
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

Nr. 1 (88)2020. gada janvāris

Madonas muzejā – aizraujoša un izzinoša 
muzejpedagoģiskā programma 

Lasiet 
numurā:

Kā demogrāfi skā 
situācija Madonas 
novadā izmainījusies 
2019. gadā?  

3. lpp

Madonas novada 
pašvaldība ir veikusi 
iedzīvotāju aptauju par 
gadumijas tradīcijām un 
uzzinājusi iespējamās 
idejas turpmākiem 
gadiem.

5. lpp

Madonas novada 
pašvaldība nodevusi 
publiskai apspriešanai 
Madonas estrādes 
jaunbūves ieceri. Esiet 
aktīvi! Izsakiet savu 
viedokli un piedalieties 
būvniecības ieceres 
prezentācijas sanāksmē.

6. lpp

Ja vēlies uzzināt par 
pašvaldības grantu 
konkursiem uzņēmējiem
2020. gadā, vai ja 
Tev ir biznesa ideja 
un nepieciešams 
fi nansējums tās 
īstenošanai, nāc uz 
INFO STUNDU!

9. lpp

Ikviens interesents 
aicināts uz džeza 
mūzikas koncertu, arī 
“ne džeza” faniem šis 
varētu šķist aizraujošs 
vakars, baudot to īpašā 
atmosfērā pie galdiņiem.

12. lpp

Valsts Kultūrkapitāla fonda 
mērķprogrammas “Latvijas 
skolas somas satura radīšana 
muzejos” projekta ietvaros 
Madonas muzeja speciālisti 
2019. gadā sadarbībā ar 
piesaistītiem ekspertiem un 
skolēniem izstrādājuši izzinošu 
un saistošu muzejpedagoģisko 
programmu “Kas ir 
pilsētbūvniecība?” nodarbību 
bloku.

Kas ir pilsētbūvniecība? 
Kādēļ pilsētai ir nepieciešams 
apbūves plāns? Ko pēc apbū-
ves plāna var uzzināt par pil-
sētbūvniecības vēsturi? Kā 
veidojusies Latvijas pilsētu ap-
būves vēsture un kāds ir Ma-
donas apbūves stāsts? Uz šiem 
un citiem jautājumiem atbil-
des piedāvā Madonas Novad-
pētniecības un mākslas mu-
zejs ar sagatavoto nodarbību 
bloku “Kas ir pilsētbūvniecī-
ba?”. 

Nodarbību bloks ir daudz-
veidīgs un sastāv no trīs inter-
aktīvām un izzinošām muzej-
pedagoģiskām programmām, 
sniedzot iespēju skolēniem, 
neatkarīgi no dzīves vietas, 
vecuma un interesēm, izvē-
lēties piemērotāko program-
mu. “Uzcel savu Madonu” 
spēles veidā, iesaistot pilsētas 

ķis ir saistošā veidā stāstīt par 
pilsētbūvniecības vēsturi, ap-
kārtējo vidi, radot izpratni par 
nepieciešamību pēc plāna un 
noteikumiem. Programmas 
veicina piederības sajūtu savai 
pilsētai un stiprina pilsētas un 
valstisko pašapziņu, rosinot 
uzzināt par valstij un pilsē-
tas attīstībai nozīmīgiem noti-
kumiem, kas ietekmējuši kon-
krētās vietas attīstību.  

Priecājamies, ka program-
mu izmēģinājuši jau Madonas 
pilsētas vidusskolas 8. kla-
ses un Cesvaines vidusskolas 
9. klases skolēni, kuri ar aiz-
rautību cēla trīs dažādas pil-
sētas, atbilstoši apbūves plānu 
īpatnībām.

Trīs lieliskas iespējas, kā 
iepazīt pilsētbūvniecības pa-
matprincipus, konkrētas pil-
sētas – Madonas – vēsturi un 
iegūtās zināšanas piemērot 
savas dzīvesvietas izzināšanā. 
Lai pieteiktos muzejpedago-
ģiskajām programmām, aici-
nām zvanīt uz tālr. 64823844 
vai 26102225.  

Informāciju sagatavoja 
ZANE GRĪNVALDE,

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

celtniecībā ikvienu dalībnie-
ku, stāsta par Madonas apbū-
ves vēsturi no pirmsākumiem 
līdz mūsdienām. Programma 
piemērota 1.–12. klašu skolē-
niem. “Kas ir pilsētbūvniecī-
ba” piemērota 6.–9. klašu sko-
lēniem. Izmantojot dažādu 
veidu apbūves plānus un pie-
mērojot nodarbību 6.–9. kla-
šu vēstures vielai, skolēniem 
ir iespēja uzzināt par pilsēt-
būvniecības pamatprincipiem, 
par apbūves plānu un dažā-
du noteikumu nepieciešamī-
bu, apbūvējot pilsētu. Piemē-

ram, 6. klases skolēni pilsētas 
apbūves pamatprincipus sa-
līdzina ar latviešu zemnieku 
sētu veidošanas pamatprinci-
piem. Savukārt ceļojumu lāde 
jeb soma “Kā būvēta Madona” 
piedāvā 1.–12. klašu skolē-
niem, jauniešiem un pieaugu-
šajiem iepazīt Madonas pilsē-
tu, sekojot norādēm apbūves 
plānā, pildot izzinošus uzde-
vumus, meklējot atbildes pil-
sētvidē un salīdzinot vēsturis-
kas Madonas vietas un celtnes 
ar mūsdienām.

Visu šo programmu mēr-

Fragments no “Uzcel savu Madonu”, Cesvaines vidusskolas 9. klases skolēni “ceļ pilsētu”.
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Madonas novada pašvaldības domes 
19. decembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
30. decembra sēdes lēmumu pārskats

Par pašvaldības 
nekustamā 
īpašuma 
atsavināšanu – 

pārdodot mutiskā izsolē 
Nolemj nodot atsavināša-

nai – pārdot mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu “Jaunzemu mājas”, Dzel-
zavas pagasts, Madonas novads 
(kadastra Nr. 70500060093), 
kas sastāv dzīvojamās mā-
jas (kadastra apzīmējums 
70500060093001) 184 m2 platī-
bā, būves (kadastra apzīmējums 
70500050093002) 149,9 m2 un 
no zemes (kadastra apzīmējums 
70500060093) 099 ha (9900 m2).

Noteikt nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu 3 000 eiro.

Par sociālā dzīvokļa 
statusa piešķiršanu

Nolemj piešķirt sociālā dzī-
vokļa statusu pašvaldībai pie-
derošiem labiekārtotiem dzīvok-
ļiem Madonas novada Liezēres 
pagastā: 

1. Vidzemes ielā 7–11, Liezē-
rē – ar kopējo platību 74.6 m2; 

2. Vidzemes ielā 7–10, Liezē-
rē – ar kopējo platību 62.6 m2;

3. Ozolu ielā 10–11, Ozolos – 
ar kopējo platību 61.2 m2.

Iepriekš minētie koplietoša-
nas dzīvokļi jau tiek izīrēti vien-
tuļajiem pensionāriem, kuru dzī-
ves vieta atrodas tālu no pagasta 
centra, un kuri uz pansionātu 
doties nevēlas. Šeit dzīvojošie sa-
ņem mājaprūpes pakalpojumu, 
ko nodrošina biedrības „Latvijas 
Samariešu apvienība” aprūpē-
tājs. Katrs dzīvo savā istabiņā. 
Pagasta centrā ir tuvu pieejami 
medicīnas pakalpojumi, veikali 
un sabiedriskā transporta auto-
busu satiksme. 

Par atbrīvošanu no nomas 
maksas

Nolemj atbrīvot Madonas no-
vada veterānu sporta (volejbola) 
komandu no Madonas pilsētas 
vidusskolas sporta zāles nomas 
maksas treniņu vajadzībām 
2020. gadā.

Nolemj atbrīvot no nomas 
maksas Madonas mototrasē or-
ganizēto pasākumu – sporta 
svētki suņu saimniekiem 2020. 
gada 11. jūlijā.

Par līdzfi nansējuma 
piešķiršanu biedrībai

LEADER programmas pro-
jektu apstiprināšanas gadījumā, 
nolemj piešķirt biedrībai “Dēstu 
tirgus “Zaļie pirkstiņi”” līdzfi-
nansējumu 10% apmērā no pro-
jekta attiecināmajām izmaksām 
no Madonas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem:

– Projektam “Madonas Dēs-
tu tirgus labiekārtošana” – ne 
vairāk kā 1 295 eiro. Projekta 
mērķis ir uzstādīt 7 jaunas tirdz-
niecības nojumes, tādējādi uzla-
bojot tirgus vietas vizuālo pievil-
cību un veidojot Madonas novada 
dēstu audzētājiem ērtu vidi pozi-
tīvai komunikāciju un sadarbī-
bai ar klientiem. Sakārtotā vi-
de attiecīgi ļaus piesaistīt lielāku 
dēstu tirgus dalībnieku skaitu, 
paplašinot produktu piedāvāju-
mu patērētājiem.

– Projektam “Madonas Dēs-
tu tirgus nožogojuma izveide” – 
ne vairāk kā 260,32 eiro. Projek-

ta mērķis ir žoga izveide un vārtu 
uzstādīšana Dēstu tirgus terito-
rijas ierobežošanai.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projekta īstenošanai

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
512 616,34 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem projekta “Ie-
viest un demonstrēt viedās pil-
sētvides tehnoloģijas Madonas 
pilsētā, nomainot ielu apgaismo-
jumu uz LED apgaismojumu ar 
viedo vadību” īstenošanai. Aiz-
ņēmumu izņemt un apgūt 2020. 
gadā un tā atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības bu-
džetu.

Nomainot ielu apgaismojumu 
uz LED apgaismojumu ar vie-
do vadību, samazinātos siltumī-
cefekta gāzu emisijas.

Apgaismojumu paredzēts no-
mainīt 60 Madonas pilsētas ielās, 
nomainot 889 esošās nātrija tipa 
lampas uz 889 jaunām LED tipa 
lampām.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu būvprojekta 
izstrādei

Nolemj piešķirt finansējumu 
36 802,15 eiro apmērā būvpro-
jekta “Tipogrāfijas ēkas pārbū-
ve par Madonas biznesa attīstī-
bas centru Saieta laukumā 2A, 
Madona, Madonas novadā” dar-

bu apmaksai SIA “Lūsis V un 
MV Būveksperti” no pašvaldī-
bas budžeta līdzekļiem, pozīcijas 
kredītu līdzfinansējumiem. Būv-
projekts ir izstrādāts un iesniegts 
Madonas novada pašvaldības 
būvvaldē, lai saņemtu atzīmi par 
projektēšanas nosacījumu izpildi.

Par fi nansējumu biedrībai 
“Mēs saviem bērniem” 

Nolemj atbalstīt biedrības 
“Mēs saviem bērniem” finan-
sējuma pieprasījumu daļēji un, 
izstrādājot pašvaldības 2020. 
gada budžeta projektu, pare-
dzēt biedrības “Mēs saviem 
bērniem” aktivitāšu nodroši-
nāšanai 1 500 eiro.  

Par fi nansējumu biedrībai 
“Madonas invalīdi” 

Nolemj atbalstīt biedrības 
“Madonas invalīdi” lūgumu un, 
izstrādājot pašvaldības 2020. ga-
da budžeta projektu, paredzēt 
biedrības “Madonas invalīdi” 
plānoto aktivitāšu nodrošināša-
nai 1 500 eiro.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu izdošanai

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu 300 eiro apmērā rakstnie-
ka Artura Vaišļas (pseidonīms 
Arturs Balts) kultūrprojekta ori-
ģinālliteratūras grāmatu sērijas 
„Pogaino NE zvēru” piektās grā-
matas „Piektā” izdošanai.

A. Vaišļa oriģinālliteratūras 
jomā darbojos kopš 1994. gada. 
Izdoti 13 oriģinālliteratūras dar-
bi. Vēl piecas grāmatas pašlaik 
tiek sagatavotas.

Autors sagatavojis grāmatu, 
kas uzrunā to lasītāju auditoriju, 
kuras interešu lokā ir intriģējoši 
un atšķirīgi literārie darbi. Grā-
mata tīri policejiskā garā jaukiem 

vaļasbrīžiem, kurā kārtējā humo-
ra deva īsstāstiņu veidā rada inte-
resantu un vērtīgu grāmatu. 

Par Madonas novada 
mazo vokālistu konkursu 
“Cīrulītis – 2020” 

Nolemj apstiprināt Madonas 
novada mazo vokālistu konkursa 
“Cīrulītis – 2020” nolikumu un 
paredzēt finansējumu 850 eiro 
apmērā, plānojot 2020. gada iz-
glītības pasākumu budžetu.

Nolemj piešķirt finansējumu 
500 eiro apmērā biedrībai “Vid-
zemes jauno talantu atbalsta 
fonds” Madonas novada mazo 
vokālistu konkursa “Cīrulītis – 
2019” organizēšanai no budžetā 
izglītības pasākumam šim mēr-
ķim paredzētajiem līdzekļiem.

Ar nolikumu iespējams iepa-
zīties www.madona.lv.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi 
veicināt Madonas novada pirms-
skolas un sākumskolas vecuma 
bērnu muzikālo spēju attīstību, 
sekmēt latviešu tautas dziesmu 
a capella dziedāšanas prasmes.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu abonementa 
“Skolu tiesības” iegādei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 870 eiro apmērā abonementa 
“Skolu tiesības” iegādei 2020. ga-
dam no izglītības pasākumu bu-
džetā atbalstam talantīgiem sko-
lēniem paredzētajiem līdzekļiem. 
Abonementa “Skolu tiesības” 
pieejamība pašvaldības izglītības 
iestādēm ļauj saņemt ikmēneša 
jaunāko informāciju par aktuā-
lām normatīvo aktu izmaiņām, 
nodrošina piekļuvi lielākajai iek-
šējo dokumentu paraugu datu-
bāzei Latvijā izglītības iestādēm 
un sniedz atbalstu tiesību jautā-
jumos.

