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Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas,  
Sarkaņu, Vestienas  
pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Lasiet 
numurā:

Nāc un diskutē! 
Jo diskusijas 
saliedē

Sveiks, madonieti! Tev ir 
iespēja piedalīties Latvijas 
politikas veidošanā un kopā ar 
Kultūras ministriju izstrādāt 
Saliedētas sabiedrības 
pamatnostādnes 16. oktobrī 
Madonas novada bibliotēkā. 

Piedaloties diskusijā, Tu vari 
paust savu viedokli un rosināt sa-
vus priekšlikumus problēmu risi-
nāšanai. Pamatnostādnes no-
teiks, kādi sabiedriskie procesi 
tiks veidoti Latvijā pēc 2021. gada.

Šajā un nākamajā gadā tiks 
izstrādāts Latvijas sabiedrībai 
nozīmīgs dokuments – Saliedētas 
sabiedrības pamatnostādnes (ie-
priekš saukts – Nacionālās iden-
titātes, pilsoniskās sabiedrības 
un Integrācijas politikas pamat-
nostādnes jeb NIPSIP). 

Lai paustu savas domas un 
viedokli par dažādu sabiedrības 
grupu saliedētību Latvijā, ik-
viens Madonas un tās apkaimes 
iedzīvotājs, neatkarīgi no vecu-
ma, dzimuma, tautības un pilso-
nības, tiek aicināts piedalīties 
diskusijā, kas notiks 16. oktobrī 
Madonā, Madonas novada bib-
liotēkā (Skolas 12) no plkst. 15.00 
līdz 18.00.  

Katras diskusijas laikā tapu-
šie problēmu risinājumi un citi 
priekšlikumi tiks apkopoti un 
nodoti Kultūras ministrijai pa-
matnostādņu pilnveidošanai. Šī 
ir Tava iespēja piedalīties Salie-
dētas sabiedrības veidošanā!

Vietu skaits ir ierobežots, tā-
pēc aicinām pieteikties savlaicī-
gi, aizpildot anketu internetā 
https://ej.uz/saliedetadiskusi-
jamadona līdz 14. oktobrim.

Diskusijas tiek īstenotas ar 
Kultūras ministrijas atbalstu 
projektā “Par atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanu 
pilsoniskās sabiedrības un starp-
kultūru sadarbības attīstības jo-
mā.” Valmieras novada fonds jau 
14 gadus strādā, atbalstot vietējo 
iedzīvotāju iniciatīvas dzīves uz-
labošanai Valmierā un apkaimē, 
bet ziedotājiem piedāvājot mērķ
tiecīgas filantropijas atbalstu.

PAPILDU INFORMĀCIJA:
Gundega Siliņa, 
Valmieras novada fonda 
projektu vadītāja
tālrunis: 27820430  
e-pasts: gundega.silina@vnf.lv
http://www.vnf.lv

Madonas novada pašvaldība, 
sadarbībā ar Latvijas valsts 
mežu “Kalsnavas arborētumu” 
šobrīd strādā pie ieceres  
2020. gadā Madonas novada 
teritorijā organizēt “Latvijas 
puķu draugu saietu”. 

Tas ir pasākums ar vairāk ne-
kā četrdesmit gadu tradīcijām, 
kurš pasākuma norises vietai 
piesaista lielu skaitu dārzu un 
puķu draugu no visas Latvijas.  

Tāpēc Madonas novada paš-
valdība aicina iedzīvotājus pada-
līties ar informāciju par skaisti 
sakoptiem pagalmiem un dār-
ziem. Mūs interesē Madonas no-
vada teritorijā esošas privātmā-
jas ar sakoptu apkārtni – tās var 
būt gan lauku viensētas, gan cie-

matu un pilsētas mājas. Saistoša 
ir arī informācija par iestādēm 
un uzņēmumiem, kas gaumīgi 
sakopuši savu piegulošo teritori-
ju. Varat pastāstīt arī par aina-
viskiem parkiem un sabiedris-
kām atpūtas vietām. 

Droši pastāstiet par savām, 
kaimiņu, radu, draugu, pagasta 
vai pilsētas teritorijā esošajām 
sakoptajām mājām. Par ieteikto 
māju jāpastāsta sekojoša infor-
mācija: kur atrodas, kas ir saim-
nieki un saimnieku telefona nu-
murs. Iegūtos datus izvērtēsim, 
ja tie būs ieinteresējuši, individu-
āli sazināsimies ar rekomendēto 
māju saimniekiem.

Lai iedrošinātu skaisto dārzu 
saimniekus, informējam, ka ap-
meklējuma slodzes mazināšanai 
Madonas novadā esam iecerējuši 

izveidot divus dārzu maršrutus, 
kā arī plānojam, ka privāto dārzu 
apmeklējumi būs par maksu. Kad 
dārzi tiks izvēlēti un apstiprināta 
pasākuma rīkošanas iecere, jau 
ziemā organizēsim kopīgas dārza 
saimnieku sanāksmes, kuru lai-
kā gatavosimies puķu draugu sa-
ieta pasākumam. 

Informāciju varat nodot: pie-
zvanot (tel. 29130437), uzrakstot 
(sanita.soma@madona.lv) vai at-
nākot ciemos (Madonas novada 
pašvaldība, 103. kabinets), vē-
lams līdz šī gada 22. oktobrim.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA,  

Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore

Pastāsti par 
skaistiem dārziem!

Šī gada 29. oktobrī (otrdienā) 
plkst. 9.00 Madonas novada 
pašvaldība aicina novada 
tūrisma pakalpojumu 
sniedzējus uz darba sanāksmi 
“Tūrisma brokastis”. 

Sanāksmes laikā kopīgi at-
skatīsimies uz aizvadīto vasaras 
sezonu: veiksmēm un neveiks-
mēm, pieprasījuma tendencēm, 
klientiem un viņu atsauksmēm. 
Labprāt uzklausīsim tūrisma 
saimnieku priekšlikumus un sa-
dzirdētos ceļotāju ieteikumus 

par tūrisma attīstības un sadar-
bības aktivitātēm. Tūrisma pa-
kalpojumu sniedzēju viedoklis 
mums ir ļoti svarīgs, lai veiksmī-
gi saplānotu nākošā gada aktivi-
tātes un pašvaldības atbalsta pa-
sākumus.

Plānotais pasākuma ilgums – 
3 stundas.  Dalība jāpiesaka līdz šī  
gada 25. oktobrim (tel. 29130437 
vai sanita.soma@madona.lv).

Pasākuma norises vieta: ka-
fejnīca “Māmuļa”, Parka iela 12, 
Madona.

Ja, lasot šo ziņu, arī Tev (jeb-
kuram iedzīvotājam) ir kāda laba 
tūrisma nozares veicināšanas 
ideja, padalies ar to – atnāc cie-
mos, pastāsti, piezvani vai uz-
raksti. Kopā mēs varam vairāk!

Kontakti: tel. 29130437, sani-
ta.soma@madona.lv; adrese: 
Madonas novada pašvaldība, Sa-
ieta laukums 1, 103. kabinets.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA,  

Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore

29. oktobrī  – “Tūrisma brokastis”

Latvijas Puķu draugu saietā ik gadu tiekas gan dārzkopības profesionāļi, gan dārzu mīļotāji un citi interesenti, arī 
kaimiņvalstu un citu zemju tūristi.                              Māra Stiprā foto

Vai Jūs zināt, kādi 
sociālo pakalpojumu 
veidi paredzēti 
Madonas novadā, 
īstenojot ES fonda 
projektu “Vidzeme 
iekļauj”?

3.–5.  lpp

Rudens sezona aktīvi 
iesākusies Madonas 
Novadpētniecības  
un mākslas muzejā.  
Kas atrodams 
muzeja krājumā, 
kādas tautas 
materiālās un 
garīgās bagātības 
un vērtības tas 
glabā, kādas 
jaunas izstādes un 
izzinošas tikšanās 
gaidāmas oktobrī?

7. lpp

Sportot, spēlēt teātri 
vai doties izzinošās 
ekskursijās – 
aizvien jaunas 
iespējas Madonas 
novada bērniem  
un jauniešiem.

8. lpp

“Eiropas rudens 
putnu vērošanas 
dienu 2019” 
ietvaros – putnu 
iepazīšanas 
pasākumi Latvijā un 
tepat pie mums – 
Lubāna mitrāja 
informācijas centrā 
un Teiču purvā.

9. lpp
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Madonas novada pašvaldības domes  
20. augusta ārkārtas domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
29. augusta domes sēdes lēmumu pārskats

Par ūdens 
uzskaites 
mēraparātiem 
Mētrienas 

pagasta teritorijā 
Nolemj piešķirt A/S “Mado-

nas ūdens”, reģistrācijas Nr. 
47103001173, finansējumu 5 900 
eiro pamatkapitāla palielināša-
nai Mētrienas ūdens uzskaites 
mēraparātu iegādei un uzstādī-
šanai Mētrienas pagasta teritori-
jā. Saskaņā ar 2019. gada 31. jū-
lija Madonas novada pašvaldības 
domes lēmumu Nr. 308 ar 2019. 
gada 1. oktobri A/S “Madonas 
ūdens” uzsāks ūdenssaimniecī-
bas pakalpojuma sniegšanu Ma-
donas novada Mētrienas pagasta 
teritorijā.

Finansējumu piešķirt no ne-
kustamā īpašuma nodokļa pār-
pildes Mētrienas pagasta pārval-
des budžeta līdzekļiem. 

Par lampu nomaiņu 
Kalsnavas pamatskolas 
sporta zālē

Lai nodrošinātu kvalitatīvu 
apgaismojumu Kalsnavas pa-
matskolas sporta zālē un sama-
zinātu elektroenerģijas iegādes 
izdevumus, nolemj piešķirt fi-
nansējumu Kalsnavas pamat-
skolas sporta zāles lampu iegādei 
un nomaiņai:

– 4 500 eiro no Kalsnavas pa-
gasta pārvaldes budžeta līdzekļu 
atlikuma uz gada sākumu;

– 4 589 eiro no Kalsnavas pa-

gasta pārvaldes nekustamā īpa-
šuma nodokļa pārpildes.

Par pašvaldības 
nekustamo īpašumu 
atsavināšanu, rīkojot 
izsoles

Nolemj atsavināt Madonas 
novada pašvaldībai piederošo 
nekustamo īpašumu (zemes ga-
balu ar kopējo platību 2374 m²) 
ar adresi Daugavas iela 21B, Ma-
dona, Madonas novads (kadas-
tra Nr. 70010011379), kuru paš-
valdībai nav nepieciešams 
saglabāt pašvaldību funkciju 
veikšanai, pārdodot to mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli – par 
izsoles sākumcenu nosakot 7 710 
eiro.

Nolemj atsavināt Madonas 
novada pašvaldībai piederošo 
piederošo īpašumu “Dārziņi 1”, 
Bērzaune, Bērzaunes pagasts, 
Madonas novads (kadastra nu-
murs 70460080186 ar kopējo pla-
tību 0,272 ha), uz kura atrodas 
viendzīvokļa dzīvojamā ēka ar 
kopējo platību 78,7 m², pārdodot 
to mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli – par izsoles sākumcenu no-
sakot 2 305 eiro.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot SDK “RON-
DO” no telpu nomas maksas par 
tautas nama “Kalnagravas” iz-
mantošanu deju festivāla – sa-
censību “MADONAS RUDENS – 
2019” norisei 2019. gada 19. 

oktobrī. Aprēķinātie telpu nomas 
neieņemtie ienākumi par septi-
ņām stundām ir 193,35  eiro.

Par finansējuma 
piešķiršanu filmas 
uzņemšanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tā-
mes līdzekļiem 500 eiro apmērā 
un Madonas novada pašvaldības 
kultūras nodaļas pasākumu tā-
mes līdzekļiem 700 eiro apmērā 
filmas uzņemšanai par Kasparu 
Stupeli kā motosportistu, kura 
izaugsme ir saistīta arī ar Mado-
nas novada sporta bāzēm. Filmu 
veidos SIA Armanda Tripana 
“Video Faktori”.

Par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu Bakanu 
ezera pludmales 
teritorijas labiekārtošanai

Nolemj nodrošināt biedrībai 
“Mēs – Dzelzavai” reģ. Nr. 
40008240499, Lauku iela 14, 
Dzelzava, Dzelzavas pagasts, 
Madonas novads, līdzfinansēju-
mu 10% apmērā no attiecināma-
jām izmaksām – 1 400 eiro ap-
mērā projekta “Bakanu ezera 
pludmales teritorijas labiekārto-
šana” apstiprināšanas gadīju-
mā.

Projekta īstenošanas rezultā-
tā tiks sakārtota publiski pieeja-
ma atpūtas vieta pie Bakanu eze-
ra, nodrošinot Dzelzavas pagasta 
iedzīvotājiem iespēju atpūsties 

pie ezera patīkamā, labiekārtotā 
vidē. 

Par finansējum 
piešķiršanu Sociālās 
mājas pārbūvei Parka 
ielā 6, Madonā

Madonas novada pašvaldības 
2019. gada investīciju plānā ir ie-
kļauta “Sociālās mājas pārbūve 
Parka ielā 6, Madonā”, kurā pare-
dzēts pārbūvēt sociālo māju, kuras 
apbūves laukums ir 254,7 m2, pie 
ēkas izbūvēt nojumi bērnu ratiņu 
novietošanai un pēc būvniecības 
darbu pabeigšanas veikt labiekār-
tošanas darbus. 

Nolemj piešķirt finansējumu 
44 000 eiro apmērā “Sociālās mā-
jas pārbūvei Parka ielā 6, Madonā” 
no pašvaldības budžeta Krīzes cen-
tram rezervētajiem līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansējumu 
72 591,35 eiro apmērā “Sociālās 
mājas pārbūvei Parka ielā 6, Mado-
nā” no pašvaldības budžetā rezer-
vētajiem līdzekļiem kredītu līdzfi-
nansēšanai.

Par ēkas Kārļa ielā 7a, 
Sauleskalnā nojaukšanu

Saskaņā ar 2019. gada 31. 
janvāra domes lēmumu Nr. 43 
“Par industriālās zonas attīstī-
bu specifiskā atbalsta mērķa 
5.6.2. Teritorijas revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritori-
jas atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām” 
projekta “Industriālās zonas, 
biznesa attīstības centra un uz-

ņēmējdarbības infrastruktūras 
izveide Madonas novadā” ietva-
ros” Bēr zaunes pagasta Saules-
kalnā plānots izbūvēt industriā-
lo zonu – asfaltētu laukumu, 
veicinot uzņēmējdarbības attīs-
tību. 

