
Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas,  
Sarkaņu, Vestienas  
pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 
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MADONAS NOVADA

2021. gada maijs

Svētku izklaides programma vasaras garumā.

› Labirints
Ielu spēles
› Dārza spēles
Rotaļas
› Radošās darbnīcas
Kino
› Mult�lmas
Izrādes
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Madonas vārds Tavās mājās
› Sešas ielas laiku lokos
Bibliotēka Madonā laika ritumā
› … no Muzeja krājuma
Dabas materiālu paklāju izstāde
› Putnu izstāde
Amatnieku darbu izstāde

… stilu un modi
… veselīgu uzturu
… attiecību jautājumiem
… 
… pie vīna glāzes un smalkām 
    uzkodām

› Orientēšanās
Atklātais Madonas kauss 
Rollerslēpošanā
› Šaha Klubs 64
Strītbola turnīrs 3x3
› Sportiski izaicinājumi īstiem vīriem
Madonas pilsētas 95 gadu jubilejas 
kauss �orbolā 3 x 3
› Sportiska sacensība ģimenēm

› Bibliotēka
Muzejs
› MVĢ
Jāņa Norviļa Madonas Mūzika skola
› Jāņa Simsona Madonas Mākslas skola
BJC
› Madonas pilsētas kultūras nams
…

› Koncerti
Brīvdabas kino
› Motociklu parāde
Svētku torte
› «Garāžas» izrāde
Skatuve «Īstajā laikā – īstajā vietā»
› Lauku kapelas
Konkursi un atrakcijas
› Foto stendi
Literāra ekskursija

Madonai 95

*Precizētiem pasākumu norises laikiem seko līdzi Madonas novada pašvaldības mājas lapā un sociālajos tīklos.

Madonas pilsētai jau 95!  
Lai uzzinātu, kā tas viss sākās, 
protams, meklējam rakstos. 

Un tā izdevums “Latvijas Ka-
reivis” 1926. gada 25. aprīlī vēsta, 
ka Madonas “Miesta dome lūgu-
si Iekšlietu ministriju rūpēties, 
lai pasteidzinātu pilsētas tiesī-
bu piešķiršanu Madonai. Attie-
cīgs likumprojekts jau pagājuša-
jā gadā iesniegts Saeimā, bet vēl 
nav apspriests. Drīzumā notiks 
arī jaunas domes vēlēšanas.”

1926. gada 8. maijā “Latvijas 
Sargs” publicē informāciju: „Pil-
sētu skaita pavairošanās”: „Pēc 
pilsētu tiesību piešķiršanas Ai-
nažiem, Līvāniem un Madonai 
mūsu pilsētu skaits pavairosies 
no 37 uz 40. Jāpiezīmē, ka vēl da-
ži miesti izteikuši vēlēšanos ie-
gūt pilsētu tiesības.”

Lūk, beidzot ilgi gaidītais li-
kums, kas publicēts izdevumā 
“Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” 
1926. gada 19. jūnijā.

Rīgā, 1926. gada 7. jūnijā Sa-
eima pieņem un Valsts Prezi-
dents J. Čakste izsludina Likumu 
par pilsētu tiesību piešķirša-
nu Ainažu, Līvānu un Madonas 
miestiem:

Ainažu miestam Valmieras 

apriņķī, Līvānu miestam Daugav-
pils apriņķī un Madonas miestam 
Madonas apriņķī pastāvošās ad-
ministratīvās robežās piešķirt 
pilsētu tiesības, attiecinot uz 
tiem pilsētu nolikumu un citus 
attiecīgus likumus un noteiku-
mus, un atdalot tos no vietējām 
apriņķu pašvaldību vienībām.

Jaunajām pilsētām atstāt 
līdzšinējos nosaukumus un no-
teikt tām šādu domes locekļu 
skaitu: Ainažiem –15, Līvāniem 
– 20, Madonai –15.

Visa jaundibināto triju pilsē-
tu administratīvās robežās pa-

stāvošas ielas, ceļus un laukumus 
atzīt par tādiem, kuri atrodas vis-
pārīgā lietošanā.

Iekšlietu ministrs nokārto 
attiecības un izšķir strīdus jau-
tājumus starp pilsētu un apriņ-
ķu pašvaldībām, sakarā ar pilsē-
tu tiesību piešķiršanu minētiem 
miestiem. 

1926. gada 18. jūnija izde-
vumā “Latvijas Sargs” lasāms 
raksts: „Trīs jaunas pilsētas Lat-
vijā”. „22. jūnijā sanāks Ainažu, 
Madonas un Līvānu miesta do-
mes, sakarā ar likuma spēkā stā-
šanos par pilsētu tiesību piešķir-

šanu šiem miestiem. Šo miestu 
domes pagaidām darbojas kā pil-
sētu domes un pieņems pilsētu 
dibināšanas lēmumus.”

1926. gada 2. jūlija “Iekšlie-
tu Ministrijas Vēstnesis” publi-
cē rakstu „Kā Madona no miesta 
par pilsētu tapa”: „Madonā pil-
sētas dibināšanas dienā 22. jūni-
jā sanāca bij. miesta domes svi-
nīga sēde. Bez domniekiem tajā 
piedalījās arī valdības iestāžu 
un sabiedrisko organizāciju pār-
stāvji, vietējais notārs, vidussko-
las direktors un citi. Sēdē nola-
sīja likumu par pilsētas tiesību 
piešķiršanu Madonai un Iekš-
lietu ministrijas paziņojumu, ka 
šodien, 22. jūnijā likums stājas 
spēkā, pēc kam ar sajūsmu no-
dziedāja valsts himnu. Tad klāt-
esošie noklausījās ieradušos pār-
stāvju sirsnīgos apsveikumus un 
laimes vēlējumus jaunajai pilsē-
tai, kura ļoti strauji attīstījusies 
no nesen nodibinātā miesta. Ja 
tikai vēl nedaudz gadus atpakaļ, 
miestu dibinot, vajadzēja tā do-
mes pirmo sēdi noturēt kādā šķū-
nī, tad nu jau jaunā pilsēta var 
lepoties ar staltiem namiem, zi-
nāmām labierīcībām un citu. Viss 
tas pierāda, ka Madonai ir pare-
dzama spoža nākotne, uz ko tai 

novēlam vislabākās sekmes.”
Pilsētas nosaukuma piešķir-

šana ir gan paveiktā rezultāts, tā 
novērtējums, arī sava veida kon-
kurence, gan gods un svētki. Ma-
donas puses veikums vērtēts at-
zinīgi. Tā lasām 1926. gada 23. 
jūlija izdevumā “Iekšlietu Minis-
trijas Vēstnesis”: pilsētas, kurās 
„Madonā 1357 un Ainažos 936 
iedzīv., saņēma jaunas tiesības 
ar lielu sajūsmu, piemēram, Ma-
donā noturēja svinīgu domes sēdi 
ar apsveikumiem un valsts him-
nu, bet Ainažos sarīkoja pat īpa-
šus pilsētas dibināšanas svētkus 
ar garīgu ceremoniju, piemiņas 
ozolu dēstīšanu utt.”

„Pa pieciem,
pa desmit,
pamazām skaitām
un svinam“ – 
tā savā veltījumā Madonas 

pilsētai rakstīja Oļģerts Skuja. 
Lai mums izdodas gan godam da-
rīt, gan no sirds priecāties! Paies 
laiks un atkal kāds meklēs raks-
tos...

Apkopoja SARMĪTE RADIŅA, 
Madonas novada bibliotēkas 

Uzziņu lasītavas galvenā 
bibliotekāre 

Madona kļūst par pilsētu Ieskats 1926. gada periodiskajos izdevumos

Madonas novada bibliotēka  

laipni aicina ierakstīt  

savu vēlējumu Madonai svētkos! 

To vari paveikt Madonas novada bibliotēkas mājaslapā  

www.biblioteka.madona.lv.  

Esam izveidojuši īpašu sadaļu –  

„Madonai-95!   

Vārdu vārti – vērti Madonai!” 

Atveram vārtus savās domās labiem vārdiem,  

tieši Tavi vārdi ir tā vērti, lai tos saņemtu mūsu Madona  

95. dzimšanas dienā.
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MADONAS NOVADA

Madonas novada pašvaldības domes 
20. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par sociālā 
atbalsta 
pakalpojuma 
deleģēšanas 

līguma slēgšanu
Nolemj slēgt deleģēšanas lī-

gumu ar nodibinājumu “Latvi-
jas Evaņģēliski luteriskās baznī-
cas Diakonijas centrs” par sociālā 
atbalsta un rehabilitācijas pakal-
pojumu (Dienas centrs, Dienas 
aprūpes centrs, Atbalsta centrs, 
higiēnas pakalpojumi un Zupas 
virtuve) sniegšanu Madonas no-
vadā.

Par grozījumiem 
Madonas pilsētas 
iestāžu sniegto maksas 
pakalpojumi cenrādī

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes 29.03.2018. lēmumā Nr. 138 
“Par Madonas novada pašvaldī-
bas maksas pakalpojumu cen-
rāžu apstiprināšanu” pielikumā 
Nr. 9 “Madonas pilsētas iestā-
žu sniegtie maksas pakalpojumi 
un to cenrādis” Madonas nova-
da pašvaldības iestādes “Sporta 
un atpūtas bāze “Smeceres sils”” 
maksas pakalpojumos, grozot lē-
muma 13.31. punktu šādā redak-
cijā: “Maksa par treniņu dienu 
mototrasē bērniem līdz 16 ga-
du vecumam – 2,48 eiro (ar PVN 
21% 3 eiro). Madonas novada ie-
dzīvotājiem (bērniem līdz 7. gadu 
vecumam) – bez maksas”.

Par valsts budžeta 
mērķdotācijas sadali 
Madonas novada 
māksliniecisko kolektīvu 
vadītājiem

Sadala piešķirto 2021. ga-
da pirmā pusgada valsts budžeta 
mērķdotāciju (13 839 eiro) māks-
liniecisko kolektīvu vadītājiem 
darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām saskaņā ar pielikumu.

Valsts budžeta mērķdotāci-
ja – vienam G1 koprepertuāra 
kolektīvam 802 eiro un vienam 
G2 grupas kolektīvam 401 eiro – 
piešķirta 30 Madonas novada G1 
grupas (kori, deju grupas, koklē-
tāju ansambļi un pūtēju orķestri) 
kolektīviem un deviņiem G2 gru-
pas (amatierteātri, folkloras ko-
pas, tautas lietišķās mākslas stu-
dijas, mazākumtautību kolektīvi, 
vokālie ansambļi, tautas mūzi-
kas kapelas) kolektīviem. Latvi-
jas Nacionālais kultūras centrs 
mērķdotācijas pārskaitīšanu paš-
valdībām veic divas reizes gadā. 

Par atbrīvošanu 
no nomas maksas par 
kultūras nama telpu 
izmantošanu

Nolemj atbrīvot SDK “RON-
DO” no telpu nomas maksas par 
Madonas pilsētas kultūras nama 
telpu izmantošanu sporta deju 
nometnes vajadzībām laika pe-
riodā no 14. līdz 17. jūnijam; no 
12. līdz 15. jūlijam un no 9. līdz 
12. augustam. Aprēķinātie telpu 

nomas neieņemtie ienākumi ko-
pā 124,20 eiro, t.sk. PVN.

Nolemj nepiemērot nomas 
maksu pasākumam – suņu pa-
klausības sacensībām, kas no-
risināsies 2021. gada 10. jūlijā 
Madonas mototrasē. Aprēķinā-
tie neieņemtie ienākumi par mo-
totrases astoņu stundu izman-
tošanu sastāda 400 eiro (ar PVN 
21%).

Par fi nansējuma 
piešķiršanu Andas Līces 
grāmatas izdošanai

Nolemj piešķirt fi nansiālu at-
balstu 800 eiro apmērā rakstnie-
ces Andas Līces grāmatas “Vēl 
viena diena” izdošanai no Attīs-
tības nodaļas 2021. gada apstip-
rinātā pasākuma budžeta, kas pa-
redzēts Madonas novada autoru 
grāmatu izdošanas atbalstam.

Anda Līce ir Madonas no-
vadniece, dzīvo Sarkaņu pagas-
tā, Madonas novadā. Šogad no-
pelniem bagātā rakstniece svin 
80 gadu jubileju. Grāmata izdo-
ta 1000 eksemplāru lielā tirāžā. 
Lappušu skaits – 144.

Par projekta “Bērzaunes 
pagasta tautas nama 
pārbūve un aprīkojuma 
iegāde” izmaksām 
aprīkojuma piegādei 
un uzstādīšanai 

Nolemj piešķirt 29 040 eiro 
projekta “Bērzaunes pagasta tau-
tas nama pārbūve un aprīkojuma 
iegāde” īstenošanai – skatuves 
apskaņošanas iekārtu piegādei 
un uzstādīšanai no Madonas no-
vada pašvaldības 2021. gada bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Par projekta 
“  Zaļi un viedi ciemi 
Austrumeiropā” 
pieteikumu konkursam

Nolemj atbalstīt Gulbenes 
novada pašvaldības   un    Madonas 
novada pašvaldības kopprojekta 
“   Zaļi un viedi ciemi Austrumei-

Šis mācību gads ir 
bijis īpašs ar dažādiem 
izaicinājumiem un 
pārbaudījumiem saistībā ar 
epidemioloģisko situāciju 
valstī, līdz ar to prasījis 
daudz lielāku atdevi 
mācību darba plānošanā, 
norises organizēšanā 
un mācību sasniegumu 
sekmēšanā gan izglītības 
iestādēs, gan ģimenēs.

Paldies visiem izglītības 
procesā iesaistītajiem – 
pirmsskolniekiem un 
skolēniem, pedagogiem, 
izglītības iestāžu, 
pašvaldības administrācijas 
un pārvalžu darbiniekiem – 
par izturību, savstarpēju 
atbalstu, saskaņotu un 
efektīvu darbību, radošiem 
risinājumiem, lai mācīšanās 
un iecerēto mērķu 
īstenošana varētu noritēt 
nepārtraukti un veiksmīgi! 

Īpaši gribam pateikties 
bērnu un jauniešu 
vecākiem un ģimenēm 
par sapratni, sadarbību, 
spēju konstruktīvi risināt 
problēmas, sniedzot 
nenovērtējamu ieguldījumu 
mums visiem tik sarežģītajā 
laikā!

