
Nr. 1 (78)2019. gada janvāris

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

Ēdiet viegli, elpojiet dziļi, 
dzīvojiet pieticīgi, attīstiet 
dzīvesprieku, uzturiet 
interesi par dzīvi un 
veselības veicināšanas 
projekta aktivitātēm!

3. lpp

Cilvēka dzīve tiekot  
vērtēta ne pēc tās garuma,  
bet pēc satura.  
Dzimtsarakstu  
nodaļa atskatās uz 
2018. gada statistiku 
un vērš uzmanību 
uz izmaiņām 
likumdošanā.

4. lpp

Mērķis ir virzītas, 
garīgi bagātas, radošas, 
zinātkāras personības 
veidošana, kas būtu 
politiski aktīva, darbīga un 
konkurētspējīga mainīgajā 
pasaulē – uzskata  
BJC vadītāja  
A.Eglīte.

5. lpp

JAK Barkavas 
struktūrvienība 
aicina jaunos 
studētgribētājus, 
nodrošinot aizraujošu 
mācību procesu, 
iesaistīšanos projektos un 
sporta aktivitātēs.

6. lpp

2. februārī visi uz 
Smeceres silu!  
Slēpot vai atbalstīt!  
Tautas slēpojuma 
organizatori sola īpašu 
pārsteigumu 1001. 
sacensību dalībniekam!

8. lpp

Madonas novada un Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolas 
“Sporta laureāts 2018”

Lasiet 
numurā:

Gadskārtējā pasākumā – 
“Sporta laureāts”, kurš notika 
Sarkaņu pagasta tautas namā 
“Kalnagravas” 2019. gada 
19.  janvārī, tika apbalvoti 
un godināti sportisti, treneri, 
atbalstītāji, sporta veidu 
popularizētāji un iedzīvotāju 
balsojuma sportā 2018. gada 
uzvarētāji. 

Pavisam balvas saņēma 155 

Madonas novada un Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las laureāti – distanču slēpoša-
nā, biatlonā, futbolā, basketbolā, 
volejbolā, florbolā, orientēšanās 
sportā, karatē sportā, kartingā, 
skvošā, vieglatlētikā, motokrosā, 
smagatlētikā un veterānu sportā. 

“Gada balva sportā 2018” ie-
dzīvotāju balsojumā tika nobalso-
ta 1778 reizes. Par populārākajiem 
tika izvirzīti: sportists  Krišjānis 

Beļaunieks (vieglatlētika/daudz-
cīņa), sportiste Kitija Auziņa (dis-
tanču slēpošana), treneris Dai-
nis Vuškāns (distanču slēpošana), 
sporta spēļu komandas VK Mado-
na (volejbols/sievietes) un BK Ma-
dona (basketbols), sporta spēļu 
sporta veids – volejbols/pludmales 
volejbols, galda spēļu sporta veids 
– galda teniss, tehniskais sporta 
veids – motokross, individuālais 
sporta veids – vieglatlētika un po-

pulārākais sporta pasākums 2018. 
gadā – Pasaules kausa posms rol-
lerslēpošanā.

Veiksmi un sportiskus panā-
kumus visiem 2019. gada sezonā 
un uz tikšanos “Sporta laureātā 
2019”!

Informāciju sagatavoja  
MĀRIS GAILUMS, 

Madonas novada pašvaldības 
sporta darba organizators

Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs sveic vairākkārtēju titula “Gada sportiste” ieguvēju – Kitiju Auziņu (distanču slēpošana).

Sveikti tika 155 sportisti un sportistes, kas aizvadītajā gadā, piedaloties vietējās un starptautiskās sacensībās, Madonas novada vārdu nesuši Latvijā  
un pasaulē.                                                        D. VECKALNIŅA foto
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Madonas novada pašvaldības domes  
18. decembra domes ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
28. decembra domes sēdes lēmumu pārskats

Par naudas 
līdzekļu 
piešķiršanu 
pamatkapitāla 

palielināšanai 

Nolemj piešķirt SIA” Bērzau-
nes komunālais uzņēmums” pa-
matkapitāla palielināšanai 29 763 
eiro apmērā prioritārā investīciju 
projekta – elektrotīkla pieslēgu-
ma ierīkošanai objektā „Grosto-
na–Silakalni” Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads, īstenošanai no 
pašvaldības budžeta investīciju 
projektos paredzētajiem līdzek-
ļiem.

Par papildus finanšu 
līdzekļu piešķiršanu sporta 
bāzei “Smeceres sils”

Nolemj piešķirt papildus fi-
nanšu līdzekļus 71 005,70 eiro ap-
mērā sporta bāzes “Smeceres sils” 
attīstības projekta ieviešanai no 
2018. gada budžetā rezervētajiem 
līdzekļiem investīciju projektu ie-
viešanai.

2018. gadā turpināta sporta 
bāzes “Smeceres sils” attīstības 
projekta ieviešana, veicot sniega 
sagatavošanas sistēmas pabeig-
šanas darbus, šautuves iekārtu 
piesaistes, atbalstsienas un aiz-
sargsienu izbūvi un elektroniski – 
mehānisku IBU sertificētas biat-

lona šautuves iekārtas piegādi un 
uzstādīšanu. Projekta ieviešanai 
2018. gadā piešķirtas Valsts inves-
tīcija 500 000 eiro apmērā. 

Barkavas pagastā 

Par Madonas novada pašval-
dības iestādes “Barkavas pansio-
nāts” vadītāju nolemj iecelt Evu 
Baltiņu.

Kalsnavas pagastā

Nolemj piešķirt papildus fi-
nanšu līdzekļus 12 665,92 eiro 
apmērā projekta J. Alunāna par-
ka atjaunošanas Madonas novada 
Kalsnavas pagastā” ieviešanai no 
2018. gada budžetā rezervētajiem 
līdzekļiem investīciju projektu ie-
viešanai. Tiks uzstādīta videono-
vērošanas sistēma, metāla margu 
uzstādīšana gar skatuves malām 
un laukuma izbūve pārvietojamās 
skatuves uzstādīšanai. Objekts 
pieņemts ekspluatācijā 2018. gada 
5. decembrī. 

Par finansējuma 
piešķiršanu Jāņa Simsona 
Madonas mākslas skolai

Nolemj piešķirt finansējumu 
400 eiro apmērā Jāņa Simsona 
Madonas mākslas skolai projekto-
ra iegādei no izglītības pasākumu 
budžetā konkursa “Piesaki sevi 

mākslas pasaulē” paredzētajiem 
līdzekļiem.  Tas nepieciešams, lai 
veicinātu digitālās prasības kom-
petenču līdzsvarotu un konku-
rētspējīgu attīstību, profesionālās 
mākslas ievirzes programmas au-
dzēkņu izaugsmi.  

Par finansējuma 
piešķiršanu nošu krājumu 
iegādei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
420 eiro apmērā nošu krājuma ie-
gādei no izglītības pasākumu bu-
džetā mācību līdzekļu iegādei pa-
redzētajiem līdzekļiem. 

Gatavojoties XII Latvijas sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem 2020. gadā, Valsts izglī-
tības satura centrs sadarbībā ar 
izdevniecību „Mūzika Baltika” ir 
izdevis koru noslēguma koncerta 
repertuāra nošu krājumu dziedā-
tājiem, kas ir nepieciešams reper-
tuāra apguvei.

Par finansējuma 
piešķiršanu biedrībai  
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansējumu 
412 eiro apmērā mūzikas un te-
ātra nodarbību vadītāju darba sa-
maksas nodrošināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām no budžeta peda-

gogu darba samaksai paredzētā fi-
nansējuma.

No 2018. gada septembra dar-
bojas teātra (t.sk. leļļu) grupa, ku-
ru vada D.Caune un no oktobra 
mēneša darbojas ansamblis, kuru 
vada G.E.Viļčevska. 

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu projektam

Nolemj piešķirt projektam 
“Latvijas skolas soma” 2019. ga-
dam priekšfinansējumu 1 000 ei-
ro apmērā no Madonas novada 
pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem Valmieras drā-
mas teātra izrādei “Staburaga 
bērni”.

Par līdzfinansējumu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai

Nolemj piešķirt palīdzību – līdz-
finansējumu – energoefektivitā tes 
pasākumu veikšanai daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas Saules ie-
lā 49a, Madonā, Madonas novadā 
dzīvokļu īpašnieku kopībai 50% 
apmērā no energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanas izmaksām, kas 
ir 2 447,5 eiro, līdzfinansējumu ie-
skaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieka SIA “Mado-
nas namsaimnieks”, reģistrācijas 
Nr. 47103000233, norēķinu kontā.

