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Svinīgā parāde 2017. gada 4. maijā Liepājā, kad Latvijas karogs tika nodots nākamajai svētku rīkotājpilsētai – Madonai.

L

ai iepazīstinātu
ar Nacionālajiem
bruņotajiem spēkiem
arī tos iedzīvotājus,
kuriem nav iespēju apmeklēt
tradicionālo valsts svētku
parādi 18. novembrī Rīgā, pirms
vairākiem gadiem aizsardzības
nozare aizsāka jaunu tradīciju –
valsts Neatkarības atjaunošanas
dienā, 4. maijā, kādā no
Latvijas novadiem organizēt
Nacionālo bruņoto spēku
dienu.
Pirmā šāda diena notika
2012. gadā Rēzeknē, bet gadu
vēlāk – Kuldīgā. 2014. gadā
bruņotie spēki Brīvības svētkus svinēja Valmierā. 2015.
gadā svētkus svinēja Jelgavā –
pilsētā, kura atzīmēja dibināšanas 750. gadadienu. 2016. gadā
bruņoto spēku dienu uzņēma
Krāslava. Savukārt 2017. gadā – Liepājā.
Šogad 4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 28. gadadienā – Nacionālo bruņoto spēku diena noritēs
Madonā. Nāc pulkā, svinēsim

kopā! Savukārt to pilsētu, kurā bruņoto spēku diena notiks
2019. gadā, varēsi uzzināt militārās parādes laikā, kuru tiešraidē translēs Latvijas Televīzija.
4. maija – Brīvības svētku –
Nacionālo bruņoto spēku dienas pasākumi Madonā sāksies

plkst. 9.00 ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
pasludināšanas pateicības dievkalpojumu Madonas Kristus
Karaļa draudzes katoļu baznīcā. Savukārt plkst.11.00 sāksies Latvijas un ārvalstu bruņo-

to spēku, Valsts robežsardzes,
Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Jaunsardzes vienību, un
tehnikas parāde.
Militāro parādi, kurā piedalīsies vairāk nekā 700 karavīru, zemessargu, robežsargu,
policistu, ugunsdzēsēju glābēju un jaunsargu, komandēs Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis
Mareks Ozoliņš, bet to pieņems valsts bruņotā spēka
augstākais vadonis, Valsts
prezidents Raimonds Vējonis, aizsardzības ministrs
Raimonds Bergmanis un
Nacionālo bruņoto spēku
komandieris ģenerālleitnants
Leonīds Kalniņš.
Parādes priekšgalā tiks nests
Latvijas armijas karogs, kuru
nesīs Zemessardzes 2. Vidzemes
brigādes karavīri un zemessargi. Tālāk ierindā soļos Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes
25. kājnieku bataljons, 22. nodrošinājuma bataljons, 27. kājnieku bataljons, 31. kājnieku
bataljons, 54. kaujas atbalsta

bataljons, Štāba bataljona, Mācību vadības pavēlniecības un
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un NATO paplašinātās
klātbūtnes Latvijā kaujas grupas, Valsts robežsardzes, Valsts
policijas, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta un Jaunsardzes vienības.
Parādi noslēgs Latvijas un
sabiedroto spēku, kā arī Valsts
policijas, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta un Valsts
robežsardzes bruņojuma, tehnikas un transporta demonstrējums, kurā tikai lidojumam labvēlīgos laika apstākļos, tādējādi
neradot apdraudējumu parādes
vērotājiem, būs redzami Gaisa spēku helikopteri „Mi-17”,
Valsts robežsardzes helikopteri “Agusta Bell 206B” un „Agusta 109E Power”, kā arī ASV
vadītās operācijas „Atlantic Resolve” ietvaros Latvijā izvietotie helikopteri UH-60 „Black
Hawk”.
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Madonas novada pašvaldības domes
20. marta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par finansējumu
izglītības
iestādēm
Nolemj sadalīt 2018. gada
sešiem mēnešiem Madonas novada pašvaldības pirmsskolas,
vispārējās pamata un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu mācību
līdzekļu un mācību literatūrai
iegādei paredzēto valsts budžeta līdzekļus 25 857 eiro apmērā.
Nolemj piešķirt finansējumu
21 444 eiro apmērā Madonas
novada pašvaldības pirmsskolas, vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
mācību līdzekļu iegādei 2018.

gada sešiem mēnešiem no pašvaldības budžetā šim mērķim
paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu
154 eiro apmērā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2018. gada sešiem mēnešiem
no pašvaldības budžetā šim
mērķim paredzētajiem līdzekļiem. Izglītības iestādē mācās 22
skolēni.
Nolemj piešķirt finansējumu 955 eiro apmērā interneta
resursa letonika.lv licenču iegādei Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm

no budžetā mācību līdzekļu iegādei paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu Madonas pirmsskolas izglītības iestādei “Saulīte” 330 eiro
apmērā peldēšanas nodarbību
aprīkojuma iegādei no budžetā mācību līdzekļiem paredzētā
finansējuma. Baseinu apmeklē novada pirmsskolu audzēkņi,
piedaloties peldēšanas prasmju
apguves nodarbībās.

Par finansējuma
piešķiršanu biedrībai
Nolemj piešķirt finansējumu 1700 eiro apmērā biedrībai

“Aronas Pīlādzis” interaktīvās
spēles “Gailis ganos” iegādei no
budžetā mācību līdzekļu iegādei
paredzētajiem līdzekļiem.
2017. gadā ar Kultūras ministrijas, Valmieras novada fonda un Andra Lielvaloža atbalstu biedrība „Aronas pīlādzis”
sadarbībā ar Madonas novada
pagastu pārvalžu, to struktūrvienību darbiniekiem tika izveidota interaktīvā spēle par Madonas novadu „Gailis ganos”,
kuras mērķis ir veicināt starppaaudžu sadarbību un piederības sajūtu savam pagastam
un Madonas novadam. Madonas novada simbols Gailis do-

das iepazīties ar katru pagastu,
tā cilvēkiem, vēstures, kultūras,
sporta dzīves līkločiem, ar nozīmīgiem cilvēkiem un viņu devumu, kā arī ar interesantākajiem
dabas objektiem un vietām. Spēli var spēlēt ikviens, kurš prot lasīt un kuram būs interese iepazīt Madonas novadu. Madonas
novada pašvaldības izglītības
iestādes ir izteikušas priekšlikumus šīs spēles iegādei un kā mācību līdzekļa izmantošanai.

Liezēres pagastā
Nolemj iecelt Artūru Vāveri
par Liezēres pagasta pārvaldes
vadītāju.

Madonas novada pašvaldības domes
29. marta sēdes lēmumu pārskats
Ošupes pagastā
Nolemj
piedalīties
nodibinājuma “Madonas novada fonds”
izsludinātajā LEADER pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 1.
aktivitātes “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
projektu iesniegumu konkursā ar projekta pieteikumu “Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide Madonas novada
Ošupes pagastā”.
Projekta kopējās izmaksas ir
100 000 eiro apmērā, tajā skaitā
Lauku atbalsta dienesta finansējums – 70 000 eiro un Madonas
novada pašvaldības finansējums
– 30 000 eiro.
Projekta mērķis – attīstot
lidaparātu lidotspēju Degumnieku lidlaukā, veicināt ekonomisko aktivitāti Lubāna ezera apkārtnē;
Projektā veicamās darbības:
1. Īstermiņā – jauna metāla konstrukcijas angāra izbūve
lidaparātu glabāšanai un apkopēm. Lidlauka reģistrēšana civilās aviācijas aģentūrā.
2. Ilgtermiņā – Mobilās degvielas stacijas iegāde un uzstādīšana, pastāvīga elektroenerģijas
pieslēguma izveide, skrejceļa pagarināšana uz zālāja pamata līdz
īpašuma robežai, noliktavu telpu un biroja telpu izbūve.
Ieguvumi: Degumnieku lidlauka infrastruktūras izveide, sertificētu pakalpojumu
piesaistīšana lidotspējas nodrošināšanai, regulāra Degumnieku lidlauka izmantošana un uzņēmējdarbības vides un tūrisma
pakalpojumu dažādošana Lubāna ezera apkārtnē un Madonas
novada teritorijā.
Projekta īstenošanas termiņš: 01.05.2018.–01.05.2020.

Par aizņēmuma ņemšanu
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu
28 277,35 eiro apmērā Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 5 ga-

diem ar noteikto procentu likmi
un atlikto maksājumu uz 1 gadu
projekta “Apkures sistēmas ierīkošana sociālās aprūpes centra
ēkai Ošupes pagastā, Madonas
novadā” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2018. gadā
un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu
21 495,65 eiro apmērā Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 10 gadiem ar noteikto procentu likmi
un atlikto maksājumu uz 2 gadiem LEADER programmas projekta “Bērzaunes pagasta tautas
nama pārbūve un aprīkojuma iegāde” īstenošanai. Aizņēmumu
izņemt un apgūt 2018. gadā un
tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties 300 tautas nama krēslus (150 krēsli ar roku balstiem,
150 krēsli bez roku balstiem).

Par izmaksu
apstiprināšanu projektam
Apstiprina projekta “H. Med
ņa dzimtas mājas atjaunošana”
kopējās izmaksas 217 192,14 eiro apmērā. Lauku atbalsta dienesta finansējums – 40 000 eiro,
Madonas novada pašvaldības finansējums – 177 192,14 eiro.
Projekta ietvaros paredzēts
atjaunot H. Medņa dzimtas mājas “Dzintari” – veicot ēkas logu
un durvju nomaiņu, ēkas fasādes atjaunošanu, bēniņu siltināšanu, jumta spāru konstrukciju
pastiprināšanu, apkures sistēmas sakārtošanu, piebūves atjaunošanu, izbūvējot 1. stāvā
terasi un 2. stāvā balkonu, atjaunot pagraba telpas un iekšējos inženiertīklus.

Par piedalīšanos LAD
projektu konkursos
Nolemj piedalīties Lauku
atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa programmas “Ieguldījumi meža platību
paplašināšanā un meža dzīvot-

spējas uzlabošanā” 8.5. aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās
vērtības uzlabošanai” ar projekta iesniegumu “Meža ekoloģiskās vērtības uzlabošana Madonas novada īpašumos”.
Projekta kopējās izmaksas ir
21 595,20 eiro, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums ir
15 116,64 eiro un Madonas novada pašvaldības finansējums –
6 478,56 eiro.
Madonas novada īpašumi,
kas atbilst 8.5. aktivitātēs prasībām:
1) Ļaudonas pagastā “Strīdus purvs” (8,32 ha);
2) Lazdonas pagastā “Smecere” (15,63 ha);
3) Lazdonas pagastā “Lielās
bumbas” (3,12 ha);
4) Madonas pilsēta “Bērzu
iela 27” (2,36 ha);
5) Mētrienas pagasts “Salu
mežs” (1,29 ha);
6) Dzelzavas pagasts “Melnsils” (4,57 ha);
7) Dzelzavas pagasts “Dižmežs” (4,41 ha);
8) Bērzaunes pagasts “Pīlādži” (9,38 ha).
Nolemj piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa programmas
“Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā
zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto
programmu un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai
ES fondu finansējuma” ar projekta iesniegumu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde Madonas novada Mētrienas pagasta Odzienas ezeram”.
Projekta kopējās izmaksas
ir 4 301,55 eiro, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums –
3 871,39 eiro un Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes
finansējums – 430,16 eiro.
Projekta ietvaros paredzēts
izstrādāt Mētrienas pagasta
Odzienas ezera ekspluatācijas
noteikumus, kuros ietverta esošo vēsturisko datu iegūšana un
apkopošana ezera ūdens kva-

litātes novērtēšana, zivju barības bāzes (zooplanktona un zoobentosa) ievākšana, ihtiofaunas
izpēte, izmantojot Nordic tipa daudzacu žauntīklus, iegūto
ekoloģisko un hidroloģisko datu
apstrāde un kompleksa analīze.

Par līdzfinansējuma
piešķiršanu
Pamatojoties uz Madonas
novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 “Madonas novada
pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” 11.
punktu, nolemj piešķirt palīdzību – līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājas Saules ielā 35, Madonā, Madonas novadā dzīvokļu
īpašnieku kopībai 50% apmērā
no energoefektivitātes pasākumu veikšanas izmaksām, kas ir
1 497,38 eiro, līdzfinansējumu
ieskaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka SIA
“Bērzaunes komunālais uzņēmums” norēķinu kontā.