Novēlam vasarā ikvienam 
uzkrāt saules enerģiju 
un stiprināt veselību 
turpmākajam darbam, 
kā arī izglītības iestāžu 
absolventiem – veiksmīgu 
startu nākotnes karjeras ceļā!

Zemes gabala raksturojošie parametri Piemērojamā 
korekcija procentos

Apgrūtināta piekļūšana zemesgabalam (nav piekļūšanas no 
koplietošanas ceļiem, vai nav nodibināts servitūts par labu 
konkrētajam zemes gabalam)

10%

Zemesgabals sliktā lauksaimniecības stāvoklī, bojātas meliorācijas 
sistēmas, aizaudzis ar krūmiem un izmantojams lauksaimniecībai 
tikai pēc apauguma novākšanas

40%

Zemesgabala konfi gurācija un reljefs nav piemērots pilnvērtīgai 
lauksaimniecisk ai darbībai (applūstošas pļavas, paugurains reljefs, 
saimnieciskās darbības ierobežojumi)

50%

 Madonas novada 
pašvaldības 
Izglītības nodaļas 
vissirsnīgākais 
sveiciens un 
pateicība 
par kopīgi 
paveikto darbu 
2020./2021. 
mācību gada 
laikā! 

ropā” pieteikuma iesniegšanu 
European City Facility (EUCF) 
izsludinātajā projektu iesniegu-
mu konkursā.

Šī kopprojekta ietvaros plā-
nots izstrādāt detalizētos aprē-
ķinos balstītu investīciju pietei-
kumu starpdisciplināru zaļo un 
viedo tehnoloģiju ieviešanai Gul-
benes novada Lejasciema pagas-
tā un Madonas novada Mārcienas 
pagastā.

Projekta kopējās izmaksas 
ir līdz 60 000 eiro, no tām 100% 
granta atbalsta fi nansējumu pie-
šķir EUCF.

Par projekta īstenošanu 
un aizņēmuma ņemšanu 
dzīvojamās mājas pārbūvei 
par pirmsskolas izglītības 
iestādes ēku 

Apstiprina investīciju projek-
ta “Dzīvojamās mājas pārbūve 
par pirmsskolas izglītības iestā-
des ēku, Blaumaņa iela 19, Mado-
na, Madonas novads” īstenošanu 
par kopējo summu 188 974,17 
eiro apmērā un piešķir Madonas 
novada pašvaldības līdzfi nansē-
jumu  28 346,13 eiro apmērā in-
vestīciju projekta īstenošanai.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 160 628,04 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem investīciju projekta “Dzīvo-
jamās mājas pārbūve par pirms-
skolas izglītības iestādes ēku, 
Blaumaņa iela 19, Madona, Ma-
donas novads” īstenošanai. Aiz-
ņēmumu izņemt un apgūt 2021. 
gadā, tā atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības pa-
matbudžeta līdzekļiem.

Plānots veikt ēkas pārbūvi 
higiēnas prasību nodrošināša-
nai un veikt ēkas lietošanas vei-
da maiņu uz izglītības iestādi.

Par projekta “Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana Madonas 
novadā” īstenošanu un 
aizņēmuma ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 

1 205 237,36 eiro apmērā Valsts ka-
sē uz 20 gadiem ar noteikto pro-
centu likmi un atlikto maksājumu 
uz 3 gadiem Eiropas Savienības 
fonda projekta “Vispārējās izglītī-
bas iestāžu mācību vides uzlaboša-
na Madonas novadā” īstenošanai. 
Aizņēmumu izņemt vidējā termi-
ņā un apgūt 2021. un 2022. gadā, tā 
atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu. 

Plānota skolas II un III mācī-
bu korpusa atjaunošana.

Par lauksaimniecības 
zemes nomas pakalpojuma 
maksas cenrāža 
apstiprināšanu 

Apstiprina lauksaimniecības 
zemes nomas pakalpojuma mak-
sas cenrādi (atzinumu sniedzis 
neatkarīgs sertifi cēts vērtētājs):

*Vidējā nosacītā lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes 1 ha 
cena, vērtējuma ietvaros tiek sa-
prasts – Madonas novada pašval-
dībai piederošs vai pašvaldības 
pārvaldībā esošs lauksaimniecī-
bā izmantojams zemes gabals, 
bez apgrūtinājumiem, ar ērtas 
piebraukšanas iespējām, kuram 
ir regulāras konfi gurācijas forma, 
lauksaimniecībai piemērots rel-
jefs, kas tiek uzturēts labā lauk-
saimniecības stāvoklī.

Pagasts

Vidējā 
nosacītā 

1 ha 
cena*

Barkavas pagasts 39 balles 105 eiro

Ošupes pagasts 38 balles 104 eiro

Mētrienas pagasts 38 balles 86 eiro

Ļaudonas pagasts 38 balles 80 eiro

Kalsnavas pagasts 32 balles 74 eiro

Mārcienas pagasts 32 balles 77 eiro

Bērzaunes pagasts 29 balles 72 eiro

Aronas pagasts 31 balles 77 eiro

Sarkaņu pagasts 34 balles 79 eiro

Liezēres pagasts 29 balles 65 eiro

Dzelzavas pagasts 40 balles 80 eiro

Praulienas pagasts 34 balles 79 eiro

Lazdonas pagasts 25 balles 76 eiro

Vestienas pagasts 31 balle 66 eiro

Ņemot vērā iznomājamā ze-
mes gabala raksturojošos para-
metrus, piemēro nomas maksu 
koriģējošos koefi cientus procen-
tos:
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Madonas novada pašvaldības domes 
20. aprīļa ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
29. aprīļa sēdes lēmumu pārskats

Par sienas 
zīmes – 
nivelēšanas 
tīkla 

punkta ierīkošanu
Nolemj piekrist ierīkot jau-

nu nivelēšanas tīkla punktu, 
sienas zīmi Lauteres kultūras 
nama ēkas sienā. Tas nepiecie-
šams ģeodēziskās un kartogrā-
fi skās informācijas sagatavoša-
nā un atjaunināšanā civilajām 
un militārajām vajadzībām.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Sakarā ar to, ka šobrīd Ne-
kustamā īpašuma pārvaldības 
un teritorijas plānošanas no-
daļas amata vienībai “zemes ie-
rīcības inženieris” reālā darba 
veikšanas specifi ka vairāk sais-
tīta ar nekustamā īpašuma da-
rījumiem, nomas līgumu slēg-
šanu, nedzīvojamo telpu nomas 
vai lietošanas jautājumiem, no-
lemj veikt šādus grozījumus 
30.12.2020. domes lēmuma Nr. 
564 pielikumā Nr. 32 “Madonas 
novada pašvaldības (centrā-
lā administrācija) amatu vienī-
bu saraksts ar 01.01.2021., gro-
zot sadaļā “Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritoriālās plā-
nošanas nodaļa” amata vienību 
“zemes ierīcības inženieris” (1 
vienība) uz amata vienību “Ne-
kustamā īpašuma darījumu spe-

ciālists” ar profesijas kodu 3334 
09 (1 vienība) un grozījumus
piemērot ar 2021. gada 1. maiju. 

Par Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada 
konsolidētā pārskata 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības 2020. gada konsoli-
dēto gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 
95 006 184 euro;

Pārskata gada budžeta izpil-
des rezultāts – 2 358 426 euro.

Pamatbudžeta izpilde: 
Ieņēmumi pēc naudas plūs-

mas – 37 891 669 euro;
Izdevumi pēc naudas plūs-

mas – 37 260 061 euro.
Finansēšana:
Saņemtais aizņēmums – 

5 782 397 euro;
Aizņēmuma atmaksa – 

2 317 0022 euro;
Kapitāldaļu iegāde – 93 785 

euro.
Ar Madonas novada pašval-

dības 2020. gada konsolidēto ga-
da pārskatu pilnā apjomā var ie-
pazīties Finanšu nodaļā. 

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj ar 01.05.2021. veikt 
šādus grozījumus ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
30.12.2020. lēmumu Nr. 564 
“Par Madonas novada pašvaldī-

bas pagasta pārvalžu, Madonas 
pilsētas un to iestāžu un Mado-
nas novada pašvaldības centrā-
lās administrācijas amata vie-
nību sarakstu apstiprināšanu” 
apstiprinātajā Ļaudonas pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestā-
des “Brīnumdārzs” amata vie-
nību sarakstā (pielikums Nr. 7):
� izslēgt – interešu pulci-
ņa audzinātājs, profesijas kods 
341209, 0,3 amatu vienības ar 
amatalgas likmi 500 eiro mē-
nesī;
� grozīt – pirmsskolas skolo-
tāja palīgs-pavadonis, profesijas 
kods 531201,531103, no 0,2 uz 
0,35 amatu vienībām, ar stun-
das tarifa likmi 2,99 eiro (amat-
algas likmi 500 eiro mēnesī);
� iekļaut – pirmsskolas ies-
tāžu un skolu māsa, profesijas 
kods 222134, 0,15 amatu vienī-
bas ar amatalgas likmi 516 eiro 
mēnesī.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu SIA “Madonas 
ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanai

Nolemj piešķirt SIA “Mado-
nas ūdens” fi nansējumu 41 000 
eiro pamatkapitāla palielināša-
nai – ūdenssaimniecības pakal-
pojumu kvalitātes nodrošināša-
nai, īstenojot projektu “Sadzīves 
kanalizācijas paplašināšana un 
ūdensvada rekonstrukcija Upes 
un Avotu ielās, Ļaudonā”.

Projektā paredzēts izbūvēt 
181 m kanalizācijas tīklus, do-
dot iespēju sešiem īpašumiem 
pievienoties pie centralizētā 
kanalizācijas tīkla, kā arī izbū-
vēt 1067 m maģistrālo ūdensva-
du pa Upes ielu.

Par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības 
projekta “Jauniešu 
karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve” 
īstenošanai 

Nolemj piešķirt papildus fi -
nansējumu 14 000 apmērā Ma-
donas novada pašvaldības pro-
jekta “Jauniešu karjeras izvēle 
un amata prasmju apguve” īs-
tenošanai no novada budže-
ta nesadalītajiem līdzekļiem ar 
mērķi sniegt atbalstu novada 
uzņēmumiem Covid-19 krīzes 
radīto seku pārvarēšanas laikā, 
kā arī palielinot jauniešu darba 
iespējas.

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 pašvaldība 
izsludina pieteikšanos 
uz divām vakancēm: 
■ IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGA 
    amatu; 
■ SOCIĀLĀ PEDAGOGA
     amatu. 

 Ar izglītības psihologa un 
sociālā pedagoga amatu prasībām 
un pienākumiem var iepazīties 
Madonas novada pašvaldības 
tīmekļa vietnē www.madona.lv
sadaļā “Izglītība”.

Tiek piedāvāts darbs uz 
nenoteiktu laiku ar atalgojumu EUR 
940,00 pirms nodokļu nomaksas 
un sociālās garantijas valsts un 
pašvaldība iestādēs strādājošajiem.

Iesniedzamie dokumenti: 
pieteikums (pieteikuma formu 
skatīt tīmekļa vietnē), motivēta 
pieteikuma vēstule, dzīves un 
iepriekšējās profesionālās pieredzes 
apraksts Europass CV formā, 
izglītību apliecinošu dokumentu 
kopijas.

Pretendenti dokumentus 
iesniedz līdz 2021. gada 15. jūnija 
plkst. 17.00, nosūtot pasta sūtījumu 
uz adresi – Madonas novada 
pašvaldība, Saieta laukums 1, 
Madona, Madonas novads, LV-4801 
vai ar drošu elektronisko parakstu 
parakstītu dokumentu nosūtot uz 
e-pastu: pasts@madona.lv.

Pēc iesniegto dokumentu 
izvērtēšanas pretendenti tiks 
aicināti uz kompetenču interviju.

Tālrunis uzziņām: 
64860562; 26136230.
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Ir uzsākta projekta 
Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
“Energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
uzlabošana Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolā” 
īstenošana.

Madonas novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
“Energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā” īstenošanu.

Projekta īstenošana ir pare-
dzēta Madonas novada Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidussko-
lā. Projekta mērķis – samazi-
nāt primārās enerģijas patē-

riņu Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolā, sekmējot energo-
efektivitātes paaugstināšanu un 
pašvaldību izdevumu samazinā-
šanos par siltumapgādi un vei-
cot ieguldījumus pašvaldības ēkā  
atbilstoši Madonas novada at-
tīstības programmā noteiktajām 
prioritātēm.

Projekta ietvaros paredzēts 
veikt ēkas fasādes siltināšanu, 
jumta atjaunošanu un siltinā-
šanu, ēkas cokola siltināšanu, 
izbūvēt skolas daļā ventilācijas 
sistēmu ar rekuperācijas iekār-
tām, modernizēt apkures sistē-
mu un nomainīt luminiscētos 
gaismekļus uz LED tipa apgais-
mojumu un uzstādīt saules pa-
neļus. Paneļu saražotā enerģi-
ja pēc prioritātes tiek nodota 

karstā ūdens sagatavošanai un 
ēkas pašpatēriņam – apgais-
mojums, ventilācijas sistēmas 
darbībai. Ar projekta palīdzību, 
veicot ēkas siltināšanu, tiek plā-
nots novērst siltumnoplūdi un 
mitruma uzkrāšanos ēkas kons-
trukcijās. Energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumu rezultā-
tā tiks samazināti siltumener-
ģijas zudumi, tādā veidā sama-
zinot kopējās siltumenerģijas 
izmaksas, kā arī CO2 emisiju 
daudzumu gaisā, tādā veidā pa-
augstinot ēkas tehnisko stāvok-
li, veicinot tās ilgmūžību. 

Projekta īstenošanas ter-
miņš – 31.12.2022.

Projekta kopējās izmak-
sas – 1 176 522,44 EUR, ERAF 
– 500 000,00 EUR, pašvaldības 

Madonas novada pašvaldība 
pērn noslēdza līgumu ar 
Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta Nr. 
3.3.1.0/19/I/0006 “Publisko 
ceļu pārbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā” īstenošanu. 
Ceļu pārbūve tika uzsākta 
2020. gadā un, noslēdzoties 
tehnoloģiskajam pārtraukumam, 
darbi šobrīd ir atsākti.