Ņemot vērā, ka Madonas no-
vada pašvaldībai piederošā ēka 
Kārļa ielā 7a, Sauleskalnā (ka-
dastra apzīmējums 704600
90007006), atrodas industriālās 
zonas izbūves laukumā un ir fi-
ziski un morāli novecojusi, no-
lemj to nojaukt.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projekta 
īstenošanai Bērzaunes 
pagastā

Nolemj piešķirt projekta 
“Bērzaunes pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma iegāde”, 
ident. Nr. 1605AL23A019. 
2203000016 īstenošanai 38 040 
eiro  apmērā no pašvaldības 2019. 
gada  budžetā rezervētajiem lī-
dzekļiem kredītu līdzfinansēša-
nai.

Projekta ietvaros plānots 
veikt ēkas atjaunošanas būvdar-
bus, ventilācijas sistēmas izbūvi 
un pārseguma stiprināšanu.

Par pārvaldes vadītāja 
Ošupes un Barkavas 
pagastos iecelšanu amatā

Nolemj ar 2019. gada 1. sep-
tembri iecelt Aigaru Šķēlu pār-
valdes vadītāja amatā Ošupes un 
Barkavas pagastos. 

Par 
lokālplānojuma 
izstrādes 
uzsākšanu 

nekustamajos īpašumos 
“Karjers”

Nolemj uzsākt lokālplānoju-
ma izstrādi teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašu-
mā “Karjers”, Lazdonas pagastā, 
Madonas novadā, kad. Nr. 
70660020065; nekustamā īpašu-
mā Rūpniecības iela 65, Madonas 
pilsētā, Madonas novadā, kad. 
Nr. 70010012013, un nekustama-
jā īpašumā Rūpniecības iela 69, 
Madonas pilsētā, Madonas nova-
dā, kad. Nr. 70010010330, ar 
mērķi grozīt teritorijas plānoju-
mu – funkcionālos zonējumus un 
teritorijas izmantošanas un ap-
būves nosacījumus (nekustamie 
īpašumi nav apbūvēti, ir iespē-
jams mainīt to funkcionālo zonē-
jumu).

Plānotā nekustamo īpašumu 
izmantošana ir savrupmāju dzī-
vojamās apbūves teritorijas iz-
veide ar mērķi attīstīt un papla-
šināt dzīvojamās apbūves teri 
torijas Madonas pilsētā un dabas 

apstādījumu teritorijas. Izveido-
jot kvalitatīvu dzīvojamās apbū-
ves teritoriju, tiks paplašināts 
dzīvojamās apbūves zemju piedā-
vājuma klāsts, kas atbilst Mado-
nas novada Ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijai līdz 2038. gadam.

Par sporta veterānu  
kluba “Madona” 
iesniegumu

Nolemj piešķirt finansējumu 
no Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem līdzekļiem 2019. 
gada budžetā 540 eiro Madonas 
novada sporta veterānu kluba 
“Madona” dalībai Pasaules čem-
pionātā volejbolā veterāniem 
55+ grupā 2019. gada 10.–15. 
septembrā, Puckā (Polija).

Par termiņa 
pagarinājumu 
atbrīvošanai  
no telpu nomas  
maksas

Nolemj pagarināt termiņu at-
brīvojumam no nomas maksas 
biedrībai “Melnais Piens” par 
telpu izmantošanu Augu ielā 27, 
Madonā, līdz 2021. gada 31. au-

gustam, saglabājot maksu par 
komunālajiem pakalpojumiem 
faktisko izmaksu apmērā.

Biedrība “Melnais Piens” 
kopš 2015. gada veiksmīgi reali-
zē ilgtermiņa projektu “MCity 
radošo darbnīcu centrs”, kura ie-
tvaros Madonas novada iedzīvo-
tājiem, iespēja sevi bez maksas 
radoši izpaust un pilnveidot da-
žādās kultūras (un ne tikai) jo-
mās, kā arī iedzīvotājiem dota ie-
spēja regulāri apmeklēt dažādus 
kultūras pasākumus vai vien-
kārši kvalitatīvi pavadīt brīvo 
laiku.

Par nekustamā īpašuma 
izsoles rezultātu 
apstiprināšanu 

Ar Madonas novada pašvaldī-
bas 2019. gada 25. aprīļa domes 
lēmumu (prot. Nr. 7; 16. p.) atsa-
vināšanai – pārdošanai mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tika 
nodots pašvaldības nekustamais 
īpašums ar adresi Valdemāra 
bulvāris 12, Madona, Madonas 
novads. 

2019. gada 6. augustā notika 
nekustamā īpašuma izsole, izso-
lei dalību bija pieteicis viens  

pretendents. 
Nolemj apstiprināt nekusta-

mā īpašuma Valdemāra bulvāris 
12, Madona, Madonas novads 
(kadastra Nr. 70010011354), iz-
soles rezultātus un pārdot ne-
kustamo īpašumu izsoles uzvarē-
tājam par pirkuma maksu 5 500 
eiro.

Par finansējuma 
piešķiršanu ārējo 
inženiertīklu izbūvei 
administratīvajai ēkai 
“Dzintari”

Nolemj piešķirt finansējumu 
25 809,21 eiro apmērā ārējo inže-
niertīklu izbūvei administratīva-
jai ēkai “Dzintari” Praulienas 
pagastā, Madonas novadā, no 
2019. gada pašvaldības budžetā 
rezervētajiem līdzekļiem kredītu 
līdzfinansēšanai.

Darbos paredzēts veikt jauna 
ūdensvada un kanalizācijas, lie-
tus notekūdeņu tīklu izbūvi, kā 
arī ūdens urbuma izveidi. Darbu 
izpildes termiņš saskaņā ar no-
slēgtajiem būvdarbu un būvuz-
raudzības līgumiem – 2019. gada 
31. oktobris.

Par finansējuma 
piešķiršanu autobusa 
remontam

Nolemj piešķirt Madonas no-
vada pašvaldības īpašumā esoša-
jam autobusam Mercedes Benz 
(reģistrācijas Nr. HN8489), ar 
kuru tiek pārvadāti Praulienas 
pamatskolas skolēni, dzinēja ie-
gādei un nomaiņai 10 000 eiro no 
nekustamā īpašuma nodokļa 
pārpildes Praulienas pagastā un 
8 200 eiro no Madonas novada 
pašvaldības nesalītajiem budžeta 
līdzekļiem.

Par Madonas novada 
pašvaldības nolikuma 
izteikšanu jaunā 
redakcijā
Nolemj grozīt Madonas novada 
pašvaldība 28.07.2016. lēmumu 
Nr. 397 “Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes “Madonas 
novada pašvaldība” nolikuma 
apstiprināšanu” (protokols Nr. 
15, 18. p.), izsakot nolikumu jaunā 
redakcijā. Pilnā nolikuma versija 
Madonas novada mājaslapā www.
madona.lv sadaļā Pašvaldība – 
Dokumenti – Nolikumi.
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            2019. gada oktobris 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 11

“Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”

Par izpilddirektora un 
tā vietnieka  amatiem 
Madonas novada 
pašvaldībā

Nolemj ar 04.09.2019. atbrī-
vot Āri Vilšķērstu no Madonas 
novada pašvaldības izpilddirek-
tora amata un ar 05.09.2019. ie-
celt Āri Vilšķērstu Madonas no-
vada pašvaldības izpilddirektora 
vietnieka amatā, uzdodot papil-
dus saviem tiešajiem pienāku-
miem veikt vakantā Madonas no-
vada pašvaldības izpilddirektora 
amata pienākumus līdz jauna iz-

pilddirektora iecelšanai amatā.
Ar 04.09.2019. Madonas nova-

da pašvaldības domes lēmumu 
Nr. 375 (protokols Nr. 16, 2. p.) 
“Par Madonas novada pašvaldī-
bas izpilddirektora vietnieka ie-
celšanu amatā”, ar kuru no Ma-
donas novada pašvaldības 
izpilddirektora amata atbrīvots 
Āris Vilšķērsts, ir kļuvusi vakan-
ta Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektora amata vieta. Iz-
pilddirektors pašvaldības noliku-
mā noteiktajā kārtībā ir atbildīgs 
par pašvaldības iestāžu un paš-
valdības kapitālsabiedrību darbu.

Nolemj uzdot Madonas nova-
da pašvaldības Lietvedības noda-
ļai, ņemot vērā 04.09.2019. Ma-
donas novada pašvaldības domes 
ārkārtas sēdē apspriestās prasī-
bas kandidātiem, izsludināt pie-
teikšanos vakantajam Madonas 
novada pašvaldības izpilddirek-
tora amatam, nosakot 2 divu ne-
dēļu termiņu pieteikumu iesnieg-
šanai.

Par novada bāriņtiesu
Andris Kļaviņš par Madonas 

novada bāriņtiesas locekli Aro-

nas pagastā un par Madonas no-
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietnieku ir ievēlēts ar diviem lē-
mumiem, tāpat nesakrīt Andra 
Kļaviņa pilnvaru termiņš kā Ma-
donas novada bāriņtiesas locekļa 
Aronas pagastā ar Andra Kļavi-
ņa kā Madonas novada bāriņtie-
sas priekšsēdētāja vietnieka piln-
varu termiņu.

Andra Kļaviņa kā Madonas 
novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja vietnieka pilnvaru termiņš ir 
beidzies 26.08.2019. Atbilstoši 
Bāriņtiesu likuma 9. panta pir-
majai daļai bāriņtiesas priekšsē-

dētāja vietnieku un bāriņtiesas 
locekļus ievēlē attiecīgā pašvaldī-
bas dome uz pieciem gadiem.

Nolemj ievēlēt Andri Kļaviņu 
par Madonas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja vietnieku, bāriņ-
tiesas locekli no 04.09.2019. uz 
pieciem gadiem.

Sagatavoja DACE CIPULE, 
Lietvedības darbu speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu var 
iepazīties www.madona.lv  

vai klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības domes  
4. septembra ārkārtas domes sēdes lēmumu pārskats

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
23.07.2019. lēmumu 

Nr. 291 (protokols Nr. 12, 1. p.). 
Precizēti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 29.08.2019. 
lēmumu Nr. 372 (protokols Nr. 
15, 17. p.)
Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 3. panta trešo 
daļu, likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 2003. gada 27. maija 
noteikumu Nr. 275 „Sociālās 
aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas 
tiek segtas no pašvaldības 
budžeta” 6. punktu.
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju  
un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Vispārīgie  
jautājumi

 
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka valsts, 
Eiropas Sociālā fonda projekta 
“Vidzeme iekļauj” (turpmāk – 
Deinstitucionalizācijas projekts) 
un Madonas novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) finansē-
to/līdzfinansēto sociālo pakalpo-
jumu veidus, to piešķiršanas, sa-
ņemšanas un samaksas kārtību. 

2. Pašvaldība nodrošina so-
ciālos pakalpojumus atbilstoši 
novada iedzīvotāju vajadzībām 
un saskaņā ar pašvaldības finan-
siālajām iespējām.

3. Tiesības saņemt sociālos 
pakalpojumus ir personām, ku-
ras savu pamata dzīvesvietu dek-
larējušas Madonas novada admi-
nistratīvajā teritorijā, krīzes 
situācijā ģimenēm (personām), 
kuras uzturas Madonas novada 
administratīvajā teritorijā, per-
sonām bez noteiktas dzīvesvie-
tas un personām, kuru pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi 
Madonas novada administratīvā 
teritorija. 

4. Normatīvajos aktos noteik-

tajā kārtībā persona vai tās liku-
miskais pārstāvis, uzrādot perso-
nu apliecinošu dokumentu, 
pieprasa pakalpojumu, iesnie-
dzot iesniegumu Madonas nova-
da pašvaldības Sociālajā dienestā 
(turpmāk – Sociālais dienests) 
vai saskaņā ar noteikumos no-
teikto, vēršoties pie sociālo pa-
kalpojumu sniedzēja.

2. Valsts sociālo 
pakalpojumu  
veidi

5. Valsts finansētie sociālie 
pakalpojumi:

5.1. asistenta pakalpojums 
pašvaldībā personai ar invalidi-
tāti;

5.2. sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums no psihoaktīvām 
vielām – alkohola, narkotiska-
jām, toksiskajām vai citām aprei-
binošām vielām – atkarīgai per-
sonai;

5.3. sociālā rehabilitācija dzī-
vesvietā bērnam, kurš cietis no 
prettiesiskām darbībām;

5.4. sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums vardarbībā cietušai 
un vardarbību veikušai pilngadī-
gai personai;

5.5. psihologa pakalpojums 
personai līdz 18 (astoņpadsmit) 
gadu vecuma sasniegšanai, kurai 
invaliditāte noteikta pirmreizēji;

5.6. sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums personai:

5.6.1. ar funkcionāliem trau-
cējumiem, darbspējīgā vecumā 
vai pēc darbspējīga vecuma, kura 
strādā;

5.6.2. kura atbilst likuma 
“Par politiski represētās perso-
nas statusa noteikšanu komunis-
tiskajā un nacistiskajā režīmā 
cietušajiem” 2. un 4. pantā no-
teiktajām prasībām;

5.6.3. kura atbilst Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas re-
zultātā cietušo personu sociālās 
aizsardzības likuma 15. pantā 
noteiktajām prasībām;

5.6.4. ar prognozējamo invali-
ditāti darbspējīgā vecumā un pēc 
darbspējīgā vecuma, kura strā-
dā.

6. Pakalpojumu piešķiršanas 
un saņemšanas kārtību nosaka 

Ministru kabineta noteikumi.

3. Sociālo 
pakalpojumu veidi 
Deinstitucionalizācijas 
projektā 

7. Deinstitucionalizācijas pro-
jektā finansētie sociālie pakalpo-
jumi:

7.1. aprūpes pakalpojums 
bērnam ar funkcionāliem traucē-
jumiem, kuram izsniegts Veselī-
bas un darbspēju ekspertīzes ār-
stu valsts komisijas (turpmāk 
šajā nodaļā – VDEĀVK) atzi-
nums par īpašas kopšanas nepie-
ciešamību sakarā ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem:

7.1.1. līdz 4 (četru) gadu ve-
cumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 
50 (piecdesmit) stundas nedēļā;

7.1.2. no 5 (piecu) līdz 17 
(septiņpadsmit) gadu vecumam 
(ieskaitot) – ne vairāk kā 10 (des-
mit) stundas nedēļā;

7.2. atelpas brīža pakalpo-
jums 7.1. apakšpunktā minēto 
bērnu likumiskajiem pārstāv-
jiem;

7.3. sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumi, kuri ir noteikti in-
dividuālajā sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas plānā:

7.3.1. bērnam ar funkcionāla-
jiem traucējumiem; 

7.3.2. bērna ar funkcionāliem 
traucējumiem likumiskajiem 
pārstāvjiem.

7.4. dienas aprūpes centra pa-
kalpojums pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucēju-
miem 

8. Pakalpojumu piešķiršanas 
un saņemšanas kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi un 
kalendārajā gadā netiek nodroši-
nāti vienlaicīgi ar pašvaldības 
vai citu institūciju finansētajiem 
sociālajiem pakalpojumiem. 

