
20.augustā/Priežu kalnā
BRĪVDABAS KINO PIEDZĪVOJUMS
19.00 “BARBA UN SĀRA DODAS UZ “VISTA DEL MAR”” komēdija
21.00 “UZ NAŽIEM” krimināla komēdija

21.augustā/ Priežu kalnā
11.00 – 17.00 REĀLS PIEDZĪVOJUMS
Spēles un aktivitātes bērniem un jauniešiem

21.augustā/Saieta laukumā
20:00 MUZIKĀLS PIEDZĪVOJUMS ar grupām
Ierašanās no plkst. 19.00

MĀKOŅSTŪMĒJI
ALEX&OPUS PRO

un DJ JĀNIS BALODIS

Turpinām 
svinēt

Pasākumos tiks ievēroti visi valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi.
Pasākumi tiks �lmēti un fotografēti, pasākumu laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Vasara tuvojas izskaņai, bet Madonas 95 gadu 
jubilejas svinības turpinās! Nākamais svētku 
pieturpunkts – 20. un 21. augusts. Divu dienu garumā 
Tevi sagaida trīs aizraujoši piedzīvojumi: kino, āra 
aktivitāšu un muzikāls! 

20. augustā plkst. 19.00 un 21.00 Priežu kalnā Tevi sa-
gaida divi humora pilni brīvdabas kino seansi. 

21. augustā no plkst. 11.00 līdz 17.00 Priežu kalnā bēr-
nus un jauniešus atkal gaidīs spēles un izklaidējošas akti-
vitātes. Savukārt dienas noslēgumā no plkst. 19.00 Sa-
ieta laukumā Tevi iepriecinās un uzmundrinās muzikāls 
piedzīvojums ar DJ Jāni Balodi, grupām “Mākoņstūmē-
ji” un “Alex&OpusPro”.

Atgādinām, ka līdz 31. augustam pie pilsētas kultūras 
nama skatāma Madonas muzeja izstāde “Septiņas ielas 
laiku lokos”, kā arī Madonas dzimšanas dienas svinību ie-
tvaros joprojām  Mīlestības graviņā ikviens, liekot lietā sa-
vu intuīciju un drosmi, var meklēt un atrast izeju no Mado-
nas Bērnu un jauniešu centra ierīkotā labirinta. Savukārt 
pie Madonas novada bibliotēkas iespējams aplūkot vi-
zuālo sveicienu Madonai.

Turpinām svinēt!

Katrā aktivitāšu norises vietā tiks ievēroti visi valstī no-
teiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Pasākumos 
tiks veikta fotografēšana/filmēšana. Iegūtais video un fo-
to materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.

Lielai daļai no jums šī uzru-
na skan neierasti. Laika no-
grieznis, kopš Administratī-
vi teritoriālā reforma (ATR) 
mūs ir apvienojusi vienā no-
vadā, ir ļoti īss, bet dzīves ri-
tējums ir straujš. Velkot para-
lēles ar laiku pirms 12 gadiem, 
kad mūsu leksikā pirmo rei-
zi ienāca vārda “novads” jau-
nā nozīme, arī šoreiz mūs sa-
gaida sarežģītu un nozīmīgu 
pārmaiņu posms. Daudz lai-
ka un pūļu jau ir veltīts, vei-
dojot jauno novada pārvaldes 
modeli, taču šis darbs vēl nav 
noslēdzies. Patiess gandarī-
jums, ka domē ievēlēti depu-
tāti no visiem Madonas nova-
dā ietvertajiem novadiem. Tas 
ir ļāvis nodrošināt iedzīvotā-
ju ģeogrāfisko pārstāvniecību 
novada lēmējvarā, pārstāvot 
katras teritorijas iedzīvotāju 
intereses. 

Centrālais novada paš-
valdības darba vadmotīvs sa-
glabājas nemainīgs arī pēc 
ATR – līdzsvarota, vienmērī-
ga novada teritorijas attīstī-
ba. Novada iedzīvotājs netiek 
šķirots pēc savas dzīves vietas 
pasta indeksa. Vienlīdz kva-
litatīvs pašvaldības pakalpo-
jums jāsaņem gan Madonas 
pilsētas, gan attālāka nova-
da pagasta iedzīvotājam. Paš-
valdības pienākums ir to no-
drošināt. 

Cesvainieši, lubānieši, ēr-
glēnieši! Paies noteikts lai-
ka sprīdis, līdz vārdu salikums 
“Esmu no Madonas novada” 
vairs neskanēs svešādi. Šī ir fā-
ze, ar kuru mēs visi pirmās no-
vadu reformas laikā jau esam 
saskārušies. Šādos brīžos bū-
tiski atminēties, ka apvieno-
joties mēs nezaudējam savas 
dzimtās vietas identitāti un 
savu piederību tai. Mēs to ba-
gātinām un nostiprinām. Ie-
gūstam jaunus saskares punk-
tus. Izvēršam sadarbības 
iespējas un paplašinām resur-
sus, kas ļauj īstenot vietēja, re-
ģionāla vai nacionāla līmeņa 
aktivitātes. Rūpējoties par sa-
vu dzimto vietu, atcerēsimies, 
ka Madonas novada attīstība ir 
mūsu visu kopēja lieta. Un, ti-
kai kopīgi strādājot vienotam 
mērķim, mēs to sasniegsim!

AGRIS LUNGEVIČS,  
Madonas novada 
pašvaldības domes 
priekšsēdētājs

Vēstnesis
Sveicināti 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji! 
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Turpinot Madonas novada 
pašvaldības Attīstības 
nodaļas iniciatīvu – 
padarīt Madonas novadu 
bagātāku ar piesaistošiem 
vides objektiem – Sarkaņu 
pagasta Biksērē pie avotiņa 
ir uzstādīts vides objekts 
“Saules dzīpari”, realizējot 
ideju “Caur tēvutēvu spēku, 
uz debesīm asnojot…” 

Vides objekts ir interpretāci-
ja par Sarkaņu pagasta logo tē-
mu – mūsu tautas vērtīgais kul-
tūras mantojums – latvju rakstu 
zīmes, kas ieaustas segās, cim-
dos, jostās un skulpturālos tē-
rauda dzīparos. Skulptūra veido 
Saules zīmi, kas paceļas virs sti-
lizēta kalna un tās izmērs aug-

stumā ir 6 m, platumā 4 m.  Vi-
des objekta autors ir pazīstamais 
tēlnieks Kārlis Īle.

Vides objekts ir uzstādīts, un 
tuvākajā laikā tiks pabeigti teri-
torijas labiekārtošanas darbi, ko 
veic SIA “RK celtnieks”.

Projektu realizē Madonas no-
vada pašvaldība sadarbībā ar Sar-
kaņu pagasta pārvaldi.

Drīzumā vides objektus plā-
nots uzstādīt arī Barkavā un Ļau-
donā.

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas 

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

No 27. līdz 29. augustam Madonas pilsētā un “Smeceres sila” sporta trasē 
norisināsies Pasaules kauss rollerslēpošanā.                         6. lpp.

Uzstādīts vides objekts Biksērē



Madonas novada pašvaldības domes  
9. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
13. jūlija sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
20. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par aizņēmuma ņemšanu 
investīciju projekta 
īstenošanai Lubānā

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 168 000 ei-
ro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem investīciju projekta “Divu 
ielu seguma atjaunošana Lubā-
nā” īstenošanai. Aizņēmums  tiks 
izņemts un apgūts 2021. gadā, tā 
atmaksa tiks garantēta ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu. 

Nolemj nodrošināt investīciju 
projekta “Divu ielu seguma atjau-
nošana Lubānā”  īstenošanai Ma-
donas novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu 34 428 eiro apmērā no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem.

Investīciju projekta rekons-
truējamie ielu posmi – Krasta iela 
posmā no krustojuma ar Tilta ielu  
līdz krustojumam ar Peldu ielu un 
Sporta iela 964 m kopgarumā ir ar 
grants segumu. 2012. gadā abu ie-
lu rajonā tika izbūvēti kanalizāci-
jas tīkli un, kaut arī segums tika 
atjaunots, ielu virskārtas nest-
spēja ir pazeminājusies. Pa Kras-
ta ielu gan vasaras, gan ziemas 
periodā notiek pastiprināta auto-
mašīnu un gājēju kustība, sakarā 
ar rekreācijas objekta – dabas ta-
kas – izveidošanu pilsētas zieme-
ļu daļā.

Par aizņēmuma ņemšanu 
investīciju projekta 
īstenošanai Cesvainē

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 20 
241,97 eiro apmērā Valsts kasē uz 
20 gadiem ar noteikto procentu 
likmi un atlikto maksājumu uz 3 
gadiem investīciju projekta “Ces-
vaines vidusskolas ēkas ieejas 
telpu bloku jumta seguma no-
maiņa” īstenošanai. Aizņēmums 
tiks izņemts un apgūts 2021. ga-
dā, tā atmaksa tiks garantēta ar 
Madonas novada pašvaldības bu-
džetu. 

Īstenojot projektu, tiks mai-
nīts jumta segums Cesvaines vi-
dusskolas ēkas ieejas telpu blo-
kam, kas nodrošinās drošu 
iekļūšanu vidusskolā, lai varētu 

sniegt audzēkņiem mūsdienīgu 
un kvalitatīvu izglītību.

Par finansējuma piešķiršanu 
vētras postījumu novēršanai 
Dzelzavas pagasta 
pārvaldei

Nolemj piešķirt finansēju-
mu Dzelzavas pagasta pārvaldei 
798,60 eiro apmērā arboristu pa-
kalpojumiem vētras postījumu 
novēršanai Dzelzavas pagastā no 
Madonas novada pašvaldības ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

2021. gada 24. jūnija nak-
tī Madonas novadā plosījās vēt-
ra, kā rezultātā Dzelzavas ciemā 
un pagasta teritorijā tika nogāz-
ti vairāki koki vai atlauzti to za-
ri. Vētras seku likvidēšanai nepie-
ciešama profesionāļu – arboristu 
– palīdzība – kapu teritorijās koku 
vainagos iestrēguši atlauzti zari, 
ielūzuši liela diametra koki. Ne-
pieciešama arī kritušo un apzā-
ģēto liela diametra koka stumbru 
sagarināšana. 

Par finansiālu atbalstu 
mākslas plenēra  
norisei

Nolemj atbrīvot biedrī-
bu “DIEVIENA” no telpu no-
mas maksas par naktsmītņu dar-
ba telpu izmantošanu Vestienas 
pamatskolā mākslas plenēra or-
ganizēšanas vajadzībām  8.–15. 
augustam. Aprēķinātie telpu no-
mas neieņemtie ienākumi kopā ir 
200,13 eiro. 

No 2001. gada līdz 2010. ga-
dam Vestienas pagastā katru va-
saru tika rīkoti mākslas plenēri. 
Plenēri pozitīvi ietekmēja pagas-
ta iedzīvotāju kultūrvidi un vei-
cināja sadarbību starp iedzīvotā-
jiem un māksliniekiem.

Par ERAF projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 729 055,10 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu lik-
mi un atlikto maksājumu uz 3 
gadiem Eiropas Savienības fon-
da projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/041 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas no-
vadā” īstenošanai. Aizņēmumu 

izņemt vidējā termiņā un apgūt 
2021. un 2022. gadā, tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Projekta ietvaros ir veikti 
būvdarbu un būvuzraudzības ie-
pirkumi  objektiem: “Biroju ēkas 
pārbūve par daudzfunkcionā-
lu sociālo pakalpojumu centru 
bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem Parka ielā 4, Mado-
nā, Madonas novadā”, “Skolas un 
jauniešu centra pārbūve par da-
žādu sociālo grupu kopdzīvoja-
mo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas nova-
dā”, “Dzīvojamās ēkas pārbūve 
Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pa-
gastā, Madonas novadā”, “Dzīvo-
jamās mājas jaunbūve Ozolu ielā 
1, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā”.

Projekta iesnieguma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īs-
tenošanai Madonas novadā” ko-
pējās izmaksas – 1 445 534,63 ei-
ro.

Par grozījumiem lēmumā 
par Jaunatnes iniciatīvu 
projektu konkursa –  
2021 projekta pieteikuma 
finansēšanu

Nolemj izdarīt grozījumu Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes 2021. gada 27. maija lēmu-
mā Nr. 231 “Par Madonas novada 
pašvaldības Jaunatnes iniciatī-
vu projektu konkursa – 2021 pro-
jekta pieteikuma biedrībai “Pau-
ze AD” finansēšanu”, tā 1. punktu 
izsakot šādā redakcijā:

Piešķirt biedrības “Pauze AD“ 
izstrādātajam jauniešu inicia-
tīvu projektam (iesniegums Nr. 
MNP/2.8.5.1./21/1) finansēju-
mu 4 600 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
līdzekļiem (180 eiro no izglītī-
bas pasākumu budžetā nometņu 
līdzfinansējumam paredzētajiem 
līdzekļiem, 4 420 eiro no Co-
vid-19 budžetā rezervētajiem lī-
dzekļiem).

Par Ērgļu vidusskolas 
direktora amata  
konkursa nolikuma 
apstiprināšanu

Pamatojoties uz to, ka 2021. 
gada 30. jūnijā uz savstarpējās 
vienošanās pamata darba attiecī-

bas ir izbeigtas ar līdzšinējo Ērgļu 
vidusskolas direktori I. Šaudiņu, 
apstiprina Madonas novada paš-
valdības Ērgļu vidusskolas direk-
tora amata konkursa nolikumu.

Par finansējuma piešķiršanu 
vēsturiskās grāmatas 
izdošanai

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu Latvijas Sporta pedago-
ģijas akadēmijai 300 eiro apmē-
rā vēsturiskās grāmatas “Latvijas 
sporta pedagoģijas akadēmijai 
100” izdošanai no Attīstības no-
daļas 2021. gada pasākuma bu-
džeta.

Šī gada 6. septembrī Latvi-
jā vienīgā sporta jomā speciali-
zētā augstākās izglītības iestā-
de – Latvijas Sporta pedagoģijas 
akadēmija – svinēs savas pastāvē-
šanas un darbības 100 gadu jubi-
leju, savā attīstībā izejot vairākus 
posmus. Latvijas Sporta pedago-
ģijas akadēmijā kopš tās dibinā-
šanas augstāko izglītību ieguvuši 
vairāk nekā 11 tūkstoši izglītības 
un sporta darba speciālisti – spor-
ta skolotāji, dažādu sporta veidu 
treneri, fizioterapeiti, masieri, 
vadītāji sporta jomā, rekreācijas 
speciālisti, aktīvā tūrisma mene-
džeri un citu kvalifikāciju speciā-
listi.