Nolemj piešķirt palīdzību – 
līdzfinansējumu – energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas Priežu 
ielā 6, Madonā, Madonas novadā-
dzīvokļu īpašnieku kopībai 50% 
apmērā no energoefektivitātes 
pasākumu veikšanas izmaksām, 
kas ir 2 718,46 eiro, līdzfinan-
sējumu ieskaitot daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas pārvaldnie-
ka biedrības “Raiņi”, reģistrācijas  
Nr. 40008147528, norēķinu kon-
tā.

Līdzfinansējums energoefek-
tivitātes pasākumiem tiek pie-
šķirts:

– 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 izstrādā-
šanai līdz 50% no izmaksām.

Par finansējumu  
Černobiļas dalībnieku 
apbalvošanai

Nolemj piešķirt 316,29 ei-
ro sešu Madonas novadā dzīvojo-
šu Černobiļas atomelektrostacijas 
avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku apbalvošanai no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem.

Par Madonas 
Bērnu un 
jauniešu centra 
direktores 

iecelšanu amatā

Saņemot IZM saskaņojumu, 
nolemj iecelt Aldu Eglīti par Ma-
donas Bērnu un jauniešu centra 
direktori ar 02.01.2019.

Par Kultūras  
nodaļas vadītāja 

apstiprināšanu amatā

Nolemj apstiprināt Daigu  Irai-
du  par Madonas novada pašvaldī-
bas Kultūras nodaļas vadītāju ar 
01.02.2019.

Ošupes pagastā 

Nolemj uzdot Ošupes pagasta 
pārvaldei organizēt sanitārās cirs-
mas izstrādi pašvaldībai piekritī-
gajā meža īpašumā “Pagasta me-
ži”, kadastra apzīmējums 7082 

005 0062, veicot cenu aptaujas par 
koksnes izstrādi un realizāciju no 
krautuves. 2017. gada vidū reģio-
nu, kur atrodas īpašums “Pagasta 
meži”, skāra vējgāze. 

Apsekojot meža īpašumu, 
mežzinis konstatēja, ka  postī-
jumi ir nelieli, nav ārkārtas si-
tuācija un meža izstrāde tika at-
teikta. 2018. gada novembrī tika 
konstatēts, ka pašreizējā situā-
cija šajā īpašumā ir katastrofā-
la, jo 2017. gada klimatiskie aps-
tākļi ir bijuši veicinoši tālākai 
mež audzes degradācijai. Latvi-

jas valsts meža dienests izsnie-
dzis ciršanas apliecinājumu sani-
tārajai cirtei.

Par priekšfinansējuma 
piešķiršanu projektam

Nolemj piešķirt priekšfinansē-
jumu projektam 8.3.2.2. “Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” no Madonas nova-
da pašvaldības budžeta nesada-
lītajiem līdzekļiem 3 447,93 eiro 
apmērā. Tā mērķis ir nodrošināt 

izglītības pakalpojumu daudzvei-
dību, kas balstīti uz individuālās 
mācību pieejas attīstību un ievie-
šanu vispārējās izglītības iestā-
dēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo 
kompetences un mācību sasniegu-
mus. 

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Lietvedības darbu speciāliste 

 
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties 

www.madona.lv vai klientu apkalpošanas 
zālē Saieta laukumā 1

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 
(turpmāk – Regulators) 2019. gada 1. februārī, plkst. 
12.00 Madonas novada pašvaldības ēkas 2. stāva zālē, Sa-
ieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, rīkos uzklausī-
šanas sanāksmi par AS “MADONAS ŪDENS” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis 
AS “MADONAS ŪDENS” pilnvaroto pārstāvi, kas va-
rēs komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. 

Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota ie-
spēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus 
un ieteikumus par AS “MADONAS ŪDENS” iesniegto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefo-
nu vai e-pastu līdz 2019. gada 31. janvārim (kontakt-
persona Dace Burtniece, t. 67097271; dace.burtniece@
sprk.gov.lv).

Iepazīties ar AS “MADONAS ŪDENS” iesnieg- 
tā ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifu projekta kop-
savilkumu var Regulatora tīmekļa vietnē www.sprk.

gov.lv.
AS "MADONAS ŪDENS" telpās Raiņa ielā 54, Ma-

donā, darba laikā no plkst. 8.00 līdz 12.30 un no 13.00 
līdz 16.30, iepriekš sazinoties ar galveno grāmatvedi In-
gūnu Kreicbergu, telefons 64807072 vai 26563735.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, 
un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas 
sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, 
lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.

Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta proto-
kolā.

Uzklausīšanas sanāksme par AS “MADONAS ŪDENS” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu
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2018. gada 30. un 31. oktobrī 
Madonas pilsētas vidusskolā 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/1/001 
“Karjeras atbalsts izglītojamajiem 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs’’ ietvaros notika 
interesants karjeras attīstības 
atbalsta pasākums – “Satiec 
profesionāli’’ – multimediju 
dizaina speciālistu. 

Pasākuma mērķis bija iepa-
zīšanās ar kino režisora, ope-
ratora un multimediju dizaina 
speciālista profesijām. Īsfilmu 
veidošanas meistarklasē apgū-
tās video filmēšanas un montā-
žas prasmes skolēni varēs izman-
tot skolas sabiedriskajā dzīvē, 
arhivējot kvalitatīvus ierakstus 
par skolas pasākumiem, notiku-
miem, īstenotajiem projektiem. 
Tā ilgtermiņā skolēni tuvāk iepa-
zīs multimediju profesijas, sapra-
tīs savas dzīves aicinājuma atbil-
stību iepazītajām profesijām.

Lekcijā – sarunā ar kino stu-
dijas URGA direktoru Viestu-
ru Graždanoviču 9.–12. klašu au-
dzēkņi noskaidroja: “Ko tad īsti 

dara multimediju dizaina speciā-
lists, un kas viņam ir jāprot?”

Viesturs Graždanovičs: “Prak-
tiski multimediju dizaina spe-
ciālists veic dažādu mediju (tek-
sta, attēlu, 2D un 3D grafikas, 
animācijas, video, audio u.c.) in-
tegrēšanu, lai beigās varētu iz-
strādāt produktu prezentācijas, 
animācijas, interaktīvas reklā-
mas. Lai to paveiktu, multimedi-
ju dizaina speciālistam ir jāprot 
strādāt ar dažādām mediju vei-
došanas un apstrādes ierīcēm, 
kā, piemēram, digitālo foto un 
video kameru, skeneri, printeri, 
3d programmām, foto apstrādes 
programmām, multimediju at-
skaņošanas programmām, dažāda 
veida datortehniku utt. Multime-
diju dizaina speciālisti var strādāt 
gan individuāli, gan konkrēta uz-
ņēmuma vai organizācijas intere-
sēs. Tās var būt, piemēram, mājas 
lapu dizaina komercsabiedrības, 
sabiedriskās iestādes, reklāmas 
aģentūras, izdevniecības utt. Ne-
atkarīgi no darba vietas un dar-
ba struktūras tajā, multimedi-
ju dizaina speciālistam ir jāprot 

Madonas novada pašvaldība 
kopš 2017. gada īsteno 
Eiropas sociālā fonda projektu 
“Veselības veicināšanas un 
slimību profilakses pasākumu 
īstenošana Madonas novada 
iedzīvotājiem”, visu vecuma grupu 
iedzīvotājiem piedāvājot bez 
maksas apmeklēt daudzveidīgus 
veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumus.

Aizvadītajā periodā, pašvaldī-
bai sadarbojoties ar 9 nodarbību 
vadītājiem, 16 biedrībām un 3 uz-
ņēmumiem, realizētas 222 slimī-
bu profilakses un veselības vei-
cināšanas aktivitātes. Notikušas 
veselības nedēļas izglītības iestā-
dēs, veselības dienas pagastos un 
lekciju kursi par slimību profilak-
si un veselīgu uzturu, dodot ie-
skatu veselīga dzīvesveida pama-
tu veidošanā.

Lielu interesi raisījušas vin-
grošanas, skriešanas, nūjošanas, 
riteņbraukšanas, orientēšanās 
no dar bības visā novada teritorijā, 
profesionālu treneru, fiziotera-
peitu un citu speciālistu vadībā. 
Veiksmīgi aizvadīts arī skrējiens 
apkārt Madonai.