Par nekustamā 
īpašuma 
iegādi 

Pamatojoties uz aktualizē-
to Madonas novada Attīstības 
programmas investīciju plānu 
2019. gadam, nolemj iegādāties 
nekustamo īpašumu „Midzeņi” 

2020. 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

(kadastra Nr. 70010010123), ap-
būvēto zemes gabalu (kadastra 
apzīm. 70010012033), Madonā, 
Madonas novadā, kura kopējā 
platība ir 77 800 m². 

Tas paredzēts Madonas pil-
sētas stadiona sporta infrastruk-
tūras attīstībai – Madonas pilsē-
tas stadiona rekonstrukcijai.

Samaksu par zemes iegādi 
Madonas pilsētas stadiona infra-
struktūras attīstībai 73 000 eiro 
apmērā, t.i. 2019. g. – 45 000 eiro 

un 2020. g. – 28 000 eiro veikt no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem, noslēdzot pir-
kuma līgumu. 

Par Madonas novada 
pašvaldības kapitāla 
daļu turētāja pārstāvja 
iecelšanu pašvaldības 
kapitālsabiedrībās 

Ar 2020. gada 1. janvāri ie-
ceļ pašvaldības izpilddirektori 
Vitu Robalti par Madonas nova-
da pašvaldības kapitāla daļu tu-
rētāja pārstāvi pašvaldības kapi-
tālsabiedrībās: 

1) AS “Madonas ūdens”
2) SIA “Madonas slimnīca”
3) SIA „Madonas siltums”
4) SIA  ”Madonas namsaim-

nieks”

5) SIA “Bērzaunes komunā-
lais uzņēmums”

6) SIA “Kalsnavas komunā-
lais uzņēmums”

7) SIA “Vidusdaugavas SPA-
AO”.

Par maksas 
nepiemērošanu 
slēpošanas trašu 
izmantošanā

Sakarā ar sliktajiem laika 
apstākļiem, kad nav iespējams 

sagatavot kvalitatīvas slēpoša-
nas trases, nolemj nepiemērot 
maksu Madonas novada iedzī-
votājiem par slēpošanas trašu 
izmantošanu Sporta un atpūtas 
bāzē “Smeceres sils” 2019/20. 
gada slēpošanas sezonā.

Par lūgumu Zemkopības 
ministrijai 

Sāvienas ezerā sarūkot zivju 
skaitam, it sevišķi, plēsīgajām zi-
vīm, nolemj lūgt Zemkopības mi-
nistriju ierosināt veikt grozījumus 
Ministru Kabineta 02.05.2007. 
noteikumos Nr. 295 „Noteiku-
mi par rūpniecisko zveju iekšē-
jos ūdeņos”, ar kuru Sāvienas 
ezers tiktu iekļauts noteikumu 
29.4. apakšpunktā (nosaka, ku-
ros ezeros aizliegts zvejot visu ga-
du), vai pieņemt lēmumu, ar kuru 
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Dzimšana
Dzimtsarakstu nodaļā 2019. 

gadā reģistrēti 179 jaundzimu-
šie, t.sk. 171 Madonas novada 
bērni, – 83 zēni un 96 meitenes, 
kas ir par 29 bērniem nova-
dā mazāk nekā iepriekšējā ga-
dā. Laulībā dzimuši 45%, atzīta 
paternitāte 51%, nav ieraksta 
par tēvu 3% bērnu. Divi bērni 
reģistrēti kā atradeņi (Atstā-
ti glābējsilītē Baby Box). 
30% gadījumu jaundzi-
mušais mātei ir pir-
mais bērns, 42% – 
otrais, 21% – trešais, 
5% – ceturtais. 82% 
bērnu dzimuši ģime-
nēs, kurās abi vecā-
ki ir latvieši, 18% bērnu 
dzimuši jauktās ģimenēs. 
Jaunākais tēvs dzimis 2001.ga-
dā, vecākais – 1963. gadā. Jau-
nākā māte dzimusi 2002. gadā, 
vecākā – 1977. gadā. Trīs bērni 
piedzimuši nedzīvi, viens dzīvo-
jis tikai vienu dienu.

Populārākie bērnu vārdi
Zēniem REINIS – vecāki to 

dāvājuši 4 dēliem, EVERTS un 
ROBERTS – 3 dēliem. Meite-
nēm EMĪLIJA – vecāki to dāvā-
juši 4 meitām, DĀRTA un JUS-
TĪNE – 3 meitām Neparastākie 
vārdi: Demiāns, Digmārs, Īvs, 
Julians, Jumis, Karmels – zē-
niem; Arianna, Ebija, Mia, Se-
līna, Steisija – meitenēm. Divi 
vārdi doti 13 bērniem – 4 zē-
niem un 9 meitenēm.
 
Laulība

2019. gadā reģistrētas 125 
laulības, kas ir par 5 laulībām 
vairāk nekā iepriekšējā gadā. 
76% laulībā stājušies savstarpē-
ji latvieši, 23% jauktas laulības, 
1% laulību abi laulātie ir krievi. 
66% jaunlaulāto stājušies pir-
majā laulībā, 31% – otrajā, 3% – 
trešajā, 0,4% – piektajā laulībā. 
Jaunākajam līgavainim – 19 

gadi, vecākajam – 88. Jaunā-
kajai līgavai – 19 gadi, vecāka-
jai – 81 gadi. 63% laulību vīrs ir 
vecāks par sievu. Lielākā gadu 
starpība – vīrs 18 gadus vecāks, 
sieva 26 gadus vecāka.

Laulības šķiršana
2019. gadā Madonas nova-

da Dzimtsarakstu nodaļā iz-
darītas 52 atzīmes par laulības 

šķiršanu, kas ir par 21 
mazāk nekā iepriekšē-

jā gadā. 35% laulību 
šķirtas tiesā, 65% 
pie notāra. Ilgākā 
laulība bija noslēg-
ta 1973. gadā, īsākā 

– 2019. gadā. Biežāk 
šķirtas 2010. gadā slēg-

tās laulības.

Miršana
2019. gadā Madonas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
ti 417 miršanas gadījumi t.sk. 
352 mūsu novada iedzīvotāji, 
kas ir par 18 mirušajiem vairāk 
nekā iepriekšējā gadā, un 65 no 
citām pašvaldībām. Miruši 153 
vīrieši un 199 sievietes (Mado-
nas novada iedzīvotāji). Nāves 
cēlonis 58% gadījumos ir sirds 
un asinsrites sistēmas slimī-
bas, 17% – ļaundabīgi audzēji, 
8% – elpošanas sistēmas slimī-
bas, pašnāvības – 2%. Vecākais 
mirušais – 106 gadus veca Aro-
nas pagasta iedzīvotāja. 

Vidējais mūža garums Ma-
donas novadā 73,8 gadi; vīrie-
šiem – 67,4 gadi, sievietēm 78,7 
gadi.

Ar detalizētāku statistiku 
var iepazīties www.madona.lv.

Lai 2020. gadā  pieaug 
dzimstības rādītāji, lai ikvie-
nas  ģimenes pavarda uguns ir 
silta un gaiša!

Informāciju sagatavoja:
Madonas novada pašvaldības 

Dzimtsarakstu nodaļas 
darbinieki

Vidējais mūža  
garums 

Madonas novadā 
2019. gadā
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Dzimtsarakstu nodaļas statistika – 2019. gads

zvejas tiesības Sāvienas ezerā  
tiktu pilnībā apturētas.

Par atbalstu rakstnieka  
L. Brieža grāmatas 
izdošanai

Nolemj piešķirt finansiā-

lu atbalstu 1 000 eiro apmērā 
L. Brieža un M. Briedes pētīju-
ma “Visums, kurā dzīvojam” iz-
došanai – tipogrāfijas izdevumu 
daļējai segšanai.

Šajā grāmatā autori L. Brie-
dis un M. Briede centušies dot 
zinātniski pamatotu un vienlai-

kus jebkuram šā darba lasītājam 
uztveramu un saprotamu atbil-
di par to, kā radies Visums, Sau-
le, solārā sistēma, planēta Zeme, 
kā Zemes virsū radusies dzīvība 
un parādījies cilvēks, kurš dau-
dzu gadu tūkstošu laikā, patei-
coties savam pašaizliedzīgajam 

un mērķtiecīgajam fiziskajam 
un garīgajam darbam, kļuvis par 
attīstītu un saprātīgu būtni.

Pētījums “Visums, kurā dzī-
vojam” ir plašs un apjomīgs 
darbs – ap 960 lappušu garš, 
kurš tapis 12 gadu intensīvā dar-
ba laikā. To papildina ap 300 zī-

mējumu un 6 pielikumi.
Sagatavoja DACE CIPULE, 

lietvedības darbu speciāliste 
Ar lēmumu pilnu tekstu  

var iepazīties
www.madona.lv vai klientu 

apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

meitenēm zēniem

ARIANNA

EBIJA

MIA

SELĪNA

STEISIJA

DEMIĀNS
DIGMĀRS

ĪVS

JULIANSJUMIS

KARMELS

Neparastākie bērnu vārdi Madonas novadā 2019. gadā

Laulību skaits Madonas novadā pa gadiem
Laulību 

noslēgšanas vieta 
2019. gadā

Demogrāfiskā 
situācija novadā 

2019. gadā
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21

Grozījumi 27.09.2018. saistošajos noteikumos Nr. 15  
“Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

“Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un 
atskaitīšanas kārtība, un diennakts režīma pakalpojuma sniegšanas 
kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības programmas”

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
20.11.2019. lēmumu 
Nr. 536 (protokols 

Nr. 22, 4. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta 
3. daļu un Ministru kabineta 
01.10.2019. noteikumu Nr. 454 
”Grozījums Ministru kabineta 
18.12.2012. noteikumos  
Nr. 913 “Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu 
līmeni” 1. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Veikt šādus grozījumus Ma- 

donas novada pašvaldības 
27.09.2018. saistošajos notei-
kumos Nr. 15 “Par Madonas 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”: 

1.16. punktu izteikt jaunā 
redakcijā “16.  Pašvaldībā no-
teiktais GMI  līmenis personai  
ir 70 eiro mēnesī”.

2. punktā 9.1. skaitli “200” 
aizstāt ar “220”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas, tas ir 2020. gada 
29. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Madonas novada pašvaldī-
bas 2019. gada 20. novembra 
saistošajiem noteikumiem Nr. 

21 “Grozījumi 27.09.2018. sais-
tošajos noteikumos Nr. 15 “Par 
Madonas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem””.

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Pamatojoties uz Ministru 
kabineta 01.10.2019. noteiku-
mu Nr. 454 “Grozījums Minis-
tru kabineta 18.12.2012. notei-
kumos Nr. 913 “Noteikumi par 
garantēto minimālo ienākumu 
līmeni” 1. punktu.

Valstī oktobrī veikta pensi-
ju indeksācija un liela daļa paš-
valdības maznodrošināto saņē-
mēju skaits vairs neiekļausies 
pabalsta saņēmēju statusā.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts.

Veikt šādus grozījumus 

Madonas novada pašvaldības 
27.09.2018. saistošajos notei-
kumos Nr. 15 “Par Madonas 
novada pašvaldības sociālajiem 
pabalstiem”:

· 16. punktu izteikt jaunā 
redakcijā “16. Pašvaldībā no-
teiktais GMI līmenis personai 
ir 70 eiro mēnesī”;

· Punktā 9.1. skaitli “200” 
aizstāt ar skaitli “220”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu.

Madonas novada iedzīvotā-
jiem tiks sniegti atbilstoši ie-
dzīvotāju vajadzībām, ievērojot 
Madonas novada pašvaldības 
budžeta iespējas.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-

darbības vidi pašvaldības teri-
torijā.

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

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

Līdzšinējās administratīvās 
procedūras Saistošie noteiku-
mi nemaina.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu pro-
jekts ar paskaidrojumu rakstu 
publicēts Madonas novada paš-
valdības mājaslapā internetā.

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
26.09.2019. lēmumu 
Nr. 448 (protokols 

Nr. 18, 23. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības 
domes 20.11.2019. lēmumu Nr. 
571 (protokols  
Nr. 22, 39. p.).
Izdoti saskaņā ar Vispārējās 
izglītības likuma 26. panta 
pirmo daļu likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta  
trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kār-

tību, kādā reģistrē, uzņem un 
atskaita bērnus Madonas no-
vada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) izglītības iestādēs, 
kas īsteno pirmsskolas izglītī-
bas programmas (turpmāk – 
Iestāde).

2. Bērnus ar redzes, dzir-
des, valodas, garīgās veselības, 
fiziskās attīstības, jauktiem at-
tīstības traucējumiem, garīgās 
attīstības, tai skaitā smagiem 
garīgās attīstības vai vairā-
kiem smagiem garīgās attīs-
tības traucējumiem un soma-
tiskām saslimšanām, uzņem 
speciālās izglītības programmā 
Ministru kabineta noteiktajā 
kārtībā, pamatojoties uz vecā-
ku iesniegumu un pedagoģiski 
medicīniskās komisijas atzinu-
mu, kurā norādīta bērnam ie-
teicamā izglītības programma.

3. Bērnu uzņemšanas vecu-
mu katrā Iestādē nosaka Ies-
tādes nolikumā. Pirmsskolas 
izglītības programmu (turp-
māk – programma) bērni ap-
gūst līdz pamatizglītības iegu-

ves uzsākšanai. Atkarībā no 
veselības stāvokļa un psiholo-
ģiskās sagatavotības program-
mas apguves laiku var pagari-
nāt vai saīsināt par vienu gadu, 
pamatojoties uz vecāka vai bēr-
na likumiskā pārstāvja (turp-
māk – vecāki) iesniegumu un 
ģimenes ārsta vai psihologa at-
zinumu.

4. Bērnu no piecu gadu ve-
cuma sagatavošana pamatiz-
glītības uzsākšanai ir obligāta. 
Bērnu obligāto sagatavošanu 
pamatizglītības apguvei uzsāk 
tā kalendārā gada 1. septembrī, 
kurā bērnam aprit pieci gadi.

5. Bērnam programmas ap-
guvi nodrošina tikai vienā Ies-
tādē.

6. Pēc vecāku, Iestādes, pe-
dagoģiski medicīniskās ko-
misijas ierosinājuma un pa-
matojoties uz ģimenes ārsta 
atzinumu, obligātās izglītības 
vecuma bērns programmu var 
apgūt mājmācībā. Lai program-
mu apgūtu mājmācībā, bērnam 
jābūt reģistrētam Iestādē, kas 
vecākiem sniedz metodisku un 
konsultatīvu atbalstu darbam 
ar bērnu programmas apguvei 
mājās.