Par projekta būvniecības 
izmaksām un termiņiem 
objektam “Madonas 
pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Sakarā ar Covid-19 pan-
dēmijas izplatības radītajiem 
šķēršļiem materiālu un iekārtu 
rūpnīcu darbība pastāvīgi tiek ie-
robežota, līdz ar to kavējas ma-
teriālu un iekārtu piegāde. Tāpat 
būvniecības laikā būvprojektā at-
klātas vairākas neprecizitātes, 
pretrunas darbu apjomā un rasē-
jumos, ko nevarēja konstatēt līdz 
darbu izpildes uzsākšanai, tāpēc 
autoruzraudzības kārtībā veiktas 

būvprojekta izmaiņas.
Akceptē līguma ar SIA “Sel-

va būve” Nr. MNP/2.4.6/21/19 “3. 
kārta. Skolas I mācību korpusa 
un savienojošo gaiteņu atjauno-
šana” būvdarbu izpildes termiņa 
pagarinājumu par 60 kalendāra-
jām dienām.

Akceptē līguma ar Piegādā-
tāju apvienību “Ošukalns celt-
niecība un Erbauer group” 
Nr. MNP/2.4.6/20/76 “6. kārta. 
Stadiona pārbūve un teritorijas 
labiekārtošana. Tribīnes” līguma 
summu 1 105 959,21 eiro apmērā 
(ar PVN 21%).

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžetu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 20.07.2021. 
lēmumu Nr. 53 (prot. Nr. 5, 23. p.).

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam ieņēmumos  36 600 847 ei-
ro apmērā.

Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam izdevumos 44 206 437 ei-
ro apmērā.

Naudas līdzekļu un nogul-
dījumu atlikums gada sākumā –  
9 442 516 eiro.

Neatmaksātie aizņēmumi uz 
šī gada sākumu – 2 129 004 ei-
ro, turpmākajos trijos gados –  
6 647 983 eiro; galvojumi šajā ga-
dā – 584 455 eiro, turpmākajos 
trijos gados – 1 865 003 eiro.

Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības ziedojumus 2021. 
gadam šādā apmērā: kārtējā ga-
da ieņēmumi – 100 eiro; kārtējā 
gada izdevumi – 607 eiro; naudas 
līdzekļu atlikums uz gada sāku-
mu – 25 718 eiro.

Madonas novada domes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rīkoju-
mu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 2 000 eiro.

Madonas novada pagastu pār-
valžu un apvienību vadītāji un 
Madonas pilsētas pārvaldnieks 
ir tiesīgi ar rīkojumu piešķirt lī-
dzekļus neparedzētiem gadīju-

Par grozījumiem  
domes pastāvīgo komiteju 
locekļu sastāvā

Ņemot vērā to, ka deputāts 
Guntis Ķeveris ir nolicis Mado-

nas novada pašvaldības domes 
deputāta mandātu pirms termi-
ņa, deputāta vietā ir stājies nāka-
mais deputāta kandidāts – Gatis 
Teilis, kuru attiecīgi ievēl domes 
pastāvīgo komiteju sastāvā –  Fi-

nanšu un attīstības komitejas sa-
stāvā, Kultūras un sporta jautāju-
mu komitejas sastāvā un Sociālo 
un veselības jautājumu komitejas 
sastāvā.  

Par deputātu pilnvaru 
izbeigšanu pirms  
termiņa

Nolemj izbeigt deputātu piln-
varas pirms termiņa Tālim Sale-

niekam un Vilnim Špatam, pama-
tojoties uz 2021. gada 5. jūlija abu 
deputātu iesniegumiem par de-
putāta pilnvaru nolikšanu. 

Par grozījumiem domes 
pastāvīgo komiteju locekļu 
sastāvā

Ņemot vērā to, ka deputāti 

Tālis Salenieks un Vilnis Špats 
ir nolikuši Madonas novada paš-
valdības domes deputāta man-
dātu pirms termiņa, deputātu 
vietā stājas nākamie deputātu 

kandidāti  – Iveta Peilāne un Ai-
vis Masaļskis, kurus attiecīgi ie-
vēl domes pastāvīgo komiteju 
sastāvā.

Deputāti Ivetu Peilāni ievēl 

Finanšu un attīstības komitejas, 
Izglītības un jaunatnes lietu ko-
mitejas un Kultūras un sporta ko-
mitejas sastāvā. 

Deputātu Aivi Masaļski ievēl 

Finanšu un attīstības komitejas, 
Sociālo un veselības jautājumu 
komitejas un Uzņēmējdarbības, 
teritoriālo un vides jautājumu ko-
mitejas sastāvā.  

2 Madonas Novada Vēstnesis 
2021. gada augusts

Domes ziņas



Madonas novada pašvaldības domes  
29. jūlija sēdes lēmumu pārskats

miem līdz 200 eiro.
Visus 5. un 6. punktā minētos 

piešķīrumus iekļaut kārtējos paš-
valdības budžeta grozījumos, ku-
rus pieņem Madonas novada do-
me.

Noteikt, ka Madonas novada 
pašvaldības administrācijas Fi-
nanšu nodaļa budžeta ieņēmumu 
daļas neizpildes gadījumā var fi-
nansēt pašvaldības  budžeta ies-
tādes proporcionāli budžeta ie-
ņēmumu izpildei.

Budžeta izpildītāji ir atbildīgi 
par piešķirto līdzekļu efektīvu un 
racionālu izlietojumu un finanšu 
disciplīnas ievērošanu.

Pilnvarot pašvaldības izpild-
direktoru, pārvalžu un apvienī-

bu vadītājus un Madonas pilsētas 
pārvaldnieku apstiprināt Mado-
nas novada pašvaldības pasāku-
mu, iestāžu un struktūrvienību 
ieņēmumu un izdevumu tāmes 
2021. gadam.

Par novada pašvaldības 
iestāžu amata  
vienību sarakstu 
apstiprināšanu

Ar šī gada 22. jūliju apstipri-
na amata vienību sarakstus Ma-
donas novada pašvaldības iestā-
dēm:

 � “Madonas novada Cesvaines 
apvienības pārvalde”;

 � “Madonas novada Ērgļu apvie-

nības pārvalde”;
 � “Madonas novada Lubānas ap-

vienības pārvalde”.
 � Par Madonas novada pašval-

dības iestādes “Madonas novada 
Centrālā administrācija” izveido-
šanu.

Ar šī gada 22. jūliju:
 � izveido Madonas novada paš-

valdības iestādi “Madonas nova-
da Centrālā administrācija”;

 � apstiprina Madonas novada 
pašvaldības iestādes “Madonas 
novada Centrālā administrācija” 
nolikumu un amatu vienību sa-
rakstu.

Centrālā administrācija no-
drošina domes lēmumu projek-

tu sagatavošanu, domes pieņem-
to lēmumu izpildi, domes darba 
organizatorisko un tehnisko ap-
kalpošanu, Pašvaldības pakalpo-
jumu sniegšanu iedzīvotājiem un 
citus tās nolikumā noteiktos uz-
devumus.

Par “Madonas  
pilsētas Īpašumu 
uzturēšanas dienesta”  
izveidošanu 

Šobrīd pašvaldības īpašu-
ma Madonas pilsētā uzturēšanas 
funkciju nodrošina pašvaldības 
iestādes “Madonas novada paš-
valdība” struktūrvienība – Īpašu-
mu uzturēšanas nodaļa. 

Ar  šī gada 22. jūliju:
 � izveido Madonas novada paš-

valdības iestādi “Madonas pil-
sētas Īpašumu uzturēšanas die-
nests” uz Madonas novada 
pašvaldības iestādes “Madonas 
novada pašvaldība” struktūrvie-
nības “Īpašumu uzturēšanas no-
daļa” bāzes;

 � apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības iestādes “Mado-
nas pilsētas Īpašumu uzturēša-
nas dienests” nolikumu un amatu 
vienību sarakstu;

 � par Madonas novada pašval-
dības iestādes “Madonas pilsētas 
Īpašumu uzturēšanas dienests” 
vadītāju ieceļ Gitu Lutci.

Par memorandu par  
sociālā darba attīstību 
pašvaldībās

Nolemj pievienoties memo-
randam par sociālā darba attīstī-
bu pašvaldībās, to parakstīt Ma-
donas novada pašvaldības vārdā 
deleģējot domes priekšsēdētāju 
Agri Lungeviču.

Parakstot memorandu, paš-
valdības deputāti apņemas savu 
pilnvaru laikā: 

 � atvēlēt sociālajam dienestam 
pietiekamus administratīvos, fi-
nanšu un cilvēkresursus, kā arī 
iesaistīt sociālo dienestu pašval-
dības attīstības un pakalpojumu 
plānošanā; 

 � sadarbībā ar novada sociālā 
dienesta vadību attīstīt sociālo 
darbinieku zināšanas un pras-
mes, paredzēt viņu ieguldījumam 
atbilstošu samaksu, 

 � rūpēties par mūsdienīgu dar-
ba vidi sociālajam dienestam, kur 
tiek ievērotas gan sociālo darbi-
nieku, gan sociālā dienesta klien-
tu vajadzības; 

 � nodrošināt savlaicīgu, piln-
vērtīgu un sistēmisku pašvaldī-
bas vadības un iesaistīto insti-
tūciju visu līmeņu sadarbību ar 
sociālo dienestu, īpaši veselības 
aprūpes, izglītības, nodarbinātī-
bas un sabiedriskās kārtības sar-
gāšanas jomās.

Par finansējuma piešķiršanu 
24. Latviešu mūzikas 
svētkiem 

Nolemj atbrīvot Vidzemes 
jauno talantu fondu no telpu no-
mas maksas par Madonas Valsts 
ģimnāzijas kopmītņu izmanto-
šanu 24. Latviešu mūzikas svēt-
ku dalībnieku izmitināšanai lai-
ka posmā no 27. jūlija līdz 7. 
augustam. Aprēķinātie telpu no-
mas neieņemtie ienākumi kopā ir 
1 030,92 eiro, t.sk. PVN.

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu Vidzemes jauno talantu 
fondam 1 490 eiro Madonas vies-
nīcas izmaksu segšanai, 24. Lat-
viešu mūzikas svētku dalībnieku 
izmitināšanu apmaksājot no At-
tīstības nodaļas 2021. gada pasā-
kuma budžeta.

Par finansējuma piešķiršanu 
muzikāla uzveduma 
organizēšanai

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu IU “Sinepes un medus” 
4 000 eiro muzikāla uzveduma 
“Uzkāpt savā kalnā” organizēša-
nai Madonas novada Bērzaunes 
pagasta Aronas kalnā 7. augus-
tā. Apmaksāt no Madonas pilsē-

tas kultūras nama 2021. gada pa-
sākumu budžeta.

Par papildus finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Lubānas 
vidusskolai

Nolemj akceptēt līguma ar 
SIA “MA SYSTEMS” Nr. LNP 
2021/7 “Ugunsgrēka atklāšanas 
un trauksmes sistēmas ierīkošana 
Lubānas vidusskolas ēkā” līgum-
summu 19 261,42 eiro apmērā, 
papildus finansējumu paredzot 
no Madonas novada Lubānas ap-
vienības pārvaldes brīvajiem (ne-
sadalītajiem) budžeta līdzekļiem.

Par finansējuma  
piešķiršanu aprīkojuma 
iegādei Madonas  
Valsts ģimnāzijai

Nolemj piešķirt finansējumu 
7 494,15 eiro apmērā ēdamzāles 
aprīkojumam dizaina un tehno-
loģiju kabineta aprīkojumam no 
pašvaldības budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem.

Par grozījumiem lēmumā 
par aizņēmuma ņemšanu 
investīciju projekta 
īstenošanai Cesvainē

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
20.07.2021. lēmumā Nr. 32 (pro-
tokols Nr. 5, 2. p.), izsakot 1. pun-
ktu šādā redakcijā: 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-

raudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 32 241,97 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem in-
vestīciju projekta ”Cesvaines vi-
dusskolas ēkas ieejas telpu bloku 
jumta seguma nomaiņa” īsteno-
šanai.

Par  finansējuma 
piešķiršanu Vistiņlejas kapu 
sakopšanai

Pamatojoties uz to, ka Vis-
tiņlejas kapos ir veikta atkritumu 
uzglabāšana blakusesošajā pri-
vātajā īpašumā, kā arī uz servi-
tūta ceļa, nolemj piešķirt finan-
sējumu no dabas resursa nodokļa 
4 716,79 eiro atkritumu izvešanai 
un 726 eiro transporta pakalpo-
jumiem.

Par īpašuma  
pārņemšanu pašvaldības 
īpašumā

Apsekojot situāciju un sazi-
noties ar iedzīvotājiem, kas lie-
to mazdārziņus Raiņa ielā 60A, 
Madonā, 5,62 ha platībā, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
7001 001 1530 tika konstatēts, ka 
šī teritorija ir būtiska iedzīvotā-
jiem gan kā dzīvesvieta, gan arī 
vieta, kur tiek audzēts viss patē-
riņam vajadzīgais.  

Atbilstoši spēkā esošajiem 
2013. gada 16. jūlija Madonas no-
vada saistošajiem noteikumiem 
Nr. 15 “Madonas novada Terito-
rijas plānojuma 2013.–2025. ga-
dam Teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumi un grafiskā 
daļa”, teritorijai Raiņa ielā 60A, 
Madonā, zemes vienībā ar kadas-
tra apzīmējumu 70010011530, 
5.62 ha platībā noteiktā plānotā 
(atļautā) izmantošana – Savrup-
māju apbūves teritorija Madonas 
pilsētā (DzS1), Dabas un apstādī-
jumu teritorija (DA) un Transpor-
ta infrastruktūras teritorija (TR), 
kas nosaka, ka šajā teritorijā ir 
pieļaujama savrupmāju un dvī-
ņu māju, kā arī vasarnīcu un dār-
za māju būvniecība.

Nolemj atcelt Madonas no-
vada pašvaldība 2017. gada 28. 
septembrī pieņemto lēmumu Nr. 
561 (protokols Nr. 21, 73. p) “Par 
atteikumu nekustamā īpašu-
ma Raiņa ielā 60A, Madonā, pār-
ņemšanai pašvaldības īpašumā” 
un pārņemt no Latvijas valsts, Fi-
nanšu ministrijas personā zemes 
vienību ar kadastra apzīmēju-
mu 70010011530 Raiņa iela 60A, 
Madonā, Madonas novadā un uz 
tās esošās būves ar kadastra ap-
zīmējumiem: 70010011530002,  

70010011530005, 70010011530006, 
70010011530008, 70010011530010, 
70010011530012, 70010011530013, 
70010011530014, 70010011530015, 
70010011530017, 70010011530019, 
70010011530020, 70010011530021, 
70010011530024, 70010011530027, 
70010011530028, 70010011530029, 
70010011530034, 70010011530037, 
70010011530039, 70010011530041, 
70010011530044, 70010011530045,  
70010011530048,        70010011530050,        
70010011530051,       70010011530052, 
70010011530053, 70010011530055, 
70010011530056, 70010011530058, 
70010011530060, 70010011530061, 
70010011530063, 70010011530066, 
70010011530068,        70010011530070,       
70010011530072 likuma “Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 2. un 9. apakšpunktā no-
teikto pašvaldības funkciju rea-
lizēšanai.