Novada jaunākajai paaudzei 
bijusi iespēja iesaistīties nomet-
nēs, kurās rīkotāji rosinājuši bēr-
nus pievērsies veselīgiem paradu-
miem un izprast to nozīmīgumu. 
Savukārt, vecākajai paaudzei no-
tikušas divas, ļoti kupli apmeklē-
tas, īpaši senioriem organizētas 
konferences par fiziskās un garī-
gās veselības uzturēšanu. 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums  
“Satiec profesionāli”  
Madonas pilsētas vidusskolā

(http://kulturaskoledza.lv/)
Lai iedvesmotu jauniešus ra-

dīt pašiem savas filmas un apgūt 
pašus vienkāršākos paņēmienus 
filmēšanā – pasākuma otrajā die-
nā praktisko meistarklasi vadīja 
V.Graždanovičs un Arturs Hni-
kins. Ieinteresētie un motivē-
tie 10.-–2. klašu skolēni 6 mācī-
bu stundu laikā iepazina īsfilmu 
scenārista un montāžista profe-
sijas. Skolēni iepazina darba vidi, 
apstākļus, darba rīkus, filmēša-
nas specifiku. Ar saviem īsfilmu 
materiāliem skolēni praktiski 
darbojās un rezultātā prezentē-
ja, un novērtēja 2–4 minūšu ga-
ros samontēto filmu materiālus. 
Ar darba rezultātu apmierināti 
bija gan paši skolēni, gan pasnie-
dzēji. Gandarījuma sajūta par la-
bi padarītu veikumu ir daļa no 
multimediju dizaina speciālista 
profesijas, ko ļāva skolēniem pie-
dzīvot meistarklase.

Informāciju sagatavoja  
ELITA KALNIŅA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs karjeras konsultants

gan individuāli veikt savus darba 
pienākumus, gan strādāt koman-
dā, lai viss kopējais projekts būtu 
veiksmīgs un apmierinātu klien-
tu. Tā kā multimediju popularitā-
te aug, multimediju dizaina spe-
ciālista profesija ir ļoti pieprasīta 

un perspektīva.
Lai iemācītos radīt īsfilmas, 

dokumentālas filmas, nepiecie-
šams mācīties Latvijas Kultūras 
akadēmijas Latvijas Kultūras ko-
ledžā, apgūstot operatora, režiso-
ra, kino montētāja specialitāti.” 

Veselības veicināšanas projekts 
rit pilnā sparā

Ar tematu daudzveidību un 
lielu atsaucību aizvadītas nodar-
bības jaunajiem un topošajiem 
vecākiem, kā atbalsts un vērtīgas 
informācijas avots, mazulim ienā-
kot ģimenē.

Veselīga uztura meistarklasēs 
iedzīvotāji mācījušies ekonomis-
ki un ātri pagatavot organismam 
draudzīgu ēdienu.

Kopumā projekta “Veselī-
bas veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumu īstenošana 
Madonas novada iedzīvotājiem” 
aktivitātēs iesaistījušies 9200 da-
lībnieki no Madonas un citiem 
novadiem. Tikpat aktīvs un pa-
sākumiem piepildīts solās būt arī 
šis gads, tādēļ katrs aicināts at-
rast sev piemērotāko aktivitā-
ti un droši iesaistīties. Jāpiebilst, 
ka projekts noslēgsies gada noga-

lē, taču priecīgā ziņa ir tāda, ka 
2020. gads nāks ar jaunu projek-
tu un jaunām iespējām. 

Sekot aktivitātēm var Mado-
nas novada pašvaldības mājasla-
pas www.madona.lv sadaļā ”Ve-

selības projekts”, kā arī projekta 
profilā sociālajā portālā www.fa-
cebook.lv, kas aizvadītajā gadā 
apskatīts vairāk nekā 160 tūk-
stošus reižu. Tas norāda, ka ie-
dzīvotājiem interese ir, – katram 
ierakstam veltīti vairāk kā 750 
skatījumi. 

Lai nodrošinātos ar labu ve-
selību, ēdiet viegli, elpojiet dzi-
ļi, dzīvojiet pieticīgi, attīstiet dzī-
vesprieku, uzturiet interesi par 
dzīvi un Veselības veicināšanas 
projekta aktivitātēm, jo aktīvi, 
zinoši un veselīgi domājoši cilvē-
ki ir spēcīga novada pamats. 

Informāciju sagatavoja 
 INDRA VEIPA, 

projekta sabiedrisko attiecību 
koordinatore
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Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļa vērš uzmanību uz to, ka 
no 2019. gada 1. janvāra pensijas 
saņēmēja nāves gadījumā 
pārdzīvojušajam laulātajam valsts 
piešķir pabalstu 50 procentu 
apmērā no mirušajam laulātajam 
saskaņā ar likumu „Par valsts 
pensijām” piešķirtās pensijas, 
ieskaitot piemaksu pie pensijas par 
apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts 
līdz 1995. gada 31. decembrim.

Tiesības uz pabalstu ir 
divpadsmit mēnešus no pensijas 
saņēmēja nāves dienas, ja 
iesniegums iesniegts sešu 

mēnešu laikā no pensijas 
saņēmēja nāves dienas.

Tiesības saņemt pārdzīvojušā 
laulātā pabalstu ir, ja ir visi seko-
jošie nosacījumi:

• pensijas saņēmējs miršanas 
dienā ir bijis reģistrētā laulībā;

• mirušais bija vecuma, invalidi-
tātes, apgādnieka zaudējuma 
vai izdienas (saskaņā ar lēmu-
mu Nr. 104 „Nolikumu par iz-
dienas pensijām” vai lēmumu 
Nr. 34 „Par Nolikumu par iekš-
lietu iestāžu ierindas un ko-
mandējošā sastāva darbinieku 
pensijām (darba devēja pensi-

jām)”) pensijas saņēmējs;

• pārdzīvojušais laulātais ir Lat-
vijas Republikas vecuma, inva-
liditātes, izdienas vai speciālās 
valsts pensijas saņēmējs;

• pensijas saņēmējs miris pēc 
2019. gada 1. janvāra.

Atgādinu, ka: 

• atbilstoši Civillikumā noteikta-
jam tiesiskajam regulējumam 
laulību var noslēgt dzimtsa-
rakstu nodaļā vai Civillikumā 
norādīto konfesiju garīdznieki, 
ja ir ievēroti laulības noslēgša-
nas noteikumi;

• laulību noslēdz ne agrāk kā 
viena mēneša un ne vēlāk kā 
sešu mēnešu laikā pēc iesnie-
guma un citu laulības noslēg-
šanai nepieciešamo dokumen-
tu iesniegšanas dzimtsarakstu 
nodaļā, ja laulības noslēgša-
nai nav Civillikumā norādīto 
šķēršļu. Steidzamos gadījumos 
dzimtsarakstu nodaļas amat-
personai ir tiesības saīsināt 
augstāk minēto minimālo (vie-
na mēneša) termiņu;

• laulību dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrē noteiktā dienā klātesot 
personām, kas vēlas noslēgt 
laulību, un diviem pilngadī-
giem lieciniekiem. Pēc personu 

lūguma dzimtsarakstu noda-
ļas amatpersona var reģistrēt 
laulību citā piemērotā vietā, ja 
personas, kuras vēlas noslēgt 
laulību, nodrošina laulības re-
ģistrācijai piemērotus vai at-
bilstošus apstākļus;

• valsts nodeva par laulības re-
ģistrāciju ir 14 eiro (atbrīvo 
personu ar I vai II invaliditātes 
grupu, trūcīgu personu, perso-
nu, kas ir valsts vai pašvaldības 
apgādībā, daudzbērnu ģimeni).

Informāciju sagatavoja  
VINETA LAMBERTE

Aktuāla informācija par pabalsta saņemšanu

Kāda bijusi novada statistika pērn?