Dzelzavas pagastā
Pamatojoties uz to, ka jauniešu deju kolektīvam “Dzelzava”
netika piešķirta Valsts budžeta
mērķdotācija, nolemj piešķirt papildfinansējumu Dzelzavas kultūras nama jauniešu deju kolektīva “Dzelzava” vadītāja darba
samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2018. gadā 828 eiro no novada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Par Investīciju plāna
aktualizāciju
Lai veicinātu Madonas novada ilgtspējīgu attīstību, plānojot budžeta līdzekļu lietderīgu izlietojumu, nolemts
aktualizēt Madonas novada attīstības programmas 2013.–
2020. gadam Investīciju plānu
(2018–2020.gadam). Pilnā versija – www.madona.lv

Par budžeta grozījumiem
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 5 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 1 „Par
Madonas novada pašvaldības
2018. gada budžetu””.
Apstiprināti
ar
Madonas novada pašvaldības domes
29.03.2017. lēmumu Nr. 134
(protokols Nr. 5, 27. p.).
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
1 „Par Madonas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” (apstiprināti 2018. gada 16. janvāra
domes sēdē, protokols Nr. 1, 14.
p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam ieņēmumos
23 483 169 eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
1 „Par Madonas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” (apstiprināti 2018. gada 16. janvāra
domes sēdē, protokols Nr. 1, 14.
p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu
2018. gadam izdevumos 23 749
517 eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
1 „Par Madonas novada pašvaldības 2018. gada budžetu” (apstiprināti 2018. gada 16. janvāra
domes sēdē, protokols Nr. 1, 14.
p.) 3. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu
speciālo budžetu 2018. gadam ieņēmumos 1 082 935 eiro apmērā, izdevumos 1 003 419 eiro apmērā”.
Sagatavoja DACE CIPULE,
lietvedības darbu speciāliste
Ar lēmumu pilnu tekstu var
iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1
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Pateicības raksti 1991. gada Barikāžu dalībniekiem
Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām,
kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību,
pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu
organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un
materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus, Barikāžu
piemiņas zīmes valde ik gadu pasniedz Pateicības
rakstus.
Šī gada 4. aprīlī Jāņa Norviļa Madonas Mūzikas
skolas Laimas zālē nelielā svinīgā ceremonijā šādus
rakstus saņēma 9 Madonas novada cilvēki.
Pateicības rakstu barikāžu dalībniekam pie-

šķir tādai personai, kura nav apbalvota ar 1991.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi. Ierosinājumu par personu raksta jau apbalvots barikāžu dalībnieks, kurš var apliecināt vēl neapbalvotās
personas dalību barikādēs. Netiek izskatīts ierosinājums, kura autors ieteic apbalvot sevi. Kopā ar
pamatojumu un ar to saistītajiem materiāliem ierosinājums iesniedzams 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrībai, Rīgā, Krāmu ielā 3, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: barikazu.muzejs@gmail.com (tālr.
67213525). Iesniedzot ierosinājumu, jānorāda
izvirzītās personas vārds, uzvārds, personas kods un

dzīvesvietas adrese. Tāpat norādāma ierosinājuma
iesniedzēja – fiziskās personas – vārds, uzvārds
vai juridiskās personas nosaukums, kā arī fiziskās
personas dzīvesvietas adrese vai juridiskās personas
adrese. Vairāk informācijas – www.barikades.lv
Uz šo brīdi apbalvoti aptuveni 36 000 dalībnieki,
taču patiesais barikāžu dalībnieku skaits varētu būt
ap 45 000. Tāpēc rosinām tieši Latvijas valsts simtgades gadā pieteikt un godināt šos cilvēkus.

Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu
“Paziņojums par lokālplānojuma nekustamā īpašuma
“Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes
vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70660010028 un
70660010029, kas groza Madonas novada teritorijas
plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu
izdošanu
2018. gada 16. aprīlī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 141 “Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas
pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 70660010028 un 70660010029, kas
groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti
saistošie noteikumi Nr. 3 “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas
novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem
70660010028 un 70660010029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv
un interneta portālā geolatvija.lv.”

“Paziņojums par lokālplānojuma zemes vienībās ar
kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571;
70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas
pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada
teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo
noteikumu izdošanu
2018. gada 29. martā Madonas novada pašvaldības
domē pieņemts lēmums Nr. 130 “Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569;
70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti saistošie
noteikumi Nr. 3 “Lokālplānojuma zemes vienībās ar
kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571;
70010011572, 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv
un interneta portālā geolatvija.lv.”

“Paziņojums par lokālplānojuma nekustamajam
īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas
novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693, kas groza
Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu
un saistošo noteikumu izdošanu
2018. gada 29. martā Madonas novada pašvaldības
domē pieņemts lēmums Nr. 131 “ Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā,
Madonas novadā, kadastra apzīmējums 70010011693,
kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti
saistošie noteikumi Nr. 4 “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas
novadā, kadastra apzīmējums 70010011693, kas groza
Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.
Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv
un interneta portālā geolatvija.lv.”
Informāciju sagatavoja
Ilona Gleizde,
Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja

Aktuālais un svarīgais iedzīvotājiem

Panākta konceptuāla vienošanās par turpmāko VSAC “Latgale”
filiāles “Lubāna” darbību
Pagājuši jau
gandrīz divi
mēneši, kopš
š.g. 23. februārī
no valsts sociālās
aprūpes centra “Latgale”
filiāles “Lubāna” ēkas
“Rupsalas”, Ošupes pagastā,
Madonas novadā īsā laika
periodā klienti tika pārvesti
uz citiem sociālās aprūpes
centriem, par iemeslu tam
minot neatbilstošus sadzīves
apstākļus.
Šis periods bijis pilns ar
dažādiem minējumiem un neskaidrībām par turpmāko nākotni gan sociālā aprūpes
centra filiāles “Lubāna” klientiem un viņu radiniekiem, filiāles darbiniekiem, gan arī
Madonas novada un Lubānas
novada pašvaldībām, kuru administratīvajās teritorijās atrodas abas VSAC “Latgale”
filiāles “Lubāna” ēkas. Madonas novada un Lubānas novada pašvaldības aktīvi strādājušas, lai nepieļautu filiāles
“Lubāna” likvidēšanu, kas nozīmētu gan ierasto māju zaudēšanu aptuveni 70 klientiem
ar garīgās veselības traucējumiem, gan arī ap 50 darba
vietu likvidēšanu abu novadu
iedzīvotājiem, un šobrīd sarunās ar Labklājības ministriju

panākts pusēm akceptējams
risinājums.
Labklājības
ministrijas,
Madonas novada pašvaldības
un Lubānas novada pašvaldības vadītāju un administrācijas pārstāvju tikšanās laikā
š.g. 12. aprīlī puses nonākušas
pie konceptuālas vienošanās
par turpmāko VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbības
nodrošināšanu. Sociālās aprūpes centra sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu Labklājības ministrija plāno nodot
abām pašvaldībām, bet, lai to
realizētu, Madonas un Lubānas novadu pašvaldībās būs
nepieciešams pieņemt sociālo
funkciju pārņemšanas apstiprinošus domes lēmumus un
kopā dibināt jaunu kapitālsabiedrību.
Pašreiz Madonas novada un
Lubānas novada pašvaldības
gaida oficiālu Labklājības ministrijas lēmumu, kurā tiktu izteikts priekšlikums sociālās aprūpes centra filiāles “Lubāna”
sociālo pakalpojumu funkciju
veikšanu nodot pašvaldībām.
Pēc tam, kad abu pašvaldību
domēs tiks pieņemts pozitīvs
lēmums turpmāk sniegt VSAC
“Latgale” filiāles “Lubāna”
funkcijas, būs nepieciešams dibināt jaunu kapitālsabiedrību.
Ja aprūpes centra ēka “Rupsa-

las”, Ošupes pagastā, Madonas
novadā jau ir Madonas novada
pašvaldības īpašums, tad otra
filiāles “Lubāna” apsaimniekotā ēka “Vecumi”, Indrānu pagastā, Lubānas novadā ir Labklājības ministrijas īpašums,
ko ministrija plāno nodot Lubānas novada pašvaldības īpašumā.
Ir plānots, ka jaunā Madonas un Lubānas novada pašvaldības
kapitālsabiedrība
sniegs tos pašus sociālos pakalpojumus, ko iepriekš sniedza VSAC “Latgale” filiāle
“Lubāna”. Jaunajai kapitālsabiedrībai noslēdzot līgumu
ar Labklājības ministriju par
sociālo pakalpojumu funkciju veikšanu turpmāk, līguma
termiņš sākotnēji nevarēs pārsniegt 5 gadu periodu. Pašreiz
nepastāv bažas, ka pēc šī termiņa beigām līgumu par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu nevarētu arī pagarināt uz
jaunu periodu. Jaunajai kapitālsabiedrībai varētu tikt nodots tāds pats valsts finansējums, kāds bija piesaistīts
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” nodrošināšanai.
Madonas un Lubānas novada
pašvaldībām
tikusi
sniegta informācija, ka iemītnieki, kas no filiāles “Lubāna”
ēkas Ošupes pagastā, Madonas

novadā tika pārvesti uz citiem
sociālās aprūpes centriem, varēs tur atgriezties, ja vien izteiks šādu vēlēšanos. Tiks
nodrošināts, ka atpakaļ tiks
nogādāts viss tehniskais aprīkojums, ja tas reizē ar klientu
ticis pārvests citur.
Pašreiz aprūpes centra ēkā
“Rupsalas”, Ošupes pagastā,
Madonas novadā notiek darbs
pie centrālapkures sistēmas izveidošanas, kā arī plānots, ka
tuvākajā laikā Labklājības ministrijas un abu pašvaldību
pārstāvji apsekos VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” ēkas
gan Lubānas, gan Madonas novadā. Š.g. 16. aprīlī norisinājās
VSAC “Latgale” filiāles “Lubāna” darbinieku, Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja Aigara
Šķēla un Lubānas novada
domes priekšsēdētāja Tāļa
Salenieka tikšanās, kuras laikā
filiāles “Lubāna” darbiniekiem tika apliecināts, ka abas
pašvaldības arī turpmāk veiks
nepieciešamo, lai nodrošinātu
sociālās aprūpes centra pakalpojumu sniegšanu abos novados iepriekšējā apmērā. Ņemot
vērā visas veicamās administratīvās formalitātes, plānots,
ka Madonas novada un Lubānas novada pašvaldību izveidotā kapitālsabiedrība darbu varētu uzsākt šogad septembrī.

Madonas novada domes
priekšsēdētāja Agra Lungeviča
komentārs: – Esmu gandarīts,
ka ir izdevies rast risinājumu
saistībā ar Sociālās aprūpes
centra ēkas “Rupsala” Ošupes
pagastā turpmākās darbības
nodrošināšanu. Paldies ministrijai par sapratni un pretimnākšanu situācijas risināšanā.
Panāktā konceptuālā vienošanās ar Labklājības ministriju
un ministru Jāni Reiru par aprūpes funkciju deleģēšanu uz
pieciem gadiem, ar iespēju nākotnē termiņu pagarināt, dod
iespēju ilgtermiņā saglabāt un
plānot aprūpes pakalpojumus
Rupsalas ēkā 40–45 iemītniekiem, tajā skaitā nodrošinot
ap 30 darba vietu darbiniekiem (kopā ar ēku “Vecumi”
Lubānas novadā 70–75 vietas
iemītniekiem un ap 50 darba
vietu darbiniekiem). Beidzoties centrālapkures sistēmas
būvdarbiem Rupsalas ēkā un
sakārtojot nepieciešamo dokumentāciju, ceram, ka jau septembrī bijušie aprūpes centra
iemītnieki varēs atgriezties savās “mājās”.

Madonas novada
un Lubānas novada
pašvaldības
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AS “Madonas ūdens” vēlas vēlreiz atgādināt
saviem klientiem par norēķinu kārtību un
tās likumisko pamatojumu Madonas pilsētā un pagastos
Madonas novada pašvaldība
atgādina – Madonā
dzīvojošo Černobiļas
atomelektrostacijas
avārijas seku likvidēšanas
dalībnieku tikšanās notiks
Madonas pilsētas
kultūras namā
26. aprīlī plkst. 16.00.

Ilggadēja
darba
novērtējums

Šī gada 3. maijā plkst.
15.00 Veselības ministrijā
notiks ikgadējā svinīgā
apbalvojumu pasniegšana.
Tās mērķis ir izteikt
atzinību izcilām sabiedrības
veselības, veselības
aprūpes un farmācijas
nozares amatpersonām un
darbiniekiem par ieguldīto
darbu un nopelniem
Latvijas Republikas
attīstībā.
Atzinības raksts
šogad tiks pasniegts arī
bijušajam SIA “Madonas
slimnīca” valdes loceklim,
priekšsēdētājam
Bruno Kokaram.
Sirsnīgi sveicam!

MADONAS NOVADA

2018. gada aprīlis

Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Izdevējs –
Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,
Saieta laukums 1.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.
Iespiests SIA “Erante”.

AS “Madonas
ūdens” ir Madonas
novada pašvaldības
kapitālsabiedrība,
kuras galvenie
uzdevumi ir dzeramā ūdens
ieguve un piegāde, kā arī
notekūdeņu savākšana un
attīrīšana.
Jau vēsturiski, kopš 1995.
gada, Madonas pilsētā pastāv
tiešo maksājumu sistēma, tas
ir – dzīvokļa īpašnieks vai
pašvaldībai piederoša dzīvokļa īrnieks slēdz līgumu tieši ar pakalpojumu sniedzēju,
visus aprēķinus un rēķina izrakstīšanu veic pakalpojumu
sniedzējs. Šāda sistēma iedibināta un uzturēta, jo daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājs
nebija un arī pašlaik nav spējīgs veikt katra dzīvokļa patēriņa uzskaiti, iekasēšanu un
pēc tam savlaicīgu pilna apmēra norēķināšanos ar pakalpojuma sniedzēju. Lai nodrošinātu vienmērīgu un pozitīvu
uzņēmuma naudas plūsmu,
pakalpojuma sniedzējs, AS
“Madonas ūdens” uztur tiešo norēķinu sistēmu ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem.
Normatīvie akti, tajā skaitā iepriekšējo, Madonas pilsētas 2003. gada 29. maija saistošo noteikumu Nr. 2
“Madonas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”, 1.4.
punkts noteica, ka AS “Madonas ūdens” valdījumā un apkalpes zonā ir pievadi daudzdzīvokļu mājām līdz mājas
ārējai sienai. Tātad AS “Madonas ūdens” norēķiniem ir
tiesīga izmantot māju kopējos mērītājus, jo māju iekšējie
tīkli nav un nekad nav bijuši
AS “Madonas ūdens” pārziņā,
līdz ar to pakalpojumu sniedzējs, lai gan izraksta rēķinu
katram dzīvokļa īpašniekam,
taču nav atbildīgs par noplūdēm mājas iekšējos tīklos vai
par neprecīzu ūdens patēriņa deklarēšanu vai nedeklarēšanu vispār, ko veic dzīvokļu īpašnieki. Par to ir atbildīgi
tikai paši dzīvokļu īpašnieki.
2004. gada februārī Vid
zemes sabiedrisko pakalpojumu regulators apstiprināja AS
“Madonas ūdens” pakalpojumu tarifus, aizrādot, ka turpmāk tarifu aprēķinā jāvadās
no 2001. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 281 “Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”. Būtībā jāievieš dzīvē šo noteikumu 65.
punkts, kas nosaka, ka tarifu aprēķinā iekļaujamās izmaksas ir par ūdens padevi
līdz ūdens skaitītājam lietotā-