Projekta mērķis ir palielināt 
privāto investīciju apjomu re-
ģionos, veicot ieguldījumus ko-
mercdarbības attīstībai atbil-
stoši Madonas novada attīstības 
programmā 2013.–2020. gadam 
noteiktajai teritoriju ekonomis-
kajai specializācijai un balsto-
ties uz komersantu vajadzībām, 
radot jaunas darba vietas, pie-
saistot nefinanšu investīcijas, 
pārbūvējot ceļus, kas nodrošina 
piekļuvi Bērzaunes pagasta uz-
ņēmumiem.

Projektā paredzētas divas 

darbības, kas nekvalificējas kā 
valsts atbalsts – piekļuves ceļu 
pārbūve uz uzņēmumiem Bēr-
zaunes pagastā un šo būvdarbu 
būvuzraudzība.

1. Posmā Kantoris–Dzirnavi-
ņas no valsts autoceļa V881, kas ir 
piekļuves ceļš SIA “IVARS&KO” 
un MPKS “GAIZIŅŠ”, tiks pār-
būvēts posma segums un izbū-
vēts asfaltbetona segums 310,5 
m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, 
izveidota atklāta tipa ūdens at-
vade, nomainītas visas caurte-
kas, pārvietoti 2 apgaismes bal-
sti, apzaļumota ceļam piegulošā 
nogāze un izbūvēts stāvlaukums 
11 automašīnām. 

2. Posmā “Autoceļš P81 Lat-
vāņi”, kas ir piekļuves ceļš SIA 
“TURBO AK”, SIA “Latvāņi”, 
SIA “TURBO BŪVE”, tiks pār-
būvēts posma segums un izbū-
vēts asfaltbetona segums 183,8 
m, izbūvēta ietve gar brauktuvi, 
izveidota atklāta tipa ūdens at-
vade, nomainītas visas caurte-

kas, veikta ielu apgaismojuma 
izbūve, pieslēdzoties un izbūvē-
jot kabeli līdz apgaismojumam 
ceļu V915, P81 un V881 krusto-
jumā, apzaļumota ceļam piegu-
lošā nogāze. 

3. Posmā “Kantoris–Dzir-
naviņas” no valsts autoce-
ļa P81 kas ir piekļuves ceļš 
SIA “IVARS&KO” un MPKS 
“GAIZIŅŠ”, tiks pārbūvēts pos-
ma segums un izbūvēts asfaltbe-
tona segums 208,15 m, izveidota 
atklāta tipa ūdens atvade, apza-
ļumota ceļam piegulošā nogāze. 

4. Posmā “Autoceļa V880 
posms”, kas ir piekļuves ceļš 
SIA Upmaļi A”, SIA “Īpašumi AK” 
un SIA “Latvāņi” un SIA “Turbo 
Būve”, tiks pārbūvēts posma se-
gums un izbūvēts asfaltbetona 
segums 440 m, izveidota atklā-
ta tipa ūdens atvade, nomainī-
tas visas caurtekas, apzaļumota 
ceļam piegulošā nogāze. Detali-
zēts darbību apraksts projektam 
pievienotajā būvprojektā. 

Uzsākta projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošana

Turpinās projekta “Publisko ceļu pārbūve uz uzņēmumiem 
Bērzaunes pagastā” īstenošana

līdzfinansējums – 541 422.93.00 
EUR, valsts budžeta dotācija – 
22 058,82 EUR, neattiecināmās 
izmaksas – 113 040,69 EUR.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības  

Projektu ieviešanas nodaļas 
speciālisti

Rezultāts: Pārbūvēti čet-
ri ceļa posmi, kopā 1142,45 m 
garumā un stāvlaukums 11 au-
tomašīnām.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – līdz 31.12.2022.

Plānotā projekta iznākuma 
rādītāji – 17 jaunas darba vie-
tas un 9 212 751 EUR nefinanšu 
investīcijas. Projektā plānotās 

darbības nodrošinās piekļuvi 7 
uzņēmumiem.

Kopējais plānotais projekta 
budžets ir 688 849,38 EUR, plā-
notais ERAF atbalsta apjoms ir 
555 100,00 EUR (81,23%).  

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības  

Projektu ieviešanas nodaļas 
speciālisti

Madonas novada pašvaldība  
arī šogad izsludina 
pieteikšanos uz bērnu un 
jauniešu nometņu projektu 
konkursu, kura mērķi ir:

 � veicināt un finansiāli atbal-
stīt bērnu un jauniešu saturīgu 
un lietderīgu brīvā laika pavadī-
šanu skolēnu brīvdienās;

 � veicināt jaunu zināšanu un 
prasmju apguvi, radošās un indi-
viduālās pašizpausmes, kā arī ve-
selīgu dzīvesveidu;

 � atbalstīt Madonas novada iz-
glītības iestāžu, nevalstisko or-
ganizāciju un fizisko personu 
iniciatīvu, organizējot bērnu un 
jauniešu brīvā laika pavadīšanas 
nometnes un sekmējot to darbī-
bas kvalitāti. 

Projekta mērķgrupa ir  Ma-
donas novada pašvaldības skolu 
skolēni un novadā deklarētie bēr-
ni un jaunieši vecumā 7–18 ga-

diem, tai skaitā bērni un jaunieši 
no sociālā riska ģimenēm.  

Nometņu nori-
ses laiks – no 2021. 
gada 1. jūlija līdz 
2021. gada 31. oktob-
rim,  atbilstoši valstī 
noteiktajiem ierobe-
žojumiem epidemio-
loģisko drošības pasā-
kumu ietvaros. 

Maksimālais finansējums vie-
nam projektam ir līdz  EUR 2000. 
Projekta pieteicējs garantē līdz-
finansējumu ne mazāk kā 10% no 
kopējā finansējuma programmas 
aktivitāšu īstenošanai un tehnis-
ko nodrošinājumu. 

Projekta pieteikums iesniedz 
līdz 2021. gada 15. jūnijam vie-
nā eksemplārā ar norādi “Pietei-
kums Bērnu un jauniešu nomet-
ņu projektu  konkursam”: 

 � Konkursa pieteikumu, pa-
rakstītu ar drošu elektronisku 

Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu 
nometņu projektu konkursu

drīkst būt vēlāks par konkursa 
pieteikumu iesniegšanas termi-
ņu); 

 � Papildus iesniegtajam oriģi-
nāleksemplāram, iesūtīt konkur-
sa pieteikuma elektronisko ver-
siju uz e-pastu: inga.strazdina@
madona.lv.

Bērnu un jauniešu nometņu 
projekta konkursa nolikums un 
pieteikuma veidlapas pieejamas 
mājaslapā www.madona.lv. 

Konsultācijas par projekta 
pieteikuma sagatavošanu sniedz 
Pašvaldības Attīstības nodaļas ve-
cākā speciāliste jaunatnes un ģi-
menes politikas jomā Inga Straz-
diņa, e-pasts: inga.strazdina@
madona.lv, tālrunis 27862080.

Informāciju sagatavoja 
INGA STRAZDIŅA, 

Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste ģimenes  

un jaunatnes politikas jomā

parakstu, var iesniegt nosūtot uz 
e-pastu: pasts@madona.lv; 

 � Konkursa pieteikumu var ie-
sniegt personīgi Madonas no-
vada pašvaldības administrāci-
jā, Saieta laukums 1, Madona, LV 

4801, 101. kab.;
 � Konkursa pieteikumu var no-

sūtīt pa pastu Madonas nova-
da pašvaldībai, Saieta laukums 
1, Madona, LV-4801, (datums uz 
pasta nosūtīšanas zīmoga ne-
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Madonas novada pašvaldības iecirkņi 2021. gada pašvaldību vēlēšanām

Pašvaldību vēlēšanas – 5. jūnijā
1. Jaunā VIENOTĪBA

1 Andrejs Ceļapīters
2  Arvīds Greidiņš
3  Oskars Žvagins
4  Ilze Mailīte
5 Kaspars Udrass
6  Artūrs Grandāns
7 Andrejs Piekalns
8  Liena Hačatrjana
9  Mārtiņš Ezeriņš
10 Aldis Stienis
11 Laura Smudze
12  Ojārs Krūmiņš
13  Gundars Riekstiņš
14 Viktors Abramovs
15 Daiga Maderniece
16  Aldis Jēkabsons
17 Ligita Irbe
18 Andris Levis
19  Aigars Oļukalns
20  Vilnis Strautiņš
21  Dāvis Veckalniņš

22 Normunds Arama

2. Partija  
“Vienoti Latvijai”

1 Ivars Miķelsons
2 Andris Sakne
3 Andris Spaile
4  Inguna Kaņepone
5  Rūdolfs Pulkstenis
6 Ilze Šulce
7  Silvija Čurkste
8  Artūrs Vāvere
9  Edgars Lācis
10 Ivars Janovskis
11 Liene Ankrava
12  Māris Belorags
13 Dace Kalve
14  Valdis Broks
15  Gita Lancmane
16 Jana Medniece
17  Guntis Šahno
18 Vaira Studente
19  Oskars Janovičs
20 Jevgenijs Tarasovs
21  Uldis Ogorodņikovs

22  Andris Stalīdzāns

3. Jaunā konservatīvā  
partija

1 Vita Robalte
2  Mārtiņš Kalnājs
3 Sandra Maksimova
4  Inga Bite
5  Aivars Zariņš
6  Imants Spridzāns
7  Sandis Kalniņš
8 Armands Cirsis
9 Juris Silups
10  Rihards Erelis
11 Sandra Spaile
12  Kārlis Edvards Bandenieks
13  Ilona Zeltiņa
14  Andris Blāķis
15 Klinta Ieleja
16 Ija Malkause
17  Edmunds Malta
18 Kaiva Veita
19  Gintis Birziņš

4. Politiskā partija  
“Latvijas Reģionu Apvienība”, 
“LATVIJAS ZEMNIEKU  
SAVIENĪBA”

1 Agris Lungevičs
2  Gunārs Ikaunieks
3  Valda Kļaviņa
4  Māris Olte
5  Guntis Klikučs
6  Uģis Fjodorovs
7  Gatis Teilis
8 Vents Ikaunieks
9  Dace Raubiška
10 Aleksandrs Šrubs
11  Guntis Ķeveris
12  Rūdolfs Preiss
13 Ilvija Kecko
14  Tatjana Kriškāne
15  Santa Šķēle
16  Jānis Mārciņš
17 Igors Šapovals
18  Sarmīte Pabērza
19  Jānis Lūsis
20 Aldis Ošs
21  Rihards Saulītis

22  Aigars Šķēls

5. “Latvijas attīstībai”, 
“POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME”

1 Artūrs Čačka
2 Andris Dombrovskis
3  Valentīns Rakstiņš
4  Lienīte Ozolniece
5  Ilze Brante
6  Andris Trečaks
7  Reinis Braķis
8  Jānis Sirmais
9 Silvija Smeltere
10 Ivars Tirzmalis
11  Edīte Miķelsone
12  Aldis Bondars
13  Elīna Štromberga
14  Artūrs Vīle-Bērziņš
15  Jānis Putniņš
16 Valdis Madernieks
17 Dace Meldere
18  Agris Kaščjuks
19  Andis Akmentiņš
20 Monta Zepa
21  Sergejs Falejs
22  Irēna Lecīte

6. Nacionālā apvienība  
“Visu Latvijai!”– 
”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1 Zigfrīds Gora
2  Tālis Salenieks
3 Vilnis Špats
4  Aivis Masaļskis
5  Didzis Baunis
6  Edgars Šķēle
7 Inese Strode
8  Laila Ozoliņa
9  Edgars Avišāns
10 Lolita Kostjukova
11 Dace Zeile
12  Linda Bakmane
13  Imelda Saulīte
14  Iveta Peilāne
15  Vēsma Nora
16  Līga Ozola
17  Atis Brants
18 Marika Veiba
19  Sandris Sproģis
20  Normunds Broks

21  Ilze Kanča

2021. gada 5. jūnijā norisināsies pašvaldību vēlēšanas.  
Pašvaldību vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu 
apgabala iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot gan pasi, 
gan personas apliecību. Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību 
vēlēšanu dienā, 5. jūnijā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. 

Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš:

 � pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 � ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 16.00;
 � piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00.

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nebūs iespējas nokļūt vēlē-
šanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt 
balsošanu atrašanās vietā varēs vēlēšanu iecirkņos vēlēšanu nedēļā 
no 31. maija. Iesniegumu pašvaldības vēlēšanu komisijai var nosūtīt 
arī pa pastu: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads. Savukārt, 
iesniegumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz 
pasts@madona.lv.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks vēlēšanu nedēļā, kad var iesniegt 
pieteikumu balsošanai atrašanās vietā:  

 � pirmdien, 31. maijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00;
 � otrdien, 1. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00 (tikai iesniegumu 

pieņemšana, iepriekšējā balsošana nenotiek);
 � trešdien, 2. jūnijā, no plkst. 16.00 līdz 20.00  

(tikai iesniegumu pieņemšana, iepriekšējā balsošana nenotiek);
 � ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 9.00 līdz  16.00;
 � piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 13.00 līdz 20.00;
 � sestdien 5. jūnijā no plkst. 7.00 līdz 20.00 (iesnieguma pieņemšana 

līdz plkst. 12.00)

Pašvaldību vēlēšanu organizēšanā  tiks ievēroti Epidemioloģiskās 
drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Aici-
nām vēlētājus vēlēšanu iecirknī izmantot savus rakstāmrīkus!

Madonas novada pašvaldības vēlēšanu komisija publicē Madonas 
novada vēlēšanu iecirkņus un kontaktinformāciju, kā arī reģistrētos 
deputātu kandidātu sarakstus. 

Informācija par kandidātu sarakstiem, vēlēšanu programmām ir 
pieejama Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv un no 
31. maija vēlēšanu iecirkņos.  

