas Kokneses novada “Vecsil-
jānos”, kur lauku apstākļos iepa-
zinām kūtsmēslu apsaimniekoša-
nas tehnoloģijas. 

Apmeklējām aršanas sacensī-
bas-mācības Elejas novadā, kur 

salīdzinājām dažādu ražotāju ar-
klu veidus.

Pirmajā mācību gadā mācā-
mies lauksaimniecības pamatus, 
augsnes uzbūvi un ielabošanu. 
Pavasarī plānojam veikt pie sko-
las esošo augšņu profilu, struktū-
ras izpēti.

Aigars Oļukalns 

Aktualitātes – izglītības 
programmā Viesnīcu 
pakalpojumi

8. februārī Madonas kultūras 
namā, bijām uzaicināti uz  treša-
jām Lūgšanu brokastīs, kur V2 
un V3  grupas audzēkņi klāja gal-
dus un apkalpoja uzaicinātos vie-
sus. 

29. janvārī skolā viesojās Ma-
donas vidusskolas 11. klases sko-
lēni ar skolotāju, lai piedalītos 
Meistarklasē – “Viesmīlības pa-
mati”. Kopīgi apguvām prasmes 
galdu klāšanā, banketu galdu 
daudzveidībā, kā arī izmēģinājām 
“Table boxing”, jeb metodi, kā ar 
galdauta palīdzību nosegt galda 
malu, ja nav pieejami galda svār-
ki. Paldies skolotājai Sanitai So-
lovjevai par ierosinājumu veidot 
kopīgu pasākumu un kopā smel-
ties zināšanu apcirkņos! 

Sports
Otrais mācību pusgads iesākts 

ar labiem rezultātiem sportā. 
Jaunieši un jaunietes piedalījās 
sacensībās skolā, novadā un re-
publikā. 23. janvārī jaunietes pie-
dalījās AMI sporta kluba organi-
zētajās sacensībās basketbolā un 
Republikā ieguva augsto 7. vietu. 
24. janvārī Madonas novadā ti-
ka organizēts vidusskolēnu kauss 

volejbolā, kurā Barkavas jaunieši 
aktīvi iesaistījās un ieguva labus 
rezultātus – 1. vieta jauniešiem 
un 3. vieta jaunietēm.

Projekti
Jēkabpils Agrobiznesa kole-

džas Barkavas struktūrvienības 
izglītojamie piedalās darba vi-
dē balstītās mācībās un mācību 
praksēs uzņēmumos.

Ar 18. februāri izglītības prog-
rammas „Viesnīcu pakalpojumi” 
desmit trešā kursa izglītojamie 
iesaistās projekta “Profesionālo 
izglītības iestāžu audzēkņu dalī-
ba darba vidē balstītās mācībās 
un mācību praksēs uzņēmumos” 

Nr. 8.5.1.0/16/I/001 realizācijā. 
Izglītojamie iziet mācību prak-
si un gūst vērtīgu pieredzi šā-
dos uzņēmumos: AS “Lazdonas 
piensaimnieks” kafejnīca “Efe-
ja”; SIA “A.S.I.M.” Vecgulbenes 
muižas viesnīca; SIA “Daugav-
krasti”; SIA “Belkanto” viesnīca 
“Latgola”; SIA “TLG Hotell Lat-
vija” viesnīca Tallink Hotel Ri-
ga un SIA “Parkavilla” viesnīca 
Pullman Riga Old Town.

Informāciju sagatavoja
SILVIJA SMELTERE,

Jēkabpils agrobiznesa koledžas 
Barkavas st ruktūrvienības 

vadītāja 



1949. gada 25. martā, pamatojoties 
uz 1949. gada 29. janvārī PSRS 
Ministru padomes pieņemto 
slepeno lēmumu par Baltijas 
valstīs noteiktajām izsūtāmo 
kategorijām, no toreizējā Madonas 
apriņķa tika izsūtīti 1977 cilvēki 
(deportēto iedzīvotāju saraksti un 
skaits publicēti Valsts Vēstures 
arhīva mājaslapā). 

Šogad var atskatīties uz 30 ga-
diem, kopš Madonā tiek aicināti 
kopā represētie, izveidota pirmā 
izstāde un uzsākta diskusija par 
piemiņas vietu. 