4. Pašvaldības 
nodrošināto sociālo 
pakalpojumu veidi

9. Pašvaldības finansētie/
līdzfinansētie sociālie pakalpoju-
mi dzīvesvietā:

9.1. aprūpe mājās;

9.2. ģimenes asistenta pakal-
pojums;

9.3. dienas centra pakalpo-
jums;

9.4. atbalsta centra pakalpo-
jums;

9.5. psihologa pakalpojums;
9.6. speciālistu pakalpojumi;
9.7. sociālā darba pakalpo-

jums;
9.8. specializētā transporta 

pakalpojums;
9.9. tehnisko palīglīdzekļu 

nodošana patapinājumā;
9.10. higiēnas pakalpojums;
9.11. zupas virtuves pakalpo-

jums.
10. Pašvaldības finansētie/

līdzfinansētie sociālie pakalpoju-
mi institūcijā:

10.1. ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija institū-
cijā pilngadīgām personām;

10.2. īslaicīga sociālā aprūpe 
(sociālās gultas) pilngadīgām 
personām institūcijā; 

10.3. ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija institū-
cijā bērniem

5. Pašvaldības 
nodrošināto sociālo 
pakalpojumu 
piešķiršanas  
kārtība

5.1. Aprūpe mājās

11. Aprūpe mājās ir sociālās 
aprūpes pakalpojums (turpmāk 
šajā nodaļā – Pakalpojums) dzī-
vesvietā, nodrošinot pamatvaja-
dzību apmierināšanu, palīdzību 
mājas darbu veikšanā un perso-
nīgajā aprūpē personām, kuras 
vecuma vai funkcionālo spēju ie-
robežojumu dēļ nevar sevi aprū-
pēt un kurām nav apgādnieku 
vai tie slimības, funkcionālo 
traucējumu, nodarbinātības vai 
citu objektīvu apstākļu dēļ ne-
spēj sniegt nepieciešamo palīdzī-
bu.

12. Pakalpojums tiek pie-
šķirts, izvērtējot personas indivi-
duālās vajadzības un resursus 
un nosakot veicamo darbu apjo-
mu saskaņā ar noteikto aprūpes 
līmeni atbilstoši Ministru kabi-

neta noteikumiem:
12.1. 1. aprūpes līmenis līdz 

4stundām nedēļā;
12.2. 2. aprūpes līmenis līdz 6 

stundām nedēļā;
12.3. 3. aprūpes līmenis līdz 8 

stundām nedēļā;
12.4. 4. aprūpes līmenis līdz 

10 stundām nedēļā.
13. Pakalpojuma ietvaros 

personas saskaņā ar sociālā dar-
ba speciālista veiktu personas in-
dividuālo vajadzību un resursu 
novērtējumu, papildus var tikt 
nodrošinātas:

13.1. ar “drošības pogas” pa-
kalpojumu (nepārtrauktas sazi-
ņas iespējas, informatīvu atbal-
stu un palīdzību 24 stundas 
diennaktī), ja personas funkcio-
nālais stāvoklis ir mainīgs vai 
pastāv iespēja nonākt bezpalīdzī-
gā stāvoklī;

13.2. mobilās aprūpes kom-
pleksa pakalpojumu (paplašinā-
tu aprūpes mājās pakalpojumu 
ar specializētu un aprīkotu 
transportu, nogādājot klientam 
trūkstošos resursus (silto ūdeni, 
dušu, veļas mašīnu u.c.), pēdu 
aprūpes pakalpojumu dzīvesvie-
tā ne retāk kā reizi mēnesī) un 
specializētā transporta pakalpo-
jumu, ja dzīvesvietā nav pie
ejams pilnvērtīgs nodrošinājums 
atsevišķu aprūpes mājās pakal-
pojumu sniegšanai un personī-
gās higiēnas nodrošināšanai.

14. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona vai tās likumiskais 
pārstāvis Sociālajā dienestā uz-
rāda personu apliecinošu doku-
mentu un iesniedz:

14.1. iesniegumu;
14.2. iztikas līdzekļu deklarā-

ciju;
14.3. ģimenes ārsta izziņu 

par veselības stāvokli un par 
normatīvajos aktos noteikto me-
dicīnisko kontrindikāciju neesa-
mību, kā arī rekomendācijas per-
sonas sociālajai aprūpei;

14.4. citus dokumentus, ja tie 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

15. Pakalpojumu piešķir So-
ciālais dienests Ministra kabine-
ta noteikumos noteiktajā kārtī-
bā, pieņemot lēmumu par 
Pakalpojuma piešķiršanu.



16. Ja personai piešķirts Pa-
kalpojums, bet nepieciešamība 
pēc Pakalpojuma apjoma mai-
nās, persona atkārtoti iesniedz 
iesniegumu un ģimenes ārsta iz-
ziņu.

17. Pakalpojumu nodrošina 
pašvaldība, slēdzot līgumu ar 
Pakalpojuma sniedzēju.

18. Pakalpojuma samaksas 
kārtība:

18.1. līdzdalības maksājums 
atbilstoši aprūpes līmenim no-
teikts ar pašvaldības domes lē-
mumu.

18.2. no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem pakalpojuma izmak-
sas tiek segtas 100 % apmērā, ja 
atbilstoši noteiktajai kārtībai So-
ciālais dienests klientu ir atzinis 
par trūcīgu, un 50 % apmērā, ja 
atbilstoši noteiktajai kārtībai So-
ciālais dienests klientu ir atzinis 
par maznodrošinātu.

 
5.2. Ģimenes asistenta pa-

kalpojums

19. Ģimenes asistenta pakal-
pojums (turpmāk šajā nodaļā – 
Pakalpojums) nodrošina ģimenei 
atbalstu un apmācību sociālo 
prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē 
un audzināšanā, mājsaimniecī-
bas vadīšanā.

20. Tiesības saņemt pakalpo-
jumu līdz 8 stundām nedēļā ir ģi-
menei, kurai nav pietiekamu 
prasmju un iemaņu bērnu audzi-
nāšanā un aprūpē;

21. Lēmumu par pakalpoju-
ma piešķiršanu pieņem Sociālais 
dienests, pamatojoties uz sociālā 
darbinieka izvērtējumu un sa-
skaņā ar sociālās rehabilitācijas 
plānu.

22. Pakalpojumu piešķir uz 
laiku līdz 6 (sešiem) mēnešiem.

23. Pamatojoties uz sociālā 
darbinieka izvērtējumu un Soci-
ālā dienesta lēmumu, Pakalpoju-
ma saņemšanas termiņu vai ap-
jomu var palielināt.

24. Pakalpojums tiek finan-
sēts no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

 
5.3. Dienas centra pakalpo-

jums 

25. Dienas centra pakalpo-
jums (turpmāk šajā nodaļā – Pa-
kalpojums) nodrošina sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumu, lai 
veicinātu personu iekļaušanos 
sabiedrībā, jaunu sociālo kontak-
tu veidošanu, personīgo resursu 
apzināšanos, sociālo prasmju at-
tīstīšanu un ietver:

25.1. sociālo un dzīves pras-
mju apguvi un attīstīšanu;

25.2. izglītojošas nodarbības;
25.3. kvalitatīvu brīvā laika 

pavadīšanu;
25.4. klientu un viņu tuvinie-

ku līdzdalības aktualizēšanu 
konkrētu sociālo problēmu risi-
nāšanā;

25.5. individuālas konsultāci-
jas;

25.6. atbalsta un pašpalīdzī-
bas grupas;

26. Pakalpojums tiek nodroši-
nāts bērniem, personām ar garī-
ga rakstura traucējumiem, per-
sonām ar invaliditāti, ģimenēm 
ar bērniem, kurās ir bērna attīs-
tībai nelabvēlīgi apstākļi, perso-
nām, kuras sasniegušas vecumu, 
kas dod tiesības saņemt valsts 
vecuma pensiju, bezdarbnie-

kiem, bezpajumtniekiem, kā arī 
citām mērķa grupām saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likumā noteikto.

27. Pakalpojumu var saņemt, 
reģistrējoties dienas centrā.

28. Pakalpojums tiek finan-
sēts no Pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, slēdzot līgumu ar Pa-
kalpojuma sniedzēju. 

5.4. Atbalsta centra pakalpo-
jums

29. Atbalsta centra pakalpo-
jums nodrošina sociālās funkcio-
nēšanas spēju atjaunošanas pa-
kalpojumu ar izmitināšanu 
grūtniecēm, sievietēm ar bēr-
niem krīzes situācijā, kas ietver:

29.1. īslaicīgu patvērumu ar 
izmitināšanu līdz 1 gadam;

29.2. izglītojošu atbalstu soci-
ālās funkcionēšanas spēju atjau-
nošanai;

29.3. konsultatīvu palīdzību;
29.4. atbalsta un pašpalīdzī-

bas grupas;
29.5. citas aktivitātes sociālās 

funkcionēšanas spēju atjaunoša-
nai.

30. Atbalsta centra pakalpo-
jumu bez izmitināšanas piešķir 
kā konsultatīvu palīdzību grūt-
niecēm, sievietēm pēc aborta, 
spontānā aborta, pāragra bērna 
zaudējuma gadījumos.

31. Pakalpojumu var saņemt, 
personai reģistrējoties Atbalsta 
centrā.

32. Pakalpojums tiek finan-
sēts no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, slēdzot līgumu ar Pa-
kalpojuma sniedzēju.

5.5. Psihologa pakalpojums

33. Psihologa pakalpojums 
nodrošina psiholoģisko palīdzību 
ģimenei vai personai, kurai ne-
pieciešams uzlabot sociālās funk-
cionēšanas spējas vai sniegt psi-
holoģisko palīdzību.

34. Psihologa pakalpojuma 
pieprasīšanai persona vai tās li-
kumiskais pārstāvis Sociālajā 
dienestā uzrāda personu aplieci-
nošu dokumentu un iesniedz ie-
sniegumu.

35. Sociālā dienesta sociālais 
darbinieks izvērtē psihologa pa-
kalpojuma nepieciešamību un iz-
sniedz nosūtījumu psihologam, 
kā arī organizē psihologa pakal-
pojuma saņemšanu.

36. Pakalpojums tiek finan-
sēts no Pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem.

5.6. Speciālistu pakalpojums

37. Speciālistu pakalpojums 
nodrošina bērniem un jaunie-
šiem ar funkcionāliem traucēju-
miem konsultācijas un nodarbī-
bas, lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
un sociālo funkcionēšanu, jaunu 
pamatprasmju, iemaņu apguvi, 
izglītojošu atbalsta sistēmu un 
psihosociālu atbalstu (turpmāk 
šajā nodaļā – Pakalpojums).

38. Speciālistu pakalpojums 
ietver:

38.1. mūzikas terapeita no-
darbības; 

38.2. smilšu spēles terapeita 
konsultācijas; 

38.3. montesori pedagoga no-
darbības; 

38.4. kanisterapijas nodarbī-
bas; 

38.5. fizioterapijas nodarbī-
bas; 

38.6. logopēda nodarbības; 
38.7. ergoterapeita konsultā-

cijas un nodarbības; 
38.8. psihologa/psihoterapei-

ta konsultācijas;
38.9. citu speciālistu konsul-

tācijas/nodarbības pēc sociālā 
darbinieka izvērtējuma.

39. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir bērniem un jauniešiem 
līdz 29 gadu vecumam ar funk-
cionāliem traucējumiem.

40. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona vai bērna likumis-
kais pārstāvis Sociālajā dienestā 
uzrāda personu apliecinošu do-
kumentu un iesniedz:

40.1.  iesniegumu;
40.2. ģimenes ārsta izziņu 

par veselības stāvokli un par 
normatīvajos aktos noteikto me-
dicīnisko kontrindikāciju neesa-
mību;

40.3. nepieciešamības gadīju-
mā psihiatra atzinumu un citu 
speciālistu rekomendācijas;

40.4. citus dokumentus, ja tie 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

41. Pakalpojums tiek pie-
šķirts, pamatojoties uz sociālā 
darbinieka veiktu personas vaja-
dzību izvērtējumu un norīkoju-
mu. Sociālais darbinieks uz vie-
na norīkojuma pamata var 
piešķirt 10 nodarbības/konsultā-
ciju reizes. 

42. Kalendārā gada laikā Pa-
kalpojumu par pašvaldības fi-
nansētiem līdzekļiem var sa-
ņemt par summu, kas 
nepārsniedz 400 euro.

43. Pakalpojumu persona var 
saņemt saskaņā ar Pašvaldības 
noslēgto līgumu ar Pakalpojuma 
sniedzēju.

44. Pakalpojums tiek finan-
sēts no pašvaldības budžeta.

45. Pakalpojumi kalendārajā 
gadā netiek nodrošināti vienlai-
cīgi ar Deinstitucionalizācijas 
projekta un citu institūciju fi-
nansētajiem sociālajiem pakalpo-
jumiem.

5.7. Sociālā darba pakalpo-
jums

46. Sociālā darba pakalpo-
jums (turpmāk šajā nodaļā – Pa-
kalpojums) tiek sniegts, lai no-
drošinātu profesionālu darbību 
ar mērķi palīdzēt personām, ģi-
menēm, personu grupām un sa-
biedrībai kopumā veicināt vai at-
jaunot spēju sociāli funkcionēt, 
radīt šai funkcionēšanai labvēlī-
gus apstākļus, kā arī veicināt so-
ciālās atstumtības un riska fak-
toru mazināšanu, attīstot pašas 
personas resursus un iesaistot 
atbalsta sistēmās, kā arī klientu 
iesaistīšanu sociālās rehabilitāci-
jas/korekcijas programmās no-
teiktām klientu grupām (turp-
māk šajā nodaļā – Pakalpojums). 

47. Pakalpojums ietver:
47.1. individuālas sociālā dar-

binieka konsultācijas; 
47.2. sociālo gadījumu risinā-

šanu; 
47.3. sociālo pakalpojumu or-

ganizēšanu personas sociālo 
problēmu risināšanai; 

47.4. uzvedības, sociālās ko-
rekcijas un sociālās palīdzības 
programmu izstrādi un individu-
ālo sociālās korekcijas plānu rea-
lizēšanu nepilngadīgām perso-

nām, kuras ir izdarījušas 
likumpārkāpumu;

47.5. starpprofesionālo atbal-
stu gadījuma risināšanas vai so-
ciālo pakalpojumu saņemšanas 
procesā. 

48. Pakalpojumu sniedz So-
ciālais dienests un to var saņemt 
klientu apkalpošanas punktos 
novada pagastu pārvaldēs. 

49. Pakalpojuma nodrošinā-
šanai Sociālais dienests ir tiesīgs 
apsekot personu tās dzīvesvietā. 
Personas apsekošana dzīvesvietā 
var tikt veikta, Sociālā dienesta 
sociālā darba speciālistam vieno-
joties par apsekošanas laiku. So-
ciālajam dienestam ir tiesības 
apsekošanu veikt, iepriekš nebrī-
dinot personu.