ja ēkā vai būvē vai līdz ievadam ēkā vai būvē.
Jau 2004. gada sākumā
Madonas ūdens bija aprīkojusi visus daudzdzīvokļu māju ievadus ar uzskaites mēraparātiem. Tajā pašā gadā AS
“Madonas ūdens” uzsāka rēķinu izrakstīšanu klientiem
par sniegtajiem pakalpojumiem, pamatojoties uz klientu deklarētajiem dzīvokļu
ūdens skaitītāju rādījumiem.
Kā informācija, katrā rēķinā
tika atspoguļots mājas kopējais ūdens patēriņš, radusies
starpība starp dzīvokļu skaitītāju summu un kopējo patēriņu un informācija par to,
kāds būtu maksājums, ja šo
starpību sadalītu proporcionāli patērētajam ūdens daudzumam. Šāda iedzīvotāju
informēšanas kampaņa tika
īstenota vairāk kā gadu, līdz
pat 2005. gada rudenim. Šajā laikā vidējā starpība starp
dzīvokļu skaitītāju summu un
kopējā ievada skaitītāja rādījumu bija vairāk kā 20%. AS
“Madonas ūdens” veica ļoti
intensīvu izskaidrojošo darbu
dzīvokļu īpašniekiem un apsaimniekotājam gan par māju
iekšējo tīklu tehniskā stāvokļa nozīmību, gan par vienlaicīgas un precīzas dzīvokļu skaitītāju rādījumu deklarēšanas
nozīmību.
2005. gada 30. jūnijā, pēc
ilgstošas sabiedriskās apspriešanas, Madonas pilsētas dome
izdeva saistošos noteikumus
Nr. 3 “Par kārtību, kādā tiek
aprēķināta un veikta samaksa
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Madonas pilsētā”, ko vēlāk atcēla, jo
Vides un reģionālās attīstības
ministrija uzskatīja, ka noteikumi par ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu
ir sabiedrisko pakalpojumu
sniedzēju iekšējs normatīvais akts. Līdz ar to, 2005. gada 30. augustā, AS ”Madonas
ūdens” padomes sēdē (prot.
Nr. 4) tiek apstiprināti AS
”Madonas ūdens” noteikumi
“Par kārtību, kādā tiek aprēķināta un veikta samaksa
par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Madonas pilsētā”, kas tad arī paredz norēķinus ar klientiem,

vadoties no mājas kopējā skaitītāja un skaitītājiem dzīvokļos. Šo noteikumu 11. punkts
nosaka, ka ēkas īpašnieks vai
ēkas telpu lietotāji, ja tie likumā noteiktā kārtībā pieņēmuši kopīgu lēmumu, var
slēgt vienošanos ar AS ”Madonas ūdens” par citu patērētā ūdens daudzuma paziņošanas kārtību, kā arī par citu
veidu, kā tiek apmaksāta starpība, kas radusies starp mājas
kopējo skaitītāju un dzīvokļu
skaitītāju summu. Tātad, ja
dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē
ir izvēlējušies citu ūdens apmaksas kārtību, tad spēkā ir
izvēlētā kārtība, visos pārējos
gadījumos piemērojami vispārīgie noteikumi.
Ņemot vērā visas būtiskās
izmaiņas norēķinos ar klientiem, AS “Madonas ūdens”
jau 2005/2006. gadā uzsāka
plānveidīgu līgumu pārslēgšanu ar klientiem (dzīvokļu
un individuālo māju īpašniekiem). Abonentu skaits tikai
Madonas pilsētas daudzdzīvokļu mājās ir aptuveni 2500.
Situācija ar līgumu pārslēgšanu ir dažāda, lielākā daļa
atsaucas uzaicinājumam un
pārslēdz līgumus, daļa dzīvokļu īpašnieku atrodas ārzemēs,
daļa paziņo, ka viņus viss apmierina un tālākas darbības
neveic, daļa vispār nereaģē,
bet veic norēķinus ievērojot
norēķinu kārtību. Ļoti neliela
daļa, piedāvātajos līguma grozījumos, izsvītro noteiktus (viņiem neizdevīgus punktus no
līguma), kas galvenokārt skar
norēķinus pēc mājas kopējā
skaitītāja. Dzīvokļu īpašniekiem, normatīvo aktu noteiktajā kārtībā sasaucot kopsapulci, nekas nav traucējis
izvēlēties citu norēķinu kārtību par ūdens un kanalizācijas
pakalpojumiem un vairākas
mājas to arī ir izmantojušas.
Pašlaik runa ir par dažiem atsevišķiem dzīvokļu īpašniekiem, kas visādos veidos izvairās no līguma slēgšanas un
neveic maksājumus atbilstoši
norēķinu kārtībai. Uz šo brīdi
tie ir astoņi abonenti no 2538,
kuri, neveicot pilnu maksājumu, ir uzkrājuši parādsaistības no 75,00 EUR līdz 463,00
EUR. Ja runa ir par laika pe-

riodu no 2005. gada nogales
līdz 2008. gada februārim, tad
galvenais arguments norēķinu kārtības pielietošanai ir
tāds, ka katra dzīvokļa īpašnieka noslēgtajā dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas līgumā,
kuru viņš ir noslēdzis ar savas mājas apsaimniekotāju,
cita starpā, ir iekļauts sekojošs punkts:
„…Par
elektroenerģiju,
apkuri, ūdeni, kanalizāciju,
telefonu, kabeļtelevīziju un
internetu Dzīvoklī Dzīvokļa
īpašnieks maksā šo pakalpojumu sniedzējam saskaņā ar šī
pakalpojuma sniedzēja noteikumiem”
Kā arī jāņem vērā tas, ka,
ja lielākā daļa kopīpašumā
esošo dzīvokļu īpašnieku ir
akceptējuši un pieņēmuši kādu norēķinu kārtību, tad tāda
pati kārtība ir jāievēro visiem
kopīpašuma īpašniekiem, lai
ievērotu vienlīdzības un vienādas attieksmes principu.
Bez iepriekš minētā, vēl jāņem vērā, ka, dzīvokļa īpašniekam, pamatojoties uz “Dzīvokļa īpašuma likuma” 10.
panta pirmās daļas 3. punktu,
ir pienākums norēķināties
par saņemtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa
īpašuma lietošanu, t.sk. auksto ūdeni un kanalizāciju. Šis
pienākums izriet no likuma,
neatkarīgi no tā, vai līgums ir
noslēgts vai nav.
Ņemot vērā visu iepriekš
minēto, varam droši apgalvot, ka AS “Madonas ūdens”
ir ieguldījis ļoti lielu darbu norēķinu sistēmas sakārtošanā
ar daudzdzīvokļu māju dzīvokļiem. Lielākā daļa iedzīvotāju ir apmierināta par šo
norēķinu sistēmu, par to liecina fakts, ka uzsākot šīs darbības 2005. gadā, vidējā starpība starp dzīvokļu skaitītāju
summu un kopējā ievada skaitītāja rādījumu bija vairāk
kā 20%, bet pašlaik šī starpība jau vairākus gadus ir zem
10%. Tas ir panākts ar AS
“Madonas ūdens” darbinieku rūpīgu skaidrojošo darbu,
un palīdzību rast tehniskos
risinājumus zudumu samazināšanai daudzdzīvokļu māju
iekšējos tīklos.
Ja Jums ir lielāka interese par to, kā samazināt ūdens
starpības daudzdzīvokļu mājās, par dažādiem ūdens skaitītājiem, tajā skaitā attālināti
nolasāmiem, vai citiem jautājumiem, kas saistīti ar ūdens
uzskaiti – laipni aicināti uz AS
“Madonas ūdens”, labprāt padalīsimies ar savu pieredzi.
Informāciju sagatavoja
Guntars Dambenieks,
AS “Madonas ūdens”
valdes priekšsēdētājs
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Piedalies talkā!
un rūpējies par vidi
Viena no vērienīgākajām talkām
Madonas novadā plānota
Pulkveža Oskara Kalpaka
dzimtas mājās Ošupes pagasta
«Liepsalās».
Talkas moto – “Manai Latvijai
simtgadē – simtgades birzs”.
Stādīšana un teritorijas
sakopšanas darbi.
Talkā piedalīsies arī LR Ministru
prezidents Māris Kučinskis, LR
Aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis, Madonas
novada domes
priekšsēdētājs
Agris Lungevičs.

Madonā ir
veikta nedrošo
un bīstamo koku
nozāģēšana.
2017.gada 28.septembrī
Koku ciršanas komisija nosūtīja vēstuli Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ar
lūgumu izvērtēt Saules ielā
4 (pie t/c Konzums un Rimi)
augošās parastās gobas (Ulmus glabra) stāvokli, jo tika
konstatētas Holandes gobu
slimības pazīmes – lapu vīšana un ieritināšanās, dzinumu galotne āķveidā noliecas, zaru bojāeja. 2017.
gada 5. oktobrī DAP apsekošanas laikā konstatēja,
ka “koka lapas jau ir nobirušas, kas noticis ātrāk nekā citiem šīs sugas kokiem.
Gobas vainagā vērojami kaltuši zari. Praktiski visu skeletzaru gali ir kaltuši, kas
norāda uz koka vainaga samazināšanos. Kokam konstatēti stresa zari, kas liecina par koka veselības
stāvokļa problēmām. Gobas
sakņu sistēmas daļā ir veikti vairāki inženierkomunikācijas darbi, kuru rezultātā, visticamāk, ir bojāta
sakņu sistēma, kas arī izraisīja koka stāvokļa pasliktināšanos. Koks ir nosvēries
stāvlaukuma virzienā, kur
regulāri tiek novietotas automašīnas. Pašreizējā stāvoklī koks var radīt draudus
cilvēku dzīvībai un īpašumiem.” Ņemot vērā iepriekš
minēto, tika sniegts rakstisks atzinums, ka DAP neiebilst vienas parastās gobas nozāģēšanai.
Blakus gobai atradās
piecas parastās liepas (Tilia cordata). Liepu vainagi
galotņoti jeb “staboti”. Liepa, kura atradās tuvāk iebrauktuvei
stāvlaukumā,
jau bija nokaltusi, pilnībā
zaudētas augtspējas. Jāatzīmē, ka, nozāģējot kokam galotni, sākas trupe. Tas ir tikai laika jautājums, cik ātri
koks aiziet bojā. Šādus ko-

kus izglābt vairs nav iespējams. Zari, kas atauguši, nav
stabili, jo turas tikai kambija slānī. Koki ir nedroši. Nozāģēto koku vietā ir paredzēts izveidot jaunus liepu
stādījumus.
Tāda pati situācija dotajā brīdī ir izveidojusies Centra skvēra (bērnu rotaļu laukumā), kur ļoti uzskatāmi ir
redzami trupes bojājumi ietves malā esošajās liepās. Savu atzinumu šajā gadījumā
snieguši arī kokkopji – arboristi Dainis Kreilis un Andris Lediņš. Atzinumā norādot, ka no skvērā esošajām
17 liepām, kuras aug gar
taciņas malu, par bīstamā
ir atzītas 10 liepas. Koki ir
stipri bojāti, apdraudot bērnus, jo atrodas blakus rotaļu
laukumam. Atsevišķām liepām ir iztrupējuši vidi (serdes) un koki turas tikai uz
nelielas koksnes kārtas. Iepriekšējo gadu zāģēto zaru
vietās izveidojušies trupējumi, kuri veicinājuši koku nestabilitāti. Regulāra vainagu
formēšana ir nodrošinājusi bīstamības kavēšanu, bet
tas nav ilglaicīgs risinājums.
Kokkopji-arboristi norāda,
ka nekavējoties jāveic 10 bīstamo liepu nozāģēšana, kā
arī jāizvērtē atlikušo 7 liepu
nomaiņa pret jauniem stādījumiem. Centra skvēram izstrādātajā
labiekārtojuma
projektā ir paredzēta ne tikai jaunu stādījumu izveidošana, bet arī seguma izveidošana zem rotaļu elementiem
un apgaismojuma izbūve.
Madonas pilsētā, tāpat
kā citviet Latvijā un Eiropā, savu izplatību turpina
Holandes gobu slimība un
tā saucamā “ošu slimība”.
Oši, gobas un vīksnas pakāpeniski izzudīs no ainavas.
Pievienoju Andreja Svilāna
(Nacionālā Botāniskā dārza direktora, Latvijas dendrologu biedrības prezidenta) komentāru: ”Līdz šim
nav atklāts pietiekoši efektīvs līdzeklis slimības uzņēmīgo ošu sugu aizsardzī-