7. Iestāde programmas īs-
tenošanu plāno un organizē di-
vos posmos. Laikposmā no 1. 
septembra līdz 31. maijam no-
drošina mācību procesu valsts 
pirmsskolas izglītības vadlīni-
jās noteiktā pirmsskolas izglītī-
bas obligātā satura īstenošanai 
un bērnam plānoto sasniedza-
mo rezultātu apguvei, laikpos-
mā no 1. jūnija līdz 31. augus-
tam nodrošina mācību procesu 
bērna vispusīgas attīstības un 
iepriekšējā laikposmā iegūto zi-
nāšanu, izpratnes, pamatpras-
mju un caurviju prasmju, kā arī 
vērtībās balstītu tikumu un ie-
radumu nostiprināšanai.

8. Pašvaldība nosaka mi-
nimālo bērnu skaitu Iestādes 
grupā. Maksimāli pieļaujamais 
bērnu skaits grupā (tajā skaitā 
vasaras mēnešos) tiek noteikts 
saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumos noteiktajām higi-
ēnas prasībām izglītības iestā-
dēm, kas īsteno pirmsskolas iz-
glītības programmas.

II. Pieteikumu reģistrācijas  
kārtība

9. Bērnu reģistrācijas pietei-
kumu iesniegšana notiek Ies-
tādēs visu kalendāro gadu no 
bērna reģistrēšanas brīža (per-
sonas koda piešķiršanas) brī-
ža līdz pamatizglītības uzsāk-
šanai.

10. Pieteikumu uzskaiti veic 
Iestāde valsts izglītības infor-
mācijas sistēmā.

11. Lai bērnu pieteiktu re-
ģistrācijai Iestādē, vecāki klā-
tienē Iestādē iesniedz noteiktas 
formas reģistrācijas pieteiku-
mu (1. pielikums) divos eksem-
plāros, uzrādot savu personu 
apliecinošu dokumentu un bēr-
na dzimšanas apliecību vai no-
sūta reģistrācijas pieteikumu 
elektroniski uz Iestādes elek-
troniskā pasta adresi. Pieteiku-
mu elektroniski var nosūtīt gan 
izmantojot normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izveidotu ve-
cāka oficiālo elektronisko adre-
si, gan citu elektroniskā pasta 
adresi, ja pieteikums ir paraks-
tīts ar drošu elektronisko pa-
rakstu un tas satur laika zīmo-
gu.

12. Bērna likumiskie pār-
stāvji, kas nav vecāki, reģistrā-
cijas pieteikumu iesniedz tikai 
klātienē Iestādē un papildus 
savas personas apliecinošam 
dokumentam un bērna dzim-
šanas apliecībai uzrāda arī at-
bilstošu bāriņtiesas lēmumu 

vai pilnvaru.
13. Iestāde pieteikumus re-

ģistrē Valsts izglītības informā-
cijas sistēmā hronoloģiskā secī-
bā pēc pieteikuma saņemšanas 
laika 10 darba dienu laikā un 
glabā atbilstoši Iestādes lietu 
nomenklatūrai. Par elektronis-
ki saņemta pieteikuma reģis-
trācijas datumu un laiku tiek 
uzskatīts laiks, kad elektronis-
ki saņemtais pieteikums ir re-
ģistrēts Iestādes lietvedībā.

14. Pēc reģistrācijas pietei-
kuma aizpildīšanas Iestāde pie-
teikumā izdara atzīmi par tā 
saņemšanu un bērna reģistrā-
ciju un vienu pieteikuma ek-
semplāru izsniedz vecākiem. 
Elektroniski saņemta pieteiku-
ma gadījumā, Iestāde informā-
ciju par pieteikuma saņemšanu 
un reģistrēšanu nosūta uz elek-
troniskā pasta adresi, no ku-
ras saņemts reģistrācijas pie-
teikums.

15. Ja pēc pieteikuma aizpil-
dīšanas ir radušās izmaiņas no-
rādītajā informācijā vai bērns 
uzņemts citā izglītības iestādē, 
vecāku pienākums ir par to in-
formēt Iestādi.

16. Vecāki reģistrācijas pie-
teikumu var anulēt, iesniedzot 
attiecīgu iesniegumu Iestādes 
vadītājam Saņemot iesniegumu 
par pieteikuma anulēšanu, Ies-
tādes vadītājs veic attiecīgas iz-
maiņas Valsts izglītības infor-
mācijas sistēmā.

III. Bērnu uzņemšanas un grupu 
komplektēšanas kārtība

17. Iestādes vadītājs, atbil-
stoši brīvo vietu skaitam, katru 
gadu no 1. jūnija līdz 30. augus-
tam informē bērna vecāku par 
iespēju no 1. septembra uzņemt 
bērnu Iestādē. Iestādes vadītājs 
nodrošina informācijas nodoša-
nu, izmantojot reģistrācijas pie-

teikumā norādīto kontaktinfor-
māciju vai, ja tas nav iespējams, 
nosūta rakstisku informāciju 
uz reģistrācijas pieteikumā no-
rādīto deklarētās dzīvesvietas 
adresi.

18. Ja Iestādē ir brīvas vie-
tas, tad Iestādes vadītājs turpi-
na bērnu uzņemšanu visa ka-
lendārā gada laikā, piedāvājot 
vietu pieteikumu reģistrācijas 
secībā nākamajiem bērniem.

19. Bērnus Iestādē uzņem 
šādā secībā:

19.1. obligātās izglītības ve-
cumā esošie bērni;

19.2. normatīvajos aktos 
noteikto kategoriju darbinie-
ku bērni, ja ir izziņa no vecāka 
darba vietas;

19.3. bērni, kuru vecāki 
strādā attiecīgajā Iestādē;

19.4. bērni bāreņi un bēr-
ni, kuriem nodibināta aizbild-
niecība;

19.5. bērni, kuru brāļi vai 
māsas apmeklē attiecīgo Iestā-
di;

19.6. bērni no ģimenēm, 
kam ir trūcīgās vai maznodro-
šinātās ģimenes statuss;

19.7. daudzbērnu (trīs un 
vairāk bērni) ģimenes bērni 
(tajā skaitā, ja vienā mājsaim-
niecībā ir ārpusģimenes aprūpē 
vai aizbildniecībā esoši bērni);

19.8. bērni, kuru dzīvesvie-
ta deklarēta tajā Pašvaldības 
administratīvajā teritorijā (pa-
gastā, pilsētā), kurā atrodas iz-
glītības iestāde;

19.9. Pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā deklarētie 
bērni;

19.10. bērni, kuru deklarētā 
dzīvesvieta nav Pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā.

20. Bērni no citām pašval-
dībām tiek uzņemti tikai tad, 
ja ar vietām ir nodrošināti Paš-
valdības administratīvajā teri-
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torijā deklarētie bērni.
21. Lai bērnu uzņemtu Ies-

tādē, vecāki noslēdz līgumu ar 
Iestādi par bērnam sniedzama-
jiem pakalpojumiem. Bērna me-
dicīnisko karti (veidlapa 026/u) 
vecāki Iestādē iesniedz ne vēlāk 
par brīdi, kad bērns uzsāk Ies-
tādes apmeklēšanu.

22. Līguma saturu par bēr-
nam sniedzamajiem pakalpo-
jumiem Iestādēs apstiprina 
Pašvaldības izpilddirektors. Lī-
guma paraugi pieejami tīmekļa 
vietnē www.madona.lv sadaļā 
“Izglītība”. Pašvaldības izpild-
direktors saskaņo izmaiņas Ies-
tādes līgumā, ja apstiprinātā 
līguma saturs neatbilst konkrē-
tās Iestādes darbības specifikai.

23. Iestādes vadītājs ir atbil-
dīgs par grupu komplektēšanu 
līdz 31. augustam, izdodot rīko-
jumu par uzņemšanu, veicot at-
tiecīgās izmaiņas Valsts izglītī-
bas informācijas sistēmas datu 
bāzē un nepieciešamības gadī-
jumā rakstiski informējot bēr-
na vecāku par atteikumu uz-
ņemt bērnu Iestādē. Iestādes 
vadītājs izmaiņas attiecībā uz 
bērnu uzņemšanu Valsts izglī-
tības informācijas sistēmas da-
tu bāzē veic pēc nepieciešamī-
bas visa kalendārā gada laikā, 
ievērojot normatīvajos aktos no-
teiktos gadījumus un termiņus.

24. Pamatojoties uz vecāka 
iesniegumu, bērnam ir tiesības 
neapmeklēt Iestādi laika pos-
mā, kas nav garāks par vienu 
kalendāro gadu, saglabājot vie-
tu. Šajā gadījumā Iestādes vadī-

tājs rīkojas saskaņā ar šo notei-
kumu 18. punktu.

25. Ja vecāki vēlas mainīt 
vai pārtraukt bērna uzturēša-
nos Iestādē, vecāki iesniedz Ies-
tādes vadītājam rakstisku ie-
sniegumu.

26. Ja vecāks programmas 
apguvi savam bērnam izvēlas 
privātā izglītības iestādē un pre-
tendē uz Pašvaldības atbalstu 
privātās pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma nodrošināšanai, 
viņš ar iesniegumu vēršas Paš-
valdībā. Pašvaldībai ir tiesības 
piedāvāt vietu Pašvaldības Ies-
tādē, kas ir tuvāk bērna dekla-
rētajai dzīvesvietai, nekā vecāka 
izvēlētā privātā izglītības iestā-
de. Ja vecāks no vietas Pašval-
dības Iestādē atsakās, atbalstu 
privātās pirmsskolas izglītības 
pakalpojuma saņemšanai privā-
tajā izglītības iestādē nepiešķir.

IV. Diennakts režīma  
pakalpojuma sniegšanas  
kārtība

27. Iestāde šajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā var sniegt 
bērnam diennakts uzraudzības 
pakalpojumu.

28. Lēmumu par dien-
nakts uzraudzības pakalpoju-
ma sniegšanu vai pārtraukša-
nu pieņem Iestādes vadītājs.

29. Lai saņemtu diennakts 
uzraudzības pakalpojumu Ies-
tādē, kurā bērns ir uzņemts un 
kurā šāds pakalpojums ir pie-
ejams, vecāki iesniedz Iestādes 
vadītājam iesniegumu, norādot 
pamatojumu diennakts uzrau-

dzības nepieciešamībai un pie-
vienojot tam apliecinošus doku-
mentus.

30. Diennakts uzraudzības 
pakalpojumu sniedz:

30.1. ja bērns ir no sociālā 
riska ģimenes un sociālais dar-
binieks sniedzis atzinumu, ka 
diennakts uzraudzības pakal-
pojums Iestādē ir bērna intere-
sēs, tādējādi nodrošinot bērna 
dzīvībai un veselībai drošu vidi;

30.2. ja vecākiem ir maiņu 
darbs;

30.3. citos atsevišķos gadīju-
mos uz noteiktu laiku.

31. Par diennakts uzraudzī-
bas pakalpojumu Iestāde ar ve-
cākiem slēdz atsevišķu vieno-
šanos.

32. Iestāde pārtrauc dien-
nakts uzraudzības pakalpoju-
ma sniegšanu, ja saņemts:

32.1. vecāka iesniegums;
32.2. sociālā darbinieka vai 

citas atbildīgas institūcijas atzi-
nums, ka diennakts uzraudzī-
bas pakalpojums nav bērna in-
teresēs.

V. Rīcība bērna neattaisnota  
kavējumu gadījumā un bērnu at-
skaitīšanas kārtība

33. Bērna neattaisnota ka-
vējuma gadījumos (attiecībā 
uz obligātās izglītības vecuma 
bērniem) Iestādes vadītājs rī-
kojas atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par kārtību, kādā izglī-
tības iestāde informē vecākus, 
Pašvaldības vai valsts institū-
cijas, ja izglītojamais bez attais-
nojoša iemesla neapmeklē izglī-

tības iestādi.
34. Par attaisnojošu iemes-

lu uzskatāma bērna prombūt-
ne veselības stāvokļa paslikti-
nāšanās dēļ, ko apliecina ārsta 
izsniegta izziņa, Iestādes peda-
goģiskā procesa pārtraukums 
vasaras mēnešos vai citi gadī-
jumi, par kuriem vecāki Iestā-
di rakstveidā informējuši pirms 
plānotās prombūtnes.

35. Bērnu no Iestādes at-
skaita, pamatojoties uz vecāku 
iesniegumu, kas adresēts Iestā-
des vadītājam, vai kādā no no-
teikumu 36. punktā minētajiem 
gadījumiem.

36. Bērnu no Iestādes at-
skaita, ja:

36.3. bērns apgūst program-
mu citā Iestādē vai citas pašval-
dības izglītības iestādē;

36.4. bērns ir uzsācis pa-
matizglītības ieguvi;

36.5. bērns (izņemot obli-
gātās izglītības vecuma bērnu) 
Iestādi bez attaisnojoša iemesla 
nav apmeklējis mēnesi pēc kār-
tas vai divu mēnešu periodā ap-
meklēto dienu skaits ir mazāks 
par 30 dienām un vecāki nerea-
ģē uz Iestādes vadītāja nosūtī-
to brīdinājumu par to, ka bērns 
var tikt atskaitīts.

37. Par bērna atskaitīšanu 
Iestādes vadītājs izdod rīkoju-
mu un trīs darba dienu laikā 
veic izmaiņas Valsts izglītības 
informācijas sistēmā.

38. Iestāde vecākiem iz-
sniedz izziņu par programmas 
apguvi un bērna sasniegumu 
attiecībā pret pirmsskolas izglī-

tības vadlīnijās noteiktā obligā-
tā satura apguves plānotajiem 
rezultātiem aprakstošu vērtē-
jumu (2. pielikums) un līdz 31. 
augustam izdod rīkojumu par 
bērna atskaitīšanu no Iestādes.