50. Pakalpojums tiek finan-
sēts no Pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem

5.8. Specializētā transporta 
pakalpojums

51. Specializētā transporta 
pakalpojums ir atbalsta pakal-
pojums personai, nokļūšanai uz/
no ārstniecības iestādēm, valsts 
vai pašvaldības institūcijām 
(turpmāk šajā nodaļā – Pakalpo-
jums). Pakalpojums nodrošina 
iespēju personai izmantot mobi-
lo kāpurķēdes pacēlāju ar ratiņ-
krēslu.

52. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir personām ar funkcionā-
liem traucējumiem vai invalidi-
tāti, kurām ir apgrūtināta 
pārvietošanās un kuras citu ob-
jektīvu apstākļu dēļ nespēj pat-
stāvīgi izmantot sabiedrisko 
transportu, izņemot gulošiem 
pacientiem.

53. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona, tās likumiskais pār-
stāvis vai ārstniecības iestādes 
darbinieks Sociālajā dienestā ie-
sniedz iesniegumu vismaz 5 (pie-
cas) darba dienas pirms plānotā 
brauciena.

54. Personai ir tiesības iz-
mantot Pakalpojumu līdz 10 
(desmit) reizēm kalendārajā ga-
dā.

55. Pakalpojums tik finansēts 
no Pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem.

5.9. Tehnisko palīglīdzekļu 
nodošana patapinājumā

56. Tehniskie palīglīdzekļi ir 
aprīkojums vai tehniskās sistē-
mas (t.sk. mājokļa aprīkošana), 
kas novērš, kompensē, atvieglo 
vai neitralizē personas funkcio-
nēšanas pazeminājumu vai inva-
liditāti (turpmāk šajā nodaļā – 
Pakalpojums).

57. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir personām ar funkcionā-
liem traucējumiem vai invalidi-
tāti, kurām ir apgrūtināta 
pārvietošanās un kuras nespēj 
bez atbalsta izkļūt no dzīvesvie-
tas. 

58. Lai saņemtu Pakalpoju-
mu, persona vai tās likumiskais 
pārstāvis iesniedz Sociālajā die-
nestā iesniegumu, kuram pievie-
no:

58.1. ārstējošā ārsta atzinu-
mu “Izraksts no stacionāra pa-
cienta/ambulatorā pacienta me-
dicīniskās kartes” (veidlapa Nr. 
027/u), kurā norādīts personas 
funkcionālos traucējumus izrai-
sījušās pamatdiagnozes kods un 

informācija par nepieciešamo 
tehnisko palīglīdzekli;

58.2. speciālista rekomendā-
cijas par individuāli piemēroja-
ma Pakalpojuma piešķiršanu.

59. Lēmumu piešķirt vai at-
teikt Pakalpojumu pieņem So-
ciālais dienests

60. Pakalpojums tik finansēts 
no pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem.

5.10. Higiēnas pakalpojums
 
61. Higiēnas pakalpojums ie-

tver pirti, mazgāšanos dušā, ve-
ļas mazgāšanu un veļas žāvēša-
nu ar mērķi nodrošināt 
pakalpojumu personām, kurām 
sociālo apstākļu vai sociālo pras-
mju trūkuma vai citu apstākļu 
dēļ nav iespējams nodrošināt sa-
vu un savu ģimenes locekļu per-
sonisko higiēnu (turpmāk šajā 
nodaļā – Pakalpojums).

62. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir ģimenēm (personām), 
kurām ir grūtības veikt personis-
ko aprūpi un/vai kurām dzīves-
vietā nav veļas mazgāšanas un 
mazgāšanās iespēju.

63.  Pakalpojumu var saņemt 
reģistrējoties Pakalpojuma sa-
ņemšanas vietā.

64. Līdzdalības maksājums 
tiek noteikts ar pašvaldības do-
mes lēmumu.

5.11. Zupas virtuves pakalpo-
jums

65. Zupas virtuves pakalpo-
jums (turpmāk šajā nodaļā – Pa-
kalpojums) ir bezmaksas siltā 
ēdiena izsniegšana  pamatvaja-
dzību – ēdiena – nodrošināšanai.

66. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir ģimenēm (personām), 
kuras nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības – ēdienu, un 
kura atbilst vismaz vienam no 
šādiem kritērijiem:

66.1. ģimene (persona) atzīta 
par trūcīgu vai maznodrošinātu;

66.2. ģimene (persona) ir no-
nākusi krīzes situācijā.

67. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona vai viņas likumis-
kais pārstāvis Sociālajā dienestā 
uzrāda personu apliecinošu do-
kumentu un iesniedz iesniegu-
mu par Pakalpojuma nepiecieša-
mību un ģimenes situācijas 
aprakstu.

68. Lēmumu piešķirt vai at-
teikt Pakalpojumu pieņem So-
ciālais dienests.

69. Pakalpojums tiek finan-
sēts no pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, slēdzot līgumu ar Pa-
kalpojuma sniedzēju

5.12. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija institū-
cijā pilngadīgām personām

70. Ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcija 
pilngadīgām personām (turpmāk 
šajā nodaļā – Pakalpojums) ir pa-
kalpojums, kas nodrošina pilnu 
aprūpi un sociālo rehabilitāciju 
personai, kura vecuma vai vese-
lības stāvokļa dēļ nespēj sevi ap-
rūpēt, ja personai nepieciešamo 
pakalpojumu apjoms pārsniedz 
aprūpes mājās noteikto pakalpo-
jumu apjomu.

71. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu vispirms ir personai, kura 
deklarējusi savu pamatdzīvesvie-
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tu pašvaldības administratīvajā 
teritorijā, bet, kad ir apmierināts 
Madonas novada iedzīvotāju pie-
prasījums pēc šiem Pakalpoju-
miem, tad to par pilnu maksu ir 
tiesības saņemt ikvienam pastā-
vīgajam Latvijas Republikas ie-
dzīvotājam:

71.1. pensijas vecuma perso-
nai;

71.2. personai ar funkcionā-
liem traucējumiem, kurai nepie-
ciešamā aprūpe pārsniedz aprū-
pei mājās noteikto apjomu.

72. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona vai tās likumiskais 
pārstāvis Sociālajā dienestā uz-
rāda personu apliecinošu doku-
mentu un iesniedz:

72.1. iesniegumu;
72.2. iztikas līdzekļu deklarā-

ciju;
72.3. ģimenes ārsta izziņu par 

personas veselības stāvokli un 
par normatīvajos aktos noteikto 
medicīnisko kontrindikāciju ne-
esamību;

72.4. nepieciešamības gadīju-
mā psihiatra atzinumu par spe-
ciālo (psihiatrisko) kontrindikā-
cijas neesamību normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā;

72.5. citus dokumentus, ja tie 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

73. Sociālais dienests:
73.1. rindas kārtībā izsniedz 

personai nosūtījumu uz  Pakal-
pojuma sniedzēja institūciju;

73.2. saglabā personai vietu 
rindā Pakalpojuma saņemšanai, 
ja persona atsakās saņemt Pakal-
pojumu, šajā gadījumā Pakalpo-
jumu piedāvājot nākamajai rindā 
uzņemtajai personai;

73.3. atkārtoti izvērtē perso-
nas vajadzības pēc Pakalpojuma, 
ja persona, kura uzņemta rindā, 
trīs reizes atliek Pakalpojuma sa-
ņemšanu.

74. Sociālais dienests izvērtē 
personas iespējas samaksāt par 
saņemto Pakalpojumu, pamato-
joties uz iztikas līdzekļu deklarā-
ciju atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajam:

74.1. persona veic maksājumu 
par Pakalpojumiem normatīva-
jos aktos noteiktajā apjomā no 
pensijas vai valsts  soc iā lā 
nodrošinājuma pabalsta un/vai 
citiem ienākumiem;

74.2. personas rīcībā esošā 
naudas summa pēc pakalpojuma 
samaksas nedrīkst būt mazāka 
par normatīvajos aktos noteikto.

75. Pakalpojumu apmaksā no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajos gadījumos. 

76. Veicot samaksu par pakal-
pojumu, Pašvaldība apmaksā 
starpību no veiktā līdzmaksāju-
ma daļas līdz pilnai Pakalpojuma 
maksai Ministru kabineta notei-
kumos noteiktajos gadījumos. 

77. Lēmumu piešķirt vai at-
teikt Pakalpojumu personai pie-
ņem Sociālais dienests Ministru 
kabineta noteikumos noteiktajā 
kārtībā.

78. Maksa par Pakalpojumu 
tiek noteikta saskaņā ar  pašval-
dības domes lēmumu. 

5.13. Īslaicīga sociālā aprūpe 
(sociālās gultas) institūcijā piln-
gadīgām personām 

79. Īslaicīga sociālā aprūpe 
(sociālās gultas) institūcijā piln-

gadīgām personām (turpmāk ša-
jā nodaļā – Pakalpojums) ir pa-
kalpojums ar nepieciešamo 
aprūpi institūcijā personām, ku-
rām nepieciešamais pakalpojuma 
apjoms pārsniedz aprūpei mājās 
noteikto pakalpojumu apjomu un 
kuru ģimenes locekļi nespēj no-
drošināt personai nepieciešamo 
aprūpi nodarbinātības vai citu ie-
meslu dēļ, personas pēc operāci-
jas atveseļošanās periodā vai līdz 
pakalpojuma saņemšanai ilgsto-
šas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūcijā. 

80. Pakalpojums ietver dien-
nakts uzturēšanos, pamatvaja-
dzību nodrošināšanu, sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas pakal-
pojumu sociālās aprūpes un re-
habilitācijas institūcijā. 

81. Pakalpojumu piešķir uz 
laiku līdz 3 mēnešiem vai līdz 
personai tas nav nepieciešams, 
vai tā uzsākusi saņemt ilgstošu 
sociālo aprūpi un sociālo rehabi-
litāciju institūcijā. 

82. Pakalpojuma pieprasīša-
nai persona vai tās likumiskais 
pārstāvis Sociālajā dienestā uz-
rāda personu apliecinošu doku-
mentu un iesniedz:

82.1. iesniegumu;
82.2. iztikas līdzekļu deklarā-

ciju;
82.3. ģimenes ārsta izziņu par 

personas veselības stāvokli un 
par normatīvajos aktos noteikto 
medicīnisko kontrindikāciju ne-
esamību;

82.4. nepieciešamības gadīju-
mā psihiatra atzinumu par spe-
ciālo (psihiatrisko) kontrindikā-
cijas neesamību normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā;

82.5. citus dokumentus, ja tie 
nepieciešami lēmuma pieņemša-
nai.

83. Lēmumu piešķirt vai at-
teikt Pakalpojumu personai pie-
ņem Sociālais dienests Ministru 
kabineta noteikumos noteiktajā 
kārtībā.

84. Maksa par Pakalpojumu 
tiek noteikta saskaņā ar Pašval-
dības domes lēmumu.

5.14. Ilgstoša sociālā aprūpe 
un sociālā rehabilitācija institū-
cijā bērniem

85. Ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
bērniem (turpmāk šajā nodaļā – 
Pakalpojums) tiek sniegta, lai 
bērniem bāreņiem, bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem un 
bērniem ar invaliditāti nodroši-
nātu pastāvīgu uzturēšanos, ja 
bērna aprūpi un audzināšanu 
nav iespējams nodrošināt audžu-
ģimenē vai pie aizbildņa.

86. Pakalpojums ietver dien-
nakts uzturēšanos, pamatvaja-
dzību nodrošināšanu, audzināša-
nu un izglītību, sociālo aprūpi un 
rehabilitāciju. 

87. Tiesības saņemt Pakalpo-
jumu ir:

87.1. bērnam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bēr-
nam no 2 līdz 18 gadu vecumam, 
kura vecākiem ir pārtrauktas vai 
atņemtas aizgādības tiesības, sa-
sniedzot pilngadību, līdz mācību 
gada beigām, ja bērns turpina 
mācības un ievēro institūcijas 
iekšējās kārtības noteikumus;

87.2. bērnam, kurš nonācis 
krīzes situācijā.

88. Bērnam tiek nodrošināta 

mājas vide, tuvināta ģimenes mo-
delim, kur bērns jūtas drošs, sa-
prasts, uzklausīts un mīlēts; kat-
ram ir savi pienākumi un 
tiesības; tiek veidoti labvēlīgi 
apstākļi vispusīgai attīstībai; no-
drošināta iespēja piedalīties sa-
biedriskajā dzīvē, apmeklēt kul-
tūras, sporta pasākumus un 
aktivitātes; svinēt svētkus un ju-
bilejas; apgūt pašapkalpošanās 
iemaņas un darba prasmes.

89. Pakalpojums tiek finan-
sēts no Pašvaldības budžeta lī-
dzekļiem, pamatojoties uz bāriņ-
tiesas vai citas kompetentas 
iestādes lēmumu.

6. Lēmumu 
apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

90. Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu (administratīvo aktu) 
var apstrīdēt Madonas novada 
domē. 

91. Domes lēmumu (adminis-
tratīvo aktu) var pārsūdzēt Ad-
ministratīvajā rajona tiesā liku-
mā noteiktajā kārtībā. 

7. Noslēguma  
jautājumi

92.  Šo noteikumu 5.4. apakš-
nodaļā noteiktais atbalsta centra 
pakalpojums tiek nodrošināts un 
stājas spēkā 2020. gada 31. mai-
jā.

93.  Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas pašvaldības informatīvajā iz-
devumā “Madonas Novada Vēst-
nesis”, 2019. gada 2. oktobrī.

94. Ar šo noteikumu spēkā 
stāšanos spēku zaudē Madonas 
novada pašvaldības saistošie no-
teikumi Nr. 13 “Pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu sa-
ņemšanas un samaksas kārtība”.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Šobrīd ir spēkā esoši Madonas 
novada pašvaldības 24.09.2009. 
saistošie noteikumi Nr. 13 “Paš-
valdības sniegto sociālo pakalpo-
jumu saņemšanas un samaksas 
kārtība”. Pēdējo gadu laikā Ma-
donas novada pašvaldībā ir attīs-
tījušies jauni sociālo pakalpoju-
mu veidi, ievērojami mainījies 
valsts normatīvo aktu regulē-
jums sociālo pakalpojumu jomā. 
Vienlaikus Madonas novada paš-
valdība sadarbībā ar Vidzemes 
plānošanas reģionu uzsākusi īs-
tenot projektu “Vidzeme ie-
kļauj”, kura mērķis deinstitucio-
nalizācijas ietvaros palielināt 
ģimeniskai videi pietuvinātu un 
sabiedrībā balstītu sociālo pakal-
pojumu dzīvesvietā pieejamību 
personām ar invaliditāti un bēr-
niem.