Par pārstāvju  
izvirzīšanu  
Latvijas Pašvaldību 
savienības komitejās

Ievēl Madonas novada paš-
valdības pārstāvjus Latvijas Paš-
valdību savienības komitejās un 
apakškomitejās: 

Finanšu un ekonomikas ko-
miteja:

 �  domes priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs;

 �  pašvaldības izpilddirektora 
p.i. Āris Vilšķērsts.

Reģionālās attīstības un sa-
darbības komiteja: 

 �  domes priekšsēdētāja viet-
nieks komunālās saimniecības, 
teritorijas pārvaldības un attīstī-
bas jautājumos Aigars Šķēls;

 �  pašvaldības izpilddirektora 
p.i. Āris Vilšķērsts.

Tautsaimniecības komite-
ja: 

 �  domes priekšsēdētāja viet-
nieks uzņēmējdarbības atbalsta, 
tūrisma attīstības un veselības 
aprūpes jautājumos  Artūrs Čač-
ka;

 �  Attīstības nodaļas vadītāja 
Ilze Vogina.

Tautsaimniecības komite-
jas Būvniecības apakškomite-
ja:

 �  Madonas novada būvvaldes 
vadītājs Andris Rieba; 

 �  Madonas novada būvvaldes 
būvinspektore Iveta Meļehova.

Tautsaimniecības komi-
tejas Informātikas jautājumu 
apakškomiteja:

 �  Informāciju tehnoloģiju no-
daļas vadītājs Edgars Veips;

 �  pašvaldības izpilddirektora 
p.i. Āris Vilšķērsts. 

Tautsaimniecības komite-
jas Dzīvokļu jautājumu apakš-
komiteja:

 �  Madonas pilsētas pārvald-
nieks Guntis Ķeveris; 

 �  domes priekšsēdētāja viet-
nieks uzņēmējdarbības atbalsta, 
tūrisma attīstības un veselības 
aprūpes jautājumos  Artūrs Čač-
ka.

Veselības un sociālo jautā-
jumu komiteja: 

 �  domes priekšsēdētāja viet-
nieks izglītības, kultūras un so-
ciālajos jautājumos Zigfrīds Go-
ra; 

 �  domes deputāts,  Sociālo un 
veselības jautājumu  komitejas 
vadītājs Andris Sakne;

 �  Madonas novada Sociālā die-
nesta vadītāja p.i. Ilze Fārneste.

Izglītības un kultūras ko-
miteja: 

 �  domes priekšsēdētāja viet-
nieks izglītības, kultūras un so-
ciālajos jautājumos Zigfrīds Go-
ra;

 �  domes deputāte, domes Izglī-
tības un jaunatnes lietu komite-
jas vadītāja Valda Kļaviņa;

 �  domes deputāts, domes Kul-
tūras un sporta jautājumu komi-
tejas vadītājs Artūrs Grandāns;

 �  Izglītības nodaļas vadītāja 
Solvita Seržāne;

 �  Attīstības nodaļas vecākais 
speciālists kultūras jomā Aigars 
Noviks.

Izglītības un kultūras komi-
tejas Sporta jautājumu apakš-
komiteja:

 �  Attīstības nodaļas vecākais 
speciālists sporta jomā Māris 
Gailums;

 �  domes deputāts Gunārs Ikau-
nieks.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazīties www.madona.lv vai 

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā
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Jūlija nogalē tika piegādāti 
divi Madonas bērnu un 
jaunatnes sporta skolas (BJSS) 
un Sarkaņu pagasta pārvaldes 
vajadzībām paredzētie 
mikroautobusi.

Jāatgādina, ka februāra sē-
dē Madonas novada pašvaldības 
dome nolēma piešķirt finansēju-
mu Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolai un Sarkaņu pagasta 
pārvaldei (katrai pa 3383,16 eiro) 
mikroautobusu pilna servisa no-
mas maksas segšanai 2021. gadā.

Moderns risinājums

Pilna servisa noma ir salīdzi-
noši jauns pakalpojuma veids, ko 
līdz šim plaši izmanto gan citas 
pašvaldības, gan valsts iestādes.

„Pašvaldības uzdevums ir 
strā dāt efektīvi un saimnieciski. 
Prakse liecina, ka liela daļa valsts 
iestāžu un pašvaldību savus au-
toparkus komplektē, izmantojot 
pilna servisa ilgtermiņa nomu. Šī 
pieeja ir ekonomiski pamatota, 
un uzskatu, ka arī Madonas nova-
da pašvaldībai ir jāiet līdzi laikam 
un jāievieš moderni risinājumi. 
Pašlaik tie ir divi mikroautobu-
si, par kuriem slēdzam ilgtermi-
ņa nomas līgumu, taču neizslē-
dzu, ka ar laiku varēsim runāt par 
kompleksu pašvaldības transpor-

ta nomu, kas ļaus nodrošināt paš-
valdības iedzīvotājus, lielāko-
ties seniorus un bērnus, ar jaunu, 
kvalitatīvu, un, kas ir pats būtis-
kākais, drošu transportu,” lemjot 
par finansējuma piešķiršanu mik-
roautobusu pilna servisa nomai, 
nepieciešamību modernizēt paš-
valdības autoparku akcentēja Ma-
donas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

Arī Madonas pilsētas pārvald-
nieks Guntis Ķeveris norādīja, ka 
ilgtermiņa pilna servisa auto no-

ma ir mūsdienīgs un ērts risinā-
jums pašvaldības autoparkiem, 
nododot lielu daļu rūpju, kas sais-
tītas ar tā uzturēšanu, pakalpoju-
ma sniedzējam.

„Pilna servisa noma nozīmē 
to, ka pašvaldībai nepieciešams 
vien uzpildīt degvielu. Par visu 
pārējo – auto apdrošināšanu, rie-
pu maiņu, servisa apkopēm un 
pilno remontu – parūpējas izno-
mātājs,” skaidroja pārvaldnieks.

Pakalpojuma sniedzējs tika iz-
vēlēts, veicot publiskā iepirkuma 

procedūru. Madonas novada paš-
valdības iepirkumu komisija no-
lēma piešķirt līguma slēgšanas 
tiesības SIA „Favorit Rent”. Iepir-
kumā piedalījās četri pretendenti. 
Kopējā līgumcena ir 54 130,56 ei-
ro, t. sk. PVN 21%, un līgums no-
slēgts uz 48 mēnešiem. Nomas 
izmaksas mēnesī abiem mikroau-
tobusiem būs 1127,72 eiro, t. sk. 
PVN 21%. Mikroautobusi pare-
dzēti Madonas bērnu un jaunat-
nes sporta skolas un Sarkaņu pa-
gasta pārvaldes vajadzībām.

SIA “Madonas 
namsaimnieks” organizē 
elektronisko izsoli ar 
augšupejošu soli un pārdod 
izsolē nekustamo īpašumu 
– adresē Veidenbauma ielā 
9A, Madonā, kas sastāv no 
zemes vienības (kadastra 
numurs 7001 001 2055) 
ar kopējo platību 671 m2 
uz kuras atrodas divstāvu 
dzīvojamā māja (kadastra 

numurs: 70010010961001) 
ar kopējo platību 95.3 m2 
un palīgceltne (kadastra 
numurs 70010010961002) 
ar kopējo platību 9.0 m2.

Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks – SIA “Madonas nam-
saimnieks” (Madonas pilsētas 
zemesgrāmatu nodalījums Nr. 
636). 

Izsoles sākuma datums  ir 

2021. gada 31. jūlijs un noslē-
guma datums – 2021. gada 30. 
augusts plkst. 13.00. 

Izsoles dalībnieki ar SIA 
“Madonas namsaimnieks” ne-
kustamā īpašuma izsoles notei-
kumiem var iepazīties interneta 
vietnē www.madonams.lv, elek-
tronisko izsoļu vietnē, Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv. Izsoles notei-
kumos ir minēta izsoles kārtība 

un nosacījumi, ar kādiem perso-
nas var reģistrēties dalībai izso-
lē un piedalīties solīšanā.

Izsoles dalībnieki Nekusta-
mo īpašumu var apskatīt un sa-
ņemt par to nepieciešamo in-
formāciju darba dienās, iepriekš 
sazinoties ar SIA “Madonas 
namsaimnieks” valdes locekli: 
29487481.

Nekustamā īpašuma nosacī-
tā sākotnēja cena 29 000,00 EUR. 

Nodrošinājums – 2 900,00 EUR 
un reģistrācijas maksa – 50,00 
EUR, kas jāiemaksā SIA „Ma-
donas namsaimnieks” norēķi-
nu kontā SEB bankā, konta Nr. 
LV63UNLA0030900460709. Iz-
soles solis – 500.00 eiro. 

Persona, kurai ir pirmpirku-
ma tiesības, jāpiesakās atbilsto-
ši Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteikta-
jā kārtībā.

veicinot socializēšanās, savstar-
pējā atbalsta, brīvā laika saturī-
gas pavadīšanas, pašpilnveides 
un līdzdalības iemaņu apguvi.

Projekta aktivitātes plānots 
realizēt trīs posmos. Pirmajā 
posmā “SaDzīvo” projekta akti-
vitātes paredzētas jauniešiem-lī-
deriem, kas vēlas iepazīt sevi, uz-
zināt, kā nepazaudēt motivāciju, 
kā sasniegt savus mērķus. 2021. 
gada 18. augustā 20  jauniešiem 
paredzēta  nodarbība, kurā inter-
aktīvā veidā, izmantojot nefor-
mālas izglītības metodes, varēs 
iepazīties ar  “7  panākumu bagā-
tu jauniešu principiem”. Nodar-
bību vadīs Kristaps Kravalis. 

 Otrais  projekta posms  “Pie-
Dzīvo” paredz aktivitātes, kad 
jaunieši-līderi katrs piesaista ci-
tus jauniešus no savas dzīves-
vietas un  kopā ar moderatorēm 
veido komandas, socializējas un 
ģenerē idejas. Jaunieši kopīgi do-
sies uz Mangaļ salu ar mērķi pie-
dzīvot nebijušas sajūtas, īpa-
ši sagatavotā maršrutā meklējot 
apslēptas norādes un pildot da-
žādus uzdevumus. Piedzīvojums 

paredzēts sevis izzināšanai un 
personīgo izaicinājumu pārvarē-
šanai, pilnveidojot sizpratni par 
indivīda nozīmi grupā. Rezultātā 
jauniešiem būs jānoorganizē pa-
sākums citiem sava pagasta vai 
novada jauniešiem. 

Trešajā posmā “IzDzīvo” 
projekta aktīvākajiem jaunie-
šiem būs noslēguma pārgājiens 
ar nakšņošanu mežā, ugunskura 
kurināšanu, kopīgu maltīšu paga-
tavošanu un iedvesmas stāstiem 
pie ugunskura, lai  iegūtu jaunas 
sajūtas, izietu no komforta zonas, 
nostiprinātu savstarpējās attiecī-
bas, dalītos ar saviem iespaidiem 
par projektā piedzīvoto. 

Projekts īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2021.–2023. gadam ietvaros”.

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas  
vecākā speciāliste ģimenes un 

jaunatnes politikas jomā

Pašvaldībai piegādāti divi nomas mikroautobusi
Gan sportistiem, gan 
pārvaldes vajadzībām

Madonas BJSS direktors Vol-
demārs Šmugais, sagaidot sporta 
skolai paredzēto Toyota markas 
mikroautobusu, neslēpa, ka spor-
tisti pēc tā sen jau ilgojās.

„Nepieciešamība pēc deviņ-
vietīga mikroautobusa bija ļoti iz-
teikta. Ar transportu, kas līdz šim 
ir bijis mūsu rīcībā, nebijām dro-
ši, ka varēsim šķērsot valsts robe-
žu. Tagad to varēs darīt bez bažām. 
Mikroautobuss pilnībā apmieri-
na sportistu ikdienas vajadzības, 
un ietilpīgāks transports, ja vien 
tā nav pilna sporta spēļu koman-
da, nav nepieciešams,” atzina Vol-
demārs Šmugais.

Cits pielietojums būs mikro-
autobusam, kurš devās uz Sar-
kaņiem. Mikroautobuss tiks iz-
mantots bērnu pārvadāšanai uz 
dažādām aktivitātēm, senioru 
nogādāšanai pie ārsta vai sociālās 
aprūpes iestādēs, mazturīgo per-
sonu pārvadāšanai u. c. pārvaldes 
funkciju nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,  

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas 
sabiedrisko attiecību 

speciālists

Par projekta “Dzīvo” īstenošanu
Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
(JSPA) īsteno Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
(IZM) un JSPA izstrādātu 
īpašu atbalsta programmu 
Latvijas pašvaldībām un 
nevalstiskajām organizācijām, 
kas strādā ar jauniešiem. 
Programmas ietvaros Latvijas 
pašvaldības un nevalstiskās 
organizācijas 2021. gada  
maijā varēja iesniegt projektu 
pieteikumus finansējuma 
saņemšanai. Arī Madonas 
novads iesniedza projekta 
“Dzīvo” pieteikumu, un tas ir 
viens no 47 apstiprinātajiem 
pieteikumiem, saņemot 
finansējumu aktivitāšu 
nodrošināšanai. 

Projekts “Dzīvo” tiks realizēts  
no 2021. gada 1. augusta līdz 31. 
decembrim un ir paredzēts jau-
niešiem vecumā no 13 līdz 25 ga-
diem. Projekta mērķis ir nodroši-
nāt Madonas novada jauniešiem 
atbilstošus pasākumus Covid-19 
pandēmijas seku mazināšanai, 
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Šogad jauno dalībnieku uzņemšana 
LIAA Madonas biznesa inkubatorā 
notiek 1.–13. septembrim tikai 
pirmsinkubācijas programmā. 
Pirmsinkubācijas programma (PINK) 
piemērota jaunajiem uzņēmējiem un 
biznesa ideju autoriem, kuri ir ceļā uz 
sava produkta vai pakalpojuma izveidi. 
Ja Tev ir biznesa ideja, bet nezini, ar ko 
sākt, tad pirmsinkubācijas programma 
ir radīta tieši tev! 