 

Nr. 658  
KUSAS PAMATSKOLA
Skolas iela 3, Kusa, 
Aronas pag., Madonas nov. 
T. 28383130 
    
Nr. 659   
BARKAVAS KULTŪRAS NAMS
Brīvības iela 7, Barkava,  
Barkavas pag., Madonas nov.
T. 28663442, 64860813,  
64894221  

Nr. 660  
SAULESKALNA  
TAUTAS NAMS
Aronas iela 1, Sauleskalns,  
Bērzaunes pag., Madonas nov.
T. 26395781  

Nr. 655  
CESVAINES  
KULTŪRAS NAMS
Pils iela 8, Cesvaine,  
Cesvaines nov.  
T. 29401559 

Nr. 672  
DEGUMNIEKU  
TAUTAS NAMS
Skolas iela 4, Degumnieki,  
Ošupes pag., Madonas nov. 
T.  26163915, 64829604

Nr. 661  
DZELZAVAS  
KULTŪRAS NAMS
“Kultūras nams”, Dzelzava, 
Dzelzavas pag., Madonas nov. 
T. 26539828 

Nr. 662  
ĒRGĻU SAIETA NAMS
Rīgas iela 5, Ērgļi,  
Ērgļu pag., Ērgļu nov. 
T. 26634103, 64871464

Nr. 675  
ĢIMENES ATBALSTA  
CENTRA “ZĪĻUKS”  
ZĀLE “JAUNOZOLIŅI”
“Jaunozoliņi”, Sidrabiņi,  
Sausnējas pag., Ērgļu nov. 
T. 29277083

Nr. 954
JĀŅUKALNA  
TAUTAS NAMS
“Jāņukalna Tautas Nams”, 
Jāņukalns, Kalsnavas pag.,  
Madonas nov.  
T. 27852988

Nr. 664  
JUMURDA     S PAGASTA PĀRVALDE
Ezera iela 2, Jumurda,  
Jumurdas pag., Ērgļu nov.   
T. 29400442

Nr. 665  
KALSNAVAS  
KULTŪRAS NAMS
Vesetas iela 8, Jaunkalsnava,  
Kalsnavas pag., 
Madonas nov. T. 29273314 

Nr. 953  
KRAUKĻU SKOLA
“Kraukļu skola”, Cesvaines pag., 
Cesvaines nov.   
T. 26414457 

Nr. 668  
ĻAUDONAS  
KULTŪRAS NAMS
Dzirnavu iela 7, Ļaudona,  
Ļaudonas pag.,  
Madonas nov. 
T. 28626387, 26528041 

Nr. 666  
LAZDONAS  
PAGASTA PĀRVALDE
Meža iela 2, Lazdona,  
Lazdonas pag., Madonas nov. 
T. 26719864

Nr. 667  
LIEZĒRES PAMATSKOLA
Jaunatnes iela 6,  Ozoli,  
Liezēres pag., Madonas nov. 
T. 29472979 

Nr. 656  
LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS
Tilta iela 14, Lubāna,  
Lubānas nov.   
T. 29383603

Nr. 653  
SPORTA HALLE
Gaujas iela 13, Madona,  
Madonas novads 
T. 27870709

Nr. 654  
MADONAS  
KULTŪRAS NAMS
Raiņa iela 12, Madona,  
Madonas nov.  
T. 26356036

Nr. 669
MĀRCIENAS PAGASTA  
PĀRVALDE
Jaunā iela 1, Mārciena,  
Mārcienas pag.,  
Madonas nov.
T. 26145110, 64860959

Nr. 670  
MĒTRIENAS  
TAUTAS NAMS
Tautas iela 1, Mētriena,  
Mētrienas pag.,  
Madonas nov. 
T. 28348982

Nr. 673  
PRAULIENAS PAMATSKOLA 
“Pilsdārzi”, Prauliena,  
Praulienas pag.,  
Madonas nov. 
T. 27030183

Nr. 961  
SAIKAVAS  
TAUTAS NAMS
“Buzula”, Praulienas pag., 
Madonas nov.  
T. 26446541

Nr. 674  
SARKAŅU PAGASTA  
PĀRVALDE
“Biksēre”, Biksēre,  
Sarkaņu pag., Madonas nov. 
T. 26414793 
 
Nr. 677  
VESTIENAS PAGASTA  
PĀRVALDE
“Pagastmāja”, Vestiena, 
Vestienas pag., Madonas nov. 
T. 29820152 

 

Informāciju sagatavoja 
EVITA ZĀLE, 

Madonas novada pašvaldības  
vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja



6 Madonas Novada Vēstnesis
            2021. gada maijs Pilsētas svētki

1.06. –––  31.08.
Septiņas ielas laiku lokos / Skolas ielā starp domes ēku un 
kultūras namu 
Madonas vārds tavās mājās/  pie Madonas novada 
bibliotēkas, zaļajā zonā

5.06. –––  6.06.
Māksla dabā / Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā

4. JŪNIJS
Madonas reģiona sacensību «Skaļā lasīšana»  uzvarētāju 
paziņošana  / Bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos      
Grāmatas atvēršanas svētki / Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja pagalmā

10.00 –––  20.00
Dabas materiālu paklāju veidošana / Parka kalnā 
Iepriekšēja pieteikšanās

5.JŪNIJS     
Dabas paklāju izstāde, konkurss / Parka kalnā

9.00 –––  15.00
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem, atbilstoši 
epidemioloģiskajiem drošības nosacījumiem / Madonas 
novada bibliotēka

9.00 –––  20.00
Madonas tēlotājmākslas studijas darbu izstāde  / Mūzikas 
skvērā pie kultūras nama 

10.00 –––  13.00   
Vēsturisko vietu izstaiga / Saules iela (Pasta māja), 
Ugunsdzēsēju depo, Stacijas ēka, Poruka iela, Blaumaņa iela, 
Leiverkrogs, Autoosta, Biržu muiža, MVĢ, Aizsargu nams.

no 10.00
Svētku torte / pie vides objekta «Mana Madona»

11.00 –––  13.30
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints klasika / Smeceres silā

11.00 –––  18.00
Madonas suvenīru apskate,  iegāde  / pie Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja
Madonas kultūras nams atver durvis  / Mūzikas skvērā
Mākslas skola atver durvis  /Jāņa Simsona Madonas 
Mākslas skolas pagalmā  
Putnu izstāde  / Priežu kalnā pretī vides objektam 
«Mana Madona»  
Pūra vēdināšana /  Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā
Apsveikumi svētkos  / svētku norises vietās
Šaha Klubs 64 / Madonas pilsētas estrādē  

6.JŪNIJS     
9.00 –––  11.30  
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints brīvais / Smeceres silā

11.30
Vasarsvētku draudzes izbraukuma dievkalpojums / 
Madonas pilsētas kultūras namā

12.00 –––  19.00
Tautas orientēšanās / Smeceres silā
Pieteikšanās un info  www.okarona.lv

1.05. –––  15.06.
«Pilsēta uz paplātes» / pie Madonas pilsētas kultūras 
nama

20.05. –––  31.08.
Vēlējumi Madonai «Vārdu vārti – vērti Madonai»  
https://biblioteka.madona.lv 

no 1.06.
Rūpniecības fakti  / Rūpniecības ielā
Ielu spēles  / Upes skvērā
Foto vietas /  pie Muzeja tiltiņa, Mākslas skolas 
pagalmā, Mīlestības graviņā pie strūklakas, …
Labirints / Mīlestības graviņā pie strūklakas

1.06. –––  4.06. 
Īpašs apsveikums tiem iedzīvotājiem, kuriem 
šogad 95

1.06. –––  6.06. 
Literārā orientēšanās spēle «Rakstnieku ielas 
Madonā»
Alunāna iela, Veidenbauma iela, Poruka iela, Raiņa iela, 
Blaumaņa iela, Ausekļa iela

No 4. 06.
Interaktīva digitālā izstāde 
«MadONa: Bibliotēkas adreses»
https://biblioteka.madona.lv
https://www.facebook.com/MadonasBIB 

IZSTĀDES
no 24.05. 
Izstādes no muzeja krājumiem / Tirdzniecības centrā 
«Konzums» , Tiesu nama logos, k/t «Vidzeme» logos, 
viesnīcas «Madona» logos. 

1.06. –––  30.06.
Bibliotēka Madonas pilsētā / Madonas novada 
bibliotēkas logos

!!! Visas aktivitātes bezmaksas !!!

Madonai



1.06. –––  31.08. 
Septiņas ielas laiku lokos / Skolas ielā starp domes ēku un 
kultūras namu 
Madonas vārds tavās mājās/  pie Madonas novada 
bibliotēkas, zaļajā zonā

5.06. –––  6.06.
Māksla dabā / Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā
 
4. JŪNIJS
Madonas reģiona sacensību «Skaļā lasīšana»  uzvarētāju 
paziņošana  / Bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos      
Grāmatas atvēršanas svētki / Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja pagalmā

10.00 –––  20.00 
Dabas materiālu paklāju veidošana / Parka kalnā 
Iepriekšēja pieteikšanās

5.JŪNIJS     
Dabas paklāju izstāde, konkurss / Parka kalnā

9.00 –––  15.00 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem, atbilstoši 
epidemioloģiskajiem drošības nosacījumiem / Madonas 
novada bibliotēka

9.00 –––  20.00 
Madonas tēlotājmākslas studijas darbu izstāde  / Mūzikas 
skvērā pie kultūras nama 

10.00 –––  13.00   
Vēsturisko vietu izstaiga / Saules iela (Pasta māja), 
Ugunsdzēsēju depo, Stacijas ēka, Poruka iela, Blaumaņa iela, 
Leiverkrogs, Autoosta, Biržu muiža, MVĢ, Aizsargu nams.

no 10.00 
Svētku torte / pie vides objekta «Mana Madona» 

11.00 –––  13.30 
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints klasika / Smeceres silā

11.00 –––  18.00 
Madonas suvenīru apskate,  iegāde  / pie Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja
Madonas kultūras nams atver durvis  / Mūzikas skvērā
Mākslas skola atver durvis  /Jāņa Simsona Madonas 
Mākslas skolas pagalmā  
Putnu izstāde  / Priežu kalnā pretī vides objektam 
«Mana Madona»  
Pūra vēdināšana /  Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā
Apsveikumi svētkos  / svētku norises vietās
Šaha Klubs 64 / Madonas pilsētas estrādē  

6.JŪNIJS     
9.00 –––  11.30  
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints brīvais / Smeceres silā

11.30
Vasarsvētku draudzes izbraukuma dievkalpojums / 
Madonas pilsētas kultūras namā

12.00 –––  19.00  
Tautas orientēšanās / Smeceres silā
Pieteikšanās un info  www.okarona.lv

1.05. –––  15.06.
«Pilsēta uz paplātes» / pie Madonas pilsētas kultūras 
nama

20.05. –––  31.08. 
Vēlējumi Madonai «Vārdu vārti – vērti Madonai»  
https://biblioteka.madona.lv 

no 1.06.
Rūpniecības fakti  / Rūpniecības ielā
Ielu spēles  / Upes skvērā
Foto vietas /  pie Muzeja tiltiņa, Mākslas skolas 
pagalmā, Mīlestības graviņā pie strūklakas, …
Labirints / Mīlestības graviņā pie strūklakas

1.06. –––  4.06. 
Īpašs apsveikums tiem iedzīvotājiem, kuriem 
šogad 95

1.06. –––  6.06. 
Literārā orientēšanās spēle «Rakstnieku ielas 
Madonā»
Alunāna iela, Veidenbauma iela, Poruka iela, Raiņa iela, 
Blaumaņa iela, Ausekļa iela

No 4. 06.
Interaktīva digitālā izstāde 
«MadONa: Bibliotēkas adreses»
https://biblioteka.madona.lv
https://www.facebook.com/MadonasBIB 

IZSTĀDES
no 24.05. 
Izstādes no muzeja krājumiem / Tirdzniecības centrā 
«Konzums» , Tiesu nama logos, k/t «Vidzeme» logos, 
viesnīcas «Madona» logos. 

1.06. –––  30.06. 
Bibliotēka Madonas pilsētā / Madonas novada 
bibliotēkas logos

Aicinām ievērot valstī noteiktos epidemioloģiskos piesardzības pasākumus!!
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1.06. –––  31.08.
Septiņas ielas laiku lokos / Skolas ielā starp domes ēku un 
kultūras namu 
Madonas vārds tavās mājās/  pie Madonas novada 
bibliotēkas, zaļajā zonā

5.06. –––  6.06.
Māksla dabā / Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā

4. JŪNIJS
Madonas reģiona sacensību «Skaļā lasīšana»  uzvarētāju 
paziņošana  / Bibliotēkas mājas lapā, sociālajos tīklos      
Grāmatas atvēršanas svētki / Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja pagalmā

10.00 –––  20.00
Dabas materiālu paklāju veidošana / Parka kalnā 
Iepriekšēja pieteikšanās

5.JŪNIJS     
Dabas paklāju izstāde, konkurss / Parka kalnā

9.00 –––  15.00
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem, atbilstoši 
epidemioloģiskajiem drošības nosacījumiem / Madonas 
novada bibliotēka

9.00 –––  20.00
Madonas tēlotājmākslas studijas darbu izstāde  / Mūzikas 
skvērā pie kultūras nama 

10.00 –––  13.00   
Vēsturisko vietu izstaiga / Saules iela (Pasta māja), 
Ugunsdzēsēju depo, Stacijas ēka, Poruka iela, Blaumaņa iela, 
Leiverkrogs, Autoosta, Biržu muiža, MVĢ, Aizsargu nams.

no 10.00
Svētku torte / pie vides objekta «Mana Madona»

11.00 –––  13.30
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints klasika / Smeceres silā

11.00 –––  18.00
Madonas suvenīru apskate,  iegāde  / pie Madonas 
novadpētniecības un mākslas muzeja
Madonas kultūras nams atver durvis  / Mūzikas skvērā
Mākslas skola atver durvis  /Jāņa Simsona Madonas 
Mākslas skolas pagalmā  
Putnu izstāde  / Priežu kalnā pretī vides objektam 
«Mana Madona»  
Pūra vēdināšana /  Madonas novadpētniecības un mākslas 
muzeja pagalmā
Apsveikumi svētkos  / svētku norises vietās
Šaha Klubs 64 / Madonas pilsētas estrādē  

6.JŪNIJS     
9.00 –––  11.30  
FIS rollerslēpošanas sacensības Madonas kauss 
sprints brīvais / Smeceres silā

11.30
Vasarsvētku draudzes izbraukuma dievkalpojums / 
Madonas pilsētas kultūras namā

12.00 –––  19.00
Tautas orientēšanās / Smeceres silā
Pieteikšanās un info  www.okarona.lv

1.05. –––  15.06.
«Pilsēta uz paplātes» / pie Madonas pilsētas kultūras 
nama

20.05. –––  31.08.
Vēlējumi Madonai «Vārdu vārti – vērti Madonai»  
https://biblioteka.madona.lv 

no 1.06.
Rūpniecības fakti  / Rūpniecības ielā
Ielu spēles  / Upes skvērā
Foto vietas /  pie Muzeja tiltiņa, Mākslas skolas 
pagalmā, Mīlestības graviņā pie strūklakas, …
Labirints / Mīlestības graviņā pie strūklakas

1.06. –––  4.06. 
Īpašs apsveikums tiem iedzīvotājiem, kuriem 
šogad 95

1.06. –––  6.06. 
Literārā orientēšanās spēle «Rakstnieku ielas 
Madonā»
Alunāna iela, Veidenbauma iela, Poruka iela, Raiņa iela, 
Blaumaņa iela, Ausekļa iela

No 4. 06.
Interaktīva digitālā izstāde 
«MadONa: Bibliotēkas adreses»
https://biblioteka.madona.lv
https://www.facebook.com/MadonasBIB 

IZSTĀDES
no 24.05. 
Izstādes no muzeja krājumiem / Tirdzniecības centrā 
«Konzums» , Tiesu nama logos, k/t «Vidzeme» logos, 
viesnīcas «Madona» logos. 