1988. gada 25. martā pirmo 
reizi okupētajā Latvijā ar varas 
iestāžu atļauju Rīgā, Brāļu ka-
pos, piemin deportācijas upurus 
un pie Mātes tēla noliek ziedus. 
Milicija apsargā Brīvības piemi-
nekli, kur ziedu nolikšana ir aiz-
liegta. Latvijas PSR Ministru Pa-
domes 1988. gada 2. novembra 
lēmums Nr. 350 atzīst “Par pil-
soņu nepamatotu administratīvu 
izsūtīšanu no Latvijas PSR 1949. 
gadā”. Aizsākas plašāka izsūtī-
to apzināšana, atmiņu dokumen-
tēšana un materiālu vākšana. 
1989. gada 11. februārī Latvijas 
Tautas frontes (LTF) Madonas 
rajona nodaļa, Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzejs 
un Madonas kultūras nams orga-
nizē pirmo represēto sanākšanu 
kultūras namā. Par tradīciju ir 
kļuvusi arī represēto pulcēšanās 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejā. Arī šogad, 29. 
martā, aicināsim represētos uz 
tikšanos muzejā. Bet viņus pir-
moreiz pulcināja muzeja svētdie-

nā 1989. gada 11. jūnijā, iepa-
zīstinot ar represētajiem veltītu 
izstādi, kam nosaukumā rindas 
no Veltas Tomas dzejoļa “Dzim-
tene”: “Tu viena man līdzi nāc, 
mana dzimtene…”. 

Sadarbojoties jau minētajiem 
organizatoriem, notiek sēru un 
piemiņas pasākuma plānošana 
un norise 1989. gada 25. martā. 
Kopš izsūtīšanas ir pagājuši 40 
gadi, un 25. martā ap 300 cilvē-
ku tiekas Madonas kultūras na-
mā un noskatās Andra Kolberga 
stāsta “Sieviete laivā” skatuves 
versiju Madonas Tautas teātra 
izpildījumā. Pēc izrādes cilvēki 
dodas lāpu gājienā uz piemiņas 

brīdi pie Madonas dzelzceļa sta-
cijas. Tur klātesošos uzrunā LTF 
Madonas rajona nodaļas priekš-
sēdētājs Žanis Bezmers, deviņ-
desmittrīsgadīgais represētais 
Valentīns Priednieks, priesteris 
Alberts Cimanovskis un citi. Deg 
svecītes pie dzelzceļa sliedēm. 

Pirms 30 gadiem aizsākas arī 
jautājumi un aptaujas par pie-
miņas plāksnes uzstādīšanu re-
presētajiem. Sākotnēji tiek pie-
dāvāti vairāki varianti: Uzvaras 
parkā (Priežu kalniņa tuvumā), 
dzelzceļa stacijas laukumā, Biržu  
bir  ztalā (iepretim muzeja izstā-
žu zālēm) un Blaumaņa – Raiņa 
ielu krustojumā. LTF Madonas 

rajona valdes sēdē 1989. gada 30. 
janvārī Jānis Simsons uzsver, ka 
pilsētas izpildkomiteja grib āt-
ri piemiņas plāksni, bet viņš uz-
skata, ka nedrīkst pieļaut mazu 
plāksnīti. Piemiņas zīmi “Šķel-
tais akmens” atklāj pēc diviem 
gadiem, bet vēlākos gados raisās 
diskusijas par vietas cieņpilnā-
ku izveidi, un vides arhitektūras 
ansamblis pašreizējā veidolā top 
pirms desmit gadiem.

Informāciju sagatavoja  
LAIMDOTA IVANOVA, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja speciāliste

Pirms 30 gadiem sāk pulcināt represētos

2019. gada februāris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

8 Madonas Novada Vēstnesis 
             2019. gada februāris Muzejs aicina

Represētie pirmoreiz aicināti Madonas muzejā. 1989. gada 11. jūnijs.                                        Foto no muzeja krājuma

No 2019. gada 9. marta līdz  
14. aprīlim ielūdzam Jūs  uz īpašu 
izstādi, kura ir tapusi sadarbībā 
ar Madonas novada pašvaldību, 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeju un Nīderlandes 
pārstāvi Eriks Roršs (Erik Rörsch). 