bai pret Chalara fraxinea
infekciju. Tāpēc tuvākajās
desmitgadēs prognozējama
tālāka un praktiski neierobežojama infekcijas izplatīšanās visā Latvijā. Līdzīgi Latvijas teritorijā jau ir
noticis ar vīksnām un gobām, ko ilgstoši postījusi
grafioze jeb Holandes slimība, kuras rezultātā mūsu teritorijā šo koku ir atlicis ļoti maz. Arī šīs koku slimības
„klīniskā aina” ir lapu vīšana un ieritināšanās. Atkarībā no laika apstākļiem, koka vecuma un tā uzņēmības
tas var iznīkt dažās nedēļās vai mēnešos. Līdzīgi kā
ar ošiem, arī gobu un vīksnu slimību skarto koku pilnībā izārstēt nevar, bet tikai
attālināt tā nokalšanu. Tuvākajās desmitgadēs Latvijā vairs nebūs lielu ošu. Infekcijai savu ceļu turpinot,
kamēr tās populācija mazināsies un neradīsies pret
to rezistenti (izturīgi) stādi,
mūsu valsts teritorijā galvenokārt būs tikai mazi oši.
Svarīgi ir saprast, ka vizuāli maldīgā efekta dēļ (koks
it kā vēl zaļo), slimību skartie oši būtiski apdraud cilvēku un infrastruktūras drošību, īpaši teritorijās, kas tiek
izmantotas publiskiem mērķiem. Tāpēc vēlama to izzāģēšana, īpaši tūristu apmeklētās vietās, pie autoceļiem,
tūristu takās, pie skatu platformām un tamlīdzīgi”.
Madonas pilsētā parkos,
skvēros, ielu malās u.c. koplietošanas teritorijās, tiek
nozāģēti tikai nokaltuši,
bīstami, aizlauzti koki, kuri
apdraud cilvēku veselību un
dzīvību, kā arī īpašumu. Nozāģēto koku vietā, izvērtējot
esošo inženierkomunikāciju
izbūvi un plānoto teritorijas
attīstību, tiks izveidoti jauni
stādījumi.
Informāciju sagatavoja
Gita Lutce,
Īpašumu uzturēšanas nodaļas
labiekārtošanas darbu
speciāliste
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Madonā
talkas
atklāšana un
noslēgums
plānots
pilsētas
estrādē. Plānotie
darbi – solu
dēļu uzstādīšana,
krāsošana, labiekārtošanas
darbi. Līdzi vēlams ņemt savus
darbarīkus – skrūvjmašīnas,
atslēgas, zāģus, var kādu āmuru,
ja ir – arī lāpstas.
Mētrienas pagastā
tiks veikti sagatavošanas darbi,
lai labiekārtotu Ozolkalna
estrādes apkārtni.
Kā arī tiks sakopta
Odzienas ezera pludmale
(kontakttālr. 20021220).
 azdonas pagastā
L
tiks sakopts futbola laukums, tā
apkārtne, atjaunoti vārti un attīrīta
taciņa (kontakttālr. 26375559).

Bērzaunes pagastā:
• talka Aronas pilskalnā
(kontakttālr. 28202444);

• Bērzaunes kapu teritorijas
sakopšanas talka
(kontakttālr. 26184679);
• pavasara sakopšanas un
labiekārtošanas darbi Bērzaunes
centrā, Gaiziņa ielā starp 5
un 7 – sporta laukuma un tā
apkārtnes sakārtošana (kontakttālr.
25903919).
 arkavas pagastā –
B
tiks sakopta estrādes teritorija un
pēdu taka (kontakttālr.
28374223).

Liezēres
pagastā –
tiks sakoptas
ceļmalas
posmā Lubeja
– Nārbuļi, veikti
labiekārtošanas
darbi, puķu
stādīšana
(kontakttālr.
29174560).

Ļaudonas pagastā – talka notiks
11. maijā plkst. 9.00 pie Ļaudonas
kultūras nama un estrādes.
Plānota zāliena un rotaļu laukuma
ierīkošana (kontakttālr. 26220489).

Dzelzavas pagasts:
• tiks sakopta parka teritorija
(kontakttālr. 26609199);
• tiks savākti atkritumi, kas
uzkrājušies gar dzelzceļa malu un
piesārņojums mežā
(kontakttālr. 29423810).
Ar visām reģistrētajam talku norises
vietām Latvijā iespējams iepazīties
mājaslapā www.talkas.lv
Informāciju apkopoja
Ilze Riekstiņa
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Jaunieši pulcējas uz forumu “Izkausē ziemu!”
Katrs pavasaris, nu jau vairākus
gadus, iezīmējas ar Madonas
novada jauniešu domes (MNJD)
rīkoto jauniešu forumu. Šogad
forums “Izkausē ziemu” risinājās
20. aprīlī Madonas novada
multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā “KUBS”.
Seši desmiti dalībnieku bija
pulcējušies kopā, lai pārrunātu
aktualitātes, iepazītos ar MNJD
veikumu un labi pavadītu laiku.
Liels prieks par Madonas
novada pašvaldības deputātiem un speciālistiem, kuri palīdzēja iedziļināties jauniešiem
svarīgās lietās un atbildēja uz
daudzajiem jautājumiem. Interesantas diskusijas izvērtās
par jauniešiem draudzīgas infrastruktūras attīstību novadā. Madonas novada pašvaldības vadītājs Agris Lungevičs,
deputāts Gunārs Ikaunieks
un Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris informēja par vērienīgākajiem nākotnes projektiem un izrunāja ar
skolēniem ne mazāk svarīgus
jautājumus par pagastu centru
labiekārtošanu, skolu kabinetu
modernizāciju, jauniešu centru
infrastruktūras attīstību.

Foruma noslēgums, pulcējot gan aktīvākos novada jauniešus, gan Madonas novada pašvaldības deputātus
un speciālistus.
Aktuāls jauniešiem ir nodarbinātības jautājums. Par iespējām un nosacījumiem šajā
jomā pastāstīja Nodarbinātības
valsts aģentūras Madonas filiāles speciāliste Agrita Mūrniece
un Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas speciālis-

te Ilze Vogina, kā arī Ļaudonas
pagasta pārvaldes vadītājs Artūrs Portnovs.
Kultūras pasākumu atbilstību jauniešu interesēm, kopā ar
foruma dalībniekiem pārsprieda pašvaldības deputāti Valda
Kļaviņa un Aleksandrs Šrubs.
Aktīva rosība valdīja dis-

kusiju grupā par jauniešu līdzdalību sabiedriski politiskajos procesos. Madonas novada
domes deputāts un aktīvs jaunietis Gatis Teilis ieinteresēja
visus ar savu izpratni šajā jautājumā un rosināja klātesošos
novērtēt un izmantot tās iespējas, kas tiek dotas.

Visvairāk jauna uzzināt ļāva dalība diskusiju grupā par
aktuālajām izmaiņām izglītības sistēmā – pāreju uz kompetenču izglītību. Šajā ziņā
lieliskas padomdevējas bija
Madonas pilsētas vidusskolas direktore Inese Strode un
Kalsnavas pamatskolas direktore Gunta Lapsa.
Lai lielais informācijas apjoms nenogurdinātu, MNJD
sporta komitejas pārstāvji bija
parūpējušies par aktīvu izkustēšanos. Visi foruma dalībnieki
tika iesaistīti sportiski intelektuālā orientēšanās sacensībā.
Pasākuma noslēgumā par
saviem piedzīvojumiem, veselīgu dzīvesveidu un sadarbību ar
pašvaldību pastāstīja ielu vingrošanas apvienības “BarX”
dalībnieki Mārtiņš, Raitis, Artūrs, Ilmārs un Arvis. Viņu
darbība ir apliecinājums jauniešu iniciatīvu veiksmīgai realizācijai.
Kopumā Madonas novada
jauniešu foruma “Izkausē ziemu” diena tika aizvadīta sirsnīgā un pavasarīgi saulainā noskaņojumā.
Indra Veipa,
MNMJIC “KUBS” jaunatnes
darbiniece

Karjeras izglītība Praulienas pamatskolā
Karjeras izglītība Praulienas
pamatskolā tika realizēta
audzināšanas darbības ietvaros.
Tika plānoti un organizēti
daudzveidīgi pasākumi un
aktivitātes, kas palīdzēja bērnus
ievirzīt karjeras pasaulē.
Šodien varam teikt, ka projekts paver aizvien jaunus apvāršņus, ļauj dziļāk izpētīt profesijas izvēles nosacījumus, apgūt
karjeras prasmes. Jāatzīst, ka
pirms projekta veidotajiem pasākumiem bija sava loma skolēnu ikdienā un arī nākotnes plānošanā, kaut arī tobrīd nebija
līdzfinansējuma.
Īpaši jāuzsver tikšanās ar
uzņēmēju Antru Gotlaufu, kas
rosināja skolēnus būt drosmīgiem, nebaidīties tiekties pretī saviem sapņiem. Uzņēmēja
dalījās pieredzē par veiksmīgu darba plānošanu un uz-

Profesiju un prasmju iepazīšana mācību centrā “BUTS”.
ņēmējdarbību. Nozīmīga bija
diskusija ar bijušo skolas absolventu, SEB bankas pārstāvi
Imantu Svilānu, kurš pastāstī-

ja par iespējām veidot veiksmīgu karjeru. Praulienas pamatskolā Karjeras dienu ietvaros
viesojās Madonas novada Jau-

niešu domes pārstāvji, kas aicināja 5.–9. klašu skolēnus iepazīt brīvprātīgo darbu kā starta
punktu darba pasaulē. Skolā ciemojās bijušie absolventi,
kas šobrīd mācās Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas
struktūrvienībā. Viņi skolēnus
iepriecināja ar prezentāciju par
mācību iespējām. Skolēniem tika veidotas aktivitātes, spēles
starpbrīžos, kur viņi iepazina
profesijas.
Valsts svētku ietvaros Praulienas pamatskolu apmeklēja
Valsts Robežsardzes pārstāvji.
Šim pasākumam bija īpaša loma – ciemiņi sniedza izsmeļošu informāciju par savu profesiju. Skolēni tika iepazīstināti
ar robežsarga ikdienu. Noritēja praktiska darbošanās un bija
iespēja vērot robežsardzes suņu
paraugdemonstŗējumus. Tikšanās laikā veidojās pozitīva gaisotne, un diskusija liecināja par
lielo interesi par šo profesiju.
Kā norit karjeras izglītības īstenošana šobrīd? Daudz
paveikts,
piedzīvots
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.
8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ieviešanas laikā. Ņemot vērā projekta
finansējumu, pasākumi ir apjomīgāki un iespējas, viennozīmīgi, ir lielākas. Tiek organizētas audzināšanas stundas gan
Praulienas pamatskolā, gan
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā,

aptverot 1.–12. klases.
Projekta ietvaros skolēni labprāt iepazina profesiju pasauli uzņēmumos, mācību centrā „Buts”. Praulienas
pamatskolas 1.–4. klašu skolēni ar prieku un interesi piedalījās karjeras atbalsta pasākumā: „Profesiju karnevāls”. Ar
aizrautību un entuziasmu noritēja gatavošanās pasākumam:
„Profesiju rēbuss”, kurā piedalījās A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 5.–7. klašu skolēnu
komanda un Praulienas pamatskolas 5.–7. klašu komanda. A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas 8–9. klašu skolēniem kā
karjeras atbalsta pasākums tika piedāvāta un realizēta ekskursija uz izstādi „Skola 2018”.
Skolēnu līdzpārvaldes pārstāvji ar prieku devās uz projekta
ietvaros organizēto pasākumu:
„Līderības skola”, kas noritēja
Madonas Valsts ģimnāzijā. Projekta aktivitāšu un pasākumu
laikā tika nodrošināta skolēnu
izaugsme karjeras jautājumos.
Kā atbalsta pasākums projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros tiks organizēta Zinātkāres
diena Praulienas pamatskolā.
Uz Praulienas pamatskolu tiks
aicināti arī A.Eglīša Ļaudonas
vidusskolas 1.–4. klašu skolēni,
jo skolā viesosies ZINOO centrs
no Cēsīm ar izzinošām aktivitātēm. Maija mēnesī plānots karjeras projekta atbalsta pasākums „Profesiju virpulis”, kura
laikā notiks tikšanās ar Praulienas pagasta uzņēmējiem.
Ilze Strode,
Praulienas pamatskolas un
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas
pedagogs-karjeras konsultants
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Fizikas skolotāju gūtā pieredze Ukrainā
LFSA (Latvijas Fizikas skolotāju
asociācijas) 27 cilvēku delegācija
no 11. līdz 16. martam
apmeklēja Ukrainu pieredzes
apmaiņas, Latvijas un Ukrainas
fizikas skolotāju savstarpējās
sadarbības nodibināšanas
nolūkā. LFSA delegācijas
sastāvā bija fizikas skolotāji
no visas Latvijas – vidusskolu,
koledžu, ģimnāziju, kā arī RTU
un LU pārstāvji, kas piedalās
valsts pārbaudes darbu un
valsts fizikas olimpiāžu satura
veidošanā un organizēšanā.
Vizītes programmā tika iekļauts Černobiļas AES un „mirušās” pilsētas Pripetes apmeklējums, tikšanās ar izglītības
organizāciju pārstāvjiem Slavutičā un Kijevā, kā arī pieredzes
apmaiņas semināri par fizikas
mācīšanu vispārizglītojošajās
skolās, olimpiāžu organizēšanu
un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu.
Pirmajā vizītes dienā Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas
delegācija apmeklēja Černobiļas AES, kur, kā zināms, 1986.
gada 26. aprīlī notika avārija 4.
energoblokā, veicot zinātnisku
eksperimentu. Kā paskaidroja
viens no vadošajiem speciālistiem Dmitrijs Steļmahs, Černobiļas AES avārija un tās sekas
bija par iemeslu tam, lai visā
pasaulē pārtrauktu jaunu AES
celtniecību. Uzskats, ka atomenerģija ir lētākais elektroenerģijas veids, izrādījās mīts, jo
līdzekļi, kas jāiegulda, lai izveidotu videi un cilvēcei drošu infrastruktūru, ir daudz lielāki,
nekā ietaupījums.
Atrodoties ČAES teritorijā,
kur joprojām strādā vairāki tūkstoši cilvēku, grūti aptvert, ka tā
ir „mirusī” zona un nav derīga
dzīvošanai tuvāko 100 000 gadu
laikā. Vērtējot radiācijas līmeņa
izmaiņas gadu gaitā, noskaidrots, ka tas ir krietni nokrities,
taču tas nebūt nenozīmē, ka riski ir aiz muguras, jo pēc avārijas