VI. Faktiskās rīcības vai  
lēmumu apstrīdēšanas kārtība

39. Iestādes vadītāja lēmu-
mu vai faktisko rīcību var ap-
strīdēt Madonas novada paš-
valdības Administratīvo aktu 
strīdu komisijā. Iesniegums 
par lēmuma apstrīdēšanu ie-
sniedzams Pašvaldības lietvedī-
bā Saieta laukumā 1, Madonā, 
Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

40. Madonas novada pašval-
dības Administratīvo aktu strī-
du komisijas lēmumu var pār-
sūdzēt Administratīvajā rajona 
tiesā.

VII. Noslēguma jautājums
41. Atzīt par spēku zaudēju-

šiem ar Madonas novada paš-
valdības domes 2010. gada 26. 
jūnija lēmumu (protokols Nr. 
14, 32. p.) apstiprinātos saisto-
šos noteikumus Nr. 24 “Pirms-
skolas vecuma bērnu reģistrā-
cijas un uzņemšanas kārtība 
Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestādēs un pamat-
skolu pirmsskolas grupās”.

42. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā ar 2020. gada 1. jan-
vāri.

Pielikumi publicēti Mado-
nas novada pašvaldības mājas-
lapā.

Šī gada sākumā, līdz  
12. janvārim, Madonas novada 
pašvaldība aicināja ikvienu 
piedalīties nelielā aptaujā, 
izsakot viedokli par Jaunā 
gada sagaidīšanas tradīcijām 
un alternatīvām, 2021. gadu 
sagaidot.

Krāšņas raķetes gaisā – tas 
ir skaisti un saviļņojoši, tieši 
tamdēļ ik gadu Saieta laukumā 
gadumijā pulcējas tūkstošiem 
cilvēku. Taču nereti dzirdam 
viedokli, ka uguņošana – tā ir 
nauda vējā, bīstamība dzīvnie-
kiem un dabai. Arī starp Lat-
vijas pašvaldībām gadu mijā 
izskanēja varbūtība no uguņo-
šanas atteikties.

Ir zināms, ka ik gadu Ma-
donas novada pašvaldība Jau-
nā gada pirotehnikas salūtam 
izlieto ap 2500 EUR. Taču ap-
tauju veicām, lai uzzinātu ie-
dzīvotāju domas par tā nepie-
ciešamību, par iespējamiem 
citiem risinājumiem. Aptauja 
bija anonīma.

Sakām paldies par lielo at-
saucību, salīdzinoši īsā laika 
sprīdī saņēmām 742 elektronis-
ki aizpildītas un 2 – laikraks-
tā Stars aizpildītas anketas.
Prieks par aptaujā pārstāvē-
tajām visām vecuma grupām, 
vislielāko atsaucību iegūstot 
no 20–50 gadu vecuma ļaudīm.

Pēc iegūtajiem rezultātiem 
varam secināt, ka katru gadu 
salūtu apmeklē ap 28,4%, bet 
gandrīz katru gadu – 35,4% ie-
dzīvotāju, kas nozīmē, ka šī ik 
gadu ir visai ierasta tradīcija 

lielākajai daļa Madonas nova-
da iedzīvotāju, to viesiem, ra-
diem un draugiem.

Taču jautājumā par to, vai 
pirotehnikas salūts ir nepie-
ciešams, esam saņēmuši ļoti 
neviennozīmīgu vērtējumu – 
47,7% iedzīvotāju atbildēju-
ši – ka “jā”, savukārt, 
46,8% – ka “nē”. Do-
mas dalās. Cik 
daudz ir salūta 
piekritēju, tik-
pat daudz ir al-
ternatīvu un 
jaunu iespēju 
atbalstītāju.

Lielai daļai 
iedzīvotāju salūts 
patiešām ir kopā sa-
nākšanas iemesls un ik-
gadēja tradīcija. Tauta kopumā 
atzīst, ka 2500 EUR nav lieli fi-
nanšu resursi un neko esoša-
jā kārtībā nevajadzētu mainīt. 
Salūts rada svētku noskaņu, 
brīnuma gaidīšanas un satik-
šanās prieku. Tomēr pretē-
ju viedokli pauž tie, kuruprāt, 
salūts nebūtu jāfinansē no no-
dokļu maksātāju naudas. Par 
to, kā lietderīgāk šos naudas 
resursus izmantot – domas va-
ram sadalīt divās grupās: liels 
vairums iedzīvotāju salūta vie-
tā labprātāk redzētu vienotas 
koncepcijas izstrādi pilsētas un 
arī pagastu Ziemassvētku no-
formējumā, neizslēdzot iespēju 
piesaistīt māksliniekus, bagā-
tināt rotājumus, svētku deko-
rācijas un gaismas virtenes, 
veidot krāšņas instalācijās vai 
jaunus vides objektus, vairāk 

izgaismot ēkas, centrālo lauku-
ma, egli, lielākās ielas un po-
pulārākās pastaigu vietas. Šā-
dā veidā ieguldīta nauda gada 
tumšākajā laikā ienestu vai-
rāk gaismas cilvēkos un šādus 
rotājumus būtu iespējams bau-
dīt  daudz ilgāku laiku kā salū-

tu. 10 minūšu  vietā – 2 
mēnešu prieks. Savu-

kārt, otra daļa ie-
dzīvotāju labprā-
tāk šos finanšu 
līdzekļus no-
virzītu citiem 
mērķiem – pie-
mēram, dažā-

du sociālo jautā-
jumu risināšanai 

(slimiem bērniem, 
nabadzīgiem pensionā-

riem, invalīdiem), peldbaseina 
būvniecībai, dzīvnieku aizstā-
vībai, bērnu rotaļu laukumiņu 
uzlabošanai, ceļu remontiem, 
ēku atjaunošanai u.tml. Taču – 
ja salūtam līdzekļi tiek iegūti 
no uzņēmēju un  ziedotāju at-
balsta – iebildumi sarūk. 

Tāpēc būtiskākais ir izvēr-
tēt – vai mūsu mērķis ir atteik-
ties no salūta, lai ietaupītu (tā-
dā gadījumā to ne ar ko citu 
nevajadzētu aizvietot) vai tā-
pēc, lai mazinātu stresu dzīv-
niekiem  un piesārņojumu gai-
sā un meklētu citas, dabai, 
dzīvniekiem un cilvēkiem ne-
kaitīgākas alternatīvas.

Kā citas idejas, aizstājot 
salūtu, anketās tiek minētas 
gaismas šovi, lāzeršovi, taču 
iedzīvotāji apšauba to redzamī-
bu, salīdzinot ar salūtu. Ņemot 

vērā arvien biežāk esošās sil-
tās, bezsniega ziemas, tiek pie-
dāvāts variants arī par ūdens 
strūklaku šovu, gaismas (deg-
ļu) šovu līdzīgi kā tas ir bijis 
gaisa balonu festivālā. Pasau-
lē nupat moderni kļuvuši dro-
nu šovi, taču pašvaldības bu-
džets ir ierobežots un, lai gan 
šis varētu būt vienreizējs un 
unikāls – jāatceras, ka arī visai 
dārgs pasākums.

Lielai daļai iedzīvotāju lab-
patiktos kādu Latvijā atpa-
zīstamu mūziķu uzstāšanās, 
krāšņi priekšnesumi, koncerts 
Saieta laukumā (vairāki res-
pondenti izteikuši vēlmi pēc 
vērienīgas balles tieši gadumi-
jā Madonas kultūras namā vai 
sporta hallē), lustes, ugunsku-
ri, neliels tirdziņš ar gardu-
miem, karstajiem dzērieniem, 
karstvīnu, loterijas ar ieprie-
cinošām balvām – piemēram, 
dāvanu kartēm pasākumu ap-
meklēšanai Madonas kultūras 
iestādēs – kultūras namā, ki-
noteātrī, muzejā, varētu notikt 
tautas sadziedāšanās, karaoke, 
pat karnevāls. Kāpēc gan ne-
piešķirt Jaungada naktij maz-
pilsētā īpašu maģiskumu un  
burvību, pieaicinot cirka un 
burvju māksliniekus, izveido-
jot laimes aku vai piedāvājot ie-
spēju izliet laimi nākamajam 
gadam?

Jauka doma bijusi vairā-
kiem respondentiem – laika at-
skaite uz ēkas sienas no 10 līdz 
1, lai ikviens no jebkuras vie-
tas to saredzētu un saprastu – 
ir sācies Jaunais gads! Tas, do-

mājams, ir realizējams pat bez 
papildus izmaksām.

Iepriekšminētajos un dau-
dzos citos gadījumos salūta no-
zīme saruktu un to būtu iespē-
jams baudīt kaut uz ekrāna. 
Jāpiekrīt, ka ar salūtu grūti 
pārsteigt un tas vairs nav ne-
kas oriģināls, tomēr varbūt va-
ram meklēt iespējas salūta ide-
ju integrēt ar kādu jaunu, citu 
šova elementu?

Sakām paldies par viedok-
ļiem, izdomu un idejām, šis liek 
Madonas novada pašvaldībai 
analizēt iespējas un varbūt pat 
veikt daudz konkrētāku aptau-
ju vēlāk. Esam saņēmuši patie-
si daudz labu ierosinājumu.

Nevienas pārmaiņas neno-
tiek bez diskusijām un dažne-
dažādām replikām. Vienmēr 
kādam būs pretenzijas un ie-
bildumi. Taču ir skaidri sapro-
tams, ka nedrīkstam pazaudēt 
pašu galveno – kopābūšanu un 
satikšanās tradīciju, Jauno ga-
du sagaidot, tāpat arī mēs vē-
lamies apliecināt, ka, līdzīgi kā 
visā pasaulē cīnās par klimata 
pārmaiņām, arī mēs domājam 
par vides un ekoloģijas jautāju-
miem, kā arī, visbeidzot, mums 
rūp Jūsu viedoklis un arī turp-
māk labprāt šādu praksi iedzī-
votāju aptauju veidā izmanto-
sim, pieņemot visdažādākos 
lēmumus Madonas novada paš-
valdībā. 

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Attīstības nodaļas vecākā 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aptaujas “Jaunā gada sagaidīšana Madonā” rezultāti 
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Pamatojoties uz Madonas 
novada pašvaldības Madonas 
novada būvvaldes 2019. 
gada 31. oktobra lēmumu 
Nr. 389 (protokols Nr. 38, 
4. p.) un ievērojot Ministru 
kabineta 2014. gada 
28. oktobra noteikumos 
Nr. 671 “Būvniecības ieceres 
publiskās paspriešanas 
kārtība” noteikto, publiskai 
apspriešanai tiek nodota 
būvniecības iecere.

Būvniecības iecere pa-
redz Madonas estrādes jaun-
būvi un teritorijas labiekār-
tojumu zemesgabalā Egļu 
ielā 1, Madonā ar kadastra Nr. 
70010010917. Atbilstoši Ma-
donas novada teritorijas plā-
nojumam 2013.–2025. gadiem 
“Teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana” Madonas pil-
sētā nekustamais īpašums 
ar kadastra Nr. 70010010917, 
kur paredzēt būvēt estrādi un 
labiekārtot teritoriju, ir pub-
liskās apbūves teritorija.

Būvniecības ierosinātājs:  
Madonas novada pašvaldība

Sociālā dienesta 
informācija 
Madonas novada 
iedzīvotājiem
Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests informē 
par šā brīža aktuālajām 
izmaiņām.

Pamatojoties uz izmai-
ņām likumdošanā Latvijā 
sociālajā jomā 2020. gadā, 
Madonas novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests veica 
grozījumus saistošajos no-
teikumos Nr. 15 “Par Mado-
nas novada pašvaldības so-
ciālajiem pabalstiem”. Ar 
2020. gada 1. janvāri ir šā-
das izmaiņas: 

· pašvaldībā noteiktais 
garantētā minimālā izti-
kas (turpmāk – GMI) līme-
ņa nodrošināšanai pabalsts 
vienai personai ir 70 eiro 
mēnesī, (iepriekš pilngadī-
gai personai bija 55 eiro mē-
nesī, bet nepilngadīgai per-
sonai – 65 eiro mēnesī); 

· ģimene (persona) at-
zīstama par maznodrošinā-
tu, ja tās ienākumi uz kat-
ru ģimenes locekli (personu) 
mēnesī pēdējo trīs mēnešu 
laikā nepārsniedz 220 eiro, 
(iepriekš 200 eiro); 

· bārenim un bez vecā-
ku gādības palikušam bēr-
nam pēc ārpusģimenes ap-
rūpes beigšanās vienreizējs 
pabalsts patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai invalīdam kopš 
bērnības 245,38 eiro, (ie-
priekš 215 eiro) un pabalsts 
ikmēneša izdevumu segša-
nai invalīdam kopš bērnības 
122,69 eiro, (bija 110 eiro).

Aktualizējot projek-
ta “Vidzeme iekļauj” ietva-
ros sociālo pakalpojumu pie-
šķiršanas un saņemšanas 
kārtību, aicinām tās per-
sonas un bērnu likumiskos 
pārstāvjus, aizbildņus un 
aizgādņus, kuri ir izvērtēti 
DI projekta ietvaros un ku-
riem ir izstrādāts Individu-
ālais atbalsta plāns, vērsties 
Sociālajā dienestā Parka ie-
lā 4, Madonā pie sociālās 
palīdzības un sociālā darba 
nodaļas vadītājas Ritas Šuv-
cānes, tālrunis 20232979, 
lai var turpināt saņemt ne-
pieciešamos sociālās rehabi-
litācijas pakalpojumus.

Sociālais dienests bēr-
niem un jauniešiem ar funk-
cionālajiem traucējumiem 
2019. gadā nodrošināja paš-
valdības apmaksātu mūzi-
kas terapiju, smilšu terapiju, 
montesori, logopēdu, fiziote-
rapiju un Tomatis terapiju. 
Ar 2020. gadu tiek piedāvāts 
arī pašvaldības apmaksāts 
ergoterapeita pakalpojumus.  
Ar saistošajiem noteiku-
miem un sociālajiem pakal-
pojumiem var iepazīties Ma-
donas  www.madona.lv un 
saņemt skaidrojumu Sociā-
lajā dienestā Madonā Parka 
ielā 4, kā arī pie sociālajiem 
darbiniekiem.