Dzimušo un mirušo skaits Madonā 
2018. gadā

Madona

-27
100

73

Vidējais mūža garums 
Madonas novadā (gadi)

67,4
vīriešiem

76,9
sievietēm

Dzīves gājums katram no mums 
ir atšķirīgs, un tas ir atkarīgs no 
dažādiem ar mums saistītiem un 
nesaistītiem faktoriem – apkārtējo 
sabiedrību, ģimeni, un paša 
indivīda rakstura īpašībām, taču, 
neapšaubāmi, mēs savu dzīves 
gaitu spējam un varam ietekmēt. 
Mēs katrs esam savas dzīves 
grāmatas varonis, – kas cīnās 
par savu eksistenci, pārdzīvo un 
piedzīvo dažādus notikumus. Tas 
neapšaubāmi ietekmē gan mūsu 
rakstura izaugsmi, gan dzīves 
gājumu.
“Katram dzīves posmam ir sava 
jēga, savs uzdevums. Atrast tos un 
sevi tajos – ir viens no galvenajiem 
piemērošanās uzdevumiem 
dzīvei.” (Eriks Šterns)

Dzimstība

2018. gadā Madonas Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 210 
jaundzimušie, t.sk. 200 Madonas 
novada bērni, – 103 zēni un 97 
meitenes, kas ir par 20 bērniem 
novadā vairāk nekā iepriekšējā 
gadā. Visvairāk bērnu reģistrēti 
Madonā (73) un Sarkaņu pagas-
tā (15). 

Laulībā dzimuši 49%, atzīta 
paternitāte 46%, nav ieraksta par 
tēvu 5% bērnu. 

39% gadījumu jaundzimušais 
mātei ir pirmais bērns, 38% – ot-
rais, 15% – trešais, 6% – ceturtais, 
2% – piektais, 1% – sestais. 

Reģistrēti 2 dvīņu pāri – 2 
meitenes un 2 zēni. 

Četri bērni piedzimuši nedzī-
vi.

Populārākie bērnu vārdi:
Zēniem – Ernests – vecāki to 

dāvājuši 7 dēliem, Adrians – 4 dē-
liem.

Meitenēm – Emīlija – vecāki 
to dāvājuši 7 meitām, Estere – 5 
meitām, Marta – 4 meitām.

Neparastākie vārdi: Deivids, 
Digmārs, Johannes, Rendijs un 
Rikijs – zēniem, Alena, Arie-
ta, Elia, Grēta, Greisa, Karolīna, 
Keita, Ketlīna, Lineta, Marlēna, 
Odrija, Ronija, Savanna, Šarone 
– meitenēm.

Divi vārdi doti 15 bērniem – 6 
zēniem un 9 meitenēm.

Turpinoties pašvaldības sa-

darbībai ar SIA „West Solutions”, 
tāpat kā iepriekšējos gados, bēr-
nu vecāki dāvanā saņēma grāma-
tu „Mūsu bērns” un 2018. gadā 
arī projekta “Simtgades bērns” 
dāvanu komplektu – 925 proves 
Sudraba vērdiņu ozolkoka kastī-
tē un vēstuli bērniņam un viņa ģi-
menei. Viens bērns reģistrēts svi-
nīgā ceremonijā.

Laulības

Reģistrētas 120 laulības (t.sk. 
9 reģistrētas draudzēs),  kas ir 
par 2 laulībām vairāk nekā ie-
priekšējā gadā. 21 laulība reģis-
trēta ārpus dzimtsarakstu noda-
ļas telpām.

73% jaunlaulāto stājušies pir-
majā laulībā, 24% – otrajā, 3% – 
trešajā.

Jaunākajam līgavainim ir 21 
gads, vecākajam – 81. Jaunāka-
jai līgavai ir 20 gadi, vecākajai – 
80 gadi. 

Izdarītas 73 atzīmes par laulī-
bas šķiršanu, kas ir par 3 vairāk 
nekā iepriekšējā gadā.

26% laulības šķirtas tiesā, 
74% pie notāra.  

Ilgākā laulība bija noslēgta 
1979. gadā, īsākā – 2016. gadā. 
Biežāk šķirtas 2008. gadā slēgtās 
laulības.

Mirstība

Reģistrēti 404 miršanas gadī-
jumi t.sk. 334 mūsu novada ie-
dzīvotāji, kas ir par 6 mirušajiem 

vairāk nekā iepriekšējā gadā, un 
70 no citām pašvaldībām. Miruši 
144 vīrieši un 190 sievietes (Ma-
donas novada iedzīvotāji). Visvai-
rāk mirušo reģistrēts Madonas 
pilsētā (100), Barkavas pagastā 
(26), Bērzaunes pagastā (24) un 
Kalsnavas pagastā (24). Nāves 
cēlonis 53% gadījumos ir sirds un 
asinsrites sistēmas slimības, 20% 
– ļaundabīgi audzēji, 7% – elpoša-
nas sistēmas slimības, pašnāvī-
bas – 2%. Vecākais mirušais – 100 
gadus veca Bērzaunes pagasta ie-
dzīvotāja. Vidējais mūža garums 
Madonas novadā – 72,8 gadi; vī-
riešiem – 67,4 gadi, sievietēm 
76,9 gadi.

Reģistri

Izdotas 113 atkārtotas dzim-
šanas apliecības, 13 atkārtotas 
miršanas apliecības, 18 atkārto-
tas laulību apliecības.

Izsniegtas 279 izziņas no  re-
ģistriem.

Veikti 48 reģistru ierakstu pa-
pildinājumi, labojumi.

Pieņemti 105 paternitātes un 
trīspusējās paternitātes atzīša-
nas iesniegumi.

Izsniegta 21 izziņas par laulī-
bas noslēgšanai nepieciešamo do-
kumentu pārbaudi.

Sagatavoti dokumenti 11 lie-
tās vārda, uzvārda, tautības  mai-
ņai.

Iekasēta valsts un pašvaldī-
bas nodeva 3 483,95 eiro, sniegti 
maksas pakalpojumi 3 755,68 ei-
ro apmērā.

Detalizētāka informācija – 
www.madona.lv

Cilvēka personību raksturo 
viņa statuss sabiedrībā, vērtību 
sistēma, profesija. Tāpat ir nozī-
mīgs arī viņa dzīves ceļš. Tas viss 
kopā un vēl daudz kas cits vei-
do priekšstatu par cilvēku, cieņu 
pret viņu. 

Filozofs Seneka ir teicis: “Kā 
fabula, tā arī dzīve tiek vērtēta ne 
pēc garuma, bet pēc satura.”

Saturīgu mums visiem 2019. 
gadu!

Informāciju sagatavoja  
VINETA LAMBERTE, 

Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Aronas  
pagasts

Barkavas  
pagasts

Bērzaunes  
pagasts

Dzelzavas  
pagasts

Kalsnavas  
pagasts

Lazdonas  
pagasts

Liezēres  
pagasts

Ļaudonas  
pagasts

Mārcienas  
pagasts

Mētrienas  
pagasts

Ošupes  
pagasts

Praulienas  
pagasts

Sarkaņu  
pagasts

Vestienas  
pagasts

dzimuši
miruši
starpība

Dzimušo un mirušo skaits Madonas novada pagastos 
2018. gadā
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„Bērni ir puķes Dieva pasaules 
dārzā, kas uz laiku ir uzticēti mūsu 
mīlestībai un kopšanai.” Zenta 
Mauriņa.

  Labdarības maratona „Dod 
pieci” 2018. gada mērķis bija ak-
tualizēt tēmu, kā audzinām savus 
bērnus, cik daudz laika un uzma-
nības viņiem veltām. Saturīgi ko-
pā pavadīts laiks nozīmē veltīt 
pilnvērtīgu, nedalītu uzmanību, 
un tā ir tēva un mātes klātbūtnes 
dāvana bērnam. Tā vēsta – „Tu 

esi svarīgs. Man patīk būt kopā 
ar tevi.” Tajā brīdī bērns jūtas kā 
vissvarīgākā būtne pasaulē, un ir 
patiesi mīlēts, jo atrodas visaptve-
rošā vecāku uzmanības lokā. Kad 
mazulis mācās rāpot, tu vari sē-
dēt uz grīdas, kad viņš sper pir-
mos solīšus, tu pamudini un esi 
blakus. Kad mazulis izaudzis līdz 
smilšu kastei un spēlēm ar bum-
bu – iesaisties. Kāds nezināms au-
tors teicis – „Tavi bērni ir kā ban-
ka, kurā tu noguldi savas lielākās 
vērtības.” Vai mūsdienu strauji 

mainīgajā pasaulē ir iespējams at-
rast laiku sasvstarpējām attiecī-
bām, laikmetā, kurā mēs labprā-
tāk komunicējam ar ierīcēm? 

Bērniem nevajag upuri, tēta 
trīs darbus un mammas norūpē-
jušos, dusmīgo  seju, bet viņiem 
vajag maigu pieskārienu, atbals-
tošus vārdus un  saturīgi pavadī-
tu laiku kopā.