Pie Černobiļas atomreaktora vadības pults.
putekļu veidā dabā nonāca kodoldegvielas urāna un plutonija
izotopi, kodolreakcijās radušies
stroncija un amerīcija izotopi, kā
arī neskaitāmi citi ķīmiskie elementi. Diemžēl kodoldegvielu
saturošās masas sastāvs zinātniekiem joprojām nav zināms,
jo tā sabrūk, mainās nuklīdu sastāvs, tāpēc galvenais uzdevums
ir šo procesu kontrolēt.
2016. gada novembrī virs
Černobiļas atomelektrostacijas
(AES) avarējušā ceturtā kodolreaktora tika uzstādīta pasaulē lielākā 2,1 miljardu eiro vērtā metāla konstrukcija – arka
(konfainments), kuras galvenā
funkcija ir aizsargāt vidi no radiācijas. Jaunās arkas iekšpuse
ietver arī infrastruktūras avarējušā bloka demontāžai, kas naudas trūkuma dēļ ir apturēta. Paredzēts, ka aizsargarku pilnībā
ekspluatācijā nodos šajā gadā,
un tās ekspluatācijas laiks būs
vismaz 100 gadi.
Radioaktīvais fons ČAES
pieļauj veidot zinātnei un speciālistiem noderīgu infrastruktūru – konteinerus un rūpnīcas
šķidro un cieto radioaktīvo at-

kritumu uzglabāšanai un pārstrādei arī no citām atomelektrostacijām.
Pripete – pilsēta, kas 3 km
attālumā no ČAES uzcelta tikai 10 gadus pirms katastrofas 50 000 PSRS valsts vadošo
kodolspeciālistu un viņu ģimeņu izmitināšanai. Iespaids ļoti nomācošs – izpostītas, tukšas
ēkas, kādreizējie apstādījumi izauguši par lieliem kokiem...
Drūmā “aizliegtā” 30 kilometru zona ir kļuvusi arī par
savdabīgu, bet drošu tūrisma
objektu, jo, pavadot vienu dienu
Černobiļas slēgtajā zonā, cilvēks
uzņem tikpat lielu radiācijas devu kā divu stundu ilgā lidojumā
ar lidmašīnu.
Ukrainas jaunākā pilsēta Slavutiča (50 km no ČAES)
uzsākta celt 1986. gadā, paredzēta no evakuētās Pripetes pilsētas atomelektrostacijas darbinieku, avārijas seku
likvidētāju un to ģimenes locekļu dzīvošanai. Pilsētu projektēja un būvēja astoņu bijušo PSRS republiku – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Azerbaidžānas, Armēni-

jas, Ukrainas un Krievijas arhitekti un celtnieki.
Katra republika pilsētā būvēja vienu vai vairākus kvartālus, katrs no tiem ir ar atšķirīgu
arhitektūru. Latvijas kvartāls
ir viens no dārgākajiem un kvalitatīvākajiem. Pilsētas infrastruktūra bija paredzēta 70 000
iedzīvotājiem, bet, kad 2000.
gadā beidza darboties pēdējais
energobloks, pilsētu pameta
liels iedzīvotāju skaits. Šobrīd
Slavutičā dzīvo 25 000 iedzīvotāju, tur ir ČAES zinātniskais
centrs, liela un daudzpusīga infrastruktūra (īpaši medicīnas
jomā). Bērniem un jauniešiem
ir plašas iespējas ārpusstundu aktivitātēm. Vizītes ietvaros
LFSA delegācija apmeklēja PII
“Mārīte”, Slavitučas 1. vidusskolu, novadpētniecības muzeju, BJC un Jaunatnes mākslas
centru. Slavutičas licejā Ukrainas kolēģi, fizikas skolotāji-metodiķi dalījās sava pedagoģiskā darba pieredzē, kā arī notika
sirsnīga pieņemšana pie Slavutičas pilsētas mēra J.Fomičeva.
15. martā Kijevā Latvijas
vēstniecībā Ukrainā Latvijas fi-

Darba iespējas jauniešiem
Šī gada vasaras mēnešos –
laika posmā no 1. jūnija līdz
31. augustam Madonas novada
pašvaldība īstenos projektu
“Jauniešu karjeras izvēle un
amata prasmju apguve”.
Projekta ietvaros Madonas
novada uzņēmēji piedāvā darbavietas jauniešiem vasaras mēnešos, saņemot finansējumu jauniešu atalgojumam. 2018. gadā
projekta ietvaros finansējums paredzēts 30 jauniešu atalgojumam.
Projekta uzdevumi:
•• veicināt jauniešu aktīvu dalību savas karjeras veidošanā un
izaugsmē Madonas novadā;
•• sekmēt jauniešu nodarbinātības un konkurētspējas attīstību
tūrisma, kultūras, uzņēmējdarbības, neformālās izglītības un
sociālo pakalpojumu jomā Madonas novada pašvaldībā;
•• paaugstināt jauniešu konkurētspēju vietējā darba tirgū;

•• veicināt jauniešu līdzdalību
savu ideju, interešu un problēmu risināšanā;
•• nodrošināt jauniešiem iespēju lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku.
Vasaras darbu vakanču piedāvājums jauniešiem publicēts
mājaslapā www.businessmadona.lv un www.madona.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.
Jaunieši pieteikumus uz
piedāvātajām vakancēm var iesniegt laika posmā no 2018. gada 24. aprīļa līdz 14. maijam atbilstoši nolikumam.
Pieteikuma veidlapas un informācija par projekta norises
kārtību un termiņiem publicēta www.businessmadona.lv jeb
www.madona.lv sadaļā Uzņēmējdarbība.
Informāciju sagatavoja
Ilze Vogina,
Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības nodaļas speciāliste

zikas skolotāji tikās ar vēstniecības sekretāru politiskajos jautājumos Andreju Karpoviču, kur
tika pārrunātas iespējas sadarbībai izglītības jomā starp Latvijas un Ukrainas partneriem.
Vēstniecības pārstāvis apliecināja savu gatavību atbalstīt
kontaktu attīstīšanu starp abu
valstu izglītības iestādēm un pedagogu asociācijām.
Vizītes noslēgumā LFSA delegācija tika viesmīlīgi uzņemta
Kijevas B.Gridčenka Universitātes pēcdiplomu pedagoģiskās
izglītības institūtā, kur kopā ar
Kijevas fizikas skolotājiem notika domu un pieredzes apmaiņa par eksakto zinātņu mācību priekšmetu un īpaši fizikas
mācīšanas akcentiem vispārizglītojošajās skolās, olimpiāžu
organizēšanu un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumiem Latvijā un Ukrainā.
Abpusēji tika secināts, ka mūsdienu izglītības sistēmas abās
valstīs atrodas kopīgu uzdevumu un problēmu risinājumu
meklējumos, kur viens no galvenajiem – kā strādāt ar mūsdienu paaudzi; kādas tehnoloģijas pielietot; ko un kā mācīt.
Noslēgumā LFSA prezidente, delegācijas vadītāja Ludmila Belogrudova izteica cerību,
ka šī tikšanās kalpos kā pirmais
atbalsta punkts turpmākai sadarbībai starp Latvijas un Ukrainas eksakto mācību priekšmetu skolotājiem.
Ukrainas apmeklējumā ir
gūts ļoti daudz interesantu un
lietderīgu iespaidu. Esmu ļoti
pateicīga Madonas novada domei par sniegto finansiālo atbalstu, kā arī skolas direktorei
Inesei Strodei par iespēju piedalīties šajā vērtīgajā pieredzes
apmaiņas braucienā.
Marija Deigele,
LFSA delegācijas dalībniece
Madonas pilsētas vidusskolas
fizikas skolotāja

8

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada aprīlis

Aktu
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ņoto spēku diena šogad Madonā
Apzīmējumi

Satiksmes ierobežojumi Madonas pilsētā saistībā ar
pasākuma"Brīvības svētki/ NBS diena" norisi 04.05.2018.

Slēgts ielas posms:
- 03.05.2018. no plkst.19:15 līdz
plkst.19:30
- 04.05.2018. no plkst.10:15 līdz
plkst.10:30
Satiksmi ierobežo Valsts policija.
Slēgts ielas posms:
- 03.05.2018. no plkst.19:00 līdz
plkst.22:00.
- 04.05.2018. no plkst.10:30 līdz
plkst.12:30.
Norādītajos laikos automašīnas
brauktuves malā novietot
aizliegts.
Satiksmi ierobežo Valsts policija.
Slēgts ielas posms
no 03.05.2018. plkst.15:00
līdz 04.05.2018. plkst.18:00.
Satiksmi ierobežo ceļa zīmes.
Slēgts stāvlaukums
no 03.05.2018. plkst.7:00
līdz 04.05.2018. plkst.17:00
Stāvlaukums paredzēts
personām ar īpašām atļaujām un
invalīdiem 04.05.2018.
no plkst.10:30 līdz plkst.12:30.
Publiskais stāvlaukums
Publiskais stāvlaukums brauktuves
malā. Automašīnas brauktuves
malā drīkstēs novietot atbilstoši
Ceļu satiksmes noteikumiem arī
tajās vietās, kur to neaizliedz
uzstādītās ceļa zīmes un
horizontālie ceļa apzīmējumi.
Apbraukšanas ceļš slēgtajiem ielu
posmiem no 03.05.2018.
plkst.15:00 līdz 04.05.2018.
plkst.18:00, izņemot laika posmu:
- 03.05.2018. no plkst.19:00 līdz
plkst.22:00
- 04.05.2018. no plkst. 10:30 līdz
plkst. 12:30.
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No 03.05.2018. plkst.15:00 līdz 04.05.2018. plkst.18:00
Skolas ielas posms, Valmieras ielas posms,
Orehovozujevas iela, Tirgus iela un Saieta laukums
Madonā
tiks slēgti sakarā ar pasākuma "Brīvības svētki/ NBS
diena" norisi 04.05.2018.

0m

Apzīmējumi

Slēgtais ielas posms
Apbraukšanas ceļš
Objekts:

Madonas novada pašvaldība
V. Uzvārds
Izstrādāja

CD-1

Parādē būs vērojama Latvijas bruņoto spēku pašgājējhaubiču sistēmas, kuras iegādātas no Austrijas, lai pilnveidotu
Latvijas bruņoto spēku netiešās
uguns atbalsta spēju, kā arī uzlabotu Latvijas spēju pilnvērtīgi
integrēties NATO operācijās un
mācībās. Tāpat parādē varēs redzēt kaujas izlūkošanas kāpur-

ķēžu bruņumašīnas CVR(T), ko
Nacionālie bruņotie spēki iegādājušies no Lielbritānijas Sauszemes spēku mehanizācijas
projekta ietvaros.
Parādes apmeklētāji varēs
vērot arī sabiedroto valstu bruņutehniku, piemēram, Spānijas
bruņoto spēku kājnieku kaujas
mašīnas “Pizarro”, Kanādas
bruņoto spēku vieglās kaujas
bruņumašīnas, kā arī Slovēni-

Datums

E. Gailums

Rasējuma Nr.

➔ 1. lpp

Paraksts

18.04.2018.

MĒROGS

Apbraukšanas ceļa satiksmes organizācijas
shēma Skolas, Valmieras, Orehovozujevas, Lapa
Tirgus ielai un Saieta laukumam Madonā

1

Rasējums:

Satiksmes organizācijas shēma

Lapu skaits

1

-

jas un Albānijas bruņoto spēku
militāro tehniku. Militārajā parādē piedalīsies arī Valsts policijas autotransporta vienības,
kā arī Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Nissan XTRAIL ar kvadraciklu “Polaris
Ranger 800”. Savukārt Valsts
robežsardze parādē demonstrēs
kvadraciklus „Arctic Cat 400”,
kā arī apvidus automašīnas
„Nissan Pathfinder” un “Toyo-

ta Hilux” ar sniega motocikliem un motorlaivām. Lidojumam labvēlīgos laika apstākļos
tehnikas parādi noslēgs NATO
gaisa kuģu, kas veic NATO gaisa telpas patrulēšanu virs Baltijas valstīm, pārlidojums.
Par parādes muzikālo noformējumu rūpēsies Nacionālo
bruņoto spēku orķestris.
Savukārt no plkst.12.30
līdz plkst. 16.00 pie Madonas

