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Uzņēmēj! Dod iespēju 
jaunietim vasaras 
mēnešos apgūt darba 
prasmes, iemaņas un 
pieredzi!

11. lpp.

Jau šovasar “Madonas 
sirdī” gaidāmas 
vērienīgas pārmaiņas. 
Ilgi gaidītas, lolotas. 
Aicinām ielūkoties!

8.–9. lpp.

Madonas slimnīca  
90 gadu laikā 
piedzīvojusi dažādas 
pārmaiņas un “izaugusi” 
no pavisam nelielas 
ārstniecības iestādes ar 
10 vietām līdz slimnīcai 
ar 245 gultas vietām. 
Sveicam jubilejā!

12. lpp

Piedalies konkursā 
un labiekārto savu 
pagalmu!

14. lpp

2021. gada marts

Lasiet 
numurā:

Pavasari Madonā gaidot

Ar sauli un pavasarīgām domām 
marts sācies Madonas Bērnu un 
jauniešu centrā. Lai arī darbs 
interešu izglītības pulciņos turpinās 
attālināti, pedagogi rod aizvien 
jaunus risinājumus savu audzēkņu 
iesaistīšanai radošās attīstības 
procesos. Tiek veidotas aktivitātes  
arī plašākam interesentu lokam. 

Madonas iedzīvotāju atsaucību 
jau guvusi Madonas BJC ziemas pe-
riodā izveidotā rūķu taka, kuplu da-
lībnieku skaitu pulcējis radošo darbu 
konkurss “Šāda maska, tāda maska”. 

Lielā interese un pozitīvās at-
sauksmes rosinājušas jaunām idejām.

Tāpēc, gaidot pavasara svētkus, lai-
ka posmā no 3. līdz 9. aprīlim madonie-
šu priekam un atpūtai svaigā gaisā dar-
bosies “Pūka Lieldienu ekspotīcija”. Tā 
ar saviem mazajiem atklājumiem, sir-
snīgajiem uzdevumiem un radošajiem 
izaicinājumiem mudinās uz ģimenis-
ku pastaigu piekalnītē pie Mīlestības 
graviņas strūklakas un droši zināms, 
ka Vinnija Pūka dzīvespriecīgais un 
zinātkārais gars būs klātesošs.

Ņemot vērā epidemioloģisko si-
tuāciju, visi aicināti ievērot valstī 
noteiktās pulcēšanas ierobežošanas 
prasības.

Par visām Madonas BJC aktivi-
tātēm vairāk var uzzināt mājaslapā 
www.bjc.madona.lv, kā arī vietnē fa-
cebook.

Saulainu pavasari vēlot, 
INDRA VEIPA, 

Madonas  BJC jaunatnes darbiniece

PIESAKIES  
VAKCĪNAI  

PRET  
COVID-19!

INTERNETĀ 
www.manavakcina.lv

PA TĀLRUNI 
8989

PIE SAVA 
ĢIMENES ĀRSTA

Tiklīdz sniegs kopā ar ziemu 
atkāpsies, sāksies velosezona, 
un Madonas ielas piepildīs 
entuziasma pilni pedāļu minēji. 
Madonas novada pašvaldība 
šajā vasarā velodraugus 
iepriecinās ar publisku 
velosipēdu remonta staciju, 
kurā ikviens velosipēdists 
bez maksas varēs pieskrūvēt 
vaļīgas skrūvītes, piepumpēt 
riepas, vai novērst citas ķibeles, 
kas būs atgadījušās.

Remonta stacija ir pielāgo-
ta lietošanai publiskajā telpā. 
Tās korpuss izgatavots no bieza 
cinkota vai nerūsējoša tērauda 
ar pulverkrāsas vai termoplas-

Madonā būs velosipēdu remonta stacija
rauda stiepļu trosēm. To garums 
dod iespēju tikt pie visām velo-
sipēdu detaļām. Stacija ir aprī-
kota ar rokas sūkni ar adapte-
ri visiem vārstu tipiem. Stacijas 
konstrukcija ļauj novietot velo-
sipēdu uz statīva. Un, kas nav 
mazsvarīgi – konstrukcija ir 
vandālisma droša (lūgums to 
neuztvert kā izaicinājumu un 
mudinājumu staciju demolēt).

Madonas novada pašvaldība 
no 25. februāra līdz 5. martam 
veica iedzīvotāju aptauju, aici-
not ikvienam veloentuziastam 
izteikt ierosinājumus un vie-
dokli, kur remonta staciju uz-
stādīt.

Aptaujai noslēdzoties, tika 

noskaidrota piemērotākā vie-
ta velosipēdu remonta stacijas 
novietojumam Madonas pilsē-
tā. Kopumā tika saņemtas 68 
balsis, no kurām lielāko atbal-
stu – 42% guva iecere staciju 
uzstādīt līdzās jau esošajai ve-
lonovietnei pie Madonas nova-
da bibliotēkas. 

Paldies visiem, kas piedalījās 
aptaujā! Izvērtēsim jūsu ietei-
kumus, lai jau vasaras sākumā 
Madonā tiktu uzstādīta pirmā 
velosipēdu remonta stacija.

Lai viegli ripo!

Informāciju sagatavoja  
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas speciālisti

tikas pārklājumu. Darbarīki ir 
piestiprināti pie nerūsējošā tē-



2 Madonas Novada Vēstnesis 
            2021. gada marts Domes ziņas

2021. gada marts
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo stāvokli un faktu,  
ka daudzi Madonas novada 
iedzīvotāji uz laiku palikuši 
bez stabiliem ienākumiem,  
Madonas novada pašvaldība 
turpina 2020. gadā iesākto 
praksi – uz laiku atlikt 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņu.

2020. gada 10. jūnijā ir stā-
jies spēkā “Covid-19 infekcijas 
izplatības seku pārvarēšanas 
likums”, kas nosaka pasāku-
mus valsts apdraudējuma un 
tā seku novēršanai un pārva-
rēšanai, īpašos atbalsta me-
hānismus, kā arī izdevumus, 
kas tieši saistīti ar Covid-19 
izplatības ierobežošanu.

Likuma 5. pants paredz, ka 
pašvaldībām 2020. un 2021. 
gadā ir tiesības noteikt citus 
nekustamā īpašuma nodokļa 
samaksas termiņus, kas atšķi-
ras no likumā “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli” noteik-
tajiem, tos pārceļot uz vēlāku 
laiku attiecīgā gada ietvaros.

Saskaņā ar likuma “Par 

nekustamā īpašuma nodokli” 
6. panta trešo daļu – nekus-
tamā īpašuma nodoklis mak-
sājams reizi ceturksnī — ne 
vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 
15. augustā un 15. novembrī – 
vienas ceturtdaļas apmērā no 
nodokļa gada summas.

Madonas novada pašvaldī-
bas dome šī gada 25. februārī 

nolēma, ka par Madonas no-
vada administratīvajā terito-
rijā esošu nekustamo īpašumu 
nekustamā īpašuma nodok-
lis par 2020. gadu maksājams 
ne vēlāk kā 30. jūnijā, 31. au-
gustā, 15. oktobrī un 15. no-
vembrī. 

Nodokli var nomaksāt arī 
reizi gadā avansa veidā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanu 

Madonas novada pašvaldības domes 25. februāra  
sēdes lēmumu pārskats

Par  finansējuma 
piešķiršanu 
projekta 
objektam  

“Madonas pilsētas 
vidusskolas ēku  
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Tā kā pašvaldību aizņēmu-
ma apmērs Eiropas Savienī-
bas fondu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinan-
sēto projektu īstenošanai ne-
pārsniedz projekta attiecinā-
mo izmaksu kopsummu un nav 
iespējams saņemt aizņēmumu 
1 645 689,43 eiro apmērā Valsts 
kasē, nolemj piešķirt finansēju-
mu 230 000 eiro apmērā iepir-
kuma procedūras “Būvdarbi 
projektam “Madonas pilsētas 
vidusskolas ēku kompleksa un 
stadiona pārbūve Valdemāra 
bulvārī 6, Madonā” 2. daļas” 

Par Madonas novada 
pašvaldības  
Sociālo dienestu

Nolemj ar 26.02.2021. (pē-
dējā darba diena) atbrīvot 
Gundaru Riekstiņu no Soci-
ālā dienesta vadītāja amata.  

Nolemj ar 01.03.2021. ie-
celt pašreizējo Sociālā die-
nesta vadītāja vietnieci Ilzi 
Fārnesti par Madonas nova-
da pašvaldības Sociālā die-
nesta vadītāja amata pienā-
kumu izpildītāju līdz dienai, 
kad amatā tiks iecelts jauns 
Sociālā dienesta vadītājs vai 
līdz dienai, kad ar citu rīkoju-
mu tiek uzdots pārtraukt pil-
dīt Sociālā dienesta vadītāja 
pienākumu izpildītāja pienā-
kumus, atkarībā no tā, kurš 
no šiem notikumiem iestāsies 
agrāk. 

Par finansējuma 
piešķiršanu  
mikroautobusu  
pilna servisa  
nomai 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu mikroautobusu pilna ser-
visa nomas maksas segšanai 
2021. gadā no Madonas nova-
da nesadalītajiem līdzekļiem:

 � 3 383,16 eiro apmērā, 

t.sk. PVN 21% Madonas Bēr-
nu un jaunatnes sporta skolai,

 � 3 383,16 eiro apmērā, 
t.sk. PVN 21% Sarkaņu pagas-
ta pārvaldei.

Par finansējuma 
piešķiršanu piemaksām 
izglītības iestāžu 
darbiniekiem

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 76 082 eiro apmērā pie-
maksām par darbu klātienē 
Covid-19 laikā Madonas nova-
da pašvaldības izglītības ies-
tādēs pirmsskolas izglītības 
pakāpē nodarbinātajiem dar-
biniekiem un Dzelzavas spe-
ciālās pamatskolas darbinie-
kiem. Iztrūkstošo daļu līdz 
300 eiro kompensēt no Mado-
nas novada pašvaldības bu-
džeta.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas  
vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu  
var iepazīties 

www.madona.lv vai  
klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā

Madonas novada pašvaldības domes 16. februāra 
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par projekta 
līdzfinansējuma 
nodrošināšanu
Nolemj apstipri-

nāt projekta “Lubānas mitrā-
ja informācijas centra (LMIC) 
ekspozīcijas koncepcijas iz-
strāde un īstenošana” ko-
pējās izmaksas 18 755 eiro, 
t.sk. Zivju fonda finansējums  
16 879,50 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
1 875,50 eiro.

Projekta ietvaros ekspozī-
cijas koncepts ietvers 4 tēmas: 
Lubāna mitrāja dabas vērtības 
un mitrāji, Lubāna ezers (iz-
veidošanās, hidrotehniskā bū-
ve, iedambēšana, zvejošanas/
makšķerēšanas tradīcijas), zi-
vis un zivju resursi un Vi-
des objekta izveidi ezera/zivs 
LMIC teritorijā. 

Galvenā informācijas cen-
tra mērķgrupas ir ģimenes ar 
bērniem. Ekspozīcijā tiks no-
drošināta interaktivitāte, lai 
bērniem būtu iespēja pētīt un 
aiztikt spēles ar rokām, pa-
šiem iesaistīties un līdzdarbo-
ties. Ekspozīcijas izveidē pa-

redzēts izmantot ekoloģisku 
materiālu. Ekspozīcijas izvei-
dei paredzēts iegādāties: gal-
dus, krēslus (30 personām), vi-
deoekrānu, kas tiks izmantots 
semināru un izglītojošo akti-
vitāšu īstenošanai. Vides ob-
jektu paredzēts izvietot 100 m 

no informācijas centra, pastai-
gu vietas zonā pie Lubāna eze-
ra. Vides objekts ir stacionārs 
ar iekļaujošu izglītojošu risi-
nājumu. 

Par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu 
mācību līdzekļu iegādei

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 220 eiro apmērā mācī-
bu līdzekļu un mācību litera-
tūras iegādei Kristiāna Dāvida 
pamatskolai 2021. gada I pus-
gadam no pašvaldības budže-
tā šim mērķim paredzētajiem 
līdzekļiem. 

Nolemj piešķirt finansē-
jumu 26 826 eiro apmērā Ma-
donas novada pašvaldības 
pirmsskolas, vispārējās pama-
ta un vispārējās vidējās izglī-
tības iestāžu mācību līdzekļu 

iegādei 2021. gada I pusga-
dam no pašvaldības budžetā 
šim mērķim paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj ar 01.02.2021. veikt 
šādus grozījumus ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
30.12.2020. lēmumu Nr. 564 
“Par Madonas novada pašval-
dības pagasta pārvalžu, Mado-
nas pilsētas un to iestāžu un 
Madonas novada pašvaldības 
centrālās administrācijas ama-
ta vienību sarakstu apstiprinā-
šanu” apstiprinātajā J. Norviļa 
Madonas Mūzikas skolas ama-
ta vienību sarakstā: profesio-
nālās ievirzes skolotājs, profe-
sijas kods 232002, no 4,25 uz 3 
amatu vienībām, ar amatalgas 
likmi no 790 eiro mēnesī.

3. kārta. Skolas I mācību korpu-
sa un savienojošo gaiteņu atjau-

nošana” būvdarbu līguma izpil-
dei.
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Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
19.01.2021. lēmumu 

Nr. 3 (protokols Nr. 2, 2. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu,   likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
25.2 pantu, Ministru kabineta 
15.11.2005. noteikumu Nr. 857 
“Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 22., 27., 
30., 31., 31.1 punktu, Ministru 
kabineta 26.06.2018. noteikumu 
Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi” 78., 93. punktu, 
Ministru kabineta 30.10.2018. 
noteikumu Nr. 667 “Adopcijas 
kārtība” 54.2. apakšpunktu. 
Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk tekstā – noteiku-
mi) nosaka Madonas novada 
pašvaldības (turpmāk tekstā 
– pašvaldība) pabalstu veidus, 
apmēru, pieprasīšanas un pie-
šķiršanas kārtību pilngadību 
sasniegušam bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam 
bērnam (turpmāk tekstā – bā-
renis) pēc ārpusģimenes aprū-
pes beigšanās, bārenim, kurš 
ievietots aizbildnībā vai audžu-
ģimenē, un audžuģimenei (t.sk. 
specializētajai audžuģimenei).

2. Tiesības saņemt notei-
kumos paredzētos pabalstus ir 
bārenim, par kura ārpusģime-
nes aprūpi lēmumu ir pieņēmu-
si Madonas novada bāriņtiesa 
(turpmāk – Bāriņtiesa), un au-
džuģimenei, kurā bērnu ievie-
tojusi Madonas novada bāriņ-
tiesa. 

3. Pašvaldības noteikto pa-
balstu piešķiršanu un izmak-
su organizē Madonas novada 
pašvaldības Sociālais dienests 
(turpmāk tekstā – Sociālais 
dienests), savā darbībā ievēro-
jot spēkā esošo normatīvo ak-
tu prasības un šos noteikumus. 

4. Sociālais dienests lēmu-
mu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu 
pieņem 10 darba dienu laikā no 
dienas, kad saņemts bāreņa ie-
sniegums un/vai visi lēmuma 
pieņemšanai nepieciešamie 
dokumenti.

5. Ja bārenim nav tiesības 
uz pieprasīto pabalstu, Sociā-
lais dienests atsaka pabalsta 
piešķiršanu, lēmumā norādot 
atteikuma pamatojumu, lēmu-
ma apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtību.

6. Pabalsti bārenim pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās:

6.1. vienreizējs pabalsts 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

6.2. vienreizējs pabalsts sa-
dzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei;

6.3. pabalsts ikmēneša izde-

vumiem; 
6.4. mājokļa pabalsts.
7. Pabalsts izglītībai bāre-

nim audžuģimenē vai aizbild-
nībā. 

8. Pabalsti audžuģimenēm:  
8.1. pabalsts bērna uzturam;
8.2. pabalsts apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei.
9. Atlīdzība par audžuģime-

nes un ģimenes pirmsadopcijas 
periodā pienākumu pildīšanu. 

II. Pabalsti bārenim pēc 
ārpusģimenes aprūpes 
beigšanās

10. Vienreizējs pabalsts pat-
stāvīgas dzīves uzsākšanai.

10.1. Pabalsta apmērs – 
218,00 euro, personai ar inva-
liditāti kopš bērnības – 327,00 
euro.

10.2. Pabalstu ir tiesības sa-
ņemt no dienas, kad bārenim 
beigusies ārpusģimenes aprūpe 
audžuģimenē vai pie aizbildņa.

11. Vienreizējs pabalsts sa-
dzīves priekšmetu un mīkstā 
inventāra iegādei. 

11.1. Pabalsta apmērs – 
820,05 euro.

11.2. Pabalstu ir tiesības sa-
ņemt no dienas, kad bārenim 
beigusies ārpusģimenes aprūpe 
audžuģimenē vai pie aizbildņa.