Atbilstoši juridiskās tehnikas 
prasībām saistošo noteikumu gro-
zījumu projektu nesagatavo, ja 
grozījumu apjoms pārsniedz pusi 
no spēkā esošo saistošo noteiku-
mu normu apjoma. Šādā gadījumā 
sagatavo jaunus saistošos notei-
kumus. Lai aktualizētu Madonas 
novada pašvaldības 24.09.2009. 
saistošos noteikumus Nr. 13 “Paš-

valdības sniegto sociālo pakalpo-
jumu saņemšanas un samaksas 
kārtība” ir jāveic grozījumi vairāk 
nekā 50% no spēkā esošo saistošo 
noteikumu normu apjoma, tādēļ 
ir sagatavoti jauni saistošie notei-
kumi „Par sociālajiem pakalpoju-
miem Madonas novadā” (turp-
māk – Saistošie noteikumi).

2. Īss projekta satura izklāsts.
Pilnvarojums izstrādāt Sais-

tošos noteikumus izriet no šā-
diem ārējiem normatīvajiem ak-
tiem: Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 3. pan-
ta otro un trešo daļu, likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pir-
mās daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 2003. gada 27. maija 
noteikumu Nr. 275 „Sociālās ap-
rūpes un sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumu samaksas kārtība 
un kārtība, kādā pakalpojuma iz-
maksas tiek segtas no pašvaldī-
bas budžeta” 6. punktu.

Madonas novada pašvaldība 
Saistošo noteikumu noteiktajā 
kārtībā nodrošina šādus pakalpo-
jumus: 

Valsts finansēto sociālo pa-
kalpojumu veidi:

– asistenta pakalpojums paš-
valdībā personai ar invaliditāti;

– sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums no psihoaktīvām vie-
lām – alkohola, narkotiskajām, 
toksiskajām vai citām apreibino-
šām vielām – atkarīgai personai;

– sociālā rehabilitācija dzīves-
vietā bērnam, kurš cietis no pret-
tiesiskām darbībām;

– sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums vardarbībā cietušai 
un vardarbību veikušai pilngadī-
gai personai;

– psihologa pakalpojums per-
sonai līdz 18 (astoņpadsmit) ga-
du vecuma sasniegšanai, kurai 
invaliditāte noteikta pirmreizēji;

– sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums personai:

* ar funkcionāliem traucēju-
miem darbspējīgā vecumā vai pēc 
darbspējīga vecuma, kura strādā;

* kura atbilst likuma “Par po-
litiski represētās personas statu-
sa noteikšanu komunistiskajā un 
nacistiskajā režīmā cietušajiem” 
2. un 4. pantā noteiktajām prasī-
bām;

* kura atbilst Černobiļas 
atomelektrostacijas avārijas re-
zultātā cietušo personu sociālās 
aizsardzības likuma 15. pantā 
noteiktajām prasībām;

* ar prognozējamo invaliditāti 
darbspējīgā vecumā un pēc darb-
spējīgā vecumā, kura strādā.

Deinstitucionalizācijas pro-
jektā finansēto sociālo pakalpoju-
mu veidi:

Aprūpes pakalpojums bērnam 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
kuram izsniegts Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu 
valsts komisijas (turpmāk šajā 
nodaļā – VDEĀVK) atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību 
sakarā ar smagiem funkcionā-
liem traucējumiem:

– līdz 4 (četru) gadu vecumam 
(ieskaitot) – ne vairāk kā 50 
(piecdesmit) stundas nedēļā;

– no 5 (piecu) līdz 17 (septiņ-
padsmit) gadu vecumam (ieskai-
tot) – ne vairāk kā 10 (desmit) 
stundas nedēļā;

– atelpas brīža pakalpojums 
7.1. apakšpunktā minēto bērnu 
likumiskajiem pārstāvjiem;

– sociālās rehabilitācijas pa-

kalpojumi, kuri ir noteikti indivi-
duālajā sociālās aprūpes un soci-
ālās rehabilitācijas plānā:

– bērna ar funkcionāliem 
traucējumiem likumiskajiem 
pārstāvjiem;

– bērnam ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Dienas aprūpes centra pakal-
pojums pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem.

Deinstitucionalizācijas pro-
jekta ietvaros finansētie sociālie 
pakalpojumi tiek sniegti atbilsto-
ši normatīvo aktu nosacījumiem 
personām, kurām projekta ietva-
ros veikta individuālo vajadzību 
izvērtēšana un pakalpojumi no-
teikti individuālajā sociālās aprū-
pes un sociālās rehabilitācijas 
plānā. Kalendārajā gadā netiek 
nodrošināti vienlaicīgi ar pašval-
dības finansētajiem sociālajiem 
pakalpojumiem.

Pašvaldības finansēto/līdzfi-
nansēto sociālo pakalpojumu dzī-
vesvietā veidi:

– aprūpe mājās;
– ģimenes asistenta pakalpo-

jums;
– dienas centra pakalpojums;
– atbalsta centra pakalpo-

jums;
– psihologa pakalpojums;
– speciālistu pakalpojumi;
– sociālā darba pakalpojums;
– specializētā transporta pa-

kalpojums;
– tehnisko palīglīdzekļu nodo-

šana patapinājumā;
– higiēnas pakalpojums.
Pašvaldības finansēto/līdzfi-

nansēto sociālo pakalpojumu ins-
titūcijā veidi:

– ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
pilngadīgām personām;

– īslaicīga sociālā aprūpe (so-
ciālās gultas) pilngadīgām perso-
nām institūcijā; 

– ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
bērniem.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

Saistošajos noteikumos no-
teiktie sociālie pakalpojumi Ma-
donas novada iedzīvotājiem tiks 
sniegti atbilstoši iedzīvotāju va-
jadzībām, ievērojot Madonas no-
vada pašvaldības budžeta iespē-
jas.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Privātpersonas Saistošo no-
teikumu normu piemērošanai 
(sociālo pakalpojumu saņemša-
nai) vēršas Madonas novada paš-
valdības Sociālajā dienestā pēc 
savas dzīvesvietas.

Līdzšinējās administratīvās 
procedūras Saistošie noteikumi 
nemaina.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu izstrādes 
procesā, izvērtējot lietderības ap-
svērumus, ņemti vērā 2018. gadā 
Madonas novada pašvaldības So-
ciālā dienesta veiktās klientu un 
iedzīvotāju aptaujas rezultāti.

Saistošo noteikumu projekts 
ar paskaidrojumu rakstu publi-
cēts Madonas novada pašvaldī-
bas mājaslapā internetā.
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No 11. līdz 18. septembrim 
dejotāju un viņu atbalstītāju 
grupa no Madonas novada 
devās koncertceļojumā uz 
Itāliju – tik vispārīgi un 
saīsināti varētu raksturot 
laiku, ko pavadījām ne tikai 
citā zemē, bet arī vēl citā 
gadalaikā, citās garšās, citās 
sajūtās…

 Šīs ceļotāju grupas vienojo-
šais elements – tautas dejas un 
deju kolektīvu vadītāja Aija Krei-
le. Tieši viņa jau gada sākumā 
uzrunāja savus dejotājus no Ļau-
donas VPDK “Grieze”, Vestienas 
VPDK “Kadiķis”, Ļaudonas SDK 
“Divi krasti” un Kalsnavas SDK 
“Jāņukalns” doties kopīgā ceļoju-
mā ārpus Latvijas. 33 dejotāji no 
četriem deju kolektīviem bija sa-
vā ziņā jauns darba materiāls va-
dītājai koncertprogrammas saga-
tavošanai, tapa divi jauni 
“ceļojuma kolektīvi”. Gandrīz vi-
sas vasaras garumā, tiekoties re-
gulāros un intensīvos mēģināju-
mos, tapa nepilnas stundas 
garuma koncertprogramma. Uz-
stāšanās pieredzes iegūšanas no-
lūkos programmu pirms ceļoju-
ma paspējām atrādīt Kalsnavas 
un Ļaudonas iedzīvotājiem.

Agrā 11. septembra rītā no 
Kalsnavas kultūras nama sākās 
piedzīvojums – ļoti labā noskaņo-
jumā, kas palika nemainīga vēr-
tība visa brauciena garumā. Kā-
dā no apstāšanās vietām Polijā 
paspējām arī organizēties uz ma-
zo mēģinājumu. 

Mūsu bāzes vieta Itālijā – 
viesnīca Leko (Lecco) pilsētā – 
Itālijas ziemeļos, Lombardijas re-
ģionā pie Komo ezera, kas ir 
trešais lielākais ezers valstī. Pil-
sēta Itālijas mērogiem neliela – 
aptuveni 48 tūkstoši iedzīvotāju. 
Viesnīcu sasniedzam vēlu naktī, 
tikai no rīta, mostoties uz bro-
kastīm, var tā pa īstam sākt ap-
tvert, cik atšķirīgā vietā no ieras-
tās ainavas esam nokļuvuši. Tieši 
Alpu kalnu masīvu ainavas bija 
tās, kas visvairāk iespaidoja ceļo-
tājus. 

Dodamies pastaigā līdz Komo 
ezeram, pirmie kopīgie foto, tad 
arī brauciens ar nelielu kuģīti pa 
ezeru. Šajā dienā arī “iekarojām’’ 
Alpus. No neliela kalnu ciemati-
ņa Barzio ar trošu vagoniņu ceļa-
mies uz kalnu atpūtas vietu – 
Piani di Bobio. Kalnus varēja 
izbaudīt katrs pēc savām vēlmēm 
un varēšanas: apmeklēt nelielu 

Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē  
tiek īstenoti  energoefektivitātes 
paaugstināšanas būvdarbi

Madonas novada pašvaldība 2018. gada 29. augustā uzsāka pro-
jekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana 
Madonas novada Liezēres pirmsskolas izglītības iestādē”, ident. Nr. 
4.2.2.0/17/I/088 īstenošanu. Projekta mērķis ir veikt energoefektī-
vus uzlabošanas pasākumus Liezēres pirmsskolas izglītības iestā-
dē, samazinot primārās enerģijas patēriņu. Projekta ietvaros pare-
dzēts veikt jumta, fasādes, cokola siltināšanu, atsevišķu logu 
nomaiņu un jaunu durvju uzstādīšanu, kā arī inženiertīklu  – ap-
kures, ventilācijas, elektroinstalācijas, ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu atjaunošanas būvdarbus. Energoefektīvo pasākumu 
veikšana ēkā samazinās siltumenerģijas zudumus, tādā veidā sa-
mazinot kopējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju dau-
dzumu gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas termisko komfortu, uzla-
bojot ēkas vispārīgo stāvokli un veicinot tās ilgmūžību.

Lai būvdarbi tiktu īstenoti, Madonas novada pašvaldība 2019. 
gada 28. maijā noslēdza līgumu ar SIA “Siltumkomforts” par būv-
darbu veikšanu un 2019. gada 3. jūnijā ar SIA “RM būvuzraudzība” 
par būvuzraudzības darbu veikšanu.

Būvniecības procesu plānots īstenot divu gadu periodā, paredzot, 
ka šogad tiek veikti jumta, fasādes, cokola siltināšanas, logu nomai-
ņas un jaunu durvju montāžas būvdarbi. Savukārt 2020. gadā tiek 
plānoti inženiertīklu atjaunošanas būvdarbi. Projektu paredzēts īs-
tenot no 2018. gada 29. augusta līdz 2021. gada 31. novembrim.

Projekta kopējās izmaksas EUR 417 638,39, t.sk. Eiropas Re-
ģionālais Attīstības fonds – EUR 99 069,23, valsts budžeta dotāci-
ja – EUR 13 524, 75 un Madonas novada pašvaldības finansējums – 
EUR  305 044,41. 

Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA, 
Projektu nodaļas projektu sagatavošanas  

un ieviešanas speciāliste

Pabeigti atjaunošanas būvdarbi  
Madonas slimnīcā

2019. gada 19. septembrī ekspluatācijā nodotas atjaunotās bērnu 
un ambulatorās nodaļas telpas. Atjaunošanas būvdarbi īstenoti pro-
jekta “Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infra-
struktūras uzlabošana”, ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros.

Uzlabojot esošo infrastruktūru slimnīcas vecajā korpusā, t.sk, 
inženiertīklus – apkures, ventilācijas, elektroinstalācijas, ūdensap-
gādes, kanalizācijas, vājstrāvas, skābekļa – gaisa sistēmas un hemo-
dialīzes ūdens sagatavošanu, ēkas 1. stāvā tiek paplašināta ambula-
torā nodaļa, savukārt  ēkas 2. stāvā atradīsies bērnu nodaļa.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Trast būve” par kopējo 
summu  EUR 382 079,84 un būvuzraudzību nodrošināja SIA “Skaid-
rītes Zepas birojs” par kopējo summu EUR 4 323,61.

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības  
SIA “Madonas slimnīca” projektu vadītāja INDRA KĀRKLIŅA

Kalsnavas–Ļaudonas–Vestienas 
apvienotais deju kolektīvs 
koncertceļojumā bauda krāšņo Itāliju

baznīcu, mierīgi atpūsties Alpu 
pļavās vai ļauties nedaudz iespai-
dīgākam kāpienam kalnos, kur 
taciņa paliek arvien šaurāka. 
Skats uz visām pusēm tiešām ie-
spaidīgs un neaprakstāms, to pa-
vada neaptverams klusums. 
1750 m augstums virs jūras līme-
ņa droši vien nav liels Alpu mēro-
giem, bet redzētais iedvesmoja 
spēcīgi.  

Jau vakara pusē dodamies uz 
restorānu, kur restorāna īpašnie-
ka un šefpavāra sagaidīti baudām 
īpašās picas, gardu vīnu, trakoti 
stipro espresso kafiju. Vakariņas 
pavada pavāra stāsts un demons-
trējumi par picu un īpašo maizīšu 
gatavošanu.

Diena ir bijusi gara, iespai-
diem pārbagāta, ir baudītas gar-
das vakariņas, bet atbildība par 
nākošajā dienā gaidāmo pirmo 
koncertu ir lielāka. Tādēļ autobu-
sa stāvlaukumu atrodam par labu 
esam kā mēģinājuma vietu un jau 
pustumsā vēlreiz izdejojam visu 
koncertprogrammu.

Neizpaliek arī vakara un 
nakts pastaigas pa Leko pilsētu. 
Katrs atrod savu – dažādas pas-
tas, picas, īpašais itāļu saldējums 
jeb gelato, itāļu alus, vīni, īpaši 
populārs ir kokteilis Aparol 
Spritz.

Nākošā diena ved uz Milānu, 
kur brīvā gaisotnē iepazīstam no-
zīmīgāko pilsētas celtni – Milā-
nas katedrāli. Izmantojam iespē-
ju izstaigāt katedrāles jumtu, no 
kura īpašs skats gan uz katedrā-
les laukumu, gan visu Milānu. Iz-
staigājam Vittorio Emanuele II 
galeriju, kurā izvietoti vadošo pa-
saules modes zīmolu veikali. Tur-
pat operteātris La Scala un Le-
onardo da Vinči skulptūra.