Visos 12 LIAA biznesa inkubatoros šī 
gada pavasara uzņemšanā tika pārspēts ie-
priekšējos gados iesniegtais pieteikumu 
skaits. Tādēļ aicinām – neatliec uz vēlāku 
laiku pieteikuma sagatavošanu! Uzņemša-
na pirmsinkubācijā notiek pieteikumu ie-
sniegšanas kārtībā – tiks uzņemti pirmie 20 
pieteikumu iesniedzēji. Atzīmējam, ka LIAA 
Madonas biznesa inkubatora darbības teri-
torija pēc jaunās novadu reformas ietver 
Madonas novadu, Gulbenes novadu, Varak-
ļānu novadu un daļu no Aizkraukles un Jē-
kabpils novada.

LIAA biznesa Inkubatori ir Latvijas Re-
publikas un Eiropas Savienības atbalsta 
programma, kura ir veidota, iedvesmojoties 
no jaunuzņēmumu biznesa kultūras un dar-
ba metodoloģijas. Tas ir pusgadu ilgs apmā-
cību cikls, kas tiek organizēts brīvā formātā, 
fokusējoties uz uzņēmējiem svarīgāko zinā-
šanu un prasmju apgūšanu. Mācības notiek 

vismaz divas reizes mēnesī, parasti pēcpus-
dienās, atbilstoši tā brīža epidemioloģiska-
jai situācijai – gan klātienē, gan attālināti. 
LIAA biznesa inkubatori ir lielākā jauno uz-
ņēmumu kopiena un kontaktu tīkls Latvijā, 
tāpēc gatavo savu pieteikumu un kļūsti par 
kopienas dalībnieku!

26. augustā plkst. 16.00 LIAA Mado-
nas biznesa inkubators organizē attālinātu 
“INFO stundu”, kur runāsim par uzņemša-
nu un piedāvāsim noklausīties arī “Lūst vai 
plīst” pieredzes stāstus no uzņēmējiem, kas 
piedalās vai jau noslēguši biznesa inkubato-
ra pirmsinkubācijas programmu – par vie-
su namu “Paparde un zīle” un bērnu mēbeļu 
zīmolu “Rūme”. Pasākumā varēs uzdot jau-
tājumus biznesa inkubatora pārstāvjiem un 
uzņēmējiem.

Mēs tev pastāstīsim, kā pirmsinkubāci-
jas atbalsta programma var palīdzēt tavas 
biznesa idejas attīstībā!

Vairāk informācijas par biznesa inkuba-
toru programmu un pieteikšanās kārtību var 
iegūt, rakstot uz LIAA Madonas biznesa in-
kubatora e-pastu: madona@liaa.gov.lv vai 
zvanot 62400907, kā arī LIAA tīmekļa viet-
nē liaa.gov.lv/lv/programmas/biznesa-inku-
batori/pieteiksanas.

LIAA biznesa inkubatoru programmu fi-
nansē Latvijas Republika un Eiropas Reģio-
nālais attīstības fonds projektā “Reģionālie 
biznesa inkubatori un Radošo industriju in-
kubators”.

GALVENIE AMATA PIENĀKUMI:

 � Pamatdarbības nodrošināšana atbil-
stoši kapitālsabiedrības statūtiem; 

 � Kapitālsabiedrības darbības stratēģi-
jas plānošana, vadīšana un koordinēša-
na; darba plāna izstrādes koordinēšana 
un pārraudzība, ekonomiskās un tehnis-
kās attīstības rādītāju noteikšana;

 � Kapitālsabiedrības darbības analīze 
un novērtēšana, pašvaldības kapitāla da-
ļu turētāja informēšana par rezultātiem; 

 � ES struktūrfondu finansēto investīci-
ju projektu ieviešana un uzraudzība;

 � Kapitālsabiedrības budžeta plāno-
šana un kontrole; finanšu vadība, ma-
teriāltehnisko un citu resursu apgādes 
plānošana un to racionālas izmantoša-
nas nodrošināšana; 

 � Operatīvās grāmatvedības, statistis-
kās uzskaites un pārskatu sagatavoša-
nas organizēšana; 

 � Ikdienas operatīvo darba procesu va-
dīšana;

 � Personāla vadības procesu nodroši-
nāšana. 

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

 � Atbilstība Publiskas personas kapi-
tāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldī-
bas likuma 37. panta ceturtās daļas pra-
sībām un likuma “Par interešu konflikta 
novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 
prasībām; 

 � Nevainojama reputācija (valdes 
priekšsēdētāja amata kandidāts ir uzska-
tāms par personu ar nevainojamu reputā-
ciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par 
pretējo un nav iemesla pamatotām šau-
bām par personas nevainojamu reputā-
ciju); 

 � Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa 
profesionālā augstākā izglītība medicī-
nas jomā (augstāka prioritāte) vai soci-
ālo zinātņu (vadībzinības, finanses, eko-
nomika) nozarē (zemāka prioritāte);

 � Vismaz trīs gadu nepārtraukta darba 
pieredze vadošā amatā, vēlams valsts, 
pašvaldības vai privātas kapitālsabiedrī-
bas vai iestādes vadībā;

 � Valsts valodas zināšanas normatīva-
jos aktos valsts valodas lietošanas jo-
mā noteiktajā apjomā (valodas prasmju 
pašnovērtējums ne zemāks kā C1 līmenis 
(atbilstoši Europass kritērijiem));

 � Vismaz vienas Eiropas Savienības va-
lodas, vēlams angļu valodas, zināšanas 
tādā apjomā, kas ļauj lasīt un saprast 
drukātu tekstu, sagatavot rakstisku teks-
tu, uzturēt dialogu, orientēties profesio-
nālajā terminoloģijā (valodas prasmju 
pašnovērtējums ne zemāks kā B1 līme-
nis (atbilstoši Europass kritērijiem).

 
IZPRATNE, ZINĀŠANAS  
UN PIEREDZE:

 � Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
darbības principiem; 

 � ES struktūrfondu investīciju projektu 
ieviešanā un uzraudzībā;

 � Vēlama darba pieredze veselības ap-
rūpes jomā;

 � Vēlama pieredze darbā ar Nacionā-
lā veselības dienesta (NVD) noteiktiem 
pakalpojumu tarifiem;

 � Publisko iepirkumu organizēšanā; 
 � Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļu 

plānošanā;
 � Labas datorprasmes Microsoft Office.
 � Darba pieredze veselības aprūpes jomā, 

kā arī darba pieredze NVD un/vai Veselības 
ministrijā tiks uzskatīta par priekšrocību.

PIETEIKUMA DOKUMENTI:

 � Personīgi parakstīts motivēts pietei-
kums, iekļaujot informāciju, kas aplie-
cina sludinājumā norādītās pieredzes, 
zināšanu un prasmju esamību un aplie-
cinājums, ka:
–  nav bijis sodīts par tīšu noziedzīgu 

nodarījumu, neatkarīgi no sodāmī-
bas dzēšanas vai noņemšanas;

–  nav atņemtas tiesības veikt noteiktu 
vai visu veidu komercdarbību vai ci-
tu profesionālo darbību;

–  attiecībā uz pretendentu nav pasludi-
nāts maksātnespējas process;

–  nav vai pēdējo 24 mēnešu laikā līdz 
pieteikumu iesniegšanas gala ter-
miņa datumam publiskas kandidātu 
pieteikšanās procedūras ietvaros nav 
bijusi politiskās partijas vai politisko 
partiju apvienības amatpersona;

–  ievērojot likuma “Par interešu kon-
flikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” noteiktos ierobežojumus, 
novērsīs iespējamās interešu kon-
flikta situācijas, ja tiks ievēlēts val-
des priekšsēdētāja amatā.
Pieteikumā pretendentam jānorāda 

informācija par vismaz vienu personu, 
no kuras nominācijas komisija var iegūt 
atsauksmes par pretendentu.

 � Dzīves gaitas un darba pieredzes ap-
raksts (Curriculum Vitae) Europass for-
mātā;

 � Augstāko izglītību apliecinošu doku-
mentu kopijas;

 � Redzējums par kapitālsabiedrības SIA 
“Madonas slimnīca” darbības organizē-
šanu un attīstības prioritātēm tuvāka-
jos 2 gados, turpmāko attīstības virzību, 
problēmām un risinājumiem (ne vairāk 
kā divas A4 formāta lappuses);

 � Citi dokumenti, kas apliecina preten-
denta atbilstību izvirzītajām prasībām 
un kurus pretendents uzskata par ne-
pieciešamu pievienot.

Pieteikums ar norādi „Pietei-
kums SIA „Madonas slimnīca” val-
des priekšsēdētāja amatam” jāie-
sniedz līdz 2021. gada 1. septembrim 
(ieskaitot) Madonas novada Cen-
trālās administrācijas Lietvedības 
nodaļā, Saieta laukumā 1, Mado-
na, LV-4801 vai, parakstīts ar drošu 
elektronisko parakstu, uz e-pasta 
adresi: pasts@madona.lv, tālrunis: 
64860090.

Plānotā mēneša atlīdzība par pilnu 
amata slodzi – EUR 3500,- pirms nodok-
ļu nomaksas. 

  
Kontaktpersona: 
Olga Elsiņa, tālr. 64860093, 
e-pasts: olga.elsina@madona.lv.

Informējam, ka pieteikuma dokumentos 
norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai 
nodrošinātu atlases procedūras norisi at-
bilstoši normatīvajiem  aktiem nodarbi-
nātības jomā. Atbilstoši Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas 13. panta 1. punk-
tam sniedzam informāciju par iesniegto 
personas datu apstrādes tālākajām dar-
bībām Madonas novada pašvaldībā: per-
sonas datu apstrādes pārzinis ir Madonas 
novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta 
laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-
4801, tālr. 64860090; datu apstrādes juri-
diskais pamats – Vispārīgās datu aizsar-
dzības regulas 6. panta 1. punkta b) un c) 
apakšpunkti, 9. panta 2. punkta b) apakš-
punkts un Darba likums.

Jauno dalībnieku uzņemšana  
LIAA Madonas biznesa inkubatorā

PAPILDU INFORMĀCIJA: LIAA Madonas biznesa inkubatorā 
Blaumaņa ielā 3, Madonā, madona@liaa.gov.lv, tālrunis 62400907.

Madonas novada pašvaldība izsludina pieteikšanos  
uz SIA “Madonas slimnīca” valdes priekšsēdētāja  
amata vietu uz nenoteiktu laiku
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Valdemāra bulvāris
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Pasaules kausa rollerslēpošanā sacensību trase
slēgta satiksmei

27.08.2021. no plkst.10:00 līdz plkst.11:00.
28.08.2021. no plkst.14:00 līdz plkst.19:00.
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Apbraukšanas ceļa satiksmes organizācijas 
shēma Raiņa ielai un Skolas ielai, Madonā

Objekts:

Rasējums:

Satiksmes organizācijas shēma

CD-1

Slēgtais ceļa posms
Apbraukšanas ceļš

No 2021.gada 26.augusta plkst.18:00 līdz 2021.gada 28.augusta plkst.21:00 
Raiņa ielas posms un Skolas ielas posms Madonā 

tiks slēgti sakarā ar Pasaules kausa rollerslēpošanā norisi.

Apzīmējumi

No 27. līdz 29. augustam 
Madonas pilsētā un “Smeceres 
sila” sporta trasē norisināsies 
Pasaules kauss (PK) 
rollerslēpošanā. 

Dalību apstiprinājušas 10 
valstu delegācijas, kuru starpā 
ar vislielāko sportistu skaitu – 
24 – plāno startēt Krievija, ar 15 
sportistiem – Itālija, bet no Lat-
vijas elites un junioru konkuren-
cē uz starta plāno iziet aptuveni 
20 sportisti. 

Pasaules līmeņa rollerslēpo-
šanas sezona tika atklāta Slovā-
kijā, un saskaņā ar Starptautiskās 
slēpošanas federācijas publicē-
to kalendāru tā turpināsies Bal-
tijas valstīs: Igaunijā un Latvi-
jā, savukārt septembrī sagaidāms 
posms Krievijā, taču sezonas no-
slēgums ar Pasaules čempionā-
tu rollerslēpošanā norisināsies 
Itālijā. PK posmam Latvijā dalī-
bu apstiprinājušas 10 valstu ko-
mandas: Slovākijas, Čehijas, Itā-
lijas, Vācijas, Lietuvas, Latvijas, 
Igaunijas, Zviedrijas, Norvēģijas 
un Krievijas.

“Šobrīd trasē norisinās saga-
tavošanās darbi, un, kā ierasts, arī 
pilsētas ielās norisināsies sprinta 
un masu starta sacensības, savu-
kārt “Smeceres sila” trasē, kā al-
laž, notiks sacensības klasiskajā 
stilā ar individuālo startu. Pasā-
kums norisināsies saskaņā ar vi-
siem šobrīd spēkā esošajiem un 
starptautiskās federācijas defi-
nētajiem noteikumiem, tomēr 
šis nebūs pirmais gads, kad pa-
sākumu aizvadīsim šādā gaisot-
nē. Svarīgākais, ka sportistiem 
tiks nodrošināta iespēja aizvadīt 
pilnvērtīgu rollerslēpošanas se-

Satiksmes organizācija Pasaules kausa posma rollerslēpošanā laikā

Augusta beigās Madonā norisināsies  
Pasaules kausa posms rollerslēpošanā

zonu, neizlaižot sacensības, kas, 
kā zināms, ir ļoti būtiskas treni-
ņu procesā. Pērn un gadu pirms 
tam, kad Madonā norisinājās Pa-
saules čempionāts, Latvijas spor-
tisti parūpējās par vairākām god-
algām un vietām uz pjedestāla, 
esmu pārliecināts, ka tā būs arī 
šogad,” stāsta pasākuma organi-
zators un “Smeceres sila” trases 
vadītājs Gunārs Ikaunieks. 

Latvijas vadošais rollerslēpo-
tājs Raimo Vīgants pirms mājas 
trasē gaidāmā starta stāsta: “Se-
zonu esmu iesācis ļoti labi, aizva-
dot veiksmīgu startu Slovākijā, un 

šobrīd esmu treniņnometnē Itāli-
jā, lai gatavotos ziemas sezonai. 
Protams, no latviešu sportistu vie-
dokļa, ir pozitīvi, ka jau vairākus 
gadus viens no rollerslēpošanas 
PK posmiem norisinās Madonā, 
jo trase ir pazīstama, un tas pa-
līdz. Tāpat arī līdzjutēju atbalsts, 
kas ir ne mazāk svarīgs. Raugoties 
uz to, kas distanču slēpošanas dis-
ciplīnās norisinās vasarās, pēdējo 
gadu laikā ievērojami augusi rol-
lerslēpošanas popularitāte pa-
saulē, līdz ar to arī konkurence ik 
gadu paliek sīvāka. Madonā plaši 
pārstāvēta būs itāļu, krievu, kā arī 

Skandināvijas valstu komandas 
un mums jābūt lepniem, ka mēro-
jamies spēkiem ar slēpošanas liel-
valstīm, ik pa laikam kāpjot arī uz 
goda pjedestāla.”

