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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

“Tas ir sirdsdarbs, par ko domāju visa gada garumā”, lielo jubilejas pasākumu priekšvakarā  
saka “Spieta” krustmāte Anita Kļaviņa. Atskatoties uz paveikto divdesmit piecu gadu garumā, Anita atzīst, 
ka pienācis laiks raudzīt citas “Spieta” izpausmes formas.

Rudens ir īstais laiks bagātīgam pašu audzētu dārzeņu piedāvājumam, un gadatirgū pircēji allaž izvēlas svaigus 
produktus tieši no audzētājiem.                      Dāvja vecKaLniņa foto

nodarbinātības 
projektā iesaistījās 
26 madonas novada 
uzņēmēji, piedāvājot 
35 darba vietas.  
Uz tām pretendēja  
113 jaunieši, kas 
kopumā iesniedza  
241 pieteikumu. 

8. lpp

Daudz ērtāk 
maksāšanas 
paziņojumu ir saņemt 
elektroniskā veidā 
uz maksātāja norādītu 
e-pasta adresi. E-pasta 
adresi var paziņot, 
sazinoties ar sava 
pagasta vai pilsētas 
nekustamā īpašuma 
nodokļa administratoru 
(telefona numurs 
ir norādīts nodokļa 
paziņojumā).

3. lpp

Bērni un vecāki,  
tēlaini sakot, dzīvo 
divās dažādās 
upēs. smilšu spēļu 
terapija palīdz uzcelt 
“saprašanās tiltu” 
pār šo upi ar tēlainās 
domāšanas palīdzību, 
pēc smiltīs izveidotā 
stāsta.2

9. lpp

Ne jau teksta 
atkārtošana vai 
nepieciešamo rekvizītu 
izvēle radīja pēkšņu 
satraukumu aktieros, 
bet gan apziņa,  
ka amatierteātru 
svētkos lugu klātienē 
vēros tās autors – 
Ēriks Lanss (īstajā 
vārdā Juris Vīksne).

12. lpp

Šogad jau 18. reizi norisi-
nājās  lielākais  rudens  ga-
datirgus  Madonā  –  “Kar-
tupeļu svētki”. Tradīcijām 

turpinoties, pasākums pulcēja ļo-
ti lielu skaitu apmeklētāju. Visas 
dienas  garumā  tika  slavināti  un 
noteikti  novada  rekordlielie  dār-
zeņi  –  lielākais  kartupelis,  garā-
kais  burkāns,  resnākais  kāposts 
u.c.,  tika  izspēlēti  veiklības  uz-
devumi, kā arī  tika veidotas  īpa-
šas  dabas  materiālu  rotas  rado-
šajā  kartupeļu  darbnīcā.  Saieta 
laukums  atkal  tika  pieskandēts 
ar cilvēku čalām un muzikāli at-
raktīviem  priekšnesumiem  gru-
pas “Sniegavīri” izpildījumā.

Svētkos kā  ik katru gadu no-
tika  arī  zemnieku,  mājražotāju 
un amatnieku tirdziņš, kurā tika 
pārstāvēti vai visi Latvijas re-
ģioni,  piedaloties  tirgotā-
jiem  arī  no  Lietuvas  un 
Igaunijas.  Dalībnieku 
skaits  pārsniedza 200. 
Bagātīgajā  piedāvāju-
mā bija gan cildinātais 
kartupelis, gan citi ru-
dens  dārzeņi  un  augļi. 
Amatnieki  pārsteidza  ar 
krāšņu keramiku, daudzvei-
dīgiem koka izstrādājumiem, ori-
ģinālām rotām, mūsdienīgiem un 
augstvērtīgiem adījumiem un šu-
vumiem,  kvalitatīviem  lina  un 

ādas  izstrādājumiem  un  citiem 
darinājumiem.  Vēderbaudām 
mājražotāji  bija  sarūpējuši  daž-

nedažādus  lauku  labumus 
–  lauku  maizi,  mājas 
sieru,  dabīgās  sulas 
un  sīrupus,  zāļu  tē-
jas, mājas alu un vī-
nu,  iecienītos  gaļas 
un  zivju  kūpināju-
mus, pat sklandrau-
šus  un  dārzeņu  čip-
sus.  Ikviens  varēja 

atrast meklēto un piepil-
dīt savu rudens velšu grozu.

iLze rieKstiņa, 
tic speciāliste

Lielākais rudens 
gadatirgus novadā

Lasiet 
numurā:

No 2016. gada 10. oktobra 
plkst. 8.00 līdz  

14. oktobrim plkst. 17.00 un 
27. oktobrī no plkst. 8.00 

līdz plkst. 18.00  
dzelzceļa pārbrauktuvei 
Lazdonas ielā madonā 
tiks veikts sliežu ceļu 
kapitālais remonts,  

līdz ar to šī pārbrauktuve 
šajā laikā  

tiKs sLĒgta 
transportlīdzekļu un gājēju 

satiksmei.

ar kupli apmeklētu svinīgu pasā-
kumu, koncertu  un balli septem-
brī Dzelzavā durvis vēra renovētais 
kultūras nams.
Notikums,  ko  divus  gadus  ar 

nepacietību  gaidījuši  visi  dzelza-
vieši,  bet  jo  īpaši  kultūras  nama 
pašdarbnieku  saime.  Bija  vēro-
jams    patiess  prieks  un  pat  pār-
steigums, ienākot gaišajās un mā-
jīgajās telpās, kas pārvērtušās līdz 
nepazīšanai. Un tikai  foto stendi 
atsauca atmiņā to, kā bija toreiz, 
un kā šos gadus klājies, lai nonāk-
tu līdz priecīgajam tagad. 
Kopš 2013. gada realizēti pie-

ci  projekti,  kuru  rezultātā  kul-
tūras  nama  ēka  ieguvusi  esošo 
veidolu.  Ar  Eiropas  Savienības 
fondu  līdzfinansējumu  realizēti 
projekti “Dzelzavas kultūras na-
ma jumta rekonstrukcija”(2013.)  
un  “Dzelzavas  pagasta  kultūras 
nama  telpu,  fasādes  un  iekšējo 
inženiertīklu  vienkāršota  reno-
vācija” (2014./2015.). Veikts ēkas 
pieslēgums pie kanalizācijas  sis-
tēmas (2015.)

➔ 10. lpp

Durvis ver 
Dzelzavas 
kultūras nams

Kart
upeļ
u 

svēt
ki

11. lpp
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madonas novada pašvaldības domes  
20. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Domes ziņas

Palielina pamatkapitālu  
un investīcijas

nolemj palielināt pamatkapitālu AS “Madonas 
ūdens” par 13633 eiro Degumnieku ciema NAI  rekons-
trukcijai, kā arī piešķir AS „Madonas ūdens” 10314 eiro 
no Madonas  novada  nesadalītajiem  budžeta  līdzekļiem. 
Līdzekļi  izmantojami  jaunu ūdensapgādes  un  kanalizā-
cijas pieslēgumu izbūves finansēšanai. Līdz ar to palieli-
na AS “Madonas ūdens” pamatkapitālu par 10314 eiro. 
Nosaka, ka piešķirtie līdzekļi pēc to atgūšanas izlietoja-
mi AS “Madonas ūdens” attīstībai. AS „Madonas ūdens” 
katru  gadu  janvāra  mēnesī  jāiesniedz  pārskats  par  lī-
dzekļu apriti par iepriekšējo gadu.

ošupes pagastā

Piešķir finansējumu Ošupes pagasta pārvaldei krāšņu re-
montdarbu  uzsākšanai  pašvaldības  ēkai  „Ošupes  pa-
matskola”, Rupsalā, Ošupes pagastā,  četru  tūkstošu ei-
ro apmērā no novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem, nepieciešamības gadījumā piešķirot papildus 
līdzekļus.

mētrienas pagastā

Papildina 28.11.2013.  Madonas  novada  pašvaldības  do-
mes sēdē (Protokols Nr. 26, 29. p.) apstiprināto Madonas 
novada Mētrienas  pagasta  pārvaldes maksas pakalpoju-
mu cenrādi (pielikumu Nr. 11 „Mētrienas pagasta pārval-
dē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”), ar 8. 
punktu. 

Nr. 
p.k. 

Pakalpojums Mērvienība Pakalpojuma 
izcenojums 

(bez PVN, PVN 
aprēķina papildus 
saskaņā ar MK 
noteikumiem), 

EURO

8. Komunālie pakalpojumi,  
tehnikas izmantošanas 
pakalpojumi u.c.

8.1. Aukstais ūdens un kanalizācija €/m³ 2,29

8.2. Aukstais ūdens bez kanalizācijas €/m³ 1,27

8.3. Aukstais ūdens No cilv./menesī 3,80

8.4. Kanalizācija No cilv./menesī 3,06

8.5. Atkritumi No cilv./menesī 1,59

8.6. Dzīvžoga apgriešana €/st. 7,05

8.7. Krūmgrieža, motorzāģa 
izmantošana

€/st. 5,65

8.8. Zāle pļaušana ar traktorīti €/st. 10,31

8.9. Trimmera pakalpojumi €/st. 8,47

8.10. Zāles pļaušana ar pļāvēju €/st. 8,47

8.11. Greidera pakalpojumi: ceļu 
greiderēšana un planēšana 

€/st. 36,69

8.12. Zemes urbja izmantošana €/st. 4,24

8.13. Smilts iegāde karjerā €/m³ 1,50

Piešķir sociālā dzīvokļa statusu dzīvokļiem Nr. 1 un Nr. 4, 
kas atrodas Skolas ielā 7, Mētrienā.   

Lemj par atļauju Mētrienas pagasta pārvaldei piedalīties 
nekustamo īpašumu izsolē: 
–  Nekustamajam  īpašumam  “Mētras”,  kas  atrodas 
“Mētru  iela 1”, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas 
novads, LV 4865, sastāv no zemes gabala 2961 m2 un uz 
zemes gabala atrodošās administratīvās ēkas ar apbūvē-
to laukumu 622,9 m2, kam uz reālās sadales līguma pa-
mata noteikta kopīpašnieku nekustamā  īpašuma  lieto-
šanas kārtība; sākumcena 5700 eiro, izsoles solis – 500 
eiro; 
–  Nekustamajam  īpašumam  “Mazdārzi”,  kas  atrodas 
“Mazdārzi”, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas no-
vads, LV 4865, sastāv no zemes gabala 0,2696 ha ar ka-
dastra Nr.  70760080047;  sākumcena  –  200  eiro,  izsoles 
solis – 10 eiro. 
– Nekustamajam īpašumam “Kaimiņi”, kas atrodas “Kai-
miņi”, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads, LV 
4865,  sastāv no zemes gabala, kas aptver 0,2937 ha un 
pagraba ēkas ar kadastra Nr. 70760080431; sākumcena – 
3200 eiro, izsoles solis – 200 eiro.

mārcienas pagastā

veic grozījumus  Mārcienas  pagasta  pārvaldes  nolikumā.  
Izteikt 4.2. punktu sekojošā redakcijā – Mārcienas sākum-
skola.

veic grozījumus Mārcienas pansionāta nolikumā:
1. Groza Mārcienas pansionāta nolikumu un  izsaka 1.1. 
un 1.3. punktus attiecīgi sekojošā redakcijā:
1.1. Mārcienas pansionāts (turpmāk – Pansionāts)  ir Ma-
donas  novada  pašvaldības  Mārcienas  pagasta  pārvaldes 
struktūrvienība (turpmāk – Pašvaldība), kura izveidota kā 
pilngadīgo  personu  ilgstošas  sociālās  aprūpes  un  sociālās 
rehabilitācijas  institūcija,  kas  nodrošina  pensijas  vecuma 
personām, kā arī personām ar invaliditāti diennakts aprū-
pi, sociālo rehabilitāciju un pastāvīgu dzīvesvietu. 
1.3.  Pamatojoties  uz  Madonas  novada  Mārcienas  pagasta 
pārvaldes Nolikumu,  Pansionāts  atrodas Madonas  novada 
pašvaldības Mārcienas pagasta pārvaldes pakļautībā (turp-
māk – pārvalde). (2015. gada 16. jūnija Madonas novada paš-
valdības domes lēmumus Nr. 290, protokols Nr. 13., p. 4).

Piešķir finansējumu Mārcienas pagasta pārvaldei 6078,64 
eiro no budžetā rezervētajiem līdzekļiem Mārcienas pan-
sionāta  uzturēšanas  vajadzībām  jau  iegādāto  pamatlī-
dzekļu un inventāra finansēšanai.

veic grozījumus  Madonas  novada  pašvaldības  domes 
29.12.2015.  sēdes lēmumā Nr. 822 (protokols Nr. 27, 15. 
p.) apstiprinātajā Mārcienas pagasta pārvaldes un iestāžu 
amatu vienību sarakstā.

apstiprina uzturēšanās maksu Mārcienas pansionātā vienai 
personai – 381,64 eiro mēnesī.

sarkaņu pagastā

izdara grozījumus  Madonas  novada  pašvaldības  domes 
2013.  gada 28. novembra  lēmuma Nr.  768  (protokols Nr. 
26, 29. p.) 15. pielikuma “Sarkaņu pagasta pārvaldē snieg-
tie maksas pakalpojumi un to izcenojumi” 3. punktā:
1. Izslēgt sekojošus pakalpojumus ar 30.09.2016.

Nr. 
p.k.

Pakalpojums Mērvienība Pakalpojuma 
izcenojums (bez 

PVN, PVN aprēķina 
papildus saskaņā ar 
MK noteikumiem) 

EURO
3. Telpu noma, papildus aprēķinot PVN
3.1.2. Naktsmītne bijušajā Sarkaņu 

pamatskolas internātā:
3.1.2.1. Par gultas vietu 1 nakts 4,27 
3.1.2.2. Par visu telpu izmantošanu 1 nakts 59,76 

Papildus līdzekļi atkritumu laukumu 
iekārtošanai

apstiprina  SIA  “Madonas  namsaimnieks”  iesniegtās  tā-

mes par sadzīves atkritumu koplietošanas laukumu labie-
kārtošanu par kopējo summu 18374,70 eiro.

atbalsts sabiedriskām organizācijām

nolemj atbrīvot no telpu nomas maksas biedrību “Melnais 
Piens” – no 2016. gada 1. septembra līdz 2017. gada 31. 
augustam par nedzīvojamo telpu Madonā, Augu ielā 27.

