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MADONAS NOVADA

Pirms 30 gadiem – 1990. 
gada 4. maijā – PSR Augstākā 
Padome pieņēma Deklarāciju 
“Par Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanu”. PAR 
balsoja arī novadnieki Pēteris 
Krūgaļaužs un Dainis Īvāns. 

Ceļā uz 1990. gada 
4. maiju

Līdz deklarācijas pieņem-
šanai tika noiets grūts un in-
tensīvs ceļa posms. 1990. gads 
aizsākās ar laikraksta “Pa-
domju Jaunatne” nosaukuma 
maiņu – “Latvijas Jaunatne”. 
27. janvārī iznāca pirmais „Ma-
donas Atmodas” numurs bez 
pirmskontroles, kad materiālus 
pirms iespiešanas cenzēja parti-
jas rajona komitejā. Palika pēc-
kontrole – Galvenās literatūras 
pārvaldes darbinieki caurskatī-
ja iznākušos numurus un iepa-
zinās ar materiālu saturu. Ar 
15. februāra Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes “Deklarāciju 
jautājumā par Latvijas valstis-
ko neatkarību” par valsts ofi-
ciāliem simboliem tika atzīti 
Latvijas ģerbonis, sarkanbalt-
sarkanais karogs un himna 
“Dievs, svētī Latviju!”. 26. feb-
ruārī Latvijas Tautas Frontes 
Madonas nodaļas valdes sēdē 
nolēma 18. martā  plānotajām 
Latvijas PSR Augs tākās Pa-
domes vēlēšanas ieteikt atbal-
stīt šādus deputātu kandidātus: 
Eduardu Berklavu (Madonas 
vēlēšanu apgabals) Jāni Gavaru 
(Cesvaines vēlēšanu apgabals), 
Valdi Šteinu (Ērgļu vēlēšanu 
apgabals); Ignatu Ķemzānu un 
Pēteri Krūgaļaužu (Varakļā-
nu vēlēšanu apgabals). 18. mar-
tā  Augstākās Padomes vēlēša-
nās Latvijas Tautas frontes un 
neatkarības atbalstītāji ieguva 
mandātu vairākumu no 201 de-
putātu vietas.

1990. gada 3. maijs
1990. gada 3. maijā sākās 

Latvijas PSR jaunievēlētās 
Augstākās Padomes 1. sesija. 
No  ievēlētajiem 201 deputāta 
bija 131 LTF frakcijas deputāts. 
Par AP Prezidija priekšsēdē-
tāju ievēlēja Anatoliju Gorbu-
novu, par 1. vietnieku – Daini 
Īvānu. No Daiņa Īvāna runas 
3. maijā: “Es uzskatu, ka Lat-
vijas neatkarības atjaunošana 
nav pašmērķis, tas ir līdzek-
lis, lai mēs nodrošinātu normā-
lu, cilvēcisku dzīvi, lai mēs kļū-
tu par saimniekiem Latvijā un 
lai mums šajā Latvijā katram 
kaut kas piederētu – tātad lai 
šeit būtu normāla ekonomiskā 
sistēma, normālas cilvēciskās 
attiecības. Taču to var panākt 
tikai tad, ja valsts ir brīva, ja 
katrs tās pilsonis apzinās savu 
atbildību par šo valsti. Un tā-

pēc es neredzu citu iespēju, kā 
nodrošināt mūsu normālu ek-
sistenci, nodrošināt nacionālo 
saskaņu, nodrošināt pilsonisko 
saskaņu Latvijā, kā visiem, arī 
cienītajiem, kā viņi šodien iz-
teicās, mazākuma deputātiem, 
krieviski runājošiem deputā-
tiem, aktīvi iesaistīties šajā Lat-
vijas neatkarības atjaunošanas 
darbā, jo šī neatkarība būs šā 
vai tā, agri vai vēlu, tas ir ob-
jektīvs laika likums, tas ir da-
bas likums, tas ir sabiedrības 
likums, ka katra garīgi dzīva 
tauta tiecas pēc neatkarības un 
katra tauta, apzinādama sevi 
par garīgi dzīvu, uz šī ceļa no-
stāsies. Pirmie šoreiz bijuši lie-
tuvieši, viņiem seko igauņi, lat-
vieši, un tā nostāsies arī visas 
pārējās tautas. Un, ja mēs gri-
bam kaut ko labu izdarīt Latvi-
jā, ja mēs gribam šeit dzīvot kā 
cilvēki, ir jāapzinās, ka šajā ne-

atkarības sasniegšanā mums 
jābūt vienotiem un jāstrādā ko-
pā”. 

1990. gada 4. maijs
Jau 3. maijā bija plānots 

pieņemt sagatavoto nozīmī-
go dokumentu. Taču līdz dek-
larācijas projekta apspriešanai 
nonāca tikai 4. maijā. Opozīci-
jas deputāti – “Interfrontes” un 
“Līdztiesības” pārstāvji – kom-
partijas funkcionāri un padom-
ju armijas virsnieki uzskatīja, 
ka Latvijai jāturpina eksistēt 
PSRS sastāvā un vilka laiku. 
Cilvēki visā Latvijā gaidīja iz-
šķirošo balsojumu. Zem parla-
menta ēkas logiem cilvēki, elpu 
aizturējuši, gaidīja un skaitī-
ja līdzi. 4. maijā plkst. 19.20 ar 
138 balsīm PAR pieņēma vienu 
no Latvijas vēsturē svarīgāka-
jiem dokumentiem – Deklarāci-

ju “Par Latvijas Republikas ne-
atkarības atjaunošanu”.   

2020. gada 4. maijs
Šogad 4. maijs paies ārkār-

tējās situācijas laikā. Arī Ma-
donas muzeja izstāde “Ceļā uz 
1990. gada 4. maiju” šobrīd ir 
tikai datorsalikumā, un mēs 
centīsimies līdz 4. maijam vis-
maz daļēji ar to iepazīstināt. 
“Madonas Novada Vēstneša” 
lasītājiem piedāvājam izstādes 
fragmentu (attēlā), kas atgādi-
na par daudzajām Madonas ra-
jona organizācijām, iestādēm
un cilvēkiem, kas veicināja to, 
lai pirms 30 gadiem 4. maija 
balsojums būtu PAR.

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA,

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja speciāliste

4. maijs –                        Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena

2020. gada aprīlis

Cienījamie Cienījamie 
Madonas novada Madonas novada 
iedzīvotāji!iedzīvotāji!
 Ņemot vērā situāciju valstī, 
jau vairāk kā mēnesi 
dzīvojam ar noteiktu virkni 
ierobežojumu un aizliegumu – 
cenšamies būt mājās un 
neapmeklēt publiskas vietas, 
ievērot sociālo distancēšanos 
un izolēšanos.  

Ir izjaukta līdzšinējā 
ikdienas kārtība, un apkārt 
ir daudz satraucošas 
informācijas. Tas ir milzīgs 
izaicinājums – būt vienam 
otra sabiedrībā 24 stundas 
diennaktī, turklāt nevis 
dienu, divas dienas  vai 
nedēļu, bet gan vairāk par 
mēnesi (un kas zina, kā būs 
tālāk). Taču mums – tas 
izdodas! 

Lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju pārliecinoši ievēro 
noteiktos ierobežojumus, 
un tieši tādēļ cilvēki ar 
COVID-19 vīrusu saslimst 
arvien mazāk. PALDIES 
ikvienam iedzīvotājam, kas 
apzinās situācijas nopietnību 
un atbildīgi ievēro valstī un 
Madonas novada pašvaldībā 
noteiktos pasākumus. Tie ir 
pārāk svarīgi, lai neievērotu, 
un pārāk vienkārši, lai 
neiegaumētu. Varam 
būt priecīgi, ka 19. aprīlī 
aizvien Madonas novadā 
nav konstatēts neviens 
saslimšanas gadījums. Ja 
mēs tā turpināsim, drīz vien 
sagaidīsim pakāpenisku 
noteikto ierobežojumu 
atcelšanu.

Atbildīga rīcība ŠOBRĪD 
un piesardzības pasākumu 
ievērošana, lai nenāktos 
sastapties ar vīrusu, 
palīdzēs mums visiem ātrāk 
atgriezties pie ierastās 
kārtības. 

Nezaudēsim modrību, 
būsim saprātīgi un droši arī 
turpmāk!

Pateicībā, 
AGRIS LUNGEVIČS

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs

Cienījamie Cienījamie 
Madonas novada Madonas novada 
iedzīvotāji!iedzīvotāji!
 Ņemot vērā situāciju valstī, 
jau vairāk kā mēnesi 
dzīvojam ar noteiktu virkni 
ierobežojumu un aizliegumu – 
cenšamies būt mājās un 
neapmeklēt publiskas vietas, 
ievērot sociālo distancēšanos 
un izolēšanos.  

Ir izjaukta līdzšinējā 
ikdienas kārtība, un apkārt 
ir daudz satraucošas 
informācijas. Tas ir milzīgs 
izaicinājums – būt vienam 
otra sabiedrībā 24 stundas 
diennaktī, turklāt nevis 
dienu, divas dienas  vai 
nedēļu, bet gan vairāk par 
mēnesi (un kas zina, kā būs 
tālāk). Taču mums – tas 
izdodas! 

Lielākā daļa Latvijas 
iedzīvotāju pārliecinoši ievēro 
noteiktos ierobežojumus, 
un tieši tādēļ cilvēki ar 
COVID-19 vīrusu saslimst 
arvien mazāk. PALDIES 
ikvienam iedzīvotājam, kas 
apzinās situācijas nopietnību 
un atbildīgi ievēro valstī un 
Madonas novada pašvaldībā 
noteiktos pasākumus. Tie ir 
pārāk svarīgi, lai neievērotu, 
un pārāk vienkārši, lai 
neiegaumētu. Varam 
būt priecīgi, ka 19. aprīlī 
aizvien Madonas novadā 
nav konstatēts neviens 
saslimšanas gadījums. Ja 
mēs tā turpināsim, drīz vien 
sagaidīsim pakāpenisku 
noteikto ierobežojumu 
atcelšanu.

Atbildīga rīcība ŠOBRĪD 
un piesardzības pasākumu 
ievērošana, lai nenāktos 
sastapties ar vīrusu, 
palīdzēs mums visiem ātrāk 
atgriezties pie ierastās 
kārtības. 

Nezaudēsim modrību, 
būsim saprātīgi un droši arī 
turpmāk!

Pateicībā, 
AGRIS LUNGEVIČS

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs



2 Madonas Novada Vēstnesis 
            2020. gada aprīlis Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes  
31. marta sēdes lēmumu pārskats

➔  3. lpp

2020. gada aprīlis
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Par nekustamo 
īpašumu 
nodošanu 
pašvaldībai

Atļauj SIA “Madonas Sil-
tums” bez atlīdzības nodot īpa-
šumā un Madonas novada paš-
valdībai pieņemt nekustamo 
īpašumu – bijušo katlu māju 
Madonas nov., Madonā, Raiņa 
ielā 25C, ar kadastra numuru 
70010011453, kadastra apzīmē-
jums 70010010146005, kas sa-
stāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 70010011453, 
katlu mājas ar kadastra apzī-
mējumu 70010011453001 un 
sūkņu mājas ar kadastra apzī-
mējumu 70010011453002.