Madonā viņa darbība saistās 
ar projektu izstrādes idejām, Eriks 
Latvijā ir piedalījies vairākos ba-
seinu realizēšanas projektos. Ne-
ņemot vērā profesionālo darbību, 
viņš ir kaislīgs mākslas entuziasts 
un atbalstītājs, tādēļ, pēc vairāk 
kā gadu ilgas plānošanas, ar pozi-
tīvām emocijām pie mums uz Ma-
donu ir atvedis izstādi ar septiņu 
mākslinieku darbiem no Nīderlan-
des. Tie ir pieredzējuši mākslinie-
ki: sietspiedes tehnikas profesio-
nāle Irisa de Leu (Iris de Leeuw), 
tekstilrakstu un grafiti meistars 
Robs Valters (Rob Walters), akva-
reļu meistare, Maljorkā dzīvojo-
šā Muriela Ten Kate (Muriel Ten 
Cate), rokas leļļu autore Asja Šale-
kampa (Asja Schalekamp), kerami-
ķis Pieters Pauptits (Pieter Paup-
tit), mākslas terapeite Dorotija 
Pauptita (Dorothé Pauptit) un me-
tāla dizaineris Diks Kompiers (Dik 
Kompier). Izstādes dalībnieku pul-
ku papildinās Madonas mākslinie-

Madonas un Nīderlandes draugi – 
īpašā starptautiskā izstādē

guva arī grāmatu iesiešanas teh-
nikas. Viņas darbi ir pārdoti vi-
sā pasaulē, un trīs no kolekcijām 
nesen iegādājās Rijksmuseum 
Amsterdam (Nīderlandes Nacio-
nālais mākslas muzejs).

Aicinām uz izstādes atvērša-
nu 9. martā plkst. 14.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas mu-
zeja izstāžu zālēs Skolas ielā 10a, 
Madonā. Izstādes ietvaros 8. mar-
tā un 9. martā izstāžu zālēs nori-
sināsies praktiskās darbnīcas Iri-

sas de Leu (Iris de Leeuw) vadībā 
(ar tulkojumu latviski). Aicinām 
jebkuru interesentu – gan mazu, 
gan lielu – piedalīties bezmaksas 
darbnīcās.  Darbnīcu laikiem seko-
jiet muzeja mājaslapā www.mado-
nasmuzejs.lv vai https://www.face-
book.com/muzejsmadona/.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja Mākslas nodaļas 

vadītāja

Aktīvas brīvdienas 
skolēniem 
Madonas muzejā!
Skolēnu pavasara brīvlaikā no 
11. līdz 15. martam aicinām izzināt, 
pētīt un iepazīt Madonas pilsētas 
vēsturi. 

Jau trešo gadu Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja speciālisti piedāvā 
atraktīvu ekskursiju pilsētvidē, 
katru dienu iepazīstot citu 
Madonas vēstures posmu, sākot 
no laika, kad Madonā bija tikai 
Biržu muiža, izstaigājot ielas, kas 
stāsta par dzelzceļa būvniecības 
pozitīvo ietekmi un toreizējo 
apdzīvotās vietas apbūvi, kā 
arī aplūkojot neseno pagātni. 
Tā ir lieliska iespēja skolēniem 
saistoši un, izmantojot dažādus 
uzdevumus, iepazīt pilsētas 
apbūves attīstību.  

Nodarbības “Izzini, izpēti, 
iepazīsti Madonu” – notiks katru 
dienu 11.–15. martam no plkst. 
11.00 līdz 13.00, katru dienu 
cita Madona! Aicinām pieteikt 
dalībniekus, zvanot uz tālruni 
64823844.

16. martā 10.00–16.00, 
noslēdzot skolēnu brīvdienas, 
aicinām uz tematisko sestdienu 
ciklu “MŪZIKAS SESTDIENA”, 
kurā iepazīsim muzeja krājumā 
esošos priekšmetus, kuri 
stāsta par senajiem mūzikas 
instrumentiem. Brīnišķīga 
iespēja salīdzināt, kā instrumenti 
mainījušies, vai tieši otrādi – 
nav mainījušies kopš to 
pirmsākumiem. Plkst. 12.00 ar 
muzikālu priekšnesumu priecēs 
J.Norviļa Madonas mūzikas skolas 
audzēkņi. Būs iespēja izpausties 
radoši, radīt kādu no mūzikas 
instrumentiem un sadarbībā 
ar www.muzikasveikals.lv 
apmeklētājiem tiks izlozēta 
ukulele un kazū. Vēlies zināt, kas 
šie ir par instrumentiem? 

Tāpat Madonas muzejs aicina:

20. martā plkst. 12.00 – 
ikmēneša tikšanās senioriem, 
kurā saistībā ar Latvijas armijas 
100-gadi, aicinām uz tikšanos 
ar madonieti, atjaunotās 
Latvijas pirmo bruņoto spēku 
(aizsardzības spēku) komandieri, 
pulkvedi Daini Turlo.