Piešķir finansējumu biedrības  “Brāļu  draudze” Kristiāna 
Dāvida pamatskolai  (reģ. Nr. 4412802815) 2000 eiro ap-
mērā no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem bu-
džeta  līdzekļiem.  Madonas  novada  pašvaldībai  jāslēdz 
līgums ar biedrību “Brāļu draudze” par finansējuma pie-
šķiršanas izlietošanu un pārskata iesniegšanu.

ieceļ madonas slimnīcas vadību

Dome saskaņo Arta Stubura iecelšanu par SIA “Madonas 
slimnīca” valdes priekšsēdētāju uz nākamo pilnvaru ter-
miņu  un  Astrīdu  Svilāni  par  valdes  locekli  uz  nākamo 
pilnvaru termiņu.

atbalsts studējošajiem

nolemj nodrošināt finansiālu atbalstu 9000 eiro apmērā Rī-
gas Stradiņa universitātes Medicīnas programmas absol-
ventei rezidentūras studijām LU Medicīnas studiju prog-
rammā  specialitātē  Internā  medicīna  laika  posmā  no 
2016.  gada 1.  septembra  līdz 2019.  gada 15.  aprīlim,  iz-
maksas paredzot konkrētā gada pašvaldības budžetā.

Piešķir finansiālu atbalstu Rīgas  Stradiņa  universitātes 
Medicīnas programmas studentei 500 eiro apmērā ERAS-
MUS apmaiņas programmas studijām Insbrukas Univer-
sitātē Austrijā, no 2016. gada 3. oktobra līdz 2017. gada 
30. jūnijam.

Piešķir finansējumu  studentu asociācijai “Leif Muten So-
ciety”  250  eiro  apmērā  Rīgas  Ekonomikas  Augstskolas 
Ekonomikas  un  Biznesa  programmas  studenta  atbals-
tam ERASMUS apmaiņas programmas studijām Pompeu 
Fabra Universitātē, Spānijā no 2016. gada 1.  septembra 
līdz 2016. gada 23. decembrim.

izglītība

Piešķir papildus finansējumu 3027  eiro  apmērā Madonas 
novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidē-
jās izglītības iestādēm no budžetā mācību līdzekļu iegādei 
paredzētajiem līdzekļiem.

Piešķir līdzekļus siltummezgla norobežošanai

Piešķir papildus finansējumu Rūpniecības ielas 20, korpuss 
1, mājas siltummezglu norobežošanai 538,02 eiro no nova-
da nesadalītajiem budžeta līdzekļiem mājas apsaimnieko-
tājam SIA „Madonas namsaimnieks”.

Kā ierasts, domes sēdes notiek katra mēneša pēdējā ceturtdienā, un deputāti uz tām ierodas laikus, lai paspētu vēl precizēt vai 
noskaidrot kādu darba kārtības jautājumu.
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Barkavas pagastā

apstiprina Barkavas pagasta pārvaldes Īpašu-
mu uzturēšanas nodaļas nolikumu.

saskaņo  Jāņa  Ikaunieka  iecelšanu  par  SIA  “Barkavas 
KPS” valdes locekli uz nākamo pilnvaru termiņu.

veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 2013. 
gada 28. novembra lēmuma Nr. 768 (protokols Nr. 26, 29. 
p.) pielikumā Nr. 1 “Barkavas pagastā pārvaldē sniegtie 
maksas pakalpojumi un to izcenojumi”, papildinot to ar 
9. sadaļu “Nedzīvojamo telpu nomas maksa” ar 2016. ga-
da 1. oktobri:

Nr.  
p.k. Pakalpojums Mērv.

Pakalpojuma 
izcenojums  EUR,

PVN netiek 
piemērots

9.

9.1. Garāžu telpas
Brīvības iela 9, Barkavas 
pagasts, Madonas novads

m2 0,23

9.2. Veikala telpas
Brīvības iela 9, Barkavas 
pagasts, Madonas novads

m2 1,00

9.3. Aptiekas telpas
Skolas iela 1, Barkavas pagasts, 
Madonas novads

m2 0,57

9.4. Biroja telpas
Brīvības iela 9, Barkavas 
pagasts, Madonas novads

m2 1,00

9.5. Zobārstniecības prakses telpas
Skolas iela 1, Barkavas pagasts, 
Madonas novads

m2 0,57

9.6. Frizētavas telpas
Brīvības iela 7, Barkavas 
pagasts, Madonas novads

m2 0,21

9.7. Telpas ražotnei
Jaunatnes iela 7, Barkavas 
pagasts, Madonas novads

m2 0,21

Uzturēs Lubāna aizsargdambju brauktuves

atļauj Ošupes un Barkavas pagastu pārvaldēm, saskaņo-
jot ar Valsts SIA „Zemkopības nekustamie īpašumi”, no 
pašvaldības  līdzekļiem autoceļu uzturēšanai    iegādāties  
un uzstādīt  ceļa  zīmes uz Lubāna  ezera  aizsargdambju 
brauktuvēm  savās  administratīvajās  teritorijās,  iespēju 
robežās veikt ceļu greiderēšanu, ziemas periodā – sniega 
tīrīšanu pēc nepieciešamības. 

ošupes pagastā

izdevumus, kas radušies AS “Madonas ūdens”  laika pe-
riodā  no  2016.  gada  septembra  līdz  jaunā  ūdensapgā-
des tarifa apstiprināšanai, segt 2017. gadā, palielinot AS 
“Madonas ūdens” pamatkapitālu.

nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi –  “Latvijas 

valsts ceļiem” piekritīgajam nekustamajam īpašumam “Au-
toceļš V560”  – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes noda-
lījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

nolemj mainīt zemes lietošanas mērķi  Madonas  novada 
pašvaldībai piekritīgajai zemes vienībai Ošupes pagastā, 
ar   kadastra numuru 70820130104, platība 0,2867 ha –
no „Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām 
un  maģistrālajiem  naftas  un  naftas  produktu,  ķīmisko 
produktu,  gāzes  un  ūdens  cauruļvadiem  saistīto  būvju, 
ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbū-
ve”, kods 1201 uz „Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība”, kods 0101.

mārcienas pagastā

nodod atsavināšanai  trīs  nekustamo  īpašumus  –  dzīvok-
ļus, to pārdodot  īrniekiem. Dzīvokļu nosacītā cena – 1856 
eiro, 2216 eiro un 1896 eiro.

aronas pagastā

apstiprina Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes 
starpgabala “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr. 236 Aronas 
pagastā nosacīto cenu 790 eiro un apstiprina izsoles no-
teikumus, kā arī izveido izsoles komisiju šādā sastāvā:
Andrejs Piekalns – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, 
komisijas priekšsēdētājs; Vita Lepere – Aronas pagasta 
pārvaldes galvenā grāmatvede; Rasma Šakina – Aronas 
pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste.
Uzdod  Aronas  pagasta  pārvaldes  Izsoles  komisijai 
organizēt nekustamā īpašuma izsoli. 

turpinās lokālplānojuma apspriešana

nolemj pilnveidot izstrādāto redakciju lokālplānojumam 
“Madonas pilsētas  teritorijas daļai  starp  esošo kapsētu, 
Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar kadas-
tra Nr. 70010010135 (Lazdu  iela 16/1; 16/2;16/3) Mado-
nas novadā”.
Nodot  lokālplānojumu “Madonas pilsētas  teritorijas da-
ļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un 
zemes vienību ar kadastra Nr. 70010010135 (Lazdu iela 
16/1; 16/2;16/3) Madonas novadā” pilnveidoto  redakciju 
publiskai apspriešanai trīs nedēļas.

izglītība

apstiprina darba samaksu  Madonas  novada  pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu direktoriem.

iznomā nekustamo īpašumu 
elektrotransportlīdzekļu uzlādei

Piekrīt iznomāt VAS  “Ceļu  satiksmes  drošības  direkci-
ja” pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Blauma-
ņa iela”, Madona, (aptuveni 77 m2 apmērā), lai uz nomas 
zemes gabala būvētu  elektrotransportlīdzekļu ātrās uz-
lādes staciju kā patstāvīgu īpašuma objektu (ja nomas lī-

gums tiek noslēgts pirms 01.01.2017. un uz tā pamata ir 
saņemta būvatļauja būvniecību regulējošos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā), bet,  ja nomas  līgums tiks no-
slēgts pēc 01.01.2017.,  tad tiek piešķirtas apbūves tiesī-
bas uz nomas  zemes  gabala  celt  un  lietot  elektrotrans-
portlīdzekļu ātrās uzlādes staciju kā īpašniekam apbūves 
tiesības spēkā esamības laikā, nosakot, ka nomas līgums 
slēdzams uz 10 gadiem no līguma noslēgšanas dienas un 
nomas maksas apmērs nosakāms 1,5% apmērā no nomas 
zemes gabala kadastrālās vērtības.

izveido jauniešu centru sarkaņos

nolemj izveidot multifunkcionālo centru “Logs” Sarkaņu 
pagastā ar adresi J.Ramaņa ielā 4, Biksērē, Sarkaņu pa-
gastā,  un  apstiprina Sarkaņu pagasta multifunkcionālā 
centra “Logs” nolikumu.

Papildus finansējums kultūras namam

Piešķir finansējumu Madonas pilsētas kultūras nama ska-
tuves apgaismojumam nepieciešamo sešu LED Premium 
100W  lampu  iegādei  574,14  eiro  apjomā un  lielās  zāles 
projektoram nepieciešamās VLT-XL5950LP lampas iegā-
dei 500 eiro apjomā no novada Attīstības nodaļas pasāku-
miem rezervētā budžeta.

atbalsta pasaku krājuma izdošanu

Piešķir finansējumu AS „Lauku Avīze” 500 eiro apjomā no 
kultūras budžeta novadnieka Ulda Ausekļa pasaku krā-
juma  “Viscaurumainākās  siermaizes”  izdošanai  autora 
75. jubilejas gadā. 

sniedz atbalstu biedrībai “melnais Piens”

Piemēro atlaidi biedrībai  “Melnais  Piens”  50%  apmērā 
no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas 
2016. gada 15. oktobrī sakarā ar biedrības organizēto iz-
klaides humora pasākumu.

izsludinās konkursu kultūras nama  
direktora amatam

Uzdod pašvaldības izpilddirektoram Ārim Vilšķērstam or-
ganizēt pieteikšanos uz Madonas pilsētas kultūras nama 
direktora amatu un izstrādāt amata pretendentu kvalifi-
kācijas prasības. Nosaka pašvaldības izpilddirektoru Āri 
Vilšķērstu, kā arī Kultūras un sporta komitejas deputā-
tus par atbildīgajām personām pretendentu izvērtēšanai. 
Veic arī grozījumus Madonas pilsētas Kultūras nama ama-
tu vienību sarakstā – amata vienībai Kultūras nama di-
rektors, profesijas kods – 143101, palielināt amata vienī-
bu likmi no 617 eiro uz 1000 eiro ar 2016. gada 1. oktobri.

sagatavoja Laima LiePiņa,  
administratīvās nodaļas vadītāja 

Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1

Lai pārliecinātos par topošā madonas pansionāta mārcienā 
atbilstību normatīvajiem aktiem, 13. septembrī darba vizī-
tē pansionātu apmeklēja Labklājības ministrijas pārstāves 
– sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles departamenta 
direktore inese Kukore, vecākā eksperte Laila stabulniece, 
vecākā referente Diāna stankeviča.

Ministrijas ierēdņus uzņēma pansionāta direktore Da-
ce Zeile, saimniecības daļas vadītājs Kaspars Ozoliņš, kā 
arī domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, Sociālā die-
nesta vadītājs Gundars Riekstiņš un Mārcienas pagasta 
pārvaldniece  Ināra Mālniece.  Raksturojot  vizīti,  D.  Zei-
le norādīja, ka šāda veida apmeklējumi ir ierasta kārtība 
pirms objektu nodošanas, lai sniegtu sociālo pakalpojumu 

sniedzēja pirmsreģistrācijas pārbaudes atzinumu par so-
ciālā pakalpojuma atbilstību. Apsekojot telpas, amatper-
sonas atzina, ka jaunais pansionāts pilnībā atbilst norma-
tīvajos aktos pastāvošajām prasībām.
Par paveikto gandarījumu pauž arī pašvaldības un So-

ciālā dienesta vadītāji, atzinīgi novērtējot izdarīto, lai Ma-
donas novada un citu novadu iedzīvotāji tiktu izmitināti 
labos apstākļos – gaišās, komfortablās telpās ar mūsdie-
nīgu aprīkojumu un profesionālu apkalpojošo personālu.
Paredzams, ka jaunais pansionāts durvis vērs novem-

brī un tajā uz dzīvi varēs apmesties ap sešdesmit iemīt-
nieku.  

Labklājības ministrija atzinīgi novērtē pansionātu

Dzintra straDiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste
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“ražots madonā” piedalās 
starptautiskajā pārtikas 
industrijas izstādē  
rigafood 2016
astoņi madonas novada pārtikas ražošanas uzņēmumi ar 
pašvaldības atbalstu piedalījās Baltijā lielākajā pārtikas 
industrijas izstādē “rigafood 2016”.