Atļauj SIA “Madonas Sil-
tums” bez atlīdzības nodot un 
Madonas novada pašvaldībai 
pieņemt nekustamo īpašumu – 
bijušo katlu mājas ēku Mado-
nas nov., Dzelzavas pag., Aiz-
purve, Bērzu ielā 9, kadastra 
apzīmējums 70500070113003.

Nolemj nododot SIA “Mado-
nas Siltums” abus nekustamos 
īpašumus Madonas novada paš-
valdībai un samazināt par SIA 
“Baltijas vērtētāju grupa DDS” 
novērtējuma summu 41 300 ei-
ro Madonas novada pašvaldī-
bas mantisko ieguldījumu SIA 
“Madonas Siltums” pamatka-
pitālā.

Šie nekustamie īpašumi nav 
nepieciešami SIA “Madonas 
Siltums” saimnieciskās dar-
bības veikšanai, taču ir nepie-
ciešams Madonas novada paš-
valdības Īpašuma uzturēšanas 
nodaļai noliktavas vajadzībām.

Par vietvārdu  
piešķiršanu

Saskaņā ar Valsts valodas 
centra atzinumu, nolemj Mado-
nas novada Aronas pagasta te-
ritorijā esošajiem ūdensobjek-
tiem:

– Dīķim ar objekta ID 
119379 Vietvārdu datubā-
zē, kas pazīstams ar nosau-
kumu Apaļais ezers, atrodas 
Madonas novada Aronas pa-
gastā ar kadastra apzīmējumu 
70420060603 (valsts īpašums 
uz likuma pamata), piešķirt ofi-
ciālu vietvārdu Apaļais dīķis;

– Ūdenskrātuvei (bij. kar-
jeram) ar objekta ID 119360 
Vietvārdu datubāzē, kas pa-
zīstams ar nosaukumu Kaije-

nieks, atrodas Madonas nova-
da Aronas pagastā ar kadastra 
apzīmējumu Nr. 70420060513 
(juridiskas personas īpašums), 
piešķirt oficiālu vietvārdu Kai-
jenieks.

Par pašvaldības kustamās 
mantas atsavināšanu,  
pārdodot izsolē 

Nolemj atsavināt – pārdot 
Madonas novada Praulienas pa-
gasta pārvaldes kustamo man-
tu – transportlīdzekļus, rīkojot 
izsoli ar augšupejošu soli, un ap-
stiprināt nosacīto cenu:

Nosaukums Sākotnēja 
cena  
(EUR)

Izsoles 
soli
(EUR)

Nodro-
šinājuma
nauda 
(EUR)

Kravas 
ugunsdzēsējs 
ZIL 431412 
(AV9230)

300,00 10,00 29.50

Traktors 
JuMZ-6KL 
(T9176LA)

760.00 50,00 76.00

Par atbrīvošanu no nomas 
maksas

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Pro-Kart” no Madonas pilsē-
tas kartinga trases izmantoša-
nas nomas maksas š.g. 9. augus-
tā Retrokart sacensību laikā, 
kuras veltītas Latvijas kartingu 
sporta 60 gadu jubilejai.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības 
nolikumā

Ņemot vērā ar Ministru ka-
bineta 12.03.2020. rīkojumu Nr. 
103 “Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” izsludināto visā 
valsts teritorijā ārkārtējo situā-
ciju līdz 2020. gada 14. aprīlim 
ar mērķi ierobežot Covid-19 iz-
platību, domes sēdes un komite-
ju sēdes ir iespējams organizēt 
ar videokonferences palīdzību, 
nodrošinot elektronisko balso-
šanu tiešsaitē, domes deputā-
tam sēdes laikā atrodoties citā 
vietā veselības stāvokļa (pielī-
dzināms arī situācijās, kad pa-
stāv inficēšanās risks un valstī 
ir izsludināta ārkārtējā situāci-
ja) vai komandējuma dēļ, ja paš-
valdības nolikumā ir paredzēta 
šāda iespēja.

Nolemj apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 6 „Grozījumi 
Madonas novada pašvaldības 
09.07.2009. saistošajos notei-
kumos Nr. 1 „Madonas nova-
da pašvaldības nolikums””. Ar 
tiem iespējams iepazīties vietnē 
www.madona.lv.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina saistošos notei-
kumus Nr. 7 “Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2 

„Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2020. gada budžetu””. 

Apstiprināti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
31.03.2020. lēmumu Nr. 113 
(protokols Nr. 6, 17. p.). Noteiku-
mi pieņemti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzde-
vumu izpildes nodrošināšanai.

Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada budže-
tu” (apstiprināti 2020. gada 30. 
janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 3, 18. p.) 1. punktu šādā re-
dakcijā: „Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2020. gadam ieņēmumos 
26 165 193 eiro apmērā”.

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2 „Par Madonas novada pašval-
dības 2020. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2020. gada 30. janvā-
ra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
18. p.) 2. punktu šādā redakci-
jā: „Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2020. gadam izdevumos 30 682 
279 eiro apmērā”.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu projektu 
īstenošanai

Nolemj projekta “Apmācī-
bas darbam skaņu ierakstu stu-
dijā” apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Aronas pīlā-
dzis” līdzfinansējumu 10% ap-
mērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām, bet ne vairāk 
kā 200 eiro. Projektā plānots or-
ganizēt nodarbības prasmju ap-
gūšanai skaņu ierakstu studijā, 
aranžēt un attīstīt skaņdarbus, 
veidot savus mūzikas instru-
mentu tembrus ar sintezato-
riem un sempleriem, ierakstīt 
un apstrādāt skaņu.

Nolemj projekta “Šujam tā-
lāk” apstiprināšanas gadījumā, 
piešķirt biedrībai “Aronas pīlā-
dzis” līdzfinansējumu 10% ap-
mērā no projekta attiecināma-
jām izmaksām, bet ne vairāk kā 
200 eiro.

Projektā plānota šūšanas 
prasmju teorētiskā un prak-
tiskā apguve, pilnveidojot da-
žādu apģērbu un to aksesuāru 
konstruēšanu un modelēšanu. 
Tiks organizētas nodarbības un 
meistarklases Aronas pagasta 
un novada interesentiem.

Nolemj projekta “Aušanas 
un šūšanas prasmju apgūšanas 
nodarbības Mētrienā” apstip-
rināšanas gadījumā, piešķirt 
biedrībai “Ābele” līdzfinansēju-
mu 10% apmērā no projekta at-
tiecināmajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 200 eiro.

Nolemj projekta “Jaunas 
prasmes Sarkaņos” apstiprinā-
šanas gadījumā, piešķirt bied-
rībai “Sarkaņu pagasta kultūr-
mantojums” līdzfinansējumu 

10% apmērā no projekta attie-
cināmajām izmaksām, bet ne 
vairāk kā 200 eiro. Projekta ie-
tvaros plānotas meistarklases 
dizaina lampu izgatavošanā un 
mezglošanā. 

Par papildus būvniecības 
izmaksām Madonas Valsts 
ģimnāzijas ēku kompleksa 
un stadiona pārbūves 
projektam

Nolemj apstiprināt papildus 
darbu izmaksas SIA “Woltec” 
līgumam Nr. MNP/2.4.6./19/16 
“Madonas Valsts ģimnāzi-
jas ēku kompleksa un stadio-
na pārbūve” par kopējo summu 
59 173,37 eiro (ar PVN).

Šobrīd būvdarbi objektā no-
tiek 1. kārtā “Savienojošā kor-
pusa pārbūve – starp esošo ēku 
un sporta zāli”, 2.kārtā “Esošās 
sporta zāles un palīgtelpu pār-
būve” un 3. kārtā “Esošās sko-
las ēkas un palīgtelpu pārbūve”.

Būvniecības laikā ir radu-
šies papildus darbi, kā arī dar-
bi, kuri sākotnēji nebija norādīti 
ne būvprojekta risinājumos, ne 
darbu daudzumu apjomos. Sa-
vukārt būvprojekta būvkons-
trukciju daļā ir konstatēts, ka 
ēkas daļā starp mācību korpusu 
un sporta zāli ir nepieciešams 
veikt esošo pamatu pastiprinā-
šanu (1. kārta), nepieciešams 
pagarināt dzelzbetona pane-
ļu garumus (2. kārta), jāmaina 
esošā pārseguma siju gali aktu 
zālē (3. kārta), jāmaina esošās 
jumta spāres (3. kārta). 

Par finansējuma 
piešķiršanu dziesmas 
videoklipa filmēšanai

Nolemj piešķirt finansiālu 
atbalstu 470 eiro apmērā dzie-
dātāja Didža Meldera dziesmas 
“Tavos matos” videoklipa filmē-
šanai no Madonas novada auto-
ru grāmatu izdošanas atbals-
tam paredzētā finansējuma.

Didzis Melderis ir Madonas 
novadnieks, piedalījies populā-
rajā TV šovā “X Faktors”, ku-
rā ieguva lielas skatītāju simpā-
tijas.

Par biedrības “Pie 
kamīna” iesniegumu

Nolemj atbalstīt biedrības – 
Madonas senioru klubiņa “Pie 
kamīna” – finansējuma piepra-
sījumu 991 eiro apjomā 2020. 
gada aktivitātēm no pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-

dzekļiem.
Biedrības darbības mērķi ir: 

apvienot Madonas novada seni-
orus informācijas un papildzi-
nību iegūšanai, kultūras pasā-
kumu apmeklēšanai, aktīva un 
veselīga dzīvesveida popularizē-
šanai, kā arī iecerēts attīstīt sa-
darbību ar pašvaldības sociālo 
dienestu un citām valsts insti-
tūcijām  senioru problēmu apzi-
nāšanā un  risināšanā.

Par finansējuma 
piešķiršanu grāmatas 
izdošanai

Nolemj piešķirt finansiālu 
atbalstu 525 eiro apmērā rakst-
nieces Andas Līces eseju un 
dzejoļu krājuma “Ceļadomas” 
izdošanai no Madonas novada 
autoru grāmatu izdošanas at-
balstam paredzētā finansēju-
ma. Grāmata izdota 1000 ek-
semplāru lielā tirāžā.

Anda Līce ir Madonas no-
vadniece, arī šobrīd dzīvo Sar-
kaņu pagastā “Ceļadomas”. 
Kopš 1982. gada ir Latvijas 
Rakstnieku savienības biedre. 
Apbalvota ar Triju Zvaigžņu or-
deni (1995. g.), kā arī saņēmusi 
Veidenbauma prēmiju (2004. g.) 
un Aspazijas prēmiju (2005. g.). 

Par valsts budžeta 
līdzekļu sadali izglītības 
iestādēm mācību līdzekļu 
iegādei

Nolemj sadalīt 2020. gada 
I pusgadam Madonas novada 
pašvaldības pirmsskolas, vispā-
rējās pamata un vispārējās vi-
dējās izglītības iestāžu mācību 
līdzekļu un mācību literatūrai 
iegādei paredzētos valsts budže-
ta līdzekļus 24 467 eiro apmērā.