Vai esi dzirdējis par nodarbī-
bām Mazuļu akadēmijā, kas dar-
bojas PII „Saulīte”? Kas ir Ma-
zuļu akadēmija? Tā ir satikšanās 

vieta, kur vecākiem kopā ar ma-
zuli ir iespēja vienreiz nedēļā sa-
turīgi pavadīt laiku gan nodar-
bībās, gan peldoties baseinā. Tas 
ir kā atvērts klubs vecākiem, ku-
riem ir svarīgi klātienē komu-
nicēt savā starpā, aprunāties ar 
citiem vecākiem, satikties ar spe-
ciālistiem. 

Lai arī mēs dzīvojam informā-
cijas pārbagātības laikmetā, tomēr 
saruna, atbalsts un padoms no 
līdzcilvēkiem ir pats svarīgākais. 
Mazuļu akadēmija turpina uz-

ņemt audzēkņus no 3 mēnešu ve-
cuma līdz 1–1,5 gadam, kur nodar-
bībās augam un pilnveidojamies. 
Informācija atrodama interneta 
vietnē www.madona.lv/saulite.

„Darbs pagaidīs, kamēr tu pa-
rādīsi bērnam varavīksni, bet va-
ravīksne negaidīs, kamēr tu pa-
darīsi savu darbu.” Patrīcija 
Klaforda.

SANITA SOLOVJEVA, 
b/d Saulīte Mazuļu akadēmijas 

pedagogs 

Dzimusi un augusi Madonas novadā, 
pirms tam uzkrājusi pieredzi 
Ļaudonas vidusskolā, būdama 
direktora vietniece izglītības 
jomā un strādājot par ģeogrāfijas 
skolotāju, kā arī Degumnieku 
pamatskolā par ģeogrāfijas un 
bioloģijas skolotāju. Nu Aldai Eglītei 
sācies jauns dzīves posms.

Madonas Bērnu un jauniešu 
centra direktore – šis amats 
Jums ir mērķtiecīgas darbības 
rezultāts jeb jauns izaicinājums? 
Kā Jūs jūtaties jaunajā amatā?

Atbildot uz pirmo jautāju-
mu droši varu apgalvot, ka tas ir 
j auns iz aicinājums, vairāku aps-
tākļu sa             kritība noveda pie šāda 
iznākuma un es esmu priecīga, ka 
varu pa likt izglītības nozarē un 
tuvu jau niešiem un bērniem.

Kā es jūtos jaunajā amatā, ko-
pumā labi, iepazīstu jaunus cilvē-
kus, apstrādāja lielu daudzumu 
jaunas informācijas un tajā visā 
cenšos saglabāt optimismu.

Vai un kā Jūsu līdzšinējā 
pieredze varētu būt noderīga 
šajā amatā?

Es teiktu tā, ka jebkura pie-
redze ir noderīga, jo katrs amats, 
katra darba vieta un katra dzīves 
situācija tev kaut ko iemāca. Pilnī-
gi bez pieredzes izglītībā un vadībā 
stādāt šeit būtu grūti, es nesaku, 
ka neiespējami, bet tomēr grūtāk, 
nekā tad, ja pāris gadi ir iets pa iz-
glītības vadības koridoriem.

Kāds ir Jūsu redzējums par Bērnu 
un jauniešu centra turpmāko 
attīstību, galvenajiem darbības 
virzieniem?

Bērnu un jauniešu centram jauna vadītāja – Alda Eglīte

Galvenais darbības pamatvir-
ziens ir interešu izglītība un dar-
ba ar jaunatni koordinēšana, ne-
domāju, ka šeit kaut kas krasi 
varētu mainīties, tieši šādu vir-
zienu arī turēsim, iesaistot pēc ie-
spējas vairāk bērnus un jauniešus 
visās piedāvātajās interešu izglītī-
bas programmās.

Kādus mērķus esat izvirzījusi 
jaunajā amatā, kas būs Jūsu 
prioritātes un pirmie veicamie 
darbi?

Šobrīd vēl nav viena tāda lie-
la un konkrēta mērķa, ir vairā-
ki mazi mērķīši vai uzdevumi, uz 
kuriem diezgan loģiskā secībā iet: 
iepazīt kolēģus un darba vidi, sa-
prast visus normatīvos aktus un 
likumdošanu, kas reglamentē 
centra darbību, noskaidrot un sa-
prast, kāda nostāja un kāds redzē-
jums par tālāko attīstību kopumā 
ir pašvaldībai kā centra dibinātā-
jai, izpildīt IZM un VISC prasības, 
bet kopumā lielais mērķis  ir vei-
cināt pozitīvi virzītas, garīgi bagā-
tas, radošas, zinātkāras personī-
bas veidošanu, kas būtu politiski 
aktīva, darbīga un konkurētspējī-
ga mainīgajā pasaulē.

Vai esat plānojusi iesaistīties 

Bērni kopā ar vecākiem Mazuļu akadēmijas nodarbībās

“Esmu priecīga, 
ka varu palikt 
izglītības 
nozarē un tuvu 
jauniešiem un 
bērniem.”

projektos? Vai un kā saskatāt to 
nozīmīgumu?

Projekti ir, bija un būs, nekur 
jau nepazudīs. Ja nedaudz pamai-
nīsies darbības struktūra, tad, ie-
spējams, varēsim piedalīties arī 
lielākos projektos, tomēr arī tam 
ir nepieciešami resursi. Katram 
projektam ir mērķis un parasti 
pietiekami nozīmīgs, ar pievieno-
to vērtību, tāpēc domāju, ka tie ir 
būtiski īpaši mūsu darbā, bet vēl 
būtiskāk būtu panākt to, lai jau-
nieši ar lielāku interesi, atdevi un 
savu darbu tajos iesaistās, iegūs-
tot vērtīgu pieredzi sev.

Kādas varētu būt galvenās 
grūtības, sarežģījumi, problēmas 
šajā darbā?

Šobrīd vēl grūti spriest, bet 
pamazām sāk izkristalizēties tās 
jomas, kurās varētu saskarties 
ar grūtībām. Viena no tādām ir 
saimnieciskā puse, jo ir ļoti daudz 
vajadzību, taču resursu ir tik cik 
ir un ar to ir jātiek galā. 

Kādi ir Jūsu hobiji, aizraušanās, 
vaļasprieki, lai sabalansētu 
darbu ar atpūtu? Kas sniedz 
līdzsvaru un enerģiju ikdienā?

Līdzsvaru un enerģiju man 
noteikti sniedz mana ģimene. Brī-
vo laiku pavadu, kopā ar ģimeni 
slēpņojot un arī piedaloties auto-
fotoorientēšanās braucienos. Šo-
brīd visu manu brīvo laiku aiz-
ņem mazais dēlēns, tāpēc hobiji 
nedaudz atlikti malā.

Sarunājās ILZE RIEKSTIŅA, 
sabiedrisko attiecību  

speciāliste
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Mācību darbs

Izglītības programmā „Viesnīcu pa-
kalpojumi” I semestrī, profesionālo mā-
cību priekšmetu praktiskajās nodarbībās 
plānojām un organizējām dažādus pasā-
kumus, kuri notika gan skolā, gan ārpus 
tās. 

Mācību programmas Viesnīcu pakal-
pojumi, V2 grupas audzēknes un priekš-
metu skolotājas devās mācību ekskursijā 
uz Rīgu, izstādi “Riga Food” 2018. Tā ir 
plašākā pārtikas izstāde Baltijas valstīs, 
kura ik gadu iezīmē nozares attīstību ko-
pumā, izceļ jaunumus un sniedz iespēju 
iepazīties ar nopietniem un uzticamiem 
nozares uzņēmumiem. Smēlāmies idejas 
savai ēdienkartei, nogaršojot daudz ko 
jaunu, kā arī guvām jaunas zināšanas un 
informāciju,  lai veicinātu sava biznesa 
attīstību. Varējām aplūkot arī idejas un 
risinājumus, veselīgas un ekoloģiski tīras 
pārtikas jomā.

Priekšmetā „Viesu apkalpošana” PM, 
klājām dažādu svinību galdus, kā arī ga-
tavojāmies Latvijas valsts simtgadei, ku-
rai par godu ar V2 grupas audzēkņiem 
klājām tematiskos galda klājumus ar tē-
mu „Latviešu gadskārtu svētki”, kā arī 
dekorējām skolas telpas. Pēc dotās tēmas 
bija jāizveido galda klājums un ēdienkar-
te ar latviešu virtuvei tuviem ēdieniem 
un dzērieniem.