Madonas novada ražotāji izstādē piedalījās 
jau trešo gadu. Šogad zīmolu “Ražots Madonas 
novadā” pārstāvēja AS “Lazdonas piensaimnieks”, 
SIA “Madonas Karameles”, SIA “Madonas alus 
darītava” (zīmols – “Baudalus”), SIA “Madonas 
alus” (zīmols – “Madonas alus”), IK “55 Mārītes”, 
ZS “Jāņkalni”, biedrība “Madonas novada gaļas 
ražotāju apvienība” un SIA “Madonas patērētāju 
biedrība” ražotne “Madonas maiznieks”. Izstādes 
mērķis ir meklēt jaunus noieta tirgus un sadarbības 
partnerus, kā arī iepazīstināt izstādes apmeklētājus 
ar savu produkciju 
un jaunumiem. 
Pasākuma laikā 
uzņēmējiem bija 
iespēja arī apmeklēt 
seminārus, 
piedalīties 
kontaktbiržās, 
iepazīties ar 
pārtikas  
industrijas 
pārstrādes un 
iepakojuma 
iekārtām, kā 
arī apmeklēt 
citu ražotāju 
ekspozīcijas, 
lai iepazītos 
ar konkurentu 
piedāvājumu, vai 
meklētu jaunus sadarbības partnerus. Šogad izstādi 
atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas īstenotais Norvēģu finanšu instrumenta 
projekts, kas nodrošināja lielāko daļu finansējuma 
dalībai izstādē (4930,09 eiro apmērā), līdzfinansējumu 
nodrošināja Madonas novada pašvaldība, līdz ar to 
Madonas novada ražotājiem izstādē dalība un stendu 
iekārtošana bija bez maksas. 

Kā paši uzņēmēji vērtē dalību izstādē? 

Līga LiePLaPa, “55 mārītes”: “Mans uzņēmums izstādē 
piedalījās jau piekto gadu pēc kārtas, Madonas novada 
pašvaldības atbalstītajā Madonas stendā šis bija trešais 
gads. Šogad pārsteidza neierasts miers pirmajās 
izstādes dienās, bet kopumā mums izstāde ir bijusi ar 
pienesumu – esam jaunu sadarbības partneru ievēroti 
un paplašinām mūsu ražotās produkcijas pieejamību, lai 
gan sākotnēji nebijām tik optimistiski. Esam noskatījuši 
arī jaunas tehnoloģijas un citas ražošanai svarīgas lietas.
Novada ražotāju stends izstādes lielajā zālē gan 

noformējuma, gan pārstāvēto ražotāju produkcijas ziņā 
līdz šim ir bijis gaumīgs, pamanāms un labi apmeklēts. 
Protams, katram izstādes dalībniekam ir savs mērķis – 
vieniem vairāk pārdot, citiem rast sadarbības partnerus, 
vēl kādam – jaunas idejas un risinājumus. Pēc izstādes 
šobrīd varu teikt, ka organizatoriem izstādes koncepts ir 
“jārestartē”, jo bija jūtama kopēja noplakuma gaisotne.
Varu teikt, ka mūsu uzņēmums ir tikai ieguvējs, 

piedaloties šajā stendā. Par to mūsu paldies Madonas 
novada pašvaldībai un Uzņēmējdarbības un tūrisma 
nodaļas komandai!”
 
iLze ozoLiņa, “jāņkalni”: “Ir tā, ka ar savu finansējumu 
mēs nepiedalītos izstādē, bet kopā ar zīmolu “Ražots 
Madonā” ir noderīgi parādīt un atgādināt par sevi. 
Kopumā novada stends un iekārtojums patika, bijām 
pamanīti.
Ieguvums – vairāki klienti ir ieinteresēti turpmākai 

sadarbībai. Tirgošanās ziņā – vispār nekāds guvums, bet 
tas jau šoreiz nebija galvenais. 
Mums šķiet, ka katru gadu nevajadzētu tur piedalīties. 

Kad ir kaut kas jauns un interesants, ko parādīt, tad arī 
jāiet.” ●

atklāts  
Liaa reģionālais  
biznesa inkubators  
“ideju cehs” madonā
2016. gada 1. septembrī madonā, Blaumaņa  
ielas 3 pirmajā stāvā darbu testa režīmā uzsācis 
biznesa inkubators “ideju cehs”. 

Inkubators radīts kā koprades telpa 
visiem Madonas un tuvāko novadu jaunajiem 
uzņēmumiem, kur būs pieejami atbalsta 
instrumenti no biznesa inkubatoru programmas, 
kuru realizēs Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra. Visā Latvijā tiks izveidoti 15 biznesa 
inkubatori, viens no tiem Madonā, pateicoties 
tam, ka Madonas novada pašvaldība bija viena 
no aktīvākajām pašvaldībām jaunās inkubatora 
programmas izstrādes procesā. Uzņēmējiem 
inkubatorā būs pieejamas bezmaksas telpas, 
konsultācijas, mentori, no 2017. gada sākuma 
arī grāmatvedības, mārketinga, juridiskie un 
citi pakalpojumi ar inkubatora programmas 
līdzfinansējumu 50% apmērā. 
Iepazīties ar biznesa inkubatora darbības 

principiem var inkubatorā Blaumaņa ielā 
3, Madonā pie Madonas reģionālā biznesa 
inkubatora vadītājas Ivetas Vabules. Aicināti gan 
jaunie uzņēmēji, gan tie, kuriem vēl tikai top 
biznesa idejas. “Ideju cehs” darbosies sadarbībā 
ar pašvaldību un Madonas novada atbalsta 
instrumentiem jaunajiem uzņēmējiem – biznesa 
ideju konkursu “Madona var labāk!” u.c. ● 

atgādinājums nekustamā 
īpašuma īpašniekiem, 
tiesiskajiem valdītājiem, 
īrniekiem un nomniekiem
vēl tikai daži mēneši atlikuši līdz gada beigām, tāpēc 
aicinām visus tos iedzīvotājus, kuriem ir pienākums 
maksāt nekustamā īpašuma nodokli un kuri to nav vēl 
izdarījuši, samaksāt gan kārtējos maksājumus, gan 
parādus. 

Tiem, kas kavējuši likumā noteiktos  
maksāšanas termiņus, lūdzam pārliecināties, vai 
nav palikuši parādi, ko veido kavējuma nauda 
no laikā neveiktajiem nodokļa maksājumiem. 
Ja nodokļa maksājumi kavēti ilgāku laiku, 
tad pašvaldība ir tiesīga laikā nenomaksātos 
nekustamā īpašuma nodokļa parādus piedzīt 
bezstrīdus kārtībā, atbilstoši LR likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 9. panta otrajai 

daļai un 
likumam “Par 
nodokļiem un 
nodevām” un 
Administratīvā 
procesa likumā 
noteiktajai 
administratīvā 
akta piespiedu 
izpildes 
kārtībai.
Ja nodokļa 

maksātājs 
kaut kāda 
iemesla dēļ līdz 
kārtējā gada 
15. februārim 
nav saņēmis 
nodokļa 
maksāšanas 
paziņojumu, 

tad, saskaņā ar likumā noteikto, par to mēneša 
laikā pēc šī datuma ir jāinformē pašvaldība, 
lai nodokļa maksāšanas paziņojumu varētu 
sagatavot atkārtoti. Ja nodokļa maksātājs 
noteiktajā termiņā nav pašvaldību informējis, 
maksāšanas paziņojums vienalga stājas spēkā. 
Daudz ērtāk maksāšanas paziņojumu ir 

saņemt elektroniskā veidā uz maksātāja norādītu 
e-pasta adresi. E-pasta adresi var paziņot, 
sazinoties ar sava pagasta vai pilsētas nekustamā 
īpašuma nodokļa administratoru (telefona numurs 
ir norādīts nodokļa paziņojumā), vai piesakoties 
nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanai 
elektroniskā formā interneta vietnē www.
epakalpojumi.lv, kur pēc tam var ērti aplūkot 
savus nodokļa paziņojumus un maksājamās 
summas arī par iepriekšējiem gadiem. Portālā 
www.epakalpojumi.lv ir iespēja norādīt savu 
mobilā tālruņa numuru un īsziņas veidā saņemt 
atgādinājumu par nodokļa maksāšanas termiņa 
tuvošanos. 
Atgādinām, ka nekustamā īpašuma nodokļa 

maksātājam – juridiskajai personai – saskaņā ar 
LR likuma “ Par nekustamā īpašuma nodokli” 
9. panta 11 daļu, ir pienākums mēneša laikā 
no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
pienākuma rašanās brīža, turpmākajai saziņai ar 
nodokļu administrāciju, paziņot pašvaldībai savu 
elektroniskā pasta adresi.
Ņemot vērā vairākkārt saņemtos jautājumus, 

paskaidrojam, ka pašvaldības zemes nomniekiem, 
papildus nomas maksai, ir jāmaksā arī 
nekustamā īpašuma nodoklis par nomāto zemes 
platību. Jāatzīmē, ka gan pašvaldības zemes 
nomas maksa, gan nekustamā īpašuma nodoklis 
tiek aprēķināts 1,5% apmērā no attiecīgā 
zemes gabala kadastrālās vērtības un rezultātā 
abi maksājumi ir vienādi. Tāpat nekustamā 
īpašuma nodoklis ir jāmaksā ne tikai dzīvokļu 
īpašniekiem, bet arī pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu īrniekiem. To nosaka likums “Par 
nekustamā īpašuma nodokli”. ●

 

madonas novada gaļas 
ražotāju mobilā kautuve 
kļūst par atzītu kautuvi
Kopš 2014. gada biedrība “madonas novada gaļas 
ražotāju apvienība” sadarbībā ar madonas novada 
pašvaldību strādā pie projekta par zemniekiem 
pieejamas kautuves izveidi madonas novadā. 

Realizējot divus LEADER projektus par 
kautuves izveidi un kautuves aprīkojuma 
iegādi, 2015. gadā tika uzbūvēta mobilā 
kautuve, kas savu darbību uzsāka 2016. gada 
janvārī. Šajā laikā noritēja aktīvs darbs pie 
darbības uzlabošanas un, sadarbojoties ar 
Pārtikas un veterināro dienestu, arī pie tā, lai 
kautuve tiktu atzīta un tajā iegūto produkciju 
varētu piedāvāt tirgū. No 2016. gada jūlija 
kautuve ir atzīts pārtikas aprites uzņēmums 
un tajā iespējams kaut visa veida mājlopus. 
Šobrīd biedrība strādā pie izcenojuma 
izstrādes un sistēmas izveides, lai regulāri 
varētu piedāvāt Madonas novadā audzēto gaļu 
Madonas iedzīvotājiem. 
Biedrība “Madonas novada gaļas ražotāju 

apvienība” ir Madonas novada zemnieku 
izveidota organizācija, kurā šobrīd ir 13 biedri 
un tā ir atvērta jaunu biedru uzņemšanai. 
Biedrības mērķis ir veicināt Madonas novada 
zemnieku konkurētspēju gaļas tirgū un rast 
risinājumus gaļas realizācijai Latvijā un ārpus 
tās. ●

Pārvietojamā kautuve.

Lappusi sagatavoja Uzņēmējdarbības un tūrisma  
attīstības nodaļa un finanšu nodaļa

Par “Ražots Madonā” stendu interesējās arī paši mazākie izstādes apmeklētāji.
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iespējas saņemt finansējumu sava 
biznesa sākšanai un jau esoša biz-
nesa attīstīšanai šodien ir plašas 
– nauda pieejama arī attīstības 
finanšu institūcijā aLtUm, kura 
piedāvā finansēt tās dzīvotspējī-
gās biznesa idejas, kuras īsteno-
tāji nodrošinājuma vai pieredzes 
trūkuma dēļ nevar saņemt finan-
sējumu komercbankās. 

Par  ALTUM  piedāvājumu 
uzņēmējiem,  kuru  biznesa  ide-
jas  ir  agrīnā  attīstības  stadijā 
vai kuru īstenošana ir sākta ne-
sen, stāsta ALTUM Gulbenes re-
ģionālā  centra  vadītājs  VALTIS  
KRAUKLIS.

Ko aLtUm piedāvā tiem, kas 
vēlas sākt savu biznesu vai ir uz-
sākuši to nesen?

ALTUM  rīcībā  ir  lieliska 
programma,  kas  palīdz  jauna-
jiem uzņēmējiem sākt savu biz-
nesu.  Tā  ir  Starta  programma, 
kas ir ļoti pieprasīta, un tās pie-
dāvājums uzņēmējiem ir augstu 
novērtēts.  Tā  piedāvā  bezmak-
sas  konsultācijas  biznesa  plāna 
sagatavošanai,  kā  arī  finansiālo 
atbalstu aizdevuma veidā. Star-
ta  programmā  aizdevuma  sum-
ma  ir  no  2  līdz  150  tūkstošiem 
eiro ar samazinātu nodrošināju-
ma prasību.
Biznesa  uzsācējiem  pieejami 

arī mikrokredīti līdz pat 25 tūk-
stošiem  eiro.  Mikroaizdevumu 
gada  procentu  likme  ir  5  –  8%. 
Strādājam arī pie tā, lai tehnolo-
ģiskajiem start-up uzņēmumiem 
ar  augstu  izaugsmes potenciālu 
būtu pieejams  riska kapitāla  fi-
nansējums  idejas  attīstības  un 
produkta izstrādes stadijā.

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju 
šodien dzīvo pirms vairākiem ga-
du desmitiem būvētās daudzstāvu 
mājās. Daudzo gadu laikā šo ēku 
tehniskais stāvoklis ir būtiski pa-
sliktinājies – fiziski nolietojušās 
konstrukcijas, inženiersistēmas. 
Liels skaits ēku ir avārijas stāvok-
lī,  ziemā mājokļi ir vēsi un mitri, 
vasarās pārāk karsti. iedzīvotājiem 
palielinās apsaimniekošanas izde-
vumi, maksa par apkuri, jāveido 
uzkrājumi avārijas remontiem.  