Informāciju sagatavoja  
ILZE FĀRNESTE, 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja 

vietniece

Latvijas Ģeotelpiskās in-
formācijas aģentūra (turp-
māk – Aģentūra) ir Aizsardzī-
bas ministrijas pārraudzībā 
esoša valsts pārvaldes iestā-
de, kas saskaņā ar Ģeotelpis-
kās informācijas likumu un 
Ministru kabineta 2013. gada 
9. jūlija noteikumos Nr. 384 
„Latvijas Ģeotelpiskās infor-
mācijas aģentūras nolikums” 
noteiktajām funkcijām un 
uzdevumiem iegūst, sagata-
vo un atjaunina ģeotelpiskās 
informācijas pamatdatus, tai 
skaitā ģeotelpisko informāci-
ju, kas ietverta topogrāfiska-
jos plānos un topogrāfiskajās 
kartēs mērogu rindas 1:250 
000–1:2 000 ietvaros. 

Lūgums informēt novada 
iedzīvotājus un uzņēmējus, ka 
Aģentūras darbinieki minētā 
uzdevuma ietvaros laika pe-
riodā no 2020. gada marta līdz 
decembrim veiks topogrāfis-
ko karšu mērogā 1:10000 sa-
gatavošanu Madonas novada 
teritorijai, tas nozīmē – veiks 
teritorijas apsekošanu dabā – 
skatiet lauka apsekošanas 

Par lauka apsekošanas darbiem
grāfu grupa divu darbinieku 
sastāvā, kuri izpilda šādus uz-
devumus:

1. Pārbauda kartes lapas 
satura pilnību un precizitā-
ti atbilstoši karšu sagatavoša-
nas noteikumiem un situācijai 
apvidū.

2. Iegūst objektu rakstur-
lielumus, kas nav skaidri sa-
redzami ortofotokartē, vai 
parādījušies dabā pēc aerofo-
tografēšanas tos vizuāli ap-
skatot vai uzmērot. Objektu 
un to raksturlielumu mērīša-
na var tikt veikta ar mērlenti, 
tālmēru vai citiem ģeodēzis-
kiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū 
par neskaidrajām vietām un 
objektiem.

4. Nepieciešamības gadīju-
mā veic apvidus objektu foto-
grafēšanu (var tikt izmantots 
bezpilota gaisa kuģis – drons).

Lauka apsekošanas darbi 
var skart jebkuru vietu nova-
da teritorijā.

Informācija par Aģentū-
ru atrodama interneta vietnēs  
www.lgia.gov.lv un http://map.
lgia.gov.lv. 

shēmu.
Vēlamies norādīt, ka saska-

ņā ar Ģeotelpiskās informāci-
jas likuma 9. panta pirmo daļu, 
nekustamā īpašuma īpašnieks, 
tiesiskais valdītājs vai lietotājs 
neierobežo ģeodēzisko un kar-
togrāfisko darbu veikšanu sa-
vā īpašumā esošajā vai pārval-
dāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir 

darba apliecības, kuras nepie-
ciešamības gadījumā var uzrā-
dīt. Pārvietošanās notiek tikai 
ar Nacionālo bruņoto spēku 
automašīnām, kuras var atpa-
zīt pēc valsts reģistrācijas nu-
mura zīmēm, kas sākas ar bur-
tiem LA.

Kartogrāfiskās informā-
cijas atjaunināšanas ietvaros 
lauka apsekošanu veic karto-

Būvniecības ieceres publiskā 
apspriešana Madonas estrādes jaunbūvei 

Reģ. nr. 90000054572
Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads, LV4801.

Kontaktpersona – projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste I. Kārkliņa,  
tālr. 29324572.

Būvprojekta izstrādātājs:  
SIA “BL&projekti”
Reģ. Nr. 45403026924
Raiņa iela 34, Madona,  
LV 4801
Kontaktpersona –  
arhitekts J. Liepiņš,  
tālr. 27787759.

Ar būvniecības ieceres infor-
matīvajiem materiāliem no 
13.01.2020. līdz 10.02.2020. var 
iepazīties Madonas novada paš-
valdības Lietvedības nodaļā 
101. kabinetā un Būvvaldē 105. 
kabinetā Saieta laukumā 1, Ma-
dona, Madonas novadā, pirm-
dienās 8.00.–12.00 un 13.00–
18.00., otrdienās,  trešdienās 
un ceturtdienās 8.00.–12.00 un 
13.00–17.00, piektdienās 8.00.–
12.00 un 13.00–16.00.

Būvniecības ieceres pre-
zentācijas sanāksme notiks 
31.01.2020. plkst. 10.00 Mado-
nas novada pašvaldības domes 
ēkā, Saieta laukumā 1, Mado-
nā, 3. stāva zālē. 

Informāciju sagatavoja  
INESE SOLOZEMNIECE, 

Madonas novada pašvaldības 
projektu ieviešanas nodaļas 

speciāliste

Ēka paredzēta kā 
multifunkcionāla koncertzāle. 
Tās pamatforma veidota kā 
gliemežvāks. 
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Madonas novada Jaunatnes lietu gada balvas “Sudraba Gailis 2019” pasniegšanas 
ceremonija šogad notika 29. novembrī Ļaudonas kultūras namā, kuras laikā tika 
apbalvoti paši labākie un aktīvākie Madonas novada jaunieši.

Madonas pilsētā ar dažādiem notikumiem 2019. gada 11. novembrī tika atzīmēta Lāčplēša diena. Ikgadējā svecīšu iedegšana, lāpu gājiens, svinīgs koncerts un tam visam pāri – 
atmiņas un pieminēšana, patriotisms un mīlestība, sajūtas, godināšana un pateicība.

2019. gada 21. novembrī Latvijas Valsts prezidents Egils Levits Vidzemes reģionālās vizītes 
ietvaros apmeklēja Madonu, iepazinās ar jauno Tieslietu namu un Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas Laimas zālē tikās ar iedzīvotājiem.

Madonas novada pašvaldība 2019. gadu noslēdza, realizējot VARAM organizētajā 
konkursā “Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2018” iegūto naudas balvu – 5000 EUR 
nominācijā “Goda ģimeņu pašvaldība”.

2019. gada 11. decembrī svinīgos apstākļos tika atklāts Madonas tieslietu nams, kur 
turpmāk atradīsies Vidzemes apgabaltiesas tiesu nams Madonā un Vidzemes rajona 
tiesa Madonā, kā arī Valsts probācijas dienesta Madonas nodaļa. Jaunajā namā plāno 
pievienoties vēl Valsts zemes dienesta struktūrvienība un zvērināti tiesu izpildītāji.

2019. gada 15. novembrī Madonas pilsētas kultūras namā tika pasniegti 37 Madonas 
novada pašvaldības apbalvojumi – 21 personai Pateicības raksti un 15 personām un 
1  sabiedriskai organizācijai – Atzinības raksti.

2019. gada 13. decembrī Madonā notika Junior Achievement Latvia rīkotais pasākums – 
reģionālais Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “Cits Bazārs”, kurā tikās vairāk nekā 
70 mācību uzņēmumu.
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Jāņa Simsona Madonas mākslas 
skolā novembra mēnesī 
noslēgušās ESF projekta Nr. 
8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
īstenotās Jaunatnes iniciatīvu 
projekta “Pieredzēt mākslas 
pasaulē!” aktivitātes.

Gandrīz gada garumā pro-
jektā bija iesaistīti vairāk kā 
25 talantīgi, māksliniecis-
ki apdāvināti Madonas nova-
da skolu audzēkņi, kuri ieguva 
jaunas zināšanas un prasmes, 
iepazinās ar karjeras iespē-
jām mākslas un dizaina jomās. 
Svarīgi, ka projekts ir 100% fi-
nansēts no Eiropas Sociālā 
fonda līdzekļiem. Projekta lai-
kā tika apmeklētas vairākas 
Latvijas profesionālās māks-
las mācību iestādes – Rīgas Di-
zaina un mākslas vidusskola, 
PIKC NMV Jaņa Rozentāla 
Mākslas vidusskola, Latvijas 
Mākslas akadēmija, Rēzeknes 
Mākslas un dizaina vidussko-
la, Liepājas Mūzikas, māks-
las un dizaina vidusskola un 
Valmieras Dizaina un māks-
las vidusskola.  Projekta laikā 
jaunieši kopā ar vairākiem pe-

dagogiem darbojās un īsteno-
ja dažādas aktivitātes, aizritē-
jušas diskusiju pēcpusdienas, 
praktiskās darbnīcas, nomet-
ne, foto orientēšanās un nos-
lēguma pasākums “Jaunietis – 
jaunietim”, kā arī izveidota 
iedvesmas stāstus atspoguļojo-
ša sienas avīze, video stāsts un 
noformēta izstāde, kuru būs ie-
spējams aplūkot Madonas no-
vada pašvaldības telpās.

Skolu apmeklējuma laikā ie-
pazināmies ar izglītības prog-
rammām, guvām iespaidu par 
profesijas izvēli un piedalījā-
mies vairākās studentu nova-
dītās praktiskajās darbnīcās, 
spilgtākajā atmiņā visiem pali-
kusi šokolādes liešanas darbnī-
ca, Madonas mākslas skolas bi-
jušo audzēkņu Kristīnes Iļjinas 
un Renātes Plešas vadībā. Pro-
jekta gaidītākais notikums bija 
nometne, kur divu dienu laikā 
piedalījāmies vairākās aktivitā-
tēs un praktiskajās darbnīcās. 
Grafikas, smilšu animācijas, 
foto, datorgrafikas, laikmetī-
gās mākslas, dizaina,  ideju ģe-
nerēšanas darbnīcās, kopā ar 
jauniešiem darbojās vairāki 
mākslinieki un pedagogi – Vija 
Toča, Aiva Šmugā, I. Repša, M. 

Karlsons, K. Krastiņa, D. Mi-
siņš, K. Stafecka, M. Griestiņa, 
M. Broka, M. Putna-Zvirbule, 
Z. Gailīte.

Lielākais izaicinājums tika 
izvirzīts pašiem izveidot pasā-
kumu “Jaunietis – jaunietim”, 
kad dalībnieki vadīja iepriekš 
apmeklētās darbnīcas mainī-
tās lomās. Komandas atbildība 
un draudzīgā atmosfēra valdī-
ja visās skolas telpās, jaunieši 
ļāvās šokolādes liešanas, ani-
mācijas veidošanas, ideju ģene-

rēšanas darbnīcu aktivitātēm, 
novērtējot iegūtās zināšanas 
un prieku no kopā būšanas un 
darbošanās.

Projekts Madonas talantī-
gajiem jauniešiem ir bijis kā la-
ba iespēja pieredzēt sevi māks-
las pasaulē, iespējams daudzi 
ieraudzīja savus nākotnes mēr-
ķus, dēļ kuriem ir vērts turpi-
nāt un nepamest mācības, mā-
cīties labāk, projekta pieredzes 
stāsti ir veicinājuši izpratni par 
to, kā rast dzīvei motivāciju, 

nepadoties, noticēt sev, saska-
tīt savas stiprās puses, talan-
tus, meklēt izeju, risinājumus 
un doties tālāk. Paldies vi-
siem dalībniekiem un pedago-
giem par kopā pavadīto laiku, 
lai Jaunais gads mums laimes 
piku met, kas citiem sniegs, 
mums laimes mirdzums, dzī-
vot prieks! 

Informāciju sagatavoja 
KRISTĪNE ŠULCE,  
projekta vadītāja

Sākot no 2019.gada septembra, 
biedrība „Pauze AD”, kuras 
sastāvā pārsvarā darbojas  
jaunieši, realizē darbībā 
projektu „Mēs Tev ticam!”. 

Īsā laikā esam paspējuši iz-
darīt un piedzīvot plašu emoci-
ju gammu. Septembrī sākām 
plānot jauniešu iniciatīvas pro-
jektus, bet šobrīd jau varam 
uz tiem atskatīties kā notiku-
miem pagātnē. Vēl priekšā tik-
šanās ar hokejistu Mārtiņu Ci-
puli, kas jau devis piekrišanu 
ciemoties pie mums 25. jan-
vāri. Pie šiem, pašu jaunie-
šu rīkotajiem un realizētajiem 
pasākumiem, jāpiemin sadar-
bības apmācības un tikšanās 
ar aktrisi, modeli Ievu Floren-
ci Vīksni. Iedvesmojošs, pirms-
svētku laika notikums bija ku-
linārijas nodarbības ar Gerdu 
Garo, kad jaunieši cepa kēksi-
ņus un gatavoja burgerus.

Ar lielu sajūsmu un mīles-
tību gaidījām un darbojāmies 
sešās kanisterapijas nodarbī-
bās kopā ar kanisterapeiti Lanu 
Kunci un viņas mīluļiem diviem 

Sākot ar 2020. gada 8. janvāri, 
biedrība „Pauze AD” uzsāk 
projekta „Koklītes koklēja ezera 
malā”, projekta nr. 19-05-AL23-
AO19.2206-000011 realizēšanu. 

Jau notikusi pirmā nodar-
bība, kurā dalībnieki pamazām 
sāka saprast kokles valodu. 

Šī instrumenta skaņa patie-
sībā ir ļoti meditatīva un attīs-

ta ne tikai loģisko domāšanu 
un uzmanību to spēlējot, bet 
mazina stresu pašam spēlētā-
jam.

Nākamās nodarbības 20. un 

27. janvārī plkst. 15.00. Nodar-
bības plānotas katru pirmdienu 
līdz pat 25. maijam.

 Sīkāka informācija par nā-
kamajām nodarbībām pa tel. 

28893026. Pasniedzējs – Aivars 
Zariņš.

Informāciju sagatavoja  
DACE KALNIŅA

Degumnieku multifunkcionālajā centrā „13.km”

Noslēdzies projekts “Pieredzēt mākslas pasaulē!”

Koklēšanas nodarbības

sanbernāriem un  diviem kava-
liera karaļa Čārlza spanieliem. 
Suņi tika baroti, vesti pastaigā, 
mīļoti. Tāpat jaunieši piedalījās 
dažādās nodarbībās saistībā ar 
suņiem. Reizēm suņi bija jāmē-
ra, reizēm jāvēro un jāsalīdzina. 
Šīs nodarbības bija ļoti izzinošas 
un personību attīstošas.