1.06. –––  30.06.
Bibliotēka Madonas pilsētā / Madonas novada 
bibliotēkas logos

!!! Visas aktivitātes bezmaksas !!!

Madonai



Šī gada 7. maijā plkst. 13.00 
tiešsaistes apstākļos norisinājās 
ikgadējais mācību priekšmetu 
olimpiāžu un konkursu 
noslēguma pasākumus, kurā 
kā ierasts Madonas novada 
pašvaldības izglītības nodaļa 
apbalvoja Madonas novada 
skolēnus, kuri šajā mācību gadā 
ar augstiem panākumiem sevi 
pierādījuši dažādās olimpiādēs 
un konkursos. Laureātus sveikt 
bija ieradušās Madonas novada 
pašvaldības amatpersonas.

Pasākums pirmo reizi norisi-
nājās neklātienē, tiešsaistes plat-
formā “Zoom”, un šajā gadā īpaši 
tika piedomāts pie aizraujošas pa-
sākuma programmas. Interesanta 
informācija par mācību priekš-
metu olimpiādēm un konkursiem, 
statistika un fakti tika pasnieg-
ti interaktīvā veidā, izmantojot 
interneta vietni “Kahoot”. Pasā-
kuma dalībniekiem tika dota ie-
spēja minēt pareizās atbildes, un 
4 dalībnieki, kas bija visveiksmī-
gāk atbildējuši uz “Kahoot” jautā-

jumiem, tika apbalvoti ar īpašām 
Madonas novada pašvaldības Iz-
glītības nodaļas sarūpētām dāva-
nām. Pasākuma noslēgumā dalīb-
niekus izklaidēja un ar dažādiem 
optiskajiem trikiem iepazīstināja 
viens no Latvijā pazīstamākajiem 
iluzionistiem – burvju mākslinie-
kiem – Valdemārs Weiss.

Šis gads ir bijis izaicinājumiem 
pilns un, salīdzinot ar pagājušā ga-

da konkursu un olimpiāžu dalīb-
nieku skaitu, kas bija 451 skolēns, 
ir redzamas Covid-19 pandēmijas 
ienestās izmaiņas, jo šogad olim-
piādēs un konkursos dalībnie-
ku skaits ir būtiski samazinājies – 
kopā piedalījušies 283 dalībnieki. 
Šī gada visplašāk pārstāvētā olim-
piāde ir bijusi matemātikas olim-
piāde ar 77 dalībniekiem, jo tā no-
risinājās klašu grupā no 5. līdz 12. 

klasei. Valsts matemātikas olim-
piādes III posmā Madonas no-
vads netika pārstāvēts. Joma, kurā 
šogad netika iesniegts zinātnis-
ki pētnieciskais darbs aizstāvēša-
nai, bija sociālās zinātnes. Franču 
valodas un filozofijas olimpiādēs 
bija mazākais dalībnieku skaits – 
no visa novada tajās piedalījās pa 
vienam dalībniekam katrā olim-
piādē. Novada izglītojamie saņē-
muši 10 uzaicinājumus piedalīties 
valsts olimpiādes III posmā. Tika 
aicinātas 8 personas, jo 2 skolēni 
piedalījās divās olimpiādēs.  Olim-
piāžu laureātu sagatavošanā pie-
dalījās 39 pedagogi. Olimpiādēs 
piedalījās dalībnieki no 5 nova-
diem. Valsts olimpiāžu III posmā 
tika pārstāvētas 3 skolas.

VALSTS OLIMPIĀŽU 
LAUREĀTI:
Dāvis Palieka (Madonas Valsts 

ģimnāzija, 12. klase), kas ieguvis 
divas godalgas valsts olimpiāžu 
III posmos – II pakāpi ģeogrāfijas 
olimpiādē (pedagoģe Ilva Marko-
va) un Atzinību ekonomikas olim-

piādē (pedagoģe Iveta Vabule); 
Rachel Lisa Barovska (Mado-

nas pilsētas vidusskola, 10. kla-
se), ieguvusi I pakāpi angļu valo-
das olimpiādē (pedagoģe Sandra 
Sinele); 

Solveiga Burkeviča (Madonas 
pilsētas vidusskola, 10. klase), ie-
guvusi I pakāpi ZPD konferencē, 
temats dabaszinībās “Senie lat-
viešu mēri skolas matemātikas 
kursā, īstenojot jauno mācību sa-
turu”. (pedagoģe Jekaterina Ļitvi-
na); 

Edvards Jermacāns (Madonas 
Valsts ģimnāzija, 9. klase), ieguvis 
II pakāpi bioloģijā (pedagoģe Līga 
Ragaine); 

Elīna Kalniņa (Kalsnavas pa-
matskola, 9. klase), ieguvusi II pa-
kāpi latviešu valodā (pedagoģe 
Sarmīte Kukāre); 

Ance Gailuma (Madonas Valsts 
ģimnāzija, 12.  klase), ieguvusi II 
pakāpi latviešu valodā (pedagoģe 
Valda Cakule).

Informāciju sagatavoja  
BAIBA LEONORA BALODE
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30. aprīlī Madonā ieradās 
mākslinieka Norberta Kudiņa 
komanda, lai ar pašvaldības 
īpašumu uzturēšanas 
nodaļas darbinieku palīdzību 
veiktu vides objekta “NLO” 
maketēšanu dabā.

Šī gada 3. februārī noslēdzās 
Madonas novada pašvaldības rī-
kotā aptauja “NLO Madonā – būt 
vai nebūt!”, kurā aicinājām iedzī-
votājus sniegt vērtējumu idejai 
par mākslinieka Norberta Kudi-
ņa veidotā vides objekta “NLO” 
uzstādīšanu Valdemāra bulvā-
rī – līdzās Madonas novada bib-
liotēkai un Mīlestības graviņai, 
kā arī aicināja dalīties reālos vai 
izdomātos piedzīvojumos, kuros 
iesaistīta dzīvība no citām pla-
nētām. Kopumā tika saņemtas 
vairāk nekā 300 balsis. Atbalstu 
idejai izteica 80% aptaujas dalīb-
nieku, savukārt, 17% pauda vēl-
mi, lai NLO dodas citur. 3% no 
anketas aizpildītājiem atzina, ka 
viņiem ir vienalga. Balstoties uz 
iedzīvotāju pozitīvo vērtējumu, 
turpinājās darbs pie idejas īste-
nošanas un nākamais solis bija 
vides objekta maketēšana vietā, 
kur to plānots uzstādīt.

Makets tika izgatavots no tē-
rauda mērogā 1:1, lai varētu pre-
cīzi saprast vides objekta pro-
porciju esošajā vides kontekstā. 
Maketa kopējais augstums bija 5 
metri, platums – 3 metri. Turp-
māko trīs mēnešu darbs ritēs 
pie objekta izveides, lai rudenī, 
līdz ar Mīlestības graviņas I kār-
tas izbūvi, kurā paredzēta arī vi-
des objekta zonas izveide, at-
klātu šo vides objektu Madonā. 
NLO izveidē pielietotais pamat-
materiāls – nerūsējošais tērauds. 
Līdz ar vides objekta uzstādīša-
nu, plānots veikt arī tā teritorijas 
labiekārtošanu – pieejas celiņu, 
apgaismojuma izbūvi, apstādī-
jumu ierīkošanu, labiekārtoju-
ma elementu uzstādīšanu.

Atgādinām, ka 2018.  gada no-
galē Madonas novada pašvaldība 
rīkoja ideju konkursu “Madonas 

pilsētas vides objektu dizaina iz-
strāde”, kura mērķis bija rast ide-
jiski labākos risinājumus vides 
objektu izveidei Madonas pilsē-
tas publiskajā ārtelpā, iekļaujot 
tos apkārtējā vides kontekstā, kā 
arī veicināt Madonas pilsētas vi-
zuālo identitāti un atpazīsta-
mību, motivēt ikvienu izstrādāt 
oriģinālas idejas, lai vēlāk tās īste-
notu pilsētvidē. Kopskaitā tika sa-
ņemtas 50 idejas no 30 autoriem. 
Trešo vietu konkursā kompeten-
tas žūrijas vērtējumā ieguva tēl-
nieka Norberta Kudiņa piedāvā-
tā savdabīgā un interesantā ideja 
par gaismas objektu pie Madonas 

bibliotēkas – NLO lidojošo šķīvī-
ti, kas balstās uz metāla konstruk-
cijām un gaismas staru ietekmē 
rada sajūtu, ka tas levitē. Darba 
devīze – noticēt neparastajam, 
priecāties par interesanto. Šobrīd 
ir pienācis laiks autora ideju īste-
not dzīvē un plānojam, ka jau ru-
denī NLO nolaidīsies Madonā.

2020. gadā nogalē tika no-
slēgts līgums un veikti maketē-
šanas darbi dabā vides objektam 
“Saules dzīpari” Sarkaņu pagasta 
Biksērē, realizējot ideju “Caur tē-
vutēvu spēku, uz debesīm asno-
jot…” Vides objekts ir interpre-

tācija par Sarkaņu pagasta logo 
tēmu – mūsu tautas vērtīgais kul-
tūras mantojums – latvju rakstu 
zīmes, kas ieaustas segās, cim-
dos, jostās un skulpturālos tērau-
da dzīparos. Skulptūra veido Sau-
les zīmi, kas paceļas virs stilizēta 
kalna un tās izmērs augstumā ir 
6m, platumā 4m. Tēlnieks Kārlis 
Īle darbu pie objekta ir pabeidzis. 
Pašlaik saskaņošanā ir būvpro-
jekts, kas paredz labiekārtot vie-
tu, kur skulptūra tiks uzstādīta. 
Plānots, ka vides objekts “Saules 
dzīpari” Biksērē netālu no tautā 
tik iemīļotā avotiņa šosejas malā 
tiks uzstādīts jūlija mēnesī. 

Sveic mācību olimpiāžu un konkursu laureātus

Top jauni vides objekti Madonas novadā!
Kinētiska skulptūra – vides 

objekts “Mētrienas laika rats”. 
Tās autors Ģirts Burvis un tās iz-
mērs augstumā ir 4,5–5m.

Kas vakar bija augšā liels 
un varens, šodien mazs un aiz-
mirsts, vai otrādi. Kas bija ne-
atzīts, ir labs, apbrīnojams līde-
ris šodien. Attīstība notiek... pa 
taisni, apli, spirāli? Laiks bieži 
dzīvē visu maina vietām. Jo ga-
rāks tavs dzīves ceļš, jo vairāk 
tajā piedzīvoto pārmaiņu. Ne-
trūkst šo laika atskaites punktu 
arī Mētrienas dzīvē. Pērn aktīvi 
ceļojumi un sabiedriskā dzīve, 
šodien attālināts darbs un paš-
izolācija. Kādreiz Odzienas mui-
žas laiki, Mētrienas jaunā pagas-
ta laiki, kolhoza laiki ar saviem 
līderiem, tad privatizācija un 
Latvijas brīvvalsts laiks ar sa-
viem izcilniekiem. Viss tas ar ga-
da skaitļiem iezīmēts arī “Mēt-
rienas laika rata” ceļā, kas izvijas 
no piemiņas akmeņu birzs un kā 
nākotnes perspektīva ar bra-
šu ūdens strūklas turpinājumu 
iezīmē slaidu līniju gaisā virs 
ūdens klaja Mētrienas centrā.

Arī Ļaudonai top savs vides 
objekts – laiva Liograde. Liogra-
de ir Ļaudonas vēsturiskais no-
saukums. Objekts atradīsies Ai-
viekstes tilta kreisajā pusē un no 
laivas varēs vērot saulrietu. Ide-
jas autors – Ļaudonas pagasta 
pārvalde, vides objekta māksli-
nieciskais izpildījums – Imants 
Spridzāns. 

Kalsnavas, Barkavas, Bērzau-
nes, Aronas, Vestienas un Praulie-
nas pagasti vēl ir idejiskās ieceres 
attīstības vai pilnveides stadijā. 
2020. gadā savas ideju ieceres ai-
cināti izstrādāt bija visi Madonas 
novada pagasti.

Informāciju apkopoja 
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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Latvijas Darba devēju 
konfederācija organizēja 
iedvesmas semināru jauniešiem 
par izglītības un karjeras 
iespējām Vidzemes reģionā 
“Kur mācīsies Vidzemes 
jaunieši?”. 

Tuvojoties 
mācību un ga-
da noslēgu-
mam, Latvijas 
Darba devēju 
konfederācijas 
eksperti bieži 
piedalās dažā-
da līmeņa sa-
nāksmēs, darba grupās un lēmu-
mu pieņemšanas procesos, kas 
saistīti ar izglītības programmu 
un darba tirgus vajadzību saba-
lansēšanu. 

Pasākumā ar savu pieredzi 
dalījās SIA “Pro Build” pārstāvis 
Ivo Skraustiņš, ar kuru mums ir 
izveidojusies ļoti laba sadarbī-
ba. Mūsu audzēkņiem, kuri mā-
cās izglītības programmā Būv-
darbi, ir nodrošinātas prakses 
vietas. JAK Barkavas struktūr-
vienību pārstāvēja izglītības 
programmas Būvdarbi ceturtā 
kursa izglītojamais Aivis Līdaks. 
Semināra laikā tika runāts par 
sekojošām tēmām:

*Kādas ir darba tirgus tenden-
ces šobrīd un prognozēs?