Lai šīs mājokļu problēmas ri-
sinātu,  ar  Eiropas  Savienības 
struktūrfondu  līdzekļiem  šogad 
Latvijā  ir  uzsākta  jauna  valsts 
atbalsta  daudzdzīvokļu  māju 
energoefektivitātes  uzlabošanas 
programma. Ar tās palīdzību  ie-
spējams  renovēt  māju,  padarot  
to energoefektīvu un palīdzot ilg-
termiņā saudzēt iedzīvotāju ma-
ciņus. Turklāt līdz pat 50% no iz-
maksām,  kas  tiks  tērētas mājas 
energoefektivitātes  uzlabošanas 
darbiem,  iedzīvotāju  vietā  ap-
maksās valsts no Eiropas Savie-

Kopumā šobrīd ALTUM ir ap-
tuveni 20 dažādas atbalsta prog-
rammas,  kas  paredzētas  gan 
biznesa  uzsācējiem  un mikrouz-
ņēmumiem, gan mazajiem un vi-
dējiem  uzņēmumiem,  gan  lauk-

saimniekiem,  kā  arī  īstenojam 
citas īpašās programmas.

Kur saņemt vairāk informācijas 
par aLtUm piedāvājumu? 

Informācija pieejama mājasla-
pā www.altum.lv un 7 reģionāla-
jos centros, tostarp Gulbenē, Rī-
gas ielā 47 (atvērts 8.30 – 17.00), 
un konsultāciju birojos visā Lat-
vijā.  Tuvākie  konsultāciju  cen-

tri atrodas Alūksnē (Pils ielā 21), 
apmeklētājiem atvērts ceturtdie-
nās 9.00 – 14.00, kā arī Madonā 
(Saieta  laukumā  1),  atvērts  otr-
dienās  un  ceturtdienās  10.00  – 
14.00. ●

Aicinām pieteikties māju energoefektivitātes 
uzlabošanas atbalsta programmai 

nības  līdzekļiem.  Pārējās  izmak-
sas  iespējams  saņemt  kā  bankas 
aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpaš-
niekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi. 
Pieņemot lēmumu par daudz-

dzīvokļu  mājas  energoefektivi-
tātes  uzlabošanu,  iedzīvotāji  ie-
gūst  labāku  un  skaistāku  dzīves 
vidi, pieaug mājas un līdz ar to arī 
katra dzīvokļa vērtība, pagarinās 
mājas kalpošanas laiks un kas ir 
īpaši  svarīgi  –  samazinās maksa 
par apkuri.

Kādu valsts atbalstu piedāvā 
daudzdzīvokļu māju energoefekti-
vitātes uzlabošanas programma? 
iedzīvotāji ar pilnvarotās personas 
starpniecību savas mājas energo-
efektivitātes projektam var saņemt 

daudzpusīgu valsts atbalstu: 
ALTUM  bezmaksas  konsul-

tācijas par programmas iespējām 
un  nosacījumiem,  tehniskās  do-
kumentācijas  un  projekta  doku-
mentu sagatavošanu; 
ALTUM grantu jeb neatmak-

sājamu  finansiālu  atbalstu,  kas 
sedz līdz 50% no projekta izmak-
sām (granta apjomu ietekmē plā-
notais  energopatēriņš  pēc  pro-
jekta  īstenošanas  un  izvēlētais 
aizdevējs  –  ALTUM  vai  cits  fi-
nansētājs) ;
ALTUM  aizdevumu,  gadīju-

mos,  ja  energoefektivitātes  pro-
jekta  finansēšanai  nav  pieejams 
finansējums  no  komercbankas, 
kas  piedalās  energoefektivitātes 
valsts atbalsta programmas īste-
nošanā;
ALTUM  garantija  komerc-

bankas  vai  cita  finansētāja  aiz-
devumam.  Garantija  kalpos  kā 
nodrošinājums finansētāja aizde-
vumam.
Valsts  atbalsts  paredzēts 

daudzdzīvokļu  mājām,  kurās 
ir  vismaz  5  dzīvokļi  un  vienam 

īpašniekam  pieder  mazāk  nekā 
20%  no  dzīvokļu  skaita  un  ne-
dzīvojamās  telpas neaizņem vai-
rāk kā 25% no kopējās mājas pla-
tības. 

Kādus darbus var veikt ar prog-
rammas atbalstu?  Ar valsts atbal-
sta  programmas  palīdzību  var 
veikt sienu, pagraba, bēniņu sil-
tināšanu, logu nomaiņu, apkures 
sistēmas  renovāciju,  karstā  un 
aukstā ūdens sistēmas renovāci-
ju, inženiersistēmu renovāciju un 
citus nepieciešamos ēkas uzlabo-
šanas darbus. 

ar ko sākt?  Mājas  iedzīvotā-
jiem jāpieņem kopīgs lēmums par 
mājas renovāciju – lai sāktu rīko-
ties,  ir  nepieciešama  piekrišana 
no divām trešdaļām mājas iedzī-
votāju.  Pieteikties  programmai 
dzīvokļu  īpašnieki  var  ar  piln-
varotās  personas  starpniecību. 
Tas var būt gan mājas esošais ap-
saimniekotājs, gan cita  juridiska 
persona, kuru ir deleģējuši mājas 
iedzīvotāji. 

Sākot  ar  oktobri  visā  Latvi-
jā notiks bezmaksas informatīvie 
semināri  māju  apsaimniekotā-
jiem  un  pilnvarotajiem  pārstāv-
jiem,  kuros  tiks  sniegta  infor-
mācija  gan  par  programmas 
iespējām  un  nosacījumiem,  gan 
par dokumentu sagatavošanu un 
tehniskiem  risinājumiem.  Infor-
mācija par semināru norises vie-
tām un laikiem tiks publicēta AL-
TUM mājas lapā www.altum.lv. 

 
aicinām izmantot valsts piedā-

vāto atbalstu daudzdzīvokļu māju 
renovēšanai. Lai arī šī gada būvnie-
cības sezona tuvojas noslēgumam, 
aicinām izmantot rudens un zie-
mas mēnešus konsultācijām, doku-
mentu sagatavošanai, renovācijas 
priekšdarbu veikšanai, piemēram, 
izvēloties savu būvnieku, lai jau 
pavasarī varat uzsāk mājas renovē-
šanas darbus!

Papildu  informācija  par 
daudzdzīvokļu māju  energoefek-
tivitātes programmu un kontak-
ti: www.altum.lv. ●

ALTUM valsts atbalsta iespējas biznesa uzsācējiem 
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Jaunais mācību gads 
Madonas novadā 
skaitļos

Madonas novada pašvaldī-
bas vispārizglītojošajās skolās 
šajā gadā mācības uzsākuši 
2504 izglītojamie, pirmskolas 
izglītības iestādes un grupas 
apmeklē 1202 audzēkņi (ar 
statistikas datiem var iepa-
-zīties www.ma-
dona.lv/izglitiba/
statistika). Sko-
las gaitas ir 
uzsākuši 214 
pirmklasnieki. 
Salīdzinot ar ie-
priekšējā mā-
cību gada sā-
kumu, kopējais 
novada skolēnu 
skaits ir sama-
zinājies (mīnus 
34 izglītojamie), 
savukārt, pie-
audzis ir pirms-
skolas audzēk-
ņu skaits (plus 
49 audzēkņi).

Turpinās pilnveidot 
izglītības saturu

“Izglītoties” nozīmē doties 
uz priekšu,  mainīties un piln-
veidoties. Tādēļ arī šajā mā-
cību gadā tiks turpināta jau 
uzsāktā kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības 
mācību satura izstrāde un pe-
dagogu profesionālo kompe-
tenču pilnveide. Turpināsies 
arī 2015. gada 1. septembrī 
uzsāktā datorikas mācību sa-
tura dažādu apguves modeļu 
aprobācija, kurā piedalās Ma-
donas pilsētas 1.vidusskola, 
A.Eglīša Ļaudonas vidusskola 
un Kalsnavas pamatskola.

Lai paaugstinātu izglītī-
bas kvalitāti STEM mācību 
priekšmetos (matemātika un 
dabaszinātnes), 2016. gada 
septembrī jau notika diagnos-
ticējošie darbi fizikā un ķīmi-
jā 10. klasei, 2017. gada feb-
ruārī – martā diagnosticējošie 
darbi plānoti matemātikā 8. 

tā, raksturojot skolas dzīvi jauna-
jā – sākumskolas statusā, jokojot 
saka skolas direktore Aldona Gud-
rīte. Saskaņā ar domes 2014. ga-
da 27. februāra sēdes lēmumu no 
2016. gada 1. septembra Mārcie-
nas pamatskolā kļūst par Mārcie-
nas sākumskolu, kurā mācības 
notiek no pirmās līdz sestajai kla-
sei, iekļaujot arī pirmskolas pos-
mu.

Madonas novada pastāvēša-
nas laikā Mārcienas skola ir pir-
mā, ko skārušas pārmaiņas (tie-
sa, radikālākais lēmums tika 
pieņemts, nepietiekama audzēk-
ņu skaita dēļ slēdzot Sarkaņu 
pamatskolu). 

Mācību gadu jaunajā statusā 
Mārcienā uzsākuši 21 pirmsko-
las un 28 skolas vecuma bērni, 
tai skaitā pieci pirmklasnieki. Tie 
pagasta skolēni, kuriem jāmācās 

pamatskolas 7.–9. klasē, izvēlēju-
šies mācības Ļaudonas vidussko-
lā.

“Jūtamies kā viena liela ģi-
mene,” atzīst A. Gudrīte, “esam 
darbīgi un optimisma pilni.” 
Skoliņā viens otru zina un viens 
par otru arī tur rūpi. Katru 
piektdienu visi kopā rīko pasā-
kumus: “Jau esam bijuši pārgā-
jienā, pētot mūsu pašu pagastu, 
tiekoties gan ar vietējiem uzņē-
mējiem, gan apmeklējot Mār-
cienai svarīgas vēsturiskas vie-
tas. Tēvu dienai veidojām ziedu 
kompozīcijas transporta līdzek-
ļu formās, piedalījāmies Drošī-
bas dienā. Lai veidotu ciešāku 
saikni starp skolu un vecākiem, 
rīkojām olimpisko dienu, kur 
kopā ar ģimenēm spēlējām dažā-
das atraktīvas spēles. Tāpat kā 
citviet, arī mēs rīkojam Dzejas 
dienas un citus dažādus pasāku-

mus, pat tik trakus kā puspliko 
skrējiens siltā atvasaras dienā 
lejup pa Mārcienas pakalniem,” 
par skolas tradīcijām stāsta di-
rektore.

Pagaidām ēdināšanu Mār-
cienas sākumskolā nodroši-
na kaimiņos esošā bērnudārza 
“Vārpiņa” pavāres, bet līdz ar 
pansionāta atvēršanu, tiks izvei-
dots vienots ēdināšanas bloks, 
proti, kopīga virtuve izglītības 
iestādei un pansionātam. 

Šobrīd bērni ar interesi no 
malas vēro jaunā kaimiņa, tur-
pat ielai otrpus esošā Mārcie-
nas pansionāta, tapšanas gaitu, 
bet pavisam drīz jau varēs doties 
iepazīšanās vizītē. “Domāju, ka 
sadzīvosim labi. Jau tagad mū-
su bērni ir bijuši Madonas pan-
sionātā ar svētku uzvedumiem, 
turpināsim sadarboties!” norāda 
skolas vadītāja. ●

Valsts prezidents Raimonds Vējo-
nis svinīgā ceremonijā ir pasnie-
dzis Ata Kronvalda balvu peda-
gogiem, Lielās un Mazās pūces 
balvu visaugstāk novērtētajām 
skolām Latvijā, kā arī apbalvo-
jis Zvaigžņu reitinga skolas – Rī-
gas Valsts 1. ģimnāziju, Rīgas 89. 
vidusskolu, Cēsu Valsts ģimnāzi-
ju un Madonas Valsts ģimnāziju. 
Šis ir jauns Ata Kronvalda fonda 
izveidots reitings, kurā tiek ņem-
ti vērā skolēnu sasniegumi starp-
tautiskās olimpiādēs gada garu-
mā.

klasei, dabaszinātnēs 9. klasei, fi-
zikā un ķīmijā 11. klasei, 2017. 
gada 12. aprīlī tiks organizēts ot-
rais piloteksāmens fizikā, ķīmi-
jā un dabaszinātnēs (pēc izvēles) 
12. klases skolēniem.

Tāpat tiek pilnveidots darbs 
ar izglītojamiem ar speciālajām 
vajadzībām, individualizējot iz-
glītības pakalpojumu pieejamību. 
Plānoti arī pasākumi darbam ar 
talantīgajiem skolēniem u.c. Arī 

novada izglītības 
darba prioritātes 
2016./2017. m.g. 
sasaucas ar valsts 
izglītības darba 
virzieniem.

Uzsāk 
pedagogu 
jaunā darba 
samaksas 
modeļa 
ieviešanu

Ar mērķi iz-
veidot efektīvu, 
mūsdienu prasī-
bām atbilstošu 

skolu tīklu un nodrošināt kvali-
tatīvu izglītības procesu no 2016. 
gada 1. septembra ir uzsākta pe-
dagogu jaunā darba samaksas 
modeļa ieviešana. Pedagoga vie-
nai mēneša darba algas likmei 
atbilst 30 darba stundas nedēļā, 
iekļaujot slodzē mācību stundu 
(nodarbību) vadīšanu un to sa-
gatavošanu, rakstu darbu labo-
šanu, konsultācijas un individu-
ālo darbu ar izglītojamajiem, kā 
arī klases audzināšanu, metodis-
ko darbu izglītības iestādē, pro-
jekta vadību un citas aktivitātes, 
kas saistītas ar izglītības iestā-
des attīstību. Minimālā amata al-
gas likme par 30 stundām ir 680 
eiro, Madonas novadā pirmssko-
las izglītības pedagogu zemā-
kā mēneša darba algas likme no 
2016. gada 1. septembra par 40 
darba stundām nedēļā ir 620 ei-
ro. Profesionālās ievirzes izglītī-
bas (mūzikas, mākslas un sporta 
skolas) pedagogiem jaunais dar-
ba samaksas modelis stāsies spē-
kā 2017. gada 1. janvārī. ●

Mācību gads uzsākts 18 skolās un 10 pirmskolas izglītības iestādēs

lās ievirzes vai interešu izglītības 
iestādi (Madonas novada paš-
valdības saistošie noteikumi Nr. 
31, 28.12.2012.). Tiek kompensē-
ti arī ceļa izdevumi Madonas no-
vada pašvaldības teritorijā dek-
larētajiem skolēniem, no kuru 
dzīvesvietas nekursē  pašvaldī-
bas vai sabiedriskais transports 
un dzīvesvieta atrodas tālāk par 
3 km līdz tuvākajai izglītības ies-
tādei vai tālāk kā 3 km no tuvā-
kās transporta pieturas (Mado-
nas novada pašvaldības domes 

18.02.2014. sēdes lēmums Nr. 87 
(prot. Nr. 4; 25. p.).