Novembrī kopā ar Māri Olti 
devāmies krastingā gar Ogres 
upes krastiem. Mūs pārstei-

dza, ka tādas nogāzes un aina-
vas ir tepat, Ērgļos! Nedalītas 
simpātijas pieder arī Akmeņu-
pītei. Harizmātiskais gids Mā-
ris Olte ieinteresēja ikvienu no 
mums un pievarēt 15 km garu 
gājienu nebija grūti. Patīkami, 
ka dienas beigās piedzīvojām 
arī saulrietu, kura pavadīti at-
griezāmies Ērgļu stacijā, kur 
patīkamā gaisotnē cepām de-
siņas, dalījāmies iespaidos un 

baudījām siltu kakao. Mēs ai-
cinām ikvienu – nesēdi mājās, 
dodies dabā!

Pārdomas raisošs izrādījās 
diskusiju vakars „Es, Ošupes 
pagasta iedzīvotājs”. Neformā-
lā gaisotnē diskutējām par tē-
mām, kas mūs satrauc kā sava 
pagasta iedzīvotājus, ko mēs va-
rētu mainīt vai ietekmēt. Patī-
kami, ka jaunieši domā globāli, 
uztraucās par klimata pārmai-

ņām. Esam nolēmuši turpi-
nāt iesākto tradīciju piedalīties 
plogging skrējienos un popu-
larizēt riteņbraukšanas spor-
ta veidu, kā videi draudzīgu. 
Paralēli sarunām paši cepām 
pankūkas un gatavojām uzko-
das. Šādi pasākumi vienmēr sa-
liedē un motivē tālākam dar-
bam un mērķu sasniegšanai.

Informāciju sagatavoja  
DACE KALNIŅA

Īstenotas vairākas aktivitātes ar vienotu mērķi – atbalstīt jauniešus izvēlēties savu dzīves ceļu, kurš, 
iespējams, būtu ciešā saistībā ar mākslas jomu.

Izzinošā pārgājienā kopā ar Māri Olti. Tikšanās ar aktrisi, modeli Ievu Florenci Vīksni.
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Kad ikdienišķā nevērībā, 
“sērfojot interneta plašajos 
ūdeņos”, saskaries ar dienas 
ziņām, afirmācijām, pieredzes 
jeb iedvesmas stāstiem, daudz 
kas no visas šīs informācijas 
paslīd viegli garām, bet 
ir lietas, kuras ieķeras 
prātā un neliek mieru, liek 
pievērsties daudzkārt savām 
domām, rīcībai, liek izvērtēt 
likumsakarības, procesus. 

Es saprotu, cik svētīgi ir 
atrast tādu domu graudu, 
kurš liek domāt vienu dienu, 
otru un tu atceries to vēl ilgi, 
ilgi. Bet, kad atjēdzies un  sa-
proti, ka tas jau nepārprotami 
ietekmē un maina visu tavu 
dzīvi, tad sajūtas ir sirreālas. 

Kā tas notiek? Kas liek cil-
vēkam domāt? Kas liek rīko-
ties ? Kas tas ir par spēku? 

Ar šādu jautājumu gūzmu 
saskāros jau pirms daudziem-
gadiem, kad sāku mācīties un 
strādāt par skolotāju. Peda-
goģiskā darba gadiem pama-
zām krājoties, iegūstot neno-
vērtējamu pieredzi, nu, jau ir 
sasniegta virsotne. Esmu kal-
nā! Viss ir skaidri redzams. 
Tur augšā ir daudz svaiga gai-
sa! Domas iegūst citu lidoju-
mu un vērtību. Pati lielākā 
atklāsme ir tā, ka man ir ne-
izsakāms prieks dalīties ar ci-
tiem, par to, ko domāju, ko at-
zīstu par vērtīgu esam. Tā 
laikam notiek, kad krāts ir il-
gi un pamatīgi.  Tā laikam no-
tiek. 

Kas cilvēkam liek kāpt 
augstākajās virsotnēs? Kas 
liek invalīdam doties uz para-
olimpiskajām spēlēm pierādīt 
savu varēšanu. Kas neredzī-
gajam dod spēku iemācīties la-
sīt un pabeigt augstākās mā-
cību iestādes? Kas tas ir par 
spēku? Ieskatieties Ginesa re-
kordu grāmatā! 

Tā ir pašmotivācija! Paš-
suģestija jeb iedvesma – darīt 
vienkāršas un arī sarežģītas 
lietas.

Pirms jaunā 2019./2020. 
mācību gada, pavasarī, kā Ma-
donas pilsētas vidusskolas pe-
dagogs karjeras konsultants, 
uzsāku apmācības neiroling-
vistiskajā programmēšanā 
pie pasniedzēja, biznesa un ie-
dvesmas trenera (kouča) Ed-
gara Untāla. Kurss ilga tikai 
10 dienas, bet iegūtās pras-
mes un zināšanas tagad tik jā-
izmanto ikdienā, lai stimulētu 
skolēnu un arī skolotāju do-
māšanas modeļus, palīdzētu 
pašiedvesmoties un sasniegt 
izvirzītos mērķus.

Par to, kā būtu jāuzsāk ceļš 

pretī panākumiem un laimī-
gai dzīvei – uzaicināju E. Un-
tālu padalīties savā dzīves un 
darba pieredzē ar vidusskolē-
niem karjeras atbalsta pasā-
kumā “Tikties ar profesionā-
li!”. 

“Vai ir viegli runāt ar jau-
niešu auditoriju? Ieintere-
sēt un panākt, lai arī viņiem 
mirdz acis, runājot par nākot-
nes nodomiem, profesijas izvē-
li un karjeras iespējām?”

E.Untāls: “Tā ir liela at-
bildība! Jo jaunieši vienmēr 
ir visprasīgākā auditorija! Lai 
runātu par panākumu un lai-
mīgas dzīves  stratēģiju, vis-
pirms ir jānoskaidro pašam 
“Kas es esmu?”, “Ko es vēlos 
savā dzīvē sasniegt?”.

Ikviens skolēns, atnākot 
7 gadu vecumā uz skolu, pri-
māri saprot, ka bez prasmēm 
lasīt, rakstīt un rēķināt būs 
jāapgūst vēl daudz kas cits. 
Tas ir, pienākums regulāri ap-
meklēt skolu, respektēt skolas 
iekšējās kārtības noteikumus, 
cienīt un godāt skolotājus, ie-
gūt prasmes labā uzvedībā. 
Nemitīgi pilnveidot savus ta-
lantus vai spējas ārpusklases 
pasākumos, pulciņos, mākslas 
vai mūzikas skolā. 

Lai izvēlētos savas dzīves 
mērķi “Kas es būšu!” ir jāpa-
iet 12 gadiem vispārizglītojo-
šā skolā. Kādas prasmes? Kā-
dus talantus spodrināsim? 
Kādas sekmes vai sasniegu-
mus  iegūsim? Tas pirmkārt, 
būs atkarīgs no paša skolē-
na motivācijas un, otrkārt, arī 
no skolotāja vai audzinātāja 
prasmes ierosināt vēlmi sko-
lēnam mācīties un apgūt tos 
mācību priekšmetus, kuri būs 
nepieciešami, izvēloties nā-
kamo profesiju. Kā zināt, ku-
ri priekšmeti padziļināti jā-
apgūst? To noteiks pedagogs 
karjeras konsultants un paša 
skolēna izvirzītais mērķis.

Lūkojoties vismaz 10 gadus 
uz priekšu, jāatzīst, ka pasau-
le būs pavirzījusies visās jo-
mās neiedomājami ātrāk, kā 
spējam to iztēloties. Nākot-
nes profesijas darba tirgū būs 
polarizējušās un pārveidoju-
šās progresa virzienā – šofe-
ru, kurjeru un pastnieku vie-
tā strādās droni un bezšoferu 
automobiļi; ceļojumu un tū-
risma aģentu darbu pārņems 
cilvēki paši, izmantojot inter-
netu; lektoru, pedagogu, pro-
fesoru un treneru darbu veiks 
tiešsaistes kursu izstrādātāji, 
mācību nometņu organizatori, 
personības izaugsmes treneri. 
Pārmaiņas būs grandiozas. Jo 
viena no svarīgākajām pras-

mēm būs spēja visu laiku mā-
cīties. Mācīšanās kļūs piecas 
reizes ātrāka un efektīvāka. 

Tādēļ jau tagad, dārgie ve-
cāki un skolēni, jāapbruņojas 
ar stingru mērķtiecību, lai ap-
gūtu skolas mācību procesā 
spēju un vēlēšanos mācīties 
arvien jaunas lietas, nemitīgi 
pilnveidojot pašiniciatīvu un 
radošumu, kritisko domāša-
nu, optimizējot digitālo pras-
mju apgūšanu un pielietoša-
nu ikdienā un mācību procesā; 
neaizmirstot arī par sociāla-
jām prasmēm – pašdisciplīnu, 
pašmotivāciju un atbildību par 
sava darba rezultātu.

· Ko darīt, ja nesanāk tā, kā 
gribas, lai sanāk?

– “Jāizvērtē situācija, var-
būt tas, kā viss notika, galu 
galā ir labāk, kā pats biji savā 
galvā to izplānojis. Taču, ja to-
mēr nejūti vajadzīgo rezultā-
tu, tad mēģini citus veidus, kā 
panākt vēlamo.”

· Ko darīt, ja nav mērķa?
– “Manuprāt, mērķis rodas 

tad, ja tu jūti kādu vēlmi, ku-
ru īstenot, ja tev ir sapņi, ide-
jas par savu nākotni, ja tu zini 
savas vērtības. Tas nozīmē,  ja 
tiksi skaidrībā ar šīm lietām, 
tad arī mērķis radīsies.”

· Kur atrast laiku? 
– Diena ir tik gara, cik viņa 

ir, taču viss ir par to, kā tu iz-
manto šīs 24 stundas. Tas nozī-
mē, ka atsakoties no sev ne tik 
svarīgām lietām, varēsi vairāk 
pievērsties sev patiešām nozī-
mīgajam. /Linda Kaščuka/

“Tu nevari tikai tad, kad 
negribi! Kad gribi, tad va-
ri! Pozitīvo pārmaiņu spēks 
rodas kopā ar atbildību!” – 
E.Untāls.

Informāciju sagatavoja  
ELITA KALNIŅA, 

Madonas pilsētas vidusskolas 
pedagogs, karjeras konsultants

Biznesa un izaugsmes treneris Edgars Untāls karjeras atbalsta 
pasākumā ‘’Tikties ar profesionāli!’’ 2019. gada 30. oktobrī Madonas 
pilsētas vidusskolā.

Vēlies panākumus? Sāc!

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS GRANTU 
KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2020. GADĀ
Lai turpinātu pievilcīgas un atbalstošas uzņēmējdarbības  
vides veidošanu novadā, Madonas novada pašvaldība 
2020. gadā turpina īstenot 3 grantu konkursus novada uzņēmēju 
atbalstam:
• Biznesa ideju konkurss “Madona var labāk!”;
• Uzņēmēju sadarbības projektu konkurss;
• Grantu konkursu “Sertifikācijas un standartu ieviešana 

uzņēmumā”
Projektu pieteikumu pieņemšana sāksies no 01.02.2020. un to 
izskatīšana 2020. gadā tiek noteikta 5 reizes gadā.  
Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi ir līdz:
• 28.02.2020. plkst. 16.00;
• 30.04.2020. plkst. 16.00;
• 30.06.2020. plkst. 16.00;
• 31.08.2020. plkst. 16.00;
• 30.10.2020. plkst. 16.00.

Ar konkursu nolikumiem un pieteikumu sagatavošanas un 
iesniegšanas kārtību var iepazīties www.madona.lv:
Konsultācija par konkursu vai pieteikuma sagatavošanu pieejama 
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, 109. kabinetā, Saieta 
laukumā 1, Madonā, telefoniski +371 20204906, vai e-pastā:  
ilze.vogina@madona.lv.   
Par klātienes konsultācijas laiku iepriekš vienoties. 
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Viens no mūsdienīgas izglītības 
stratēģiskajiem mērķiem ir 
motivēt skolēnus apzinātai 
karjeras izvēlei un radīt 
izpratni par nepieciešamību 
mācīties visa mūža garumā.

Madonas Valsts ģimnāzi-
jā karjeras izglītības darbs no-
tiek, izmantojot daudzveidī-
gus mācīšanās paņēmienus 
un tehnoloģijas, akcentējot ap-
gūstamo zināšanu un prasmju 
sasaisti ar reālo dzīvi. Karje-
ras izglītības jautājumi tiek 
integrēti skolas audzināšanas 
darbā un mācību priekšme-
tu stundās, interešu izglītības 
nodarbībās, ārpusskolas pasā-
kumos, projektu darbā, skolē-
nu mācību uzņēmumu (SMU) 
darbībā un citās aktivitātēs. 

Ģimnāzistu atsauksmes 
un ieteikumi karjeras izglītī-
bas darbā liecina, ka visvai-
rāk skolēniem ir nepieciešams 
atbalsts karjeras lēmuma pie-
ņemšanā. Tas nozīmē, ka sko-
lēnam ir jārod atbildes uz 
vairākiem būtiskiem jautāju-
miem: Kas mani patiesi inte-
resē un šķiet dzīvē svarīgs? 
Vai manas zināšanas un spē-
jas atbilst interesējošai profe-
sionālajai jomai? Kura varētu 
būt man piemērotākā profesi-
ja? Kurā izglītības iestādē var 
apgūt izvēlētajai profesijai ne-
pieciešamās zināšanas un 
prasmes? Kas man jādara jau 
tagad, lai sasniegtu izvirzīto 
mērķi? Lai skolēniem palīdzē-
tu nonākt līdz izsvērtam kar-
jeras lēmumam, nepieciešams 
sniegt pēc iespējas vairāk in-
formācijas un attīstīt prasmi 
neapmaldīties šajā informāci-
jas plūsmā, bet kritiski izvēr-
tēt, analizēt un atlasīt sev no-
zīmīgo.