Pašreizējā kalendāra ver-
sija paredz, ka Pasaules kausa 
posmi šosezon notiek sekojoši:  
Slovākija (23.–25.07), Igaunija 
(20.–22.08.), Latvija (27.–29.08.), 
Krievijā (03.–05.09.), Pasaules 
čempionāts Itālijā (16.–19.09.).

Pirmais Pasaules kauss rol-
lerslēpošanā Latvijā tika rīkots 
2004. gadā – Priekuļos, bet Ma-
donā šogad plānots aizvadīt jau 

sesto Pasaules kausa posmu. 
Pērn notikušajā PK posmā Lat-
vijas sportistiem izdevās vai-
rākkārt kāpt uz goda pjedestāla, 
starp tiem: Raimo Vīgants, Niks 
Saulītis, Lauris Kaparkalējs, Bai-
ba Bendika, Patrīcija Eiduka, Līva 
Šahno, Kitija Auziņa un Saman-
ta Krampe. 

Informāciju sagatavoja  
GITA SAUKA, 

Pasaules kausa 
rollerslēpošanā 2021 
sabiedrisko attiecību 
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Apbraukšanas ceļa satiksmes organizācijas 
shēma Raiņa ielai un Skolas ielai, Madonā

Objekts:

Rasējums:

Satiksmes organizācijas shēma

CD-1

Slēgtais ceļa posms
Apbraukšanas ceļš

No 2021.gada 26.augusta plkst.18:00 līdz 2021.gada 28.augusta plkst.21:00 
Raiņa ielas posms un Skolas ielas posms Madonā 

tiks slēgti sakarā ar Pasaules kausa rollerslēpošanā norisi.

Apzīmējumi

Valdemāra bulvāris

Sko
las

 ie
la

Biržu iela

Akmeņu iela

Ma
rta

s R
iek

sta
s i

ela

Pasaules kausa rollerslēpošanā sacensību trase
slēgta satiksmei

27.08.2021. no plkst.10:00 līdz plkst.11:00.
28.08.2021. no plkst.14:00 līdz plkst.19:00.

Satiksmi ierobežo Valsts policija

Apzīmējumi
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Aktivitātes

Ar mērķi stiprināt sadarbību neformālā gaisotnē, veicināt 
uzņēmumu komandas garu, aktīvi un interesanti pavadīt 
laiku kolēģu un ģimenes lokā, ik gadu aicinājām Madonas 
novada uzņēmumus pieteikt komandas Madonas novada 
uzņēmēju sporta spēlēm. Arī šogad, bet citādā formātā, 
aicinām novada uzņēmējus piedalīties sportiska gara 
piedzīvojumā – uzņēmēju auto-foto orientēšanās 
braucienā.

Laiks: 21.08.2021.
Brauciena materiālu izsniegšana un komandu “STARTS” jebkurā 

komandai ērtākajā brīdī laika posmā 9.00–12.00 Madonā, Gaujas ielā 13.

Finišs: jebkurā komandas brīvi izvēlētā vietā.

Kontrollaiks: katrai komandai – 8 stundas.

Teritorija: Madonas novads (maršruta garums ~300 km).

 Dalībnieki: Madonas novada uzņēmumu komandas (darbinieki un 
viņu ģimenes locekļi). Viens uzņēmums var pieteikt vienu komandu. Auto 
un dalībnieku skaits komandas ietvaros neierobežots. (*jāmāk lasīt k arte 
papīra formātā).

  Dalība bez maksas.

Komandu reģistrācija: līdz 19. augustam (ieskaitot), elektroniski 
aizpildot DALĪBAS PIETEIKUMA ANKETU interneta vietnē www.brauciens.
lv/madona. Ar brauciena nolikumu iespējams iepazīties interneta vietnē 
www.madona.lv.

 Pasākumu organizē Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa 
sadarbībā ar https://www.brauciens.lv/.

Kontakti: Organizatoriskie jautājumi –  Ilze Vogina,  tel. 20204906.; 
par brauciena norisi – Inese Biele, Elmārs Biele, tel. 20211324.

Pateicoties Madonas novada 
pašvaldības jauniešu iniciatīvu 
programmas konkursam, 
Degumniekos jau no 13. jūlija 
norisinās Ķikuta kausa izcīņa 
trijos sporta veidos – smilšu 
futbolā, fl orbolā, basketbolā. 

Priecājamies par pašu jau-
niešu iniciatīvu idejas īstenoša-
nā, īpašs paldies Jānim Šķēlam, 
kas ir šī pasākuma dvēsele. 

Katru otrdienu, trešdienu un 
ceturtdienu Jānis ir Degumnieku 
pamatskolas laukumā, lai sagata-
votos katras dienas aktivitātēm, 
gādā par medaļām un tiesā spēles. 
Projekta realizācijai piešķirtais fi -
nansējums – 500 eiro, kas pare-
dzēts spēļu organizēšanai, nori-
ses nodrošināšanai un balvām.

Spēļu noslēgums paredzēts 
augusta pēdējā nedēļā. Jāsaka, 
ka jauniešu aktivitāte pasāku-
mā ir patiešām laba un organi-

Šī gada septembrī Madonas 
novadā norisināsies daļa no 
Nacionālo bruņoto spēku 
militārajām mācībām 
“Namejs 2021”. 

Mācību aktīvajā fāzē no 24. 
līdz 26. septembrim tiks pārbau-
dīta Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes karavīru, rezerves ka-
ravīru un zemessargu, tostarp 
no 25. kājnieku bataljona, spēja 
veikt uzdevumus konvencionā-
lā apdraudējuma gadījumā. Plā-
nots, ka šajā laikā mācībās pieda-
līsies arī Igaunijas Bruņoto spēku 
karavīri.  

Mācību aktīvā fāze 24.–
26. septembrim notiks 
Madonas novada 
Indrānu pagastā 
gar valsts vie-
tējo autoce-
ļu V842 (ceļa 
posmā Lubā-
na–Valsts re-
ģionālais au-
toceļš P36), kā 
arī Gulbenes no-
vada Stradu pa-
gastā Kaļņa ezera 
apkārtnē un gar autoce-
ļu Gulbene–Rēzekne (P36). No 9. 
līdz 12. septembrim šajā teritorijā 

paredzēti mācību kontrol-
vingrinājumi.

Mācību laikā 
Indrānu pagas-

tā pārvietosies 
militārā teh-
nika, karavī-
ri un zemes-
sargi formas 
tērpos ar iero-

čiem. Mācību 
laikā ārpus po-

ligoniem tiks iz-
mantota tikai mācību 

munīcija un kaujas imi-
tācijas līdzekļi, kas rada troksni, 
bet neapdraud cilvēku veselību 

un dzīvību. Tomēr, atrodot mācī-
bu vietās nezināmus priekšmetus, 
tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. 
Militāro mācību laikā tiks ievēro-
tas ugunsdrošības un dabas aiz-
sardzības prasības. Pēc mācībām 
izmantotās teritorijas tiks sakop-
tas.

Bruņotie spēki ai cina ar iz-
pratni izturēties pret iespēja-
miem īslaicīgiem pārvietošanās 
apgrūtinājumiem, kas var rasties 
mācību laikā.

Iedzīvotāji tiek aicināti neuz-
traukties, redzot arī karavīru un 
zemessargu pārvietošanos ārpus 
militārajiem poligoniem un vie-

nību izvietojumiem, tehnikas un 
cita veida aprīkojuma izvēršanu 
un pozīciju ieņemšanu.

Regulāri vingrinoties un pār-
baudot savas spējas, Latvijas ze-
messargi un karavīri nodrošina to, 
ka ar katru gadu valsts aizsardzība 
kļūst arvien spēcīgāka. Zemessar-
gi un karavīri trenējas pēc iespē-
jas realitātei pietuvinātos apstāk-
ļos, tādējādi nostiprinot prasmes 
aizsargāt savus novadus, pilsētas, 
pagastus, ciemus.

Informāciju sagatavoja 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes Informācijas daļa

UZŅĒMĒJ! Piesakies auto-foto orientēšanās braucienam 
“Tie paši uzņēmēji, citādas spēles!”

Ķikuta kausa izcīņa Degumniekos
zatori ir sasnieguši mērķi akti-
vizēt jauniešus savu brīvo laiku 
pavadīt sportojot, mazinot Co-
vid-19 pandēmijas sekas, kad 
lielākā daļa mācījās attālinā-
ti un bija fi ziski mazaktīvi. Jau-
nieši ir noilgojušies pēc kopī-
gām aktivitātēm, tajā skaitā arī 
sporta sacensībām. Sajust vese-
līgu sportisko konkurenci un no-
doties azartam, ko sniedz sports. 

Ceram, ka šis pasākums kļūs 
par tradīciju Ošupes pagastā. 
Ķikuts ir Ošupes pagasta sim-
bols, tādēļ arī kausam šāds no-
saukums. Ar sacensībām esam 
aktivizējuši Ošupes, Barkavas, 
Lubānas, Meirānu, Praulienas 
jauniešus.

Paldies visiem, kas aktīvi pie-
dalās, paldies visiem, kas atbal-
sta! Gaidām dienu, kad uzzinā-
sim kausu īpašniekus!

Informāciju sagatavoja 
DACE KALNIŅA

Septembrī notiks militārās mācības “Namejs 2021”
paredzēti mācību kontrol-
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No 5. līdz 9. jūlijam dzīvība 
un rosība atkal piepildīja 
Praulienas “Mācītājmuižu” un 
tās teritoriju, jo jau 3. gadu 
šeit norisinājās biedrības 
“Stūrakmens” īstenotais 
jaunatnes iniciatīvas projekts 
“Pumpurs”. 

Šo projektu līdzfinansē ESF 
projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
“Atbalsts priekšlaicīgas mācī-
bu pārtraukšanas samazināša-
nai”. Galvenais šī projekta mēr-
ķis ir mazināt jauniešu skaitu, 
kuri pāragri pārtrauc mācības, jo 
īpaši pamatskolas un vidussko-
las klasēs. 

Šī gada projekts “Darba augļi”  
tika īstenots trīs posmos un tajā 
piedalījās 14 jaunieši no Praulie-
nas, Lazdonas, Vestienas pagas-
tiem un Madonas pilsētas, vecu-
mā  6–13 gadiem. 

Projekta pirmajā – PLĀNO-
ŠANAS – posmā jauniešiem ti-
ka dots uzdevums sagatavoties 
Svētdienas skolas bērnu dienas 
nometnei. Projekts norisinājās 
brīvā dabā, un tā ietvaros visu 
piecu dienu garumā bērniem bi-
ja iespēja apgūt praktiskas, dzīvei 
nepieciešamas iemaņas, piemē-
ram, ēst gatavošanu, sevis pre-
zentēšanu, strādāšanu grupās, 
sava laika plānošanu. Projekta 
laikā tika nodrošinātas sarunas 
ar jauniešu atbalsta personālu. 
Īpašs uzsvars šajā projekta pos-
mā tika likts uz jaunu iemaņas 
apgūšanu, kas nepieciešamas, 
lai organizētu pasākumus, rado-

un gandarījumu par labi padarī-
tu darbu bez materiāla atalgoju-
ma, kā arī aicināja darīt labu ci-
tiem, negaidot atlīdzību.

Neskatoties uz intensīvajām 
aktivitātēm projekta laikā, jau-
niešiem atlika laiks arī ikdienas 
peldēm, Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzeja ap-
meklējumam, jaunā H. Medņa 
kultūrizglītības centra iepazī-
šanai, kurā viņi iepazinās ne ti-
kai ar kordziedāšanas tradīcijām, 
bet arī piedalījās Madonas mež-
niecības sagatavotajā nodarbībā 
par kokiem un meža iemītnie-
kiem Latvijā. Neizpalika arī Ka-
rameļu darbnīcas apmeklējums, 
kas bija īpaši gaidīts.

Projekta noslēgums bija pie-
pildīts ar sarunām par piedzīvoto. 
Daloties iespaidos par projektu, 
jaunieši atklāja, ka Mācītājmui-
žā pavadītais laiks ir bijis ļoti 
vērtīgs, iedvesmojošs, daudzvei-
dīgs, pieredzi bagātinošs un iz-
aicinājumu pilns, bet tajā pašā 
laikā liels iedrošinājuma un paš-
apziņas celšanas avots. Kā būtis-
kākos ieguvumus nometnes lai-
kā lielākā daļa jauniešu minēja  
komunikācijas prasmju pilnvei-
došanu, iespēju runāt par dzīvē 
svarīgām vērtībām, jaunu drau-
gu iegūšanu, satikšanos ar sen 
neredzētiem draugiem, kā arī ie-
spēju izlauzties no ierastās lau-
ku ikdienas un gūt jaunus iespai-
dus. Jāatzīmē, ka daļai jauniešu šī 
nebija pirmā projekta “Pumpurs” 
nometne.

Projekts “Darba augļi” ir at-
stājis pozitīvas atmiņas un ie-
spaidus kā jauniešiem, tā arī tā 
īstenotājiem. Projekta rīkotāji 
saka milzīgu paldies visiem ak-
tivitāšu dalībniekiem un peda-
gogiem – Diānai Dzenei, Elīnai 
Ūpei, Ērikai Pomerei, Līgai Irbei, 
Skaidrītei Zariņai, Jānim Ādam-
sonam, Jurim Vecozolam, kā arī 
ikvienam Madonas evaņģēlis-
ki luteriskās draudzes loceklim, 
kas piedalījās un atbalstīja pro-
jektu ar savu kalpošanu un prak-
tisko palīdzību. 

Informāciju sagatavoja 
LINDA BAKMANE, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja  

izstāžu kuratore

Vērtīgas pārdomas pēc projekta īstenošanas

Ko programmas piedāvā?
Profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu iegūšana tehnis-

kajās un  teorētiskajās jomās, uz kurām bāzējas šā brīža modernā-
kās un pieprasītākās izglītības programmas: inovatīvā būvniecība, 
modernā lauksaimniecība, dinamiskā lietvedība un vidi saudzējo-
šā skaistumkopšana.

Jau no pirmā mācību kursa līdzās teorētiskajām zināšanām 
izglītojamie iegūst padziļinātu, savas profesijas praktisko pieredzi 
ne tikai skolā, bet arī uzņēmumos un saimniecībās, kuras nodroši-
na  padziļinātu zināšanu apguvi Latvijā un ES valstīs.

šās, sporta un atpūtas aktivitātes. 
Ik dienas jaunieši darbojās rado-
šajās darbnīcās, kur gatavoja ro-
taļlietas, galda spēles, rokassprā-
dzes, papīra zobenus, apgleznoja 
auduma maisiņu un veidoja ko-
pīgo gleznu. Ikviens radošā darbu 
rezultāts tika izanalizēts, lai ap-
zinātu nepieciešamos resursus šo 
darbu veikšanai kopā ar svētdie-
nas skolas bērniem. Vēl viens no 
jauniešu uzdevumiem bija sporta 
spēļu stundas idejas izstrāde un 
plānošana sporta skolotāja Jāņa 
Ādamsona vadībā. Jaunieši pie-
dalījās savas grupas saliedēšanas 
spēlēs, kuras vadīja Gatis Teilis. 