16. novembrī pēc Madonas novada 
pašvaldības uzaicinājuma V3 grupas au-
dzēkņi apkalpoja Madonas novada paš-
valdības apbalvojumu piešķiršanas cere-
monijas viesus Madonas kultūras namā.

Mācību uzņēmumu bizness

Mācību priekšmetā „Uzņēmuma dar-
ba organizācija” novembra beigās V3 gru-
pas audzēkņi organizēja “HELLOWEEN 
SALE” tirdziņu. Vārds “Halloween”, šo-
reiz tika mazliet latviskots un pielāgots 
tematiskajam pasākumam, kā arī izman-
tots klientu uzrunai.

Galvenais uzdevuma mērķis audzēk-
ņiem bija pašiem izdomāt, ko un kā va-
rētu pārdot, lai pēc iespējas vairāk attīs-
tītu radošumu, apzinību, attieksmi pret 
veicamo darbu, pārdošanas mākslu, vei-
camā darba organizāciju un darbu ko-
mandā. 

No grupas tika izveidoti 7 dažādi ma-
zie uzņēmumi, kuri piedāvāja klientiem 
gan savu pašu saražoto, gan gatavo pro-
dukciju. Tika tirgotas pašu gatavotas šo-
kolādes konfektes, piezīmju blociņi, ku-
riem tukšās lapas izmantotas no veciem 
kontroldarbiem, nevajadzīgām kladēm, 
ceptas pildītās vafeles, kēksi, ābolu plāts-
maize, sauso garšvielu maisījumi, pildītās 
plānās pankūkas, kā arī rotas un apģēr-
ba aksesuāri. 

Šāda veida pasākums mums skolā no-
tika pirmo reizi.  Šī pasākuma rezultātā 
tika izveidoti arī divi skolēnu mācību uz-
ņēmumi „Choklit”, „Rotu darbnīca”.

Ikdienā klājam dažādus svinību un sē-
ru mielastu galdus un apkalpojam viesus. 
Dekorējam telpas atbilstoši gaidāmajiem 
svētkiem un pasākumiem. 

Jaunrade angļu valodas stundās

Laika posmā no 2018. gada 13. no-
vembra līdz 2019. gada 31. maijam visu 
grupu izglītojamie piedalās radošo dar-
bu krājuma “I’m creative” veidošanā un 
ilustrēšanā. Šajā krājumā tiks apkopo-
ti jauniešu angļu valodā rakstīti dzejoļi, 
stāsti, domas u.c. darbi. Ilustrācijas vei-
dos paši autori vai viņu skolas biedri. 

Aktualitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  
Barkavas struktūrvienībā 2018./2019. mācību gadā

Projekti

No 5. novembra līdz 24. novem-
brim audzēkņi devās uz Austriju īste-
not praktiskās mācības projekta „ES 
mobilitātes palielināšana Jēkabpils Agro-
biznesa koledžā” līgums Nr. 2018-1-LV01-
KA102-046880 ietvaros. Projektā piedalī-
jās no izglītības programmām “Viesnīcu 
pakalpojumi” un “Lauksaimniecība” 6 iz-
glītojamie: Dagmāra Leitāne, Diāna Uga-
re, Jānis Bruzguls, Dainis Mičuls, Mārtiņš 
Rainārs Solozemnieks un Jurģis Bruz-
guls. Pirms projekta īstenošanas notika 
dalībnieku atlase un iepriekšēja sagata-
vošana. Sadarbībā ar uzņemošajām orga-
nizācijām, atbilstoši izglītības program-
mām, tika piemeklētas prakšu vietas un 
nodrošināta dzīvošana.

Sports

Barkavas struktūrvienības izglītoja-
mie aktīvi piedalās profesionālo izglītības 
iestāžu AMI Sporta Kluba organizēta-
jās sacensībās. Labus rezultātus uzrādīja 
jaunieši un jaunietes šautriņu mešanā, iz-
cīnot 7. vietu republikā. Galda tenisā jau-
nietēm 2. vieta Vidzemes reģionā, 3. vie-
ta republikā komandu cīņā (Inga Bedrīte, 
Evita Murinska). Individuālajā turnīrā 
Inga Bedrīte izcīnīja 1. vietu republikā.

Jauniešiem veiksmīgas bija badmin-
tona sacensības, kur Latgales reģionā iz-
cīnīja 3. vietu. Komandā spēlēja Jurģis 
Bruzguls un Dainis Mičuls. Startējot vo-
lejbola sacensībās, jaunietes Vidzemes re-
ģionā izcīnīja 2. vietu ar tiesībām startēt 
finālā Rīgā, kur izcīnīja godpilno 6. vietu 
republikā. Komandā spēlēja Inga Bedrī-
te, Annemarija Eglīte, Amanda Ikaunie-
ce, Evita Murinska.

Arī jaunieši volejbola sacensībās Lat-
gales reģionā izcīnīja 3. vietu. Komandā 
spēlēja Aigars Točs, Rihards Vaivods, In-
gus Tomiņš. 

Izglītības piedāvājums 
2019./2020. mācību gadā
 
Izglītības programmas ar 9. klašu izglītību:

• Būvdarbi;
• Viesnīcu pakalpojumi;
• Augkopība.
Mācību ilgums – 4 gadi, stipendija līdz 

160 EUR.

Izglītības programmas ar vidējo izglītību 
vai vidējo profesionālo izglītību, bez 
vecuma ierobežojuma:

• Skaistumkopšanas pakalpojumi;
• Augkopība.
Mācību ilgums – 1,5 gadi, stipendija 

līdz 160 EUR.

Skolā ir:
• dienesta viesnīca (maksa 5 EUR 

mēnesī);
• ēdnīca (Madonas novada izglītoja-

majiem – brīvpusdienas).
Brīvā laika iespējas:

• militārā apmācība,
• sporta pulciņi,
• ansamblis,
• bibliotēka, lasītava,
• baseins,  pirts,
• pasākumi, grupu vakari,
• ekskursijas, konkursi.

SILVIJA SMELTERE, 
JAK Barkavas struktūrvienības vadītāja
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Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs no 
februāra mēneša būs apskatāma 
izstāde “Māls ar linu sazatika”.

Nosaukumu, kā no tautas-
dziesmas, izstādei devušas Lat-
vijas Universitātes tautas lietiš-
ķās mākslas studija “Vāpe” un 
tautas lietišķās mākslas studija 
“Rīdze”. Madonieši un tās viesi 
varēs priecēt acis par audēju iz-
austo linu darbiem un rakstiem, 
keramiķu trauku formām, mū-
zikas instrumentu daudzveidību 
un šaha faktūrām. Izstādē meis-
tari piedāvās darbus, kuri jau pa-
bijuši izstādēs, gan tādus, kuri 
tikko no stellēm un cepļa. Ikvie-
nas studijas meistars cenšas iz-
gatavot kaut ko ne tik pierastu. 
Arī šajā izstādē varēs ieraudzīt 
meistaru knifiņus un dažādus 
neparastus risinājumus. 

TLMS “RĪDZE” dibināta Lat-
vijas Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā 1972.gadā. Saviem dar-
biem studijas dalībnieki ieros-
mi, galvenokārt, gūst, pētot mu-
zeju etnogrāfijas fondus. Tur vi-
ņi pēta un izzina senās aušanas 
tehnikas, paņēmienus un rakstu-
rīgākos krāsu salikumus. Šajos 
gados aušanas prasmi ir apgu-

Bibliotēka ir vieta, kur var 
gandrīz visu – strādāt un mācīties, 
atpūsties un izklaidēties, kur 
kopā ar draugiem var nozust uz 
visu dienu: noklausīties koncertu, 
paceļot internetā, saņemt īsu 
apmācību personisko finanšu 
kārtošanā, apskatīt mākslas 
izstādi, noskatīties filmu un, 
protams, lasīt grāmatas – tā ir 
daļa no iespējām, ko piedāvā 
bibliotēka.  

2019. gadā piedāvājam novi-
tātes gan uz bibliotēku atnākuša-
jiem, gan attālinātiem apmeklētā-
jiem.   

Madonas novada bibliotēkā 
pieejami 89 nosaukumu periodis-
ko izdevumu klāsts gan lasīšanai 
uz vietas, gan uz desmit dienām 
ņemšanai uz mājām.