Papildu iespējas karjeras 
izglītībā sniedz iesaistīšanās 
Eiropas Savienības fondu dar-
bības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.5. spe-
cifiskā atbalsta mērķa “Uzla-
bot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un 

profesionālās izglītības iestā-
dēs” projektā “Karjeras at-
balsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs”. 
Šajā mācību gadā, izmantojot 
projekta finansējumu, Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 7. kla-
šu skolēni devās mācību eks-
kursijā uz Līgatnes dabas 
takām, lai tuvāk iepazītu pro-
fesionālo jomu “Cilvēks un 
daba”, 8. klašu skolēni karje-
ras atbalsta pasākuma “Aiz-
raujošas profesijas uz zemes 
un gaisā” ietvaros apmeklē-
ja Starptautisko lidostu “Rī-
ga” un kosmētikas ražotni 
“Madara Cosmetics”, bet 10. 
klašu skolēni izzinošā ekskur-
sijā “Izglītības un karjeras ie-
spējas Valmierā” iepazinās 
ar  studiju iespējām Vidzemes 
Augstskolā,  daudzveidīgām 
profesijām un tām raksturīgo 
darba vidi Valmieras drāmas 

Jēkabpils Agrobiznesa koledža
BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBA

Dzirnavu iela 1, Barkava, Barkavas pagasts,  
Madonas novads, LV4834 

Tālr. 64807215, e-pasts: barkava@jak.lv
www.barkava.jak.lv

INFORMĀCIJAS DIENAS 
JAK BARKAVAS 

STRUKTŪRVIENĪBĀ
21. februārī, 27. martā, 24. aprīlī plkst. 9.00.

2. aprīlī, plkst. 10.00 “Karjeras Bums – 2020”
Nāc un nodibini kontaktus ar 2020./2021. mācību 

gada jaunajām izglītības programmām!

Ceļā uz savu mērķi
 

teātrī, Valmieras stikla šķied-
ras rūpnīcā un Vidzemes tele-
vīzijā. 2. semestrī karjeras iz-
glītības ekskursijā ar ievirzi 
valsts pārvaldes jomā dosies 
12. klases, bet 11. klases jau-
nieši apmeklēs izstādi “Skola 
2020”, lai  pamatīgāk izpētītu 
turpmākās izglītības iespējas 
Latvijā un  ārzemēs.   

Izglītības iespēju iepazīša-
nai Madonas Valsts ģimnāzija 
tradicionāli organizē Karjeras 
dienu, kurā aicināti piedalī-
ties arī skolēni no  citām Ma-
donas,  Cesvaines, Lubānas, 
Ērgļu un Varakļānu novada 
vidusskolām. Tā ir lieliska ie-
spēja tepat uz vietas tikties 
ar Latvijas populārāko augst-
skolu un koledžu pārstāvjiem, 
lai vairāk uzzinātu par piedā-
vātajām izglītības program-
mām, studiju procesa norisi, 
iestājpārbaudījumiem, studi-
ju maksu un citiem svarīgiem 
aspektiem, kā arī individu-
ālās pārrunās uzdotu intere-
sējošos jautājumus. Šajā mācī-
bu gadā Karjeras dienā notika 
27. novembrī,un tajā piedalījās  
trīspadsmit augstskolu un di-
vu koledžu pārstāvji. Visvai-
rāk apmeklētas bija tikšanās 
ar Latvijas Universitātes, Rī-
gas Tehniskās universitātes, 
Rīgas Stradiņa universitātes, 
Latvijas Nacionālās aizsar-
dzības akadēmijas, Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijas, kā 
arī Ekonomikas un kultūras 
augstskolas pārstāvjiem. Kar-
jeras dienas ietvaros skolē-
niem tika piedāvāta arī iz-
glītojoša Banku augstskolas 
lekcija par nodokļu sistēmu 
Latvijā un pašizaugsmes tre-
neru D.Zaltana un V.Saulītes 
vadīta nodarbība “Nākotnes 
profesijas un mans ceļš”.  Šajā 
mācību gadā valstī organizē-
tās Karjeras nedēļas tēma bi-
ja “Nākotnes profesijas”, tādēļ 
arī Madonas Valsts ģimnāzi-
jas 10.–12. klašu skolēni, gata-

vojoties Karjeras dienai, veido-
ja  radošu video materiālu par 
nākotnes TOP 10 profesijām, 
nākotnes darbavietu un profe-
sionālo aprīkojumu, nākotnes 
darba tirgū nepieciešamajām 
prasmēm, zināšanām un rak-
stura īpašībām, par nākotnes  
skolu, skolotājiem un skolē-
niem. Interesanti, ka jaunieši, 
novērtējot tehnoloģiskā prog-
resa lielo ietekmi, vienlaikus 
apzinās “cilvēciskā faktora” 
nozīmi, kā arī cilvēka vadošo 
lomu un atbildību nākotnē.

Jauniešu sekmīgai integ-
rācijai nākotnes darba vidē ļo-
ti svarīga ir sadarbība starp 
skolu un sabiedrību. Šajā zi-
ņā ļoti vērtīgs un visā pasau-
lē populārs karjeras atbalsta 
pasākums ir Ēnu diena, kad 
skolēni atrod un apmeklē izvē-
lētu darbavietu un dienas lai-
kā “ēno” kādas profesijas pār-
stāvja darbu un pienākumus. 
Šogad Ēnu diena notiks 12. 
februārī, un šobrīd jau ir sāku-
sies skolēnu pieteikšanās ēno-
šanai. Nav jābūt sabiedrībā 
plaši pazīstamai personai, lai 
kļūtu par ēnojamo profesionā-
li kādam skolēnam. Būtiski ir 
labi pārzināt savu darbības jo-
mu un palīdzēt ēnotājam iepa-
zīties ar reālo darba procesu, 
pienākumiem, to izpildei ne-
pieciešamajām zināšanām un 
prasmēm, kā arī, daloties savā 
karjeras pieredzē, rosināt sko-
lēnus apzināties saistību starp 
izglītību un veiksmīgu kar-
jeru. Dzirdot jautājumu “Vai 
drīkstu Jūs ēnot?”, aicinām 
būt atsaucīgiem un atbalstīt 
skolēnus – ēnotājus, ļaujot vie-
nu dienu kļūt par jūsu “Ēnu” 
un tādā veidā sekmēt jauniešu 
karjeras attīstības ceļu!  

Par ēnojamo profesionāli 
bērnam var būt arī vecāki. Pa-
tiesībā vecāku “ēnošana” ne-
apzināti notiek ne tikai Ēnu 
dienā, bet visu laiku. Ģime-
nē saņemtajai pieredzei ir ļoti 

liela nozīme bērnu priekšsta-
tu veidošanās procesā par dzī-
ves vērtībām un karjeras mēr-
ķiem. Vecāki var būt labākie 
padomdevēji, uzticības perso-
nas, arī iedrošinātāji, jo visla-
bāk pazīst sava bērna rakstu-
ru, temperamentu, spējas un 
vajadzības. Motivējoši vecāki 
iedvesmo bērnu sasniegt vai-
rāk, iedrošina piedalīties pa-
sākumos, kuru mērķis ir uz-
labot viņu sasniegumus skolā, 
tādējādi paaugstinot viņu ini-
ciatīvu un pašapziņu, vecāki 
runā ar bērnu par viņa sap-
ņiem un nākotnes nodomiem, 
cienot bērna intereses un ne-
uzspiežot savu viedokli, kopīgi 
aplūko dažādas alternatīvas, 
to priekšrocības un trūkumus, 
iespējamo problēmu risināju-
ma iespējas.

Vecāku un sabiedrības at-
balstu esam izjutuši, organizē-
jot ne tikai karjeras izglītības 
pasākumus, un ceram uz veik-
smīgu sadarbību arī turpmāk. 
Pavasarī ģimnāzijas skolēni tu-
vāk iepazīs dažādas profesijas 
un karjeras iespējas Madonas 
pilsētā un novadā, savukārt, 
vasarā daļa jauniešu ir ieplāno-
juši arī pastrādāt un nopelnīt 
savu algu. Būsim ļoti pateicī-
gi visiem atsaucīgajiem uzņē-
mējiem, iestāžu vadītājiem un 
darbiniekiem, kas gatavi dalī-
ties savā karjeras pieredzē un 
palīdzēt jauniešiem sastapt sa-
vu nākotnes profesiju! 

Skolēniem ceļā uz savu 
mērķi vēlēsim maksimāli iz-
mantot viņiem sniegto atbal-
stu un būt gataviem investēt 
savu laiku un pūles patstā-
vīgam izziņas un pašizpētes 
darbam, mērķu plānošanai un 
apzinātai sevis pilnveidei.

 Informāciju sagatavoja  
SARMĪTE JANSONE, 

Madonas Valsts ģimnāzijas 
pedagogs karjeras konsultants

8. klases ekskursija uz starptautisko lidostu “Rīga”.



Madonas Novada Vēstnesis  11 
                  2020. gada janvāris   Aktuāli

No 1. līdz 22. februārim 
Konferenču zālē aicinām 
aplūkot Latvijas Sporta muzeja 
izstādi “Pa Haralda Blaua 
pēdām”, bet no 24. februāra 
līdz 19. martam būs apskatāma 
Praulienas pagasta veidotā 
izstāde par režisoru Rūdolfu 
Baltaisvilks.

8. februārī pulksten 12.00 
Uzziņu lasītavā aicinām uz 
tikšanos ar madonieti Mada-
ru Smalko, kura vairākus ga-
dus darba pieredzi guvusi Ķīnā, 
paspējot iepazīt Ķīnas kultū-
ru, nacionālās īpatnības, ap-
ceļot lielvalsti, to dokumentē-
jot fotogrāfijās. Tikšanās laikā 
Uzziņu lasītavā uzzināsim par 
M. Smalkās spilgtākajiem Ķī-
nas iespaidiem, kopīgi atklā-
sim fotogrāfiju izstādi “Ķīnas 
ainiņas”. Aktivitāti “Migrāci-
ja. Kas motivē atgriezties?” or-
ganizē Europe Direct informā-
cijas centra Gulbenē Madonas 
informācijas punkts, kurš atro-
das Madonas novada bibliotē-
kas telpās.

Apmeklētājiem 2020. gadā 
līdzņemšanai piedāvājam vai-
rāk kā 60000 izdevumus, 89 
periodisko izdevumu nosauku-
mus, 108 spēles, 1218 audiovi-
zuālos materiālus; iedvesmo-
jošus pasākumus; bezmaksas 
piekļuvi datoriem; drukāša-
nas, kopēšanas, skenēšanas, 

termoiesiešanas, dokumentu 
iesiešana ar spirāli pakalpoju-
mus un mājīgas telpas, kur sa-
tikties, izglītoties un pavadīt 
savu brīvo laiku. 

Kopš pagājušā gada ir pie-
audzis bibliotēkas pakalpoju-
mu klāsts. Madonas novada 
bibliotēka sadarbībā ar Latvi-
jas Neredzīgo bibliotēku piedā-
vā un nodrošina jaunu pakalpo-
jumu – iespēju lasīt cilvēkiem 
ar redzes traucējumiem. Ja pēc 
acu operācijas  lasīšana ir iero-
bežota vai radušās redzes prob-
lēmas un  lasīšana parastajā ie-
spieddrukā sagādā grūtības, 
tad ir pieejama literatūra jums 
pielāgotā formātā – audiogrā-
matas (klausāmgrāmatas) vai 
grāmatas palielinātā drukā. 

Ikvienu aicinām atnākt uz 
bibliotēku, un mēs jums palī-
dzēsim vajadzīgo literatūru at-
rast Latvijas Neredzīgo biblio-
tēkas elektroniskajā katalogā. 
Ja jums nav iespēju atnākt uz 
bibliotēku, lūgums piezvanīt 
(t.: 64821268, 29471956) un 
šo pakalpojumu mēs nodroši-
nāsim attālināti. Literatūras 
piegādi nodrošinām bez mak-
sas starpbibliotēku abonemen-
ta ietvaros ar Latvijas pasta 
starpniecību. Latvijas Neredzī-
go bibliotēkas krājums tiek re-
gulāri papildināts  ar jauniegu-
vumiem. Tomi Kinnuns “Četru 
ceļu krustojums”, Dina Džefe-
risa “Safīra atraitne” Dace Ju-
dina “Devītais”, Hūvere Kolīna 
“Veritija”, “Klusie vēstures vei-
dotāji: ievērojami cilvēki, par 
kuriem skaļi nerunā”. Tie ir ti-

kai daži jaunieguvumi, ko bib-
liotēka piedāvā gan audiogrā-
matas formātā, gan palielinātā 
drukā.

Aicinām arī izmantot pa-
kalpojumu – grāmatu piegāde 
mājās (t.: 64821268, 29471956). 

Ikvienam reģistrētam bib-
liotēkas lietotājam ir iespēja 
izmantot bibliotēkas abonētās 
datubāzes, 3td e-GRĀMATU 
bibliotēku www.3td.lv, kas ik 
nedēļu tiek papildināta ar 3 jau-
nām elektroniskajām grāma-
tām. Viss, kas nepieciešams, lai 
reģistrētos 3td e-GRĀMATU 
bibliotēkā ir bibliotēkas pie-
šķirtie autorizācijas dati (lie-
totājvārds un parole), ja Jums 
šādu datu nav vai tie ir aizmir-
sušies, jautājiet mums.

Skolām visa gada garumā 
piedāvājam mācību kursu “Ie-
vads informācijas meklēšanā”, 
kura laikā jaunieši tiek iepazīs-
tināti ar kvalitatīvas informāci-
jas meklēšanu internetā – biblio-
tēkas abonētajās datubāzēs un 
citās zinātnisko darbu izstrādes 
procesā noderīgās vietnēs. 

Tāpat piedāvājam bērniem 
un jauniešiem ielūkoties visos 
bibliotēkas stāvos un iepazīties 
ar bibliotēkā pieejamajiem in-
formācijas avotiem, iesaistoties 
interaktīvā spēlē “Atrodi bib-
liotēkā”. Uz abām aktivitātēm 
lūgums pieteikties iepriekš: 
64820912, esip@madona.lv. 

Informāciju sagatavoja  
DAIGA POČA-LAPIŅA,  

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Jāņa Simsona Madonas Mākslas skolas  
animācijas konkursa

NOLIKUMS

Konkursa tēma:

“Zaļais izaicinājums’’
Konkursa mērķis: 
• Pilnveidot dalībnieku prasmes animācijas jomā.
• Rūpēties par bērnu un jauniešu veidoto animācijas 

filmu demonstrēšanu un virzīšanu publikā.

Konkursa rīkotājs:
Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola.