29. martā – tikšanās ar 
skolēniem, pieminot 1949. gada 
deportācijas. Māras Zālītes stāsta 
“Pieci pirksti” iestudējums, 
režisore Dace Ādamsone.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas  
vadītāja

ce Danute Vēze ar akvareļiem. 
Izstādē būs kontrastu un 

krāsainības kombinācijas, ku-
rās savijas klasiskā māksla ar 
moderno. Tajā būs gan glez-
nas, gan akvareļi, gan kera-
mika un īpašas lelles, izceļot 
katra mākslinieka rokrakstu. 
Vēlamies izcelt mākslinieci Iri-
su de Leu, vienu no slavenā-
kajām Nīderlandē, kura veido 
darbus dažādās tehnikās. Vi-
ņa uzsāka pati savu sietspiedes 
studiju un bija vienīgā sieviete 
visā Nīderlandē (1967–1975), 
kura projektēja un izgatavoja 
plakātus studentu opozīcijai. 
Papildus sietspiedes tehnikai ir 
veidojusi arī dažādus citus dar-
bus, atšķirīgos mākslas stilos 
un tehnikās. Māksliniece dru-
kā, glezno, raksta, strādā ar 3D 
objektiem u.c. 2014. gadā ap-



Marts 
1.–3. marts  Skandināvijas 
kauss distanču slēpošanā 
“Smeceres silā”
9. marts  LATLOPPET 
slēpojums klasiskajā distancē 
“Smeceres silā”
16. marts  Mūzikas sestdiena 
Madonas muzejā
21. marts  Madonas novada 
uzņēmēju forums
28. marts  Putnu dienas 
Kalsnavas arborētumā
Marts  Palu laika laivu 
brauciens Lubāna  
mitrājā

Aprīlis 
6.–7. aprīlis  Eiropas amatu 
prasmju diena “Satiec savu 
meistaru”
7.–8. aprīlis  Putnu dienas 
Lubāna mitrājā
19.–22. aprīlis  Lieldienu 
pasākumi
26. aprīlis  Grāmatu svētki 
Madonā
27. aprīlis  Gadatirgus  
“Stādu svētki” Madonā, Saieta 
laukumā

Maijs 
4. maijs  Baltā galdauta  
svētki
4. maijs  Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas dienas 
pasākums “Madona laiku lokos. 
Latvijas armijai 100” Madonas 
kultūras namā
4. maijs  Brīvdabas folkmūzikas 
pasākums podnieku Dumpju 
mājās “Brīvniekos” (Mētrienas 
pagasts)
4. maijs  Vislatvijas pļavu 
golfa diena Bērzaunes pagasta 
Kalnozolos
5. maijs  Pārgājiens “Atklāj 
Krustkalnu pavasari” – Krākas 
avotu taka
8. maijs  Informācijas 
diena tūrisma pakalpojumu 
sniedzējiem 
“Madonas novada jaunumi”
18. maijs  Tūrisma rallijs 
“Madona – Cesvaine – Gulbene”
18. maijs  Muzeju nakts 
Madonas muzejā
26. maijs  Starptautiskai 
bioloģiskās daudzveidības  
dienai veltīts pārgājiens  
Lubāna mitrājā, tēma –  
BITES

Jūnijs 
1. jūnijs Labo sajūtu diena 
Vestienā
2. jūnijs  Pārgājiens “Atklāj 
sajūtas Teičos”: Sildu taka – 
Siksala
7.–9. jūnijs  Madonas pilsētas 
un novada svētki
7. jūnijs Informācijas diena 
Latvijas tūrisma informācijas 
sniedzējiem “Madonas novads” 
Madonā
8. jūnijs VI Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus Madonā
8. jūnijs Amatnieku un našķu 
tirdziņš Madonā
8. jūnijs Skrējiens Apkārt 
Madonai
9. jūnijs NORDIC spēkavīru 
sacensības Madonā
16. jūnijs  Peoniju svētki 
Kalsnavas arborētumā
21.–24. jūnijs  Saulgriežu, Līgo 
un Jāņu svinēšana
21. jūnijs  Saulgriežu pasākums 
pie Biksēres ezera Sarkaņu 
pagastā
22. jūnijs  Ielīgo Madonā
23. jūnijs  J.Alunāna 
parka atklāšanas pasākums 
Jaunkalsnavā

29.–30. jūnijs  Eiropas 
čempionāts enduro “Smeceres 
silā”

Jūlijs 
4. jūlijs  Sikspārņu nakts 
Ļaudonā
6. jūlijs  Lubāna ezera Ceļotāju 
diena
6.–7. jūlijs  Free Hawks MC 
Latvija saiets Madonā
14. jūlijs  Vasaras vidus svētki 
Doku Ata “Muceniekos”, 
Dzelzavas pagastā
20. jūlijs  Velo ekskursija 
“Vidzemes augstiene.  
Lautere – Lubeja”
19.–21. jūlijs  TROPFI bezceļu 
rallija čempionāts
27. jūlijs  9. festivāls “Latvijas 
Radio 2 Zelta Šlāgeris” Madonā
28. jūlijs–3. augusts   
22. Lat viešu mūzikas svētki 
Madonā