9

novada pašvaldības ēkas Saieta laukumā, Daugavas ielā pie
hokeja laukuma un Madonas
kartingu trasē notiks ekipējuma, ieroču un militārās tehnikas izstāde. Militārās izstādes
apmeklētājiem būs iespēja aplūkot Latvijas bruņoto spēku
M109A5Oe tipa pašgājējhaubiču sistēmu, kāpurķēžu bruņumašīnu “CVR(T)”, Spānijas un
Polijas bruņoto spēku tankus,
kā arī Kanādas vadītās NATO
paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas militāro tehniku. Plkst. 12.30 laukumā
pie Madonas novada pašvaldības ēkas būs iespējams vērot
Nacionālo bruņoto spēku orķestra defilē programmu; savukārt plkst. 13.00 – Štāba
bataljona Godasardzes rotas
defilē priekšnesumu. No plkst.
13.30 līdz 15.00 laukumā pie
Madonas novada pašvaldības
ēkas notiks Valsts robežsardzes un Valsts policijas kinologu un tuvcīņas paraugdemonstrējumi. Sākot no plkst. 15.00
Madonas kartingu trasē plānoti Nacionālo bruņoto spēku un
Valsts robežsardzes gaisa kuģu paraugdemonstrējumi, kas
notiks tikai lidojumam labvēlīgos laika apstākļos. Savukārt
plkst. 16.00 Madonas pilsētas
stadionā notiks futbola spēle
starp Futbola klubu “Madona”
un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas
futbola izlasi.
Parādes ģenerālmēģinājums
notiks 3.maijā, plkst. 20.00. Savukārt pirms tā plkst.18.00 Nacionālie bruņotie spēki aicina
Madonas iedzīvotājus un viesus apmeklēt Brīvības svētkiem
veltītu Nacionālo bruņoto spēku orķestra koncertu Madonas
pilsētas kultūras namā. Turpinot Latvijas armijas tradīcijas,
ieeja koncertā – bez maksas.
Ielūgumus no 25. aprīļa iespējams izņemt Madonas pilsētas
kultūras nama biļešu kasē.
Bruņoto spēku dienu Madonā organizē Nacionālie bruņotie spēki un Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Iekšlietu
ministriju un Madonas novada
pašvaldību.
Bruņoto spēku dienas pasākumi kopš 2013. gada norit
ar devīzi “4. maijs – Brīvības
svētki”, kas ir nesen sākts SIA
“TV3 Latvija” sabiedrības informēšanas projekts, kuram ir
pievienojusies arī Aizsardzības
ministrija.
Saistībā ar militārajā parādē un paraugdemonstrējumos
plānotajiem lidojumiem, Nacionālie bruņotie spēki atgādina,
ka Latvijas gaisa telpā militāro
gaisa kuģu lidojumi notiek tikai
normatīvajos aktos noteiktajā
augstumā un ātrumā, līdz ar to
radītais troksnis ir īslaicīgs un
nenodara kaitējumu cilvēkam
un īpašumam.
Informāciju sagatavoja:
majore Sandra Brāle
AM Militāri publisko attiecību
departamenta
Preses nodaļa
Tālrunis: 29295730, 67335135
E-pasts:
sandra.brale@mod.gov.lv
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Lepojamies ar augstajiem rezultātiem!
Bibliotēkas
jubilejas zīmē
Atzīmējot Latvijas valsts
simtgadi, pateicoties VKKF
mērķprogrammas “Latvijai
100” projektu konkursā
gūtajam atbalstam, Madonas
novada bibliotēkā 11. maijā
plkst. 15.00 noritēs pasākumu
cikla “Soļi un pakāpieni laikā:
paaudžu sarunas bibliotēkā”
otrā tikšanās – triju paaudžu
sarunas. Šoreiz sarunu tēma ir –
kultūra un sarunas dalībnieki –
bibliotēku nozares speciālisti.
Ik mirklis, kas aizrit, nogulsnējas vēsturē. Arī bibliotēkas vēsturē. Ar savu darbu,
līdzdalību apkārt notiekošajā mēs paši veidojam vēsturi
un esam daļiņa no kopīgā stāsta, pieredzam Latviju tepat un
tagad. Sarunu laikā satiksim
darba kolēģus, kavēsimies atmiņās, gan nopietni, gan jokojot runāsim par atšķirīgo un
kopīgo bibliotēku nozarē. Bibliotēkas – tās sen vairs nav vietas, uz kurām cilvēki dodas
tikai pēc grāmatām. Tās ir kļuvušas par kultūras un sabiedriskās dzīves centriem, vietu,
kur iegūt jaunas zināšanas un
iespaidus. Tās ir socializēšanās
un informācijas apmaiņas vietas ar pievienoto vērtību.
Ja agrāk bibliotekārs pārzināja dažus grāmatu skapjus,
tā arī mūsu bibliotēkas sākotnē – ar 505 grāmatām, tad tagad bibliotekāra profesija apvieno sevī bibliotēkzinātni,
filozofiju, filoloģiju, psiholoģiju, socioloģiju, menedžmentu, mārketingu, informācijas
zinātnes un citas jomas.
95 gadu jubilejā esam sarūpējuši dāvanu arī saviem
lasītājiem, un piektdien,
11. maijā plkst. 10.00–
12.00 Atvērto durvju dienas
laikā ielūdzam ikvienu paviesoties visās bibliotēkas nodaļās, savukārt, plkst. 12.00–
14.00, pateicoties VKKF
atbalstītajam projektam “Par
latviešu literatūru, autoriem
un lasīšanu: literāras tikšanās Madonas novada bibliotēkā” būs iespēja tikties ar interesantām personībām: ar
dzejnieku, tulkotāju Edvīnu
Raupu un publicistu, filozofu,
tulkotāju, dramaturgu, dzejnieku, Satori galveno redaktoru, dīdžeju Ilmāru Šlāpinu.
  Otrdien, 15. maijā
plkst. 12.30 laipni gaidīti visi, kam interesē dramaturģija, režija, skatuves māksla, jo
tad Madonas novada bibliotēkā viesosies dramaturgs un režisors Lauris Gundars. Īpaši
gaidīti amatierteātru režisori un dalībnieki, lai, izbrīvējot
sev pusdienlaika pauzīti, uzzinātu ko jaunu gan par lugu
tekstu pieejamību, izmantošanu, autortiesībām u. c. aktualitātēm.
Sarmīte Radiņa,
Madonas novada bibliotēkas
Eiropas Savienības informācijas
un Uzziņu lasītavas galvenā
bibliotekāre

Veiksmīgi noslēgušās
XXVI VISPĀRĒJO LATVIEŠU
DZIESMU UN XVI DEJU
SVĒTKU deju (8. aprīlī) un
koru (15. aprīlī) repertuāra
pārbaudes skates Madonas
apriņķa deju kolektīviem un
koriem.
Kaut arī oficiāla Dziesmusvētku dalībnieku paziņošana
notiks, vien noslēdzoties visu
skašu maratonam, Madonas
novada deju kolektīvu un koru
veikumu var raksturot ar žūrijas atzinumiem: citējot deju
kolektīvu skates žūrijas teikto – «Uzrādot lielisku sniegumu, uz svētkiem dosies visi kolektīvi!» un koru skates laikā
teikto – «Ar šādiem punktiem!
Un jums vēl ir šaubas?!»

MADONAS NOVADA
DEJU KOLEKTĪVU
SKATES REZULTĀTI
Augstākā pakāpe
D grupa:
Sarkaņu pagasta tautas
nama “Kalnagravas” vidējās
paaudzes deju kolektīvs “Kalnagravas” (Jeļena Rudzīte),
Madonas pilsētas kultūras
nama Tautas deju ansamblis
“Vidzeme” (Rudīte Jurciņa);
E grupa:
Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Atāls” (Judīte Ezerkalne),
Ošupes pagasta Degumnieku
tautas nama vidējās paaudzes
deju kolektīvs “Degumnieki”
(Mārtiņš Mežulis);
F grupa:
Sarkaņu pagasta tautas
nama “Kalnagravas” senioru
deju kolektīvs “Labākie gadi” (Daiga Maderniece), Madonas pilsētas kultūras nama
senioru deju kolektīvs “Atvasara” (Maija Rijniece).
I pakāpe
Bērnu kolektīvi:
Madonas pilsētas kultūras
nama bērnu deju kolektīvs
“Atspole” (Maija Rijniece);
B grupa:
Madonas pilsētas kultūras
nama Tautas deju ansamblis “Vidzeme I” (Rudīte Jurciņa);
C grupa:
Dzelzavas pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Dzelzava” (Zaiga
Mangusa), Kalsnavas pagasta
pārvaldes kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Kalsnava” (Zane Cakule), Barkavas
pagasta kultūras nama jauniešu deju kolektīvs “Pīne”
(Jolanta Anusāne);
E grupa:
Praulienas pagasta Saikavas tautas nama vidējās paaudzes deju kopa “Saikavieši”
(Jolanta Anusāne), Aronas pagasta Lauteres kultūras nama
vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ritsolis” (Zane Cakule);

Madonas pilsētas kultūras nama senioru jauktais koris Mantojums” skatē.
F grupa:
Barkavas pagasta Barkavas
kultūras nama senioru deju kopa “Klabdancis” (Jolanta Anusāne), Kalsnavas pagasta pārvaldes kultūras nama senioru
deju kolektīvs “Jāņukalns” (Aija Kreile), Mētrienas pagasta
Mētrienas tautas nama senioru deju kolektīvs “Mētra” (Solvita Stulpiņa), Sarkaņu pagasta tautas nama “Kalnagravas”
senioru deju kolektīvs “Senči”
(Viktors Leimanis).
II pakāpe
Bērnu kolektīvi:
Madonas pilsētas kultūras
nama bērnu deju kolektīvs “Pipariņi” (Gunta Beķere);
B grupa:
Madonas Valsts ģimnāzijas
Tautas deju ansamblis “Vidzeme II” (Rudīte Jurciņa);
C grupa:
Praulienas pagasta Saikavas tautas nama jauniešu deju kolektīvs (Daiga Maderniece), Sarkaņu pagasta tautas

nama “Kalnagravas” jauniešu
deju kolektīvs “Resgaļi” (Inga
Pujate);
F grupa:
Ļaudonas pagasta pārval
des kultūras nama senioru deju kolektīvs “Divi krasti” (Aija Kreile).
III pakāpe
C grupa:
Mētrienas pagasta Mētrienas tautas nama jauniešu deju
kolektīvs “Meteņi” (Anna Anita Amata);
E grupa:
Ļaudonas pagasta pārvaldes kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs (Aija
Kreile).

MADONAS NOVADA KORU
SKATES REZULTĀTI
I pakāpe
Jauktie kori, A grupa:
Madonas Valsts ģimnāzijas jauktais koris (Ija Voiniča), Ļaudonas pagasta pārval-

des kultūras nama jauktais
koris “Lai top!” (Anita Melnupa), Madonas pilsētas kultūras
nama jauktais koris «Madona»
(Jānis Rijnieks);
Senioru kori:
Madonas pilsētas kultūras
nama senioru jauktais koris
“Mantojums” (Ināra Stepāne);
Vīru kori:
Bērzaunes pagasta Saules
kalna tautas nama vīru koris
“Gaiziņš” (Rita Briņķe);
Sieviešu kori:
Mētrienas tautas nama sieviešu koris “Jūsma” (Ilze Rijniece).
II pakāpe
Jauktie kori, B grupa:
Praulienas pagasta jauktais
koris (Jānis Rijnieks);
Sieviešu kori:
Kalsnavas pagasta sieviešu koris “Silvita” (Antra Āboltiņa).
Madonas novada domes
priekšsēdētājs Agris Lungevičs sveic visus deju kolektīvus
un korus, un saka LIELU PALDIES kolektīvu vadītājiem par
neizmērojamo ieguldījumu kolektīvu sagatavošanā un ikvienam dalībniekam par dzīvesprieku, enerģiju un izturību,
lai dejas un dziesmas mīlestība
vienmēr dzīvotu mūsu novadā!
Lai augstie rezultāti ir motivācija turpmākam darbam!
Madonas novada pašvaldība izsaka pateicību par veiksmīgo sadarbību Madonas pilsētas
kultūras nama kolektīvam un
personīgi: Ilzei Šulcei, Aigaram
Novikam, Inārai Cakulei, Aijai
Špurei, Aināram Vecozolam, Jānim Auziņam, Imantam Spridzānam, Zaigai Sniedzei, Andrai Kalniņai, Ligitai Liepiņai,
Irīnai Cīrulei, Mudītei Zosārei,
Ilonai Kalniņai, kā arī Madonas
novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas datorspeciālistam Artūram Leimanim.
Informāciju apkopoja un
sagatavoja:
Ilze Riekstiņa,
Sabiedrisko attiecību
speciāliste
Inga Arāja,
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.,
kultūras darba organizatore
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Muzeju nakts.
Šūpulis Biržu kalnā un Sarkaņos
Šogad 19.maijā plkst. 19.00 –
01.00 jau 14. reizi visā Latvijā
notiks Eiropas Muzeju Nakts.
Šī gada tēma ir „Šūpulis”,
tā iekļaujoties valsts simtgades
stāstā, kas sākās jau 2017. gadā un turpināsies līdz 2021. gadam. 2018. gada vadmotīvs ir
„Dzimšana”. Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu zālēs aicinām uz
“Šūpuli Biržu kalnā”, bet Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē uz “Šūpuli Sarkaņos”, savukārt Madonas
novada Tūrisma un informācijas centrs aicinās uz orientēšanās spēli “Karameļu medības”.
Biržu kalnu var uzskatīt
par tādu kā šūpuli Madonas
pilsētas dzimšanas vietai, tādēļ arī Muzeju naktī būs dažāda veida aktivitātes, kas veltītas valsts, pilsētas, cilvēces
dzimšanai un ģimeņu veidošanās pirmsākumiem. Katras
tautas un nācijas pastāvēšanu
nodrošina šūpulis. Valsts dibināšanas un pastāvēšanas jē-

ga rodama rūpēs par ģimenes,
dzimtas un tautas šūpuli.
Muzeju naktī paredzētas
radošās darbnīcas (“Un top
ģerbonis”, “Šūpojies šūpolēs”
u.c.), par tradīciju kļuvusī lielās gleznas veidošana un foto salons. Ar priekšnesumiem
piedalīsies Madonas Bērnu
un Jauniešu centra improvizācijas pulciņš “Improprieks”
(vadītāja Dace Dzilna), teātra
pulciņš (vadītāja Dace Ādamsone) un mūzikas studijas jaunieši (vadītāja Dace Sināte).
Būs iespēja noskatīties triloģijas “Savējie sapratīs” pirmo
dokumentālo filmu “Sešdesmitie. Sākums”. Bet viena no
neparastākajām aktivitātēm
būs “Vēstures dzimšana”, kad
konkrētos laika posmos, nelielās grupās būs iespēja iepazīt kā veidojusies senākā vēstures daļa, kā vienīgo gaismas
elementu izmantojot lukturi.
Etnogrāfijas un sadzīves
priekšmetu krātuvē Sarkaņos
ikviens tiks aicināts piedalīties aktivitātēs “Saliedz tau-

tasdziesmu par šūpuli”, “Izšūpojies šūpolēs” un piedalīties
spēlēs “Atrodi krātuvē priekšmetus no Sarkaņu pagasta”,
“Vai Tu zini, ko Tu zini (par
Sarkaņu pagasti)?”.
Bez radošajām darbnīcām
un dažādām aktivitātēm Muzeju nakts ir tā reize, kad ikvienam ir iespēja izstaigāt
muzeju naktī un aplūkot mūsu izstādes – Rakstniecības un

ir!” Iespēju aprunāties ar grafoloģi izmantoja arī Ungārijas
vēstniecības atašeje ārējās ekonomikas jautājumos Aleksandra Čizmadia, kura tieši tobrīd
viesojās Madonas muzejā, lai
iepazītos ar mūsu novada vēsturi, kultūras mantojumu un
mākslu.
Nobeigumā ikvienam bija
iespēja noklausīties arī M. Eņģeles vadīto ekskursiju rokrakstiem veltītājā izstādē. Ņemot vērā lielo interesi, izstādes
“Radīti, lai nezustu. Rakstniecības un mūzikas muzeja rokrakstu stāsti” eksponēšanas
laiks Madonā ir pagarināts un
tā ir skatāma līdz pat 20. maijam. Laipni lūdzam!
Līga Irbe,
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzeja galvenā
speciāliste