11.3. Pabalstu Sociālais 
dienests var izsniegt sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventā-
ra veidā.

12. Pabalsts ikmēneša izde-
vumiem.

12.1. Pabalsta apmērs – 
109,00 euro, personai ar inva-
liditāti kopš bērnības – 163,00  
euro.

12.2. Pabalstu ir tiesības 
saņemt pilngadību sasniegu-
šam bārenim līdz 24 gadu ve-
cumam, kurš sekmīgi turpina 
mācības vispārējās vai profe-
sionālās izglītības iestādē vai 
studijas augstākās izglītības 
iestādē vai koledžā, ir sekmīgs 
tās audzēknis.

12.3. Izziņu par sekmēm So-
ciālais dienests pieprasa no iz-
glītības iestādes, augstskolas 
vai koledžas ne mazāk kā 2 rei-
zes mācību gadā.

12.4. Pabalsta izmaksu ap-
tur, ja mācības vai studijas tiek 
pārtrauktas. Pilngadību sasnie-
gušajam bārenim par mācību 
vai studiju pārtraukšanu ir pie-
nākums nekavējoties informēt 
Sociālo dienestu.

12.5. Pabalstu izmaksā līdz 
kārtējā mēneša 15. datumam.

13. Mājokļa pabalsts.
13.1. Pabalsts paredzēts ar 

mājokļa lietošanu saistīto ik-
mēneša izdevumu apmaksai 
pilngadību sasniegušam bāre-
nim.

13.2. Pabalstu piešķir paš-
valdības 22.12.2015. saistošo 
noteikumu Nr. 15 “Par dzīvok-
ļa pabalstu bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecā-
ku gādības” noteiktajā kārtībā.

III. Pabalsts izglītībai 
bārenim audžuģimenē vai 
aizbildnībā

14.1. Pabalsts tiek piešķirts 

bārenim, kurš ievietots aiz-
bildnībā vai audžuģimenē un 
ir obligātās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes, vispārizglītojošās 
skolas vai vidējās profesionālās 
mācību iestādes audzēknis. 

14.2. Pabalsta apmērs – 45 
euro vienreiz gadā.

14.3. Pabalsta piešķiršanas 
pamats ir iesniegums.

IV. Pabalsti audžuģimenei

15. Pabalsts bērna uzturam.
15.1. Pabalstu piešķir, pa-

matojoties uz pašvaldības un 
audžuģimenes noslēgtu līgu-
mu par bērna ievietošanu au-
džuģimenē.

15.2. Pabalsta piešķirams 
valstī noteikto divu minimālo 
uzturlīdzekļu apmērā, ņemot 
vērā bērna vecumu.

15.3. Pabalstu aprēķina 
un piešķir, sākot ar dienu, kad 
bērns ievietots audžuģimenē. 
Par nepilnu mēnesi pabalsta 
apmērs tiek aprēķināts propor-
cionāli dienu skaitam, ko bērns 
pavada audžuģimenē.  

15.4. Pabalstu izmaksā līdz 
kārtējā mēneša 15. datumam, 
pirmreizēji – 10 darba dienu 
laikā pēc līguma noslēgšanas.

15.5. Pabalsta izmaksu pār-
trauc:

15.5.1. ja beidzas līgumā no-
teiktais termiņš;

15.5.2. ja Bāriņtiesa ir pie-
ņēmusi lēmumu par bērna uz-
turēšanās audžuģimenē izbeig-
šanu.

15.6. Audžuģimenei, kura 
saņem pabalstu bērna uzturam, 
ir pienākums informēt Sociālo 
dienestu par apstākļiem, kas 
var būt par pamatu pabalsta iz-
maksas pārtraukšanai.

16. Pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei.

16.1. Vienreizējā pabalsta 
apģērba un mīkstā inventāra ie-
gādei apmērs ir 150 euro, ievie-
tojot bērnu audžuģimenē. 

16.2. Ikgadējā pabalsta bēr-
na apģērba un mīkstā inventā-
ra iegādei apmērs ir 100 euro 
gadā.

16.3. Pabalstu piešķir, pa-
matojoties uz pašvaldības un 
audžuģimenes noslēgtu līgu-
mu par bērna ievietošanu au-
džuģimenē.

16.4. Ikgadējo pabalstu So-
ciālais dienests piešķir, apseko-
jot audžuģimeni dzīvesvietā un 
novērtējot bērna vajadzības.

16.5. Ja bērns ievietots citas 
pašvaldības administratīvā te-
ritorijā dzīvojošā audžuģime-
nē, Sociālais dienests pieprasa 
atzinumu par bērna vajadzībām 
tās pašvaldības sociālajam die-
nestam, kuras teritorijā audžu-
ģimene ir deklarējusi dzīves-
vietu.

16.6. Pabalsta vietā Sociā-
lais dienests var izsniegt apģēr-
bu, apavus un citas bērnam ne-
pieciešamas lietas.

16.7. Ja bērns audžuģimenē 
ievietots uz laiku, kas ir īsāks 
par mēnesi, novērtējot pabal-
sta nepieciešamību atbilsto-
ši bērna vajadzībām, Sociālais 
dienests samazina pabalsta  

apmēru.
16.8. Ja bērns pārtrauc uz-

turēties audžuģimenē, par paš-
valdības līdzekļiem iegādā-
tais apģērbs, apavi, rotaļlietas, 
mīkstais inventārs, kā arī per-
soniskās mantas, kuras bērns 
paņēmis līdzi no iepriekšējās 
dzīvesvietas, paliek viņa lieto-
šanā. 

16.9. Sociālais dienests ir 
tiesīgs pieprasīt audžuģimenei 
sniegt pārskatu par pašvaldības 
piešķirto līdzekļu izlietojumu.

17. Atlīdzība par audžuģi-
menes pienākumu pildīšanu.

17.1. Ja bērns tiek ievietots 
audžuģimenē vai ģimenē pirm-
sadopcijas periodā uz laiku, 
kas ir mazāks par vienu mēne-
si, tad audžuģimenei vai ģime-
nei pirmsadopcijas periodā pie-
šķir un izmaksā atlīdzību. 

17.2. Atlīdzības apmēru no-
saka proporcionāli dienu skai-
tam, pamatojoties uz Ministru 
kabineta noteikto atlīdzības 
apmēru mēnesī.

IV. Lēmuma paziņošanas, 
apstrīdēšanas  un 
pārsūdzēšanas kārtība

18. Par pieņemto lēmumu 
Sociālais dienests bāreni infor-
mē rakstveidā Paziņošanas li-
kumā noteiktajā kārtībā.

19. Sociālā dienesta lēmu-
mu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu 
var apstrīdēt pašvaldības do-
mē. Domes lēmumu var pārsū-
dzēt tiesā Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

20. Noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Madonas novada pašval-
dības informatīvajā izdevumā 
„Madonas Novada Vēstnesis”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas, t.i., 2021. gada 
17. martā. 

Paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

 � pašlaik pašvaldības no-
drošināto materiālo atbalstu 
bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušajiem bērniem un 
audžuģimenēm, to apmērus 
un saņemšanas nosacījumus 
nosaka Madonas novada paš-
valdības 2018. gada 31. oktob-
ra saistošie noteikumi Nr. 15 
“Par Madonas novada pašvaldī-
bas sociālajiem pabalstiem” un 
2018. gada 31. oktobra saistošie 
noteikumi Nr. 16 “Par materiā-
lās palīdzības pabalstiem Ma-
donas novadā”;

 �  Labklājības ministrijas ie-
teikums ir izstrādāt jaunus no-
teikumus, lai minēto grupu at-
balsta pabalsti būtu vienkopus; 

 � noteikumos jāiekļauj 
2021. gada 1. janvārī spēkā stā-
jušos normatīvo aktu prasības;

 � saistošo noteikumu pro-
jektā ir ietverts gan Ministru 
kabineta noteikumos paredzē-
tais materiālais atbalsts, kas 
pašvaldībai jāsniedz bāreņiem 
un bez vecāku gādības paliku-

šiem bērniem un audžuģime-
nēm, gan pašvaldības palīdzī-
ba, kas šajā jomā tiek sniegta 
pēc pašvaldības iniciatīvas.

Īss projekta satura izklāsts
 � pilnvarojums izstrādāt 

saistošos noteikumus izriet no 
šādiem normatīvajiem aktiem: 
likuma “Par pašvaldībām” 43. 
panta trešā daļa,  Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likuma 12. pan-
ta ceturtā daļa, likuma “Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” 25.2 pants, Minis-
tru kabineta 15.11.2005. notei-
kumu Nr. 857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikuša-
jam bērnam, kurš ir ārpusģime-
nes aprūpē, kā arī pēc ārpusģi-
menes aprūpes beigšanās” 22., 
27., 30., 31., 31.1 punkts, Minis-
tru kabineta 26.06.2018. notei-
kumu Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi” 78., 93. punkts, Mi-
nistru kabineta 30.10.2018. no-
teikumu Nr. 667 “Adopcijas kār-
tība” 54.2. punkts;

 � saistošie noteikumi tiek 
pieņemti no jauna. Saistošie 
noteikumi nosaka Madonas 
novada pašvaldības materiālās 
palīdzības veidus, apmēru, pie-
prasīšanas un piešķiršanas kār-
tību pilngadību sasniegušam 
bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās, 
bārenim, kurš ievietots aizbild-
nībā vai audžuģimenē, un au-
džuģimenei (t.sk. specializēta-
jai audžuģimenei);

 � paredzēts, ka saistošie no-
teikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas izde-
vumā “Madonas Novada Vēst-
nesis”.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu.

Prognozējams, ka saistošo 
noteikumu īstenošana palieli-
nās pašvaldības izdevumus so-
ciālajai palīdzībai, jo palieli-
nājušies piešķiramo pabalstu 
apmēri.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā.

 � mērķgrupa, uz kuru at-
tiecināms saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir bāre-
ņi un bez vecāku gādības pali-
kuši bērni, par kuru ārpusģime-
nes aprūpi lēmumu pieņēmusi 
Madonas novada bāriņtiesa, un 
audžuģimenes, kurās ar Mado-
nas novada bāriņtiesas lēmumu 
ievietoti bērni un kurām no-
slēgts līgums par bērna ievie-
tošanu audžuģimenē;

 � noteikumu tiesiskais re-
gulējums tieši neietekmēs uz-
ņēmējdarbības vidi.

Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.

Līdzšinējās administratīvās 
procedūras saistošie noteikumi 
nemaina.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

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

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 16

Madonas novada pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei
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Lai radioloģijas nodaļa varētu veikt 
kvalitatīvus, mūsdienām atbilstošus 
digitalizētus mamogrāfijas izmeklējumus 
ERAF projekta “Madonas novada 
pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” 
infrastruktūras uzlabošana”, ident.  
Nr. 9.3.2.0/18/I/022 ietvaros, slimnīca ir 
iegādājusies digitālo mamogrāfijas iekārtu. 
Iegādātā iekārta spēs nodrošināt ar augstu 
izšķirtspēju izmeklējuma attēliem.

Digitālo mamogrāfijas iekārtu pro-
jekta ietvaros ir piegādājusi SIA “Ame-
rikas Baltijas Tehnoloģiju Korporācija” 
par kopējo summu EUR 120 758,00, t.sk. 
pievienotās vērtības nodoklis.

Projekta īstenošanas gaitā ir radies 
ietaupījums, kā rezultātā Madonas no-
vada pašvaldības SIA “Madonas slim-
nīca” ir veikusi grozījumus projektā un 
sadarbības iestāde Centrāla finanšu un 

līgumu aģentūra ir saskaņojusi lapa-
roskopa iekārtas ar pilnu komplektāci-
ju iegādi, ko sākotnēji projekta ietvaros 
nebija paredzēts iegādāties. 

Informāciju sagatavoja  
INDRA KĀRKLIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
SIA “Madonas slimnīca” 

ERAF projekta vadītāja

12. martā rīkotās Madonas 
novada pašvaldības pārstāvju, 
SIA “Madonas slimnīca” 
vadības un Vakcinācijas 
projekta vadītājas Evas 
Juhņēvičas tiešsaistes tikšanās 
laikā panākta vienošanās, ka 
Madonas novadā līdztekus 
jau esošajiem vakcinācijas 
kabinetiem (ģimenes ārstu 
prakšu vietās) un Madonas 
slimnīcā plānots izveidot 
papildus vakcinācijas punktu 
novada iedzīvotājiem, kurā 
vakcināciju būs iespējams veikt 
ātrākā tempā lielākam cilvēku 
skaitam. 

Pašvaldība šādu risināju-
mu savlaicīgi plāno, reaģējot 
uz biroja informāciju par vai-
rāk kā viena miljona vakcīnu 
piegādi aprīlī – maijā, prog-
nozējot iespējamu vakcināci-
jas jaudas trūkumu.

Svarīgākie fakti:

 � Masu vakcinācijas punkts 
atradīsies Madonas pilsētas 
Sporta centrā (Gaujas iela 13, 
Madona). 

 � Madonas novada pašval-
dība, saskaņā ar Vakcinācijas 
projekta biroja lūgumu, masu 
vakcinācijas punktu iekārtos 
līdz 1. aprīlim. 

 � Madonas novada pašval-
dība nodrošinās telpas, to ie-
kārtojumu, pieejamību un sa-
biedrisko kārtību. 

 � Vakcinācijas projekta bi-

Madonas pilsētas sporta centrā ierīkos 
masu vakcinācijas punktu

rojs nodrošinās vakcinācijas 
personālu, informatīvo atbal-
stu. Vakcīnu daudzumu pēc 
vakcinācijas veicēja pieprasī-

juma apstiprina SPKC un pie-
gādā zāļu lieltirgotavas.

 � Masu vakcinācijas pun-
ktā vakcināciju varēs veikt tie 

iedzīvotāji, kas būs reģistrēju-
šies vakcinācijai un saņēmu-
ši norīkojumu uz šo vakcināci-
jas punktu.

ERAF projekts “Madonas novada pašvaldības  
SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras 
uzlabošana”

 � Vakcinācijas process Ma-
donas novadā turpināsies arī 
ģimenes ārstu praksēs un Ma-
donas slimnīcā.

Papildu informējam, ka 
naktī uz 12. martu Madonas 
slimnīca saņēma pirmās 50 
no 200 pasūtītajām vakcīnām 
senioru vakcinācijai. Jaunu 
vakcīnu piegāde, saskaņā ar 
Vakcinācijas projekta biroju 
plānota pēc nedēļas.

Atgādinām, ka pieteikties 
vakcīnai var elektroniski viet-
nē www.manavakcina.lv, zva-
not 8989, vai pie sava ģimenes 
ārsta, ja tas ir iesaistījies vak-
cinācijas procesa nodrošinā-
šanā. Ar Covid-19 vakcinācijas 
kabinetu karti var iepazīties, 
apmeklējot saiti https://www.
vmnvd.gov.lv/lv/covid-19-vakci-
nacijas-kabinetu-karte .

Pateicamies Madonas no-
vada iedzīvotājiem par izprat-
ni, Madonas novada ārstniecī-
bas personālam par atsaucību 
un visām iesaistītajām iestā-
dēm par mērķtiecīgiem cen-
tieniem pēc iespējas kvalita-
tīvāk nodrošināt vakcināciju. 
Masu vakcinācijas punkta iz-
veide Madonā un sekmīga tā 
darbība būs vēl viens būtisks 
solis pretim ātrākai iziešanai 
no pandēmijas. 

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko  

attiecību speciālists
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Sociālā dienesta darbības 
mērķis ir palīdzēt novada 
administratīvajā teritorijā 
dzīvesvietu deklarējušām 
personām, ģimenēm un personu 
grupām atrisināt vai mazināt 
sociālās problēmas, attīstot 
pašas personas resursus un 
iesaistot atbalsta sistēmas, 
sniegt materiālu atbalstu krīzes 
situācijās nonākušām ģimenēm 
(personām), lai apmierinātu 
to pamatvajadzības un 
veicinātu darba spējīgo personu 
līdzdarbību savas situācijas 
uzlabošanā, veikt profesionālu 
sociālo darbu ar ģimenēm, kuras 
audzina bērnus, kā arī attīstīt 
un sniegt iedzīvotājiem sociālos 
pakalpojumus, pamatojoties 
uz sociālā darbinieka veiktu 
personas individuālo vajadzību 
novērtējumu.

Madonas novada vērtība ir 
ģimenes ar bērniem. Līdz šim 
bērniem brīvpusdienas bija vi-
sās novada skolās, bet nu jau arī 
visiem bērniem, kuri apmek-
lē pirmsskolas izglītības iestā-
des. Liels atbalsts tiek sniegts 
ģimenēm ar bērniem, piešķi-
rot vienreizēju pabalstu bērnu  
izglītībai, kas ir ne tikai trūcī-
go un maznodrošināto ģimeņu 
bērniem (2020. gadā izmaksāti 
pabalsti 120 ģimenēm), bet arī 
daudzbērnu ģimenēm (2020. 
gadā piešķirti pabalsti 221 ģi-
menei). 

Liels atbalsts tiek sniegts 
ģimenēm, kurās piedzimst bēr-
niņš, tām dienests piešķir vien-
reizēju pabalstu 200 eiro apmē-
rā. Savukārt, nākotnē (gaidām 
saistošo noteikumu grozījumu 
apstiprinājumu no VARAM) tas 
būs 300 eiro apmērā. Skaitļos ar 
izmaksātajiem pabalstiem ša-
jā sadaļā novads izskatās šādi: 
2019. gadā dzimuši 190 bērni, 
izmaksāti 38 000 eiro un 2020. 
gadā  dzimuši 224 bērni, izmak-
sāti 44 800 eiro.