Informāciju apkopoja 
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas tūrisma darba 
organizatore

Ieskats Madonas novada kultūras,  
tūrisma un sporta pasākumu kalendārā Balansējot starp 

tradicionālajām 
un digitālajām 
prasmēm
Marta mēnesis Madonas nova-
da bibliotēkā iezīmēsies ar lasīt-
prasmes veicināšanas aktivitātēm 
bērniem un digitālo prasmju at-
tīstīšanu pieaugušajiem, kā arī no-
pietnām un izzinošām izstādēm.

Marta pirmajā pusē Konfe-
renču zālē būs apskatāma Lat-
vijas Universitātes bibliotēkas 
veidotā izstāde “Pēc diviem mir-
kļiem 100 gadi: Rektoru galerija”. 
Izstādē sniegts ieskats visu Lat-
vijas Universitātes rektoru dzīves 
un darba gaitās, parādot rektorus 
kā sava laika personības. 

Savukārt, marta 2. pusē Kon-
ferenču zālē tiks eksponēta LR 
Ārlietu ministrijas veidotā 1. Sa-
eimas priekšsēdētājam Frīdriham 
Vesmanim veltītā ceļojošā izstāde 
„Klausieties pagātnes soļos. Ju-
ristam, politiķim un diplomātam 
Fridriham Vesmanim – 140”.

13. martā 13.00 Madonas no-
vada bibliotēkas Uzziņu lasītavā 
notiks grāmatas “Patiesā uzvara: 
trenēties un trenēt” prezentāci-
ja un sarunas par uzvarām spor-
tā un dzīvē.

14. martā 11.00 aicinām just 
līdzi Nacionālās “Skaļās lasīša-
nas” sacensības Madonas reģio-
na finālistiem, kur par vietu dalī-
bai finālā cīnīsies 15 dalībnieki no 
5 novadiem. Uzvarētājs kopā ar 
klasi 18. maijā piedalīsies republi-
kas finālā.

16. martā 11.00 aicinām pro-
jekta “Grāmatu starts” dalībnie-
kus uz 3. nodarbību, šīs reizes 
temats – “Dzejolēni” – latviešu 
autoru dzeja  mazajiem.  

Latvijas Informācijas un ko-
munikācijas tehnoloģijas asociāci-
ja un Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrija no 25. 
līdz 29. martam organizē “Eiro-
pas Digitālo nedēļu” Latvijā. “Di-
gitālā nedēļa” Latvijā tiek orga-
nizēta Eiropas kampaņas ALL 
Digital week 2019 ietvaros.

Arī Madonas novada bibliotē-
ka kā reģionālais koordinators un 
Europe Direct informācijas cen-
tra Gulbenē Madonas informāci-
jas punkts no 25. līdz 29. martam 
interesentiem piedāvās dažā-
das aktivitātes, lai apgūtu jaunas 
vai nostiprinātu esošās digitālās 
prasmes, uzsvaru liekot uz digi-
tālās identitātes jautājumiem, ie-
dzīvotāju digitālo prasmju attīs-
tīšanu, drošību lietot digitālās 
tehnoloģijas, kā arī kritisko do-
māšanu un mediju pratību.

Vienlaicīgi ar šo nedēļu re-
ģiona iedzīvotājiem piedāvāsim 
uzsākt datorapmācību kursu, 
vienkāršas darbības ar program-
matūru Microsoft Word, Power 
Point, Excel, darbu ar pārlūk-
programmām, e-pasta izveidi un 
citas digitālās iemaņas. Lūgums 
iepriekš pieteikties:  telefons – 
64820912.

Uz tikšanos bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA, 

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja
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Taču pats galvenais, saturis-
ki nozīmīgākais vakara gaitā bija 
nominēto zemnieku saimniecību 
apbalvošana un sumināšana. Ma-
donas, Ērgļu, Cesvaines, Lubā-
nas, Varakļānu novadu pašvaldī-
bai tika dota iespēja izvirzīt savus 
novada līderus un tie bija:
• Cesvaines novada ZS “Lejas-

Balteņi, saimnieks Raivis Tru-
hanovs, nodarbošanās – piena 
lopkopība – par uzņēmīgu un 
mērķtiecīgu saimniecības at-
tīstību saņēma patriotiskākā 
novada zemnieka nomināciju.