Par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu 
mācību līdzekļu iegādei 
izglītības iestādēm

Nolemj piešķirt finansējumu 
23 304 eiro apmērā Madonas 
novada pašvaldības pirmssko-
las, vispārējās pamata un vispā-
rējās vidējās izglītības iestāžu 
mācību līdzekļu iegādei 2020. 
gada I pusgadam no pašvaldī-
bas budžetā šim mērķim pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu mācību 
līdzekļu iegādei Kristiāna 
Dāvida pamatskolai

Nolemj piešķirt finansējumu 
112 eiro apmērā mācību līdzek-
ļu un mācību literatūras iegādei 
Kristiāna Dāvida pamatskolai 
2020. gada I pusgadam no paš-
valdības budžetā šim mērķim 
paredzētajiem līdzekļiem. 
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Saskaņā ar VIIS datiem uz 
01.09.2019., izglītības iestādē 
mācās 16 skolēni.

Par krīzes skarto 
uzņēmumu atbrīvošanu 
no nomas maksas

Nolemj atbrīvot komersan-
tus – juridiskas personas un 
saimnieciskās darbības veicē-
jus, no maksas par Madonas 
novada pašvaldības vai tās ka-
pitālsabiedrību telpu nomu ār-
kārtējās situācijas laikā.

Atbrīvojums tiek piemērots 
uz noteiktu laika periodu, sā-
kot ar ārkārtējās situācijas iz-
sludināšanas brīdi – 2020. gada 
12. martu, līdz ārkārtējās situā-
cijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz 
dienai, kad spēku zaudē likums 
“Par valsts apdraudējuma un tā 
seku novēršanas un pārvarēša-
nas pasākumiem sakarā ar Co-
vid-19 izplatību”.

Par speciālistam izīrējamo 
dzīvojamo telpu

Nolemj izīrēt Madonas no-
vada pašvaldības speciālistei iz-
īrējamo dzīvojamo telpu – dzī-
vokļa īpašumu ar adresi Gaujas 
iela 26-27, Madona, Madonas 
novads. Darba attiecības š.g. 
27. februārī uzsāktas Madonas 
novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā. Īres līgums tiek slēgts 
uz darba tiesisko attiecību laiku, 
bet ne ilgāk par trim gadiem.

Saskaņā ar 25.08.2016. Ma-
donas novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem Nr. 10 “Par 
kārtību, kādā pašvaldība izīrē 

dzīvojamo telpu kvalificētam spe-
ciālistam” 3.2. punktu, pašvaldī-
ba izīrē pašvaldības dzīvojamo 
telpu kvalificētam speciālistiem 
ar profesionālo vai augstāko iz-
glītību, kas ir nepieciešami valsts 
un pašvaldības funkciju nodroši-
nāšanai veselības un sociālo pa-
kalpojumu nozarē.

Par vecāku 
līdzmaksājuma atcelšanu 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestādēm

Nolemj pārtraukt vecāku 
maksas aprēķināšanu Madonas 
novada pašvaldības profesionā-
lās ievirzes izglītības iestādēs  
attālinātā mācību procesa lai-
kā no 2020. gada 1. marta līdz 
turpmākā lēmuma pieņemša-
nai.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas 
termiņu pārcelšanu

Nolemj, ka par Madonas no-
vada administratīvajā teritori-
jā esošu nekustamo īpašumu 
nekustamā īpašuma nodoklis 
par 2020. gadu maksājams ne 
vēlāk kā 30. jūnijā, 31. augus-
tā, 15. oktobrī un 15. novembrī. 
Nodokli var nomaksāt arī reizi 
gadā avansa veidā.

Par iecelšanu amatā
Nolemj ar š.g. 1. aprīli ie-

celt Gulbenes novada pašvaldī-
bas Attīstības un projektu no-
daļas energopārvaldnieku Sandi 
Kalniņu par pārvaldes vadītāju 
Dzelzavas un Sarkaņu pagastos.  

Nolemj ar  š.g. 1. aprīli iecelt 

Madonas novada pašvaldības domes
aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par atbalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā

Nobalso Nobalso 
par madoniešu 
kultūras 
projektiem!
Ikviens vidzemnieks 
LĪDZ 23. APRĪLIM var paust 
atbalstu, nobalsojot par 
pieteikumiem, kas iesniegti 
konkursam “Vid zemes 
kultūras programma 2020”. 

Lēmumu par projektu 
atbilstību programmai, 
kā arī finansējuma 
piešķiršanu, pieņems 
Valsts kultūrkapitāla 
fonds.

Iedzīvotāju balsojuma 
rezultāts dos skatījumu uz 
vidzemnieku priekšstatiem 
par kultūras aktivitātēm 
Vidzemē un ļaus lēmuma 
pieņēmējiem labāk izprast 
sabiedrības vajadzības.

Balsot iespējams 
Vidzemes plānošanas 
reģiona vietnē http://
balso.vidzeme.lv, kur 
publicēti visu šogad 
konkursam iesniegto 
149 kultūras iniciatīvu 
projektu apraksti. Balsot 
var ikviens iedzīvotājs no 
16 gadu vecuma, vietnē 
autorizējoties caur www.
latvija.lv, tā apstiprinot 
savu identitāti. Katram ir 
iespēja atdot balsi par 3 
dažādiem projektiem.

7 IESNIEGTIE PROJEKTI 
NO MADONAS NOVADA:

• Biedrības “Madonas 
mākslas skolas atbalsta 
biedrība” projekts 
“Mēs esam PAR…”;

• Nodibinājuma 
“Vidzemes jauno talantu 
atbalsta fonds” projekts  
“23. latviešu mūzikas 
svētki Madonā”;

• Madonas 
Novadpētniecības un 
mākslas muzeja projekts 
“Interaktīva izstāde 
“Stāsti no krājuma””;

• Madonas novada 
pašvaldības Sarkaņu 
pagasta pārvaldes 
projekts “Inovatīvi 
objekti mūsdienu 
amatniecības 
un amatniecības 
mantojuma vidē”;

• Biedrības “1. Akords” 
projekts “Vienoti 
mūzikā”;

• Biedrības “1. Akords” 
projekts “Pārmaiņu 
laika digitalizācija”;

• Biedrības “Latvju 
pirts un spa asociācija” 
projekts “Pirts rituāls”.

Par medicīnisko 
plānveida pakalpojumu 

ierobežojumu 
pakāpenisku atcelšanu 

varam informēt, ka 
ar 23. aprīli atsāksies 

pacientu pierakstīšana 
plānveida veselības 

aprūpes pakalpojumu 
saņemšanai.
Tāpat notiek 

konsultācijas starp 
veselības nozares 

vadošajiem ekspertiem 
par pakāpenisku 

plānveida ambulatoro 
pakalpojumu 
atjaunošanu, 

starp pirmajiem varētu 
būt zobārstniecība, 

pirmreizējās 
ārstu speciālistu 
konsultācijas un 

atsevišķi izmeklējumi.

ARTIS STUBURS,
SIA Madonas slimnīca 
vald es priekšsēdētājs

SIA 
“Madonas 
slimnīca” 
informē

uzņēmēju Reini Silupu par pār-
valdes vadītāju Aronas un Laz-
donas pagastos.

Nolemj ar š.g. 1. aprīli iecelt 
Inesi Rozentāli par Kalsnavas 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Lācītis Pūks” vadītāju.

Sagatavoja DACE CIPULE,
Lietvedības nodaļas vadītāja

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazīties

www.madona.lv vai klientu 
apkalpošanas zālē 
Saieta laukumā 1
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Neskatoties uz ārkārtas 
situāciju valstī, Madonas 
novada kultūras darbinieki 
tomēr spēja radīt Lieldienu 
noskaņu, pušķojot savus 
pagastus ar košiem svētku 
rotājumiem. 

Atsevišķos pagastos iedzī-
votājiem tika piedāvātas akti-
vitātes, kurās bija iespējams 
piedalīties, ievērojot visus no-
teiktos distancēšanās ierobe-
žojumus.

Neliels atskats uz dažām 
norisēm.

Zaļajā ceturtdienā pie Ļau-
donas kultūras nama bija at-
cilpojusi smaidīga Zaķu ģime-
ne, kura sev līdzi atnesa gan 
raibas olas, gan pozitīvu svēt-
ku noskaņu!

Ļaudonieši tika aicinā-
ti piedalīties kopīgā svēt-
ku apsveikumā “Apciemo za-
ķu ģimeni Ļaudonā!” – lai 
iepriecinātu viens otru svēt-
kos – uzfilmētu nelielu video 
vai nofotografētos pie Zaķu 
saimes. 

No iesūtītajiem sveicieniem 
tapa sirsnīgs video! Paldies ik-
vienam, kurš paciemojās pie 
Zaķu ģimenes un dalījās ar 
prieka mirkļiem!

Daudzi ģimeņu foto aizce-
ļoja kā privāts sveiciens drau-
giem un radiem, kurus šajās 
Lieldienās nedrīkstēja apcie-
mot.

Arī Lieldienu olu meklēša-
na, orientējoties pēc kartes, 
Vestienas teritorijā, ir noslēgu-
sies. Kopumā Vestienas pagas-
ta teritorijā bija paslēptas 16 
no kartona veidotas Lieldienu 
olas, kuras dalībniekiem bija 
jāatrod, jānobildējas pie tām 
un jāiesūta organizatorei. Ie-
vērojot visus ārkārtējās situā-
cijas noteikumus, iedzīvotāji 
trasi izgāja vai nu divatā, dis-
tancējoties, vai pa vienam, vai 
vienas ģimenes locekļiem ko-
pā. Visi aktivitātes dalībnieki 
guvuši pozitīvas emocijas par 
kopēju ģimenes pasākumu.

Idejas autore Jolanta Bar-
dziņa neslēpj gandarījumu, ka 
aktivitāte izdevusies kā iece-
rēts: “Liels paldies visiem da-

Atskats uz Lieldienu svētku norisi Madonas novadā

lībniekiem, kuri izgāja distan-
ci, tiem foršajiem, kuri iesūtīja 
foto, kā arī visiem par gaiša-
jām un pozitīvajām atsauks-
mēm un īpašs paldies sporta 
organizatoram Jurim Švarcam 
par manas ašās idejas atbalstī-
šanu”.  

Līdzīga spēle norisinājās 
arī Liezēres pagastā – orientē-
šanās spēle, neizejot no mājām. 
Liezēres teritorijas pazinējiem 
bija jāatpazīst Liezēres kultū-
ras nama facebook lapā publi-
cētajās fotogrāfijās vietas, ku-
rās pabijuši Lieldienu zaķēni, 
atbildes iesūtot elektroniski.

Savukārt, Lazdonā Lieldie-
nu rītā pagasta centrā netālu 

no veikala stāvošie Zaķi Jokda-
ri bērniem bija sarūpējuši pār-
steigumu – vagoniņos salikuši 
“Lieldienu olas”, kas patiesībā 
bija šokolādes sniegavīriņi – jo 
sakarā ar koronavīrusu vistas 
ievēroja distanci un pārtrauca 
sadarbību ar šī gada Lieldienu 
zaķiem, tāpēc Zaķiem nācās 
improvizēt. 