Jauns atbalsta veids Ma-
donas novada iedzīvotājiem ir 
mājokļa pielāgošanas pabalsts, 
kuru piešķir personām ar funk-
cionālajiem traucējumiem, ku-
riem ir apgrūtināta pārvieto-
šanās un ir noteikta 1. un 2. 
invaliditātes grupa, un bērniem 
ar invaliditāti dzīves kvalitā-
tes uzlabošanai, piemēram, lai 
veiktu pašaprūpi, ierīkojot du-
šas vai vannas telpu. 

Dienests turpina piešķirt un 
izmaksāt sociālās palīdzības 
pabalstus, kas ir pamata pabal-
sti (GMI un mājokļa pabalsts), 
kurus nosaka normatīvie akti, 
kā arī citus pašvaldības inicia-
tīvas materiālās palīdzības pa-
balsti. 2020. gadā sociālais die-
nests ir izmaksājis pabalstus 
689 776,60 eiro apmērā (2019. 
gadā – 616 884,71 eiro).

Madonas novada pašvaldī-
bas Sociālais dienests nodro-
šina sociālos pakalpojumus at-
bilstoši novada iedzīvotāju 
vajadzībām un saskaņā ar paš-
valdības fi nansiālajām iespē-
jām. Sociālie pakalpojumi – pa-
sākumu kopums, kas vērsts uz 
to personu pamatvajadzību ap-
mierināšanu, kurām ir objektī-
vas grūtības aprūpēt sevi vecu-
ma vai funkcionālo traucējumu 
dēļ, un ietver sevī pakalpojumus 

Finansējums sociālajai aizsardzībai

Sociālajai aprūpei un rehabilitācijai              Sociālās aprūpes centriem, pansionātiem               Sociālajiem pabalstiem

2 813 380 EUR

980 669

295 376

630 000
517 600

1 076 780

640 000 577 057

1 259 962

789 946

2019. gadā
3 109 274 EUR 3 522 202 EUR

2020. gadā 2021. gadā

Izmaksāti pabalsti
2018

Pabalstus saņēmušas 
3244 ģimenes; (4857 personas) 594 353 EUR

2019 Pabalstus saņēmušas 
3789 ģimenes (5384 personas) 616 885 EUR

Pabalstus saņēmušas 
3109 ģimenes (4644 personas) 689 776 EUR2020

Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pārskats
personas dzīvesvietā vai ilgsto-
šas sociālās aprūpes institūcijās.

Sociālās aprūpes un rehabi-
litācijas pakalpojumus institū-
cijā Madonas novads nodrošina 
Barkavas pansionātā (42 vietas), 
Dzelzavas pansionātā (30 vietas, 
no tām 10 sociālās gultas), Ļau-
donas pansionātā (32 vietas), 
Mārcienas pansionātā (61 vieta) 
un Bērnu un jauniešu ārpusģi-
menes aprūpes un atbalsta cen-

trā “Ozoli”. 2020. gadā ar Mado-
nas novada pašvaldības Sociālā 
dienesta lēmumu Madonas no-
vada pansionātos ievietotas 57 
personas. Kopējais novada pan-
sionātos pakalpojumu saņēmu-
šo personu skaits  ir 222. Bērnu 
un jauniešu ārpusģimenes ap-
rūpes un atbalsta centrs “Ozo-
li” 2020. gadā nodrošināja pa-
kalpojumu 19 bērniem (vietu 
skaits – 24).

Pašvaldības četros pansio-
nātos ir ieguldīti daudz mate-
riālo līdzekļu, lai sakārtotu un 
uzlabotu infrastruktūru, kur 
viennozīmīgi ieguvēji ir klienti 
un arī darbinieki: Ļaudonā tika 
izbūvēts lifts, Barkavā – sakār-
tota ventilācijas sistēma, Dzel-
zavā – izveidotas sociālās gultas 
un Mārcienā – blakus pansionā-
ta ēkai bijušās pamatskolas tel-
pās plānojam izveidot Demen-
ces nodaļu, kā arī gultas vietas 
klientiem pēc pārciestām sma-
gām slimībām, lai atveseļotos, 
ja nevar to nodrošināt mājas 
apstākļos. Sapņojām par dažām 
gultas vietām paliatīvajai aprū-
pei, bet šis laiks ieviesa korek-
cijas, tāpēc izveidojām gultas 
vietas pansionātu iemītnie-
kiem, kuri saslima ar Covid-19. 
Novads ir uzsācis realizēt plānu 
Barkavas pansionātam izveidot 
fi liāli Rupsalā.

Sociālais dienests organi-
zē un nodrošina aprūpes mā-
jās pakalpojumu pensijas vecu-
ma personām un personām ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
kuras vecuma un veselības stā-
vokļa dēļ nav spējīgas sevi aprū-

pēt un apmierināt pamatvaja-
dzības. Šo pakalpojumu novads 
ir deleģējis biedrībai “Latvijas 
Samariešu apvienība”. Viņi bi-
ja liels atbalsts krīzes situācijā, 
kad klientus nevarējām ievietot 
pansionātos. 2020. gadā aprū-
pes mājās pakalpojumu saņēma 
266 novada iedzīvotāji. Par so-
ciālās aprūpes mājās pakalpoju-
mu klienti veic līdzmaksājumu. 
Trūcīgas personas ir atbrīvotas 

no līdzmaksājuma, bet mazno-
drošinātas – veic līdzmaksāju-
mu 50% apmērā. 

2020. gadā ar  kāpurķēžu pa-
cēlāju komplektā ar ratiņkrēslu 
pakalpojums pēc klienta pie-
prasījuma sniegts 19 personām. 
Ar  3 personām ir noslēgti lieto-
juma līgumi par kāpurķēžu pa-
cēlāja komplektā ar ratiņkrēslu  
nodošanu bezatlīdzības lieto-
šanā.

Novada iedzīvotājiem ar 
kustību traucējumiem un tiem, 
kuri pārvietojas ratiņkrēslos, 
tiek nodrošināts transporta pa-
kalpojums nokļūšanai uz/no 
ārstniecības iestādēm. Ar do-
mes lēmumu ir pieņemta jauna 
kārtība, kā tiek sniegts atbalsts 
Madonas novada iedzīvotājiem, 
ja pašu spēkiem tas nav iespē-
jams.

Cilvēkiem ar invaliditāti tiek 
nodrošināti asistenta pakalpo-
jumi. Tie paredzēti cilvēkiem 
ar invaliditāti (1. un 2. grupa), 
kuriem vajadzīgs atbalsts, pār-
vietojoties ārpus mājokļa, lai 
nokļūtu vietā, kur viņi mācās, 
strādā, saņem pakalpojumus 
(piemēram, darbavieta, dienas 
centrs, poliklīnika, valsts ies-
tādes u.c.). Pakalpojumu līdz 
40 stundām nedēļā apmaksā no 
valsts budžeta līdzekļiem. 2020. 
gadā Sociālais dienests 116 no-
vada iedzīvotājiem ar 1. un 2. 
grupas invaliditāti nodrošināja 
valsts apmaksātu asistenta pa-
kalpojumu. 

Turpinās sadarbība ar Lat-
vijas Sarkanā krusta Madonas 
komiteju. Madonas novada trū-

cīgās un maznodrošinātās māj-
saimniecības saņēma ES pār-
tikas preču un higiēnas un 
saimniecības preču komplek-
tus, ģimenes ar bērniem – arī 
skolas piederumu komplektus.

2020. gadā savu darbību 
turpināja dienas centrs “Bal-
tā ūdensroze”, kas ir reģistrēts 
zem nodibinājuma “Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznī-
cas Diakonijas centrs”. Pašval-

dība ir deleģējusi pārvaldes uz-
devumu – nodrošināt sociālā 
atbalsta un rehabilitācijas pa-
kalpojumu sniegšanu pilnga-
dīgām personām dienas centrā 
un sociālo funkcionēšanas spē-
ju atjaunošanas pakalpojumu 
ar izmitināšanu grūtniecēm 
un jaunajām māmiņām ar bēr-
niem krīzes situācijā.  Iepriek-
šējais gads gan ienesa daudzas 
korekcijas, un klātienes nodar-
bības nebija iespējamas, bet 
centrs turpināja sniegt zupas 
virtuves pakalpojumus un hi-
giēnas pakalpojumus (duša, 
pirts, veļas mazgāšana un žā-
vēšana). Projekta ietvaros tika 
izremontētas un iekārtotas tel-
pas, bet darbību gan vēl nav uz-
sācis pakalpojums grūtniecēm 
un jaunajām māmiņām ar bēr-
niem, kuras nonākušas krīzes 
situācijā.

Ar Madonas novada paš-
valdības apstiprināto kārtību, 
kādā piešķir Madonas novada 
pašvaldības fi nansētos sociālos 
pakalpojumus, terapijas – mū-
zikas terapija, smilšu terapija, 
montesori, logopēds, fi ziotera-
pija, siltās smiltis, ārstnieciskā 
masāža, saņēma 138 bērni un 
jaunieši. Īpašu uzmanību vēr-
šam uz to, ka šos sociālos pakal-
pojumus var saņemt arī bērni 
un jaunieši, kuriem nav noteik-
ta invaliditāte.

Pašvaldībā notiek aktīvs 
darbs, lai Eiropas Savienības 
līdzfi nansēto deinstituciona-
lizācijas (DI) projektu ietvaros 
saņemtu sociālos pakalpoju-
mus bērni un jaunieši ar funk-

cionāliem traucējumiem, kuri 
tika skrupulozi izvērtēti, kādi 
pakalpojumi nepieciešami. DI 
projekta ietvaros bērni un jau-
nieši un to likumiskie pārstāvji 
saņem atbalsta plānā piedāvā-
tos sociālos pakalpojumus. 

Madonas novada pašvaldī-
bā projekta “Vidzeme iekļauj“ 
ietvaros ir izvērtētas 32 piln-
gadīgas personas ar garīga rak-
stura traucējumiem. No tām 23 
personas saņem sociālās reha-
bilitācijas pakalpojumus. Sešas 
projektā izvērtētās personas 
saņem arī Dienas aprūpes cen-
tra pakalpojumu pie pakalpo-
juma sniedzēja kopienas centrā 
“Baltā ūdensroze”.

Madonas novada pašvaldī-
bā projekta “Vidzeme iekļauj” 
ietvaros ir izvērtēti 44 bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
no tiem 26  saņem sociālās re-
habilitācijas pakalpojumus pie 
dažādiem pakalpojumu snie-
dzējiem ne tikai Madonā, bet arī 
Cēsīs, Jēkabpilī, Rēzeknē, Rīgā. 
Projekta ”Vidzeme iekļauj” ie-
tvaros sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus var saņemt bēr-
na ar funkcionāliem traucēju-
miem likumiskie pārstāvji vai 
audžuvecāki, Madonā šo iespē-
ju ir izmantojuši 11 likumiskie 
pārstāvji.

2020. gada novembrī divas 
personas pārgāja uz dzīvi sa-
biedrībā un sāka saņemt sa-
biedrībā balstītus sociālos pa-
kalpojumus. Viens no klientiem 
saņem arī specializēto darb-
nīcu pakalpojumu, sabiedrī-
bā balstīti sociālie pakalpojumi 
tiek līdzfi nansēti no projekta 
“Vidzeme iekļauj”. 

Saņemt grupu dzīvokļa pa-
kalpojumu un pārcelties uz dzī-
vi Madonas novadā (pēc grupu 
dzīvokļa pakalpojuma izveides 
Madonas novadā) izteikušas vēl 
8 personas, kuras atrodas dažā-
dos VSAC Latvijā.

Turpinās darbs pie infra-
struktūras attīstības DI projek-
ta ietvaros, kas nodrošinās sep-
tiņus jaunus pakalpojumus. Ar 
šī projekta ieviešanu Madonas 
novadā tiks ļoti paplašināta un 
pilnveidota  sociālo pakalpoju-
mu sniegšanas sistēma, nodro-
šinot iespēju cilvēkiem kvalita-
tīvi dzīvot ārpus institūcijām, 
saņemot atbilstošus sabiedrībā 
balstītus pakalpojumus. Darba 
grupa 2020. gadā strādāja ļoti 
aktīvi, lai DI projekts tiktu rea-
lizēts.

Nobeigumā gribu vēstīt, ka 
šī gada budžetā sociālajai jo-
mai piešķirti 790 tūkstoši eiro 
(2020. gadā izlietojām gandrīz 
690 tūkstošu eiro). Tā kā sociālo 
pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumā vēl būs grozījumi 
pamata pabalstos (mājokļa pa-
balstā), tad domes deputāti lē-
ma nepieciešamības gadījumā 
budžetu pārskatīt. Skaitļi un 
iesāktie projekti liecina par to, 
ka Madonas novadā tiek domāts 
par atbalstu iedzīvotājiem, gan 
saņemot sociālo palīdzību, gan 
sociālos pakalpojumus. 

Informāciju sagatavoja 
ILZE FĀRNESTE,

Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta vadītāja p.i.
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Madonas novada pašvaldība, 
pamatojoties uz Centrālās 
vēlēšanu komisijas rakstu “Par 
izmaiņām vēlēšanu iecirkņu 
sarakstā”, ir pārskatījusi 
pašvaldības vēlēšanu iecirkņu 
sarakstu, vērtējot iecirkņu 
atrašanās vietu saistībā ar 
vīrusa infekcijas Covid-19 
izplatības ierobežošanu.

Izvērtējot esošos vēlēša-
nu iecirkņus, tiek mainīta vai-
rāku pašvaldības vēlēšanu ie-
cirkņu atrašanās vieta ņemot 
vērā vēlēšanu iecirkņu platī-
bu, iespēju organizēt vēlētā-
ju plūsmu, iespēju nodrošināt 
telpu vēdināšanu, kā arī pie-
kļuvi iecirknim personām ar 
kustību traucējumiem.

 
Tiek mainīta:

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 653 
atrašanās vieta no “Mado-
nas kultūras nama filiāle “Vi-
dzeme”” ar adresi Tirgus iela 
5, Madona, Madonas novads, 
uz “Sporta halle” ar adresi 
Gaujas iela 13, Madona, Mado-
nas novads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 658 
atrašanās vieta no “Aronas pa-
gasta pārvalde” ar adresi Me-
lioratoru iela 3, Kusa, Aronas 
pagasts, Madonas novads,  uz 
“Kusas pamatskola” ar adresi 
Skolas iela 3, Kusa, Aronas pa-
gasts, Madonas novads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 659 
atrašanās vieta no “Barkavas 
pagasta pārvalde” ar adresi Brī-
vības iela 9, Barkava, Barkavas 
pagasts, Madonas novads,  uz 
“Barkavas kultūras nams” ar 
adresi Brīvības iela 7, Barkava, 
Barkavas pagasts, Madonas no-
vads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 660 
atrašanās vieta no “Bērzau-

nes pagasta pārvalde” ar adre-
si Aronas iela 1, Sauleskalns, 
Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads, uz “Sauleskalna tau-
tas nams” ar adresi Aronas ie-
la 1, Sauleskalns, Bērzaunes 
pagasts, Madonas novads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 667 
atrašanās vieta no “Liezēres pa-
gasta pārvalde” ar adresi  “Ozol-
kalns” Liezēre, Liezēres pagasts, 
Madonas novads, uz “Liezēres 
pamatskola”  ar adresi Jaunat-
nes iela 6, Ozoli, Liezēres pa-
gasts, Madonas novads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 670 
atrašanās vieta no “Mētrie-
nas pagasta pārvalde” ar ad-
resi  Mētru iela 1, Mētriena, 
Mētrienas pagasts, Madonas 
novads,  uz “Tautas nams”  ar 
adresi Tautas iela 1, Mētriena, 
Mētrienas  pagasts, Madonas 
novads;

 � vēlēšanu iecirkņa Nr. 673 
atrašanās vieta no “Praulie-
nas pagasta pārvalde” ar ad-
resi  Kalna iela 2, Prauliena, 
Praulienas pagasts, Madonas 
novads,  uz “Praulienas pa-
matskola”  ar adresi  “Pilsdār-
zi”, Prauliena,  Praulienas pa-
gasts, Madonas novads.

 
Piekļuve personām ar kustību 
traucējumiem tiek nodrošinā-
ta visos vēlēšanu iecirkņos, 
izņemot:

Nr. 954 – “Jāņukalna Tau-
tas Nams”, Jāņukalns, Kalsna-
vas pag., Madonas nov.

Nr. 669  – Mārcienas pagas-
ta pārvaldē, Jaunā iela 1, Mār-
ciena, Mārcienas pag., Mado-
nas nov.