*Kādas ir izglītības iespējas re-
ģiona jauniešiem?

*Kādas ir izglītības iespējas 
JAK Barkavas struktūrvienībā?

*Iespēja uzzināt, kas notur 
jauniešus savā dzimtajā novadā.

Mūsu audzēknim bija iespē-
ja dalīties pieredzē par darba ie-
spējām pēc skolas absolvēša-
nas, par izvēlētās apdares darbu 
tehniķa profesijas pieprasījumu  

Laiks, ko pavadām kopā ar 
sev tuvajiem cilvēkiem, ir 
nenovērtējams, dod spēku un 
palīdz tikt galā ar ikdienas 
grūtībām. 

1994. gada 15. maijā, pamato-
joties uz ANO Ģenerālā Asamb-
lejas lēmumu, dibināta tradīcija 
atzīmēt Starptautisko ģimenes 
dienu. Latvijā šie svētki katru ga-
du kļūst arvien populārāki, jo ai-
cina uz ģimenisko vērtību sagla-
bāšanu un novērtēšanu.   

No 15. maija aicinām atzīmēt 
Starptautisko ģimenes dienu, pa-
vadot laiku kopā ar sev tuvajiem 
cilvēkiem un iepazīstot Madonas 
novadu. Trīs nedēļas pēc kārtas 
vietnē www.visitmadona.lv tiks 
publicēta karte ar pieciem Ma-
donas novada pagastiem, kuros 
atzīmētas pagasta skaistākās un 
nozīmīgākās vietas. Aicinām vi-
sas vasaras laikā kopā ar ģimeni 
iepazīt novada pagastus, apmek-
lējot tos ar auto, kājām vai velo-
sipēdu: 

 � Uztaisiet kopīgu ģimenes foto  
(svinīgu, jautru, draudzīgu, nepa-
rastu); 

 � Sarīkojiet ģimenes pikniku; 
 � Uzspēlējiet jautājumu–atbil-

žu spēli, lai noskaidrotu, kas ģi-
menes locekļiem patīk vai ne-
patīk. Noskaidrojiet, cik katrs 
ģimenes loceklis zina par Mado-
nas novadu;

 � Uzstādiet savu ģimenes vasa-
ras rekordu visvairāk nostaigāta-
jos, ar velosipēdu nobrauktajos 
kilometros;

 � Dodieties sajūtu pastaigā, fik-
sējot savas sajūtas, dalieties ar 
pārējiem ģimenes locekļiem; 

 � Ieklausieties dabas skaņās, 
mēģinot atpazīt tās;

 � Pastaigas vai brauciena laikā 
fotografējiet neparastākās lie-
tas, un vietas (interesantus ko-
kus, augus, interjera detaļas u.c.). 

Dalieties ar mirkļiem sociāla-
jos tīklos, izmantojot  #atklajma-
donasnovadu.

Lai jauka un aizraujoša kopā 
būšana Madonas novadā!

Informāciju sagatavoja 
INGA STRAZDIŅA, 

Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste ģimenes  

un jaunatnes politikas jomā

Esam kopā Madonas novadā!

Aktualitātes Jēkabpils Agrobiznesa koledžas 
Barkavas struktūrvienībā

darba tirgū.
Aprīlī skolā norisinājās akre-

ditācija izglītības programmām 
Būvdarbi, Augkopība, Skaistum-
kopšanas pakalpojumi un Admi-
nistratīvie un sekretāra pakal-
pojumi. Skola saņēma augstāko 
novērtējumu – izglītības prog-
rammas akreditētas uz sešiem 
gadiem.

Izglītojamie un pedagogi ir 
priecīgi tikties klātienē uz prak-
tiskajām mācībām. Praktiskajās 

mācībās tiek apgūta traktorteh-
nikas vadīšana, krāsošana un ta-
pešu līmēšana, telpu un vides sa-
gatavošana viesu uzņemšanai, 
SPA masāžas veikšana un pre-
cīzo tehnoloģiju izmantošana 
lauksaimniecībā.

Informāciju sagatavoja  
RAIVITA SONDORE, 

JAK Barkavas struktūrvienības 
vadītājas vietniece  
audzināšanas jomā 

Ko programmas piedāvā?

Profesionālo zināšanu un praktisko iemaņu iegūšana tehnis-
kajās un  teorētiskajās jomās, uz kurām bāzējas šā brīža moder-
nākās un pieprasītākās izglītības programmas: inovatīvā būv-
niecība, modernā lauksaimniecība, dinamiskā lietvedība un vidi 
saudzējošā skaistumkopšana.

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

21. gadsimta kompetences:

PROFESIONĀLĀ VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA  
JAK BARKAVAS STRUKTŪRVIENĪBĀ

Izvēlies – uzzini – izmēģini un pārvērt savu talantu 
profesijā 2021./2022. mācību gadā!

APDARES DARBU TEHNIĶIS  
profesionālā vidējā izglītība –  ar pamatizglītību – 4 gadu laikā.

AUGKOPĪBAS TEHNIĶIS  
profesionālā vidējā izglītība – ar pamatizglītību – 4 gadu laikā,  

ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību – 1,5 gadu laikā.

SPA SPECIĀLISTS  
profesionālā vidējā izglītība – ar vidējo vai  

profesionālo vidējo izglītību – 1,5 gadu laikā.

LIETVEDIS  
arodizglītība – ar vidējo vai profesionālo vidējo izglītību –  

1 gada laikā.

 � Cilvēka un moderno 
tehnoloģiju saskarnes 

 � Inteliģentā 
lauksaimniecība, 

 � Inovatīvā būvniecība
 � Robotizācija

 � Vidi saudzējoša 
augkopība, 
skaistumkopšana

 � Bioekonomikas sistēmas
 � Kooperācija realizācijā
 � Multifunkcionālisms

Nāc un kļūsti viens no mums, iegūsti darba tirgū 
pieprasītākās profesijas un saņem stipendiju  

līdz 150 EUR,  atrodi mūs Dzirnavu ielā 1, Barkavā, 
Barkavas pagastā, Madonas novadā, vai apskati  

mūs  skolas mājaslapā www.barkava.jak.lv  
un sazvani pa tālr. 6480721.



Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatoros noslēdzies 
2021. gada pavasara biznesa 
ideju un jauno uzņēmumu 
atlases process atbalsta 
saņemšanai pirmsinkubācijas 
un inkubācijas programmās. 
LIAA Madonas biznesa 
inkubatora pavasara 
uzņemšanas sesijā saņemti 46 
jauno uzņēmēju un biznesa 
ideju autoru pieteikumi, 
inkubatorā uzņemti 7 dalībnieki 
inkubācijas programmā un 23 
dalībnieki pirmsinkubācijas 
programmā.

LIAA Madonas biznesa inku-
batora vadītāja Iveta Vabule no-
rāda: “LIAA biznesa inkubatoru 
programma mūsu reģionā ar kat-
ru gadu kļūst populārāka. Gadu 
no gada vērojam, kā pieteikumu 
skaits pieaug. Ja programmas iz-
veides pirmajos gados mums jau-
najiem uzņēmējiem bija jāskaidro 
potenciālie ieguvumi un “jāpār-
dod” viņiem ideja par stāšanos 
inkubatorā, tad nu jau konkurss 
ir tik liels, ka uz vienu inkubācijas 
vietu pretendē 3 potenciālie da-
lībnieki. Savukārt pirmsinkubāci-
jas programmas dalībnieku vietas 
šogad aizpildījām pirmo trīs uz-
ņemšanas dienu laikā. ” 

2020. gada decembrī LIAA 
Madonas biznesa inkubatoram 
tika izveidota atbalsta vienība 
Gulbenē, un 2021. gada pavasara 

uzņemšanā esam saņēmuši lielu 
pieteikumu skaitu tieši no Gul-
benes novada – 13 pirmsinkubā-
cijas pieteikumu. Seši pieteiku-
mi saņemti no Madonas novada, 
2 pieteikumi saņemti no Lubānas 
novada un viens no Vecpiebalgas 
novada un Alūksnes novada. Jā-
atzīmē, ka trīs no šiem pieteiku-
miem saņemti no cilvēkiem, kas 
šobrīd dzīvo ārzemēs un tikai plā-
no nākotnē savu uzņēmējdarbību 
attīstīt Latvijā.

Inkubācijas programmā as-
toņi pieteikumi tika iesniegti no 
Madonas pilsētā un novada teri-
torijā reģistrētiem uzņēmumiem, 
septiņus pieteikumus iesniedza 
Gulbenes uzņēmēji. Uz dalīb-
nieku vietām pretendēja arī divi 
Varakļānu novada uzņēmēji, di-
vi Jēkabpils novada uzņēmēji, pa 
vienam uzņēmējam no Aknīstes, 
Krustpils, Lubānas un Pļaviņām.

No inkubācijas programmai 
iesniegtajiem 23 pieteikumiem, 
Madonas novada konsultatīvā 
komisija apstiprināja septiņus 
jaunos uzņēmējus:

SIA “BGC” (Aknīstes nov.) no-
darbojas ar melnā ķiploka ražo-
šanu. Ražotājs kā vienu no sa-
viem galvenajiem produktiem 
izceļ unikālo un neierasto uzko-
du – “Melnais ķiploks šokolādē”. 

SIA “Rubens farm” (Mado-
nas nov.) ražo buljonu, kas pie-
mērots maltīšu gatavošanai gan 
mājās, gan kafejnīcās un restorā-
nos. Buljons tiek vārīts no vistu, 
liellopu, briežu un cūku kauliem, 

Uzņemti jaunie dalībnieki 
LIAA Madonas biznesa inkubatorā
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Sakarā ar esošo situāciju valstī, 
2021. gada Madonas novada 
bērnu un jaunatnes čempionāts 
64. lauciņu dambretē klātienē 
nevarēja notikt. 

Pateicoties dambretes skolo-
tāja Herberta Millera aktivitātei, 
tika nolemts organizēt turnīru 

tiešsaistē 5. posmos no februāra 
līdz maija mēnešiem. Pasākums 
izdevās, jo tiešsaistes posmos ie-
saistījās 64 bērni un jaunieši – 
dambretes spēlētāji no Barkavas, 
Liezēres, Degumniekiem, Pļavi-
ņām, Dzelzavas, Kalsnavas, Ma-
donas, Ļaudonas, Kusas. Kop-
vērtējumā tika vērtēti 3. labāko 

posmu rezultāti.
Ar kopvērtējuma rezultātiem 

var iepazīties mājaslapā www.
madona.lv, sadaļā Sports. Pir-
mo vietu ieguvēji katrā vecuma 
grupā zēniem un meitenēm sa-
ņems Madonas novada pašval-
dībās dāvinātos kausus, bet 1.–3. 
vietu ieguvēji visās grupās sa-

ņems medaļas. Par apbalvojumu 
saņemšanu dalībnieki tiks infor-
mēti sazinoties ar skolas vadību 
vai Jūsu pārstāvi.

Paldies skolotājam Herber-
tam Milleram par drosmi orga-
nizēt sacensības tiešsaitē, jūsu 
skolotājiem un vecākiem par at-
balstu dalībai čempionātā.

Cerot uz situācijas uzlaboša-
nos – uz tikšanos dambretes čem-
pionātā 2021. gada rudenī klātie-
nē.

Informāciju sagatavoju
MĀRIS GAILUMS,

Attīstības nodaļas vecākais 
speciālists sporta jomā

Noslēdzies Madonas novada bērnu un jaunatnes čempionāts 
64. lauciņu dambretē – tiešsaistē

pievienojot tiem dažādus svaigus 
dārzeņus un garšvielas. Produkts 
tiek pārdots saldētā veidā un jau 
šobrīd ir pieejams RIMI “Klēts” 
veikalos un HoReCa klientiem.

Uzņēmums SIA “Janis ECO 
B&C” (Gulbenes nov.) ir salmu 
kūlīšu ražošanas uzņēmums, kas 
nodrošina izejmateriālus salmu 
jumtiem. Uzņēmums šobrīd spe-
cializējas rudzu salmu kūlīšu ra-
žošanā, bet plāno uzsākt arī kū-
līšu ražošanu no niedrēm, kā arī 
nodrošināt izejmateriālus kok-
teiļsalmiņiem. Uzņēmums šobrīd 
pārsvarā koncentrējas uz eks-
porta projektiem un arī ilgtermi-

ņā plāno strādāt ārvalstu tirgos. 
SIA Roibox (Madona) ir izstrā-

dājuši un nodrošina digitālo rek-
lāmu mērķauditorijas noteikša-
nas rīku. Uzņēmums piedāvā arī 
lielo datu apstrādes pakalpoju-
mus.

SIA “Alfrēda dārzs” (Jēkabpils 
nov.) piedāvās sulas, biezeņus un 
ievārījumus no augļiem un ogām, 
ražojot gardus un veselīgus pro-
duktus Latvijas augļu garšu cie-
nītājiem.  

SIA “DEVI WOOD” (Pļaviņas) 
ražo koka mēbeles bērniem, un 
jau šobrīd aktīvi eksportē savu 
produkciju uz ārvalstīm. Uzņē-

mumā galvenokārt tiek ražotas 
visdažādākās bērnu gultas – kla-
siskas, divstāvu gultas un tādas, 
kas veidotas gluži kā iekštelpu 
rotaļu laukums. Tāpat klientiem 
ir iespēja pasūtīt individuāla di-
zaina mēbeles.

SIA “UZKURI” (Jēkabpils 
nov.) – ģimenes uzņēmums, kas 
ražo masīvkoka mēbeles, kā arī 
nodrošina individuālu pasūtīju-
mu izpildi. Uzņēmuma mērķis 
jau tuvāko divu gadu laikā ir iz-
veidot standartizētas mēbeles, 
ko varēs iegādāties ikviens in-
teresents, lai pilnveidotu savas 
mājas interjeru.

LIAA biznesa inkubatoru 
mērķis ir veicināt jaunu uzņē-
mumu veidošanos reģionos. In-
kubatori veido labvēlīgu vidi uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai vai 
biznesa idejas attīstīšanai, no-
drošina kopstrādes telpas, atbal-
stošu jauno uzņēmēju kopienu, 
konsultācijas, mācības, tīkloša-
nās pasākumus, mentoru atbal-
stu un līdzfi nansējumu attīstībai 
(tikai inkubācijas programmā). 
Ja arī Tev ir biznesa ideja un vē-
lies noskaidrot, vai tai ir poten-
ciāls, nākamā jaunu dalībnie-
ku uzņemšana pirmsinkubācijas 
programmā norisināsies rudens 
pusē – 2021. gada septembrī!