Maksas atvieglojumi 
interešu un profesionālās 
izglītības apgūšanai

Lai veicinātu profesionālo ie-
maņu pilnveidi, novada vispār-
izglītojošo skolu 10.–12.klases 
skolēniem „B” kategorijas au-
tovadītāju apmācībai izglītoja-
mais var saņemt 100 eiro (Ma-
donas novada pašvaldības domes 

27.03.2014. lēmums Nr. 167 prot. 
Nr. 7; 18. p.), kā arī pašvaldībā ir 
noteikti mācību maksas atvieg-
lojumi izglītojamajiem interešu 
un profesionālās ievirzes izglītī-
bas programmās (Madonas nova-
da pašvaldības noteikumi Nr. 3, 
18.12.2012., prot. Nr. 26, 37. p.).

Atbalsts sociāli 
mazaizsargātām ģimenēm 

Daudzbērnu, trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm pa-

balsts mācību uzsākšanai Ma-
donas novada pašvaldības vis-
pārizglītojošajās skolās vai 
citās ārpus Madonas novada 
esošajās skolās, ja nepiecieša-
mas speciālas izglītības prog-
rammas, kuras nenodrošina 
Madonas novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās. Pa-
balsta apmērs ir 75 eiro vie-
nam bērnam trūcīgā ģimenē, 
45 eiro vienam bērnam mazno-
drošinātā vai daudzbērnu ģi-
menē. ●

Mārcienas sākumskolas ēka būvēta 1960. gadā kā tā laika kara pilsētiņas sastāvdaļa un darbojās kā krievu plūsmas vidusskola ar aptuveni trim simtiem skolēnu! Par pamatskolu tā tika pārveidota  
1994. gadā, kad no Mārcienas aizbrauca padomju armijas daļa. Skolas mācību telpu platība ir 635 kvadrātmetri. To veido mācību kabineti, nodarbību telpas, bibliotēka, aktu zāle, kā arī no 2015. gada 
septembra izvietota pirmskolas izglītības grupiņa. 2007.–2008. gadā skolas telpās notika plaši renovācijas darbi. Šobrīd skolā mācās nepilni pieci desmiti audzēkņu.

Madonas Valsts ģimnāzija,
dibināta 2003. gadā. 

“Sestklasnieki tagad jūtas 
kā paši galvenie,”

1.Izglītības kvalitātes paaug-
stināšanai īstenot ilgtspējīgus 
pasākumus sabiedrībā pieprasītu 
kompetenču attīstībai: 

1.1. iesaistīties kompetenču 
pieejā balstīta mācību satura ap-
robācijas procesā,

1.2. aktualizēt STEM mācību 
priekšmetu apguves efektivitāti,

1.3. attīstīt lasītprasmi un ie-
maņas darbam ar dažādiem in-
formācijas līdzekļiem, t.sk.  digi-
tālo pratību.

2. Pirmsskolas izglītībā ak-
tualizēt integrētas apmācības 
pieeju, nodrošinot vienmērīgu 
slodzi visas dienas garumā.

3. Izglītojamo individuālo 
kompetenču agrīnai mērķtiecīgai 
attīstībai un konkurētspējas vei-
cināšanai palielināt atbalstu iz-
glītības iestādēm karjeras izglī-
tībā.

4. Īstenojot “Izglītojamo au-
dzināšanas vadlīnijas”, stipri-
nāt vērtību dimensiju izglītībā 
– sadarbībā ar izglītojamo ģime-
nēm attīstīt bērnu izpratni par 
vērtībām un tikumiem, morā-
lo spriestspēju, kritisko domāša-
nu, atbildīgu attieksmi un rīcīb-
spēju.

5. Pedagogu profesionālās ka-
pacitātes paaugstināšanai veici-

nāt labās prakses apguvi,
5.1.aktualizējot informāci-

jas apriti izglītības iestāžu mā-
jaslapās,

5.2. popularizējot pedagogu 
metodisko darbību izglītības ies-
tādēs un novadu apvienībā,

5.3.novērtējot un stimulējot 
radošākos, profesionālākos peda-
gogus.

6. Efektīvas resursu pārval-
dības un izglītības kvalitātes no-
drošināšanai turpināt izglītības 
iestāžu tīkla sakārtošanu saska-
ņā ar “Madonas novada izglītī-
bas iestāžu tīkla attīstības plānu 
2016.– 2023. gadam”. ●

Valsts ģimnāzija – Zvaigžņu reitingā!

Madonas novada izglītības darba 
prioritātes 2016./2017. mācību gadā
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Barkavas p-sk.

Bērzaunes p-sk.

Degumnieku  

p-sk.

Dzelzavas p-sk.
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Kusas p-sk.

Lazdonas p-sk.

Liezēres p-sk.

Mārcienas p-sk.

Mētrie
nas p-sk.

Praulienas p-sk.

Vestienas p-sk.

Madonas vakara  

un nekl. v
sk.

Dzelzavas  

internātp-sk.

Izglītojamo skaits Madonas novada pašvaldības 
skolās uz 01.09.2016.

KOPĀ 2504

Atvērumu sagatavoja Izglītības nodaļas vadītāja SOlvITA SeržĀne,  
izglītības darba speciāliste vIvITA vecOzOlA un sabiedrisko attiecību speciāliste DzInTrA STrADIņA.

Apmaksā ēdināšanu

Pašvaldība turpina nodroši-
nāt atbalsta pasākumus ģime-
nēm ar bērniem – Madonas no-
vada vispārizglītojošajās skolās 
visiem 5.–12. klašu skolēniem ir 
nodrošinātas kompleksās pus-
dienas (1.–4. klasei tās atmaksā 
valsts), no pašvaldības budžeta 
tiek daļēji finansēta arī ēdināša-
na pirmsskolu audzēkņiem (Ma-
donas novada pašvaldības domes 
29.08.2013. sēdes lēmums Nr. 
526, prot. Nr. 18; 15. p.). 

Apmaksā ceļa izdevumus

Novada pašvaldība nodroši-
na skolēnu nokļūšanu izglītības 
iestādē ar skolēnu autobusu vai 
apmaksā sabiedrisko transpor-
tu. Ceļa izdevumi tiek apmaksā-
ti arī tiem skolēniem, kas mācās 
Madonas novada pašvaldības 
vispārizglītojošajās skolās, bet ir 
deklarēti citās administratīvajās 
teritorijās. Madonas novada te-
ritorijā deklarētajiem skolēniem 
tiek apmaksāti ceļa izdevu-
mi, ja viņi apmeklē profesionā-

Madonas novada 
pašvaldības atbalsts 
ģimenēm ar skolēniem

liela pateicība pārvalžu 
vadītājiem, izglītības iestāžu 
vadītājiem, skolotājiem un 
vecākiem par ieguldījumu, 
gatavojoties šim mācību gadam! 
Mācību gads būs piesātināts 
izglītības jomā notiekošo 
procesu ziņā, tādēļ gribas vēlēt, 
lai mums ir ne tikai prasmes 
konstruktīvi kritizēt, bet lai mēs 
arī neaizmirstam pamanīt un 
novērtēt, kas mums ir dots un ko 
mēs kopīgi jau esam paveikuši!
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Jauniešu 
aktivitātēm 
brīvlaika nav
Sācies jauns mācību gads ar jaunām iespējām un jauniem 
izaicinājumiem, Madonas novada jaunieši atgriezušies skolās, 
tomēr vasarā gūtie iespaidi vēl pietiekami spilgtā atmiņā. 

Spilgti iespaidi novada Jauniešu dienā

 Viens no košākajiem notikumiem augustā bija aizvadītā 
Jauniešu diena. Pasākums iesākās ar svinīgu gājienu uz 
Mīlestības graviņu, kur par godu Jauniešu dienas piecu gadu 
jubilejai tika iestādītas piecas lazdas. Dienas gaitā pasākuma 
apmeklētājus iepriecināja jauniešu muzikālās apvienības 
no Madonas un Gulbenes novadiem. Bija iespēja darboties 
radošajās darbnīcās, apmeklēt ES mājas Mobilo zināšanu 
ekspresi, iegūt hennas tetovējumu un izmēģināt “Homo 
Ecos” velosipēdu ābolu sulas pagatavošanai. Dzima arī jauna 
tradīcija – talantu konkurss “Kronis visam”. Uzvarētāja 
kroni saņēma Sintija Beitāne no Madonas.

Foto orientēšanos, tradicionālo Jauniešu dienas gleznas 
kopīgu veidošanu, mācību uzņēmumu tirdziņu un citas 
aizraujošas lietas varēja izbaudīt pasākuma apmeklētāji.

Vakara izskaņā uzstājās Madonas jauniešu grupa “Tank 
Suit”.  Ar spilgtu uzstāšanos visus priecēja ekstravagantā 
dziedātāja Agnese Rakovska. Arī balle bija! Dejas ritmos 
pielijušo Saieta laukumu līdz pat pusnaktij pieskandināja 
grupa “Solīda kompānija” no Cēsīm.

Jaunieši, organizējot pasākumu, guva ne tikai vērtīgu 
pieredzi, bet arī iedvesmu jauniem darbiem.

 

Ar mērķi atbalstīt jau-
niešu amata prasmju 
apguvi vasaras periodā, 
veicināt jauniešu kar-

jeras un neformālās izglītības at-
tīstību Madonas novadā, šovasar 
jau ceturto reizi Madonas nova-
da pašvaldība realizēja projektu 
«Jauniešu karjeras izvēle un ama-
ta prasmju apguve» sadarbībā ar 
Madonas novada uzņēmējiem.

 Projekts norises termiņš – no 
1. jūnija līdz 31. augustam, un tā 
ietvaros jaunietis pie darba devē-
ja strādāja vienu mēnesi.

Projektā iesaistījās 26 Mado-
nas novada uzņēmēji, piedāvājot 
35 darba vietas. Uz tām preten-
dēja 113 jaunieši, kas kopumā ie-
sniedza 241 pieteikumu. Jāat-
zīmē, ka četru gadu laikā, tieši 
šovasar ir bijusi vislielākā jau-
niešu interese par Madonas no-
vada uzņēmēju piedāvātajām 
darba vietām.

Vakanto darba vietu piedāvā-

Jauna biedrība “Jaunieši Madonai”

Lai veicinātu jauniešu sabiedrisko aktivitāti, septembrī 
Uzņēmumu reģistrā reģistrēta jauna biedrība “Jaunieši 
Madonai”. Tās paspārnē turpmāk darbosies arī Madonas 
novada jauniešu dome. 

Gatavojas jauniešu forumam

Šobrīd jaunieši intensīvi gatavojas Madonas novada 
jauniešu Forumam, kas notiks 21. oktobrī. Īpaši interesanta 
solās būt lekcija par drošību internetā, ko foruma ietvaros 
piedāvās “Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centra vadītāja 
Maija Katkovska. Piedalīties jauniešu forumā aicināti skolu 
jaunieši, biedrības, kas strādā ar jauniešiem, sabiedrisko un 
reliģisko jaunatnes organizāciju pārstāvji un citi interesenti 
līdz 25 gadu vecumam.

Labākos godinās gada balvas pasniegšanas 
ceremonijā

Nākamais lielais pasākums gaidāms decembra sākumā 
– tradicionālā Jaunatnes lietu gada balvas pasniegšanas 
ceremonija “Sudraba gailis – 2016”. Tajā, kā ierasts, tiks 
godināti aktīvākie jaunieši un jaunatnes darbinieki, rosīgākie 
jauniešu centri, spilgtākie jauniešu pasākumi, centīgākie 
brīvprātīgā darba veicēji.

Vairāk par gaidāmajiem pasākumiem varēs uzzināt 
Madonas novada mājaslapā www.madona.lv sadaļā “jaunieši”.

Lai jauniešu rosība nes augļus! Uz tikšanos pasākumos!

Indra VeIpa, 
Madonas Bērnu un jauniešu centra speciāliste 

jums bija ne tikai Madonas pil-
sētā, bet arī Aronas, Bērzaunes, 
Ošupes, Sarkaņu un Vestienas 
pagastos. 

Iepazīt amatus un 
izmēģināt spēkus  
jaunieši varēja šādās  
vakancēs:

• palīgs karameļu ražotnē,
• Jaunākais asistents, 
• pavāra palīgs,
• Konditora palīgs,
• administrācijas darbinieks,
• Traktorists,
• pārdevējs – konsultants,
• dārzkopis,
• Vides tehniķis,
• Iesaiņotājs,
• agrofirmas menedžera palīgs,
• piena produktu  

pārstrādātāja palīgs,
• Viesmīlis,

• palīgs lauku tūrismā,
• atpūtas vietas administrators,
• Kvadro nomas darbinieka 

palīgs,
• Mežstrādnieks,
• dārznieks,
• palīgs dārzniecībā,
• palīgs augļu/  

ogu pārstrādes cehā,
• automašīnu 

kompjūterdiagnostiķis,
• Bruģētājs,
• Laukstrādnieks  

(golfa laukumā),
• Uzkopšanas darbu meistars,
• pavāra palīgs kafejnīcā 

“Melnais bullis”,
• Jurista palīgs/dze.

Ņemot vērā uzņēmēju atsau-
cību un jauniešu interesi, pro-
jekts tiek plānots arī nākamā 
gada vasarā.