• Ērgļu novada SIA “Tauri”, 
saimnieks Artūrs Vīgants, no-
darbošanās – gaļas liellopi, ga-
ļas pārstrāde, saņēma nomi-
nāciju  “Pievienotā vērtība”. 
Artūrs Vīgants ir gados jauns 
lauksaimnieks, kurš saimnie-
ko, ievērojot bioloģiskās saim-
niekošanas metodes, kā arī 
piedāvājot gala patērētam at-
dzesētu un pārstrādātu liel-
lopu gaļu, primārajam lauk-
saimniecības produktam rada 
pievienoto vērtību.

• Lubānas novada IK “Bestland-
L”, saimnieks Kristaps Liberts, 
nodarbošanās – gaļas liellopi 
un hidrosēja jeb ainavu veido-
šana un uzturēšana, saņēma 
nomināciju par veiksmīgu un 
inovatīvu nelauksaimniecisko 
palīgnozari lauku saimniecībā. 
Atzinīgi vērtējams, jo sniedzot 
hidrosējas pakalpojumu, tiek 
popularizēts Lubānas novads – 
pakalpojums tiks sniegts ne ti-
kai reģionā, bet visā Latvijas 
teritorijā.                              

• Madonas novada ZS “Rogas”, 

Lauksaimnieku godināšanas pasākums
➔  1. lpp

Aktuāli

saimnieks Sandris Akmans, 
nodarbošanās – biškopības pro-
duktu ražošana, tūrisma saim-
niecība, saņēma nomināciju 
“Rītdienas saimnieks”; 

• Varakļānu novada piemājas 
saimniecība “Vālodzītes”, saim-
nieks Jānis Mozga, nodarboša-
nās – graudkopība un šķeldas 
ražošana, saņēma nomināciju 
par novada vides sakārtošanu 
“Ar skatu nākotnē”. Saimniecī-
bā ir iesaistīta arī jaunā paau-
dze, kura prot strādāt kā vieno-
ta un spēcīga komanda.                      
Lauku atbalsta dienests par  

savu nominantu izvirzīja Ošup-
es pagasta ZS “Lazdas”, saimnie-
ce Alda Jansone, nodarbošanās 
graudkopība. Ir sekmīgi īsteno-

ti ES fondu projekti, un saimniece 
ar lielu atbildību prasmīgi attīsta 
saimniecību. Īpaši tika izteikta at-
zinība, ka šajā saimniecībā Lauku 
atbalsta dienestam ir jāveic tikai 
standarta kontrole, un projektu īs-
tenošana allaž tiek veikta atbildīgi. 
Nominācija saņemta par ainavis-
ki sakārtotas vides veidošanu un 
mērķtiecīgu zemnieku saimniecī-
bas attīstību. 

LEADER par savu līderi iz-
virzīja Lubānas novada SIA “Ai-
viekstes klēts”, saimnieks Oskars 
Žvagins, nodarbošanās – sulu spie-
šana, pasterizācijas pakalpojumi, 
raudzēto dzērienu – augļu un ogu 
vīnu – ražošana. Nominācija “LE-
ADER projekts 2018 – lauksaim-
niecības produktu pārstrāde”. 

LLKC par savu nominantu iz-
raudzījās Varakļānu novada ZS 
“Laduži”, saimnieks Aldis Strods 
un saimniece Inese Strode, no-
darbošanās – piena un gaļas lop-
kopība un graudkopība. Nominā-
cija – “Zinoša saimniekošana”. 
Saimnieki ar savu piemēru parā-
da, ka īpaši atzinīgi ir vērtējams 
tas, ka saimnieki dalās ar savu 
pieredzi un iesaistās dažādos zi-
nāšanu pārneses pasākumos.

 Informāciju sagatavoja  
AIJA VĪGNERE,  

LLKC Madonas nodaļas vadītāja

ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada pašvaldības 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Vienkopus nomināciju pasniedzēji, to saņēmēji un pasākuma organizatori.
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Madonas kultūras nama 
un SIA “Biļešu paradīze” 

biļešu kase turpmāk atvērta:
Madonas pilsētas kultūras namā, 

Raiņa ielā 12, Madonā 
Darba laiks: 

Otrdienās 9.00–16.00
Trešdienās 10.00–16.00

 Ceturtdienās 12.00–19.00 
 Piektdienās 10.00–16.00

 Kā arī stundu pirms maksas pasākumiem 
kultūras namā.