Katrs varēja ņemt un cie-
nāties ar sarūpēto pārsteigu-
mu, ko, jāatzīst, ikviens darīja 
godprātīgi, bešā neatstājot ne-
vienu.

Barkavā, Lieldienām tuvo-
joties, iedzīvotājus aicināja iz-
gatavot, izgriezt, salīmēt vai 
nokrāsot savu Lieldienu olu, 

kuru iekārt raibajā Lieldienu 
dārzā. Tas tika izveidots pie 
Barkavas pagasta pārvaldes 
ēkas.

Pēc zaros iekārtajām olām 
var secināt, ka kopīgā Lieldie-
nu dārza veidošanā iesaistījies 
tiešām kupls iedzīvotāju pulks. 
Jauks pārsteigums bija tas, ka 
Lieldienu rītā pagasta radīta-
jām dekorācijām klāt pievie-
nojās vēl 4 iedzīvotāju veidoti 
koka ripu zaķi, kas, draudzīgi 
satupuši, priecē barkaviešus.

Turpretī Kalsnavā uz Liel-
dienām tapa īpašs svētku video 
koncerts, kurā savus priekšne-
sumus sniedza drosmīgākie 
Kalsnavas pagasta radošo ko-

lektīvu dalībnieki visās vecu-
ma grupās – bērni, jaunieši, 
pieaugušie un seniori. Koncer-
tā bija gan dziesmas, gan de-
jas – nopietnākas un ar humo-
ra devu, bet visi priekšnesumi 
īpaši tika piemeklēti Lieldie-
nām un pavasarim. Koncerts 
pieejams Kalsnavas pagasta 
mājaslapā kalsnava.lv.

Visiem kopā, kaut esot atse-
višķi, mums izdevās radīt svēt-
ku sajūtu!

DAIGA TORSTERE,
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste kultūras jomā

Ļaudona. Foto: Signe Prušakeviča.Vestiena. Konkursa foto.

Lazdona. Foto: Ināra Fedotova. Barkava. Foto: Līva Romonavska.

Saskaņā ar valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju un pašvaldības 
izdotajiem rīkojumiem, Madonas 
novada bibliotēka no 14. marta 
klātienes apmeklētājiem ir slēgta, 
taču mūsu darbi un saziņa ar 
jums, lasītāji, neapsīkst.

Nemainīgi katru darba dienu 
no Latvijas Pasta saņemam pe-
riodiskos izdevumus. Notiek ak-
tīvs darbs pie novadpētniecības 
materiālu krājuma; ierakstu re-
diģēšana bibliotēku informācijas 
sistēmā Alise, bibliotēkas krā-
tuvju kārtošana.

Tiek veikta grāmatu krā-

juma šifrēšana un kārtošana 
plauktos, kas ļaus lasītājiem vēl 
vieglāk patstāvīgi orientēties 
krājumā.

Izstrādāta Attālinātā bib-
liotēkas lietotāju reģistrācijas 
anketa (https://bit.ly/ABLRA). 
Aizpildot šo anketu, ikviens inte-
resents var kļūt par bibliotēkas 
lietotāju, saņemot arī piekļuvi 
attālinātajiem pakalpojumiem:
• 3td e-GRĀMATU bibliotēka;
• Autorizācijas dati bibliotēkas 

Elektroniskajā katalogā;
• Resurss – Letonika.lv;
• Datubāze – Encyclopædia

Britannica Library Edition.
Piekļuvi iepriekš minētajiem 

pakalpojumiem var saņemt arī 
visi esošie bibliotēkas lietotāji, 
zvanot: 64820912, 29471956 vai 
rakstot – biblioteka@madona.lv. 

Notiek regulāras Lasītā-
ju klubiņa attālinātās aktivitā-
tes – WhatsApp grupā, ja kādam 
ir vēlme pievienoties, zvaniet: 
29471956.

Saviem esošajiem un poten-
ciālajiem lasītājiem sniedzam at-
tālinātās un elektroniskās uzzi-
ņas un konsultācijas.

Respektējot lasītāju vajadzī-
bas, bet stingri ievērojot Autor-
tiesību likumu, piedāvājam stu-
dentiem iespēju avīžu, žurnālu 
rakstus vai grāmatas nodaļu ie-
skenēt un nosūtīt uz e-pastu.

Cenšamies nodrošināt po-
zitīvu komunikāciju biblio-
tēkas sociālajos tīklos un 
Bibliotēkas YouTube kanā-
lā (https://www.youtube.com/
channel/UCcZHwy0QOxNz_
V4xK1jAOTA), veidojot izglītojo-

ši  uzmundrinošus video par bib-
liotēkā pieejamajām iespējām, 
un ne tikai. 

No 10. līdz 17. aprīlim notiks 
attālināts “Skaļās lasīšanas” 
Madonas reģiona fināls, uzva-
rētāju paziņošana – 23. aprīlī – 
Pasaules grāmatu un autortiesī-
bu dienā.

Regulāri publicējam arī bib-
liotēkas sadarbības partneru 
pakalpojumu piedāvājumu ār-
kārtējās situācijas laikā, seko-
jiet līdzi aktualitātēm mājaslapā 
(http://www.madona.lv/bibliote-
ka/lv/) un sociālajos tīklos:

Facebook: https://www.face-
book.com/MadonasBIB/

Twitter: https://twitter.com/
MadonasBIBL

Draugiem.lv: https://www.
draugiem.lv/madonasbiblioteka/

Instagram: https://www.in-
stagram.com/madonasbibl/

Madonas novada bibliotēkā 
ir izstrādāta kārtība drošai bez-
kontakta grāmatu izsniegšanai 
ārkārtējās situācijas laikā, kā iz-
vēlēties, pasūtīt un saņemt inte-
resējošos izdevumus. Grāmatu 
lietošanas termiņi automātiski 
tiks pagarināti ikvienam biblio-
tēkas lietotājam.

 Zvaniet, rakstiet,  jautājiet:
• Abonements: 64821268, 

29471956;
• Uzziņu lasītava: 64820912;
• Bērnu literatūras nodaļa: 

64821926.

Informāciju apkopoja 
DAIGA POČA-LAPIŅA,

Madonas novada bibliotēkas
Pakalpojumu nodaļas vadītāja

Darbs Madonas novada bibliotēkā ārkārtējā situācijā nerimst
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Spītējot vīrusam, interešu 
izglītības pulciņi turpina darbu
Saskaņā ar Ministru kabineta 
2020. gada 12. marta rīkojumu 
„Par ārkārtējās situācijas 
izsludināšanu” par izglītības 
iestāžu darbības pārtraukšanu, 
arī Madonas Bērnu un jauniešu 
centra (BJC) interešu izglītības 
pulciņu mācību process klātienē 
ir pārtraukts, un nodarbības 
tiek organizētas attālināti. 

Tas nozīmē, ka audzēkņiem 
tiek uzdoti patstāvīgie darbi, 
kas veicami līdz noteiktam lai-
kam saskaņā ar viņa individu-
ālajām interesēm un vajadzī-
bām. 

Kā atzīst Madonas BJC 
pulciņu pedagogi, vīrusa CO-
VID-19 ienestās korekcijas ra-
dījušas jaunus izaicinājumus un 
sagādājušas ne vienu vien pār-
steigumu. Saziņa ar audzēk-
ņiem notiek, izmantojot e-klasi 
un citas komunikācijas platfor-
mas. Neskatoties uz to, ka klā-
tienes nodarbības nav iespēja-
mas, radoši izzinošais process 
turpinās – top krāsaini darbi, 
rodas jaunas idejas, dažādojas 
izpausmes formas.

Vizuāli lietišķo mākslu pār-
stāvošo pulciņu audzēkņi, seko-
jot pedagogu norādēm, veido, zī-
mē, krāso un citādi izpaužas. 

Attālināta darbošanās Flo-
ristikas pulciņa audzēkņiem 
lielas grūtības nesagādā. Tiek 
iepazītas floristikas modes ten-
dences, faktūru dažādība un 
citas interesantas lietas. Sko-
lotājas Karīnas Ravinskas saga-
tavotie uzskates līdzekļi un sau-
lainais pavasaris ļauj bagātīgi 
iepazīt krāsu, formu, faktūru 
dažādību dabā. Gaidot Lieldie-
nas, bērni mājās veidojuši košas 
kompozīcijas un dekorus krāsai-
nākai svētku sagaidīšanai. 

Savukārt mākslas studijas 
“Tu visu vari!” skolotājas Ie-
vas Repšas audzēkņiem dotais 
uzdevums attēlot savas sajū-
tas, domājot par šī brīža situā-
ciju valstī un pasaulē, radis lielu 
interesi un atsaucību. Brīvā for-
mā, paša izvēlētā tehnikā bēr-
ni savos darbos rādījuši plašu 
emociju, attieksmju un pārdo-
mu gammu. Zīmējumos, aplikā-
cijās un kolāžās redzamas gan 
pulciņa audzēkņu rūpes par sa-
vu un apkārtējo veselību, gan 
ilgas pēc brīvdienām ar ceļoju-
miem lidmašīnās un kuģos.

Arī Keramikas pulciņa no-
darbībās, atšķirībā no ierastā 
klātienes ritma, lielāka uzma-
nība tiek veltīta individuālam 
darbam. Lietā tiek likts ne tikai 
māls, bet arī plastilīns, papīra 
masa un citi veidošanai piemē-
rojami materiāli. Skolotājs Mā-
ris Karlsons darbu plāno tā, lai 
bērniem rastos padziļināta inte-
rese par resursu un materiālu 
iegūšanu, ideju ģenerēšanu, da-
bas ritmu izpēti.

Allaž rosīgā pulciņa “Mīļlie-
tiņas” audzēkņi arī mājas aps-
tākļos darina sirsnīgas dāvanas 
draugiem un košus suvenīrus 
no filca, dzijas un papīra pašu 
priekam. Šajā procesā lieti no-
der skolotājas Rimmas Smoļs-

kas sagatavotās pamācības un 
ieteiktie interneta resursi.

“Krāsaino smilšu darbnī-
cā”, tāpat kā citos pulciņos, ro-
sība notiek attālināti. Izmanto-
jot e-klases iespējas, skolotāja 
Sandra Pulkstene saviem au-
dzēkņiem dod uzdevumu tē-
mas – “Pavasaris dabā”, “Pava-
sara ziedi” un citas. Bērni veido 
skices un zīmējumus, izmanto-
jot pulciņa klātienes nodarbībās 
apgūtās prasmes. 

Ražīgi turpina rosīties abi 
Madonas BJC improvizācijas 
mākslas kolektīvi.

Attālinātā darba proce-
sā, teātra studijas “Pilnpiens” 
audzēkņi radījuši interesan-
tu mākslas darbu „Es esmu 
dažāds!” ar 120 dažādām se-
jas mīmikām. Bērni un jaunie-
ši fotografējuši savas emociju 
izpausmes. Veicot šo uzdevu-
mu, tika domāts par to, ka visi 
ir vienreizēji un katrs neatkār-
tojams uz šīs pasaules. Radī-
ti arī uzmundrinoši video stās-
tiņi. Kā stāsta pulciņa skolotāja 
Inese Zīle, ir izveidota spēļu grā-
matiņa ”Uzspēlēsim ko jaunu!”. 
Audzēkņi tajā piedāvā spēles, ko 
var uzspēlēt mājās ar mīļajiem, 
lai kopā pasmaidītu. Atsaucī-
ba, veidojot grāmatu, bijusi lie-
la. Radošajā uzdevumā piedalī-
jušies 22 studijas audzēkņi. 