 ANETE URKA,
LIAA Madonas biznesa 

inkubatora vecākā 
projektu vadītāja 

BMX tradīcijām Madonā ir 
sena vēsture. Šogad BMX klubs 
Madona svinēs savu divpadsmito 
dzimšanas dienu. 

2009. gadā tika dibināta spor-
ta biedrība – “BMX klubs Mado-
na”, kluba izveides iniciators bija 
Jānis Kuprāns. Tāpat kluba izvei-
di veicināja fakts, ka 2009. gadā 
Madonas novada pašvaldība ko-
pā ar Ivo Lakuču un citiem en-
tuziastiem sporta un atpūtas bā-
zē “Smeceres sils” izveidoja BMX 
trasi. Šobrīd šis ir viens no lielāka-
jiem BMX klubiem Latvijā.

BMX kluba Madona panākumi 
ir vērā ņemami – iegūti tituli Lat-
vijas vicečempions, Latvijas čem-
pions un 4. vietas ieguvējs, kā arī 
izcīnīta 8. vieta Pasaules čempio-
nātā un vairākas uzvaras Latvijas 
kausa posmos. BMX klubu Mado-
na vada Guntars Ļebedevs, trene-
ris ir Vents Štrombergs.

Šobrīd klubā ir aptuveni 30 da-
lībnieki dažādās vecuma grupās 

BMX klubs Madona uzņem jaunus dalībniekus

no 4 līdz pat 30 gadu vecumam. 
Braucēji tiek dalīti divās grupās: 
vienā grupā ir tie, kuriem piere-
dze braukšanā ir vairāk nekā 2 ga-
di, otrā tie, kuriem tā ir mazāka.

Vasarā treniņi tiek aizvadī-
ti sporta un atpūtas bāzes “Sme-
ceres sils” BMX trasē, bet ziemā 
tie notiek Madonas pilsētas spor-
ta centrā un iekštelpu BMX trasē. 
Covid-19 ierobežojumu dēļ dau-

dzi treniņi šajā sezonā tiek aiz-
vadīti arī tiešsaistes platformā 
“Zoom”. Treniņos ziemā uzsvars 
tika likts uz dziļās muskulatūras 
attīstību, ātruma un spēka vingri-
nājumiem. 

Treniņi notiek pirmdienās, 
trešdien ās, piektdienās. Klubs 
jaunos braucējus nodrošina ar 
BMX velosipēdiem, tāpat iespēju 
robežās tiek nodrošināts arī pir-

mais aizsargu ekipē-
jums. Taču, lai iegādā-
tos pilnu ekipējumu, 
jārēķinās ar aptuveni 
500 eiro (velosipēds, bru-
ņas, ķivere).

Šobrīd kluba galvenie mērķi ir 
piesaistīt jaunos braucējus vecu-
mā no 4 līdz 5 gadiem, kā arī atjau-
not trases infrastruktūru, jo trase 
ir ļoti kvalitatīva un visi nosacīju-

mi par starta kalnu, 
virāžu daudzumu un 
platumu atbilst tam, 

lai Madonā varētu no-
tikt liela mēroga sacen-

sības, lai arī turpmāk tiktu 
saglabāta tradīcija – Latvijas čem-
pionāta posmu uzņemt Madonā.

Informāciju sagatavoja 
BAIBA LEONORA BALODE
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Saka, ka ideja ir zelta vērta. 
Dārzu draugus aicinām gūt 
jaunas idejas pie Madonas, 
Cesvaines, Lubānas un Ērgļu 
puses skaistāko dārzu un 
pagalmu saimniekiem.

Pirms došanās ceļā ņem vērā:
 

 � apmeklējumi – saskaņā ar val-
stī spēkā esošajām epidemiolo-
ģiskās drošības prasībām,

 � dārzu apmeklējumi tikai pēc ie-
priekšēja pieteikuma,

 � dārzu apmeklējumiem saim-
nieki velta savu laiku, ciemi-
ņiem jānorēķinās ar ziedoju-
mu.

JAUNKALSNAVAS PUSĒ
Aijas Kaškures koku dārzs. 
Priežu meža un Aiviekstes 
upes ieskautajā dārzā 2,5 hek-
tāru platībā vietu radušas ap 
1500 koku, krūmu un ziem-
ciešu šķirņu. Šeit sastopami 
dažādi retumi, jaunas koku 
dekoratīvās formas, netradi-
cionāli pārtikas augi un ziem-
cietes. Dārzā vietu raduši arī 
augi no Eiropas, Ziemeļame-
rikas, Tālajiem austrumiem. 
Svarīgs ir fakts, ka visi stādīju-
mi “Igaijās” ir izturīgi, tie ne-
tiek laistīti, apgriezti, migloti 
un segti. Liela daļa ir izaudzē-
ti uz vietas no sēklām, sprau-
deņiem un potzariem. Adre-
se: Igaijas, Kalsnavas pag., tel. 
29277393.

Klušu ģimenes dārzs “Kamenes”. 
Saimnieki Irēna un Aivars Klu-
ši pie savas mājas iekopuši plašu 
lauku sētas apkārtni. Saimniekiem 
patīk Latvijas akmeņu spēks un 
dabiskums, tādēļ laika gaitā pagal-
mā ierīkoti vairāki ziedoši akmen-
sdārzi un zālājos izvietota akme-
ņu kolekcija. Saimnieka sirdslieta 
ir arī senlietu kolekcionēšana, tās 
izvietotas rūpīgi iekārtotās eks-
pozīcijās. Papildus: stāsti par Ai-
viekstes muižu, Cūkas krogu. Ad-
rese: Kamenes, Kalsnavas pag., tel. 
26256267.

LVM “Kalsnavas arborētums”. 144 
hektārus plašajā teritorijā apska-
tāma viena no lielākajām kokaugu 
sugu dažādībām Latvijā. Šeit var 
sastapt: burvju lazdas, tulpjuko-
kus, parūkkokus, čūskegles, snieg-
pārslu kokus, korķa kokus, zīdko-
kus un citus citzemju kok augus. 
‘Arbor’ no latīņu valodas ir koks. 
Koks – tā ir dzīvība un vērtība cauri 
gadu simtiem. Papildus: ekskursi-
jas, vides izziņa, orientēšanās spē-
les, meža ekspedīcijas, kāzu piedā-
vājums, pasākumi, piknika vietas, 
kemperu laukums, skatu tornis. 
Adrese: Ogu īves, Jaunkalsnava, 
Kalsnavas pag., tel. 27841099. Dar-
ba laiks: P O T C Pk 9.00–18.00,   S 
Sv 10.00–18.00.

LVM  “Kalsnavas kokaudzētava”. 
Izmantojot “Kalsnavas arborētu-
ma” plašo un salizturīgo kokaugu 
kolekciju, “LVM Sēklas un stādi” 
kokaudzētavā tiek audzēti vietē-
jiem apstākļiem atbilstoši deko-
ratīvie stādi. Kalsnavas kokau-
dzētava īpaši izceļas ar Latvijai 
piemērotu skuju koku šķirņu po-
tējumiem – klājeniskajiem ze-
mo formu kadiķiem dažādos to-
ņos, dažādu nokrāsu un augumu 
tūjām, kā arī retāku šķirņu eglēm 

un priedēm. Adrese: Pārupes ie-
la 7, Jaunkalsnava, tel. 22024426.  
Darba laiks: P O T C P 8.00–18.00,  
S 10.00–17.00 ,  Sv slēgts.

Stādu audzētava “Rāvijas”. Ābeļu, 
bumbieru, plūmju, ķiršu, krūm-
melleņu, ērkšķogu, jāņogu, upe-
ņu, aroniju, zelta jāņogu, aveņu 
un kazeņu stādi. Adrese: Rāvijas, 
Kalsnavas pag., tel. 29147028.

Stādu audzētava “Zītaru Ziedi”. 
Sortimentā: puķu, graudzāļu, dār-
zeņu un garšaugu stādi.  
Adrese: Zītari, Jaunkalsnava, tel. 
28726753.

VESTIENAS UN  
ĒRGĻU APKĀRTNĒ

Aizstrautu ģimenes ainavu 
dārzs “Šubrakkrasti”. Saim-
nieki Anita un Raimonds Aiz-
strauti pie savas mājas izvei-
dojuši ainavisku apkārtni 8 
hektāru platībā. Pagalma da-
ļā vietu radušas lielas puķu 
dobes un dekoratīvie stādī-
jumi. Saimniecei īpaši mīļas 
ir ziedošās pelargonijas, ku-
ras pašu spēkiem tiek pārzie-
motas un pavairotas. Blakus esošā 
Kalnozolu kalna (219 m vjl.) nogā-
zē ierīkota serpentīna taka. Papil-
dus: pļavu golfs, motosports, vie-
su māja, svinību vieta, glempings. 
Adrese: Kalnozols, Bērzaunes pag., 
tel. 29189120, 22441173.

Avotiņu ģimenes dārzs Vestienā. 
Sarmītes un Pētera Avotiņu cie-
mata vidē esošās mājas apkārtnē 
dārzs veidots gandrīz trīsdesmit 
gadu garumā. Kompaktajā dār-
zā vietu radušas puķu dobes, de-
koratīvie krūmi, augļu koki, nelie-
las strūklakas un atpūtas stūrīši. 
Saimniecei savā dārzā daudz prie-
ka sagādā hortenzijas, parka rozes, 
klinšrozītes. Vērtīga ir saimnie-
ku pieredze par dārza augu izvēli, 
kas piemēroti dažkārt aukstajām 
un garajām Gaiziņkalna pakājes 
ziemām. Adrese: Salāja iela 2, Ves-
tiena, tel. 26140117.

ZS “Dāvelnītis” Ērgļos. Picku ģi-
mene par mājas apkārtni domāju-
ši jau no tās uzcelšanas brīža. Ap 
māju veidotas puķu dobes, kurās 
stādīti un audzēti augi, kas ģime-
nei sagādājuši prieku. Laika gaitā 
augu daudzveidība paplašināju-
sies, un nu jau piemājas košum-
dārzs var lepoties ar vairākām 
ceriņu šķirnēm, daudzveidīgiem 
skujeņiem, jukosiem, hortenzi-
ju kolekciju un dažādu puķu krāš-
ņumu. Rudeņos ikvienu garāmgā-
jēju priecē košās samteņu rindas. 

Savulaik vairāki augi atceļojuši no 
draugiem Holandē. Viesi tiek ie-
pazīstināti ar katra auga ceļu uz 
ģimenes košumdārzu. Adrese: Rī-
gas iela 49, Ērgļi, tel. 28358847, 
26430581.

ZS “Jāņkalni” mellenes. Vidzemes 
augstienē tiek audzēti krūmmelle-
ņu stādi, populārākās šķirnes: Pat-
riot, Blue crop, Polaris, Blue Ray, 
Chippewa. Papildus: saimniecības 
ogu pārstrādes cehā iespējams ie-

gādāties uz uz vietas ražoto produk-
ciju (sulas, ievārījumus, sukādes, 
marmelādi, tējas, ražas laikā –  
svaigas mellenes), ekskursija pa 
saimniecību. Adrese: Jāņkalni, Ves-
tienas pag., tel. 28992426.

Stādu audzētava “Magnolija S”. Va-
saras puķu stādi, kas audzēti vie-
tējā uzņēmuma siltumnīcā Ēr-
gļos. Adrese: Rīgas iela 26, Ērgļi, 
tel. 26404849.

MADONA UN APKĀRTNE
Seikstu ģimenes dārzs Madonā. Ti-
ja un Jānis Seiksti savu ģimenes 
māju un dārzu iekārtojuši Mado-
nas pilsētas pievārtē. Piemājas 
teritorijā stingri nodalīta saim-
nieciskā daļa un skaistā pagalma 
zona. Interesants ir fakts, ka dār-
za ierīkošanai un uzturēšanai stā-
di netiek pirkti – visi ir vai nu pašu 
izaudzēti, iemainīti vai draugu dā-
vināti. Zināmu dzīvesprieku dārzā 
rada saimnieka veidotās dārza ke-
ramikas skulptūras. Papildus: ke-
ramikas ceplis, keramikas darbu 
izstāde-veikaliņš. Adrese: Dumpu 
iela 16, Madona, tel. 26126247.

Riekstiņu ģimenes dārzs Madonā. 
Dārzs ieskauj māju, kurā dzimta 
saimnieko jau vairāk nekā 60 ga-
dus. Neskatoties uz to, ka īpašu-
mam apkārt plešas daudzdzīvokļu 
māju kvartāls, te ir izveidota vi-
de, kurā labi jūtas paši un ciemiņi, 
kas ierodas uz mājas vīna degus-

tācijām. Varbūt to rada Madonai 
tik raksturīgais paugurainais rel-
jefs, varbūt mazās dārza arhitek-
tūras formas – āra kamīns, terase, 
baseins, gabioni, bet varbūt mūž-
zaļie augi, košumkrūmi un ziedo-
šie augi. Īpaša vieta dārzā ir arī vī-
nogām, kuru raža rudenī pārtop 
pašdarinātā vīnā. Papildus: vīnu 
degustācijas programma, vīnu ie-
gāde.  Adrese: Raiņa iela 19, Mado-
na, tel. 26395710,  29296045.

  Valentīnas Gailītes kal-
lu kolekcija. Kurš gan 
nezina balto un cē-
lo kallas ziedu, bet vai 
Jūs zinājāt, ka kallas 
var būt arī citās krā-
sās? Apskatīt krāsai-
nos kallu ziedus cie-
mos aicina lauku sētas 
“Rakuķi” saimnie-
ce Valentīna Gailīte. 
Dārzā aug ap 40 šķirņu 
kallas. Varēsiet arī uz-

zināt par kallu audzē-
šanas īpatnībām, kā 
arī iegādāties stādus 
vai sīpoliņus. Saim-
nieces aizraušanās ir 
arī floristika, kas kār-
klu pinumos atspogu-
ļojas lauku mājas pa-
galmā. Adrese: Rakuķi, 
Sarkaņu pag. Apmek-
lējumi tikai kallu zie-
dēšanas laikā jūlija ot-

rajā pusē, tel. 25856954.