Madonas kinoteātra “Vidzeme” 
biļešu kase turpmāk atvērta 

Tirgus ielā 5, Madonā
Darba laiks: 

k ino demonstrēšanas dienās 
stundu pirms pirmā kino seansa, 

kase tiek slēgta 15 minūtes 
pēc pēdējā seansa sākuma.

ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI
”MADONAS DRAUGA KARTES”
ĪPAŠNIEKIEM:
Atpūties, izbaudi, ietaupi!

MADONAS DRAUGA KARTES”

Vietējie ražotāji:

*”Jāņkalni”
(“Jāņkalni”, Vestienas pagasts, Madonas novads,
tel. 26157040)
10% atlaide sulai un žāvētajai produkcijai.

*Kazu ferma un siera ražotne ”Līvi”
(”Ozolkrogs”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads,
tel. 29187164)
ieejas maksai 50% atlaide.

*”Burkānciems”
(”Lejas Ķunci 2”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads,
tel. 22188433)
20% atlaide siera iegādei uz vietas saimniecībā. Ja pasūta 
pirtiņu ar pirtnieku, tad nakšņošana + brokastis par brīvu!

”Madonas karameles”
(Rīgas iela 1, Madona,
tel. 26380073)
10% atlaide visai produkcijai “Madonas karameļu” veikalā.

*Bioloģiskā saimniecība ”Aizupes”
(Irbītes, Bērzaunes pagasts, Madonas novads,
tel. 29372796)
10% atlaide visai produkcijai (ābolu konfektes, žāvēti 
dārzeņi, lauku krāsnī ceptai maizei u.c.)

”Gaiziņš”
(”Gaiziņkalns”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads,
tel. 64828176)
-20% atlaide pacēlājam,
-15% atlaide inventāra nomai.

*SIA ”DigitalZoo”
(tel. 20211324)  www.autofotoorientesanas.lv
- autofotoorientēšanās braucieniem 30% atlaide no 
komandas dalības maksas.

*Biedrība "Pļavu Golfa Laukums "Kalnozoli""
(”Kalnozoli”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, 
22441173, 29460341)
- 30% atlaide apmācībai iesācējiem ar instruktoru Pļavu 
golfā. (Apmācību grupā no 5 līdz 10 personas.)

”Rēķu kalns”
(”Rēķi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
 tel. 29239521)
- 10% atlaide pacēlājam.

*IK Kvadriki
(”Strautnieki”, Aronas pagasts, Madonas novads
tel. 29144465)
- 10% atlaide Ik Kvadriku pakalpojumiem (kvadraciklu 
izbraucieniem, pirtij, siltajam āra kubulam, mucu 
vilcieniņam).

*Aiviekstes laivas
(tel. 25434346)
- 10% atlaide kanoe laivu nomai.

*Tirdzniecības centrs ”Efeja”
(Saules iela 30, Madona, Madonas novads,
tel. 64807416)
- 10% atlaide baseina apmeklējumam.

*”Domas dabā”
(tel. 28890695)
-20% atlaide dalības maksai piedzīvojumu pasākumos un 
ekspedīcijās.

Aktīvā atpūta:

* Pēc iepriekšēja pieteikuma! 

Ēdināšanas pakalpojumi:

Bura H
(Gauja iela 33, Madona,
tel.  29294021)
- 10% atlaide kopējam rēķinam.

”Melnais bullis”
(Saules iela 4a, tirdzniecības centrs "Konzums", Madona,
tel. 25777888)
- 15% atlaide burgeriem.

”Māmuļa’’
(Parka iela 12, Madona, Madonas novads,
tel. 29424634)
-  10 % atlaide kafijai, 10% atlaide saldējuma kokteilim un 
10% atlaide Frī kartupeļiem.

Šlāgeris
(Raiņa iela 10a, Madona, Madonas novads,
tel. 64807101)
- 10% atlaide visiem cūkgaļas karbonādes ēdieniem.

Nakšņošanas pakalpojumi:

*”Apiņu kalte”
(Agri, Praulienas pagasts, Madonas novads, tel. 29455829)
- 20% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem viesu mājā 
”Apiņu kalte”.

*Lubāna mitrāja informācijas centrs 
(Aiviekstes hidromezgls, Ošupes pagasts, Madonas novads,
tel. 29234956)
20% atlaide hosteļa tipa naktsmītnei.

*”Rudzons”
(Saules iela 15, Madona, Madonas novads, tel. 64807477)
- 10% atlaide nakšņošanas pakalpojumiem
viesnīcā “Rudzons”.
(Kartes īpašnieks var izmantot pakalpojumu vienu reizi 
mēnesī).