ILze VoGIna,  
galvenā speciāliste

Uzņēmums “Madonas Karameles” iesaistījās jauniešu nodarbinātības projektā, un tā piedāvātās vakances izraisīja 
vislielāko jauniešu interesi.                     dāVJa VecKaLnIņa foto

Projektā iesaistījās 26 Madonas novada uzņēmēji

Novērota vislielākā jauniešu 
interese par darba vietām

aUToreS foto

33
pieteikumi

palīgs 
karameļu ražotnē

SIA “Madonas 
Karameles”

28
pieteikumi

19
pieteikumi

19
pieteikumi

Jaunākais 
asistents

AS “Swedbank”

pavāra 
palīgs

SIA “Agri 
AVG”

Konditora 
palīgs

SIA “Junge”

18
pieteikumi

adminis-
trācijas 
darbinieks

SIA “Madonas 
namsaimnieks”

Jauniešu interese par darba vietām
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Madonas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta darbinie-
ce ILzE JANSIŅA 

piedāvā iespēju izmantot smilšu 
spēļu terapiju, kas pašlaik Latvi-
jā ir vispopulārākā metode darbā 
ar bērniem.  

Ilze Jansiņa: “Smilšu spē-
ļu terapija ir viens no modernās 
psiholoģijas veidiem, kas palīdz 
izzināt raksturu, cilvēka būtību, 
slēptās domas, palīdz risināt ieil-
gušas problēmas. Smilšu terapi-
jas laikā, lietojot taustes, redzes, 
dzirdes un ožas sajūtas, tiek pie-
šķirta fiziska forma iekšējām ap-
zinātām un neapzinātām do-
mām un jūtām. Izveidotā smilšu 
bilde ir kā cilvēka iekšējā stāvok-
ļa atspulgs un ar iztēles un sim-
bolu palīdzību tiek radīts tilts no 
neapzinātā uz apzināto, no garī-
gā uz fizisko un no neverbālā uz 
verbālo. Dziedinošs jau ir pats 
smilšu bilžu veidošanas process.

Ja esi ievērojis, ka bērnam ir 
problēmas, par kurām viņš ne-
runā, tad viens no risinājumiem 
ir izmantot smilšu terapijas me-
todi. Smilšu spēles terapija palī-
dzēs bērniem gadījumos, kad:  
• tiek piedzīvota vecāku šķir-

šanās;
• problēmas skolā ar vienau-

džiem;
• grūtības ar raksturu (bai-

les, dusmas, trauksme, nakts 
murgi);

• bērns ir hiperaktīvs, depre-
sīvs, mācības sagādā problē-
mas;

• grūtības adaptēties jaunā vi-
dē;

• grūtības izprast sevi;
• bērnam ir emocionālas vai 

personības problēmas;
• novērojat attīstības aizturi;
• novērojat stostīšanos, tikus.

Smilšu spēles terapi-
ja bērniem var tikt izmanto-
ta, sākot no 4 gadu vecuma. 
Bērnam tiek piedāvātas divas 
smilšu kastes, viena ar sausām 
smiltīm un otra ar slapjām. Gar 
smilšu kastes maliņu ir zilā krāsa, 
kas simbolizē debesis. Smiltis ir 
kā zeme, bet kastes pamatā ir zilā 

krāsa, lai bērns var izveidot upi, 
okeānu vai jūru. Plauktos atro-
das dažādas miniatūras figūriņas, 
kas ataino pasauli mums apkārt – 
mājas, cilvēki, tilti, koki, dzīvnieki 
un citas lietas. Smilšu kastē bērns 
spēlējas un veido no smiltīm to, 
kas pašlaik notiek viņa prātā, ko 
viņš jūt un pārdzīvo, taču nespēj 
izteikt vārdos. Terapijas laikā te-
rapeits nekādā veidā neiesaistās 
bērna darbībā. Pēc tam bērnam 

Jaunu, nu jau piecdesmito dar-
ba cēlienu sācis Madonas Bērnu 
un jauniešu centrs (BJc). Sagaidot 
pusgadsimta jubileju, gaidāmas 
priecīgi svinīgas un arī nopietni iz-
glītojošas aktivitātes, tomēr lielākā 
uzmanība tiks veltīta ikdienas dar-
bam. Kā allaž, novada bērniem un 
jauniešiem tiek piedāvāts plašs in-
terešu izglītības pulciņu klāsts. 

BJc pulciņi piedāvā

Radošos vairāk varētu ieinte-
resēt pulciņi, kas saistīti ar ska-
tuves mākslām – teātra studija 
“Pilnpiens”, Improvizācijas pul-
ciņš, Leļļu teātris “Delveri”, Es-
trādes mūzikas studija, Mūzikas 
studija bērniem, frizieru, stilistu 
un arī defilē pulciņš.

Tiem, kas savu radošumu vē-
las izpaust glītos darbos un pacie-
tīgā rosībā, jāpievērš uzmanība 
roku mākslas un vides pulciņiem. 
Jaunajā mācību gadā darbu uzsā-
kuši tādi pulciņi kā “Mīļlietiņas”, 

mākslas studija “Tu visu vari”, 
tekstilmākslas, floristikas un ke-
ramikas pulciņi. Mājdzīvnieku 
īpašniekiem saistošas varētu izrā-
dīties nodarbības pulciņā “Mācī-
simies kopā ar mājdzīvniekiem”.

Arī sporta un radošo industri-
ju jomā Madonas BJC ir ko pie-
dāvāt. Savas spējas bērni var iz-
paust aktīvā tūrisma, BMX, 
“BOCCIA” (jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām),  trases automodelis-
ma, foto un video, kā arī lego ro-
botikas  pulciņā.

Interešu izglītības pulciņi 
ir lieliska iespēja attīstīt bērna 
kompetences un prasmes dažā-
dās jomās. Divdesmit divos Ma-
donas BJC pulciņos, sevi intere-
sējošas aktivitātes var piemeklēt 
ikviens bērns un jaunietis.

BJc paspārnē darbojas arī 
iniciatīvu un aktivitāšu 
centri

Jauniešu iniciatīvu centrs 

“Bur bulis” februārī 
svinēs apaļu jubile-
ju. Jau desmit ga-
dus jaunieši pazīst šo 
centru Jaunlazdonas 
kvartālā kā lielisku vie-
tu, kur pavadīt brīvo lai-
ku, spēlēt sporta un galda spēles 
vai vienkārši pačalot ar draugiem.

Madonas novada multi-
funkcionālais jauniešu centrs 
“KUBS” maijā atzīmēs savu 
piekto dzimšanas dienu. Šajā se-
zonā “KUBS” papildus ikdienas 
darbiem realizēs Madonas nova-
da pašvaldības atbalstīto projek-
tu “Onkuļa Madon@a drošības 
piezīmes”. Tā ietvaros centra 
apmeklētāji varēs vairāk uzzināt 
par drošību interneta vidē. Vecā-
ko klašu jauniešiem būs iespēja 
noklausīties “Net-Safe Latvia” 
Drošāka interneta centra saga-
tavotu lekciju par drošību sociā-
lajos tīklos. Aktīvākie projekta 
dalībnieki varēs doties tematis-
kā ekskursijā.

Jaunatnes starp-
tautisko programmu 
aģentūras īstenotās 
Latvijas un Šveices 

sadarbības projekts 
“Atbalsts jaunatnes ini-

ciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos”, kuras ie-
tvaros tapis “KUBS”, iegājis nos-
lēguma fāzē, tomēr vēl 2016. ga-
dā plānotas vairākas aktivitātes. 
Būs pieejams finansējums papil-
du inventāra iegādei, kā arī orga-
nizēta studiju vizīte uz Šveici.

Mūsu darbinieki radoši iesais-
tījušies arī projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību profilak-
ses pasākumu īstenošana Mado-
nas novada iedzīvotājiem” aktivi-
tāšu plānošanā.

Tāds rosīgs gaidāms šis Mado-
nas BJC jubilejas gads! Mēs piln-
veidojamies paši un radām iespē-
jas augt un pilnvērtīgi attīstīties 
arī novada bērniem un jaunie-
šiem.

Indra VeIpa

Vai zini ceļu 
uz savu 
bibliotēku?
“Viss, kas mums jāzina, ir ceļš 
uz tuvāko bibliotēku”, sacījis 
alberts einšteins. pārējo 
atradīsi un uzzināsi, jo tev 
palīdzēs zinoši, kompetenti 
bibliotekāri kādā no 23 
novadā esošajām publiskajām 
bibliotēkām. Ja Tev tuvāka 
drukātā vārda pasaule, varēsi 
iepazīties ar jaunumiem 
grāmatu plauktos, aplūkot 
izstādes, pārlapot pieejamos 
žurnālus, laikrakstus, 
paņemt līdzi uz mājām 
nolūkoto lasāmvielu, saņemt 
nepieciešamo informāciju un 
uzziņas. 

Ja esi aktīvs bibliotēkas 
apmeklētājs (pēc statistikas 
datiem 2015. gadā novadā 
bija 30,25% bibliotēku 
apmeklētāju),  tad noteikti 
jau esi izmantojis Madonas 
reģiona bibliotēku 
kopkataloga iespēju 
piedāvājumu, piemēram 
attālināti pasūtīt un rezervēt 
grāmatas, arī mobilo 
aplikāciju. Ja neesi, vaicā 
bibliotēkā! 

Ja Tev vairāk interesē 
datora un interneta  resursu 
piedāvājums, bez maksas 
varēsi to izmantot, iepazīstot 
arī bibliotēkās pieejamās 
Letonikas un Lursoft 
laikrakstu datu bāzes, 
katalogus, skatīties latviešu 
filmas portālā www.filmas.
lv. Bibliotēku darbinieki 
palīdzēs Tev aizpildīt 
dažādas veidlapas, apgūt 
internetbankas lietošanas 
pamatus un citas aktuālas 
lietas, iepazīstinās ar portāla 
www.latvija.lv piedāvātajām 
iespējām. Palīdzēs izdrukāt, 
nokopēt vai ieskenēt 
nepieciešamos dokumentus, 
kas ir maksas pakalpojums. 

Ja savu brīvo laiku gribi 
pavadīt kopā ar bērniem, nāc 
uz bibliotēku, izvēlies kopīgu 
lasāmo grāmatu vai žurnālu, 
skaties un klausies portāla 
www.pasakas.net interesanto 
piedāvājumu. Bērni, jaunieši 
un vecāki aicināti iejusties 
“Bērnu un jauniešu žūrijas 
2016” ekspertu lomās 11 
pašvaldību un 6 skolu 
bibliotēkās, izlasot un 
novērtējot noteiktu skaitu 
grāmatu. 

Ja Tu nekad neesi pabijis 
savā bibliotēkā, ienāc, 
iepazīsties ar piedāvājumu,  
varbūt Tu pat nenojaut, cik 
daudzveidīgus pakalpojumus 
šeit vari saņemt! 

Bibliotēkās regulāri 
notiek dažādi interesanti 
pasākumi, literārās tikšanās, 
interesantas izstādes. 

daIGa pUķīTe,  
Madonas novada bibliotēkas 

direktores vietniece 
metodiskajā darbā

Bērnu un jauniešu centrs atskatās uz 
aizvadīto pusgadsimtu

No sirds dzīvot līdzi bērnam

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Liezēres 
pagastā Ilze Jansiņa nodarbības piedāvā bez maksas. Pietiekties var  
pa tālruni 20240013.

tiek saudzīgi jautāts pastāstīt par 
smiltīs attēloto, tādējādi gan iz-
paužot jūtas un notikumus, gan 
meklējot risinājumus. Piemēram, 
bērnam tiek pateikts, kādēļ viņš 
uz šejieni atnācis – nevis vien-
kārši paspēlēties ar smiltiņām, 
bet tāpēc, ka, bērnudārzā kaujas. 
Pēc tam 40 minūtēs bērns izrau-
gās sev ceļu pats – ko viņš veidos, 
kā veidos un vai vispār gatavs pir-
majā reizē sadarboties. Kad smil-
šu bilde salikta, bērns tajā ir iztei-
cis savu problēmu – caur figūrām 
un smilšu kalniem, ieplakām vai 
tērcītēm. Šādā veidā smilšu spēļu 
terapija palīdz izzināt bērna iek-
šējo pasauli, atmodināt dvēseles 
pašdziedinošos spēkus. Risinot 
grūtības ar spēles palīdzību, bēr-
nam nevajadzēs tās izpaust uzve-
dībā. 

Terapeitiskās smilšu spēļu te-
rapijas autore Mārgreta  Loven-
felde ir teikusi, ka bērni un ve-
cāki, tēlaini sakot, dzīvo divās 
dažādās upēs. Smilšu spēļu te-
rapija palīdz uzcelt “saprašanās 
tiltu” pār šo upi ar tēlainās do-
māšanas palīdzību, pēc smiltīs 
izveidotā stāsta. Ļoti svarīga ve-
cāku un terapeita sadarbība un 
terapijas regularitāte. 

Šo metodi izmantoju neilgi 
un jāatzīst, ka nav iespējams sa-
likt divas vienādas smilšu bildes. 
Tas tikai liecina, cik ārkārtīgi da-
žāda un līdz galam neiepazīta ir 
mūsu pašu un mūsu bērnu psihe. 
Smilšu spēļu terapiju var izman-
tot arī pusaudžiem un pieaugu-
šajiem. Terapija ir process un tai 
iespēju un veidu ir daudz – indi-
viduāli veidot smilšu bilžu ceļo-
jumu, kā arī visai ģimenei kopā 
veidot bildi.” ●

Tiek meklētas arvien jaunas metodes bērnu attīstīai

BJC – 50
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Septembra sākumā bērnu un jau-
niešu iniciatīvu centrs “acs” Ļau-
donas kultūras namā svinēja sa-
vu desmit gadu jubileju – baloni, 
svētku lentes, viesi – viss, kā īste-
nai jubilejai pienākas.  