Papildus informācija –
vēlēšanu komisijas 
priekšsēdētāja EVITA ZĀLE  
evita.zale@madona.lv; 
t.26486811

Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas maiņu

KUSAS PAMATSKOLA
Skolas iela 3, Kusa, 
Aronas pag., Madonas nov.  
Nr. 658      
  
BARKAVAS  
KULTŪRAS NAMS
Brīvības iela 7, Barkava, 
Barkavas pag., Madonas nov.  
Nr. 659  

SAULESKALNA  
TAUTAS NAMS
Aronas iela 1, Sauleskalns,  
Bērzaunes pag., Madonas nov.  
Nr. 660  

CESVAINES  
KULTŪRAS NAMS
Pils iela 8, Cesvaine,  
Cesvaines nov.   
Nr. 655  

DEGUMNIEKU  
TAUTAS NAMS
Skolas iela 4, Degumnieki, 
Ošupes pag., Madonas nov.  
Nr. 672  

DZELZAVAS  
KULTŪRAS NAMS
“Kultūras nams”, Dzelzava, 
Dzelzavas pag., Madonas nov. 
Nr. 661  

ĒRGĻU SAIETA NAMS
Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag., 
Ērgļu nov. 
Nr. 662  

ĢIMENES ATBALSTA CENTRA 
«ZĪĻUKS» ZĀLE  
«JAUNOZOLIŅI»
“Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, 
Sausnējas pag., Ērgļu nov.  
Nr. 675  

JĀŅUKALNA  
TAUTAS NAMS
“Jāņukalna Tautas Nams”, 
Jāņukalns, Kalsnavas pag.,  
Madonas nov.
Nr. 954

JUMURDAS 
PAGASTA PĀRVALDE
Ezera iela 2, Jumurda, 
Jumurdas pag., Ērgļu nov.   
Nr. 664  

KALSNAVAS  
KULTŪRAS NAMS
Vesetas iela 8, Jaunkalsnava,  
Kalsnavas pag., 
Madonas nov.  
Nr. 665  

KRAUKĻU SKOLA
“Kraukļu Skola”, Cesvaines 
pag., Cesvaines nov.  
Nr. 953  

ĻAUDONAS  
KULTŪRAS NAMS
Dzirnavu iela 7, Ļaudona, 
Ļaudonas pag., Madonas nov.  
Nr. 668  

LAZDONAS  
PAGASTA PĀRVALDE
Meža iela 2, Lazdona, Lazdonas 
pag., Madonas nov.  
Nr. 666  

LIEZĒRES PAMATSKOLA
Jaunatnes iela 6,  Ozoli, 
Liezēres pag., Madonas nov.  
Nr. 667  
  
LUBĀNAS  
PILSĒTAS KLUBS
Tilta iela 14, Lubāna,  
Lubānas nov. 
Nr. 656  

SPORTA HALLE
Gaujas iela 13, Madona,  
Madonas novads 
Nr. 653  

MADONAS  
KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 12, Madona,  
Madonas nov. 
Nr. 654  

MĀRCIENAS  
PAGASTA PĀRVALDE
Jaunā iela 1, Mārciena,  
Mārcienas pag., Madonas nov.
Nr. 669

MĒTRIENAS  
TAUTAS NAMS
Tautas iela 1, Mētriena,  
Mētrienas pag., Madonas nov. 
Nr. 670  

PRAULIENAS  
PAMATSKOLA 
“Pilsdārzi”, Prauliena,  
Praulienas pag.,  
Madonas nov. 
Nr. 673  

SAIKAVAS  
TAUTAS NAMS
“Buzula”, Praulienas pag., 
Madonas nov. 
Nr. 961  

SARKAŅU  
PAGASTA PĀRVALDE
“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu 
pag., Madonas nov.  
 Nr. 674  

VESTIENAS  
PAGASTA PĀRVALDE
“Pagastmāja”, Vestiena, 
Vestienas pag., Madonas nov.  
Nr. 677  

Madonas novada pašvaldības iecirkņi  
2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Šī gada aprīlī noslēdzas Eiropas 
Komisijas informācijas punktu 
projekta aktivitāšu periods. 
Neskatoties uz pandēmijas 
radītajiem ierobežojumiem, 
plānotās Europe Direct 
informācijas centru (EDIC) 
aktivitātes Madonā notiek.

EDIC Madonā mērķis ir no-
drošināt visiem iedzīvotājiem 
viegli pieejamu informāciju 
par dažādām Eiropas Savie-
nības darbības jomām, Eiro-
pas dalībvalstīm un aktuāliem 
jautājumiem. 

Aktualitāšu informācija no 
dažādiem avotiem pieejama, 
apmeklējot tīmekļvietni www.
biblioteka.madona.lv.

Janvārī  notika  interaktīva 
nodarbība – motivācijas stun-
da skolēniem “Domājam zaļi”. 
Lai ieinteresētu bērnus pievēr-
sties zaļākam dzīvesveidam, 
tiešsaistes platformā “Zoom”, 
Barkavas pamatskolas 6. kla-
ses skolēniem notika interak-
tīva stunda, kurā skolēni ne 
tikai iepazinās ar sagatavoto 

prezentāciju par zaļo domāša-
nu, bet arī paši piedalījās spēlē 
“Domā zaļi – dzīvo zaļi”.

Februārī, pateicoties Fran-
cijas institūtam Latvijā, uz 
Madonas novada bibliotēkas 
konferenču zāli atceļojusi in-
teraktīva izstāde “France eMo-
tion”. Satiekoties fotogrāfijai 
un digitālajai animācijai, iz-
stāde “France eMotion” ļauj 
atklāt apbrīnojamo Franci-
jas kultūras mantojuma ba-
gātību. Četri fotogrāfi no čet-
rām dažādiem kontinentiem 
(Išola Akpo no Beninas, Edu 
Monteiro no Brazīlijas, Dei-
vids Skaliols no ASV un Lur-
desa Segade no Spānijas) ir 
apceļojuši Franciju ar foto-
kameru rokās, lai piedāvātu 
jaunu skatījumu uz Francijas 
kultūras mantojumu! Izstā-
de savu ceļojumu pie skatītā-
jiem ir sākusi ar sociālo tīklu 
palīdzību. Pasākums “Fran-
cijas emocijas” noritēja so-
ciālajos tīklos www.facebook.
com/EDICgulbene un www.fa-
cebook.com/MadonasBIB. Pa-

sākuma ietvaros notika vik-
torīna “Francija mūsdienu 
Eiropā”. Franciju 2022. gada 
janvārī–jūnijā būs prezidējo-
šā Eiropas valsts. 

Savukārt, martā, EDIC Ma-
donā piedāvās digitālās akti-
vitātes. 22.–26. martam notiks 
“Digitālā nedēļa 2021 Madonā”. 
Arī šoreiz viss notiks attālinā-
ti, mūsu bibliotēkas mājaslapā 
un sociālajos tīklos. 22.03. tē-
ma “Digitālā satura veidošanu 
sociālajos tīklos un privātuma 
politika”, ar savu pieredzi da-
līsies sociālo tīklu mārketinga 
speciālists. 23.03. tēma “Ie-
mācies. Izzini. Izmanto”, in-
teresentiem piedāvāsim infor-
matīvus video materiālus par 
elektroniskā kataloga un “3td 
E-GRĀMATU bibliotēkas” iz-
mantošanu. 24.03. tēma “Kla-
viatūras gudra pārvaldīšana”, 
kad datora lietotāji varēs at-
svaidzināt, vai no jauna apgūt 
klaviatūras taustiņu gudru iz-
mantošanu. 25.03. Pusaudži 
varēs pārbaudīt savas zināša-
nas erudīcijas viktorīnā “At-

rodi vai atpazīsti!” vietnē Quiz 
Maker , bet jaunieši 26.03. vik-
torīnā “Kas meklē, tas atrod!”

Arī aprīlī notiks aktivitā-
te, kad skolu jauniešiem būs 
iespēja piedalīties meistarkla-
sē “Veiksmīgs uzņēmums – ar 
ko sākt?”

Savukārt, Bērnu literatūras 
nodaļā klāt “Skaļās lasīšanas” 
sacensības!

Daudzas aktivitātes atcel-
tas vai pārceltas, bet “Skaļās 
lasīšanas” konkurss notiks.   

Šogad konkursa noliku-
mā izmaiņas – piedalās tikai 
5. klašu skolēni, jo rudenī, kad 
notiks Latvijas fināls, šie sko-
lēni būs jau 6. klasē. 

Madonas novada konkur-
sa norise:

 � no katras skolas/bibliotē-
kas sacensībās drīkst piedalī-
ties 1–2 skolēni;

 � dalība konkursā jāpiesa-
ka līdz 30. martam (zvanot – 
64821926, rakstot – liga.filipo-
va@madona.lv); 

 � video ar lasījumu jāiesūta 
līdz 12.04. – saite tiks  izsūtī-

ta pieteiktajiem dalībniekiem;
 � no 13.04.–15.04. finā-

listus vērtēs žūrija un izvirzīs 
1–2 dalībniekus Madonas re-
ģiona finālam;

 � līdz 30.04. Cesvaines, Ēr-
gļu, Lubānas un Varakļānu no-
vadu skolām/bibliotēkām jā-
piesaka 1–2 dalībnieki reģiona 
sacensībām (liga.filipova@ma-
dona.lv);

 � reģiona finālu plānojam 
sestdienā, 05.06.2021 Mado-
nas novada bibliotēkas zaļajā 
zonā, ievērojot visus drošības 
pasākumus;

 � reģiona uzvarētājs pie-
dalīsies Latvijas “Skaļās la-
sīšanas” sacensību finālā 
25.09.2021. Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja 
DACĪTE TOMIŅA,  

Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja; 

LĪGA FIĻIPOVA,  
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja, 

“Skaļās lasīšanas”  
reģionālā koordinatore

Madonas novada bibliotēka piedāvā
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Latvijas aizsardzības nozare 
gada sākumā pasniedz 
pateicības uzņēmumiem, 
pašvaldībām un organizācijām, 
sakot paldies par pērn sniegto 
atbalstu Zemessardzei. 
Apbalvojamie izvēlēti, 
izvērtējot zemessargu sniegtās 
atbildes aptaujas anketās, 
kā arī izvērtējot bataljonu 
komandieru ieteikumus.  
To vidū nominācijā 
“Pašvaldība – aktīvais 
Zemessardzes atbalstītājs” 
ir arī Madonas novada 
pašvaldība.

Aizsardzības ministra Ar-
ta Pabrika Pateicību Mado-
nas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājam Agrim 
Lungevičam 9. martā pasnie-
dza Zemessardzes 25. kājnie-
ku bataljona komandieris, 
pulkvežleitnants Ģirts Pin-
tāns.

“Zemessardzes 25. kājnie-
ku bataljona un Madonas no-
vada pašvaldības sadarbības 
modelis ir labs piemērs divu 

Novērtē Madonas novada pašvaldības atbalstu

valsts institūciju savstarpē-
jai koordinācijai un vienotam 
skatījumam uz valsts drošības 
jautājumiem. Aizsardzības mi-
nistra vārdā izsaku pateicību 
pašvaldībai par ieguldīto dar-
bu un sniegto atbalstu valsts 

aizsardzības nozarei,” pasnie-
dzot aizsardzības ministra Pa-
teicības rakstu, savstarpējo 
sadarbību uzslavēja pulkvež-
leitnants Ģirts Pintāns.

Arī Madonas novada paš-
valdības domes priekšsēdētājs 

Agris Lungevičs, pašvaldības 
vārdā saņemot Pateicību, ak-
centēja līdzšinējo auglīgo sa-
darbību: “Priecājos, ka paš-
valdības ieguldītais darbs un 
mūsu kopējā sadarbība aizsar-
dzības spēju nostiprināšanā ir 
novērtēta. Arī turpmāk Mado-
nas novada pašvaldība Zemes-
sardzei sniegs nepieciešamo 
palīdzību un atbalstu dažādu 
aktivitāšu un pasākumu rīko-
šanā,” virzību uz kopēju mērķu 
sasniegšanu uzvēra Agris Lun-
gevičs. 

Atgādinām, ka, atbalstot 
Zemessardzes 2. Vidzemes 
brigādes 25. kājnieku batal-
jonu, Madonas novada paš-
valdības dome pērn piešķī-
ra finansējumu pašvaldības 
īpašumu uzturēšanas noda-
ļai ēkas Ozolu ielā 24, kurā 
atrodas 25. kājnieku batal-
jona Madonas rotas atbalsta 
punkts, remontam 24 157,41 
eiro. Bataljona rotas atbalsta 
punkts ļauj bataljonam efek-
tīvāk pildīt administratīvās 

funkcijas, piesaistīt jaunus 
zemessargus kā arī kalpo par 
ekipējuma uzglabāšanas vie-
tu.

Praksē bieži vien ir gadīju-
mi, kad Madonas novada paš-
valdībai nepieciešama Ze-
messardzes palīdzība – mežā 
nomaldījušos cilvēku meklē-
šanai vai sabiedriskās kārtī-
bas nodrošināšanai pašvaldī-
bas organizētos vai atbalstītos 
pasākumos. Zemessardze arī 
sniedz atbalstu Valsts civilās 
aizsardzības plāna un pašval-
dību civilās aizsardzības plā-
nu preventīvajos, reaģēšanas 
un seku likvidēšanas pasāku-
mos, kas saistīti ar likumpār-
kāpumu novēršanu, sabied-
riskās kārtības un drošības 
garantēšanu.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
16.02.2021.  
lēmumu Nr. 71 

(protokols Nr. 4., 20. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu un Izglītības likuma 17. panta 
trešās daļas 11. punktu.

Veikt Madonas novada paš-
valdības 05.11.2020. saistoša-
jos noteikumos Nr. 16 “Par at-
balstu ēdināšanas izdevumu 
segšanai attālinātā mācību 
procesa laikā” šādus grozīju-
mus:

Papildināt saistošos notei-
kumu ar 13.1 punktu šādā re-
dakcijā:

“13.1 Gadījumā, ja pe-
riods, par kuru tiek pieprasīts 
atbalsts pārtikas pakas vei-
dā, pārsniedz vienu kalendā-
ro mēnesi, pašvaldība, sazi-
noties ar atbalsta pieprasītāju, 
šo periodu kompensē naudā, 

bet pārtikas paku izsniedz par 
aktuālo divu nedēļu periodu.”;

Svītrot saistošo noteikumu 
pielikumā skaitļus un vārdus 
“7.–12. klašu”.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas oficiālajā izde-
vumā “Latvijas Vēstnesis”.

Paskaidrojuma raksts

Projekta nepieciešamības pa- 
matojums.

Likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešā daļa paredz, ka 
dome var pieņemt saistošus 
noteikumus, lai nodrošinātu 
pašvaldības autonomo funk-
ciju un brīvprātīgo iniciatīvu 
izpildi, savukārt Izglītības li-
kuma 17. panta trešās daļas 11. 
punkts nosaka, ka pašvaldība 
nosaka tos izglītojamos, ku-
ru ēdināšanas izmaksas sedz 
pašvaldība.

Ņemot vērā Ministru kabi-
neta 06.11.2020. rīkojuma Nr. 
655 “Par ārkārtējās situācijas 

izsludināšanu” 5.13.2. punktā 
noteiktos epidemioloģiskās 
drošības prasības un noteik-
tos ierobežojumus to nodro-
šināšanai, izglītības iestādēs 
mācības vairākas klašu gru-
pas turpina attālināti. Ma-
donas novada pašvaldības 
05.11.2020. saistošajos no-
teikumos Nr. 16 “Par atbalstu 
ēdināšanas izdevumu segša-
nai attālinātā mācību proce-
sa laikā” noteikta kārtība, kā 
izglītojamie var saņemt at-
balstu ēdināšanas izdevu-
mu segšanai attālinātā mā-
cību procesa laikā, paredzot, 
ka tas tiek piešķirts par visu 
periodu neatkarīgi no izglīto-
jamā vai viņa likumiskā pār-
stāvja pieteikuma iesniegša-
nas brīža. Šāds regulējums 
gadījumos, kad izvēlētais at-
balsta veids ir pārtikas paka, 
ir radījis atsevišķas situāci-
jas, kad ēdināšanas atbalsta 
nodrošinātājam izglītojama-
jam ir jāizsniedz pārtikas pa-

ka par periodu, kas ilgāks pat 
par vienu mēnesi, tādējā-
di pastāvot augstam riskam, 
ka izglītojamais pārtikas pa-
kā iekļautos produktos nespēs 
izlietot pārtikas pakā iekļauto 
produktu ražotāja noteiktajos 
realizācijas termiņos.

Īss projekta satura izklāsts.
Ar grozījumiem paredzēts 

noteikt, ka gadījumā, ja pe-
riods, par kuru tiek pieprasīts 
atbalsts pārtikas pakas vei-
dā, pārsniedz vienu kalendā-
ro mēnesi, pašvaldība, sazino-
ties ar atbalsta pieprasītāju, šo 
periodu kompensē naudā, bet 
pārtikas paku izsniedz par ak-
tuālo divu nedēļu periodu.

Informācija par plānoto 
saistošo noteikumu projekta ie-
tekmi uz pašvaldības budžetu.

Paredzams, ka saistošo no-
teikumu realizācijai tiks iz-
mantota tā budžeta līdzekļu 
daļa, kas paredzēta izglītoja-
mo ēdināšanas izdevumiem.