Laikā, kad pasaulē plosās 
Covid-19 vīruss un personīgās 
higiēnas ievērošana ir viens no 
veselības stūrakmeņiem, pamā-
cošu video rullīti “Mazgājam ro-
kas!” izveidojuši Madonas BJC 
teātra studijas “Improprieks” 
audzēkņi, tādā veidā mudinot 
viens otru un apkārtējos būt so-
ciāli atbildīgiem. Tomēr, tas nav 
vienīgais jauno improvizatoru 
veikums. Skolotāja Dace Dzilna 
ir parūpējusies, lai ārkārtas stā-
voklis nebūtu šķērslis radošuma 
izkopšanai un veicināšanai. At-
tālināto nodarbību laikā bērni 

saņem rosinošus uzdevumus, ko 
veikt mājas režīmā. Piemēram, 
rīmju sacerēšana par konkrētu 
tēmu. 

Darbu turpina arī leļļu teāt-
ra “Delveri” radošais kolektīvs. 
Kā atzīst skolotāja Dace Caune, 
tiek apgūts topošo izrāžu teksts, 
pilnveidota skatuves runas teh-
nika, veidoti aksesuāri un deko-
rācijas.

Mūzikas novirziena interešu 
izglītības pulciņos instrumenti 
un balsis skan audzēkņu mājās, 
sasaucoties interneta vidē.

Bērnu mūzikas studija at-
tālināti darbojas ar pilnu jau-
du, neizlaižot nevienu nodarbī-
bu. Audzēkņi turpina pilnveidot 
instrumentu spēli, uzlabot vo-
kālās prasmes un, protams, arī 
spēju sadarboties ar pedagogu, 
izmantojot elektroniskos sazi-
ņas līdzekļus. Pulciņa skolotāja 
Dace Sināte pauž, ka daļa bēr-
nu ir vairāk aizņemti ar sko-
las darbiem, kā ierastajā režī-
mā, tāpēc uzdevumi ir ne tikai 
tādi, lai nostiprinātu un apgū-
tu jaunas iemaņas instrumenta 
spēlē, bet arī radoši un izklaidē-
joši. Pulciņa dalībnieki klausās 
mūziku, dabas skaņas, improvi-
zē un rada jaunus mākslas dar-
bus. Apstākļos, kad veikums 
audzēkņiem jāiesūta skolotā-
jai video formātā, daudzi pirmo 
reiz uzdrīkstas dziedāt solo, ko 
var uzskatīt par lielu attālinā-
tā mācību procesa ieguvumu, jo 
nodarbībās klātienē bērni kaut-
rējās viens no otra. Šobrīd Bēr-
nu mūzikas studijas audzēkņi 
apgūst jaunu repertuāru. Top 
dziesmu popūrijs, kas vēlāk so-
lās pārtapt studijas pirmajā vi-
deoklipā.

Arī estrādes mūzikas studi-
jas muzikālās gaitas ārkārtējā 
situācija nav apturējusi. Skolo-
tājs Edmunds Vestmanis novēr-
tē mūsdienu tehnoloģiju iespē-
jas saziņā ar audzēkņiem un 

teic, ka, izmantojot savstarpē-
ju videomateriālu apmaiņu, pul-
ciņa audzēkņi ne tikai noslīpē 
klātienes nodarbībās apgūto, 
bet mācās jaunu repertuāru, 
darbojoties individuāli.

Protams, pulciņos, kur ik-
dienas darbs norisinās grupās, 
attālinātā darbošanās ir sarež-
ģītāka, bet pedagogi ar to veik-
smīgi tiek galā. 

Tā modes studijas “Defilē” 
un Deju aerobikas pulciņa au-
dzēkņiem tagad individuāli jā-
rūpējas par savu stāju, kustību 
eleganci un grāciju. Konsultējo-
ties ar skolotāju Vinetu Blum-
bergu, meitenes radījušas arī 
mūsdienīgas rotas no savu lai-
ku nokalpojušiem lakatiem un 
citiem mājās pieejamiem mate-
riāliem.

Ne mazāk radoši darbojas 
arī frizieru, stilistu pulciņa au-
dzēkņi. Pildot elektroniskā vei-
dā saņemtos uzdevumus, bērni 
apgūst jaunas prasmes pašmā-
cības ceļā. Pēdējā laika aktua-
litāte – bizes. Pulciņa audzēk-
ņi veido maketus no papīra un 
dzijas, kā arī pin īstas bizes reā-
liem modeļiem – mammām un 
māsām. Līdzīgi skatīta arī tēma 
par nagu dekoratīvo dizainu. 

Tehniskās jaunrades pulci-
ņu darbā jaunie apstākļi arī ie-
viesuši savas korekcijas. 

Trases automodelisma pul-
ciņa “Vabole” skolotājs Imants 
Pulkstenis saviem audzēkņiem 
piedāvā iespēju, izmantojot in-
ternetu, sekot līdzi pasaules mē-
roga automodelisma sacensību 
norisēm. Neizpaliek arī jaunu 
modeļu radīšana un iepriekš ta-
pušo auto modelīšu tehniskā ap-
kope.

Līdzīgi darbojas arī Roboti-
kas pulciņš. Roboti tiek kons-
truēti un darbināti reāli, mājas 
apstākļos, kā arī virtuāli. Skolo-
tāja Ināra Meikališa ir pateicīga 
vecākiem, kuri palīdz audzēk-

ņiem ar digitālo programmu 
pielāgošanu mājas datoros, lai 
varētu iedzīvināt jaunās idejas. 

Situācijā, kāda valstī izvei-
dojusies sakarā ar ārkārtējā stā-
vokļa izsludināšanu, attālināti 
nodarbības organizē arī Mado-
nas BJC pulciņa “Ķepu ķepā, 
roku rokā, mācos kopā” peda-
goģe Ingūna Tihomirova. Au-
dzēkņi, izmantojot pieejamos 
resursus, pēta šķirnes suņu 
standartus un radoši izpaužas. 
Top iedomājami un neiedomāja-
mi darbi – no zīmējumiem, foto-
grāfijām un video materiāliem 
līdz pat papīra leļļu teātrim. Iz-
kristalizējas jaunas, vērtīgas 
darba formas. Piemēram, pul-
ciņa pieredzējušākie audzēkņi 
veido mācību videomateriālus 
jaunākajiem dalībniekiem.

Galda kultūras, ēdienu gata-
vošanas un citas mājsaimniecī-
bas prasmes katrs savās mājās 
apgūst pulciņa “Pepija rosās” 
dalībnieki. Balstoties uz skolo-
tājas Ērikas Tropas sagatavo-
tajās foto un video pamācībās 
sniegtajiem padomiem, bēr-
ni mācās piemeklēt receptūru, 
veikt produktu kalkulāciju, pa-
gatavot ēdienu un atbilstoši to 
pasniegt. Skolēnu atsūtītās fo-
togrāfijas liecina, ka darboša-
nās virtuvē viņiem patīk un 
padodas. Tapuši dažādi ēdieni 
Lieldienu galdam un ikdienas 
maltītēm.

Izvērtējot attālināto nodar-
bību pirmo mēnesi, Madonas 
BJC interešu izglītības peda-
gogi atzīst, ka tas bijis izaici-
nājums kā viņiem, tā audzēk-
ņiem un prasījis operatīvu 
rīcību, lai pielāgotos jaunajiem 
apstākļiem. Kopumā aizvadī-
tais darba posms tiek vērtēts 
kā izdevies. Lielākās grūtības 
sagādājusi ne tik daudz nodar-
bību pielāgošana un procesa 
organizēšana, kā dzīvās komu-
nikācijas trūkums ar audzēk-
ņiem un kolēģiem. To kom-
pensējusi bērnu ieinteresētā 
darbošanās, jaunu darba for-
mu atklājumi un prieks par ve-
cākiem, kuri spēj iedvesmot un 
atbalstīt savus lolojumus šajā 
ne tik vienkāršajā situācijā.

Plašāks ieskats interešu iz-
glītības pulciņu aktivitātēs, fo-
to un video materiāli, kā arī cita 
saistoša informācija atrodama 
Madonas BJC mājaslapā www.
bjc.madona.lv, kā arī mūsu pro-
filā vietnē www.facebook.com.

Būsim saprotoši, atbalstīsim 
viens otru, izturēsimies atbildī-
gi, tad arī atkalredzēšanās pie-
nāks drīz. Uz tikšanos!

Informāciju sagatavoja 
INDRA VEIPA,

Madonas BJC jaunatnes 
darbiniece
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            2020. gada aprīlis Izglītība

Lai gan šobrīd vēl īsti nav 
skaidrs, kad noslēgsies 
mācību gads, pavisam droši ir 
zināms, ka mācību priekšmetu 
olimpiādes un konkursi 
2019./2020. mācību gadā ir 
noslēgušies.

Jau mācību gada sākumā 
ar Madonas, Cesvaines, Ērgļu, 
Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienības Mācību priekšme-
tu metodisko apvienību vadī-
tājiem vienojāmies par būtisku 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
un konkursu skaita samazinā-
šanu. Šajā mācību gadā skolām 
tika dota iespēja vairāk pie-
vērst uzmanību mērķtiecīgam 
darbam ar talantīgajiem bēr-
niem, rīkojot mācību priekš-
metu olimpiādes un konkursus 
skolas līmenī, kā arī piedaloties 
dažādos valsts un starptautis-
ka mēroga konkursos, kuros 
dalība klātienē nav obligāta.

Olimpiādēs un konkursos 
piedalījies 451 skolēns no visām 
novadu apvienības skolām, pie 
tam godalgotie dalībnieki ir no 
15 dažādām skolām (Madonas 
novadā – 10). Šajā mācību gadā 
izcīnītas 140 godalgas un 93 no 
tām ir atceļojušas uz kādu no 
Madonas novada skolām. Nova-
dā godalgas saņēmuši 74 skolē-
ni, tajā skaitā 16 skolēni ir lau-
reāti vairāk kā vienā olimpiādē 
vai konkursā.

Skolēni savas zināšanas un 
prasmes ir varējuši pierādīt 20 
novadu apvienības olimpiādēs, 
2 novadu apvienības konkursos 
un 12 valsts olimpiādēs. Patiess 

Par mācību priekšmetu olimpiādēm un konkursiem

Neraugoties uz sarežģīto 
un neparedzamo situāciju, 
kādā dzīvojam, mēs, visi JAK 
Barkavas struktūrvienības 
pedagogi, cenšamies darīt to, 
kas katram darāms – mācīt, 
mācīties, jautāt, uzklausīt, 
konsultēt. 