Vakara pusē jau tautastērpos 
dodamies uz Barzio kalnu ciema-
tu, kur nolikts mūsu pirmā kon-
certa laiks. Ar Alpu ainavu fonā, 
saulei rietot, ar sirsnīgu vietējo 
iedzīvotāju atbalstu izdejojam sa-
vu programmu. 

Nākošās dienas plāns – otrs 
lielākais ezers Itālijā – Lago Ma-
džore (Lago Maggiore) un kon-
certs Taranto villas botāniskajā 
dārzā. Mūs fotografē, dzirdam 
uzsaucienus – tas viss kopumā to-
mēr labi uzlādē. 

Koncerts botāniskajā dārzā 
notiek īpaši skaistā vietā, bet tas 
ir tiešām arī diezgan smags fi-
zisks pārbaudījums. Laiks karsts, 
pat sutīgs, bet visi ir priecīgi un 
gandarīti, jo atkal sajūtam neda-
lītu skatītāju atbalstu un simpāti-
jas. Aijas veidotā programma tie-
šām strādā labi un uzrunā 
skatītājus, bet laikam jau par 
koncertu “naglu” kļūst Ļaudonas 
Daiņa un Kalsnavas Vitas solo 
deja “Senais dancis”.

Vakara pusē viesojamies vie-
tējā vīna darītavā. Īpašs ir ceļš uz 
darītavu – saimnieks stāsta, ka 
šis ceļš ar vismaz 2000 gadu vēs-
turi. Četrus dažādus vīnus papil-
dina uzkodas no vietējo ražotāju 
produkcijas, stiprajiem iespēja de-
gustēt arī itāļu degvīnu jeb gra-
pu.

Pēdējā diena Itālijā vēl jopro-
jām īpašās sajūtās – apmeklējam 
Bergamo vecpilsētu jeb Citta Al-
ta, kas atrodas kalna galotnē, kur 
nokļūstam ar funikulieri. 

Dienas noslēgums Sirmiones 
pilsētā pie Gardas ezera, kur bei-
dzot baudām arī peldēšanās prie-
ku. 

Tagad, kad brauciens jau aiz-
vadīts, pilnīgi noteikti ir atsevišķi 
42 spilgti, interesanti stāsti par 
piedzīvoto, kuru fragmenti vēl il-
gi ik pa laikam izskanēs tuvinie-
ku, draugu un darba kolēģu vidū, 
jo par to nav iespējams nestāstīt! 

Liels paldies Aijai par ideju, 
drosmi un apņēmību to īstenot 
līdz galam, par ieguldīto darbu, 
ar mums vasaras garumā strādā-
jot pie koncertprogrammas!

Sūtam lielu paldies arī mūsu 
jaukajiem diviem gidiem – Ernes-
tam Paulam un LieneiLotei: bija 
jūtama īpaša attieksme visa ceļo-
juma garumā, nevienu brīdi ne-
liekot justies kā kārtējai grupai. 
Īpaši prasmīgi sarkano autobusu 
vadīja šoferīši Ainārs un Gints. 
Paldies!

Šādi piedzīvojumi liek do-
māt – nekrājiet mantu un nau-
du – krājiet piedzīvojumus, sajū-
tas un emocijas, tos nekad 
neviens nespēs atņemt!

Piedzīvoto apkopoja  
ILZE DREIMANE

Iedvesmojošie un elpu aizraujošie 
Alpu kalni.

Apvienotais “ceļojuma kolektīvs” pēc garās koncertprogrammas.
Foto no ceļotāju personīgā arhīva
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Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja mākslas 
krājums ir veidojies reizē ar 
muzeja dibināšanu. Lielākā daļa 
mākslas darbu muzejā ir 
nonākuši dāvinājumu veidā, bet 
ir arī tādi, kas ir iegādāti par 
naudu. Tā 75 gadu laikā mākslas 
krājumā ir sakrājušies vairāk kā 
2 tūkstoši darbu dažādās 
mākslas tehnikās un žanros. 

Tā kā tēlotājmākslā žanru sis-
tēmu nosaka attēlojamais objekts, 
tad arī krājuma mākslas žanri ir 
aplūkojami un izdalāmi atkarībā 
no objekta, kas ir attēlots. Pēc ie-
dalījuma pastāv vairāki glezniecī-
bas žanri: ainava, kas var būt lau-
ku ainava, pilsētas ainava, 
rūpnieciskā ainava vai jūras aina-
va, kurai tiek lietots apzīmējums 
marīna. Cits žanra veids ir port-
rets, tas var būt pašportrets, port-
rets, dubultportrets, kā arī gru-
pas portrets. Vēl cits žanra veids 
ir klusā daba – nedzīvās dabas, sa-
dzīves priekšmetu vai medību tro-
feju atspoguļojums. Vēl viens žan-
ra veids ir figurālā kompozīcija, tā 
izpaužas sakrālajā (reliģisks mo-
tīvs), mitoloģiskajā (mītu, leģendu 
un teiku motīvs), batāliju (kaujas 
ainu motīvs), animālistiskajā 
(dzīvnieku motīvs) un tematiskajā 
attēlojumā (sadzīves un vēstu-
risks motīvs). Divi atšķirīgi māks-
las žanri ir akts un analītiskais 
žanrs. Mūsdienu tēlotājmākslā ir 
saskatāma žanru savstarpēja mij-

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzejā no 
6. sept embra līdz 13. oktobrim 
ir skatāma fotogrāfiju izstāde 
“Armija. Mākslas foto”. 

Izstādes autori ir Nacionālo 
bruņoto spēku karavīri – virsser-
žants Gatis Indrēvics un seržants 
Ēriks Kukutis, kuri savu aicinā-
jumu atraduši ne tikai militārajā 
karjerā, bet paralēli valsts aizsar-
dzībai apguvuši fotomākslu. Iz-
stāde pārsteigs apmeklētājus ar 
fotogrāfiju neierasto skatu-
punktu un ļaus ielūkoties ne tik 
vienkāršajā armijas ikdienā.

Izstāde ir tapusi sadarbojo-
ties Kuldīgas novada muzejam 
ar LR Aizsardzības ministriju 
par godu Latvijas valsts simtga-
dei 2018. gadā, akcentējot Nacio-
nālo bruņoto spēku nozīmi 
valsts pastāvēšanā un drošības 
nodrošināšanā. Izstādē “Armija. 
Mākslas foto” būs skatāmas Ga-
ta Indrēvica un Ērika Kukuta fo-
togrāfijas, kas uzņemtas laika 
posmā no 2010. līdz 2018. gadam 
Latvijā, Lielbritānijā, ASV, Af-
ganistānā, Irākā un citur. Izstā-
de sniedz ieskatu Nacionālo bru-
ņoto spēku karavīru ikdienā un 
uzrunās arī tos, kuriem ir maza 
saistība ar militārām aktivitā-
tēm. Dabas ainava un karavīri, 
veicot savus darba pienākumus, 
rada unikālu kompozīciju un iz-
raisa skatītājā spēcīgas emoci-
jas, rosina patriotiskas jūtas.

Gatis Indrēvics un Ēriks Ku-
kutis fotomākslu ir apguvuši 

Rudens sezona aktīvi 
iesākusies Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzejā. Ar brīnišķīgu arfistes 
Dārtas Tisenkopfas 
solokoncertu esam aizvadījusi 
muzeja 75. dzimšanas dienu 
un atklājuši jaunu izstāžu 
sezonu. 

20. septembrī atvērtās izstā-
des aicina iepazīt muzeja krāju-
ma daudzveidību un unikalitāti. 
Mākslas kolekciju ar dažādās 
tehnikās radītiem mākslas dar-
biem pārstāv “75 mirkļi no māks-
las krājuma”, savukārt  muzeja 
darbinieku neredzamo darbu pa-
rādām ar tematisko izstādi “Lie-
lākais, senākais, smagākais … 
muzeja krājumā”. Šī izstāde ļauj 
atšķirīgi no ierastā palūkoties uz 
krājuma priekšmetiem, ieraudzīt, 
kādā ceļā priekšmeti nonāk pie 
mums muzejā, cik liela nozīme ir 
visiem muzejā veicamajiem dar-
biem – priekšmetu apstrādei, ap-
rakstīšanai, restaurēšanai, eks-
ponēšanai utt. Starp muzeja 
ikdienas darbiem izstādē esam 
pievērsušies arī priekam, ļaujot 
jums – apmeklētāji – lasīt muzej-
nieku “spārnotos” izteicienus. 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 75. dzimša-
nas dienas izstādes ir katra mūsu 
muzeja tagadējā un bijušā darbi-
nieka devums mūsu tautas mate-
riālo un garīgo vērtību saglabā-
šanā nākamajām paaudzēm.

Šomēnes, 18. oktobrī, plkst. 
14.00 Madonas muzejā atklāsim 
vēl kādu, ar muzeju arodu saistī-
tu izstādi – “Glabātāji”. Foto iz-
stādes veidotāji ir Latvijas Kara 
muzejs un sadarbība ar Rīgas 
Mākslas un mediju tehnikuma 
pasniedzējiem un studentiem – 
topošajiem fotogrāfiem tapušas 
fotogrāfijas, kurās dokumentēti 
Latvijas Kara muzeja darbinieki 
un muzeja priekšmets – liecība 
par latviešu karavīru dzīvi un 
dienestu un tā ir veltījums Latvi-
jas armijas simtgadei. Izstādes ie-
tvaros 1. novembrī būs iespēja 
tikties ar fotogrāfijas pedagogu 
un Sony Pasaules fotogrāfijas 
balvas laureātu Reini Fjodorovu.

Ar oktobri sākas jaunā rudens 
sezona ikmēneša tikšanās ciklam 
“Dzīves un mākslas krāsās” un 
16. oktobrī plkst. 12.00 aicinām 
uz tikšanos ar galdnieku un vese-
līga dzīvesveida entuziastu Māri 
Dolbi.

Katru gadu oktobrī Madonas 
muzejs piedalās UNESCO kultū-
ras mantojuma nedēļā. Šogad no 
14. – 20. oktobra UNESCO nedē-
ļas tēma ir “Spožie prāti: sievietes 
zinātnē” un tās mērķis ar spilg-
tiem zinātnieču un zinātnieku di-
nastiju cilvēkstāstiem veicināt sa-
biedrības izpratnes veidošanos 
par pētniecības nozīmi kā valsts, 
tā indivīda dzīves pilnveidē un 
ilgtspējā. Arī Madonas muzejā ša-
jā nedēļā notiks radošas aktivitā-
tes, tiekoties ar personām, kas ar 
savu neatlaidīgo darbu un vēlmi 
pētīt, izzināt, devuši ieguldījumu 
zinātnes attīstībā.

Oktobri noslēgsim ar zinātnis-
kajiem lasījumiem 24. oktobrī – 
“Lokālās vēstures pētniecība. No-
zīme. Pieredze. Problēmas.” 
Konferencē piedalīsies Dace Ce-
purīte (Cēsu Vēstures un mākslas 
muzejs), Ingrīda Zīriņa (Valmie-
ras muzejs), Tautvidas Kontri
mavičus (Lietuva, A. Baranauska 
un A. Žukauskas – Vienolis me-
moriālmuzejs), Dr.hist. Juris Ur-
tāns (Latvijas Kultūras akadēmi-
ja), Dr. hist. Heinrihs Soms 
(Latgales Pētniecības institūts), 
Raimondas Guobis (Lietuva, 
A. Baranauska un A. Žukauskas – 
Vienolis memoriālmuzejs), Val-
ters Grīviņš (Historia.lv redak-
tors un projekta vadītājs) un 
Madonas muzeja speciālisti Natā-
lija Seļma un Laima Garā. Ar pil-
nu konferences programmu var 
iepazīties Madonas muzeja mājas 
lapā.

Madonas muzeja aktualitā-
tēm aicinām sekot līdzi ne tikai 
muzeja mājaslapā, bet arī sociāla-
jās platformās Facebook un In-
stagram.

Uz tikšanas Madonas muzejā!

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE,  

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja  

Jaunas izstādes 
un aktivitātes 
Madonas muzejā!

Muzejs aicina

75 mirkļi mākslas krājumā

iedarbība un sintēze, tāpēc nereti 
pēc gleznām ir grūti klasificēt kā-
du noteiktu žanru, jo mākslinieks 
pēc savas iedvesmas gleznot jebko, 
sākot no ainavas un beidzot ar ie-
domām un fantāzijām. 

Muzeja krājuma žanros ļau-
sim jums iemaldīties un  iejusties 
izstādē, aplūkojot gan eļļas, pa-
steļu, akvareļu gleznas,  gan tu-
šas, ogles, oforta grafikas dar-
bus. Izstādē ir atrodamas arī 
atšķirīgas tehnikas gleznas, kā 
akmens un batikojuma darbi.

Būtiska krājuma sastāvdaļa 
ir arī lietišķā māksla, kurā ir 
gan tekstila darbi, māksliniecis-
kas skulptūras un pamatīgi kok-
griezumi. Tas ir košs, aizraujošs 

un daudzpusīgs krājums, kas pa-
rāda mākslas periodus pēdējo 
100 gadu laikā dažādu māksli-
nieku izpildījumā. 

Izstādē līdzās labi ievēroja-
miem māksliniekiem ir aplūkoja-
mi arī mazāk zināmu autoru 
darbi. Esat laipni aicināti aplū-
kot Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja krājuma iz-
stādi “75 mirkļi mākslas krāju-
mā” līdz 27. oktobrim muzeja 
izstāžu zālēs, lielajās zālēs Skolas 
iela 10a.

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Armija. Mākslas foto

profesionāli. Gatis Indrēvics mā-
cījies pie vecmeistara Māra Kun-
dziņa un kursos ASV. 2014. gadā 
notikusi G. Indrēvica pirmā per-
sonālizstāde. Interese par foto-
mākslu radusies, piedaloties mi-
sijā Irākā. Bāzē, kas atradusies 
netālu no Babilonas, G.Indrēvics 
vēlējies iemūžināt izzūdošās vēs-
turiskās vērtības. G.Indrēvics 
ieguvis 1. vietu Eiropas Militā-
rās preses asociācijas fotokon-
kursā. Ērikam Kukutim intere-
se par vizuālo mākslu 
aizsākusies jau bērnībā. Foto-
mākslu apguvis, studējot dizai-
na datorgrafiku Rīgas Tehnis-
kajā universitātē. Nopietni 
fotografēšanai pievērsies 2012. 
gadā pēc pirmā dēla piedzimša-
nas, jo vēlējies kvalitatīvi iemū-
žināt mirkļus ģimenes dzīvē. 

Ērika Kukuta darbi eksponēti 
gan personālizstādēs, gan vairā-
kās grupu izstādēs. NBS karavī-
ri G. Indrēvics un Ē. Kukutis šo-
brīd dienestu turpina LR 
Aizsardzības ministrijas Militā-
ri publisko attiecību departa-
mentā kā fotogrāfi/video opera-
tori.