Dārzniecība “Puķu sēta”. Lielākā 
dārzniecība Madonā, kur tiek au-
dzēti vairāki simti puķu šķirņu, 
īpašs akcents tiek likts uz vienga-
dīgajām vasaras puķēm, balkona 
augiem, puķu podu kompozīciju 
veidošanu, kā arī darbietilpīgo ru-
dens krizantēmu audzēšanu. Ad-
rese: Avotu iela 32, Madona, tel. 
29278526.

Stādu tirdziņš pie veikala “Ādere”. 
Populāra stādu tirdzniecības vie-
ta Madonā. Atbilstoši sezonai tiek 
tirgota dažādu audzētāju produk-
cija: augļu koki un krūmi, deko-
ratīvie krūmi, puķu, dārzeņu un 
garšaugu stādi. Plašākais piedā-
vājums ir sestdienās. Adrese: Rī-
gas iela 2a, Madona, tel. 64860929.

CESVAINES PUSĒ
Mākslas salona “Divi torņi” pa-
galms. Māsas Ilva un Sanita Ozo-
las saimnieko vienā no Cesvaines 
pilsmuižas kompleksa ēkām  – 
vecajā muižas alusbrūzī. Iekšpa-
galmu viņas ir pārvērtušas par 
rūpīgi un pārdomāti iekoptu maz-
pilsētas oāzi. Pakalpojumu klāsts 
ir daudzpusīgs – floristikas pakal-
pojumi, stādu un puķu tirdzniecī-
ba, tekstilziedu radīšana, pasāku-
mu noformēšana, koncertu, dārza 
svētku, keramikas darbnīcu rīko-
šana omulīgajā pagalmā. Skais-
tais dārzs, vēsturiskā vieta un 

talantīgās saimnieces ir lieliski ie-
mesli vērt lielos “Divu torņu” vār-
tus, lai nesteidzīgi iemalkotu kafi-
ju vai nobaudītu vietējo Cesvaines 
alu. Adrese: Parka iela 8-8, Cesvai-
ne. Atvērts salona darba laikā, tel. 
29210905; 29492349.

“Kalna Boķi”.  Lielākā stādau-
dzētava Cesvaines pusē. Piedā-
vājumā: vasaras puķes, ziemcie-
tes, daudzgadīgie augi (vairāku 
šķirņu hortenzijas, t.sk. skarai-
nās, dažādu krāsu bārbeles, tūjas, 
kalnu priedes, Kanādas egles, klā-
jeniskie kadiķi, veigelas, grimoņi 
u.c.). Daudzus no piedāvātajiem 
stādiem var apskatīt saimniecības 
dārzā. Adrese: Kalna Boķi, Cesvai-
nes pag., tel. 29109587.

“Stādaudzētava Urdavas”.  Dažā-
di puķu stādi – gan vasaras, gan 
ziemcietes (lielziedu hortenzijas, 
ilgi ziedošās Drift rozes u.c.). Pēc 
pasūtījuma tiek komplektētas pu-
ķu podu kompozīcijas. Saimnie-
ces aizraušanās ir garšaugi. Ie-
spēja iegādāties dāvanu kartes. 
Adrese: Urdavas, Cesvaines pag., 
tel. 26520117.

LUBĀNAS PUSĒ
Akmeņu parks “Vaidavas”. Kolek-
cionāra Viļņa Strautiņa lauku sētu 
ieskauj pelēko laukakmeņu valstī-
ba. Vairāk kā 4000 dažāda lielu-
ma akmeņi kā tādi pelēki troļļi sa-
gūluši piemājas zālienā. Katram 
akmenim dārzā sava vieta, savs 
skaistums un atceļošanas stāsts 
uz Vaidavām.  Papildus – krūzīšu 
izstāde, seno sadzīves priekšmetu 
un darbarīku kolekcija, dabas vei-
dojumus “Spoku namiņš” un “100 
deputāti”. Adrese: Vaidavas, Indrā-
nu pag., tel.26565071.

“Daina 2”. Aicina iegādāties va-
saras un daudzgadīgo puķu stā-
dus un podus, mārtiņrožu stā-
diņus, liliju un gladiolu sīpolus. 
Adrese: Lubāna, Barkavas iela 2, 
tel. 26406079, 26343272.

“Bembijs”. Vasaras puķu un ziem-
ciešu stādi, plašā piedāvājumā be-
gonijas un leduspuķes, pieejami 
tomātu, gurķu, kabaču, meloņu un 
arbūzu stādi. Pēc pasūtījuma tiek 
veidotas ziedu kompozīcijas kapu 
vāzēm. Adrese: Lubāna, O. Kalpa-
ka iela 2, tel. 29257691.

LVM “Podiņu kokaudzētava”.  Uz-
ņēmumā lielos apjomos tiek au-
dzēti meža koku stādi: egle, 
melnalksnis, bērzs. Adrese: Podi-
ņi, Indrānu pag., konsultācijas pa 
tel. 26566165.

Skaisto dārzu piedāvājums jopro-
jām ir atvērts. Ja arī Tu esi iekopis 
skaistu pagalmu, lauku sētas aina-
vu vai gadu gaitā izveidojis kādu 
augu kolekciju un esi gatavs dalī-
ties pieredzē ar citiem dārzu drau-
giem – pievienojies! Piezvani vai 
uzraksti e-pastu. Tel. 29130437, e-
pasts: sanita.soma@madona.lv.

Informāciju sagatavoja  
SANITA SOMA, 

Madonas novada pašvaldības 
tūrisma darba organizatore

Paldies kolēģēm Cesvaines,  
Ērgļu un Lubānas novadu 
pašvaldībās par savas puses  
dārzu daudzināšanu.

Skaistākie dārzi un stādu iegādes vietas 
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Šajā pavasarī daudzi madonieši 
un citi interesenti vērās zilajos 
ekrānos, lai noskatītos LTV1 
raidījumu “Ielas garumā” – 
tā radošā komanda ciemojās 
Madonā. 

Raidījums daudziem no 
mums atklāja pilsētu no jauna, 
ļāva ielūkoties Madonas ielu un 
namu vēstures stāstos un bija 
kā pamudinājums dalīties ar sa-
vā īpašumā esošām vēsturiskām 
liecībām par mūsu pilsētu un cil-
vēkiem. 

Pēc raidījuma iznākšanas 
Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzejs saņēma dāvi-
nājumā brīnišķīgus jaunieguvu-
mus – materiālus par fotogrāfu 

Daba ir mūsu iedvesma, balsts un glābējs.  
Pavasaris ir ieskandinājis košās krāsas apkārt,  
un viss mostas. Sējam sēklas, kopjam apkārtni, priecājamies 
par pirmajiem no zemes izlīdušiem asniņiem. 

Vai nav patīkami ziņkārīgi vērot kā sēkla, kura ierušināta 
zemē, spraucas laukā pretim gaismai? Kas ir tas, kas vēlas ie-
raudzīt sauli un priecēt mūs? Salāts, rudzupuķe, zirnis, ķirbis, 
saulespuķe?

Ko Tu sēj savā dārzā vai uz palodzes?

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs aicina Jūs 
ietērpt muzeju dabā! 

 � Vai mājās ir kāds vecs māla pods, metāla spainis, vecs pīts 
grozs, kurš ilgu laiku netiek lietots, bet grūti ir izmest?

 � Vai paliek pāri sēkliņas, kad sēj savās dobēs, vai stādi po-
dos?

 � Piepildi trauku ar zemi, iesēj sēkliņu vai iestādi lieko augu 
un atnes uz muzeja izstāžu zāļu iekšpagalmu!

Veidosim zaļu šo iekšpagalmu, lai pēc tam priecātos un vē-
rotu, kas būs izaudzis.

Līdz pat 30. jūnijam aicinām nest jūsmājās liekos podus, 
traukus (māla, metāla, koka, pītos) ar iesētām sēkliņām vai stā-
diņiem uz Skolas ielu 10a, Madonā muzeja izstāžu zāļu iekšpa-
galmu, speciāli tam atvēlēto vietu. 

Veidosim kopā zaļu, košu augu sienu, pie kuras varēs 
fotografēties no 1. jūlija. 

“Arī daba ir cilvēka sabiedrība, un kā pret sabiedrību cilvēkam 
pret to ir jāizturas”  I. Ziedonis

Ietērpsim 
muzeju dabā!

Raidījums “Ielas garumā” Madonā

Fotogrāfs Jānis Glīznieks ar sievu. 

Šogad visu gadu atzīmējam 
Madonas pilsētas 95-gadi.  
Lai arī Madona ir jauna pilsēta, 
tai ir daudz vēsturisku stāstu 
un notikumu, kurus varam 
pieminēt. 

Muzeja krājums glabā vērtī-
bas, kas vēsta par Madonas pil-
sētas vēsturi, tā arī Madonas kā 
apdzīvotas vietas vēsturi: no 6., 
7. gadsimta, kad atrastas arheo-
loģiskās senlietas Madonas sen-
kapos; ejot cauri tā saucamajiem 
zviedru laikiem, kad Madona kā 
apdzīvota vieta atzīmēta Kok-
neses – Alūksnes ceļa ma-
lā, pieskaroties muižas 
laikam, no kura līdz 
mūsdienām saglabā-
jušās vairākas lauk-
akmens muižas ēkas, 
rakstiskās liecības un 
fotogrāfijas, līdz no-
nākam pie dzelzceļa iz-
būves cauri Madonai, kas 
ir sākums, lai no maz apdzīvotas 
vietas sāktu attīstīties topošā pil-
sēta. 

1921. gadā Madona iegūst 
miesta tiesības, bet 1926. gadā 
Madona kopā ar vēl divām pil-
sētām Latvijā – Ainažiem un Lī-
vāniem – iegūst pilsētas tiesības.  
Līdz ar miesta tiesību iegūšanu, 
sākās darbs pie apdzīvotās vietas 
apbūves plāna izstrādes. Nāka-
mās pilsētas plānu izstrādā Zem-
kopības ministrijas ierēdnis Ar-
nolds fon Maidels. 1923. gadā to 

apstiprina Biržu miesta domē, sa-
vukārt 1928. gadā pilsētas dome 
apstiprināja plānā nepiecieša-
mās izmaiņas. 1923. gadā toreizē-
jā miesta dome apstiprina pirmos 
ielu nosaukumus Madonas ielām: 
Rīgas, Lielā, Skolas, Baloža, Biržu, 
Avotu, Dārza, Poruka, Blaumaņa 
u.c. ielas. Vairākas no šīm ielām 
bija ļoti nozīmīgas pilsētas vei-
došanās vēsturē, tādēļ esam izvei-
dojuši izstādi “Septiņas ielas lai-
ku lokos” par Rīgas, Lielo, Poruka, 
Baloža, Blaumaņa, Skolas un Bir-
žu ielām. Šie ir nosaukumi, kas ie-
lām piešķirti 1923.  gada 11. un 12. 

septembra miesta domes 
sēdē un izstādes ietva-

ros būs iespēja uzzi-
nāt, kuras mūsdienu 
ielas agrāk sauca par 
Lielo un Baloža ielu. 
Izmantojot muze-

jā esošās fotogrāfijas 
un plānus, palūkosim, 

kā šīs ielas laika gaitā mai-
nījušās. 

Izstāde “Septiņas ielas laiku 
lokos” būs skatāma pilsētas cen-
trā, Skolas ielā gar skvēriņu pie 
Madonas pilsētas kultūras nama 
virzienā uz pašvaldības ēkas pusi, 
atklājot to pilsētas svētku nedēļā.

Līdz ar svētku mēnesi muze-
ja speciālistu sagatavotās izstā-
des būs skatāmas arī citās pilsētas 
vietās. Lai iepazītu  pilsētu dažā-
dos vēsturiskos laika posmos, t.c. 
“Konzums” un Tiesu nama lo-
gos būs skatāma izstāde “Reiz bi-

ja tā…”.  Savukārt, viesnīcas logos 
būs apskatāmi mākslas priekšme-
ti no muzeja krājuma. 

Esam iesaistījušies arī divu iz-
devumu sagatavošanā, kurus at-
klāsim pilsētas svētku ietvaros. 
Tās būs divas grāmatas, kas veltī-
tas Madonai: vairāku autoru kop-
darbs “Mana Madona”, pie kuras 
sagatavošanas iesaistījās muze-
ja speciālisti gan ar krājuma ma-
teriāliem, gan sagatavojot vienu 
no grāmatas nodaļām, un krāso-
jamo grāmatiņu pašiem mazāka-
jiem “Izzini un iepazīsti Madonu 
kopā ar Madikas”, lai radošā un iz-
zinošā veidā iepazītu pilsētu se-
nāk un tagad. 

Lai radītu svētku noskaņo-
jumu un varētu tikties ar pilsēt-
niekiem, vēdināsim muzeja pū-
ru un parādīsim dažādus muzeja 
priekšmetus, kas saistīti ar Mado-
nas pilsētas vēsturi. Pūra vēdinā-
šana un priekšmetu parāde notiks 
5. jūnijā plkst. 11.00–18.00, bet ti-
kai labos laika apstākļos.

Aicinām sekot līdzi muzeja ak-
tivitātēm un aktualitātēm muzeja 
mājaslapā www.madonasmuzejs.lv 
un sociālajos tīklos Facebook un 
Instagram. Dzimšanas dienas ie-
tvaros dalīsimies ar stāstiem par 
pilsētu no muzeja krājuma.

Informāciju sagatavoja 
ZANE GRĪNVALDE, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja 

Izglītojošā darba nodaļas vadītāja 

Madonas vēsture laiku lokos

Ceļu darbi Madonā, 1930. gads.             E.Zariņas foto

Jāni Glīznieku, slaukšanas apa-
rāta “Gosma” izgudrotāju Kārli 
Leju, Avotu ielas iedzīvotājiem, 
kā arī daudzus citus ļoti vērtīgus 
priekšmetus. 

Sirsnīgi pateicamies par dā-
vinājumiem un vēlamies mu-
dināt līdzcilvēkus arī turpmāk 
palīdzēt veidot daudzpusīgu, 
vērtīgu un stipru muzeja krāju-
mu, kas mums un nākamajām 
paaudzēm ļaus izzināt Madonas 
novada vēsturi un apzināties sa-
vas saknes.

Informāciju sagatavoja  
SABĪNE MIKA, 

Madonas Novadpētniecības  
un mākslas muzeja  
krājuma glabātāja