Attālināto mācību procesu 
uzsākām ar zināmu satrauku-
mu, jo bija ļoti daudz nezinā-
mā – kā piedāvāt mācību mate-
riālus, kā iesaistīt audzēkņus, 
kā labot kļūdas un daudzas ci-
tas lietas. Mums visiem tas ir 
kas jauns, bet, dzirdot skolo-
tāju pozitīvās atsauksmes un 
redzot, cik azartiski izglītoja-
mie ķērušies pie uzdevumu iz-
pildes, pārņēma patiess prieks. 
Tātad, šī ārkārtējā situāci-
ja pierādīja to, ka Latvijas iz-
glītības sistēma radījusi drošu 
pamatu, lai skolotāji un izglī-
tojamie, spētu ātri un elastīgi 
reaģēt uz pārmaiņām. 

 Attālinātā mācīšanās pe-
dagogiem ir iespēja apgūt jau-
nas iemaņas saistībā ar tehno-
loģiju izmantošanu, savukārt 
izglītojamajiem šāds mācīša-
nās modelis attīsta spēju uz-
ņemties atbildību un kļūt pat-
stāvīgākiem. Tiek izmantotas
mācību satura platformas So-
ma, Māconis, Uzdevumi, Le-
tonika, izmantoti skolvadības 
rīki, kā piemēram Mykoob. Po-
pulāri ir pedagogu izveidotie 
mācību video, uzdevumi un 
testi, kas automātiski labo iz-
glītojamo atbildes un sniedz 
atgriezenisko saiti. 

Mācību process izglītī-
bas programmās Viesnīcu pa-
kalpojumi, Augkopība, Skais-
tumkopšanas pakalpojumi, 
Būvdarbi noris radoši un piln-
vērtīgi. Tematiskais galda klā-
jums Lieldienām priekšmetā 
Viesu apkalpošana. Praktiska-
jās mācībās izglītojamie ir čak-
li pastrādājuši, lai šajā laikā 

par svētkiem būtu prieks gan 
sev, gan ģimenēm! 

Augkopības programmas 
izglītojamajiem daudz darba 
gan uz lauka, gan siltumnīcās 
un arī pie grāmatām. Skais-
tumkopšanas speciālisti šo-
brīd lutina savus mājiniekus 
ar Pindu masāžu, Klasisko 
masāžu, parafīna vanniņām. 
Izglītības programmas Būv-
darbi izglītojamie apgūst teo-
riju.

Šis ir lielisks brīdis, lai sa-
prastu, ka visi izglītības pro-
cesā iesaistītie – skolotāji, iz-
glītojamie, viņu vecāki, valsts 
un uzņēmēji – esam vienā ko-
mandā, mācoties pielāgoties si-
tuācijai, daloties zināšanās, lai 
par spīti grūtiem un izaicino-
šiem laikiem nodrošinātu labu 
izglītību mūsu bērniem. 

Informāciju sagatavoja 
JAK Barkavas struktūrvienības 

kolektīvs

Mācību process sekmīgi turpinās

gandarījums par katru skolēnu, 
kas olimpiādes otrajā posmā iz-
cīnījis tiesības piedalīties arī
trešajā – valsts – posmā. Tie-
sības piedalīties valsts olimpi-
ādēs izcīnījuši 16 skolēni, tajā 
skaitā 10 skolēni no Madonas 
novada. Īpašs prieks un lep-
nums par skolēniem, kas god-
algotas vietas ieguvuši valsts 
līmeņa olimpiādēs – Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 12. kla-
ses skolnieks Ralfs Bormanis 
valsts ģeogrāfijas olimpiādē iz-
cīnījis zelta godalgu, bet Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 11. kla-
ses skolnieks Dāvis Palieks šajā 
pašā olimpiādē izcīnījis bron-
zas godalgu. Sakām lielu pal-
dies skolotājai Laimdotai  Jan-
sonei par jauniešiem sniegto 
atbalstu sagatavošanās proce-
sā. Madonas Valsts ģimnāzijas 
9. klases skolniece Anete Tro-
pa valsts matemātikas olim-
piādē 9. klasēm ieguvusi atzi-
nību (skolotāja Anita Vabule) 
un arī Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolas 12. klases skol-

niece Anita Sindija Skrupska 
valsts krievu valodas olimpiādē 
(A grupā skolēniem, kas krievu 
valodu apgūst kā svešvalodu) 
ieguvusi atzinību (skolotājs Li-
lija Jakubjaņeca). 

3. aprīlī mūsu novada sko-
lēni attālināti piedalījās Lat-
vijas Skolēnu 44. zinātniskās 
pētniecības darbu konferences 
valsts posmā, kas pirmo rei-
zi norisinājās digitālajā vidē. 
Skolēni savu darbu prezentā-
cijas iesūtīja video formātā, kā 
arī iesaistījās tiešsaistes disku-
sijās ar vērtēšanas komisijām. 
Valsts posmam šogad tika iz-
virzīti 478 skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbi no visas Lat-
vijas. Lepojamies ar skolēniem, 
kas šajā sīvajā konkurencē spē-
juši sa sniegt augstvērtīgus re-
zultātus – Madonas Valsts ģim-
nāzijas 11. klases skolnieks 
Niks Dagnis Dieriņš par Soci-
ālo zinātņu jomas Ekonomika 
un uzņēmējdarbības nozarē iz-
strādāto darbu “Ārējo finan-
šu atbalsta instrumentu ietek-

me uz Madonas novada jauno 
uzņēmumu attīstību” ieguvis 
II pakāpes diplomu (pedagogs 
Iveta Vabule), savukārt, Mado-
nas Valsts ģimnāzijas 11. kla-
ses skolniece Keitija Nikola 
Niedra par Sociālo zinātņu jo-
mas Psiholoģijas nozarē izstrā-
dāto darbu “Oreola efekta estē-
tiskā aspekta darbība jauniešu 
vidū” (pedagogs Aija Šmeisa) 
un Madonas Valsts ģimnāzijas 
11. klases skolniece Ance Gai-
luma par Sociālo zinātņu jomas 
Ekonomika un uzņēmējdar-
bības nozarē izstrādāto dar-
bu “Skolēnu mācību uzņēmu-
ma “Revêr” mārketinga plāna 
izstrāde” (pedagogs Gita Eidu-
ka) ieguvušas III pakāpes dip-
lomus.

Esam patiesi lepni arī par 
valsts līmenī augsti novērtē-
to skolēnu mācību uzņēmumu 
(SMU) sasniegumiem: lielāka-
jā izglītības organizācijas Ju-
nior Achievement Latvia un 
Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras organizētajā 
SMU Latvijas mēroga pasāku-
mā CITS BAZĀRS pavasarī pa-
matskolas grupā Madonas pil-
sētas vidusskolas SMU “Kid’s 
Wonder” (dalībnieki Mada-
ra Paula Eglīte, Paula Madžu-
le, pedagogs Līga Kārkliņa) sa-
ņēma balvu “Labākais stends”, 
bet balvu “Inovatīva biznesa 
ideja” šajā pasākumā ieguva 
Madonas pilsētas vidusskolas 
SMU “Animal World” (Dāvids 
Jānis Uberts, Patriks Brūders, 
pedagogs Līga Kārkliņa), sa-
vukārt, vidusskolas grupā Ma-

donas Valsts ģimnāzijas SMU 
“MOTIK” (dalībnieki Keitija 
Nikola Niedra, Annija Asmus, 
Keita Tomovica, Rojs Dzilna, 
Niks Dagnis Dieriņš, pedagogs 
Iveta Vabule) ieguva balvu “La-
bākā pārdošanas komanda”.

Pavisam droši varam apgal-
vot, ka skolēnu augsto sasnie-
gumu nebūtu tik daudz, ja vi-
ņiem savu atbalstu, pieredzi un 
zināšanas nebūtu devuši peda-
gogi. Godalgoto vietu ieguvējus 
Madonas novada izglītības ies-
tādēs ir sagatavojuši 60 peda-
gogi, liela daļa pedagogu olim-
piādēm ir sagatavojuši vairāk 
kā vienu bērnu. Vēlamies pa-
teikt paldies arī tiem pedago-
giem, kas ar savu pašaizlie-
dzīgo darbu ikdienā ir ielikuši 
pamatu agrākā izglītības pos-
mā.

Izsakām milzīgu pateicību 
arī ikviena skolēna ģimenei par 
ieguldīto laiku un sniegto at-
balstu.

Lai gan šogad izsludinā-
tās ārkārtējās situācijas dēļ 
mācību olimpiāžu un konkur-
su noslēguma pasākums ne-
tiks rīkots, Madonas novada 
pašvaldībā notikušo mācību 
priekšmetu olimpiāžu, konkur-
su laureāti, zinātniski pētnie-
cisko darbu autori, kā arī viņu 
skolotāji saņems savas mācību 
gada laikā izcīnītās godalgas.

Informāciju sagatavoja 
GUNDEGA PUĶĪTE,

Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas 

izglītības darba speciāliste 

Pašvaldības īstenotais projekts “Jauniešu karjeras izvēles un 
amata prasmju apguve” paredz darbavietas Madonas novada 
jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadu vecumam.

Projekta ietvaros jaunieši tiks apmācīti un nodarbināti 
vienu mēnesi laika periodā no 1. jūnija līdz 31. augustam, par 
darba sākuma un beigu datumiem informācija pieejama va-
kanču aprakstos, kā arī darba devējam un jaunietim savstar-
pēji vienojoties.

Jaunietim pieteikums darba vakancei jāiesniedz LĪDZ 
10. MAIJAM (ieskaitot). Iespējams pieteikties uz vairākām va-
kancēm.

Projekta nolikums, darba devēju piedāvātās vakances un 
pieteikuma veidlapa publicēti www.businessmadona.lv.

Informāciju sagatavoja Ilze Vogina,
Madonas nova da pašvaldības

Attīstības nodaļas vecākā speciāliste uzņēmējdarbības jomā

Madonas novada pašvaldība aicina 
novada jauniešus pieteikties 
darbam vasarā Madonas novada 
uzņēmumos
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                      2020. gada aprīlis  Muzejā

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs, kā lielākā 
daļa publisko iestāžu, ir slēgts, 
šķiet, uz nenoteiktu laiku līdz 
nezināmam datumam.  
Nav skaidri zināms, kad varētu 
atvērties durvis un apmeklētāji 
atkal baudītu mākslu muzeja 
izstāžu zālēs.

Ir aprīlis ar saulainu, skais-
tu un mainīgu garastāvokli. 
Šajā laikā muzeja telpās būtu 
jābūt 2 lielām izstādēm – pir-
mā būtu Līgas Skariņas “Ze-
mes DNS”. Mākslinieces rokas 
tvēriena veidota keramika un 
māksla. Katrs radītais darbs 
nes sevī māla, zemes būtī-
bu – liecību par to, kas uz ze-
mes ir noticis, ko tā ir nesusi, 
bet ne vienmēr mūsu acīm re-
dzams un uzzināms. Otrā iz-
stāde būtu mākslinieces Līgas 
Skariņas un Barkavas pagas-
ta pārvaldes sadarbībā veidotā 
izstāde “Barkava. Māls. Vēs-
tījumi iz senajām mājvietām”. 

Gaidīšanas laiks mākslai, māksliniekiem, izstādēm

Kā izsludinātā ārkārtējā situācija 
ietekmē Madonas muzeja 
speciālistu un darbinieku 
ikdienu? Vienā teikumā varam 
teikt – turpinām strādāt gan 
klātienē, gan attālināti, jo darbu 
muzejā nekad nevar būt par maz.