Informāciju sagatavoja
Aija Špure,
Kultūras nama atpūtas
pasākumu organizatore

mūzikas muzeja izstādi “Radīti, lai nezustu. Rokrakstu
stāsti”, Madara Neikena “Tur
un tepat”, Cēsu Vēstures un
mākslas muzeja izstādi “Latvijas sarkanbaltsarkanā karoga stāsts”, pastāvīgo ekspozīciju “Novada arheoloģija” un
virtuālo ekspozīciju “100 Madonas novada personības”.
Sarkaņos būs iespēja aplūkot
ekspozīciju “Novadnieki – jubilāri: O. Dreģe – 80, V. Breģis – 90, J. Vītoliņš – 120”, izstādes “No Sarkaņu skolas
vēstures” un “Sarkaņu pagasta mājas.
Precīza Muzeju nakts programma būs apskatāma Madonas muzeja mājaslapā www.
madonasmuzejs.lv un sociālajos
tīklos. Uz tikšanos Muzeju naktī, godināsim šūpuļu darinātājus, sargātājus un šūpotājus!
Zane Grīnvalde,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
Izglītojošā darba nodaļas
vadītāja

Madonas muzejā viesojās grafoloģe Anita Millere.

2018. gada 12. aprīlī ikviens
interesents bija aicināts uz aizraujošu tikšanos, jo muzejā viesojās sertificēta grafoloģe Anita Millere. Viņa klātesošos ne
tikai iepazīstināja ar grafoloģiju, bet piedalījās aizraujošā eksperimentā, proti, pirms pasākuma RMM izstādes kuratore
Māra Eņģele grafoloģei bija iedevusi piecus izstādē skatāmo

autoru rokrakstu paraugus,
un visiem bija iespēja dzirdēt,
kādu Latvijā plaši pazīstamo
rakstnieku raksturojumu, vadoties tikai pēc rokraksta, sniedza A. Millere.
Pasākuma laikā grafoloģe ļāva ieskatīties arī grafoloģijas rašanās vēsturē, atklāja,
ko katrs personīgi var iegūt,
iepazīstoties ar savā rokrakstā apslēpto. Ne vienam vien,
bet gan jau ne latviešu valodas skolotājām, kā medus ausīs
skanēja A. Milleres teiktais, ka
nav nesmuku rokrakstu, ir tikai vieglāk vai grūtāk salasāmi
rokraksti! Sekoja saistošs stāstījums par dažādu burtu un to
formu nozīmi, piemēram, kura
burta specifiska forma atklāj
cilvēka noslieci vai problēmas
ar atkarībām, kura brīdina par
pārlieku lielu stresu un kuru
velkot nedaudz savādāk, var

cerēt uz drošāku finansiālo
stāvokli. Izrādījās, ka pēc rokraksta iespējams noteikt arī jomas, kurās cilvēkam ir iespējas
vislabāk sevi realizēt, bet ikdienā rakstīšana ar roku var ievērojami uzlabot atmiņu.
Grafoloģe aicināja iegūto informāciju izmantot sevis
pilnveidošanai, taču vienlaicīgi brīdinot, ka apzināti mainot
rokrakstu, cilvēks maina arī sevi, tāpēc rūpīgi jāpiedomā, kādas pārmaiņas un kādu iemeslu dēļ cilvēks vēlas.
Gan pirms lekcijas, gan pēc
drosmīgākajiem bija iespēja iedot A. Millerei sava rokraksta
paraugu un dzirdēt individuālu sevis vērtējumu. Pārsteigumu pilnie skatieni, klausoties
grafoloģes sniegto raksturojumu, smaidi un garā interesentu rinda pārliecināja pat skeptiķus, ka “tur kaut kas tomēr

Ratu sacensības
“Ripo raiti –
2018” nolikums
Pasākumu organizē: Madonas pilsētas kultūras nams
sadarbībā ar Madonas novada
pašvaldību.
Pasākuma laiks: 2018.
gada 10. jūnijs pulksten 13.00.
Pasākuma mērķi:
1. Veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību Madonas pilsētas svētkos, izpaužot savas radošās spējas;
2. Veicināt interesi par netradicionāliem braucamajiem
rīkiem.
Pasākuma dalībnieki:
Madonas un citu novadu iedzīvotāji, iestādes, pašvaldības un
citi interesenti.
Pasākuma apraksts:
1. Pasākuma dalībniekiem
ir iespēja piedalīties:
1) ratu parādē (vērtē tikai
vizuālo noformējumu),
2) ratu parādē un ratu sacensībās;
2. Ratu pulcēšanās un vizuālā noformējuma novērtēšana notiek Saieta laukumā;
3. Ratu parāde-gājiens notiek maršrutā Saieta laukums
– Blaumaņa iela – Upes iela –
Skolas iela;
4. Sacensības notiek Skolas
ielā sekojošās disciplīnās:
••dalībnieki līdz 3 gadu vecumam, obligāta prasība – dalībnieks brauc pats, bet viņu
pavada pilngadīgs atbildīgais;
••4–6 gadi, obligāta prasība –
dalībnieks brauc pats, bet viņu
pavada pilngadīgs atbildīgais;
••7–14 gadi (piedalās viens vai
vairāki);
••vecums 15+, (piedalās viens
vai vairāki);
••grupu brauciens (dalībnieku skaits no 3 un vairāk);
••iestāžu, pagastu brauciens (dalībnieku skaits no 3
un vairāk).
Īpašie noteikumi:
1. Braucamajam jābūt ar 4
riteņiem un ar manevrēšanas
iespējām;
2. Ratiem jābūt noformētiem.
Īpašās prasības: Visiem
sacensību dalībniekiem obligāti jābūt aizsargķiverēs.
Vērtēšana: Žūrija (trīs cilvēku sastāvā) vērtē ratu noformējumu un oriģinalitāti,
kā arī distances veikšanas ātrumu.
Apbalvošana:
1. Visi pasākuma dalībnieki
tiek apbalvoti ar diplomiem;
2. Sacensību uzvarētāji tiek
apbalvoti ar diplomiem un balvām.
Apbalvošana notiek pēc sacensībām.
Sacensību rīkotāji patur
tiesības papildināt nolikumu
sacensību dienā.
Pieteikšanās: līdz 2018.
gada 25. maijam, aizpildot
anketu (atrodama www.madona.lv) un nosūtot uz e-pastu:
madonasnams@inbox.lv.
Kontaktinformācija –
26102796.

Rokraksts – personības atmaskotājs

Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejā vēl joprojām
skatāma Rakstniecības un
mūzikas muzeja (RMM)
sagatavotā izstāde “Radīti,
lai nezustu. Rakstniecības un
mūzikas muzeja rokrakstu
stāsti”, kurā iespējams
iepazīties ar dažādu laiku
rakstnieku darbu rokrakstiem,
kā arī uzzināt par to tapšanas
aizkulisēm, rakstnieku cīņu ar
cenzūru un pašcenzūru.

11

12

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada aprīlis

Veselība

Īstenots Latvijas sarkanā Krusta
Madonas komitejas projekts
2017. gada 23. augustā
Lielbritānijā reģistrēta
labdarības organizācija
”Giving for Latvia” izsludināja
pieteikšanos sociālās jomas
projektiem. Projektus varēja
iesniegt biedrības, nodibinājumi
ar sabiedriskā labuma
organizācijas statusu, kuru
mērķi un darbība ir vērsti uz
sabiedriska labuma jautājumu
risināšanu sociālajā jomā.
Kopš Organizācijas darbības sākuma 2009. gadā ”Giving for Latvia” brīvprātīgi
darbojas Londonas jaunie latviešu speciālisti, kuru mērķis
ir sniegt atbalstu bērniem un
vecākiem. Bērniem Latvijā ir
palīdzēts iegādāties sporta aprīkojumu, iekštelpu bumbiņu
baseinu, portatīvo CD atskaņotāju, koka mācību rotaļlietas,
bērnu grāmatas.
Lai sekmētu izpratni par
personām ar speciālām vajadzībām, daudzviet Latvijā vispārizglītojošās skolās integrē
bērnus ar īpašām vajadzībām.
Arī Madonas novada 11 vispārizglītojošajās skolās 71 skolēns
apgūst speciālo programmu.
Tostarp Kalsnavas pamatskolā ir izveidota speciālās izglītības klase ar 5 skolēniem. Tā
kā Madonas komitejai jau iepriekš ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar šo skolu, tad
izlēmām, ka arī šoreiz palīdzē-

Palīglīdzekļi apmācību
procesam.
sniegto projektu apjomā līdz
500 eur, lai varētu iegādāties
nepieciešamos palīglīdzekļus.
2018. gada 11. aprīlī ziedojums
tika nodots Kalsnavas pamatskolas skolotājai Inārai Tomaševicai, kura apmāca bērnus ar
īpašām vajadzībām.

Kalsnavas pamatskolas speciālās izglītības klases audzēkņi.
sim bērniem ar fiziskās attīstības un mācīšanās traucējumiem.
Kalsnavas pamatskolā ir izveidota rehabilitācijas istaba,
kurā ir iegādāti palīglīdzekļi
skolēnu apmācībai, tomēr vēl
bija nepieciešami papildus ma-

teriāli – kaste smilšu spēļu terapijai + kinētiskās smiltis, kas
bērniem palīdz attīstīt sīko motoriku, taustes jūtību un radošo iztēli, izgaismojošā planšete
palīdz bērniem attīstīt sensoriku, iepazīt un atšķirt krāsas, ar
artimētiskās darbību spēles pa-

līdzību bērniem iespējams vingrināt matemātiskās iemaņas,
bet ģitāra-ukulele veicina muzikālās dzirdes attīstību un pozitīvās emocijas.
Organizācija “Giving for
Latvia” atbalstīja mūsu ie-

LSK Madonas komiteja izsaka lielu pateicību organizācijai “Giving for Latvia”, kuri
ar savu brīvprātīgo ziedojumu,
piepilda bērnu sapņus Latvijā.
Piešķirtais ziedojums tiks izmantots rehabilitācijas istabas
palīglīdzekļu papildināšanai,
apmācot bērnus ar īpašām vajadzībām. Tāpat vismaz 50 pamatskolas skolēni ziedojumu
pielietos ārpusklases nodarbībās.

Informāciju sagatavoja
Inese Zālīte,
LSK Madonas komitejas
brīvprātīgā, projekta
koordinatore

Aicina piedalīties gremošanas sistēmas slimību
profilakses pētījumā GISTAR
Jau vairāk kā pusgadu Madonā
darbu turpina gremošanas
slimību profilakses pētījums –
GISTAR.
Pētījums Madonā tika aizsākts pagājušā gada vasarā, un
pa šo laiku pētījumu centru jau
ir apmeklējuši jau vairāk kā
1100 cilvēki.
Uz pētījumu centru tiek aicināti praktiski veseli cilvēki, kuriem nav nekādu sūdzību par kuņģa vai zarnu trakta
darbību, vecumā no 40 līdz 64
gadiem. Aicinām iedzīvotājus
būt atsaucīgiem un gadījumā,
ja tiek saņemts zvans no pētījumu centra reģistratores, neatteikt un ierasties uz izmeklējumiem. Cilvēki pētījumu
centrā var vērsties arī paši. Pētījums notiek sadarbībā ar ģimenes ārstiem.
Uz izmeklējumiem cilvēkam jāierodas tukšā dūšā, procedūra ilgst apmēram stundu.
Vispirms reģistratore izstāsta
dalībniekam par pētījumu, tiek
veikta anketēšanu, lai uzzinātu par dalībnieku dzīvesveidu,
saslimšanām un ēšanas paradumiem, tiek veikti dažādi mē-

rījumi un paņemtas analīzes.
Pētījuma iniciators un zinātniskais vadītājs ir Latvijas
Universitātes Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta
direktors, profesors, gastroenterologs Mārcis Leja.
Līdz šim pētījums ir veikts
Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē,
Saldū un Tukumā.
Pašlaik Latvijā darbojas divi pētījumu centri – Madonā un
Rēzeknē.
Šogad arī tiek plānots atvērt

nākamo pētījumu centru Preiļos.
Madonā pētījumu tiek plānots veikt līdz 2018. maija beigām.
Kopumā Latvijā GISTAR
pētījumā jau ir iekļauti vairāk
kā 7200 respondenti.
Informācijai:
GISTAR – Latvijas universitātes (LU) un starptautisku
ekspertu atbalstīta iniciatīva
pētīt gremošanas trakta audzēju skrīninga iespējas, to agrī-

nu diagnostiku un procesa efektivitāti. Rēzeknes pilsētas dome
līdzfinansē GISTAR pētījumu
“Daudzcentru randomizēts pētījums kuņģa vēža izraisītas
mirstības samazināšanai, veicot H.pylori eradikāciju un nosakot pepsinogēnu līmeni (GISTAR)”. Arī Latvijas Republikas
Veselības ministrija ir atbalstījusi pētījuma realizāciju.
Pētījuma norises vieta:
Madonas slimnīca,
Rūpniecības iela 38, Madona.