Jaunums – šogad bibliotēkā 
līdzās ierastajam formātam pie-
ejamas arī žurnālu ”Ir”, Praktis-
kais Latvietis”, “Mājas Viesis” 
un laikraksta “Latvijas Avīze” 
elektroniskās un versijas.  Tāpat 
kā iepriekšējā gadā lasāmi arī e-
žurnāli: “Skolas Psiholoģija” un 
“Pirmsskolā”, pieejams šo iz-
devumu arhīvs, arī e-izdevumi: 
“Pirmsskolas Izglītība” un “Vecā-
kiem”. Izdrukātus šos izdevumus 

izsniedzam lasītājiem arī uz mā-
jām. Žurnāls “Jurista Vārds” la-
sāms gan drukātā, gan e-versijā, 
pieejami arī 25 arhīva raksti mē-
nesī. Piekļuves dati jājautā biblio-
tēkas darbiniekiem. 

Laipni aicinām izmantot bib-
liotēkas abonētās datu bāzes: 
Letonika.lv, Lursoft Laikrakstu 
bibliotēka, Nozare.lv, LETA Ar-
hīvs, Britannica Library. Datubā-
zes – Letonika.lv un Britannica 
Library reģistrētiem bibliotēkas 
lietotājiem izmantojamas arī at-
tālināti. 

Visās Latvijas publiskajās bib-
liotēkās, tajā skaitā arī visās Ma-
donas novada publiskajās biblio-
tēkās, 2019. gadā lasītājiem tiek 
piedāvāts jauns, inovatīvs pakal-
pojums – “3td e-GRĀMATU bib-
liotēka” vietnē www.3td.lv. To 
nodrošina Kultūras informācijas 
sistēmu centrs sadarbībā ar SIA 
“Tieto Latvia”, apgādu “Zvaigzne 
ABC”. 

No 7. janvāra ikvienam ir ie-
spēja bez maksas lasīt latviešu au-
toru darbus e-grāmatas formātā 
tiešsaistē mobilajā ierīcē vai da-
torā. Tā ir kopīgi īstenota inicia-
tīva, lai veicinātu grāmatu lasīša-
nu mūsdienīgā un ērtāk pieejamā 
veidā.

Lai kļūtu par “3td e-GRĀMA-
TU bibliotēkas” lasītāju, ar pub-
liskās bibliotēkas e-kataloga auto-
rizācijas datiem (lietotājvārds un 
parole) jāveic reģistrācija vietnē 
www.3td.lv. Ja vēl neesat kļuvis 

par publiskās bibliotēkas lasītāju 
vai arī, ja iepriekš neesat tajā iz-
mantojis autorizācijas datus, va-
rat vērsties jebkurā pašvaldību 
publiskajā bibliotēkā.

Šī gada maijā apritēs 15 gadi, 
kopš Latvija kļuvusi par pilntiesī-
gu Eiropas Savienības dalībvals-
ti. Madonas novada bibliotēka ko-
pā ar kolēģiem Gulbenes novada 
bibliotēkā un Alūksnes pilsētas 
bibliotēkā kopš 2005. gada aktīvi 
iesaistās Eiropas Komisijas izvei-
dotajā informācijas tīklā, nodro-
šinot “Europe Direct” informā-
cijas centra Gulbenē Madonas 
informācijas punkta darbību, kas 
sniedz atbildes par jebkuru ES 
darbības un politikas jomu, prak-
tisku informāciju un padomus, 
kontaktinformāciju par iespēja-
mām sadarbības organizācijām.

Arī šogad turpināsim orga-
nizēt izzinošas lekcijas un semi-
nārus, interesantas tikšanās, Ei-
ropas digitālās nedēļas, Eiropas 
dienas, Eiropas Valodu dienas un 
Ziemeļvalstu dienas aktivitātes.

Pirmās projekta aktivitātes 
notiks jau 13. februārī: 13.00 ai-
cinām uz lekciju “Globālā atbildī-
ba”, kuras laikā kopā ar #EUand-
ME kampaņas vēstnesi Valteru 
Kinnu izzināsim dažādus globā-
los izaicinājumus, savukārt 14.00 
aicinām uz biedrības Zaļā brīvī-
ba semināru “Pārtika nav atkri-
tumi”.

2019. gads bērnu literatūras 
nodaļā sācies ar “Spēļotavas “at-

klāšanu. Apmeklētājiem piedā-
vājam daudzveidīgas galda spē-
les dažādiem vecumiem. Izzināt 
dzimto novadu, Madonas pilsētas 
un Latvijas vēsturi var spēlējot te-
matiskās spēles, liekot lielformā-
ta puzles ar Madonas skatiem.

Madonas novada bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļa ir vie-
ta, kur ar grāmatu starpniecību 
bērns var iepazīt sevi pasaulē un 
pasauli sevī. Grāmatas ir neaiz-
stājamas ikviena bērna attīstībā, 
bagātas valodas, personības un 
vērtību veidošanā.

Pateicoties LNB Atbalsta bied-
rībai un Madonas novada pašval-
dībai,  pirmo reizi  piedalīsimies 
projektā “Grāmatu starts” – bēr-
nu lasīšanas veicināšanas prog-
rammā, kas iepazīstina pirmssko-
las vecuma bērnus ar aizraujošo 
grāmatu pasauli, aicina uz pirmo 
tikšanos ar bibliotēku un rosina 
lasīt visai ģimenei kopā. Sīkāka 
informācija par projektu – http://
www.madona.lv/biblioteka/lv/
aktualitates?fu=read&id=3860 
vai zvanot 64821926.

Esiet laipni aicināti uz  Mado-
nas bibliotēku. Mēs strādājam, lai 
ikviens var atrast sev interesējo-
šo informāciju, uzzināt interesē-
jošos jautājumus, mēs Jums palī-
dzēsim.  

IMELDA SAULĪTE, 
Madonas novada bibliotēkas 

direktore

Tematisko 
sestdienu cikls 
Madonas  
muzejā

2019. gada 20. septembrī 
Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejs atzīmē 75 
gadu jubileju. Jubilejas gadu 
vēlamies iesākt, piedāvājot 
jaunu tematisko sestdienu 
ciklu, kas attiecas uz vēsajiem 
ziemas mēnešiem, aicinot 
nedēļas nogales vienu reizi 
mēnesī pavadīt kādu stundu 
Madonas muzejā. Tā būtu 
stunda, kuras laikā var vairāk 
iepazīt muzeja krājuma 
daudzveidību un bagātību. 
Ziemas periodā pirmās 
sestdienas būs veltītas trīs 
dažādām tēmām – 26. janvārī 
10.00–16.00 aicinām uz Spēļu 
sestdienu, 16. februāri 10.00–
16.00 uz Mīklu sestdienu, bet 
16. martā 10.00–16.00 uz 
Mūzikas sestdienu.

Tematiskajā sestdienā “Spēles” 
būs iespēja iepazīties ar 
dažādiem spēļu veidiem, 
izmēģināt, kādas spēles 
spēlēja senāk, kādas spēles 
izmanto šodien, sākot no 
metamo kauliņu spēlēm līdz 
galda spēlēm utt. 

Tematiskajā sestdienā 
“Mīklas” varēs iepazīt sen 
aizmirstus vai pat nezināmus 
etnogrāfijas un sadzīves 
priekšmetus, izmantojot 
dažādas mīklas. Mīklas, kas 
nodotas no paaudzes paaudzē 
un mīklas, kuras turpina 
izdomāt arī mūsdienās.

Tematiskajā sestdienā 
“Mūzika” izzināsim krājumā 
esošos mūzikas instrumentus, 
varēsim salīdzināt ar 
mūsdienu instrumentiem. 
Un, lai nebūtu tikai 
skatīšanās uz instrumentiem, 
būs iespēja arī dzirdēt pašu 
mūziku. Mūzikas skaņu 
radīšanā mums palīdzēs 
J. Norviļa Madonas mūzikas 
skolas audzēkņi. 

Ja vēlies aizraujoši pavadīt 
sestdienu, būt kopā ar 
draugiem un uzzināt 
nezināmo, aicinām uz 
Madonas muzeju. Seko mums 
līdzi arī sociālajā tīklā: www.
facebook.com/muzejsmadona, 
kur, katram pasākumam 
tuvojoties, būs vairāk 
informācijas.