Informācija par plānoto 

saistošo noteikumu projekta ie-
tekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

Saistošie noteikumi neat-
stās ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritori-
jā. Sabiedrības mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms saistošo no-
teikumu tiesiskais regulējums, 
ir izglītojamie, kuru deklarētā 
dzīvesvieta ir Madonas nova-
da pašvaldības administratī-
vajā teritorijā vai kuri mācās 
Madonas novada pašvaldības 
vai privātās vispārizglītojošās 
izglītības iestādēs.

Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.

Nav ietekmes.
Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notiku-

šas, saistošie noteikumi iz-
strādāti, ņemot vērā iedzī-
votāju vajadzības saistībā ar 
Covid-19 izplatību un izglītī-
bas procesa attālinātu organi-
zēšanu.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 6

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 05.11.2020. saistošajos noteikumos Nr. 16 
“Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikā””

Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūra 
(turpmāk – Aģentūra) ir 
Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas saskaņā 
ar Ģeotelpiskās informācijas 
likumu un Ministru kabineta 
2013. gada 9. jūlija noteikumos 
Nr. 384 „Latvijas Ģeotelpiskās 
informācijas aģentūras 
nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem 
iegūst, sagatavo un atjaunina 
ģeotelpiskās informācijas 
pamatdatus, tai skaitā 

Par lauka apsekošanas darbiem 
ģeotelpisko informāciju, kas 
ietverta topogrāfiskajos plānos 
un topogrāfiskajās kartēs 
mērogu rindas 1:250 000 –  
1:2 000 ietvaros.

Aģentūras darbinieki mi-
nētā uzdevuma ietvaros laika 
periodā no 2021. gada marta 
līdz decembrim veiks topogrā-
fisko karšu mērogā 1:10000 sa-
gatavošanu Madonas novada 
teritorijai, tas nozīmē – veiks 
teritorijas apsekošanu dabā.

Saskaņā ar Ģeotelpiskās in-
formācijas likuma 9. panta pir-

mo daļu, nekustamā īpašuma 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs 
vai lietotājs neierobežo ģeodē-
zisko un kartogrāfisko darbu 
veikšanu savā īpašumā esoša-
jā vai pārvaldāmajā teritorijā.

Aģentūras darbiniekiem ir 
darba apliecības, kuras nepie-
ciešamības gadījumā var uz-
rādīt.

Lauka apsekošanu veic kar-
togrāfu grupa divu darbinieku 
sastāvā, kuri izpilda šādus  uz-
devumus:

 � Pārbauda kartes lapas sa-
tura pilnību un precizitāti.

 � Iegūst objektu raksturlie-
lumus, kas nav skaidri saredza-
mi ortofotokartē.  

 � Precizē situāciju apvidū 
par neskaidrajām vietām un 
objektiem.

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

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

Informācija par Aģentū-
ru atrodama interneta viet-
nē www.lgia.gov.lv.



8 Madonas Novada Vēstnesis
            2021. gada marts Projekts

Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļa, 
ņemot vērā pašvaldības un iedzīvotāju vēlmi 
labiekārtot un padarīt mūsdienīgāku apkārtējo dzīves 
vidi, 2020. gada rudenī izstrādāja projektēšanas 
uzdevumu būvprojektam “Mīlestības gravas 
labiekārtošana Madonā”.

Attīstības nodaļa šo teritoriju saskata kā vietu ar 
daudzpusīgām izmantošanas iespējām – brīvā laika, 
kultūras, izglītības, tūrisma u.c. aktivitātēm – vi-
siem, neatkarīgi no vecuma un interesēm. Vietu kur 
patīkami uzturēties gan jauniešiem, gan ģimenēm ar 

bērniem, gan vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, gan 
pilsētas viesiem.

“Madonas upīte, kas šķērso projekta teritoriju, 
veido parku gleznainu un ainaviski izteiksmīgu. Lī-
kumotā upes gultne, savdabīgās reljefa starpības un 
dabiskais apaugums paaugstina ainavas vizuālo kva-
litāti. Vienlaikus jāteic, ka Mīlestības graviņas savu-
laik veidotā infrastruktūra šobrīd vairs neveic savu 
funkciju. Teritorijā trūkst nesteidzīgu atpūtas vietu, 
ērtu, izgaismotu pastaigu celiņu, skatu platformu, 
labiekārtojuma elementu. Ir saprotams, ka vitāli ne-
pieciešams labiekārtot šo vietu, ko pamatoti varam 

dēvēt par “Madonas pilsētas sirdi”, lai paaugstinā-
tu vides un pilsētainavas ekoloģiskās un ainaviskās 
kvalitātes, kā arī tā būtu pieejama gan Madonas ie-
dzīvotājiem, gan pilsētas viesiem,” nepieciešamību 
piešķirt Mīlestības graviņai jaunus vaibstus un līdz 
galam izmantot to potenciālu, kas šai ainaviskajai 
vietai piemīt, akcentē Agnese Silupa.   

2020. gada novembra sākumā tika noslēgts lī-
gums ar SIA “B&L projekti” par būvprojekta (BP) 
izstrādi Mīlestības graviņai. Būvprojekta izstrāde ir 
noslēgusies un šobrīd tiek gatavota iepirkuma doku-
mentācija, lai 2021. gada vasarā varētu uzsākt būv-

 Mīlestības graviņa pārtaps jaunā veidolā

Skatu 
platforma 
pie Rūdolfa 
Blaumaņa 
piemiņas vietas, 
“ieejas vārti” 
graviņā 
no Skolas ielas.

Divlīmeņu skatu platformas pie 
Raiņa ielas, noeja uz graviņu.

Vienlīmeņa skatu 
platforma 
pie Raiņa 
ielas. 

Pakāpiena podesti reljefa nogāzē 
ar integrētu slidkalniņu.

Izgaismoti 
pastaigu 
celiņi ar 
ainaviskām 
skatu 
zonām.
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 Mīlestības graviņa pārtaps jaunā veidolā
darbu I un II kārtas realizāciju. Projekts ir dalīts trīs 
izbūves kārtās, kuras secīgi plānots īstenot, pare-
dzot, ka visu kārtu realizācija varētu iekļauties di-
vu gadu intervālā.

Projekta ietvaros tiks labiekārtota teritorija pie 
strūklakas, sakārtojot ūdenstilpnes krastus, atjauno-
jot esošos un veidojot jaunus gājēju celiņus, pārbū-
vējot apgaismojuma sistēmu, veidojot jaunas atpūtas 
un skatu platformu vietas, paredzot video novēroša-
nu un akustikas sistēmu strūklakas zonā. Paplašinā-
ta esošā vides objekta “Lazdu laipa” un līdzīgā veidā 
veidots atpūtas maršruts pa koka laipu sistēmu, šķēr-
sojot Madonas upīti pa vieglas konstrukcijas gājēju 
tiltiņiem līdz pat strūklakai. Pie pārbūvētās Mado-
nas Valsts ģimnāzijas ēkas veidota ovāla koka terase 
pasākumu organizēšanai ne tikai skolas vajadzībām, 
bet arī radošām aktivitātēm visas pilsētas iedzīvotā-
jiem. Projektā sniegts risinājums Rūdolfa Blaumaņa 

piemiņas vietas integrēšanai kopējā labiekārtošanas 
sistēmā, kā arī kopīgas informācijas sistēmas izvei-
dei. Uzlaboti teritorijas vides pieejamības risinājumi. 
Ir izstrādāts vienots mazo arhitektūras formu dizai-
niskais risinājums, t.sk. askētiska norobežojošo mar-
gu integrācija kopējā ansamblī.

Jaunā Mīlestības graviņas labiekārtojuma viens 
no centrālajiem akcentiem būs koka laipu sistēma. 
Jaunveidotās koka laipas idejiskais pamats ir 2013. 
gadā par godu novadniecei, rakstniecei Ilzei Indrā-
nei veidotais vides objekts “Lazdu laipa”. Rakstnie-
ce, savulaik raksturojot laipu Mīlestības graviņā, ir 
teikusi: 

“Tai jābūt idejiskai kā jaunība – visos laikos vie-
nāda – laimes alkstoša.

Tai jābūt dabiskai – no laikmeta likteņvētru krus-
tā gāztiem kokiem, nevis lazdu līkstīšu pītam atpū-
tas krēslam.

Tai jābūt riskantai, kā jauniešu vēlmei drosmīgi 
visām grūtībām pāri tikt – grāvī nepalikt.” 

Ilze Indrāne jau tolaik ir izteikusi divus ar dziļāku 
jēgu piepildītus atslēgas vārdus, kas iezīmē arī turp-
māko Mīlestības graviņas labiekārtojuma kompozī-
ciju. Mīlestības graviņai jābūt dabiskai un riskantai!

Dabiskie materiāli un riskanta forma caurvij arī 
visu pārējo labiekārtoto teritoriju. Izteikto līme-
ņu starpību vietās veidotas neregulāras formas ska-
tu platformas, pakāpienveida podesti un platformas 
slīpnē. Tās veidotas koka konstrukcijās. Skatu plat-
formas “lūst” un maina augstumus, organiski ierak-
stoties dabīgajā reljefā un nodrošinot iespēju uz ter-
mokoka dēļu seguma apsēsties un atpūsties.

Informāciju sagatavoja Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas speciālisti

Nogāze ar granīta pakāpieniem.
Koka laipas ar atpūtas zonām.

Vides objekts «NLO».

Apaļā 
    lasītavas 
        terase.

Ovālā pasākumu terase ar pakāpienu 
podestiem nogāzē 
(izmantojama 
arī kā āra 
klase).

MĪLESTĪBAS GRAVAS LABIEKĀRTOŠANA MADONĀ
SKOLAS IELA 10 UN SKOLAS IELA 12, MADONA, MADONAS NOVADS

Būvniecības ieceres dokumentācija BP būvprojekts, izstrādāts Mīlestības gravas
labiekārtošanai, Madonā zemes gabalos Skolas ielā 10 un Skolas ielā 12, Madonā, Madonas

novadā ar kadastra apzīmējumiem 70010011326 un 70010011325 pēc Madonas novada
pašvaldības pasūtījuma. Projekts izstrādāts uz topogrāfi skās pamatnes, ko 2020. gada 

24. novembrī apstiprinājis MDC ar reģistrācijas Nr. 7001TP208790.
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Noslēgumam tuvojas jauno 
dalībnieku uzņemšana LIAA 
Madonas biznesa inkubatorā. 
Inkubācijas dalībnieki savus 
pieteikumus var iesūtīt uz 
e-pasta adresi: pasts@liaa.gov.
lv vēl tikai līdz 22. martam.

Jauno dalībnieku pieteik-
šanās pirmsinkubācijā no-
slēdzās jau 8. martā, kad tika 
sasniegts maksimālais dalīb-
nieku pieteikumu skaits – 20 
pieteikumi. Šobrīd inkuba-
tora darbinieki konsultē biz-
nesa ideju autorus par pie-
teikuma anketu aizpildīšanu 
nākamajai pirmsinkubācijas 
uzņemšanas kārtai, kas plā-
nota septembrī.

LIAA Madonas bizne-
sa inkubatora vadītāja Ive-
ta Vabule uzsver: “Tik strau-
ju pieteikumu pieplūdumu 
pirmsinkubācijas program-
mai, kāds bija pirmajās pie-
teikumu pieņemšanas dienās 
piedzīvojām pirmo reizi. Tas 
norāda uz inkubatoru prog-
rammas pieaugošo populari-
tāti un nozīmi uzņēmējdar-
bības vides attīstībā visos 
Latvijas reģionos. Arī intere-
se par inkubācijas program-
mu ir liela, bet, kā pierasts, 
pieteikumi inkubācijas prog-
rammai biežāk tiek iesniegti 
pieteikšanās termiņa beigās. 
Sākoties pieteikumu pieņem-
šanai, potenciālie dalībnie-

Pieteikumu pieņemšana LIAA Madonas 
BI inkubācijas programmā vēl turpinās

ki apmeklē gan online INFO 
stundas, gan piesakās indi-
viduālām attālinātām kon-
sultācijām un rūpīgi aizpilda 
pieteikuma anketu.” 

Atgādinām par kritērijiem 
startam INKUBĀCIJAS prog-
rammā!

Inkubācijas programmā va-
ri iestāties, ja: 

 � esi jauns uzņēmums, ne 
vecāks par 3 gadiem;

 � ir izstrādāts produkta 
prototips vai pakalpojuma di-
zains/plāns;

 � nav obligāti, bet kā priekš-
rocība tiks uzskatīts ekspor-
ta potenciāls un, ja jaunuzņē-
mums pārstāv augsto vai vidēji 
augsto tehnoloģiju jomu.  

Atbalsts, kādu saņems uz-

ņēmējs, iestājoties inkubācijas 
programmā: 

 � nozares ekspertu un men-
toru konsultācijas;

 � padziļinātas apmācības 
un seminārus;

 � koprades telpu un biroja 
aprīkojumu;

 � dalību Latvijas lielākajā 
jauno uzņēmēju kopienā;

 � 50% līdzfinansējumu da-

žādiem pakalpojumiem un ie-
kārtām;

 � 30% līdzfinansējumu izej- 
materiālu un izejvielu iegādei;

 � dalību Magnetic Latvia rī-
kotajos pasākumos.

Kā atzīst uzņēmēja Lāsma 
Adamoviča, kas ir SIA “Ma-
donas Uguns siers” īpašniece: 
“Ideja par siera ražošanu bija 
jau sen. Kad uzzinājām par in-
kubatoru programmu un sā-
kām gatavot pieteikumu inku-
bācijai, rūpīgi analizējām siera 
tirgu Latvijā un pasaulē. Tas 
deva pārliecību par idejas po-
tenciālu un eksportspēju. Šo-
brīd izmantojam visas inku-
batora sniegtās iespējas – gan 
grantu programmu, gan mācī-
bas un konsultācijas. Pateico-
ties inkubatora darbinieku at-
balstam, esam startējuši arī 
LIAA vaučeru programmā, kas 
ļauj mūsu siera recepti pilnvei-
dot sadarbībā ar zinātniekiem 
no Latvijas Lauksaimniecības 
universitāti. LIAA Madonas 
biznesa inkubators ir iespēja 
savu uzņēmējdarbību attīstīt 
ātrāk un efektīvāk.”

Piesakies LIAA biznesa 
inkubatora inkubācijas 
programmai līdz 22. martam,  
rakstot uz e-pastu:  
madona@liaa.gov.lv  
vai zvanot pa tālruni  
+371 62400907.

Turpinot 2020. gadā uzsākto 
procesu, ieguldot līdzekļus 
novada mācību iestāžu 
tehnoloģiskajā attīstībā, 
Madonas novada pašvaldība 
ir iegādājusies 173 portatīvos 
datorus mobilo datorklašu 
izveidei novada skolās. Datoru 
iegāde pilnībā tika finansēta 
no pašvaldības budžeta šim 
mērķim novirzot finansējumu 
nepilnu 90 000 eiro apmērā 
(PVN iekļauts), kas ārkārtējās 
situācijas apstākļos netika 
izmantots citām aktivitātēm.

Reālā dzīve gan valstij, 
gan pašvaldībām diktē, ka 
izglītības iestādēm jābūt no-
drošinātām ar nepieciešama-
jiem resursiem mūsdienīgam 
mācību procesam, tostarp in-
formācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju aprīkojumu. Co-
vid-19 pandēmijas rosinātās 
attālinātās mācības aplieci-
na, ka mūsdienīgas izglītības 
sistēmas veidošanai ir nepie-
ciešamas investīcijas, kuru 
nodrošināšanai jābūt vienai 
no galvenajām prioritātēm

Šogad iegādātie 173 klēpj-
datori (ražotājs – Hewlett-
Packard), kopā ar 56 Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas 
organizētā datoru iepirku-
ma datoriem, tiks izmanto-
ti ikdienas mācību procesa 
modernizēšanai un attālinā-

to mācību procesa no-
drošināšanai.

“Kopumā paš-
valdība ir iepir-
kusi 173 klēpj-
datorus, kas, 
izvērtējot ne-
pie c ie š a m ī b u , 
tiek nodoti visām 
novada izglītības 
iestādēm, izņemot di-
vas – Madonas Valsts ģimnā-
ziju un Madonas pilsētas vi-
dusskolu, kuras savu IT bāzi 
pilnveido un attīsta Eiropas 
Savienības struktūrfondu 
projektā par vispārējās iz-
glītības iestāžu mācību vides 
uzlabošanu pieejamā finan-
sējuma ietvaros. Datori tiek 
iegādīti ar mērķi katrā sko-
lā izveidot mobilo datorkla-
si. Uz to mudina arī jaunais 
mācību saturs, kurā datorap-
guve sākas jau no 1. klases. 
Realitātē IT tiek izmantotas 
ikviena mācību priekšmeta 
apguvē, līdz ar to datora iz-
mantošana vairs nav saistā-
ma tikai ar informātiku vai 
datorzinībām. Iegādājoties 
klēpjdatorus, mēs būtiski 
papildinām skolās pieejamās 
datortehnikas klāstu. Jo īpa-
ši nozīmīgi tas ir epidēmijas 
laikā, kad jauns, labs tehnis-
kais nodrošinājums pedago-
giem kalpo par priekšnotei-
kumu kvalitatīva attālinātā 

Madonas novada pašvaldība skolām iepērk 173 klēpjdatorus

mācību procesa organizēša-
nā. Savukārt brīdī, kad bēr-
ni atgriezīsies skolās, dator-
tehnika pildīs mobilās klases 
funkciju,” skaidro Madonas 
novada pašvaldības Izglītī-
bas nodaļas vadītāja Solvita 
Seržāne, piebilstot, ka paš-
valdība šajā gadā turpina 
skolēniem, kuri pērn saņē-
ma “Latvijas Mobilais tele-
fons” un “Bite Latvija” vied-
ierīces, apmaksāt bezmaksas 
zvanu un interneta pieslēgu-
mu.