Pieraksts pa tālr. 25679868.
Pētījumu centra darba laiks
darba dienās –
no 7.00 līdz 13.00
Vairāk informācijas mājaslapā
www.gistar.eu
Informāciju sagatavoja
Inese Veckagane,
Latvijas Universitāte
Klīniskās un profilaktiskās
medicīnas institūta
administratore

Aktīvā atpūta
Novada iedzīvotāji iesaistās
veselību veicinošās aktivitātēs
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Aicinām piedalīties
konkursā
“Mana klases
ekskursija Madonas
novadā 2018”
Šis gads Madonas novadā iezīmējas ar jaunatnes darbam
veltītām aktivitātēm, jo Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes politikas valsts programmas konkursa “Latvijas
jauniešu galvaspilsēta” ietvaros Madonai ir tas gods būt par
“Latvijas jauniešu galvaspilsētu 2018”.

Veselīga dzīvesveida uzsākšanā svarīgi sākt ar
tādām lietām kā pārdomāts uzturs, regulāras
fizikās aktivitātes un vēl dažādas veselīgas
dzīvesveida izmaiņas, kas padara cilvēku
stiprāku, enerģiskāku un dzīvespriecīgāku.
Projekts “Veselības veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu īstenošana Madonas
novada iedzīvotājiem” Nr. 9.2.4.2/16/I/092 arī
pavasarī turpina piedāvāt dažādas aktivitātes.
Aprīlī turpinās veiksmīgi aizsāktās veselību veicinošās vingrošanas nodarbības pagastos. Veselīgo kustību pamatus speciālistu vadībā apgūst Ošupes, Mētrienas, Barkavas,
Sarkaņu, Lazdonas un Liezēres pagastu
iedzīvotāji.
Aktīvs dzīvesveids un veselīgs uzturs uzlabo cilvēka fizisko, garīgo un emocionālo veselību, tādēļ tie ir svarīgi procesi – sākot no bērnības līdz pat senioru vecumam. Bērzaunes
puses ļaudīm šomēnes bija iespēja daudz interesanta uzzināt par veselīgu uzturu un fizisko
aktivitāšu nozīmi ikdienā, lekciju ciklā ko vada uztura speciāliste Maija Ceruka.
Arī jaunajiem un topošajiem vecākiem bieži
vien rodas daudz jautājumu, uz kuriem var atbildēt tikai savas nozares speciālisti. Tieši tādēļ
projekta ietvaros pirmsskolas izglītības iestādē
“Kastanītis” norisinās īpaši viņiem paredzētu
nodarbību cikls. Par jautājumiem, kas saistīti
ar sievietes reproduktīvo veselību grūtniecības
un pēcdzemdību periodā, skaidrojumu 17. aprīļa nodarbībā sniedza ginekoloģe Viola Millere.
Savukārt 25. aprīlī, ar dalībniekiem tiksies sertificēta kinestētiskā hendlinga jeb pareizas mazuļa aprūpes konsultante, praktizējoša bērnu
masiere, ārsta palīgs, sertificēta bērnu nēsāšanas konsultante Aija Apsīte. Viņa sniegs ieskatu kinestētiskajā hendlingā, kas ir līdz vissmalkākajai niansei izkopta, dabiska, harmoniska
darbošanās māksla ar bērnu no piedzimšanas
brīža līdz viņa patstāvībai.
Sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” turpinās jau rudenī aizsāktās nodarbības sertificētas deju un kustību terapeites,
supervizores Ievas Rasas vadībā, bērniem un
jauniešiem ar funkcionāliem un viņu vecākiem. Tas ir veselības aprūpes virziens, kas
savā darbā izmanto mākslu – deju un kustību,
lai uzlabotu fizisko emocionālo, kognitīvo un
sociālo veselību.
Par tādu vērtību kā veselība, lielākā daļa
cilvēku sāk domāt tad, kad jau ir sākušās kādas veselības problēmas. Lai Madonas novada iedzīvotājus rosinātu par veselību domāt
un rūpēties laicīgi, uzsākts jauns aktivitāšu
cikls – veselības dienas pagastos. Pirmie uz sarunām ar speciālistiem par garīgo veselību, kā
arī sirds un asinsvadu profilaksi 24. aprīlī tika
aicināti Ošupes pagasta iedzīvotāji.

Tiek domāts arī par jaunākajiem novada
iedzīvotājiem. Vēl viens projekta jaunums –
veselības nedēļas izglītības iestādēs. Šomēnes
pasākumi tika organizēti Barkavas un Dzelzavas pagastos. Tā, Barkavas pamatskolā uzsvars tika likts fiziskām aktivitātēm trenera
vadībā, veselīga uztura paradumu veidošanu un atkarību profilaksi. Pasākuma ietvaros
skolā viesojās Droša interneta vēstnese Evija Pastare, lai pastāstītu par datora atkarības
riskiem un drošu interneta lietošanu. Veselības nedēļas izglītības iestādēs plānotas arī citviet novadā.
Pavasaris dara savu, – saule spīd spožāk
un cilvēki labprātāk laiku pavada ārpus telpām. Projekta aktivitāšu aprīļa plānā parādījušies arī jauni piedāvājumi veselīgai darbībai
svaigā gaisā. Dzelzavā aizvadītas nūjošanas
nodarbības kopā ar treneri Ilviju Kecko. Nūjošana ir vienkāršs, visiem pieejams un efektīvs
veids, kā nodoties fiziskajām aktivitātēm. Tas
neprasa ne lielus finansiālos līdzekļus, ne īpašu fizisko sagatavotību, ne milzīgu laika patēriņu, tādēļ iesaistīties var katrs kā individuāli,
tā arī kopās ar draugiem vai ģimeni. Šāda veida nodarbības, laika gaitā, plānotas visos novada pagastos.
Par nokusušajām kupenām savs prieks arī
orientēšanās sporta cienītājiem. Projekta ietvaros, šī demokrātiskā sporta veida entuziasti un iesācēji aicināti piedalīties orientēšanās
dienās Madonas novada pagastos. Šāds pasākums jau noticis Liezēres pagastā, bet 25.
aprīlī sportot gribētāji gaidīti Kalsnavas pagastā – Kāršu kalna mežā. Jāpiebilst, ka par
orientēšanos var priecāties gan kā par pastaigu mežā, gan sportisku sacensību.
Visas minētās projekta aktivitātes novadā turpināsies arī turpmākajā laikā. Jau maijā – vasarīgākos laika apstākļos – būs iespēja
speciālistu un treneru uzraudzībā iesaistīties
skriešanas un riteņbraukšanas apmācībās un
treniņos.
Lai uzturētu stipru miesu un možu garu,
ir vērts veselīgus ieradumus ieviest savā ikdienā. Šajā ziņā projekts “Veselības veicināšanas
un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem” var kļūt par
lielisku atspēriena punktu. Aicinām visus sekot līdzi projekta aktivitātēm Madonas novada mājaslapas www.madona.lv sadaļā ”Veselības projekts”, kā arī projekta profilā sociālajā
portālā www.facebook.lv un aktīvi iesaistīties
piedāvātajos pasākumos.
Lai visiem veselīga veldze no bērzu sulas
malka, plaukstošu pumpuru spēka un pavasara saules glāsta!
Indra Veipa,
projekta sabiedrisko attiecību koordinatore

Lai tuvāk iepazītu Madonu un novadu, šogad ciemos īpaši
aicinām skolēnus un jauniešus no visas Latvijas. Padarot ceļošanu aizraujošāku, piedāvājam iesaistīties konkursā “Manas
klases ekskursija Madonas novadā 2018”. Arī Madonas novada skolas pavasara un rudens ekskursiju laikā aicinām apceļot
mūsu novadu, jo dažkārt gadās tā, ka tālākas vietas iepazītas,
bet par savu tuvāko apkārtni zinām vismazāk.
Par konkursu:
Norises laiks – no 2018. gada 1. maija līdz 1. novembrim.
Dalībnieki – Latvijas vispārizglītojošo skolu un profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņi.
Nolikums – www.visitmadona.lv
Organizē – Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības
un tūrisma attīstības nodaļa.
Kas jādara, lai piedalītos:
1) Jāsastāda savas klases ekskursijas maršruts pa Madonas novadu vai jāizmanto kāds no mūsu piedāvātajiem:
“Iepazīsti profesijas”, “Madonas gailim pa pēdām”, “Diena
Gaiziņkalna apkārtnē” u.c. (apraksti www.visitmadona.lv).
2) Jādodas ekskursijā.
3) Jāfotografē interesantākie dienas mirkļi.
4) Jāsagatavo viens (visai klasei kopīgs) ekskursijas apraksts.
5) Par ekskursiju jāpastāsta citiem – apraksts kopā ar 10
labākajām fotogrāfijām jāpublicē kādā no Jums pieejamām
interneta vai sociālā tīmekļa vietnēm.
Konkursa pieteikuma iesniegšana:
Pieteikums jāiesniedz elektroniski, izvēloties ekskursijas
laikam atbilstošu termiņu:
* no 2018. gada 1. maija līdz 20. jūnijam, ja Jūsu klase devās pavasara ekskursijā;
* no 2018. gada 1. septembra līdz 1. novembrim, ja Jūsu
klase devās rudens ekskursijā.
Pieteikums jāreģistrē elektroniski www.visitmadona.lv
Apbalvošana:
1) Sešas klases, kas vērtējumā iegūs lielāko punktu skaitu, saņems balvas.
Par pavasara ekskursiju:
1.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 80,eiro vērtībā;
2.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 70,eiro vērtībā;
3.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 50,eiro vērtībā.
Par rudens ekskursiju:
1.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 80,eiro vērtībā;
2.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 70,eiro vērtībā;
3.vieta – gardumus no Madonas novada ražotājiem 50,eiro vērtībā.
2) Visas balvas uzvarētājiem tiks piegādātas uz jūsu skolu
no 2018. gada 15. līdz 30. novembrim.
Kontaktpersona:
Sanita Soma, Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas tūrisma darba organizatore, e-pasts: tic@madona.lv, tālrunis 29130437.

14

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada aprīlis

Tūrisms

Tūrisms

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada aprīlis

15

16

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada aprīlis

Afiša

Aicinām uz Baltā galdauta svētkiem Sarkaņos
Festivāla “Svinam Latvijas
simtgadi Latvija novados”
Goda aplis 4. maijā iegriežas
mūsu novadā, un pasākumu
programma atspoguļo svētku
dienas norises Madonā,
tāpat arī Mārcienas un
Dzelzavas pagastā. Savukārt
pēcpusdienā, pulksten 16,
Baltā galdauta svētki “Skolas
stāsts – raksts Latvijas
vēstures audeklā” sāksies
Sarkaņos. Uz skolu aicinām
bijušos skolēnus un skolotājus,
darbiniekus un visus
interesentus!
Tas būs kopīgs svētku brīdis skolas pagalmā pie balti klāta galda valstij nozīmīgā
dienā, un reizē tā būs savējo
satikšanās – klases un skolas-

Foto no skolas arhīva
biedru, skolotāju un darbinieku atkal redzēšanās, kad kavēties atmiņās un sarunās par
aizgājušo laiku un kad iepazīties ar zālē iekārto izstādi “No
Sarkaņu skolas vēstures”. Te
gan skatāmās fotogrāfijas, gan

rakstītais klašu dienasgrāmatās un novadpētniecības albumos, gan mācību un uzskates
materiāli atgādinās tos vēstures notikumus, kuri skāruši un
ietekmējuši skolas dzīvi, ļaus
atcerēties veiksmes, ikdienas

darbus, sasniegumus un iedomāt skolēnus, skolotājus, darbiniekus, kas veidojuši skolas
stāstu 112 gadu garumā.
Baltā galdauta svētki ir goda diena nu jau simtpiecpadsmit-gadīgajām ēkām, kur aizritējis viss Sarkaņu skolas
laiks, pieredzot paplašināšanas
būvdarbus (lielā) vai saglabājot
savu sākotnējo izskatu (mazā
ēka), un kas ar saglabāto skolas vidi, lietām un foto materiāliem atspoguļo ilgstošu izglītības vēstures posmu Latvijā.
Tas būs cieņpilns brīdis savējiem – skolotājiem, kas, reiz
te atnākuši, tā arī palikuši
strādāt Sarkaņos vairāk nekā
trīsdesmit četrdesmit un pat
vairāk gadus. Tie būs lepnuma
svētki Sarkaņu pagasta dzimtām, kas vairākās paaudzēs izglītojušās Sarkaņu skolā.
Tā būs svētku diena ikkatram nācējam, kad satikties, at-

cerēties, runāties un noteikti
izstaigāt skolu, lai iepazītos ar
to, kas ēkās skatāms šodien –
kā Madonas muzeja etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē, tā Sarkaņu amatu
skolā, pamanot, ka tagad jau
citādā veidā, bet izglītošanās
šeit turpinās.
Lai arī cik tālā vai tuvā vakardienā iemīti katra soļi skolas pagalmā un varbūt ceļš ik
dienu ved garām bijušajai skolai, vai varbūt šī būs atkal redzēšanās pēc daudziem, daudziem gadiem – tiekamies
Sarkaņu skolā 4. maijā pulksten 16 Baltā galdauta svētkos!
Informāciju sagatavoja
Inese Sudāre,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
krājuma glabātāja Sarkaņos