Katra jauna diena jauniešiem 
sākās ar rīta vingrošanu, pēc ku-
ras sekoja nodarbība “Vērtību 
laiks”. Šajā nodarbībā jauniešus 
uzrunāja Madonas evaņģēliski 
luteriskās draudzes mācītājs Ro-
lands Pētersons. Kopā ar mācītāju 
tika izrunātas iesvētes mācību tē-
mas, lai pēc projekta tiem jaunie-
šiem, kas to vēlēsies, būtu iespēja 
iesvētīties un kristīties.

Otrajā posmā, kas saucās TIK-
ŠANĀS, jaunieši pulcējās Prau-
lienas pagasta “Jaunauguļos”, 
kur aizvadīja aktīvu, pozitīvām 

emocijām un vērtīgām sarunām 
piepildītu dienu. Ineses Zīles va-
dībā jauniešiem bija iespēja ru-
nāt par dzīvē svarīgām vērtībām, 
paskatīties uz sevi no cita skatu 
punkta, attīstīt prasmi izteikt kri-
tiku un to arī uzklausīt. Šis tik-
šanās brīdis tika veidots kā jautrs 
un prieka pilns pasākums. Uzru-
nāta dalīties par aizvadīto lai-
ku ar projekta jauniešiem, Inese 
Zīle pastāstīja: “Mans uzdevums 
bija panākt, lai jaunieši sevi sa-
mīļo, novērtē un komplimen-
tē. Lai viņi pārstāj dzīvot baiļu 
un kompleksu pasaulē, bet cīnās 
par savu dzīvi. Caur smiekliem 
un jokiem jutu, ka viņi izjūt sirds 
prieku, esot šajā projektā. Tāpat 
priecājos, ka jauniešiem izde-
vās būt atklātiem, ka bija iespē-
jama vienkārša cilvēciska komu-
nikācijas, bez asumiem. Bija ļoti 
labi redzams, ka ar šiem jaunie-
šiem jau ir daudz strādāts. Jauki, 
ka kāds par viņiem rūpējas. To va-
rēja just!”

Noslēdzošā, trešā – LABDARĪ-
BAS – posma galvenā sastāvdaļa 
bija brīvprātīgais darbs un dažā-
du citu labdarības darbu veikša-
na, lai veicinātu jauniešos lielāku 

patstāvību. Divi projekta jaunieši 
(katru dienu citi, bet tā lai visiem 
būtu iespēja iesaistīties) kā brīv-
prātīgie iekļāvās Madonas evaņ-
ģēliski luteriskā draudžu prāvesta 
iecirkņa organizētajā Svētdienas 
skolas dienas nometnes darba 
grupā. Viņu uzdevums bija sa-
gaidīt nometnes bērnus, organi-
zēt rīta rosmi, piedalīties un va-
dīt radošās un sporta nodarbības, 
palīdzēt pusdienu organizēšanā 
un bērnu pieskatīšanā citās no-
metnes nodarbībās. Savukārt pā-
rējie jaunieši katru dienu devās 
citos labdarības darbos – līmēja 
bojātās grāmatas Praulienas bib-
liotēkā, kopā ar mākslinieku Iva-
ru Mailīti piedalījās pirmo sko-
lēnu dziedāšanas svētku vietas 
sakopšanā Praulienas Mācītāj-
muižā, pirms svētdienas dievkal-
pojuma sakopa Madonas evaņģē-
liski luteriskās draudzes baznīcu, 
kā arī viesojās dzīvnieku patvers-
mē un noorganizēja radošās no-
darbības cilvēkiem ar īpašām va-
jadzībām diakonijas centrā “Baltā 
ūdensroze”. 

Šīm aktivitātēm vajadzēja at-
klāt jauniešiem nepieciešamību 
pēc nepārtrauktas izglītošanās 

Izvēlies – uzzini – izmēģini un pārvērt savu talantu profesijā 
JAK Barkavas struktūrvienībā 2021./2022. mācību gadā!
APDARES DARBU TEHNIĶIS –  
profesionālā vidējā izglītība – ar pamatizglītību – 4 gadu laikā.
AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS – profesionālā vidējā izglītība – ar pamatizglītību – 4 gadu laikā.
LIETVEDIS – arodizglītība – ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību – 1 gada laikā.  
(programmas īstenošanas laiks – no 2022. gada februāra)

Nāc un kļūsti viens no mums, iegūsti darba tirgū pieprasītākās profesijas un saņem 
stipendiju līdz 150 EUR,  atrodi mūs Dzirnavu ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, 
Madonas novadā, vai apskati mūs skolas mājaslapā www.barkava.jak.lv un zvani  
pa tālr. 64807215.
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21. gadsimta kompetences:
 � Cilvēka un moderno tehnoloģiju saskarnes, 
 � Inteliģentā lauksaimniecība, 
 � Inovatīvā būvniecība,
 � Robotizācija,
 � Vidi saudzējoša augkopība, skaistumkopšana,
 � Bioekonomikas sistēmas,
 � Kooperācija realizācijā,
 � Multifunkcionālisms.

Jauniešu lietas



Vasara ar spožo sauli  
vilināt vilina atpūsties, 
tomēr rudens ar tuvojošos 
jauno darba cēlienu kā 
vispārējā, tā arī interešu 
izglītībā liek par sevi 
manīt. Lai arī Madonas 
Bērnu un jauniešu 
centra (BJC) pedagogi 
septembri gaida ar zināmu 
satraukumu un neziņu 
par epidemioloģiskajiem 
nosacījumiem, gatavošanās 
process notiek pilnā  
sparā.

Plānojot BJC aktivitātes, tiek 
izvērtēts paveiktais iepriekšē-
jā atskaites periodā. 2020./21. 
mācību gadā divdesmit intere-
šu izglītības pulciņos darboju-
šies gandrīz četri simti Mado-
nas novada bērnu un jauniešu. 
Covid-19 izraisītās pandēmijas 
iespaidā nodarbības nācās or-
ganizēt kā klātienē grupās un 
individuāli, tā arī pilnībā attā-
lināti. Šādos apstākļos meklētas 
un atrastas jaunas darba formas 
un metodes. Pulciņos paveik-
tais foto un video materiālu for-
mā pieejams sociālajos tīklos 
un iestādes mājaslapā. Spītē-
jot ierobežojumiem, gūti panā-
kumi konkursos, izstādēs, kino 
projektos un labdarības akcijās. 
Krietni papildinājušies arī pe-
dagogu izstrādāto metodisko un 
uzskates materiālu krājumi. 

Paralēli pulciņu darbam rīko-
tas citas, plašākai auditorijai pa-
redzētas aktivitātes. Madoniešu 
atsaucību guvuši tādi pasākumi 
kā iniciatīvu parāde “Laiks la-
biem darbiem!”, saliedējošā rū-
ķu taka „Tuvu, tuvāk, vēl tuvāk 
Ziemassvētkiem...”, Valentīn-
dienas sniegotās fotostudijas, 
meteņu mēneša konkurss “Šā-
da maska, tāda maska”, pava-
sarīgā “Pūka Lieldienu ekspotī-
cija”, izglītības iestāžu vizuālās, 
vizuāli plastiskās mākslas, rado-
šo industriju un citu interešu iz-
glītības programmu audzēkņu 
darbu izstāde “Mans darboša-
nās prieks”,  Starptautiskajai ģi-
menes dienai veltītais zīmējumu 
konkurss-izstāde “Kopīga pada-
rīšana” un Madonas dzimšanas 
dienas svinību ietvaros izveido-
tais “LABI-rints”.

Pieminēšanas vērts ir arī Ma-
donas novada pašvaldības Iz-
glītības projektu konkursā fi-
nansējumu ieguvušais projekts 
“Darbistaba”. Tā ietvaros pie-
cās brīvdabas darbistabās vecā-
ki ar bērniem, vecvecāki ar maz-
bērniem un lielie ar mazajiem 
veiksmīgi sadarbojās, veidojot 
no māla, spēlējot kokli, dejojot, 
baudot Tibetas skanošos trau-
kus, improvizējot un gatavojot 
maltīti. Ņemot vērā madoniešu 
interesi, plānots arī nākamvasar 
projektu turpināt, piedāvājot ci-
tas tematiskās nodarbības paau-
džu sadarbības veicināšanai.

Nozīmīga loma bērnu brīvā  
laika saturīgai piepildīšanai va-
saras periodā ir nometnes. Ne-
sen noslēgusies Madonas BJC 
organizētā nometne “Esi dabā!”. 
Tās ietvaros, 9–13 gadus ve-

mūzikas studijā (ped E. Vestma-
nis) un Kokļu studijā (ped. Z. Gai-
līte). Kustīgajiem, enerģiskajiem 
un īpaši aktīvajiem patiks de-
ju aerobika (ped. V. Blumberga).  
Savukārt tiem, kam tuva skais-
tumkopšana un mode, noderēs 
frizieru, stilistu pulciņā un  stu-
dijā “Defilē” gūstamās prasmes 
(ped. V. Blumberga).

Tehniskās jaunrades piekri-
tējiem Madonas BJC trases au-
tomodelisma pulciņš “Vabole” 
(ped. I. Pulkstenis) varētu kļūt 
par aizraujošu nodarbību vietu.

Vizuāli plastiskās mākslas 
mīļotājus gaida radīšanas prieks 
mākslas studijā “Tu visu vari!” 
(ped. I. Repša), rokdarbu pulci-
ņā “Mīļlietiņas” (ped. R. Smoļs-
ka) un Keramikas pulciņā (ped. 
M. Karlsons).

Galda kultūras, ēdienu gata-
vošanas un citas mājsaimniecī-
bas prasmes, būs pulciņa “Pepija 
rosās” (ped. Ē. Tropa) redzeslo-
kā.

Dzīvot, domāt un saimnie-
kot dabai draudzīgi varēs mācī-
ties, darbojoties Mazpulkā (ped. 
S. Zavale), kā arī vides pulciņā 
“Es vides telpā” (ped. L. Zariņa).

Kā ierasts, aizraujošas solās 
būt arī aktivitātes kopā ar māj-
dzīvniekiem pulciņā “Ķepu ķe-
pā, roku rokā, mācos kopā” (ped. 
I. Tihomirova).

Jaunākie apmeklētāji mīļi ai-
cināti uz Krāsaino smilšu darb-
nīcu (ped. S. Pulkstene).

Dalība Madonas BJC interešu 
izglītības pulciņos ir BEZ MAK-
SAS.

Interešu izglītības pulciņu 
programmas vēl iziet saskaņo-
šanas un apstiprināšanas proce-
su, tādēļ konkrēts grafiks ar no-
darbību vietām un laikiem būs 
pieejams jaunā mācību gada sā-
kumā Madonas BJC mājaslapā 
www.bjc.madona.lv vai sociālajā 
tīklā facebook.

Bērnu un jauniešu prasmju 
attīstīšana, atbilstoši viņu vecu-
mam, interesēm, individuālajām 
vajadzībām un vēlmēm ir virsuz-
devums, kura veikšanai jaunajā 
mācību gadā Madonas BJC ko-
lektīvs ir gatavs. Arī par jauniešu 
sabiedriskās līdzdalības veicinā-
šanu nav aizmirsts. Iespēju robe-
žās darbu turpinās Madonas no-
vada jauniešu dome, tiks vērsta 
plašumā brīvprātīgā darba kus-
tība, durvis vērs jauniešu centri 
“KUBS” un “Burbulis” ar savām 
aktivitātēm.

Atliek cerēt, ka epidemiolo-
ģiskā situācija valstī ļaus strā-
dāt pilnasinīgi, mērķtiecīgi un 
ar prieku.

Uz tikšanos un sadarbību! 

 
Informāciju sagatavoja  

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC  

jaunatnes darbiniece

Bērnu un jauniešu centrs gatavojas  
jaunam mācību gadam

ci bērni varēja piedzīvot aizrau-
jošas leļļu teātra, Teātra spor-
ta, improvizācijas, 3D pildspalvu 
apguves, māla veidošanas, krā-
saino smilšu mākslas, ūdens ce-
ļa meklējumu, papīra pārvērtību, 
eksperimentu, uzkodu gatavoša-
nas, augu izzināšanas, pārgājie-
nu, muzicēšanas, fotografēšanas 
un citas aktivitātes.  

Protams, jāatzīmē arī Mado-
nas BJC ieguldījums XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un de-
ju svētku pasākumu koordinēša-
nā Madonas novadā. 2021. ga-
dā svētki notiek netradicionālā 
un epidemioloģiskajai situāci-
jai pielāgotā formātā. Tradicio-
nālais dalībnieku gājiens tika 
aizstāts ar svētku ceļu “Saules-
vija”, kas ievijās arī Madonā. Ar 
filmēšanas kameru starpniecību 
sveicienus pārējai Latvijai sūtīja 
orķestru mūziķi, dziedātāji, de-
jotāji, teātra un folkloras kopu 
dalībnieki, kā arī kolektīvu vadī-

tāji un pašvaldības pārstāvji. Vēl 
līdz rudenim plānotas arī citas 
neparasto svētku norises.

 Bērnu un jauniešu centrā pa-
sākumu rīkošanas duna nav ri-
musi arī vasaras nogalē. Jau 20. 
augustā no plkst. 13.00 līdz 
17.00 Madonas novada bēr-
ni un viņu vecāki aicināti uz 
aktīvo pēcpusdienu “Rado-
šie līkloči” Mīlestības graviņā. 
Tās laikā būs iespēja, apmeklē-
jot dažādus pieturpunktus, ie-
pazīt Madonas BJC interešu iz-
glītības pulciņu piedāvājumu, 
iesaistīties radošajās darbnīcās, 
sportiskās aktivitātēs un priek-
pilnās atrakcijās. Protams, ievē-
rojot valstī noteiktās epidemio-
loģiskās prasības.

Vēršot skatu tuvākajā nākot-
nē, ar gandarījumu varam infor-
mēt, ka vasara nesusi kādu īpaši 
priecīgu vēsti. Pateicoties Rie-
tumu bankas Nākotnes atbalsta 
fonda finansējumam, Madonas 

BJC robotikas pulciņa “Sensors” 
(ped. A. Strupītis) vajadzībām 
iegādātas 3D pildspalvas un cits 
aprīkojums lai bērni varētu rude-
nī sākt pilnvērtīgu darbību. Drī-
zumā tiks piegādāts arī tik ļo-
ti nepieciešamais 3D printeris. 
Ieinteresētie puiši un meitenes 
tiek gaidīti uz nodarbībām jau 
septembrī. Un ne tikai robotikas 
pulciņā.