Jaunie klēpjdatori uz no-
vada skolām aizceļoja feb-
ruāra otrajā pusē. Pašvaldī-

bas informācijas tehnoloģiju 
nodaļas vadītājs Edgars Veips 
informē, ka iegādātie datori 
atbilst skolu vajadzībām un 
izvēlētajai specifikācijai.

“Pēc datoru iegādes IT no-
daļa klēpjdatorus sagatavoja 
darbam, uzinstalēja nepie-
ciešamo programmatūru, un 
nu tie devušies uz skolām, 
kur palīdzēs nodrošināt gan 
attālināto mācību procesu, 
gan ar laiku arī klātienes mā-
cības,” norāda Edgars Veips.

Viena no pirmajām jaunos 
klēpjdatorus, kopskaitā – 15, 
saņēma Kusas pamatskola. 
Skolas direktors Agris Sārs 

neslēpj, ka tehnoloģiju at-
jaunošana ir katras izglītības 
iestādes nepieciešamība, jo 
bez tiem ir apgrūtināts darbs 
gan klātienes, gan attālinātā 
mācību procesa laikā.

“Datortehnika ātri nolie-
tojas. Arī mēs ikdienā jūtam, 
ka datoriem, kaut arī tie vēl 
kalpo, pietrūkst veiktspējas. 
Ar interneta pieslēgumu Ku-
sas pamatskolā viss ir kārtī-
bā – pirmie novadā pieslē-
dzāmies jaudīgam platjoslas 
internetam, taču tieši teh-
noloģiskais nodrošinājums, 
kas ļautu izmantot pieslē-
guma radītās priekšrocības, 
līdz šim ir bijusi vājā vietā. 
Katra jaunas datortehnikas 
vienība mums ļaus sekmīgāk 
nodrošināt mācību procesu,” 
par ieguvumiem, ko sniedz 
jaunā datortehnika, stāsta  
Agris Sārs.

Arī citās Madonas novada 
pašvaldības skolās pašval-
dības iegādātā datortehni-
ka ļaus būtiski atjaunot in-
formācijas un komunikāciju 
tehnoloģiju aprīkojumu, kā 
arī atvieglos attālinātā mā-
cību procesa nodrošināšanu.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists
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Projekta “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” mērķis ir 
nodrošināt karjeras vadības 
prasmju apguvi skolās, 
motivējot profesijas un 
nodarbinātības izvēli atbilstoši 
savām interesēm, spējām, 
sabiedrības un darba tirgus 
piedāvājumam un vajadzībām. 
Madonas pašvaldībā projekts 
sāka darbu 2017. gada martā. 

Pirmie soļi projekta darbī-
bā bija neziņas pilni: uzreiz bi-
ja pasākumu gūzma, pasākumu 
dokumentācija, organizēšana, 
komunikācija ar skolas vadī-
bu, skolēniem, pašvaldību. Gāja 
jau visādi. Pamazām viss nostā-
jās savās vietās, ar katru pasā-
kumu krājās pieredze. Kalsna-
vas skolas un pagasta vadība ir 
atbalstošas, klašu audzinātāji 
ieinteresēti, bērni priecīgi par 
iespēju klātienē apmeklēt dar-
ba vietas, iepazīstot profesijas. 
Madonas karjeras izglītības pe-
dagogu grupa (sākumā Sarmī-
tes Jansones, pēc tam Vivitas 
Vecozolas vadībā) ir saliedēta, 
atsaucīga, darbīga.

Atskatoties uz paveikto, 
droši var teikt, ka projekta dar-
bības laikā bijuši vērtīgi, izzi-
noši pasākumi, mācību iestāžu 
apmeklējumi, Atvērto durvju 
dienas, ekskursijas, tikšanās, 
profesiju darbnīcas, grupu no-
darbības. Tas ir palīdzējis sko-
lēniem pilnveidot sevi: izprast 
sevi un novērtēt savas stiprās 
un vājās puses, izveidot elas-
tīgu skatījumu uz dzīvi un reā-
listiskas gaidas attiecībā uz sa-
vu karjeru, attīstīt prasmes un 
attieksmi, kas palīdzēs veidot 
karjeru, piemēram, pašapziņu, 
pašpaļāvību, prasmi prezentēt 
savu veikumu, mērķu izvirzīša-
nu un darbības plānošanu mā-
cību un personīgajā dzīvē. 

Karjeras izglītības pasākumi Kalsnavas pamatskolā

Iesaistot skolēnus pasāku-
mos, viens no svarīgajiem no-
sacījumiem bija vecumgrupu 
interešu un vajadzību ievēro-
šana. Ar 1.–4. klašu skolēniem 
līdz 2019./2020. mācību ga-
dam apmeklējām lauku saim-
niecības. Bērzaunes pagasta 
ZS “Aizupes” skolēni iepazinās 
ar laukstrādnieka un maizes ce-
pēja darbu. Kalsnavas pagas-
ta ZS “Gribēni” skolēni uzzi-
nāja, kā rit darbs putnkopības 
saimniecībā, kāda ir sadarbība 
ar citām valstīm, kuras svešva-
lodas labi jāzina, lai kontaktē-
tos ar sadarbības partneriem un 
klientiem. Turpat kaimiņos ap-
meklējām vetārstes L. Butānes 
piemājas saimniecību, kur tiek 
audzētas kazas. 

Bija tikšanās ar žurnāla 

“Medības. Makšķerēšana. Da-
ba.” darbinieku V. Aleksandro-
vu, kurš skolēniem saprotamā 
valodā stāstīja par savu darba 
pieredzi, mācību iestādēm, kur 
apgūst preses darbinieku pro-
fesijas, cik šīs profesijas aktuāl-
as mūsdienās.  Skolēni darbojās 
praktiski, atklājot fotografē-
šanas mākslas “stiķus”. Neaiz-
mirstamas paliks viesošanās pie 
Liezēres bitenieka S. Akmana. 
Skolēniem bija iespēja izvērtēt, 
kādas rakstura īpašības vajadzī-
gas, lai strādātu pie bitēm.. Bija 
iespēja darboties praktiski. Gru-
pu nodarbībā ar Ingu Biti skolē-
ni izzināja savas intereses, spē-
jas, talantus un attīstīja izpratni 
par to, kas es esmu, kādas ir ma-
nas raksturīgākās īpašības, kāda 
ir mana dzīves misija. 

Plašāks pasākumu un nodar-
bību spektrs bija 5.–9. klašu gru-
pā. Apmeklējām lidostu “Rīga”, 
“Lāču” maizes ceptuvi, Rēzeknē 
“Latgales Druku”, Austrumlat-
vijas koncertzāli GORS, Rēzek-
nes Robežapsardzes koledžu, 
Preiļos tirdzniecības uzņēmu-
mu SIA “Picu Bode” un podnieka 
R. Andersona meistardarbnīcu, 
Burtnieku zirgaudzētavu, Val-
mieras drāmas teātri, Beverīnas 
novadā piemājas saimniecību 
“Vīnkalni”, Jaunkalsnavā šūša-
nas pakalpojumu darbnīcu pie 
I. Blūmas. Bija tikšanās ar ēdi-
nāšanas uzņēmuma “Ģimenes 
sēta” pārstāvi V. Solovjevu, ku-
ra iepazīstināja ar pavāra darba 
specifi ku un novadīja meistar-
darbnīcu – galda klāšanas kul-
tūra. Siguldā “Mazās Brīnum-

zemes centrā” skolēni iepazina 
inženierzinātņu jomas profe-
sijas (programmētājs, elektro-
niķis, būvinženieris). Plašs un 
aizraujošs pasākums Kalsna-
vas pamatskolā bija “Neparei-
zais vai pareizais ceļš uz kar-
jeru”, kurā piedalījās  projektā 
iesaistīto skolu komandas. At-
raktīvi izzinošā veidā skolēni 
iepazinās ar kinologa, neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības 
mediķa un jauniešu centra spe-
ciālista profesijām. 

Atvērto durvju dienās ap-
meklējām nodarbības Aiz-
kraukles PV, Ogres tehnikumā, 
Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
fi liālē Barkavā. Vērtīga bija tik-
šanās ar Mārtiņu Geidu (spe-
cializācija karjeras konsultē-
šanā). Praktiski darbojoties, 
7.–9. klašu skolēni izvērtēja sa-
vas spējas, prasmes un izvēles. 
Tiekoties ar Anitu Dzelzkalē-
ju – Jauniešu akadēmijas “Pa-
celt pasauli” lektori, 7.–9. kla-
šu skolēni mācījās plānot un 
strukturēt savus nākotnes no-
domus, lai mērķtiecīgi ietu uz 
iecerēto nākotnes profesiju. 
Veiksmīgi bija kopīgie pasāku-
mi Madonā: “Izglītības un dar-
ba iespējas medicīnas nozarē”, 
“Karjeras iespējas iekšlietu un 
aizsardzības jomās”, “Profesiju 
rēbuss”. 

Projekta “Karjeras atbalsts 
vispārējās un profesionālās iz-
glītības iestādēs” pozitīvais de-
vums liels. Tas ir labs atspēriens  
mūsdienīgai pieejai karjeras iz-
glītībā, īstenojot tās mērķus 
mācību priekšmetu stundās, 
klases stundās, individuālās 
nodarbībās, dažādos ārpus-
stundu pasākumos.

Informāciju sagatavoja 
ASTRĪDA EIDUKA,

pedagogs karjeras konsultants 
Kalsnavas pamatskolā 

Ar sākumskolas skolēniem z/s “Gribēni” (30.05.2019.)

Šī gada vasaras mēnešos – 
laika posmā no 1. jūnija līdz 
31. augustam Madonas novada 
pašvaldība īstenos projektu 
“Jauniešu karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve”. 

Projekta ietvaros pašvaldība 
līdzfi nansēs 30 darbavietas Ma-
donas novada uzņēmumos, kas 
tiek piedāvātas jauniešiem va-
saras periodā. Madonas novada 
pašvaldības fi nansējums 1 darba 
devējam tiek piešķirts minimā-
lās mēneša darba algas – 500 eiro 
apmērā par viena jaunieša nor-
mālā darba laika ietvaros nostrā-
dātajām stundām.

Darba devējiem vakantās dar-
bavietas pieteikumu projektam 
jāiesniedz elektroniski no 2021. 
gada 15. marta līdz 8. aprīlim (ie-
skaitot), aizpildot projekta noli-
kuma 1. pielikumu, un nosūtot to 
Madonas novada pašvaldības At-
tīstības nodaļai uz e-pastu: inga.
strazdina@madona.lv, ar norādi 

“Projektam – Jauniešu karjeras 
izvēle un amata prasmju apgu-
ve”. 

Informācija par projekta no-
rises kārtību un termiņiem, kā arī 
darba devēju pieteikuma veid-
lapa pieejama www.business-
madona.lv.

Vasaras darbu vakanču pie-
dāvājums 2021. gada 14. aprī-
lī tiks publicēts mājaslapā www.
businessmadona.lv un www.ma-
dona.lv sadaļā “Uzņēmējdarbī-
ba”, un jaunieši varēs iesniegt 
pieteikumus izsludinātajām 
darba vakancēm laikā no 2021. 
gada 14. aprīļa līdz 9. maijam.

Informāciju sagatavoja 
INGA STRAZDIŅA,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

vecākā speciāliste ģimenes un 
jaunatnes politikas jomā

Uzņēmēj, piesaki darba vakanci jaunietim 
vasaras mēnešiem un saņem pašvaldības fi nansējumu!

Madonas novada pašvaldība kopš 2013. gada īstenoto projektu, piedāvājot 
jauniešiem vecumā no 16 līdz 25 gadiem darbu vasarā  
Madonas novada uzņēmumos (1 mēnesi) 

darba devējam –  par 
1 jaunieša normālā darba laika 

ietvaros nostrādātajām stundām

15 000 EUR
2021. gadā projekta īstenošanai 

piešķirtais Madonas novada 
pašvaldības � nansējums

500 EUR

2018 2019 2020

Iesniegto vakanču skaits 59 47 31

Atbalstīto vakanču skaits / Nodarbināto jauniešu skaits 30 30 31

Jaunieši, kas iesniedza pieteikumus 104 94 90

Finansējums (EUR) 12 900 12 900 13 330

Projekts 
“Jauniešu karjeras 
izvēles un amata 
prasmju apguve”

Uzņēmumu skaits, kas iesniedza vakances 35 26 16
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Mīlestība un cieņa pret savu 
valsti sākas ar savas valsts 
vēstures iepazīšanu jau no 
mazotnes. 

Lai novērtētu to, ka dzīvo-
jam brīvā un neatkarīgā Lat-
vijā, ikkatram no mums jāzina 
vēsture un notikumi, kas vei-
dojuši neatkarīgu valsti. Liep-
salās, Meirānu pusē, dzimu-
šais pulkvedis Oskars Kalpaks 
ir viena no Latvijas vēsturē no-
zīmīgām personībām, ar kuru 
saistās valsts veidošanās. 

Ik gadu Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas fonds ir aici-
nājis skolēnus piedalīties kon-
kursā, lai pārbaudītu ne tikai 
savas valsts vēstures zināša-
nas, bet arī, lai pārbaudītu iz-
turību un sportisko sagatavo-
tību. Šajā  gadā, ņemot vērā 
valstī izsludināto ārkārtējo si-
tuāciju, ir izveidots neklātie-
nes Vēstures un Zīmējumu 
konkurss, ko organizē Pulkve-
ža Oskara  Kalpaka piemiņas 
fonds sadarbībā ar Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeju un Jāņa Simsona Ma-
donas Mākslas skolu. 

Konkursi, kas šoreiz notiek 
attālināti, sagatavoti visu kla-
šu skolēniem. 

Meirānu Kalpaka pamat-
skola Oskara Kalpaka pa-
sākuma cikla ietvaros ai-
cina iesaistīties Erudīcijas 
konkursā 1.–4. klašu skolē-
nus no Madonas, Varakļā-
nu, Lubānas, Cesvaines un 
Ērgļu novada izglītības ies-
tādēm. Konkurss – viktorī-
na plānota individuāli pa kla-
šu grupām Zoom platformā: 
1.–2. klašu skolēniem 31. mar-
tā, bet 3.–4. klasēm 1. aprīlī 
par tēmām: Latvijas vēsture, 
ģeogrāfija, gadskārtu ieražas, 
tautasdziesmas, sports, da-
ba, Latvija skaitļos, folklora, 
ievērojami cilvēki. Pieteikša-
nās, aizpildot veidlapu, ir līdz 

26. martam plkst. 17.00, sūtot 
pieteikumu uz e-pastu: meira-
ni1@inbox.lv. Visa nepiecie-
šamā informācija nosūtīta uz 
skolu e-pastiem.

Neklātienes Vēstures un 
Zīmējumu konkursos aici-
nām piedalīties Madonas, 
Varakļānu, Lubānas, Ces-
vaines un Ērgļu novada iz-
glītības iestāžu 5.–12. klašu 
skolēnus. 

Vēstures konkursa mēr-
ķis ir veicināt interesi par sa-
vas valsts vēsturi, izzinot un 
meklējot atbildes uz jautā-
jumiem dažādos resursos un 
veicot darbu patstāvīgi. Gal-
venais uzdevums, izvēlētos 

vecuma grupai atbilstošos jau-
tājumus, sagatavot un iesniegt 
atbildes elektroniski līdz 22. 
martam (ieskaitot) uz e-pas-
tu: zane.grinvalde@madona.lv.

Vēstures konkursa darbu 
vērtēšanā piedalās Madonas 
muzeja vēsturnieces Natālija 
Seļma un Zane Grīnvalde, vēs-
turnieks Indulis Zvirgzdiņš un 
vēstures skolotāja Janīna Lie-
piņa. Savukārt Zīmējumu kon-
kursa darbus vērtē J.Simsona 
Madonas Mākslas skolas un 
Madonas muzeja pārstāvji. 
Katrā no konkursiem tiek ap-
balvoti 1., 2., 3. vietas ieguvēji.  

Jautājumi iedalīti trīs ve-
cuma grupās: 5.–6. klašu gru-
pa (maksimālais punktu skaits 
– 22); 7.–9. klašu grupa (mak-
simālais punktu skaits – 25); 
10.–12. klašu grupa (maksimā-
lais punkts skaits – 30).