2006. gadā Madonas nova-
dā mēs bijām pirmais Jauniešu 
centrs, nebija, no kā pamācīties, 
ko nošpikot. Visu vajadzēja izdo-
māt pašiem. Un tad es biju laimī-
ga, ka Centriņā darbojās lieliski 
jaunieši, kuri ar savu entuziasmu 
un jaunības degsmi to “spridzi-
nāja”. Jaunieši paši iekārtoja tel-
pas,  visi kopā ierīkojām puķu do-
bes un iestādījām košumkrūmus.

Iniciatīvu centra uzdevums 
ir nodrošināt jauniešiem satu-
rīgu un interesantu brīvā laika 
izmantošanu pēc mācībām sko-
lā. Mēs regulāri dodamies dažā-
dās ekskursijās, rīkojam radošās 
darbnīcas, interesantas nodarbī-
bas un apmācības.

Savā svētku brīdī teicām pal-

dies tiem cilvēkiem, bez kuriem 
mūsu Centriņš nepastāvētu: pro-
jekta autorei Anitai Biķerniecei 
un šī projekta realizētājiem – Jā-
nim Dreimanim un viņa jauniešu 
komandai. 

 Mūsu paldies aizceļoja ma-
teriālajam un morālajam atbals-

tītājam – Ļaudonas pagasta pār-
valdei. Šajos gados veidojusies 
sadarbība ar citām pagasta ies-
tādēm, par ko jaunieši saka pal-
dies Andreja Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolai, pirmskolas izglītības 
iestādei “Brīnumdārzs”, Ļaudo-
nas pansionātam, Ļaudonas bib-

liotēkai  un SIA “Ausmupe” ko-
lektīvam.

Apsveicēju vidū bija Mado-
nas  novada domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Ceļapīters, Izglītī-
bas un jaunatnes lietu komitejas 
pārstāvis, pagasta pārvaldes, pa-
gasta iestāžu pārstāvji un citi 
labvēļi. Viesu vidū bija arī mūsu 
draugi – novada jauniešu centru 
pārstāvji, kas sniedza atraktīvus 
muzikālus priekšnesumus.

Svētku svinības aizritēja, at-
skatoties uz paveikto un saņe-
mot laba vēlējumus, kas noteikti 
būs stimuls turpmākajam dar-
bam.

Dzimšanas dienas svinību 
organizēšanā aktīvi iesaistījās 
Ļaudonas jaunieši. Bērni un jau-
nieši ir tie, kas piepilda “Acs” tel-
pas, sniedz savus ierosinājumus 
– bez viņiem nu nekādi! Paldies 
visiem par radīto svētku sajūtu! 

BIrUTa caLMane, 
BJIc “acs” vadītāja

Madonas 
muzejs 
piedāvā
oktobris Madonas muzejā solās 
būt aktīvs, sniedzot iespēju 
ikviena vecuma apmeklētājam 
iesaistīties aktivitātēs vai 
iepazīties ar mākslas un 
tematiskajām izstādēm.

●

9. oktobrī tiks ieskandināts 
dziedošo ģimeņu spiets, jo 
Madonas muzeja Izstāžu zālēs 
tiks atklāta izstāde  
“Spietam – 25”.

●

Šogad aprit 25 gadi, kopš 
1991. gada 14. oktobrī oficiālā 
ceremonijā UNESCO galvenajā 
mītnē Parīzē Latvija tika 
uzņemta lielajā pasaules valstu 
saimē, kas apvienojušās pēc 
Otrā pasaules kara Kā katru 
gadu, arī šogad 10. – 16. 
oktobrim paredzēta UNESCO 
kultūras mantojuma nedēļa. 
Madonas muzejā 11.00 – 15.00 
notiks skolēniem paredzētas 
aktivitātes un iepazīšanās ar 
UNESCO Kultūras mantojumu,  
ar personām – novadniekiem, 
kas Latvijas vārdu nesuši ārpus 
valsts robežām.

●

19. oktobrī plkst. 12.00 aicinām 
uz pirmo rudens tikšanos 
senioriem, ciklā “Dzīves un 
mākslas krāsās”.

●

23. oktobra pēcpusdienā ar 
brīnišķīgu “Spīķeru kvarteta” 
koncertuzvedumu tiks noslēgta 
anitas Melderes personālizstāde 
“Satikšanās”.

Koncertuzvedums ir Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstītā 
projekta “Svētki “Pilsētā, kurā 
esi gaidīts!”” otrā aktivitāte. 
Ieeja bez maksas, ielūgumus 
aicinām saņemt muzeja 
Izstāžu zālēs no 3. oktobra. 

●

Aicinām aplūkot muzeja 
atjaunoto pastāvīgo ekspozīciju 
“novada arheoloģija” un 
pilsētas 90 gadu jubilejai 
veltīto tematisko izstādi 
“celtnes un būvplāni Madonā”.

●

Vairāk informācijas muzeja 
mājaslapā www.madonasmuzejs.
lv vai pa tālr. 64823844
Uz tikšanos Madonas 
muzejā! 

zane GrīnVaLde, 
Izglītojošā darba nodaļas 

vadītāja

Kultūras nama plašā pašdarbnieku saime. Centrā – vadītāja Dace Kalniņa.               Foto no kultūras nama arhīva

Uz atklāšanas pasākumu apmeklētāji bija ieradušies kuplā pulkā, tai skaitā 
kaimiņu pagastu, uzņēmumu pārstāvji. 2. rindā pirmais – pārvaldnieks 
Andrejs Jankovskis.

Anita Meldere personālizstādes 
“Satikšanās” atklāšanas dienā.

Pirmajam Bērnu un jauniešu centram  
ārpus Madonas – desmit!

Ļaudonas meitenes ar atraktīvu deju radīja īstu ballītes atmosfēru.

Durvis ver Dzelzavas kultūras nams
Pēc renovācijas dzelzaviešiem atkal sava kultūras saliņa

ar oktobri 
kultūras nams 
piedāvās 
brīvā laika 
pavadīšanas 
iespējas gan 
jauniešiem, gan 
pieaugušajiem. 

➔ 1. lpp

 Ar Madonas novada pašval-
dības finansējumu realizēti pro-
jekti “Dzelzavas kultūras na-
ma 1. stāva pārseguma pārbūve” 
(2016.) un “Dzelzavas kultūras 
nama 1. stāva telpu kosmētis-
kais remonts” (2016.).

Kā pirms svinīgās lentas pār-
griešanas atzina Madonas no-
vada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Lungevičs,  Dzel-
zavas kultūras nama rekons-
trukcijas process bijis sarežģīts,  
tēlaini salīdzināms ar klavieru 
taustiņiem – melnie mijušies ar 
baltajiem, ne vienmēr uzreiz iz-
devies atrast pareizo. Tāpēc jo 
īpašs prieks par rezultātu.

Atklāšanas pasākumā Dzel-
zavas kultūras nama kolektīvs 
teica sirsnīgu paldies visiem, kas 
ieguldījuši savu darbu nama at-
dzimšanā. Īpašs paldies Mado-
nas novada pašvaldības attīstī-
bas nodaļas projektu ieviešanas 
speciālistei  Indrai Kārkliņai, 
projektētāju birojam SIA “B&L 
projekti”, būvuzraugam Skaid-
rītei zepai, pēdējā posma būv-
darbu veicējiem – SIA “Madonas 
namsaimnieks” un īpaši darbu 
vadītājam Andrim Seržānam. 
Divi gadi bez kultūras nama bi-
ja pārbaudījums gan Dzelzavas 
pašdarbnieku saimes izturībai, 
gan vietējo tradīciju stiprībai. 
Tāpēc sirds paldies par atbalstu 
un sadarbību  tika teikts Dzelza-
vas internātpamatskolas kolek-
tīvam un Dzelzavas pamatsko-
las kolektīvam, kas ar sapratni, 
labestību un nesavtību divus ga-
dus sniedza mājvietu gan kolek-
tīviem, gan pasākumiem.

Kultūras nama atvēršana ie-
zīmē jaunu sākuma punktu, ie-

spējas darboties estētiskā, sakār-
totā vidē. Ar oktobri kultūras 
nams vakaros piedāvās brīvā laika 
pavadīšanas iespējas gan jaunie-
šiem, gan pieaugušajiem. Pirmajā 
stāvā būs pieejamas telpas atpūtai 
un spēļu galdi. Kultūras namā ir 

bezmaksas internets. Bet darāmā 
vēl daudz. Nepieciešams mūsdie-
nu prasībām atbilstošs tehniskais 
aprīkojums, skatītāju zāles krēsli. 
Palikuši arī daži līdz galam neiz-
darīti būvniecības darbi.

 Vēlējums, kas izskanēja ap-

sveikumos – lai arī turpmāk kul-
tūras nams ir tikpat piepildīts, kā 
skaistajā atvēršanas brīdī! Lai vi-
siem labajiem vārdiem ir lemts 
piepildīties!

dace KaLnIņa, 
dzelzavas Kn direktore
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mene no Madonas, Bērziņu ģime-
ne Madonas, duets Aigars un At-
is Noviki no Meirāniem, Lubānas 
kultūras nama vokālais ansamb-
lis “Naktsputni”, kura sastāvā 
dzied viena no pirmajām Spieta 
ģimenēm – Silvija un Guntis St-
albovi.

Koncertā dzirdēsim arī jauno 
paaudzi – A. Kļaviņas kā vokā-
lās pedagoģes izlolotos talantus 
– Didzi Melderi, Daini Virksteni, 
kā arī Kristapu Eduardu Kļavi-

Soļojot cauri Madonai, bieži dzir-
dam “Sveiks… kā tev iet…” Tādas 
mazas un ikdienišķas frāzes, uz 
kurām atbildes arī ir tikpat vien-
kāršas un paredzamas. Bet vai zi-
nām, ko domā, jūt, dara katrs no 
satiktajiem, jo mēs taču esam tik 
dažādi un katrs padarām savu dzī-
vi krāsaināku ārpus darba atšķirī-
gi.

Šogad, Madonas jubilejas ga-
dā, vēlamies aizsākt ikgadēju 
jaunu pasākumu “Neparasti pa-
rastie madonieši”. Sarīkojuma 
laikā iepazīsimies ar cilvēkiem, 
kuri kādā veidā ir saistīti ar Ma-
donu. Kāds šeit ir mācījies, cits 
dzimis, strādā vai dzīvo. Bet, gal-
venais – katram no uzaicināta-
jiem dalībniekiem ir kāda inte-

resanta aizraušanās, hobijs vai 
citāda dzīves uztvere ārpus ik-
dienas ritma, kas savā veidā jau 
ir neparasti, jo tas nav nemaz tik 
vienkārši – atrast un piepildīt sa-
vus sapņus un intereses. Tam ir 
nepieciešama liela apņēmība, cī-
ņas un nemiera gars. Pozitīvi gai-
šā gaisotnē gaidāmi dažādi pār-
steigumi gan dalībniekiem, gan 
skatītājiem. Būs gan dziesmas, 
dejas, videointervijas ar “nepa-
rasti parastajiem madoniešiem”. 
Varēs apskatīt radošo dalībnieku 
veikumu – gleznu, rokdarbu un 
seno Madonas bilžu izstādes.

Konkrētos cilvēku vārdus pa-
gaidām nenosauksim. Mazai in-
trigai tikai dažas viņus rakstu-
rojošas iezīmes, pēc kā varbūt 
atpazīsiet kādu savu paziņu, dar-

Š oruden muzicējošo ģime-
ņu kustība “Spiets” svin 
divdesmit piekto jubile-
ju kopš tradīcijas iedibi-

nāšanas. Pateicoties Anitai Kļa-
viņai, ar Madonas pusi šī īpašā 
kopābūšana ir saistīta jau no 
pirmsākumiem, tāpēc tieši Ma-
donā norisināsies divi vērienīgi 
jubilejas sarīkojumi.

Izstāde Madonas muzejā

Ar plašu koncertuzvedumu 
jau 9. oktobrī plkst. 14 tiks at-
klāta Spieta divdesmitpiecgadei 
veltīta fotoizstāde. Idejas autore 
Anita Kļaviņa uzsver, ka šī iecere 
veltīta atskatam uz kopā piedzī-
voto aizvadītajos gados – te būs 
gan fotoliecības no koncertiem, 
notikumiem, svarīgiem mirkļiem, 
gan neizpaliks pasacīts paldies 
ikvienam Spieta atbalstītājam, 
tiem, kas gadu gaitā nav atteikuši 
un snieguši palīdzīgu roku. 

Klātesošos priecēs Raģeļu ģi-
mene no Varakļāniem, Karlsonu 
ģimene no Ļaudonas, Bērziņu ģi-
mene no Madonas, Ērgļiem, Cepī-
ši no Madonas, pasākumā sagai-
dīs un uzrunās “Muzeja dāmas”, 
kā arī būs skatāmi Kārļa Kumsā-
ra videosižeti par “Spietu”.

Jubilejas lielkoncerts

Savukārt 5. novembrī plkst. 
18 Madonas kultūras namā no-
risināsies jubilejas lielkoncerts, 
kurš vienuviet pulcēs jau iemīļo-
tas dziedošās ģimenes, kā arī vie-
sus, draugus un labvēļus.

Koncerta pirmajā daļā klau-
sītājus priecēs viesģimene – dau-
dziem labi zināmā “Čučumuiža”, 
kuras kodolu veido Dina Bitēna 
un Atvars Sirmais, kā arī aktrise 
Dace Skadiņa. Otrajā daļā, godi-
not izcilo kultūras personību, ho-
reogrāfu Andri Ezeriņu, uz skatu-
ves kāps “Vidzemes” dejotāji, kā 
arī “Spieta” lielģimenes – Beitiku 
ģimene no Rīgas un Pāles, Vītolu 
ģimene no Liezēres, Rijnieku ģi-

Neparasti parastie madonieši
jadzīgs prieks! Mēs varam pastā-
vēt vienīgi ar gaismas spēku, ar 
ticību, ka gaismas spēki ir stiprā-
ki, ar spēju uzturēt šo ticību sevī 
un tautā”. 