Tāpat kā pērn, Madonas no-
vada bērniem un jauniešiem būs 
iespēja iesaistīties 20 dažādu 
pulciņu nodarbībās. 

Skatuves mākslas prasmes 
varēs apgūt teātra pulciņā, teāt-
ra studijā “Pilnpiens” (ped. I. Zī-
le), teātra sporta pulciņā “Impro-
prieks” un Drāmas studija (ped. 
D. Dzilna). Audzēkņi tiek gaidī-
ti arī leļļu teātrī “Delveri” (ped. 
D. Caune). 

Mūzikas mīļiem saistošas 
būs nodarbības Bērnu mūzikas 
studijā (ped. D. Sināte), Estrādes 

Vērtīgas pārdomas pēc projekta īstenošanas
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Līdz pat 3. oktobrim mazajā 
zālē varēs iepazīt foto mākslu Di-
tas Danosas izstādē “Pirmais iz-
nāciens otrpus. Fotogrāfijas”. Au-
tore fotografē kopš bērnības, viņu 
interesē daba – no plašas ainavas 
līdz kāda auga vai kukainīša gan-
drīz nesaskatāmai detaļai, kā arī 
portrets, īpaši acis un fotomākslā 
retāk atspoguļotais, bet izteiks-
mīgais profila līnijas plūdums. It 
visā tiek meklēts apjoms, faktūru 
un ritmu dažādība, ko veiksmīgi 
var parādīt ar krāsu, bet tikpat ie-
spaidīgi melnbaltajā fotogrāfijā.

Mansardā līdz 12. septem-

brim vēl pieejama tēlnieka Ģir-
ta Burvja radīto skulptūru meti 
izstādē “Metāla Origami”, starp 
citu, viens no pēdējiem tēlnie-
ka oriģināldarbiem skatāms Mēt-
rienā – 5 metrus augstā skulptū-
ra “Mētrienas laika rats”. Bet no 
17. septembra atvērsim jaunu iz-
stādi, kas būs saistoša gan lieliem, 
gan maziem, jo iepazīstinās ar da-
žādiem skaitāmpantiem, ko radī-
juši bērni pirms vairāk 70 gadiem. 
Izstādē “Apit kapit ciemiņā!” būs 
aplūkojami dažādi pantiņi, ko iz-
cilais Baltijas kultūrvēstures pēt-
nieks Oto Bongs savulaik savācis 

tā sauktajās “dīpīšu” jeb latvie-
šu bēgļu nometnēs Rietumvācijā 
Otrā Pasaules kara izskaņā, kā arī 
pantiņu rindas no Madonas mu-
zeja krājuma.

Foajē līdz 12. septembrim var 
izzināt Aleksandra Čaka dzimtas 
saknes, kad ved uz Madonas pu-
si, izstādē “Aleksandram Čakam 
120”, savukārt  no 14. septem-
bra izstādīsim radošās multime-
diju studijas “Kanna” projekta  
dalībnieku fotogrāfijas, piedāvā-
jot “Pazīstama cilvēka foto izstā-
di”. Paralēli tam visu septembra 
mēnesi aicināsim iepazīt novad-

Septembrī uz Madonas muzeju
nieku, režisoru Voldemāru Pūci, 
kuram šogad 150.

Sākoties mācībām, priecāsi-
mies muzejā redzēt skolēnu kla-
sītes – gan izstādēs, gan muzej-
pedagoģiskajās programmās, kas 
papildina mācību vielu mākslas 
vēsturē, novada izzināšanā, kul-
tūrvēstures pētniecībā. Ar mu-
zeja izglītojošo nodarbību sa-
rakstu aicinām iepazīties muzeja 
mājaslapā www.madonasmuzejs.
lv un, lai pieteiktos uz izglītojo-
šām nodarbībām, aicinām zvanīt 
uz muzeja Izstāžu zāļu tālruni 
64823844. Piedāvājam gan mu-
zeja izglītojošās nodarbības, gan 
iespēju muzejā vadīt kādu no mā-
cību stundām.

Sākoties jaunam mēnesim, 
atsākam arī tikšanos ar senio-
riem, ciklā “Dzīves un mākslas 
krāsās” un aicinām uz muzeju jau 
15. septembrī plkst. 12.00, lai 
tiktos ar  fotogrāfi Ditu Danosu.

Lai muzejs būtu atvērts, aici-
nām ievērot valstī noteiktos dro-
šības pasākumus par publisku 
vietu apmeklēšanu un atbilstoši 
aktuālajām epidemioloģiskajām 
prasībām, muzeja organizēta-
jos pasākumos aicinām ierasties, 
uzrādot derīgu Covid-19 digitā-
lo sertifikātu vai arī negatīvu Co-
vid-19 testu!

Uz tikšanos Madonas muzejā!

Informāciju sagatavoja 
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba  
nodaļas vadītāja

Pēc ilgā laika perioda, kad no 
21. decembra līdz 2. jūnijam 
Latvijas muzeji bija slēgti 
apmeklētājiem, Madonas 
muzejā esam aizvadījuši 
aktīvu vasaru. 

Ik dienas mūs priecēja ap-
meklētāji, sniedzot pārliecību, 
ka muzejs ir nepieciešams, ka 
apmeklētāji ilgojas pēc māks-
las un tematiskajām izstādēm, 
ko mēs piedāvājam. To apstipri-
na arī skaitļi, jo līdz 12. augustam 
tie ir bijuši vairāk kā 3600 apmek-
lētāju.

Karstajos vasaras mēne-
šos mūsu viesi varēja apskatīt 
gan tās izstādes, kuras atvērām 
2020. gada decembrī – “Zinā-
mais un nezināmais Jānis Brek-
te” un “Madonas slimnīcai 90”, 
gan jaunas – četru Tautas lietiš-
ķās mākslas studiju izstādi “No 
Iļģuciema”, Valērija Baidas un 
Maijas Jakovičas “Izredzētās die-
nas”,  “To var tikai Ruņģis”, “Vecā 
pletīzera stāsts” un Ģirta Burvja 
“Metāla Origami”. 

Sākoties jaunajai rudens se-
zonai, mainās arī izstāžu plāni un 
jaunās izstādes iepriecinās gan 
ģimenes ar bērniem, gan mākslas 
baudītājus, gan amatniekus, gan 
kultūras un vēstures pētniekus. 

No 3. septembra lielajās zā-
lēs Latvijas Tekstilmākslas Aso-
ciācijas izstāde “Atjaunotās vēr-
tības” – dažādās autortehnikās 
veidoti tekstilmākslas darbi, ko 
radījuši meistari no visas Latvi-
jas, arī no Madonas puses.

Biedrība “Pie Kraujas” 
sadarbībā ar fotogrāfu 
Reini Fjodorovu uzsākusi 
Vidzemes plānošanas reģiona, 
“Latvijas Valsts meži” un 
“Valsts Kultūrkapitāla fonda” 
atbalstītu projektu “Aronas 
stāsti”. 

Projekta realizācija tiks īste-
nota līdz septembra vidum, kad 
sabiedrībai būs pieejams mul-
timediāls stāsts 10 minūšu ga-
rumā. Stāstu sērija ir pētniecis-
ki un mākslinieciski augstvērtīgs 
darbs, kas dokumentēs Aronas 
krastos dzīvojošos cilvēkus un 
diskutēs par dzimtas stāstu kul-
tūrvēsturisko nozīmi veidā, kas 
ir pieejams un saprotams gados 
jaunākai auditorijai.

Tiek aicināti pieteikties Aro-
nas upes apkārtnē dzīvojošie, 
kuri vēlētos piedalīties projek-
ta realizācijā un dalīties ar sa-
viem dzimtu stāstiem. Interesen-
tiem zvanīt Reinim Fjodorovam  

pa tel. 26980621.
Projekta vēstījuma pamatā ir 

Reiņa Fjodorova sen lolotā ideja 
par vietējo dzimtas stāstu izzinā-
šanu un iepazīšanos ar cilvēkiem, 
kas dzīvo un saimnieko Aronas 
upes krastos. Reiņa vecvectēvam 
Viktoram Balodim pirms 100 ga-
diem piederēja vilnas dzirnavas 
Aronas upes krastos. Viktora pēk-
šņā nāve un tam sekojošie okupā-
cijas režīmi izdzēsa jebkādas lie-
cības par šo vēsturisko personību. 

Katra nākošā paaudze stāstīja sa-
vu stāstu par Viktoru. Kādam viņš 
bija vīrs, kādam viņš bija tēvs, kā-
dam – vecvectēvs.

Pēdējo simts gadu laikā Lat-
vijas vēsturi iedragājuši kari, var-
darbīgie padomju un nacistu oku-
pāciju režīmi. Totalitārie režīmi 
ir samaluši desmitiem tūksto-
šu dzīvību un izdzēsuši simtiem 
tūkstošu dzimtu stāstus. Doku-
mentālo liecību trūkums radīja 
nepieciešamību pēc jēgpilniem 

stāstiem, kas stāstītu par priekš-
tečiem, mājvietām, dzimtām un 
personībām. Dzimtas stāstos fak-
ti bieži vien mijās ar nostāstiem 
un mītiem. Katrs no šiem stās-
tiem ir unikāls, jo tas nebalstās 
uz dokumentālām liecībām, bet 
gan atsaucas uz katra stāstītā-
ja pieredzi, sajūtām un pasaules 
izpratni. Katrā no stāstiem ir jū-
tamas daudzās stāstītāju balsis, 
kuras šo stāstu ir nodevušas no 
vienas paaudzes nākošajai. 

Tiek aicināti atsaukties cilvēki, kas dzīvo Aronas upes 
apkārtnē, lai piedalītos projektā “Aronas stāsti” 

Aronas upes krastos, kas 44 
kilometru garumā stiepjas caur 
Madonas un Pļaviņu novadiem, 
pagājušā gadsimta sākumā ir 
dzīvojušas vairāk nekā sešdes-
mit ģimeņu. Mūsdienās daļa no 
šīm dzimtām ir zudušas, bet ot-
ra daļa turpina apdzīvot Aronas 
krastus un saudzīgi glabāt savus 
stāstus.

Projekta ietvaros tiks mek-
lētas ģimenes, kas dzīvo Aronas 
upes krastos, lai ierakstītu inter-
vijas un dzimtu stāstus, fotogrāfs 
par katru veidos portretu sēriju, 
kur modeļi pozēs Aronas upē. 
Projekta ietvaros tiks izveidoti 
18–20 portreti. 

Gala rezultāts tiks izplatīts 
sociālajos tīklos (facebook, you-
tube un vimeo platformās). Pro-
jekts būs brīvi pieejams interne-
tā un ilgtermiņā varētu rosināt 
auditorijas interesi par saviem 
dzimtas stāstiem, tādējādi ak-
tualizējot piederību konkrētajai 
vietai – mājai, kopienai, pilsētai 
vai valstij. 

Multimediālais projekts va-
rētu kalpot kā materiāls, kas tiek 
izmantots audzināšanas vai vēs-
tures stundās, lai diskutētu par 
dzimtas stāstu nozīmi.

Informāciju sagatavoja  
ILZE SAUŠA, 

projekta „Aronas stāsti” 
vadītāja, 

tel. 20067030

2021. gada augusts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.
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Dzīvojam dīvainā laikā, 
kad katra mazais rāmis 
ietilpināts kopīgajā, kad tik 
ļoti no svara pašpietiekamība, 
kad tik daudz ko nosaka 
atsvešināšanās, kad sevī 
ievelk savrupība. Mēs 
Madonas novada bibliotēkā 
priecājamies, ka atkal 
tiekamies ar lasītājiem, ka tiek 
mainītas un lasītas grāmatas, 
ka atgriezušies cilvēkstāsti 
gan par ikdienu, gan svētkiem. 

Vasara steidzas, atvaļināju-
mu laiks tāpat, iegriežas ikdienas 
rats un pieprasa darboties, izzi-
nāt, radīt no jauna un saglabāt jau 
esošās vērtības. Madonas novada 
bibliotēkas iesniegtais projekts 
“Sarunu vakari ”Melnraksti. Tīr-

raksti”” Madonas novada pašval-
dības Izglītības projektu konkur-
sam 2021 guva atbalstu. Projekta 
ietvaros paredzētas intervijas ar 
autoriem novadniekiem – 35–
40 minūšu gari video sižeti, kas 
filmēti bibliotēkā un piedāvā-
ti plašam interesentu lokam in-
terneta vietnēs: https://biblio-
teka.madona.lv/lv/; https://www.
facebook.com/MadonasBIB; htt-
ps://biblioteka.madona.lv/lv/you-
tube. Pirmais ieraksts jau ir tapis. 
Sarunu vakarā  “Melnraksti. Tīr-
raksti” piedalījās autors Aivars 
Aivieksts. Nākamo sarunu vaka-
ru viesi būs Artūrs Vaišļa, Uldis 
Auseklis un Anita Skrjabe. Sajū-
tas, domas, melnraksti, tīrraksti, 
grāmatas, bet pa vidu vienreizē-
ja, unikāla cilvēka liktenis, mūžs. 
Saglabāt, nenokavēt, uzklausīt, 
pateicoties mūsdienu tehnoloģi-
jām veidot digitālo kolekciju bib-
liotēkas novadpētniecības krā-
jumam, ieinteresēt un piesaistīt 
projekta realizācijai Madonas 

Valsts ģimnāzijas jauniešus, kam 
interesē medijpratība – tāda ir šī 
projekta vērtība. 

Uzziņu lasītavā varat aplūkot 
izstādi ”Mātes valodā par dzīves 
jēgu”, kas veltīta novadniecei Ke-
līnai Klānai, kura augustā atzīmēja 
90. dzimšanas dienu. Varat ieskatī-
ties grāmatās, kas palīdz izvēlēties 
ceļojuma mērķus tepat Latvijā, no 
bagātīgā izstādes ”Brīvdienas iz-
balina darbdienu palagus” izde-
vumu klāsta. Līdz augusta beigām 
konferenču zālē apskatāma Lailas 
Rudzones fotostāstu izstāde “Vel-
na Skroderis, Kujupes krasti un 
baltais gald auts” – krāsaini stās-
ti par dzejnieka Aivara Aivieksta 
dzīvi un grāmatām, par kulinā-
ro mantojumu. Izstādi bagātina 
autora dzejas rindas. Kā nāka-
mā konferenču zālē tiks iekārto-
ta Sandras Kokas fotostāstu izstā-
de “Pielasīt sirdi”.