*”Mārcienas muiža”
(Lejas Patmalnieki, Mārcienas pagasts, Madonas novads,
tel. 64807300)
SPA kompleksa apmeklējums 1 personai, nesteidzīgs miers 
un relaksācija divu stundu garumā ar 20% atlaidi.

*”Jaunkaļņi”
("Jaunkaļņi" Liezēres pagasts, Madonas novads,
tel. 29806029)
15% atlaide pirts paklāju iegādei.

*”GaiziņStars”
 (Smilteņu skola, Bērzaunes pagasts, Madonas novads,
tel. 26558644)
10% atlaide dūmu pirtiņai.

*”Kučuru dzirnavas”
(”Kučuru dzirnavas”, Aronas pagasts, Madonas novads,
tel. 26138086)
ja izmanto nakšņošanas pakalpojumus, tad 30% atlaide pirts 
apmeklējumam. 

*”Gravas dzirnavas”
(”Gravas dzirnavas” Aronas pagasts, Madonas novads,
tel. 29332642)
izmantojot nakšņošanas pakalpojumus, 20% atlaide pirtij. 

Pirts un SPA pakalpojumi:

*Jānis Seiksts
(Dumpu iela 16, Madona, Madonas novads, tel. 26126247)
5% atlaide māla izstrādājumiem.

*“Jaundilmaņi”
medicīnas profesora A.Bieziņa muzejs
(Dilmaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, tel. 29452112)
100 % atlaide gida pakalpojumam, maksājot tikai ieejas 
biļeti pēc pastāvošā muzeja cenrāža.

*Madonas novadpētniecības un
mākslas muzejs
(Skolas iela 10a, Madona, tel. 64823844)
10% atlaide gida pakalpojumiem muzejā. 

Amatniecība un gida
pakalpojumi:

Baltijas valstu tūres ietvaros franču džeza 
grupas Impérial Orphéon koncerts Madonā

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejs aicina Madonas  
un novada māksliniekus pieteikt 
savus darbus izstādei “No mazā 

UZ LIELO”. Izstādes norises vieta 
un rīkotājs 2019. gadā ir Limbažu 
Mūzikas un mākslas skola 
sadarbībā ar Limbažu novada 
pašvaldību.

Visiem māksliniekiem, lai pie-
dalītos izstādē, ir personīgi  jāaiz-
pilda pieteikuma anketa (pieli-
kums Nr. 3) un jānosūta e-pastā: 

muzikas_makslas_skola@lim-
bazi.lv līdz 22. martam. Darbu 
iesniegšana Limbažos ir līdz 23. 
martam.

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs organizē Ma-
donas novada mākslinieku dar-
bu nogādāšanu Limbažu muzejā 
19. martā. Aicinām māksliniekus 
muzeja izstāžu zālēs iesniegt dar-

bus līdz 18. marta plkst. 17.00. 
Iesniedzot darbus Madonas No-
vadpētniecības un mākslas mu-
zejā, uz darba, vai pie darba ir 
jābūt minētam autora vārdam, 
uzvārdam, darba nosaukumam 
un kontakttālrunim. 

Atbildīgā persona par dar-
bu pieņemšanu ir mākslas no-
daļas vadītāja Elīna Krupko (eli-

na.krupko@madona.lv; mob. tel. 
26102225).

Vairāk informācijas par izstā-
des noteikumiem un pieteikuma 
veidlapām: 

www.madonasmuzejs.lv 

Informāciju sagatavoja
ELĪNA KRUPKO

Izsludināts Vidzemes mākslinieku darbu pieteikums izstādei Limbažos “No mazā UZ LIELO”

Grupas Impérial Orphéon skanējums neatgādina 
nevienu citu apvienību uz plašās džeza mūzikas 
skatuves. Jau pēc pāris skaņdarbiem viņu koncerts 
pārvēršas par eksplozīvas enerģijas piesātinātu 
priekšnesumu, kas mudina uz dejošanu. Impérial 
Orphéon programmā dzirdamas melodijas no brazīļu 
ritmiem līdz Balkānu aizrautībai, no atpazīstamas 
popmūzikas līdz skumjām blūza melodijām.

3. martā plkst. 15.00 Madonas pilsētas 
kultūras namā.  Ieeja bez maksas.
Lūgums izņem t bezmaksas ieejas kartes Madonas 
pilsētas kultūras nama kasē, Raiņa ielā 12, Madonā.

Koncertu piedāvā Francijas institūts Latvijā 
sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību.

Informāciju sagatavoja INGA ARĀJA,
Madonas novada pašvaldības Kultūras nodaļas

 galvenā speciāliste, kultūras darba organizatore