Kopš ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanas norit aktīvs 
darbs pie komunikācijas ar ap-
meklētājiem, ar izstāžu auto-
riem un mūsu sadarbības part-
neriem, tiek pārplānoti izstāžu 
grafiki un pastiprināti darbo-
jamies sociālajos tīklos. Pro-
tams, muzeja apmeklētāji, sko-
lēni, draugi un atbalstītāji ir 
tie, pēc kuriem ilgojamies, un 
kas muzeja veiksmīgai darbībai 
ir ļoti nepieciešami, bet mēs sa-
protam esošās situācijas nopiet-
nību un aicinām ikvienu palikt 
mājās, nepulcēties, lai mēs vi-
si pēc iespējas ātrāk varētu tik-
ties drīz. Starp citu, izmanto-
jot mirkļbirkas #Paliecmājās, 
#MuzejsnoMājām, #Ēkultū-
ra un #Tiksimiesdrīz sociālās 
platformās var atrast plašu 

kultūras piedāvājumu. 
Ikviens muzejs balstās uz 

trīs lielajiem “vaļiem”: Krāju-
mu, Pētniecību un Komunikāci-
ju. Arī Madonas muzejā:

1. Komunikācija norit, iz-
mantojot sociālos tīklus, mā-
jaslapu un vietējo laikrakstu. 
Esošās tehnoloģijas piedāvā da-
žādas iespējas, lai mēs varētu 
sagatavot saistošus virtuālajā 
vidē skatāmus materiālus par 
mūsu izstādēm, priekšmetiem 
un daudzveidīgo krājumu. Ar 
muzeja veidotām virtuālām iz-
stādēm aicinām iepazīties mu-
zeja mājaslapā www.madonas-
muzejs.lv sadaļā video sižeti, 
kā arī sociālajā platformā Face-
book.  

2. Pētniecība un Krājums ir 
tā muzeja darba specifika, kas 
nav mainījusies arī tagad. Pēt-
niecību var veikt gan uz vietas, 
gan attālināti, jo Latvijas Na-
cionālas bibliotēkas un Latvijas 
Nacionālā vēstures arhīva digi-
tālās bāzes, kā arī Nacionālais 
muzeju krājumu kopkatalogs 
piedāvā plašas iespējas ielūko-

ties savās datubāzēs bez mak-
sas. 

3. Krājums –  darbs, kas gal-
venokārt jāveic uz vietas, mu-
zejā, jo krājuma materiālus uz 
māju nest nedrīkst, izņemot 
krājuma priekšmetu apraks-
tu veidošanu. Tā kā muzejs ap-
meklētājiem ir slēgts, speciālisti 
turpina konsultēt, atbildot uz e-
pastiem un zvaniem. 

Šobrīd muzejam ir izvir-
zīti prioritārie darbi, viens no 
tiem – akreditācijas dokumen-
tu gatavošana un esošo doku-
mentu arhivēšana, strādājam 
pie stratēģijas plāna, krājuma, 
pētniecības, komunikācijas un 
mārketinga politikas sagatavo-
šanas nākamajiem pieciem ga-
diem. 

Mēs vēl aktīvi strādājam pie 
krājuma priekšmetu digitalizā-
cijas, datu ievadīšanas NMKK.  
Aicinām arī Jūs ielūkoties NM-
KK (www.nmkk.lv), varbūt ro-
das vēlme izpētīt kāda muzeja 
krājumu vai tā digitālo piedāvā-
jumu.

Jau kopš gada sākuma sā-

cies pētnieciskais un atlases 
darbs pie ekspozīcijas par Mado-
nas novada vēsturi 14.–21. gad-
simtam sadaļas “Madonas no-
vada vēsture 1940.–1990.: zeme 
un ļaudis, valsts, kultūra un re-
liģija” gatavošanas, kam iegu-
vām finansējumu arī no VKKF. 
Gana apjomīgs darbs par t.s. ne-
seno vēsturi, ko liela daļa vēl at-
ceras, tādēļ aktīvi apkopojam 
notikumus, atmiņas, plānojam 
video intervijas un pārskatām 
muzeja krājumā esošos mate-
riālus. Jaunie muzeja pētnieki 
t.s. padomju laiku var izzināt ne 
tikai pēc krājuma materiāliem, 
bet arī pārrunājot savstarpē-
ji ar pieredzējušiem muzeja vēs-
turniekiem.

Kārtojam pastāvīgās eks-
pozīcijas “Novada arheoloģi-
ja” rekonstruētos arheoloģijas 
tērpus, atpūtinām tos un izvē-
dinām.

Strādājam pie jaunu izglīto-
jošo programmu izveides.

Pārplānojam un plānojam 
izstāžu grafiku, ceram, ka šo-
gad ieplānotās izstādes notiks, 

tiklīdz muzejs atvērsies apmek-
lētājiem. Veicam dažādos saim-
nieciskos darbus Izstāžu zāļu 
telpu uzlabošanā. Izglītojamies 
plaši piedāvātajos vebināros, 
kas COVID-19 krīzes dēļ kļu-
vuši pieejamāki. Meklējam ar-
vien jaunas iespējas, kā uzrunāt 
jūs – apmeklētājus.

Vienīgais darba mīnuss – ie-
rastās komunikācijas trūkums 
ar apmeklētājiem. Iekšējā vidē 
izmēģinām tehnoloģiju piedāvā-
tās iespējas – WhatsApp grupa 
aktuāliem jautājumiem un arī 
uzmundrinājumam, e-pasti un 
telefoni jau kā ierasts, google rī-
ki kopīgu dokumentu veidoša-
nai un – zīmītes no darbinieka 
uz darbinieku (no iepriekšējā 
dienā dežūrējoša kolēģa – nā-
kamajā dienā dežūrējošam kolē-
ģim). Lai mums visiem veselība 
un izturība!

Informāciju sagatavoja  
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

Barkavas ciemā gandrīz pus-
gadsimtu senas ekspedīcijas 
laikā iegūtajiem materiāliem. 
Tie ir dažādos dzīves posmos 
cilvēkiem nozīmīgie un atceres 
vērtie dokumenti, fotogrāfijas, 
tekstīlijas, amatnieku darinā-
jumi, kā arī pierakstītās at-
miņas, kas sniedz savu arta-
vu kopējā stāstā par Barkavas 
pagasta vēsturi. Ar nepacietī-
bu gaidām mirkli, kad varēsim 
Jums tās parādīt.

Brīnišķīgas un izzinoša iz-
stādes un vairākas ievērojamu 
Latviešu mākslinieku klasiķu 
izstādes vēl sekos – Zigmun-
da Šnores, Jāņa Brektes ak-
vareļi, Kroļļu ģimenes kopējā 
izstāde, Tekstilmākslas asoci-
ācijas darbi, mākslinieku Valē-
rija Baidas un Jāņa Krampes  
gleznas, Voldemāra Jarga Ma-
donas fotogrāfijas, Jāņa Šūste-
ra zīmējumi, Latvijas tekstil-
mozaīku izstāde u.c. Ņemot 
vērā, ka vēl nav zināms, kā at-
tīstīsies turpmākie notikumi 

un kad muzejs varēs atsākt ap-
meklētāju uzņemšanu, izstāžu 
grafiks tiks mainīts atbilsto-
ši situācijai un aktualitātēm. 
Protams, visiem mākslinie-
kiem, kuriem ir rezervētas iz-
stāžu zāles un izstādes, tiks 
nodrošināta iespēja izstādīt sa-
vus darbus citā laikā. Sekojiet 
turpmākai informācijai, jo da-
tumi tiks pārcelti un precizēti. 

Šis ir laiks, lai mākslinie-
ki liktu lietā savu radošumu 
un izmantotu jaunus iedvesmu 
avotus, radītu jaunus mākslas 
darbus, vai sakārtotu vecās, 
nepabeigtās lietas.  Vai laiks, 
lai vienkārši atjaunotu sevī 
enerģiju. Šis ir īpašs laiks. Iz-
mantosim to un raudzīsimies 
uz visu pozitīvi.  

Ar pozitīvām domām –  
ELĪNA KRUPKO, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Mākslas nodaļas vadītāja

Vēlies pavadīt laiku 
saistoši? Patīk fotografēt 
vai fotografēties? Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzejs un Madonas novada 
pašvaldība piedāvā piedalīties 
konkursā, kurā būs iespēja 
atveidot senās krājuma 
fotogrāfijas šīs dienas situācijā.  

Iesakām ielūkoties so-
ciālo tīklu platformās, iz-
mantojot mirkļbirkas #tus-
senkunstenquarantaine un 
#Personībamājās  un iedvesmo-
ties ne tikai no Latvijas muze-
jiem, bet arī  citu valstu, lieliska 
vieta, kur iedvesmoties no dažā-
diem mākslas darbu piemēriem. 

Madonas muzejs vēlas izaici-
nāt sabiedrību. Mēs esam atlasī-

Mācību process sekmīgi turpinās

Aicinām piedalīties fotokonkursā “Meklē mani muzejā”
juši vēsturiskas fotogrāfijas no 
Madonas muzeja krājuma, kas 
attēlo darbību un kurās, ievēro-
jot noteikumus, ir ne vairāk kā 
2 cilvēki. Ja vēlies pieņemt izai-
cinājumu un beigās iegūt pār-
steiguma balvu no Madonas 
novada pašvaldības, jāseko sa-
gatavotajām norādēm: 

– Nepieciešams atvērt Fa-
cebook lapā Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muze-
ja lapu un pie galerijām atrast 
fotogaleriju “Meklē mani mu-
zejā” ar  fotogrāfijām no muze-
ja krājuma. Ja nevari atrast Fa-
cebook vietnē, var atvērt saiti 
google drive diskā – http://ejuz.
lv/6g70.

– 15.04. – 04.05 izveido savu 
šīs dienas versiju kādai no mu-

zeja krājuma fotogrāfijām (vari 
izvēlēties arī vairākas) un pēc 
iespējas precīzāk mēģinot attē-
lot tajā redzamo darbību. 

– Izveido Foto kolāžu – se-
nā fotogrāfija un Tevis izveido-
ta jaunā fotogrāfija. 

– Ievieto fotogrāfiju savā 
Facebook kontā vai arī Mado-
nas muzeja laika joslā, ievieto-
jot atzīmi @muzejsmadona un  
@Madonasnovads. Pie fotogrā-
fijas pieliec mirkļ  birku #mek-
lēmanimuzejā

Fotogrāfija, kura saņems 
visvairāk atzīmes “patīk” jeb 
“Like” iegūs pārsteiguma bal-
vu no Madonas novada pašval-
dības!

Muzeja speciālisti atgādi-
na, ja vēlies fotogrāfijas izman-

tot citām vajadzībām, nevis fo-
tokonkursam, nepieciešama 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeja atļauja, tā-
dēļ sazinies, rakstot e-pastu: 
muzejs@e-madona.lv.

Lai radoša iztēle attēlot se-
nos darba veidus un dažādas 
aktivitātes, kas attēlotas mu-
zeja publicētajās fotogrāfijās 
un lai saistošs mājās pavadītais 
laiks. 