Konkursa dalībnieki:
Bērni un jaunieši trīs vecuma grupās, kā arī (individu-
ālie darbi / grupu darbi):
• 10–12 gadi
• 13–14 gadi 
• 15–16 gadi

Darbu iesniegšanas kārtība:
• Dalībnieki izstrādā animāciju līdz 2020. gada  

1.  martam
• Izveidotās animācijas līdz 1. martam nosūta uz ad-

resi animacija_madona@inbox.lv
• Darbi iesniedzami kādā no video formātiem
• Animācijas ilgums – max. – 3 min.
• Iesniedzot animācijas darbus jānorāda – (autora(u) 

vārds, uzvārds, vecums, multfilmas nosaukums, 
neliels apraksts (anotācija) par animāciju, pārstā-
vētās mācību iestādes nosaukums, kontakttālrunis 
un e-pasts)

Vērtēšanas kritēriji:
• Izstrādātās animācijas mākslinieciskā kvalitāte
• Oriģinalitāte
• Mūsdienām aktuāls temats
• Darba atbilstība konkursa tēmai
• Nolikumam atbilstošs darba noformējums 

Vērtēšanas kārtība:
• Iesūtītos darbus laika posmā no 2020. gada 1. mar-

ta līdz 2020. gada 10. martam izvērtēs žūrijas ko-
misija (mākslas skolas skolotāji un pieaicinātie vēr-
tētāji)

• Katrā vecuma grupā tiks noteiktas trīs labākās 
animācijas filmas

Konkursa rezultātu paziņošana un apbalvošana:
• Konkursa rezultāti tiks paziņoti Madonas mākslas 

skolas sociālo tīklu lapā, kā arī ar labāko darbu au-
toriem vai skolotājiem sazināsies telefoniski 

• Balvu pasniegšana svinīgā pasākumā ar kopīgu 
animācijas filmu skatīšanos, diplomiem un balvām

No 2020. gada 31. janvāra 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja izstāžu zālēs, 
Skolas ielā 10a, būs skatāma 
Kanādas mākslinieces Dianes 
Hiskoks izstāde “Ikviens ir 
kāds?”.

Diane Hiskoks (Diane His-
cox) ir kanādiešu māksliniece, 
kura pagātnē darbojusies ju-
risprudencē. Pašlaik strādā un 
mācās Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Viņas darbi izstādī-
ti Kanādā (Otavā, Frederikto-
nā, Halifaksā un Toronto) un 
Amerikas Savienotajās Val-
stīs (Losandželosā, Atlantā 
un Aleksandrijā, Luiziānā). Šī 
būs otrā mākslinieces izstā-
de Latvijā. Izstādē eksponē-
tie darbi radīti laika posmā no 
2017. līdz 2018. gadam.

Izstādē būs apskatāma 
gleznu sērija “Ikviens ir kāds”, 
kurā māksliniece ir pētīju-
si bezpajumtnieku tēmu. Ko-
lekcijas nosaukums ir ar pozi-
tīvu noskaņu: “šīs IR mājas”, 
pretstatā „bezpajumtniecī-
bas” normatīvajai uzbūvei, 
kas identificē iedzīvotājus un 
tajā esošos indivīdus to trūku-
ma dēļ. Ar šo sēriju mākslinie-
ce cer pievērst skatītāju uzma-
nību tam, ka katrs no mums ir 
vērtīgs, vai mēs dzīvojam gu-
ļammaisā, kastē vai savrup-
mājā. Tas ir arī atgādinājums, 
ka garīgi cilvēki bieži izvēlas 
dzīvot lielā nabadzībā. Visbei-
dzot, tā ir sabiedrības kritika, 

kas pieļauj šādu nevienlīdzību.
“Es izvēlējos materiālus, 

zelta lapas un eļļas krāsas, ku-
rus tradicionāli izmanto svē-
tam priekšmetam vai pres-
tižam priekšmetam,” sacīja 
Hiskoksa. “Es uzskatu, ka ik-
vienam ir tikpat liela vērtība 
kā visprestižākie cilvēki mūsu 
sabiedrībā.”

Gleznu sērijā “Īrisi” māks-
liniece vēlas atspoguļot garī-
go un emocionālo pauzi, kura 
bija vajadzīga, pēc iepriekšē-
jās darbu sērijas. Šie darbi ir 
personīgi un meditatīvi. Savu-

kārt, darbu sērija ar nosauku-
mu “Māksla Amerikā” atspo-
guļo mākslinieces izjūtas par 
attiecībām starp kapitālu un 
mākslu.

Esat aicināti izstādi apmek-
lēt līdz 2020. gada 15. martam, 
lai redzētu, ka skaistums ir at-
rodams visnegaidītākajās vie-
tās un sejās.

Informāciju sagatavoja  
LINDA BAKMANE, 

Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja 

Mākslas izstāžu kuratore

Madonas novada bibliotēka piedāvā

Izstāde par bezpajumtnieku tēmu
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                     2020. gada janvāris Afi ša

Madonas novada pašvaldība un Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola ielūdz Jūs uz „Sporta lau-
reāts 2019” apbalvošanas ceremoniju, kas notiks 2020. gada 1. februārī plkst. 18.00 Madonas nova-
da, Sarkaņu pagasta „Kalnagravās”.

PROGRAMMĀ:
17.30–18.00 – ierašanās, sarunas
18.00–21.00 – „Sporta laureāts 2019” apbalvošanas ceremonija
21.00–21.30 – Sarunas, fotografēšanās

Pēc pasākuma plkst. 22.00 – balle (iespēja rezervēt galdiņus, t. 29424739). Darbosies kafejnīca.
Sporta laureātu saraksts atrodams interneta vietnē www.madona.lv.

27. februārī plkst. 19.00 
Madonas pilsētas kultūras 
namā Džeza mūzikas vakarā 
uzstāsies Jérémie Piazza & 
Journal Intime (Francija) ar 
koncertprogrammu PLAYTIME 
un Deniss Pashkevich Quartet 
(Latvija) ar oriģinālmūzikas 
un pasaules slavenu džeza 
standartu programmu.

Jérémie Piazza & Journal 
Intime  

Kad virtuozais pūtēju trio 
Journal Intime satiekas ar 
dvēselisko bundzinieku  Jéré-
mie Piazza – ir laiks spēlēt! Vi-
ņu fantāzijas lidojumā Djūks 
Elingtons (Duke Ellington) sa-
tiekas plecu pie pleca ar Džimi-
ju Hendriksu (Jimi Hendrix). 
Brīvi cirkulējošas skaņas un 
neparasti toņi; vienlaicīgi prie-
cīgs un melodisks; moderns un 
brīžiem psihodēlisks skanē-
jums plūst cauri visai koncert-
programmai. Dziļi saknēs un 
augstu mākoņos – tik uzmun-
drinošs džeza mūzikas piedā-
vājums no Francijas. 

Deniss Pashkevich 
Quartet  

Denisa Paškeviča vārds 
Latvijas (un ne tikai) džeza 
mīļotāju aprindās komentā-

rus neprasa, tomēr viņa rado-
šās darbības daudzveidību un 
atzinīgos novērtējumus nevar 
nepieminēt.

Deniss Paškevičs ir viens 
no Baltijas vadošajiem džeza 
mūziķiem – saksofonists, flau-
tists, komponists, producents 
un skolotājs mūsdienu impro-
vizācijas un džeza mūzikā. 

Deniss Paškevičs ir viens 
no retajiem Baltijas reģiona 
māksliniekiem, kurš iekļauts 
Eiropas Džeza ģimenes kokā, 
kur minēts kā sava, unikāla 
stila pamatlicējs Latvijā. 

Deniss piedalījies vairāk 
nekā 50 albumu ierakstos. Al-
bums “Variations”, kas ierak-
stīts kopā ar leģendāriem mū-
ziķiem – Vyacheslav Ganelin
un Arkady Gotesman, saņē-
mis 4 zvaigžņu vērtējumu pa-
saules slavenajā džeza žurnālā 
“Downbeat”. 

Koncerts 2 daļās, pie galdi-
ņiem.

Biļetes pieejamas: Madonas 
pilsētas kultūras nama kasē 
un visās “Biļešu Paradīzes” 
kasēs.

Vecuma ierobežojums: līdz 
12 gadu vecumam koncertu 
apmeklēt neiesakām.

Organizē: Madonas novada 
pašvaldība sadarb ībā ar Fran-
cijas institūtu Latvijā.

Džeza mūzikas vakars
Madonas pilsētas kultūras namā
Turpinot Madonas novada pašvaldības un Francijas institūta 
Latvijā ilggadējo sadarbību, piedāvājam Madoniešiem un viesiem 
baudīt neaizmirstamu, augstas klases džeza mūzikas koncertu.

Gaidāmo pasākumu plāns 2020. gadā Madonas novadā
Februāris
1. februāris Nakts auto foto orientēšanās “Madona 2020” Madonas novads
1. februāris “Sporta laureāts 2019” TN “Kalnagravas”
15. februāris Auto –Traks 2020 jeb braukšana Gaiziņkalnā. Gaiziņkalns
22. februāris Starptautiskais sporta deju festivāls 

„Madonas valsis 2020”
Madona

27. februāris Džeza koncerts (Latvija // Francija) Madonas pilsētas 
kultūras nams

 Marts
19. marts Madonas novada uzņēmēju forums Madona
 Aprīlis
4.–5. aprīlis Pavasara Putnu dienas Lubāna mitrājs
9.–12. aprīlis Lieldienu pasākumi Madonas novads
20.–26. aprīlis Bibliotēku nedēļa Madonas novada 

bibliotēkas
25. aprīlis Gadatirgus “Stādu svētki” Madona
25.–26. aprīlis Amatierteātru skate Madonas pilsētas 

kultūras nams
Maijs
2. maijs Latvijas golfa diena “Šubrakkrastos” Bērzaunes pagasts
2.–3. maijs Enduro “Madona 2020” Baltijas čempionāta 

posms  
Madona

3. maijs Krustkalnu dabas rezervāta sezonas 
atklāšana “Atklāj Krustkalnu pavasari” 

Mārcienas pagasts

4. maijs Baltā galdauta svētki Madonas novads
16. maijs Ceļotāju diena “Strūve nav skrūve” Madonas, Cesvaines 

un Ērgļu novads
16. maijs Muzeju nakts Madonas muzejs
Jūnijs
5.–6. jūnijs Madonas pilsētas svētki Madona
7. jūnijs Teiču dabas rezervāta apmeklējumu sezonas 

atklāšana “Atklāj sajūtas Teičos”
Mētrienas pagasts

14. jūnijs Peoniju svētki LVM Kalsnavas 
arborētums

14. jūnijs Pļavas diena Krustkalnu dabas rezervātā Mārcienas pagasts
20. jūnijs SMS Credit Latvijas čempionāta posms 

BMX sportā
Madona

20. vai 21. jūnijs Enduro sprints “Madona 2020” 
Baltijas čempionāta posms

Madona

21.–24. jūnijs Saulgriežu pasākumi Madonas novads
23. jūnijs Līgo vakars Biksēres estrāde
Jūlijs

2.–3. jūlijs Latvijas pansionātu darbinieku sporta spēles Smeceres sils
3. jūlijs Sikspārņu diena Ļaudona
4. jūlijs Velo ekskursija “Madonas novads” Madonas novads
18. jūlijs Latvijas puķu draugu saiets Kalsnava un 

Madonas novads 
24.–26. jūlijs Eiropas kausa posms Tropfi  reidā 

(autosports)
Madonas novads

25. jūlijs Akustiskie koncerti “Skaņas dabā” Lubāna mitrājs 
25. jūlijs 10. festivāls “Latvijas Radio 2 

Zelta Šlāgeris”
Madonas pilsētas 
estrāde

31. jūlijs Pasaules kausa 3. posms rollerslēpošanā Madona
31. jūlijs Novada muzikālo apvienību festivāls 

“Biksēres Ritmi” 
Biksēres estrāde

Augusts
1.–2. augusts Pasaules kauss rollerslēpošanā Madona
2. augusts Arta svētki Prauliena
3.–9. augusts 23. Latviešu mūzikas svētki Madona
9. augusts Melleņu dārza svētki “Jāņkalnos” Vestienas pagasts
9. augusts Pārgājiens “Kāla ezers” Vestienas pagasts
15. augusts Latvijas čempionāts retro motokrosā Madona
15.–16. augusts Auto foto orientēšanās brauciens 

“Ziemeļlatgale”

22. augusts Velo ekskursija “Lubāna mitrājs” Lubāna mitrājs
22. augusts Madonas novada uzņēmēju sporta spēles
22. augusts Svētki Biksēres muižā Biksēre
Septembris

Septembris Biznesa nedēļa
Septembris Madonas novada uzņēmēju diena
18.–19. 
septembris

 21. Oskara Kalpaka piemiņai veltītie “Karoga 
svētki”

“Liepsalas”, Ošupes 
pagasts

19. septembris Pārgājiens “Sēnes – ēdamās un neēdamās” Lubāna mitrājs
20. septembris Tūrisma ekspedīcija 

“Mētrienas pagasts”
Mētrienas pagasts

26. septembris Gadatirgus “Kartupeļu svētki” Saieta lauk., Madona
26. septembris Enduro Cross-country “Smeceres sils 2020” Smeceres sils 
Oktobris
3.–4. oktobris Eiropas Putnu vērošanas dienas Lubāna mitrājs 
10. oktobris Raganu slotu balle LVM Kalsnavas 

arborētums 
18.–23. oktobris Ģitāristu sesija Prauliena
 Novembris
11.–18. 
novembris

Latvijas nedēļa. Lāčplēša dienai un Latvijas 
Republikas proklamēšanas dienai veltītie 
pasākumi

Madonas novads

13. novembris Madonas novada pašvaldības apbalvošanas 
ceremonija

Madonas pilsētas 
kultūras nams

18. novembris LR proklamēšanas 102. gadadienas 
svētku koncerts 

Madonas pilsētas 
kultūras nams

21. novembris Auto foto orientēšanās “Madona–Jēkabpils” 
27. novembris Madonas novada jaunatnes lietu gada balva 

“Sudraba gailis”
 Decembris
5. decembris Ziemassvētku egles iedegšana Saieta lauk., Madona
31. decembris Jaunā gada sagaidīšana Saieta lauk., Madona