Pasākumā “Neparasti pa-
rastie madonieši” izskanēs arī 
komponista Valta Pūces „Sau-
les dziesmas” pirmatskaņojums 
– veltījums Madonas deviņdes-
mitgadei jauktā kora “Madona” 
izpildījumā. Esam aizsākuši vēl 
vienu jaunu tradīciju ceļā uz Ma-
donai 100 – jaundarbu tapša-
nu koriem, kas balstīti uz Ma-
donas novadā pierakstīto uz 
tautasdziesmu bāzes, kas no-
slēgtos ar dziesmu krājuma iz-
došanu vai varbūt pat mūzikas 
ierakstu albumu. Dzirdēsim arī 
jauno Madonas daudzsološo gru-

pu “Četri vienā”,  “SuperMikro-
fona 2016” uzvarētājus. Patiess 
prieks, ka viņu muzikālais ceļš 
strauji attīstās iekarojot klau-
sītāju sirdis jau radio ētera  ar 
dziesmu “Glezna”, kam nu jau 
seko jaunais singls “Nokāpt le-
jā”. Koncertā skatītājus priecēs 
arī Madonas mazie dejotāji “Pi-
pariņi”.

aicinām 22. oktobrī plkst. 18.00 
Madonas pilsētas kultūras namā. 
Ieeja uz pasākumu bez maksas. pa-
sākumu atbalsta Madonas novada 
pašvaldība.

Ināra caKULe, 
Madonas pilsētas kultūras nama 

mākslinieciskās daļas vadītāja

“Spiets” pulcē 
visus, kam tuva 

muzicējošo 
ģimeņu 

tradīcija.

Sirdsdarbs 25 gadu garumā

ņu un Kristapu Šķēlu.
Kā allaž, pateicoties Madonas 

novada pašvaldībai un atbalstītā-
jiem, “Spieta” koncertā ieeja būs 
bez maksas. A.Kļaviņa uzsver, 
ka gaidīti visi, kam tuva muzi-
cējošo ģimeņu tradīcija, lūgti vi-
si atbal  stītāji, tie, kuri gadu ga-
rumā snieguši atbalstu un laba 
vēlējumus.

“Tas ir sirdsdarbs, par ko 
domāju visa gada garumā”,

lielo jubilejas pasākumu 
priekšvakarā saka “Spieta” 
krustmāte Anita Kļaviņa. Atska-
toties uz paveikto divdesmit pie-
cu gadu garumā, Anita atzīst, ka 
pienācis laiks raudzīt citas “Spie-
ta” izpausmes formas, “Ir jāprot 
noiet no skatuves kulminācijas 
brīdī, tad, kad zāles pilnas ska-
tītāju, kad skan aplausi un tiek 

sniegti ziedi.” Kā pirmais solis ci-
tā virzienā jau ir izstāde. Anita 
iecerējusi, ka tā apceļos daudzas 
vietas Latvijā, kā nekā “Spie-
ta” kustībā šo gadu laikā aptver-
ta visa republika! “Mēģināšu ce-
ļojošajai izstādei doties arī līdzi, 
vispār gribas vairāk redzēt, ko 
dara citi. Jau ierasts, ka rudeņos 
tik ļoti esmu aizņemta ar “Spie-
ta” koncertu, ka daudz ko palai-
žu garām,” secina Anita. Šobrīd 
pedagoģe īpaši pievērsusies kris-
tietībai: “Man radošākās domas 
nāk tieši naktīs, vairākkārt es-
mu pamodusies ap trijiem – lai-
kā, kas kristietībā uzskatāms par 
Jēzus Kristus laiku.” Arī koncer-
ta noslēgumā skanēs kopējs dzie-
dājums kā lūgšana par Madonu, 
tās ļaudīm, par Latviju.   

Lielu paldies šīs izstādes tap-
šanā Anita teic Danutei Vēzei. 
Abu sadarbības rezultātā iznācis 

veiksmīgs kopdarbs, daudz tap-
šanas gaitā palīdzējusi arī Sarmī-
te Radiņa. 

Anita allaž ir pratusi pateikt 
paldies. Ikvienam, pašam mazā-
kajam, neviens netiek aizmirsts. 
Stāstot par gaidāmajiem pasā-
kumiem, viņa vairākkārt uzsver, 
ka tiek uzaicināti visi, kas snie-
guši palīdzīgu roku, katrs no at-
balstītājiem tiek pacienāts un 
apdāvināts. Sarunas nobeigumā 
Anita vēlreiz piekodina, lai ne-
aizmirstu uzsvērt, ka uz abiem 
pasākumiem īpaši aicinātas vi-
sas ģimenes, kuras ir piedalīju-
šās, koncertējušas šo 25 gadu lai-
kā “Spietā”, kā arī visu šo gadu 
“Spieta” atbalstītāji un sponsori.

Tad nu – uz tikšanos 9. oktobrī un 
5. novembrī “Spieta” jubilejas sarī-
kojumos!

dz. STradIņa

“Spieta” koncertu izskaņā uz skatuves allaž kopējā dziesmā pulcējas visi dalībnieki. Centrā – koncertu vadītāja, režisore un scenārija autore Anita Kļaviņa.                               
Foto no personīgā arhīva

9. oktobrī un 5. novembrī Madonā norisināsies “Spieta” jubilejas sarīkojumi

ba kolēģi, kaimiņu vai radu: de-
putāts – motokrosists, vecmāte – 
friziere, miesnieks un uzņēmējs 
– gleznotājs, gleznu izšuvēja – vi-
su jauno radošo ideju izzinātāja, 
celtnieks – seno bilžu kolekcio-
nārs, sieviete dzīvesprieks – ar 
dzeju, dziesmu, ar prasmi dzie-
dināt, dabas enerģijas pārpilna, 
kuras lielākais talants ir nesav-
tīgi dot: “Katram cilvēkam ir va-

Jubileja
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Kad vasara paskrējusi, un aiz lo-
ga ar tumšiem vakariem un krāš-
ņām lapām piezadzies rudens, tad 
biedrība “Kalsnavas jaunieši” un 
BJIc “Up’s”, jau trešo gadu aici-
na uz nakts orientēšanās sacen-
sībām.

Sacensību ideja dzimusi ne-
lielajam biedrības aktīvistu pul-
kam, ar mērķi aicināt ģimenes, 
jauniešus un citus aktīvistus 
Kalsnavā un Madonas novadā 
pavadīt vienu rudens vakaru ak-
tīvā un pozitīvā gaisotnē, iepa-
zīstot Kalsnavas naksnīgās ielas, 
pildot dažādus uzdevumus. 

Sacensības jau otro gadu 
tiek organizētas projekta “Ak-
tīvs – tātad laimīgs” ietvaros, 
kas realizēts ar Madonas nova-
da pašvaldības finansiālu atbal-
stu NVO projekta konkursa ie-
tvaros.

Šogad sacensības norisi-
nāsies 8. oktobrī, starts plkst. 

nakts orientēšanās sacensības Kalsnavā

19.00 pie BJIC “UP’s”, Vesetas 
ielā 4, Jaunkalsnavā.

 Sacensību galvenais uzsvars 
likts uz kopā būšanu, dažādu uz-
devumu izpildi un aktīvi pavadī-
tu laiku. Uzdevumu sagatavoša-
nā un pasākuma norisē dalību 
ņems arī biedrība “Pie Kraujas”. 
Vecuma ierobežojumu nav. Aici-
nām ģimenes un ikvienu intere-
sentu Madonas novadā. 

Komandām veicot kopīgu ie-
sildīšanās rituālu, tās ar 10 mi-
nūšu intervālu tiek laistas tra-
sē. Orientējoties pēc kartes, 
jāatrod vairāki kontrolpunkti, 
kuros sagatavoti netradicionāli 
uzdevumi, kas vērsti uz koman-
du radošo domāšanu, intelektu, 

komandas garu un dažreiz arī 
asprātību. 

Šajās sacensībās galvenais 
nav uzvarēt, bet gan piedalīties, 
gūt pozitīvas emocijas un aktīvi 
pavadīt laiku. 

Pēc sacensībām komandas un 
atbalstītājus aicinām pie uguns-
kura baudīt garšīgu zupu un ko-
pā būšanas prieku. 

Uz tikšanos 8. oktobrī Kals-
navā!

Ja vēlaties pieteikties, vai ro-
das jautājumi par pasākumu, sazi-
nieties ar Kalsnavas jaunatnes lie-
tu speciālistu Gati Teili, 29126112.

2016. gada oktobris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa.

MADONAS NOVADA

Tautas nama 
KaLnaGraVaS  

Sarkaņu amatu skolas 
radošie kolektīvi 

aIcIna SaVā pULKā 
JaUnUS daLīBnIeKUS: 

rokdarbi
Nodarbības  

trešdienās un piektdienās  
no plkst. 11.00–18.00.

Vadītāja –  
Tautas daiļamata meistare  

Vanda Podiņa.  
Tālr. 26987948

aušana
Nodarbības  

trešdienās un piektdienās  
no plkst. 11.00–18.00.

Vadītāja – Tautas daiļamata 
meistare Inese Mailīte.  

Tālr. 27066878

Klūdziņpinēji
Pirmā tikšanās  

14. oktobrī plkst. 16.00.
Vadītāja –  

Tautas daiļamata meistare  
Rasma Kazimirova.  

Tālr. 27888258

Neilgu brīdi atpūties, 
Sarkaņu pagasta ama-
tierteātris “Piņģerots” 
uzsācis jauno sezonu, 

kurā jau iezīmēti vairāki noti-
kumi. Pirmā tikšanās ar skatī-
tājiem būs 29. oktobrī, kad tau-
tas namā “Kalnagravas” notiks 
otrie Pasaku lugu svētki, kuros 
ciemos tiek aicināti tuvāki un tā-
lāki ciemiņi, amatierteātri, kuru 
repertuārā ir pasaku lugas. Svēt-
ku mērķis ir popularizēt labestī-
bas spēku literārajos darbos. Pa-
saku lugu svētki iekļauti Latvijas 
Nacionālā kultūras centra darba 
plānā, un tos finansiāli atbalsta 
Madonas novada pašvaldība.

Noslēdzot ieriekšējo sezo-
nu, Sarkaņu pagasta amatier-
teātrim Piņģerots” bija tas gods 
piedalīties Latvijas mazpilsētu 
un pagastu amatierteātru svēt-
kos, kas otro gadu notika Latvi-
jas etnogrāfiskajā brīvdabas  mu-
zejā. “Piņģerots” šos svētkus 
kuplināja ar jau novada skatē at-
zinīgi vērtēto Ērika Lansa lugu 
“Galds”.

Šķiet, ka ne jau teksta atkār-
tošana vai nepieciešamo rekvizī-
tu izvēle radīja pēkšņu satrauku-
mu aktieros, bet gan apziņa, ka 
amatierteātru svētkos lugu klā-
tienē vēros tās autors – Ēriks 
Lanss (īstajā vārdā Juris Vīk-
sne).  Patiesībā ir liels retums sa-
tikt autoru vaigā, jo īpaši tādu, 
kas ir atzinīgi novērtēts ne tikai 
ar “Lielā Kristapa” balvām Lat-
vijā, bet arī Starptautiskajā Ber-
līnes kinofestivālā par scenārija 
idejas oriģinalitāti.

Mūsu skatuve atradās Latga-
les ciemā, kur lugai paredzētais 
bērzs jau kādu laiku gaidījis tā 
uznācienu, bet blakus esošā ko-
ka baznīca lieliski papildināja lu-
gā atainoto. 

Lai gan lugu spēlējām ne jau 

Pēc izrādes “Piņģerots” sir-
snīgi sveica lugas autoru Juri 
Vīksnu ar kārtīgu devu lauku la-
bumu, skaisti iesaiņotus pušķa 
izskatā (paldies “Piņģerota” ak-
trisei Valentīnai Gailītei par šo 
skaistumu). Ar nepacietību tika 
gaidīts autora komentārs. Šķiet, 
ka uz brīdi mums visiem pieauga 
spārni un atradāmies pusmetru 
virs zemes – tieši tādas saņēmām 
atsauksmes. Nav lielāka kompli-
menta no lugas autora, kas strā-
dājis ar Latvijas lielākajiem te-
ātriem, kā tas – cik dzīva ir visa 
izrāde un cik ļoti mūsos mīt aiz-
rautības dzirksts. Katrs aktieris 
ir atbilstošs tēlam, ne brīdi nav 

bijis garlaicīgi izrādi skatīties.
Turpmāko dienas daļu “Piņ-

ģerots” pavadīja, apskatot citu pa-
gastu amatierteātru veikumu. Sa-
vukārt paralēli amatierteātru 
svētkiem muzeju atdzīvināja amat-
nieki, kas bija sanākuši uz tirgu. 

Madonas novadu svētkos vēl 
pārstāvēja Praulienas pagasta 
Saikavas amatierteātris ar izrā-
di, kas veidota pēc A Vilka lugas 
“Blusa” motīviem. Kopā Brīvda-
bas izrāžu festivālā piedalījās 30 
kolektīvi. Vidzemes novadu pār-
stāvēja 6 amatierteātri.

KrISTīne VILcIņa,  
kolektīva dalībniece 

Sarkaņos turpina spēlēt teātri

aIGara KrīGerTa foto

Sezonas pirmā 
tikšanās ar 
skatītājiem 

būs 29. oktobrī 
tautas namā 

“Kalnagravas”.

pirmo reizi, neliels satraukums 
pārņēma ikvienu aktieri. Bet 
skat, jau atkal, – tikko sākām iz-
rādi un jau stāvējām, lai pateik-
tos skatītājiem. “Galds” noteikti 
ir izrāde, kas paskrien kā viens 
elpas vilciens. 

Pagasta amatierteātris “Piņģerots” uzsācis jauno sezonu

Kolektīva kopbilde, centrā režisore Gunta Apele un lugas autors Ēriks Lanss.

Mirklis pirms sacensību sākuma.

8. oktobrī 19.00
pie BJiC “Up’s”, Vesetas ielā 4, JaUnkalsnaVā / komandā – 3 CilVēki
pieteikšanās līdz 7. oktobrim
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