Zīmējumu konkursa 
mērķis ir veicināt jauniešu 
pilsoniskās apziņas veidoša-
nos, rosinot domāt  par Lat-
vijas valsts vēsturi, vērtībām, 
mantojumu, tradīcijām, ta-
gadni un nākotni. Konkur-
sa ietvaros atbilstoši vecuma 
grupai ir jārada kompozīcija ar 
īpaši izceltu vārdu: 5.–6. klašu 
grupai “Man patīk Latvijas…” 
vai arī “Man Latvijā patīk …”; 

7.–9. klašu grupai: “Es patei-
cos, ka Latvijā ir…” vai “Es pa-
teicos..., ka Latvija ir”, 10.–12. 
klašu grupai: “Es vēlos, lai Lat-
vija būtu…”, vai “Es vēlos lai 
Latvijā būtu…”. Jautājumu ga-
dījumā aicinām griezties pie 
Zīmējumu konkursa vadītājas 
J. Simsona Madonas Mākslas 
skolas skolotājas Danutes Vē-
zes (tālr. 22489232).

Darbu apbalvošanu orga-
nizē un godalgas un diplomus 
nodrošina Pulkveža O. Kalpa-
ka piemiņas fonds un Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzejs. Neklātienes konkursu 
uzvarētāju apbalvošanas die-
na tiks precizēta, ņemot vērā 
ārkārtējo situāciju valstī.

Ar Vēstures un Zīmējuma 
konkursa nolikumu un vēstu-
res jautājumiem var iepazīties  
Madonas muzeja mājaslapā 
www.madonasmuzejs.lv.

ZANE GRĪNVALDE, 
Madonas Novadpētniecības un 

mākslas muzeja 
Izglītojošā darba nodaļas 

vadītāja; 
EDĪTE ZAUBE, 

Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas fonda pārstāve

Aicinām skolēnus piedalīties vēstures un zīmējumu konkursā

Laikā, kad veselības aprūpe no 
visām jomām ir izvirzījusies 
priekšplānā, arī Madonas pusē 
ir kāds atzīmēšanas vērts 
notikums.

Jau gandrīz 4 paaudzes ir 
izaugušas kopā ar Madonas 
slimnīcu, kurai 2021. gada 15. 
martā paliek apaļi 90, tikai par 
5 gadiem mazāk, nekā Mado-
nas pilsētai, kas šogad svinēs 
95. gadskārtu.

Madonas slimnīca dibinā-
ta 1931. gada 15. martā ar 10 
stacionāra vietām. Sākumā 
tās vajadzībām iekārtoja īrē-
tas telpas Blaumaņa ielā 18. 
Jau tajā pašā gadā gultu skaits 
tika palielināts līdz 20, jo pie-
prasījums pēc medicīniska-
jiem pakalpojumiem pieauga. 
Pēc 2 gadiem, 1933. gada ok-
tobrī Madonas slimnīca pār-
cēlās uz jaunām telpām Skolas 
ielā 12, kuras tika piemērotas 
iestādes vajadzībām un spē-
ja uzņemt jau 50 slimniekus. 
Vēlāk, pēc piebūves uzcelša-
nas, vietu skaits pieauga līdz 
80, bet 1940. gadu sākumā – 
jau līdz 135. 

1940. gadu vidū slimnīcā 
tiek atvērta infekciju nodaļa, 
kura atradās Parka ielā, vēlāk 
ēkai tika veikta pārbūve un ta-
jā iekārtoja Tuberkulozes dis-
panseru. 

1950. gadā slimnīcai pie-
vienoja ambulanci, tā atradās 
Saules ielā 1.

1950. gados tika veiktas 
administratīvi teritoriālās re-
formas, kā arī 1959. gadā re-

90 – vai tas ir daudz?

Madonas slimnīcas ēkas no Lisaskalna puses. 1970. gads.                                                                        O.Skujas foto

Madonas poliklīnikas ēka Skolas 
ielā. 1996. gads. M.Meijera foto

organizēja veselības aprūpes 
sistēmu, kas noteica arī rajo-
na medicīnas iestāžu pakļau-
tību – visas vadīja Madonas ra-
jona centrālā slimnīca un tās 
galvenais ārsts līdz pat 1992. 
gadam. Speciālisti no rajo-
na slimnīcas veica pārbaudes 
apkārtējās slimnīcās, sniedza 
konsultācijas. 

1960. gados sākās papla-
šināšanās – 1966. gadā slim-
nīca pārcēlās uz jaunuzcelta-
jām ēkām Rūpniecības ielā 38, 
kur tā darbojas vēl tagad. Ve-
cajā 12 ēkā Skolas ielā pēc re-

monta ievācās poliklīnika. Jau 
nākamajās desmitgadēs kļu-
va skaidrs, ka telpu apjoms arī 
jaunuzbūvētajā slimnīcā ir ne-
pietiekams, un tika pieņemts 
lēmums par jaunu korpusu 
būvniecību ķirurģijas nodaļai 
un operāciju blokam, tomēr 
ceļš līdz idejas realizācijai bi-
ja ļoti garš.

1990. gados veselības ap-
rūpes sistēmā tika ieviestas 
lielas pārmaiņas, kas nozī-
mēja arī finansējuma samazi-
nājumu. Slimnīca no iestādes 
kļuva par uzņēmumu. Tā kā 

1991. gadā bija ielikts pamat-
akmens jaunajiem korpusiem, 
tad slimnīcas vadītāji dažādos 
veidos centās panākt būvnie-
cības turpināšanu un finan-
šu piesaisti – gan ar ziedoju-
miem, gan kredītiem. Tāpat 
atbalstu sniedza arī pašval-
dība. Tam bija panākumi –  
2001. gadā jaunajos korpu-
sos ierīkota ķirurģijas noda-
ļa un tiek iekārtots operāciju 
bloks. Tāpat togad uz slimnī-
cas telpām pārcēlās arī poliklī-
nika. 2003.–2016. gadam vie-
nā no korpusiem atradās arī  

pansionāts. 
2011. gadā iedzīvotājiem 

nācās aizstāvēt savu slimnīcu, 
jo bija bažas par tās slēgšanu, 
tomēr savākto parakstu dau-
dzums (vairāk kā 15000) un 
protesta akcijas panāca sta-
cionāra saglabāšanu. 

Arī šobrīd slimnīca attīs-
tās, ieviešot jaunas tehnolo-
ģijas un pakalpojumus, iegā-
dājoties jaunas iekārtas, kā arī 
pēc iespējas piesaistot jaunus 
speciālistus.

Informāciju sagatavoja  
RITA MEDNE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  

Kultūrvēstures nodaļas vadītāja

Fotogrāfijas no  
Madonas Novadpētniecības un 

mākslas muzeja krājuma
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Melnā diena Latvijas vēsturē, 
kas izmainīja dzīvi gandrīz  
500 ģimenēm no Madonas 
apriņķa un kopā vairāk 
nekā 42 tūkstošiem Latvijas 
iedzīvotāju. 

Neskatoties uz nometināju-
ma vietu apstākļiem Tomskas, 
Omskas un Amūras apgabalos, 
izsūtītajiem nācās pašiem at-
rast veidu, kā izdzīvot. Par pie-
dzīvoto Sibīrijā, par vietējiem 
iedzīvotājiem un par saimnie-
cisko dzīvi, kāda tā bija un kā 
tā mainījās, pateicoties izsūtī-
tajiem, vislabāk varam uzzināt 
no atmiņu stāstiem. 

Tolaik Sibīrijā izteikta prob-
lēma bija tehnikas trūkums, 
dažviet uz diviem kolhoziem 
bija tikai viens traktors, lielā-
koties zeme tika apstrādāta ar 
vēršu palīdzību. Dārzos nebi-
ja izplatīta vagu sistēma. Lai 
arī ziemās temperatūra pār-
sniedza -40 grādu atzīmi, go-
vis un zirgus turēja nevis kū-
tīs, bet gan nojumēs, vietām 
tos veda dzirdīt uz āliņģi. Ne-
piemērotu dzīvošanas apstākļu 
un nepietiekamas kopēju pras-
mes dēļ liela daļa lopu gāja bojā. 
Dažviet vietējie diezgan pavir-
ši izturējušies arī pret dzīvnie-
ku barošanu – cūkas tika izlais-
tas no fermas un ēdamo pašas 
meklēja atkritumu kaudzēs.   

Uz jautājumu: “Kāpēc šurp 
atvesti kulaki” Tomskas apga-
balā, kur bija nometināti dau-
dzi  izsūtītie Latvijas iedzī-
votāji, vietējiem atbildēts, ka 
tādējādi  tiks ieviesta kultūra 
no rietumiem.

Diemžēl netrūka arī nicino-
šāku apzīmējumu. Laika gaitā 
trūcīgajos Sibīrijas apgabalos, 
pateicoties savām prasmēm, 
izsūtītajiem tiešām izdevās ie-
viest daudzas efektīvas saim-
niekošanas metodes.

Lielākoties deportētie strā-
dāja kopsaimniecību fermās un 
meža darbos. Ir vairāki stāsti par 
fermās strādājošajām latvietēm, 
kuras vietējiem par lielu pārstei-
gumu parādīja, kā izaudzēt vi-
sus jaundzimušos teliņus, kas 
iepriekš bijusi liela problēma, jo 
tie regulāri gājuši bojā. 

Kādam kolhozam Amū-
ras apgabala Svobodnijas rajo-
nā par lielu naudu iepirkti te-
ļi no  ārzemēm. Nemākulīgas 
apiešanās rezultātā tie miruši 

1949. gada 25. martu pieminot

Madonas kinoteātra “Vidzeme” 
skatlogos māksla no Ineses 
Jakobi un Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centra 
kolekcijas.

Ņemot vērā apstākļus, kad 
gan kinoteātru, gan izstāžu 
zāļu darbība ir apturēta, nav 
iespējams kino un profesionā-
lo mākslu baudīt klātienē, ma-
doniešiem un pilsētas viesiem 
kinoteātris “Vidzeme” savos 
skatlogos piedāvā apskatīt 
tekstilmākslas darbu ekspozī-
ciju no Daugavpils Marka Rot-
ko mākslas centra kolekcijas. 

Māksla Madonas kinoteātra “Vidzeme” skatlogos
Ekspozīcijā apskatāmie 

darbi tapuši starptautiskā tek-
stilmākslas simpozija “For-
tress Man” (2015) un Starp-
tautiskā tekstila un šķiedru 
mākslas simpozija (2018) lai-
kā Daugavpils cietoksnī. Eks-
pozīcijā kinoteātra “Vidzeme” 
skatlogos apskatāmi māks-
las darbi, kuru autori ir Ksenia 
Shinkovskaya (Latvija), Yen-Yu 
Tseng (Taivāna) un Olga Roehl 
(Latvija). 

Ekspozīcijā iekļauti arī tek-
stilmākslinieces, madonietes 
Ineses Jakobi darbi, tādā veidā 
simbolizējot mākslas spēju ko-

municēt un sadarboties jebku-
ros apstākļos.

Daugavpils Marka Rotko 
mākslas centra izstāde kino-
teātra “Vidzeme” logos būs 
aplūkojama līdz 18. aprīlim. 
Pilnvērtīgākam māksliniecis-
kajam baudījumam aicinām 
mākslas darbus apskatīt pie-
vakarē, kad ekspozīcija tiek 
papildus izgaismota.

Informāciju sagatavoja  
AIGARS NOVIKS, 

Madonas kinoteātra “Vidzeme” 
vadītājs

Marija Ruņģe no Kusas pagasta izsūtījumā Amūras apgabala Belovežā, foto kolhoza goda plāksnei.  
Par labiem panākumiem teļu kopšanā. 1954. gads. 

Goda raksts Leonīdei Turnei 
(izsūtīta no Kusas pagasta), 
Šimanovskas rajona Muhina 
vārdā nosauktā kolhoza 
cūkkopei no Amūras apgabala 
lauksaimniecības izstādes  
1954. gada 17. oktobrī.

viens pēc otra. Kolhoza priekš-
sēdētājs lūdzis kalsnavietei 
Broņislavai Lūsei paņemt vie-
nu kopšanā. Sākumā viņa ne-
esot gribējusi, jo ir izsūtītā un 
varot saņemt sodu, ja teļš no-
mirs. B. Lūsei ticis apsolīts, ka 
nekas nebūšot, lai tikai paņe-
mot, vēlāk piekritusi un tā arī 
dzīvnieku izglābusi.

Kad no lopkopju darba lat-
viešus bija iecerēts pārcelt uz 
meža darbiem, kolhoza priekš-
sēdētājs skrējis uz apgabala 
centru lūgt, lai latviešus atstāj 
strādāt fermā, kas gan neesot 
līdzējis.

Tomskas apgabalā divas lat-
vietes no Gulbenes apriņķa, pēc 
izglītības agronome un zooteh-
niķe, krustojot divas vietējās 
cūku šķirnes, izveidoja labāku, 
par ko viņu fermas priekšniece 
Maskavā saņēma apbalvojumu. 

Arī meža darbos latvieši 
ar savām prasmēm pārsteidza 
vietējos. Vietējie Amūras apga-
bala Svobodnijas rajonā paras-
ti no meža izveduši 5 m3 malkas 
dienā, tikmēr izsūtītie izveduši 
pat 30 m3.

Par sasniegumiem darbā, 
īpaši fermās, nereti kā prēmi-
ja tika piešķirts kāds no kolho-
za lopiem. 

Ar laiku daļu no izsūtītajiem 
latviešiem iecēla labākos ama-
tos – būvniecībā par brigadie-

riem, tie strādāja kolhozu revī-
zijas un vēlēšanu komisijās vai 
fermās par pārziņiem. Latviešu 
meitenes strādāja par uzskait-
vedēm pie siena un pie labības, 
jo viņas godīgi un pareizi vi-
su aprēķināja. Augusts Trume-
kalns no Bērzaunes pagasta vi-
su izsūtījuma laiku nostrādāja 
Amūras apgabala Mazanovas 
rajonā par biškopi un ievērojami 
palielināja vietējo bišu dravu –  
no 20 uz 70 saimēm. 

Lai izdzīvotu, izsūtītie iz-
mantoja arī iespējas papildus 
nopelnīt. Ja bija izdevies līdzi 
paņemt šujmašīnu, iemanījās 
vietējiem pašūt kādu apģēr-
bu, par ko pretī saņēma pārti-
kas produktus. Arī citas lietas 
mēdza iemainīt, adīja cimdus, 
pamazām iekopa savus dār-
zus. Ņemot vērā Sibīrijas auglī-
go zemi, lauki tur netika papil-
dus mēsloti, bet latvieši savos 
dārziņos sāka izmantot kūts-
mēslus – stādot kartupeļus, 
katram uzlika mēslojumu, re-
zultātā iegūstot labāku ražu, 
kā vietējie. Lai labāk sastrādā-
tu zemi, latvieši gatavoja ecē-
šas, dzīvošanai izbūvēja zem-
nīcas, cēla kūtis saviem lopiem 
un mācīja tās būvēt vietējiem, 
vēlāk būvēja savas mājas. Da-
žās sādžās latvieši arī atraduši 
veidu kā ierīkot elektrību, no-
drošinot apgaismojumu vismaz 
dažām stundām dienā.

Sibīrijā netika aizmirstas 
arī latviskās tradīcijas, tika svi-
nēti Jāņi, ko vietējie nāca ska-
tīties. Piederīgie no Latvijas uz 
Sibīriju sūtīja puķu sēklas, iz-
sūtījuma vietās auga tikai ilg-
gadīgās – tā latvieši iemācījuši 
vietējiem sēt puķes, arī uzklāt 
baltu galdautu svētku reizēs.

Neskatoties, ka izsūtītajiem 
bija atņemtas gandrīz visas tie-

sības, viņi varēja saņemt valsts 
apbalvojumus. Madonas apriņ-
ķa iedzīvotājiem no rajonu ko-
mitejām tika piešķirti goda raks-
ti un atzinības: “Par augstiem 
darba rādītājiem sociālistiskajā 
sacensībā”, “Par labākajiem rā-
dītajiem lauksaimniecības at-
tīstībā”, “Par priekšzīmīgu plā-
nu izpildi”, “Par meža materiālu 
sagatavošanu un sagādi”, “Par 
labu ražošanas darbu”, “Par sa-
sniegumiem lopkopības attīstī-
bā” un “Par aktīvu saimniecisko 
un sabiedrisko darbu”, arī kul-
tūrā – Ainai Priedniecei no Sar-
kaņiem par vietējā deju kolektī-
va vadīšanu Mazanovas rajonā. 
Emīlijai Ķēniņai no Saikavas 
pagasta tika piešķirts Amūras 
apgabala goda nosaukums “La-
bākais aitu gans”.

Par deportāciju upuri kļuva 
Latvijas zemniecības spēcīgākā 
daļa, līdz ar to nav pārsteigums, 
ka daudzi tika augstu novērtē-
ti. Pēc 1957. gada PSRS vadības 
pieņemtā lēmuma izsūtītie ie-
guva iespēju atgriezties atpa-
kaļ dzimtenē. Novērtējot viņu 
paveikto, vietējie neesot gribē-
juši laist prom, mēģināja pieru-
nāt palikt, solīja visādus labu-
mus, piemēram, iespēju braukt 
ar vilcienu bez maksas un brī-
dināja, ka Latvijā neviens ne-
gaidīs, piebilstot – ja dzimte-
nē ir slikti, lai braucot atpakaļ 
uz Sibīriju. Vēl pirms atgrieša-
nās Latvijā, vairākiem izdevās 
savas uzceltās mājas pārdot, tā 
nopelnot pat 1000 rubļu. 