Mūsu piedāvājumā jums – 93 
nosaukumu periodiskie izdevu-
mi dažādām gaumēm un intere-

sēm. Varat lasīt mājās 10 dienas, 
tad izvēlēties  bibliotēkas lasī-
tavā nākamos. Lielus un mazus, 
jaunus un pieredzējušus lasītājus 
aicinām iesaistīties “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrijā”. Vairāk 
informācijas – bibliotēkas mājas-
lapā https://biblioteka.madona.lv/
lv/. Atvēliet laiku un iegriezieties 
bibliotēkā! Laipni aicinām!

Atgādinām, ka Madonas no-
vada bibliotēkā Skolas ielā 12 va-
rat saņemt sadarbspējīgu CO-
VID-19 vakcinācijas, testēšanas 
un pārslimošanas sertifikātu pa-
pīra formā. Līdzi jāņem personu 
apliecinošs dokuments, potēša-
nas kartīte nav nepieciešama. Šo 
iespēju jau ir izmantojuši gan-
drīz 200 apmeklētāju. Telefoni: 
64820912, 29471956.      

Informāciju apkopoja  
SARMĪTE RADIŅA,  

Madonas novada bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre  

Uzziņu lasītavā

Kinorežisores un scenāristes 
Virdžīnijas Lejiņas vadībā 
norit darbs pie dokumentālās 
filmas veidošanas par aktrisi 
Elvīru Baldiņu “Es esmu 
runājusi”. Dokumentālā filma 
par simtgadnieci, aktrisi 
Elvīru Baldiņu iecerēta kā 
pētījums par cilvēka mūžu, 
par dzīves jēgu un vērtībām, 
par dzimtās vietas, Madonas 
un Cesvaines puses nozīmi 
viņas izaugsmes procesā. Ar 
Madonas novada tradīcijām, 
ar bērnībā iemīlētām 
tautas dziesmām, kuras 
ir caurvijušas visu Elvīras 
Baldiņas dzīvi.

Elvīra Baldiņa vienmēr biju-
si aktīva sabiedriskā darba veicē-
ja, palīdzējusi ļoti daudziem cil-
vēkiem un palīdz vēl joprojām 
– ar labu vārdu, gudru padomu, 
ar gaišumu, kas pievelk pie vi-
ņas cilvēkus kā puķe pievelk bi-
tes. Bijusī Jaunatnes teātra ak-
trise, bijusī tikai tāpēc, ka teātra 
vairs nav... No dibināšanas līdz 
tā slēgšanai viņa atdevīgi kalpoja 
teātra mākslai un, droši vien, šo-
dien ir visvecākā Teātra savienī-
bas biedre – daudzām atzinībām 
godalgota, visu cienīta un mī-
lēta. Ilgus gadus viņa strādāju-
si par izvadītāju, aizgājēja mūžu 
izstāstot tikai caur tautas dzies-
mu – arī šai jomā viņai nav līdzi-
nieku.

Elvīra Hortenzija Maiga Bal-
diņa dzimusi 1919. gada 11. au-
gustā Madonas apriņķī, lauk-
strādnieces un piensaimnieka 
ģimenē. Neskatoties uz dažiem 
smagiem notikumiem, Elvīra sa-
vas bērnu un jaunības dienas vi-
ņa atceras gaišas, darba un lai-
mes pilnas. 

Elvīras kā aktrises darba 
mūžs bijis ārkārtīgi garš. Pirmo 
lomu viņa nospēlēja jau sešu ga-
du vecumā. Elvīra Baldiņa spē-
lējusi gan Maiju Annas Brigade-
res “Maijā un Paijā” (1949), gan 
Saulcerīti Raiņa “Zelta zirgā” 
(1956), gan daudzas citas lomas 
bērniem un jauniešiem domātās 
izrādēs. Par Mirdzas lomu An-
nas Sakses romāna “Pret kalnu” 

Top filma par aktrisi Elvīru Baldiņu
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Tamborēšanas 
čempionāts 
Biksēres muižā
Vasarā nedēļas nogales 
Biksēres muižas parkā bija 
piepildītas ar dažādām 
aktivitātēm. 

Saulgriežu laikā uz atklā-
tiem mēģinājumiem aicināja 
amatiermākslas kolektīvi, sa-
vukārt jūlija, turpinot iepriek-
šējā vasarā aizsākto tradīciju, 
piektdienas vakaros bija ie-
spēja iepazīties ar Madonas 
novada muzicējošiem cilvē-
kiem, ieklausīties viņu stāstos 
par mūzikas un dziesmas no-
zīmi viņu dzīvē. Šogad tie bija 
grupa “Atbalsss” no Barkavas 
puses, bundzinieks Normans 
Bārbals, Biksēres puisis, kas 
ikdienu pavada Rīgā un ik pa 
laikam ciemojas dzimtajā  
pusē un lubāniešu duets  
“Divi krasti”.

Augusts iesākās ar četru 
amatierteātru tikšanos, kad 
teatrālas ainiņas iz dzīves iz-
spēlēja Ventspils novada Ugā-
les un Puzes amatierteātri un 
savējie – sarkanieši un Dzel-
zavas amatierteātris.

14. augustā Biksēres muižā 
notika I Tamborēšanas čem-
pionāts. Daudziem droši vien 
radīsies jautājums, kas tas 
tāds, un kā izpaužas sacensī-
ba. Katra dalībniece saņēma 
tehnisko rakstu, pēc kura divu 
stundu laikā bija jānotambo-
rē paraudziņš. Vērā tika ņemts 
gan ātrums, gan kvalitāte. Da-
lībnieču vidū bija gan piere-
dzējušas meistares, gan tā-
das rokdarbnieces, kam tas ir 
vienkārši vaļasprieks. Pārstā-
vēts tika Madonas novads, kā 
arī Alūksnes, Gulbenes, Sigul-
das un Bauskas novadi, kopā 
11 dalībnieces. Kā jau jebku-
rās sacensībās, tika nominē-
ti čempioni, kaut gan, kā atzi-
na žūrija, vērtēt bija ļoti grūti, 
un visas dalībnieces bija īstas 
profesionāles. Paldies Laimai 
Garajai un Vandai Podiņai par 
veiksmīgu čempionāta nori-
si un Sarkaņu pagasta pārval-
des darbiniecēm Ingai un Ani-
tai par atbalstu it visā!

Vasaras izskaņā nākama-
jā nedēļas nogalē mēģināju-
mu procesā aicinās ielūko-
ties deju kolektīvi, un sezonu 
Biksēres muižā noslēgs duets 
“Viņš un Viņa”, kurā muzicēs 
franču mūziķis, džeza sakso-
fonists un komponists FREDS 
ORMĒNS (Fred Hormain) un 
madoniete, latviešu mūziķe, 
kas pazīstama kā Baltijas pir-
mā dāmu saksofona kvarteta 
„n[ex]t” dibinātāja ILZE LE-
JIŅA.

VALDA KĻAVIŅA,  
Tautas nama 

“Kalnagravas” un  
“Amatu skolas” vadītāja

Esat laipni gaidīti Madonas novada bibliotēkā!

KAPUSVĒTKI 
SAUSNĒJAS PAGASTĀ 
 Sausnējas kapos  
21. augustā / 16.00 

   ĒRGĻU PAGASTĀ   
Katrīnas kapos  
21. augustā / 14.00  
 Blaumaņa kapos  
4. septembrī  / 13.00  

dramatizējumā tikusi nominē-
ta PSRS Valsts prēmijai. Jaunat-
nes teātrī spēlējusi vairākas pui-
ku lomas, piemēram, bijusi Janka 
Jāņa Grīziņa “Vārnu ielas repub-
likas” iestudējumā (1956), Tonis 
Zentas Ērgles “Mūsu sētas bēr-
ni” (1960) vai Gavrošs iestudēju-
mā pēc Viktora Igo romāna “No-
žēlojamie” (1960). Tāpat aktrises 
balss dzirdama daudzos radiote-
ātra iestudējumos un radio lasī-
jumos, īpaši bērniem un jaunie-
šiem. Lai gan aktrise filmējusies 
maz, kino skatītājiem viņa labi 
pazīstama kā Sprīdīša vecmāmi-
ņa Gunāra Pieša 1985. gada filmā 
“Sprīdītis”. 

Elvīras Baldiņas sirdslieta un 
lepnums ir plašās latviešu tautas-
dziesmu zināšanas, turklāt ilgu 
laiku aktrise savu talantu likusi 
lietā kā aizgājēju izvadītāja, spē-
jot katra mūžam atrast piemēro-
tākās četrrindes. Viņa var atrast, 
ko pateikt par katru dzīves situā-
ciju, par katru notikumu. 

Valsts Kultūrkapitāla fonds 
novērtējis Elvīras Baldiņas rado-
šo darbu ar mūža stipendiju. Ak-
trise ir arī uzņemta Latvijas Teāt-
ra Zelta fondā, bet 2010. gadā par 
mūža ieguldījumu latviešu teātra 

mākslā, neatkārtojami spilgtām 
lomām Jaunatnes teātra iestudē-
jumos bērniem un jauniešiem ak-
trisei piešķirts Triju Zvaigžņu or-
denis.

Elvīra Baldiņa ir unikāla per-
sonība Latvijas teātra un kino 
mākslā – viņa ne tikai visu sa-
vu aktrises mūžu dāvājusi teātra 
un kino skatītājiem, bet arī viņas 
latviešu tautas dziesmās izteik-
tie cilvēku mūža apraksti ir pa-
vadījuši lielu mūsu tautas daļu 
gan bēdās, gan priekos. Iemūži-
nāt šādus mūsu tautas dižgarus ir 
Latvijas dokumentālā kino virs-
uzdevums. Šādai filmai ir kultūr-
vēsturiska nozīme un neatsvera-
ma mūsu kultūras saglabāšana 
nākamajām paaudzēm.

Dokumentālās filmas projek-
tu producē producentu grupa – 
SIA “Tumsa Music” sadarbībā ar 
SIA “Red Dot Media”. Projekta sa-
gatavošanas posmā ir safilmēts 
95% no nepieciešamā materiā-
la. Filmas režisore Virdžīnija Le-
jiņa, kuru pazīstam kā TV seriāla 
“Likteņa līdumnieki”, dokumen-
tālās filmas par Andu Līci režiso-
ri. Filmas mūzikas autors ir kom-
ponists Raimonds Tiguls.

Dokumentālās filmas par El-

vīru Baltiņu “Es esmu runājusi” 
pirmizrāde plānota 2021. gada 
30. decembrī Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā. Lai filma nonāktu 
pie skatītājiem, vēl garš ceļš ej-
ams – lai filmu pabeigtu, nepie-
ciešams finansiāls atbalsts.  

Dokumentālās filmas pro-
jekts atkārtoti šī gada augus-
tā tiks iesniegts Valsts Kultūr-
kapitāla fonda mērķprogrammas 
konkursā, par atbalstu lems arī 
Madonas novada pašvaldība. Ta-
ču ikviens, kam zināma Aktrise 
Elvīra Baldiņa, kas novērtē reži-
sores Virdžīnijas Lejiņas darbu, 
atbalsta dokumentālā kino devu-
mu Latvijas kultūras mantojuma 
saglabāšanā, aicināts ziedot fil-
mas pabeigšanai uz SIA “Tum-
sa music” ziedojumu kontu Nr: 
LV32RIKO0002013265084, LU-
MINOR banka, RIKOLV2X. Kopā 
ir iespējams paveikt lielas un no-
zīmīgas lietas!

Informāciju sagatavoja 
AIGARS NOVIKS,   

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  

vecākais speciālists  
kultūras jomā

Kultūra



9:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvāņi" /"Dzirnaviņas", Bērzaunes pag./
11:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Letari" /Raiņa iela 56A, Madona/
12:00 SIA "Timber ART" /Saules iela 54, Madona/
13:30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cesvaines vīns", "Nord Wolf" /Pils iela 3, Cesvaine/
14:30 SIA "DUCIMUS", Cesvaines alus darītava / Rūpnīcas iela 1, Cesvaine/
15:30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MittHus" /"Atvari", Mētrienas pag./
17:00 SIA "Aiviekstes klēts", Lubānas vīnotava /Parka iela 6, Lubāna/

9:30-10:30 Pasākuma atklāšana, stāsts par pasākuma norisi un paredzamajiem mērķiem
10:30-11:00 Tehniskā informācija, iepazīšanās ar darba lapām
11:00-15:00 Projektu izstrādāšana darba grupās
15:00-15:30 Meistarklase – prezentāciju veidošana
15:30-17:00 Projektu izstrādāšana darba grupās
17:00-18:00 Dalībnieku prezentācijas
18:00-18:30 Labāko projektu apbalvošana

Uzņēmējdarbības meistarklases
Madonas biznesa inkubators, Blaumaņa iela 3, Madona un https://www.facebook.com/LIAAMadona

06.09.

MADONAS
BIZNESA NEDĒĻA

07.09.

09.09.

Madonas biznesa inkubators, Blaumaņa iela 3, Madona

12:00-16:00 Dizaina domāšana un uz klientu orientēta dizaina radīšana / Liene Kupča, pakalpojumu dizaina stratēģe
16:00-18:00 Interneta resursu piekļūstamība, IT pakalpojumu radīšana / Pēteris Jurčenko, www.pieklustamiba.lv

Uzņēmēju jaunrades darbnīca
Madonas biznesa inkubators, Blaumaņa iela 3, Madona

Madonas novada uzņēmumu atvērto durvju diena

LIAA Madonas BI 5 gadi - iedvesmas un pieredzes stāsti
https://www.facebook.com/LIAAMadona

14:00-15:00 "Pasaules makroekonomikas tendences" / Pēteris Strautiņš, Luminor Bank AS Latvijas filiāle
15:00-16:00 "Dažādība darba vietā" / Dace Helmane, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts
16:00-16:30 LIAA biznesa inkubatoru programma / Laura Očagova, LIAA Biznesa inkubatoru departaments
16:30-17:00 Pieredzes stāsts / Aivis Mitenieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MittHus"
17:00-17:30 Pieredzes stāsts / Kristiāns Lancmanis, Roibox SIA

Biznesa pieturas

Pasākumu apmeklētājiem jāievēro Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumi Nr. 360 “ Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
Ierodoties klātienē, pasākumā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un derīgs Covid-19 sertifikāts (persona ir vakcinējusies pret Covid-19, izslimojusi Covid-19, veikusi Covid-19 analīzes).
Epidemioloģiskās situācijas dēļ programmā var būt izmaiņas, par ko informēsim LIAA Madonas BI un Madonas novada pašvaldības sociālajos tīklos.
Pasākuma laikā tiks filmēts un fotografēts, iegūtie foto un video materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

08.09.

10.09.

AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs
Vietējā rīcības grupa "Madonas novada fonds"
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa (informācija par uzņēmējdarbības atbalsta instrumentiem)
LIAA Madonas biznesa inkubators
LIAA klientu apkalpošanas nodaļa (informācija par visām LIAA uzņēmumu atbalsta nodaļām)
Nodarbinātības valsts aģentūra

11:00 - 14:00
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