Lai sajustu Latvijas armijas 
elpu muzejā, aicinām apmeklēt 
izstādi Madonas Novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs, mansardā Skolas ielā 10a. 
Izstāde  būs apskatāma līdz 
13. oktobrim. 

Informāciju sagatavoja  
ELĪNA KRUPKO 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja, 

Mākslas nodaļas vadītāja 

Foto no izstādes.
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Jau otro sezonu Latvijas skolu 
bērni un jaunieši papildus 
mācību darbam var baudīt 
Latvijas kultūru un mākslu 
klātienē, pateicoties iniciatīvas 
“Latvijas skolas soma” 
finansējumam. 

Šī programma veiksmīgi dar-
bojas arī Madonas pašvaldībā. 
Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada 
septembri, nodrošināt katram 
mūsu valsts skolēnam iespēju vis-
maz vienu reizi mācību semestra 
laikā apmeklēt norises, kas saistī-
tas ar mācību un audzināšanas 
darba saturu un dod iespēju klā-
tienē iepazīt Latviju mākslas un 
kultūras norisēs (skatuves māks-
lā, mūzikā, vizuālajā mākslā, lite-
ratūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā 
un kino), tai skaitā izzināt Latvi-
jas valstiskuma attīstības un sa-
glabāšanas liecības, Latvijas kul-
tūrainavu, kultūras vērtības un 
laikmetīgās izpausmes, vēsturis-
ko mantojumu un radošās indus-
trijas. 

2019. gads  Latvijas simtgades 
svētku kontekstā tiek svinēts kā 
varonības un varoņu gads, laiks, 
kad atceramies Brīvības cīņas, 
tāpēc, jau no pavasara mūsu sko-
lēni ir apmeklējuši brīvības cīņu 
vietas, iepazinušies un izspēlējuši 
cīņu gaitu, iejutušies Latvijas aiz-
stāvju lomā, cīnoties, sacenšoties 
un baudot karstu tēju pie uguns-
kura. Plaši apmeklēti arī dažādi 
kultūras un mākslas pasākumi – 
gan teātra izrādes un operas, gan 
izstādes un koncerti. Lai mazinā-
tu izdevumus, kas paredzēti 
transportam, vairākas izrādes ti-

ka atvestas arī uz Madonu – sko-
lēni varēja baudīt “Staburaga 
bērnus” Valmieras drāmas teātra 
izpildījumā, Latvijas simfoniskā 
orķestra izrādi “Zenīts”, Latvijas 
leļļu teātra izrādi “Naksitrallīši” 
un izrādi jauniešiem “Pavasaris” 
teātra grupas “Kvadrifrons” snie-
gumā. Foto mirkļus un atsauks-
mes par piedzīvoto var atrast Ma-
donas novada mājaslapā izglītības 
projektu sadaļā.

Šim mācību pusgadam pie-
šķirtais finansējums Madonas 
pašvaldības skolām ir 15 932 eiro, 
kas tiks sadalīts atbilstoši skolē-
nu skaitam skolā. Skola, sadarbo-
joties ar bērniem un vecākiem, ir 
tiesīga lemt, kurp doties un kādus 
pasākumus apmeklēt – braukt uz 
kādu tālāku mērķi vai izmantot 
tepat Madonā pieejamos piedāvā-
jumus. Mums izveidojusies cieša 
sadarbība ar Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeju, Ma-
donas kinoteātri un kultūras na-
mu. Sadarbībā ar Madonas 
novada bibliotēku novembrī tiek 
plānots Lāčplēša dienas pasā-
kums “Simtgades stāsti un dzies-
mas” ar autori Daci Judinu un 
komponistu, dzejnieku Arturu 
Nīmani.

“Latvijas skolas somai” jau ir 
piešķirts budžets līdz 2021. gada 
decembrim, bet projekta vadītāji 
tic, ka šo iniciatīvu izdosies turpi-
nāt arī pēc tam. Uz sadarbību! Un 
lai daudz brīnišķīgu mirkļu sko-
lēniem kopā ar “Skolas somu”!

DACE SINĀTE, 
Madonas novada pašvaldības 

“Latvijas skolas somas” 
koordinatore

Šī vasara Ļaudonā bijusi 
piepildīta ar dažādām 
nometnēm, tai skaitā –  
radošo nometni topošajiem 
dramaturgiem. 

Tā bija pirmā šāda veida no-
metne Latvijā, pulcējot vienuviet 
jaunos talantus – topošos drama-
turgus, pieredzes bagātus lekto-
rus un Madonas novada amatier-
teātru režisorus. Plašāk par 
nometnes ideju un norisi stāsta šī 
projekta vadītāja Līga Ulberte: 
– No 12. līdz 16. augustam ar 
Latvijas Kultūras akadēmijas 
(LKA) Zinātniskās pētniecības 
centra un Madonas novada paš-
valdības finansiālo atbalstu nori-
sinājās radošā nometne “Lugas 
Madonas novadam”, kurā pieda-
lījās un radoši sadarbojās deviņi 
LKA Drāmas un teksta studiju 
bakalaura programmas 2. kursa 
studenti, divi LKA Audiovizuālās 
un skatuves mākslas maģistra 
programmas 2. kursa studenti 
un Madonas novada amatier
teātru režisori un dalībnieki. 

Pēc Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra datiem, 2019. gadā 
Latvijā darbojas 428 amatier-
teātri. Šai kustībai ir noturīgas 
tradīcijas un noteiktas sociālas, 
izglītojošas un mākslinieciskas 
funkcijas. Virkne amatierteāt-
ru, pārsvarā novadu centros, 
pretendē uz profesionālai māks-
lai pietuvinātu procesu un re-
zultātu ar profesionālu vadītāju, 
stabilu trupu, repertuāru un no-
teiktu vietu reģiona kultūrvidē. 
Tomēr daudz vairāk ir entuzias-
tu vadītu kolektīvu ar mainīgu 
sastāvu un tikai daļēji piemēro-
tiem spēles laukumiem, kuri 
veic nepārvērtējamu vides hu-
manizācijas darbu, stimulējot 
vietējo iedzīvotāju radošās iz-
pausmes un interesi par teātri. 

Kas tev nāk prātā, dzirdot vārdu 
“teātris”?
Ēka, kurā notiek izrādes, 
konkrēts uzvedums,  
lugu autori, aktieri?
Varbūt tas, kā pirmoreiz izjuti 
satraukumu, gaidot brīnumu, 
kad vērsies skatuves priekškars?
Varbūt tu vēl atceries skudriņas 
pārskrienam, kad skolas gados 
stājies skatītāju priekšā, lai 
izteiksmīgi runātu dzejoli vai 
iejustos kādā lomā ludziņā. 

Tev bija jārunā VĀRDS – uz-
mundrinošais, augšupceļošais, 
skumjais un smieklīgais, padevī-
gais un aicinošais. Bet VĀRDU 
kāds bija izdomājis, un, ja tevi 
mācīja to saprast, uztvert un tā-
lāk dot prasmīgs skolotājs, tu va-
rēji gaidīt skaļus aplausus vai 
ovācijas. Ja tev trūka pašpārlie-
cības, vārds neatbilda tavai dzī-
ves pieredzei, tu varēji piedzīvot 
vilšanos, līdz ar tevi arī skatītājs 
un klausītājs.

Cik bieži vārdu „teātris” at-
tiecinām uz ikdienas situācijām! 
Saka: nespēlē teātri, domājot, ka 
mūs aprunā, izliekas. Saka: viņš, 
viņa dzīvoja kā uz skatuves. Kat-
ram jau kopš dzimšanas atvēlēts 

daudz pašizpausmes lomu. Kaut 
esam viens un tas pats cilvēks, 
tomēr cik dažādi „spēlējam” bēr-
nu, tēti, mammu, klasesbiedru, 
kolēģi, kaimiņu! Galu galā nāk 
prātā Vijas Artmanes spēlētās 
kinovarones Džūlijas Lambertes 
ironiski viedā atklāsme par to, 
kas ir īstā dzīve un kas teātris.

Būs daļa cilvēku, kuriem ne-
ko neizsaka vārdi – Sofokls, Aris-
tofans, Gēte, Gogolis, Čehovs, 
Rainis, Priede, Zālīte – tie ir ti-
kai daži ar teātra mākslu saistī-
tie, un viņu ierocis cīņā par cilvē-
ku – VĀRDS – rakstītais un 
aktieriem runājamais.

Šķiet, pavisam maz būtu to, 
kuri kaut reizi nav skatījušies iz-
rādi. Daudzi sen aizmirsuši lugas 
autoru, režisoru, bet atceras vār-
dus, kas iesēdušies atmiņā, jo tie 
lika dvēselē ievibrēt kaut ko dziļi 
personīgu. Lai cik meistarīgi tē-
lotājs šķobītos grimasēs un žes-
tos (izņemot baletu un pantomī-
mi), vislielākā skatuves māksla 
slēpjas VĀRDĀ.

Priecājos par katru ģimeni, 
kas saprot un novērtē, cik daudz 
sirdsiespēju viņu bērnam pave-
ras, mācoties spēlēt teātri. Tā ir 
iekšējās kultūras kopšana, kas 

sekmēs kulturālu attieksmi pret 
jebkuru nodarbošanos dzīvē – kā 
darba devējam, kā darba ņēmē-
jam.

Bagātināts cilvēks spēs atrast 
līdzsvaru starp gudro un muļķī-
go, uzstājīgo un nepārliecināto, 
mīlēto un nīsto, labo un ļauno. 
Viņš pratīs līdzsvarot citus.

Madonā BJC piedāvā iespēju 
mācīties VĀRDA spēku jau no 1. 
klases. Būtu jauki, ja mums iz-
veidotos pastāvīgs Bērnu teātris, 
kur mazie aktieri tālejoši kļūtu 
par labu papildinājumu jauniešu 
un pieaugušo trupās. Spēlēt teāt-
ri ir ne tikai mācīšanās novērtēt 
VĀRDA iespējas, tas ir saspēles 
prieks, prasme iejusties dažādās 
situācijās, atraisīšanās, draudzī-
gums, pašvērtējums, spēja anali-
zēt kļūdas un neuztvert traģiski 
neveiksmes. Un pēc daudzveidī-
ga, kārtīga darba – aplausi!

Bērnu Jauniešu centra Teāt-
ra pulciņš strādā otrdienās, ce-
turtdienās.

Būšu priecīga tikties ar inte-
resentiem!

Informāciju sagatavoja  
DACE ĀDAMSONE, 

Bērnu un jauniešu centra  
Teātra pulciņa režisore 

Programma  
“Latvijas skolas soma”  
Madonas novadā

Jauno dramaturgu nometne Ļaudonā

Šie kolektīvi regulāri saskaras ar 
atbilstoša dramaturģiskā mate-
riāla trūkumu. Liela daļa ama-
tierkolektīvu režisoru šo problē-
mu apzinās un meklē dažādus 
risinājumus. 

2018. gada pavasarī Madonas 
novada amatierteātru koordina-
tore Aija Špure vērsās ar iniciatī-
vu pie LKA Drāmas un teksta 
studiju programmas vadītājas Lī-
gas Ulbertes, piedāvājot studen-
tiem radīt lugas, kas būtu piemē-
rotas iestudēšanai novada 
amatierteātros. 2019. gada vasa-
rā esam nonākuši līdz praktis-
kiem darbiem. Piecu dienu garu-
mā studenti iepazinās ar Madonas 
novada amatierteātru līdzšinējo 
pieredzi, cilvēkiem un vidi, pieda-
lījās praktiskajās dramaturģijas 
un režijas nodarbībās, kuras va-
dīja nozīmīgākie Latvijas profe-
sionālā dokumentālā teātra pār-
stāvji – dramaturgs Jānis Balodis 
un režisors Valters Sīlis. Horeo-
grāfe Karīna Lapšina sniedza 
kustību improvizācijas meistar-
klasi. Dramaturģijas specializā-

cijas studentiem nometne ļāva 
praksē pārbaudīt dramaturģiska 
teksta dzīvotspēju, savukārt no-
vada teātra ļaudīm šī ir iespēja 
paplašināt izpratni par teātra un 
dramaturģijas robežām. Šāda 
projekta veiksmīga realizācija ra-
dīs iespēju līdzīgā veidā sadarbo-
ties arī ar citu Latvijas novadu 
amatierkolektīviem, tā stimulējot 
dramaturģijas formu daudzveidī-
bu un amatiermākslas attīstību 
Latvijā. Paldies lieliskajiem jau-
niešiem un viņu iedvesmojoša-
jiem pedagogiem! Bija patiess 
prieks par šo nometni, kas tika 
organizēta arī ar Madonas nova-
da atbalstu. Lai jaunajiem talan-
tiem mūza lido un izdodas radīt 
dramaturģijas darbus, kas domā-
tispeciāli Madonas novadam. Ce-
rams, ka pēc tam šo dramaturģis-
ko darbu iestudējumus va rē sim 
vērot pagastu amatierteātru iz-
pildījumā. 

Informāciju apkopoja  
SIGNE PRUŠAKEVIČA, 

Ļaudonas kultūras nama vadītāja 

Spēlēt vai nespēlēt teātri!?

Jaunie talanti praktiskajās dramaturģijas un režijas nodarbībās.
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Madonas novada Kalsnavas 
pagastā Jaunkalsnavā, Vesetas 
ielā 4, darbojas Dienas sociālo 
pakalpojumu centrs kā 
pulcēšanās vieta cilvēkiem ar 
invaliditāti, funkcionāliem 
traucējumiem, māmiņām ar 
bērniem un senioriem.

Dienas pakalpojumu centra 
darbības mērķis ir uzlabot dzī-
ves kvalitāti Kalsnavas pagasta 
iedzīvotājiem, nodrošinot jauna 
pakalpojuma pieejamību un per-
sonību pilnveidojošas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, veicināt  
sociālo iekļaušanos  sabiedrībā,  
nodrošināt  interesantas  brīvā  
laika  pavadīšanas  iespējas,  kā  
arī palīdzēt pārvarēt dažādas 
dzīves grūtības.

Ikdienā aktīvi darbojas divas 
mērķauditorijas. Otrdienās ir 
senioru pēcpusdienas, kad sa-
nāk kopā pensionāru atbalsta 
grupas “Optimisti” dalībnieki. 
Senioriem šī ir iespēja pulcēties 
kopīgās kafijas un tējas pēcpus-
dienās un radoši kopā pavadīt 
brīvo laiku. Ceturtdienās centra 
telpas izmanto cilvēki ar invali-
ditāti un viņu asistenti. Sabied-
rība var būtiski palīdzēt cilvē-
kiem ar intelektuālās attīstības 
traucējumiem, radot iespēju no-
darboties dažādās jomās. Mums 
ļoti patīk strādāt radoši, zīmēt, 
krāsot, risināt mīklas. Svinam 
svētkus, mācāmies veidot ap-

Šogad, no 20. līdz  
25. oktobrim, Madonas novada 
Praulienas skolā jau 23. reizi 
notiks mūzikas izglītojošs 
pasākums Ģitāristu sesija. 