REINIS AUZIŅŠ, 
Madonas Novadpētniecības 

mākslas muzeja vēsturnieks

Ik gadu 25. martā 
Madonā notiek ziedu 
nolikšana pie Šķeltā 
akmens. Šogad, ņemot 
vērā tautas pulcēšanās 
ierobežojumus, Madonas 
novada pašvaldība 
aicina ikvienu aizdegt 
svecīti savās mājās 
vai dienas garumā pie 
Šķeltā akmens, kavēties 
atmiņās un domās 
pieminēt Latvijas vēsturē 
tik skumjos notikumus.
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Madonas pilsētā ir skaista 
teritorija ar lielu, vēl pilnībā 
neizmantotu potenciālu. Tā ir 
teritorija, ko ieskauj Daugavas, 
Rūpniecības, Gaujas un Ceriņu 
iela (ofi ciālā adrese – Gaujas 
iela 33). Mūsu kopīgā vēlme ir 
šo vietu attīstīt.

Kādam šī vieta asociējas ar 
krodziņa “Bura” apmeklējumu, 
cits te strīķējis mālu tenisa kor-
tos, iespējams kāds pirmo reizi 
vilcis kājās slidas un ticis pie zi-
lumiem uz brīvdabas slidotavas 
ledus, bet ekstrēmo sporta vei-
du cienītājiem šī teritorija kopš 
pagājušā gada rudens asoci-
ējas galvenokārt ar skeitparku. 
Vietas, kas kā dabīgi magnēti 
piesaista cilvēkus, ir jāattīsta. 
Madonas novada pašvaldībai 

Palīdzi attīstīt Gaujas ielas parku!

Lai veicinātu iedzīvotāju iesaisti 
daudzdzīvokļu māju pagalmu 
sakopšanā un labiekārtošanā, 
Madonas novada pašvaldības 
dome 25. februāra sēdē 
apstiprināja pašvaldības 
Attīstības nodaļas izstrādāto 
nolikumu projektu konkursam 
“Daudzdzīvokļu māju teritoriju 
labiekārtošana”, kura ietvaros 
iespējams saņemt pašvaldības 
līdzfi nansējumu daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai piesaistītā 
zemesgabala labiekārtošanai.

Madonas novada pašval-
dības Attīstības nodaļas aina-
vu arhitekte Agnese Silupa no-
rāda, ka lielākā daļa Madonas 
novada daudzdzīvokļu namu 
iekšpagalmu nav rekonstruēti, 
to kvalitāte ir salīdzinoši zema 
un neatbilst mūsdienu prasī-
bām. Projektu konkursa mēr-
ķis ir veicināt Madonas novada 
iedzīvotāju iniciatīvu pagal-
mu sakopšanā un labiekārto-
šanā, tādējādi attīstot sadarbī-
bu starp vietējo sabiedrību un 
pašvaldību un sekmējot kopī-
gu atbildību par dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu novadā.

 Kas var iesniegt pieteikumu?
� daudzdzīvokļu dzīvoja-

mās mājas apsaimniekotājs vai 
mājas dzīvokļu īpašnieku kopī-
bas projekta iesniegšanai dele-
ģēts pārstāvis, kas apstiprināts 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē;
� daudzdzīvokļu dzīvoja-

mās mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopība vai vairāku māju dzī-
vokļu īpašnieku kopības, kuras 
ir noslēgušas vienošanos par 
kopīga pieteikuma iesniegša-
nu, ja zemesgabali savstarpēji 
robežojas;
� divu vai vairāku daudzdzī-

vokļu dzīvojamo māju dzīvokļu 
īpašnieku kopības, kuru piesais-
tīto zemesgabalu robežas ir sa-
vienotas, var vienoties par kopī-
gu projekta iesniegšanu.

Cik liels ir pašvaldības at-
balsts?

Pašvaldības atbalsta inten-
sitāte ir līdz 50% no projekta 
attiecināmo izmaksu kopsum-
mas:
� nepārsniedzot 10 000 ei-

ro par labiekārtošanas darbiem, 
kuriem saskaņā ar normatīva-
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jiem aktiem ir nepieciešama būv-
niecības ieceres dokumentācija;
� nepārsniedzot 2 000 ei-

ro par labiekārtošanas darbiem, 
kuriem saskaņā ar normatīva-
jiem aktiem nav nepieciešama 
būvniecības ieceres dokumen-
tācija.

Kam tiek piešķirts atbalsts?
� brauktuves, ietves vai 

stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei 

vai atjaunošanai;
� lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas izbūvei, pārbūvei vai 
atjaunošanai;
� apgaismojuma izbūvei, 

pārbūvei vai atjaunošanai, uz-
stādot energoefektīvus LED 
gaismekļus;
� jaunu apstādījumu izvei-

dei;
� citiem labiekārtošanas 

darbiem (soliņu, velo novietņu, 
atkritumu urnu u.c. labiekārto-
juma elementu uzstādīšana, at-
kritumu konteineru novietoša-
nas laukumu, sporta laukumu, 
veļas žāvētavu ierīkošana, pār-
būve vai atjaunošana u.tml.).

Kā pieteikties?
� konkursa pieteikumu, pa-

rakstītu ar drošu elektronis-
ku parakstu, no 3. marta līdz 3. 
maijam var iesniegt, nosūtot uz 
e-pasta adresi – pasts@mado-
na.lv ar norādi “Iedzīvotāju ini-
ciatīvas veicināšanas projek-
tu konkursam “Daudzdzīvokļu 
māju teritoriju labiekārtoša-
na””;
� konkursa pieteikumu var 

iesniegt personīgi Madonas no-
vada pašvaldības administrāci-
jā, Saieta laukums 1, Madona, 
LV 4801, 101. kab.;
� konkursa pieteikumu var 

nosūtīt pa pastu Madonas nova-
da pašvaldībai, Saieta laukums 
1, Madona, LV-4801, ar norādi 
– “Iedzīvotāju iniciatīvas vei-
cināšanas projektu konkursam 
“Daudzdzīvokļu māju teritori-
ju labiekārtošana” (datums uz 
pasta nosūtīšanas zīmoga ne-

drīkst būt vēlāks par konkursa 
pieteikumu iesniegšanas ter-
miņu).

Kas vērtēs?
Konkursa pieteikumus iz-

vērtēs konkursa komisija, ku-
ru apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības izpilddirektors, 
vajadzības gadījumā pieaicinot 
konsultantus, kuri izvērtēšanā 
piedalās ar padomdevēja tiesī-
bām.

Pieteikumu iesniedzējiem, 
kuriem tiks piešķirts pašvaldī-
bas līdzfi nansējums, projektu 
realizācija jāuzsāk 2021. gada 
ietvaros. Maksimālais līdzfi -
nansējuma apguves termiņš ir 
viens gads no labiekārtošanas 
darbu/būvdarbu uzsākšanas.

Vairāk par konkursa noli-
kumu – mājaslapā www.mado-
na.lv. Jautājumu un neskaidrī-
bu gadījumā aicinām zvanīt uz 
tālruni 26360329 (Agnese Silu-
pa, Madonas novada pašvaldī-
bas Attīstības nodaļas ainavu 
arhitekte).

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas speciālisti

ir redzējums, kā attīstīt Gaujas 
ielas parku, taču mūsu redzē-
jumam jābūt kopīgam. Tādēļ 
vēršamies pie tevis – madonie-
ti – esošā un topošā Gaujas ie-
las parka apmeklētāja! Kāds ir 
tavs redzējums par šīs vietas 
turpmāko attīstību?     

Sniedz savu viedokli, aiz-
pildot anketu Madonas nova-
da mājaslapā www.madona.lv, 
vai nolasot attēlā redzamo QR 
kodu, līdz 22. martam un atce-
ries – nav sliktu ideju, ir tikai 
idejas, kas gaida piemērotu lai-
ku to īstenošanai!

Informāciju sagatavoja 
EGILS KAZAKEVIČS,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists 



Pateicoties 2020./2021. 
gada ziemas sezonas laika 
apstākļiem, Sporta un 
atpūtas bāzes “Smeceres sils” 
iespējām pilnvērtīgi trenēties 
un atļaujām rīkot Pasaules 
un Eiropas čempionātus 
pieaugušajiem, junioriem 
un jauniešiem biatlonā, 

distanču slēpošanā un ziemas 
orientēšanās sportā ar slēpēm, 
šogad Latvijas valsts izlases 
sportistu skaitā dažādās vecuma 
grupās startēja arī Madonas 
novada, Madonas BJSS un 
OK Arona sportisti. 

Pasaules un Eiropas čem-

pionātos distanču slēpošanā 
startēja – Līva Šahno, Kitija 
Auziņa, Raimo Vīgants, Indu-
lis Bikše, Niks Saulītis, Lau-
ris Kaparkalējs. Biatlonā – Ie-
va Pūce, Edgars Mise un Līva 
Šahno. Ziemas orientēšanās 
sportā ar slēpēm – Jānis Bau-
nis, Uģis Roberts Beķeris, Dā-

vis Vintišs, Ritvars Ļepeškins, 
Anete Strauta, Elīza Madsena.

Paldies sportistiem par iegul-
dīto darbu treniņos un sveicam 
ar sasniegumiem. Paldies arī 
sportistu treneriem, vecākiem, 
atbalstītājiem un līdzjutējiem.

Novēlējums – neapstāties 
pie sasniegtajiem rezultātiem, 

turpināt liet sviedrus treni-
ņos, jo nākamais 2022. gads ir 
Ziemas olimpisko spēļu gads!

Informāciju sagatavoja 
MĀRIS GAILUMS,

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vecākais 

speciālists sporta jomā
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Madonas novada sportisti plaši pārstāv 
Latvijas izlases ziemas sporta veidos

Raimo Vīgants un Indulis Bikše .

Sporta un atpūtas bāze 
“Smeceres sils” jau vairākus 
gadus ir ne tikai Madonas 
novada, bet visas Latvijas 
lepnums. 

Mērķtiecīga darba rezultātā 
tā kļuvusi par labāko slēpošanas 
un biatlona bāzi Latvijā, piesais-
tot augstākā līmeņa nacionālā 
un starptautiska mēroga sacen-
sības. Tas nebūtu iespējams bez 
uzņēmīgiem cilvēkiem un pār-
domātām, plānveidīgām inves-
tīcijām bāzes attīstībā. Pēdējos 
gados sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” infrastruktūras 
uzlabošanā no valsts un pašval-
dības budžeta ieguldīti vairāk 
nekā 2 miljoni eiro: izbūvēts 
pievedceļš uz sporta un atpū-
tas bāzi “Smeceres sils”; veikta 
šautuves atbalstsienas un aiz-
sargsienu izbūve, kā arī izbūvē-
ta pazemes pāreja; iegādātas un 
uzstādītas elektroniski – mehā-
niskas IBU sertifi cētas biatlona 
šautuves iekārtas; izbūvēts biat-
lona trases tehniskā ūdensvada 
pieslēgums; izbūvēts biatlona 
stadiona starta-fi niša laukums; 
uzstādīts apgaismojums biatlo-
na stadiona starta-fi niša lauku-
mam; izveidots sniega deponē-
šanas (uzglabāšanas) laukums. 

Atskatoties uz nu jau aizejo-
šo sezonu, varam droši teikt, ka 
tā bijusi labākā pēdējo gadu lai-
kā. Šogad savu uzvaras gājienu 
svinēja visvērtīgākais ziemas 
sporta veids – distanču slēpo-
šana. Trases tika marķētas  no 
1  līdz pat 30 km garumā, tās bi-
ja piemērotas kā iesācējiem un 
nedrošajiem slēpotājiem, kas ie-
sildās pa līdzeno virsmu, tā arī 

Sezonai noslēdzoties, ar skatu  – nākamajā!

izaicinājumus un spraigākas iz-
jūtas cienošajiem slēpotājiem, 
izvēloties stāvāka reljefa distan-
ces ar pamatīgiem kāpumiem un 
asiem nobraucieniem.

Citus gadus gandrīz katru 
sestdienu un svētdienu Sme-
ceres silā notika dažāda mēro-
ga sacensības un ierindas slēpo-
tāji trases varēja izmantot vien 
darba dienās un brīvdienu pēc-
pusdienās. Taču tagad, laikā līdz 
ārkārtas stāvokļa beigām, kad 
sacensības netiek rīkotas, snie-
ga priekus pilnībā varēja izman-
tot ikviens un jebkurā laikā.

Apmeklētāju statistika lieci-
na, ka šogad sasniegts ģimeņu 
un individuālo apmeklētāju re-
kordskaits. Gandrīz 500 cilvēki 
ir iegādājušies abonementus – 
tātad slēpojuši ļoti regulāri, sa-
vukārt, individuālo apmeklētā-
ju skaits šosezon sniedzas pāri 
15 000. Ir būtiski apzināties, ka šī 
ir vienīgā Madonas novada paš-

valdības uzturētā iestāde, kas arī 
ienes, ne tikai iztērē naudu.

Ņemot vērā ierobežojumus 
sportot telpās, šoziem starp ak-
tīvajiem slēpotājiem bija arī vi-
si Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkņi – to-
starp, basketbolisti, volejbolisti 
un vieglatlēti, kā arī BMX spor-
tisti, kas sporta bāzi izmantoja 
regulāriem treniņiem.

Šogad īpaši veiksmīgi izde-
vies trasi popularizēt ne vien 
vietējo iedzīvotāju lokam, bet 
tās labo vārdu iznest arī ārpus 
Madonas novada robežām.

Sporta bāzes namiņu aiz-
pildījums šoziem bijis nepār-
traukts, jo liela daļa ģimeņu 
labprāt izvēlējās darba un mā-
cīšanās iespējas attālināti, ap-
vienojot to ar veselīgu atpūtu 
un sportošanu. Pateicoties dau-
dziem labvēlīgiem faktoriem, 
šoziem par cilvēku piepildījumu 
priecīgi varēja būt arī atpūtas 

mājas “Sniegi”, Madonas vies-
nīcas un citu novada naktsmīt-
ņu saimnieki.

Smeceres silā sniega sega re-
gulāri tika papildināta ar māks-
līgo sniegu, lai slēpot te varētu 
līdz pat pavasarim. Taču šī zie-
ma bija ļoti piemērota, lai jan-
vāra beigās spertu nozīmīgu so-
li un, vadoties pēc labās prakses 
piemēra tepat kaimiņos slēpo-
šanas centrā Otepē Igaunijā, uz-
sāktu vērienīgu sniega ražoša-
nu depozītam. Tas ir – mākslīgā 
sniega uzkrāšanu nākamajai se-
zonai atbilstošos apstākļos, lai 
jau decembrī, pat ne pie labvēlī-
gākajiem laika apstākļiem ļautu 
plānot gan pasaules līmeņa sa-
censību norisi, gan dotu iespēju 
vietējiem iedzīvotājiem uzsākt 
slēpošanas sezonu daudz agrāk. 
Saražotais 10 000 m3 sniegs nu 
jau ir pārklāts ar 50–60 cm bie-
zu šķeldas un skaidu kārtu, tā-
dējādi ļaujot tam izturēt vasaras 

karstumu un saglabāties līdz pat 
decembrim.

Sporta bāzes attīstība nebei-
dzas. Ir jaunas idejas, kā nākot-
nē uzlabot esošo trašu loģistiku, 
lai paralēli notiekošajām sacen-
sībām tomēr dotu iespēju daļu 
trašu izmantot arī ikdienas ap-
meklētājam. 

Skatoties nākotnē, Starp-
tautiskā Biatlona federācija lē-
musi, ka Eiropas junioru čem-
pionāts biatlonā Madonā notiks 
2023. gada februārī no 13. līdz 
19. februārim. Jau ziņots, ka Ei-
ropas junioru čempionāts spor-
ta un atpūtas bāzē «Smeceres 
sils” Madonā bija iecerēts šogad 
no 1. līdz 7. februārim, taču rū-
pēs par sportistu drošību tas ti-
ka atcelts. Tāpat ir lielas cerības, 
ka 2023. gadā sporta bāzē nori-
sināsies Eiropas čempionāts un 
Pasaules junioru ziemas orien-
tēšanās sacensības.

Taču, raugoties uz šī gada 
decembri, ļoti iespējams Mado-
nā atkal atgriezīsies aizrautīgās 
suņu pajūgu skriešanas sacensī-
bas Pasaules kausa izcīņas sta-
tusā, kas allaž pulcē lielu pulku 
skatītāju.

Sporta infrastruktūra, servi-
sa līmenis, ko sniedz “Smeceres 
sils” gan sportistiem, gan ik-
vienam aktīva dzīvesveida pie-
kritējam ļauj Madonu pama-
toti dēvēt par Latvijas ziemas 
galvaspilsētu! Sniegam Mado-
nā BŪT!

Informāciju sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Notiek sniega deponēšanas (uzglabāšanas) process.



Kultūras norises skaitļos
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