Atgādinām #PaliecMājās, 
jo mēs #Tiksimiesdrīz! 

Informāciju sagatavoja 
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Madonas muzeja darbs ārpus ierastā

Izstāde tika veidota ar mēr-
ķi apzināt un saglabāt liecības 
un informāciju par latviskai 
videi tik raksturīgajām sena-
jām mājvietām un šīs vides iz-

maiņām laiku griežos Barka-
vas pagastā. Kā papildinājums 
lielajām izstādēm būs – “No 
Barkavas pagasta vēstures”. 
Izstādē eksponēsim daļu no 
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            2020. gada aprīlis Aktuāli

No šā gada 20. aprīļa līdz 
20. maijam ikviens Madonas 
novada iedzīvotājs, ievērojot 
valstī noteiktos piesardzības 
pasākumus, aicināts 
piedalīties akcijā “Elektronikas 
šķiratlons”, ko organizē 
Latvijas Zaļais punkts kopā 
ar partneriem. Tās ietvaros, 
nododot savas nolietotās 
elektroiekārtas SIA “Madonas 
namsaimnieks” šķirošanas 
laukumā, Augu ielā 29, varēs 
piedalīties arī balvu izlozē.

Starp dalībniekiem, kuri no 
20. aprīļa līdz 20. maijam kā-
dā no akcijā pieteiktajiem šķiro-
šanas laukumiem būs nodevu-
ši nolietotās elektroiekārtas, 31. 
maijā tiks izlozēta lielā balva – 
jauns televizors, veikalu tīkla 
“top!” dāvanu kartes, kā arī ci-
tas pārsteiguma balvas.

SIA “Madonas namsaim-
nieks” atkritumu šķirošanas 

laukums atrodas Augu ielā 29, 
Madonā, un tā darba laiks ir 
katru darba dienu plkst. 8–17. 
Ierodoties šķirošanas laukumā, 
aicinām rūpīgi ievērot valstī no-

teiktos piesardzības pasāku-
mus, fizisko distancēšanos un 
ierobežojumus attiecībā uz pul-
cēšanos. 

Lai nodrošinātu drošu elek-
troiekārtu nodošanu pārstrā-
dei, elektroiekārtas šķirošanas 
laukumā ir jānovieto tikai tām 
paredzētajā vietā un tām ir jā-
būt neizjauktām, piemēram, 
ledusskapim jābūt ar kompre-
soru, televizoram – ar kines-
kopu, datoram – ar mātespla-
ti u.tml. 

Akciju “Elektronikas šķir-
atlons” organizē Latvijas Za-

ļais punkts un SIA “Eco Baltia 
vide” sadarbībā ar veikalu tīk-
lu “top!”. Kopumā tā norisinā-
sies vairāk nekā 40 šķirošanas 
laukumos visā Latvijā. Plašāk 
par akciju var uzzināt mājasla-
pā www.zalais.lv sadaļā “Jau-
numi”. 

Atgādinām, ka visa veida 
nolietotās un nederīgās sadzī-
ves un elektrotehnikas iekār-
tas – veļas mašīnas, televizori, 
ledusskapji, plītis, datori, moni-
tori, telefoni u.c. – tiek klasificē-
tas kā videi kaitīgi un bīstami 
atkritumi, jo tās satur videi un 
cilvēkam bīstamas vielas. 

Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrrei-
zējai pārstrādei, tās, nokļūstot 
apkārtējā vidē, rada toksisku 
piesārņojumu, kas kaitē gan da-
bai, gan cilvēku veselībai. Elek-
troiekārtas satur virkni bīsta-
mu ķīmisku vielu, piemēram, 
svinu, kadmiju, alvu, dzīvsud-
rabu u.c. 

“Elektronikas šķiratlonā” aicina 
neatstāt mājās vecās elektroiekārtas 
un nodot tās šķirošanas laukumā

Aicinām uz 
A.Eglīša 
Ļaudonas 
vidusskolas 
salidojumu

Laikā, kad ierastā ikdiena ieņem citādu formu un ritmu – 
aicinām doties dabā, iepazīt Ļaudonas pagastu un pavisam 
noteikti – saņemsiet pozitīvas emocijas!

Esam apzinājuši un iedzīvinājuši dabā Ļaudonas pagastā 
pierakstītas teikas un nostāstus, kas kopā veido Ļaudonas tei-
ku taku ar 12 pieturpunktiem.

Aicinām arī Tevi doties “Ļaudonas teiku lokā”, lai sastap-
tos ar mītiskiem tēliem, elpu aizraujošām ainavām un to īpa-
šo miera sajūtu, kāda atrodama vien pie mums – Ļaudonā.

Lielo karti ar norādēm atradīsi pie Aiviekstes tilta.
Dalies ar fotomirkļiem pie atrastajām teiku vietām, iz-

mantojot mirkļbirku #Ļaudonateikuloka.

Informāciju sagatavoja SIGNE PRUŠAKEVIČA, 
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Ar prieku vēlamies paziņot par šī gada gaidītāko notikumu – 
kad Ļaudonā salidos absolventi, skolotāji un darbinieki, 
lai uzceltu skolu – no atmiņām, uz mākoņu kalniem, zem 
debesjuma – katrs no sava redzējuma!

Vēlamies, lai šī diena kļūtu patiesi neaizmirstama un 
emocionāli bagāta! 

Tavs pirmais mājasdarbs: klasesbiedriem un skolasbied-
riem nodot informāciju par gaidāmo salidojumu! Rezervē-
jam datumu – 19.09.2020.

Radīsim svētkus kopā! 
Salidosim Ļaudonā! 

Aicinām doties Ļaudonas 
TEIKU LOKĀ

Darbs LIAA 
Madonas biznesa 
inkubatorā 
turpinās: notiek 
esošo dalībnieku 
konsultācijas 
un atbalsta 
programmas 
nodrošināšana attālināti, tikko 
noslēgusies jauno dalībnieku 
uzņemšana, kā arī tiek plānoti 
tiešsaistes semināri, lekcijas 
un konsultācijas, kas palīdzētu 
jaunajiem uzņēmumiem tikt 
galā gan ar ikdienas biznesa 
izaicinājumiem, gan ar jauno 
nestandarta situāciju pasaulē. 

Pavasara uzņemšana
Noslēgusies jauno dalībnie-

ku pieteikumu iesniegšanas 
pavasara sesijā LIAA Madonas 
biznesa inkubatora pirmsin-
kubācijas un inkubācijas prog-
rammās.

Pirmsinkubācijas program-
mā šogad tika uzņemti 20 jauni 
dalībnieki, kas pārstāv ļoti da-
žādas nozares – pārtikas ražo-
šana, tūrisms, metāla apstrā-
de, kafijas pārstrāde, u.c. 

Inkubācijas programmā 
6. aprīlī notika Madonas nova-
da konsultatīvās komisijas sē-
de. Dalībai inkubācijas prog-
rammā bija pieteikušies 11 
jaunie uzņēmumi, no kuriem 
inkubatorā uzņēma tikai pie-
cus. Noslēgumā izšķirošā nozī-
me bija Biznesa inkubatoru at-
balsta programmas kopējām 
prasībām – uzņēmuma eksport-
spēja, apgrozījuma potenciāls 
un iespējas radīt jaunas darba 
vietas. Sēde un biznesa ideju 
prezentācijas notika attālināti.  

Ārkārtas situācijas ietekme 
uz uzņēmējdarbību

Esam apzinājuši situāciju 

LIAA Madonas biznesa inku-
batora dalībnieku uzņēmumos. 
No 28 uzņēmumiem situācija 
stabila ir pusei inkubatora uz-
ņēmumu, pārējie saskaras ar 
lielākām vai mazākām grūtī-
bām. Tomēr lielākā daļa uzņē-
mēju ir apņēmīgi noskaņoti un 
cer uz iespējami ātrāku situāci-
jas normalizēšanos. 

Daži no uzņēmumiem 
dalās ar savu pieredzi:

SIA “ApiMI” – sildošā bišu 
vaska, propolisa aplikāciju un 
bišu produktu kosmētikas ra-
žotāji.

Neskatoties uz Pasaules un 
Latvijas notikumiem, darbs 
ApiMI laboratorijā un ražot-
nē neapstājas. Nepieciešams 
veikt izejvielu/iepakojumu izpē-
ti, izej vielu saderību, izstrādāt 
produktu formulas, produkta 
iepakojuma maketēšanu, gala 
formulas testēšanu (sadarbībā 
ar akreditētu laboratoriju) un 
izejvielu/iepakojumu pasūtīša-
nu. Šajā laika posmā ir iespēja 
mierīgāk pastrādāt savās darba 
telpās, kur tiek radītas jaunās 
idejas un turpināta produktu 
testēšanu. Šis laiks ļauj apska-
tīties uz paveikto, meklēt jau-
nas iespējas piesaistīt klientus, 
labāk apgūt interneta iespējas 
un turpināt radīt produktus ar 
augstu pievienoto vērtību.  

SIA “Cesvaines vīns” – stipro 
alkoholisko dzērienu ražotāji.

Alkohola nozare jau pir-
majās ārkārtas situācijas die-
nās izjuta tūlītēju apgrozījuma 
kritumu no HoReCa segmen-
ta (kafejnīcas, restorāni, bāri). 
Mēs centāmies ātri reaģēt, un 
izveidojām jaunu produktu, ku-
ra spirta saturs ir 70%, no ku-
ra var pagatavot dezinfekcijas 
līdzekli. Šobrīd ļoti ceram, ka 

iespējami ātri atsāksies bāru,  
viesnīcu un restorānu darbs. 

SIA “Autem” – kebabnīcas 
“Kebabosta”.

12. martā valstī tika izslu-
dināta ārkārtas situācija, bet 
13. martā atvērām jaunu “Ke-
babosta” filiāli Līvānos. Pat 
bez krīzes šis laiks uzņēmu-
mā bija plānots ārkārtīgi sa-
springts. Šobrīd cīnāmies ar 
ļoti daudziem izaicinājumiem 
– sarūkošais pieprasījums, jau-
nums – ēdiena piegāde mājās, 
dezinfekcijas režīms uzņēmu-
mā, darbinieku un arī pircēju 
stress.  Tomēr redzam, ka šī si-
tuācija liek optimizēt savu dar-
bu un resursu patēriņu.

IK “Aleksale” – IT un da-
tordizaina uzņēmums.

Sākoties šai krīzei, skatījā-
mies, kā mēs no IT perspektī-
vas varam palīdzēt sabiedrī-
bai. Sapratām, ka Madonā, kā 
jau lielākajā daļā nelielu pilsē-
tu un lauku reģionu, nav at-
tīstīts ēdiena piegādes serviss. 
Tādēļ mūsu jaunā platforma ri-
sina šos jautājumus. Jau pir-
mās darbības nedēļas laikā tā 
ir pamanīta un pamazām kļūst 
populāra. Ikviens var sekot ai-
cinājumam #paliecmajas un 
pasūtīt savu maltīti – https://
madfood.lv/

Informāciju sagatavoja 
ANETE URKA,
LIAA Madonas 

biznesa inkubatora 
vecākā projektu vadītāja

LIAA Madonas biznesa inkubators