Muzicēt, iegūt pieredzi un ra-
doši darboties grupās ir aicināti 
vokālisti, ģitāristi, basģitāristi, 
bundzinieki un koklētāji. Nodar-
bības un meistarklases vada pie-
redzējuši pedagogi, latviešu mū-
ziķi un ārzemju viesi. Sesijas 
ietvaros notiks konkurss “Pasau-
les Ritmi Praulienā”, kurā jauna-
jām rok grupām ir iespējas iegūt 
žūrijas atzinību un Praulienas 
pagasta pašvaldības sagatavotās 
balvas. 

Sesijas organizatori piedāvā 
saistošu un izglītojoši muzikālu 
programmu ar meistarklasēm un 
nodarbībām grupās. Dalības 
maksā dalībniekam iekļauta ēdi-
nāšana 4x dienā, gulēšana un gul-
tas veļa, meistarklases un nodar-
bības grupās, 10 koncerti, atpūtas 
brauciens, atlaižu kuponi no at-
balstītājiem un kvalitatīvs gais-
mu, skaņu tehniskais ekipējums.

Ģitāristu sesijā notiek nodar-
bības grupās, kuras vada atzīti 
mūziķi, skolotāji un sava aroda 
pratēji – Rihards Lībietis, Egils 
Leimanis, Voldemārs Kalniņš, 
Valdis Rēbuks, Arturs Liede, Jā-
nis Bukovskis, Jānis Altmanis, 
Vilnis Strods, Nils Īle, Evilena 

Pavadot gājputnus uz siltajām 
zemēm, Lubāna mitrāja 
informācijas centrs ir sarūpējis 
divus pasākumus “Eiropas 
rudens putnu vērošanas dienu 
2019” ietvaros! 

Šogad, 5. oktobrī pie Lubāna 
mitrāja informācijas centra no-
risināsies “Pīļu būru gatavoša-
nas darbnīca”. 

Pasākuma norises laiks: 
plkst. 11.00–13.00

Pasākuma laikā izgatavotos 
pīļu būrus ziemā (kad ūdeni klās 
ledus) paredzēts izvietot Kvāpā-
nu un Īdeņas zivju dīķos, lai uz-
labotu pīļu ligzdošanas sekmes! 

Līdzi jāņem savs āmurs, lai 
darbs ritētu raitāk!

Pēc būru gatavošanas putnu 
vērošanas pastaiga pie Lubāna 
mitrāja informācijas centra vai 
Īdeņas zivju dīķos pie labiem lai-
kapstākļiem vai putnu viktorīna 
par migrāciju iekštelpās, ja laiks 
nebūs atbilstošs āra aktivitā-
tēm. 

6. oktobrī atkārtosim tik ļoti 
pieprasīto “Dzērvju rītu Teiču 
purvā”, kam sekos arī neliels put-
nu vērošanas izbrauciens. Brau-
ciens ar mikroautobusu, tādēļ 
obligāta iepriekšēja pieteikšanās 
pasākumam!

Plkst. 05.30 pulcējamies Ma-

donā, Saieta laukumā. 
Pasākuma aptuvenais il-

gums: 5 stundas!
Dienasgaismu sagaidīsim jau 

netālu no Teiču purva, no kura 
ik rītu parasti, gaismiņai uzaus-
tot, izlido dzērves, zosis, pīles un 
dzeltenie tārtiņi! 

Pēc putnu vērošanas pie Tei-
ču purva sekos neliels brauciens 
pa Murmastienes vai Barkavas–
Bozēnu lauku apkārtni. 

Nepieciešams laikapstākļiem 
piemērots apģērbs – atceramies, 
ka nu jau rīti ir dzestri un termo-
metra stabiņš tuvojas nullei! Vil-
nas zeķes un termoss ar siltu 
dzērienu, pēc pagājušā gada pie-
redzes spriežot, bija jauks glā-
biņš! 

Ja kādam putnus vērot gribē-
tājam ir savs binoklis un kabatas 
lukturītis, ņemiet droši līdzi – 
noderēs!

Dzērvju rītu Teiču purvā un 
putnu vērošanas ekskursiju vadīs 
putnu pazinējs Rūdolfs Kroičs! 

Pieteikšanās abiem pasāku-
miem vai sīkāka info par tiem – 
zvanot 29234956 (Ilze, Elīna), kā 
arī e-pastā: lubanamitrajs@gmail.
com.

Citus Eiropas putnu vēroša-
nas dienu pasākumus Latvijā 
meklē www.putnudienas.lv.

Eiropas rudens  
putnu vērošanas dienas 2019

Laimes mirkļu, sapņu un domu 
piepildījumu oāze

sveikumus, dekorus. Vairākas 
reizes esam bijuši izbaudīt LMV 
“Kalsnavas arborētums” burvī-
bu. Iespēju robežās braucam eks-
kursijās. Rīkojam kino dienas un 
Rihards mūs izklaidē ar burvīgo 
ceļojumu ierakstiem, kā arī ar 
Kalsnavas pagasta dzīves ainiņu 
video.

Katrā kopā sanākšanā plāno-
jam, kādus kulinārijas brīnumus 
gatavosim nākošajā reizē. Ir biju-
si suši diena, kā arī kartupeļu, 
ķirbju, salātu, kotlešu, kāpostu, 
biešu, zirņu, biezpiena, pīrādzi-
ņu, piparkūku, pupiņu, kabaču, 
kūku, rīsu dienas. Vēl plānojam 
putraimu putru dienu un atkār-
tot kūku un pankūku dienas. 
Svētkus gaida visi, arī cilvēki ar 

invaliditāti. Svarīgi tikties, lai 
dalītos pieredzē un izjustu atkal-
redzēšanās prieku. Regulāri pie 
mums ciemos atbrauc un izstāsta 
ko jaunu Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece Rita.

DI projekta ietvaros mūsu 
jauniešiem centra telpās ir no-
drošinātas nodarbības – psiholo-
ga, mākslas terapijas un fiziote-
rapijas. 

Dienas centrā gaidām ikvie-
nu un aicinām uzdrošināties 
mums pievienoties, katram atra-
dīsies nodarbe vai relaksējoša at-
pūta.

Informāciju sagatavoja  
AINA ZELČA, 

Kalsnavas dienas sociālo 
pakalpojumu centra vadītāja

ĢITĀRISTU SESIJA 2019

Protektore, Madara Briede, 
Aleksandrs Sircovs, Ingars Vi-
ļums, Zane Sniķere. 

Ģitāristu sesija var lepoties ar 
trīs angļu kungu klātbūtni, kuri  
ielidos Latvijā no Londonas un 
pārstāvēs rokmūzikas saknes 
angļu mēlē. Lielākais „stārs” no 
viņiem ir Džuljena Lenona izpil-
dīto dziesmu autors, komponists 
un ģitārists Matt Backer, basģi-
tārists Phil Spalding, kurš muzi-
cējis ar Kelliju Minogu, Eltonu 
Džonu un daudziem citiem, kā 
arī ģitārists Paul Glover, kurš 
mūs jau otrreiz priecēs ar neat-
kārtojamu ģitāras skanējumu. 

Nedēļas vidū sesijas program-
ma piedāvā ekskursiju un atpūtas 
braucienu pie dabas uz Aronas 
kalnu un Smeceres sila Sporta bā-

zi, kur notiks sportiskas aktivitā-
tes, ugunskurs, pirts un dziesmas. 

Praulienas skolā notiks brī-
nišķīgi koncerti. Pirmdien Ri-
hards Lībietis un Anneli Arro, 
akustiskais Trio Tre un Akustis-
ko ģitāru TRIO AG`3o, kurā bla-
kus Aivaram Hermanim un 
Kasparam Zemītim muzicē ma-
donietis Mārcis Auziņš. Otrdie-
nas vakarā Praulienas skolai 
„jumtu cels” So Lucid Electric Fe-
el un Very Cool People, savukārt, 
trešdien alternatīvās mūzikas 
cienītājus Praulienas skolas insci-
nētajā koncertzālē uzrunās Dam-
bis un grupa Inokentijs Mārpls. 
Ceturtdiena paredzēta blūza 
smeldzei – Lavrix Band un You 
tubes iekarotājiem, humorroka 
grupai Pirmais Kurss. Piektdien, 
plkst. 16.00 Praulienas skolas zā-
lē noslēguma koncerta viesis būs 
Valdis Atāls. Sesijas meistaru 
aranžējumā dalībnieki izpildīs 
viņa dziesmas. 

Jāatzīst, ka programma ir 
krāšņa un, iemaksājot kaut nelie-
lus ziedojumus Ģitāristu sesijas 
attīstībai, to baudīt ir aicināts ik-
viens.                     

Ģitāristu sesijas motīvs – Vie-
noti mūzikā!

Vairāk informācijas un pasā-
kumu programma: www.gitaris-
tusesija.lv



Nakts burvība, maģiskas 
noskaņas un uguns gaismu 
vilinājums – tas viss 
vienuviet – Raganu slotu ballē 
LVM Kalsnavas arborētumā 
12. oktobrī no plkst. 17.00.

Zinību krātuvē – pasākuma 
galvenās varones – vēja jeb raganu 
slotas – iepazīšana, stāsts un pie-
redzes apmaiņa par koku vilnu.

Orientēšanās sacensības ko-
mandām pa naksnīgi maģisko 
arborētuma teritoriju. 

Praktiski radošajās darbnīcās 
tie, kuros mīt mākslinieciska 

dzirksts, varēs radīt, uzzināt un 
izmēģināt. 

Slotu un to vadītāju skais-
tumkonkurss “Miss Slota un 
Misters Slotaskāts 2019”.

Aktīvas nodarbes, kurās veik-
lākie būs kārtīgi sasildījušies un 
iespējams iegūs arī balvas.

Slotām dancot liks folkmetāla 
grupa “Skyforger”.  Vakara no-
slēgumā – īpašs uguns šovs.

Vairāk par pasākumu: www.
facebook.com/LVM Kalsnavas ar
bo rētums, www.lvm.lv/arbore-
tums.

Ieejas maksa: 8 eiro pieaugu-
šajiem, 5 eiro skolēniem no 14 ga-
du vecuma, studentiem, pensio-
nāriem, 20 eiro orientēšanās 
komandai.

Tālruņi uzziņām – 27841099, 
29326912.
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Izdevējs –   
Madonas novada pašvaldība.

Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

ARONAS PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 17.00 
Līdēres Vecajos kapos

5. oktobrī  
pulksten 18.00 
Līdēres Jaunajos kapos

BARKAVAS PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 17.30 
Muižas kapos

5. oktobrī  
pulksten 18.30 
Barkavas kapos

BĒRZAUNES PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 17.00 
Bērzaunes kapos

5. oktobrī  
pulksten 18.00 
Grostonas kapos

MADONAS PILSĒTĀ
5. oktobrī  
pulksten 18.00 
Liseskalna kapos

MĀRCIENAS PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 17.00 
Mārcienas pagasta kapos  

MĒTRIENAS PAGASTĀ
12. oktobrī  
pulksten 18.00 
Ozolkalna kapos

OŠUPES PAGASTĀ
12. oktobrī  
pulksten 17.00 
Krievbirzes kapos

SARKAŅU PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 18.00 
Sarkaņu kapos

VESTIENAS PAGASTĀ
5. oktobrī  
pulksten 16.00 
Vecajos kapos

5. oktobrī  
pulksten 17.00 
Jaunajos kapos

5. oktobrī  
pulksten 18.00 
Tolkas kapos

Informāciju apkopoja un 
sagatavoja INGA ARĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
Kultūras nodaļas  

Kultūras darba organizatore

Svecīšu vakari 
Madonas 
novadā  
2019. gada 
oktobrī

Vislatvijas “Spiets” svin  
30 gadu jubileju. 

Tā aizsācēja Inga Logina 
(Utena) atzīst, ka tas 80. gados 
radās kā neobligāta kustība, taču 
pilnīgi negaidīti “Spiets” kļuva 
par tādu kopā būšanu, kurā ģi-
menes atguva pašvērtības apzi-
ņu, kas iepriekšējā laikmetā tika 
apzināti lauzta. Pirmais “Spieta” 
raidījums zilajos ekrānos bija 
skatāms 1988. gada nogalē un to-
laik Televīzijas raidījumu reitin-
gu tabulā bija 2. vietā pēc “Pano-
rāmas”.

1988. gada 19. novembrī Cēsu 
novadā notika pirmais “Spieta” 
salidojums, kurā piedalījās arī di-
vas ģimenes no Madonas puses 
(GavariNoviki, Kļaviņi).

Tolaik ik nedēļa nogali muzi-
cējošas ģimenes pulcējās 12–15 
“Spietos” dažādās Latvijas ma-
lās. Atzīmējot šo notikumu, tapis 
dokumentāls videostāsts ”Dzies-
mu “Spietam” – 30”, režisore 
Anita Kļaviņa, montāža – Kārlis 
Kumsārs. Madonas spietotāji pie-
dalījās ikgadējos Latvijas “Spie-
ta” salidojumos, bet 1. Madonas 
novada dziedošo un muzicējošo 
ģimeņu saiets notika 1991. gadā. 
Videostāsts vēstīs par Madonas 

novada “Spieta” aktivitātēm pie 
mums un visā Latvijā. Tā būs at-
kalredzēšanās ar draugiem pašu 
mājās, draugiem no citiem nova-
diem, akcentējot mūsu visu patie-
sās ģimeniskās vērtības. Būs do-
ta iespēja arī redzēt Jānim 
Streičam un Olgai Dreģei veltītā 
koncertuzveduma daļēju ierak-
stu (tā būs dāvana tiem, kuriem 
nebija iespējas redzēt šo pasāku-
mu), varēsim atcerēties klausītā-
ju un muzicējošo ģimeņu īpašos 
kopības mirkļus... dzirdēsim in-
tervijas ar skatītājiem un muzicē-
jošām ģimenēm, kā arī kadrus no 
Vidzemes TV sižetiem.

Sirsnīgs paldies par atbalstu 
videostāsta tapšanā Madonas no-
vada pašvaldībai.

Dokumentālā videostāsta ga-
rums – 1 stunda 50 minūtes, pa-
sākumā jūs sagaidīs arī “Spieta” 
izstāde un citas aktivitātes. Tie 
būs mūsu kopīgi svētki! Uz jauku 
atkalredzēšanos!

Pasākums ir bez maksas, ie-
ejas kartes varēs saņemt Mado-
nas pilsētas kultūras nama kasē 
un “Biļešu paradīzes” kasēs.

ANITA KĻAVIŅA, 
“Spieta” vadītāja Madonas 

novadā un Latvijā

Raganu slotu balle LVM Kalsnavas arborētumā

Dziesmu “SPIETAM” – 30