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE,  

izglītojošā darba  
nodaļas vadītāja

dijām Latvijā. Studiju raksturo-
joša vadlīnija saistīta ar oriģinali-
tāti un atšķirīgumu izstādēs “Ne-
parastā” (sīkplastika un neieras-
ti svečturi), “Spēle, spēles”(šahs 
un netradicionāli mūzikas ins-
trumenti), kā arī ar latviešu tau-
tas tradicionālās kultūras man-
tojuma izpēti un radošu izmanto-
šanu mūsdienīgas vizuāli plastis-
kās mākslas veidošanā. To aplieci-
na izstādes „Viena saule, viena ze-
me” (pēc Saules dainu motīviem), 
„Atradumi” (neolīta keramikas 
iespaidā), „X-lietas”(latviešu bu-
ramvārdi un sakāmvārdi), „Mai-
ze” (pēc latviešu tautasdziesmu 
motīviem). Studijas dalībnieki ik-
dienā gatavo gan praktiskus, gan 
atšķirīgus traukus. No māla top 
tas, kas katram autoram patīk, tai 
skaitā nepierastas, savādas lietas. 

Abas studijas jau kopā ir veido-
jušas izstādi „Nerātnības”, iedves-
mojoties no Nerātnajām tautas-
dziesmām. Keramika un audumi 
paši viens otru papildina, pat pār-
steidz, kā sader kopā. 

Izstādē būs redzami studijas 
“Vāpe” keramiķu darbi un “Rī-
dzes” audēju stellēs tapušie au-
dumi. Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja izstāžu zālēs, 
Skolas ielā 10A, izstāde būs aplū-
kojama līdz šā gada 3. martam.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Mākslas nodaļas vadītāja

Jauns gads piedāvā jaunas iespējas

“Māls ar linu sazatika”
vuši vairāk kā 
150 interesen-
ti. Jau 25 ga-
dus studiju va-
da daiļamata 
meistars Māris 
Maniņš, kas se-
vī apvieno aici-
nājumu, izglī-
tību un pras-
mes. Viņš savā 
arodā zina teju 
visu – materiā-
lus, stelles un 
tehnikas. Pie-
devām turpi-
na savus mek-
lējumus gan se-
no, gan moder-
no tehnoloģiju 
virzienā. Mā-
ris pētīs, mek-
lēs un atradīs 
atbildes. 

L a t v i j a s 
U n i v e r s i t ā -
tes TLMS “Vā-
pe” 1975. gadā 
dibinājusi tās 
ilggadējā vadī-
tāja – māksli-
niece un Lat-
vijas Universi-
tātes docente 
Helga Ingebor-
ga Melnbārde. 
Tā ir izveidoju-
sies par vienu 
no vadošajām 
keramikas stu-

Aktualitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas  
Barkavas struktūrvienībā 2018./2019. mācību gadā

Tautas lietišķās mākslas studijas “Rīdze” veikums 
priecēs apmeklētājus Madonas muzeja izstāžu zālēs.
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2019. gada janvāris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Adrenalīns startā, cīņasspars 
trasē, gandarījums finišā! 
Pozitīvas emocijas uzlādētas, 
skābeklis uzpildīts, mirdzošas 
acis! Vārdi, kas raksturo tradīcijām 
bagāto Madonas tautas slēpojumu, 
kuru jau 8 gadus izbaudām 
Madonā, kur vienmēr var izbaudīt 
baltā sniega burvību, svaigu gaisu, 
fantastiskas ziemas ainavas.

Trases šobrīd sagatavotas 30 
km garumā, dodot iespēju izvēlē-
ties 2,5 km, 7 km, 15 km un 30 
km distances. Jāatzīmē, ka būs 
15 km aplis un pie Smeceres kro-
ga slēpotājus gaidīs silta tēja un 
uzkodas. 

Madona, Latvijas ziemas spor-
ta centrs gaida slēpotājus no visas 
Latvijas. Smeceres silā iespēja iz-
īrēt inventāru, kā arī izmēģināt 
dažādas aktivitātes līdzbraucē-
jiem un skatītājiem. 

Madonas slēpojumā pieda-
lījušies mūsu olimpieši Andrejs 
Rastorgujevs, Ilmārs Bricis, 
Oskars Muižnieks, Arvis Liepiņš, 
Baiba Bendika, kā arī Latvijā la-
bākie sportisti savās disciplīnās 
Raimo Vīgants, Kitija Auziņa, 
Roberts Slotiņš, Paula Bergfelde 
u.c.

Gaidām ciemos dziedātāju In-
taru Busuli, kurš aktīvi pievēr-
sies sportiskajām aktivitātēm un 
jau veicis pirmos treniņus kopā ar 
Madonas gada sportisti un slēpo-
tāju Kitiju Auziņu.

Sacensības sāksies plkst. 11.00 
ar startu bērniem, apbalvošana 
paredzēta plkst. 12.15. Starts 2.5 
km distancei plkst. 12.00, 7 km, 
15 km, 30 km distancēm – 13.00.

Bagātīgs un interesants  bal-
vu klāsts no slēpojuma atbals-
tītājiem: “Moller” zivju eļļa, 
veikals “Papīrs”, krodziņš “Šlā-
geris”, Milzu pārslas, skaistum-
kopšanas salons “Saulespuķe”, 
“55 Mārītes” tējas. Kā parasti – 
uzvarētājus gaida 500 Madonas 
olas no “Balticovo” un šoreiz arī 
īsta sniega roze. Garšīgu maizi 
būs uzcepuši Madonas paterētāju 
biedrības maiznieki un, protams, 
garšīgās Madonas karameles.

Sacensības organizē biedrība 
Sporta klubs “Sportlat”, sadar-
bībā ar Madonas novada pašval-
dību. 

Reģistrēties var: www.sport-
lat.lv vai www.sniegadiena.lv. 

Par sniega daudzumu trasē 
skatīties www.smeceressils.lv. 

Informāciju sagatavoja  
ILZE KLINDŽĀNE

Madonieti, Tu taču esi pieteicies  
Tautas slēpojumam 2. februārī!? 

Lai kopīgi veidotu Latviju labāku, drošāku, laimīgāku un 
labklājīgāku ikvienam, Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) 
aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par Nacionālā attīstības plānu 
2021.–2027. gadam (NAP2027) līdz 31. janvārim. Tas atrodams PKC 
mājaslapā www.pkc.gov.lv.

 Ilgtspējīga un līdzsvarota attīstība ir vērtība, kuru bieži ne-
novērtējam, domājot par nākotni. Esam raduši domāt par savu 
un valsts attīstību kā sporta sacensībām, kur ir zaudētāji un uz-
varētāji… Bet sabiedrības attīstību un labklājību virza arī citi 
principi, piemēram, sadarbība, uzticēšanās, drosme izdarīt iz-
vēles, kas īstermiņā var būt nepopulāras, šķist neizdevīgas, ta-
ču nes augļus ilgtermiņā, tā panākot Latvijas iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes uzlabojumus.

Pārņemot labo un vērtīgo no esošā Latvijas Nacionālā attīstī-
bas plāna 2014.–2020. gadam (NAP2020) un mācoties no neveiks-
mēm, NAP2027 vērtību centrā izvirza cilvēka dzīves kvalitātes 
dažādus aspektus un stabilu izaugsmi. NAP2027 kodols ir vei-
dots pamatojoties uz rūpīgi veiktu analīzi, tostarp kritiski novēr-
tējot esošā NAP2020 mērķu sasniegšanas progresu, starptautis-
kās pieredzes izpēti un ņemot vērā globālos ilgtspējīgas attīstības 
izaicinājumus – sabiedrības novecošanās, inovācijas, ārējā migrā-
cija, iekšējā mobilitāte, integrācija globālajās vērtību ķēdēs u.c.

Janvārī norit NAP2027 sabiedriskās apspriešanas pirmā 
kārta, savukārt aprīlī paredzēta otrā apspriešanas kārta par 
NAP2027 pirmās redakcijas projektu.

Nacionālais attīstības plāns ir galvenais vidēja termiņa valsts 
attīstības plānošanas dokuments Latvijā. Tas ir Latvijas ilgstpē-
jīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam (Latvija 2030) rīcības 
plāns un valsts attīstības un lielāko investīciju ceļa karte septi-
ņu gadu garumā.

  
 Informāciju sagatavoja ELĪNA KRŪZKOPA,  

Pārresoru koordinācijas centrs 

Aicinām iesaistīties diskusijā 
un paust viedokli par  
Latvijas attīstības prioritātēm 
pēc 2021. gada

Madonas slēpojums ir viens no Madonas pilsētas zīmoliem, Smeceres sila 
sporta komplekss gaida slēpotājus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām 
kaimiņzemēm.


