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Madonas novada attīstības programmas īstenošanas rīcības plāns (2015.-2020.)
SM 1 – “Gudra, spēcīga un patstāvīga ekonomika”
ITP 1 “Kopsadarbīgas, inovatīvas un ekoefektīvas uzņēmējdarbības attīstība”
VTP1.„Konkurētspējīgas un daudzveidīgas uzņēmējdarbības attīstība” (2020)
Rīcības virziens
Uzdevumi
RV.1.1. Uzņēmumu U.1.1.1.: Veicināt
konkurētspējas
tehnoloģiju pārnesi.
veicināšana un
saražotās
produkcijas un
pakalpojumu ar
augstu pievienoto
vērtību īpatsvara
paaugstināšana.

Nr.
R. 1

R. 2
R. 3
R. 4

U.1.1.2.: Veicināt
radošo industriju
attīstību.

R. 5

Rīcības

Atbildīgais

Madonas Biznesa centra (industriālā zona, inkubators, tehnoloģiju
pārneses centrs, tehnoloģiskais parks, loģistikas centrs u.c.)
izveidošana (sasaucas arī ar R.66, R.265).

Madonas novada
pašvaldība,
Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa (UAN) Madona

Sadarbības iespēju ar augstskolu pētniecības institūtiem apzināšana un Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa
pētniecības bāzes izveides pilotprojektu izstrādāšana.

novads

Novadam aktuālo pētījumu tēmu saraksta izstrādāšana augstskolu
bakalaura, maģistra, doktora darbiem.

Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

novads

Projektu atbalstīšana un investīciju piesaiste ražošanai, t.sk.
tehnoloģiju ieviešanai vietējo dabas resursu pārstrādē un produktu ar Uzņēmējdarbības
augstāku pievienoto vērtību ražošanā.
atbalsta nodaļa

novads

Novada amatnieku apvienošana un vienota amatnieku izstrādājumu Uzņēmējdarbības
piedāvājuma veidošana, to atpazīstamības popularizēšana (arī R.175), atbalsta un Kultūras
nākotnē radot amatniecības un mākslas centru.
nodaļas

novads

Uzņēmējdarbības
atbalsta un Kultūras
nodaļas

novads

Kultūras nodaļa

novads

R. 6
Ar uzņēmējdarbību saistīto radošo industriju attīstības veicināšana.
R. 7
R. 8

Ieviešana

Radošo darbnīcu un forumu organizēšana.
Vietējo izejvielu pārstrādes uzņēmumu izveides un attīstības
atbalstīšana (sasaucas ar R4).

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads
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RV.1.1. Uzņēmumu
konkurētspējas
veicināšana un
saražotās
produkcijas un
pakalpojumu ar
augstu pievienoto
vērtību īpatsvara
paaugstināšana.

U.1.1.3.: Sekmēt
lauksaimniecības,
mežsaimniecības,
zivsaimniecības,
netradicionālās
lauksaimniecības,
tradicionālās
amatniecības izaugsmi
un zaļās enerģijas
ražošanu, nodrošinot
novada pašpietiekamību
un resursu neatkarību.

R. 9
Visu veidu saules enerģijas elementu izmantošana.
R. 10

R. 11

Vēja enerģijas izmantošana (bet atsevišķi izvērtējama rīcība attiecībā
uz ainaviskām teritorijām).

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads
Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

Koģenerācijas staciju veidošanas atbalstīšana.

Madonas novada
pašvaldība,komersanti novads

Enerģētisko kultūru audzēšanas atbalstīšana.

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

R. 12

R. 13

R. 14

R. 15

R. 16
R. 17

R. 18

Kurināmā materiāla un biodegvielas ražošana no biomasas (sasaucas
ar R.336).
Bioloģiskās un tradicionālās lauksaimniecības atbalstīšana un
attīstīšana.

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

Lauksaimniecībā izmantojamo zemju fonda saglabāšana, rūpīgi
izvērtējot apmežošanas priekšlikumus un atgūstot ar krūmājiem
aizaugušās zemes.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Vides komisijas izveidošana LIZ apmežošanas, ainavu
apsaimniekošanas un citu vides jautājumu risināšanai novadā.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Meliorācijas sistēmu apsaimniekošanas novada ietvaros piemērotākā
instrumenta atrašana un ieviešana (fonds, biedrība, uzņēmums vai
cits) - atbalsts zemju īpašniekiem un uzņēmējiem.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Maģistrālo meliorācijas sistēmu, polderu apsaimniekošanas
instrumenta ieviešana valsts līmenī - pašvaldības iniciatīva
likumdošanas izmaiņām.

Madonas novada
pašvaldība

novads
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RV.1.1. Uzņēmumu
konkurētspējas
veicināšana un
saražotās
produkcijas un
pakalpojumu ar
augstu pievienoto
vērtību īpatsvara
paaugstināšana.

U.1.1.4.:Veicināt
pakalpojumu kvalitātes
paaugstināšanu un
daudzveidību.

R. 19

Informācijas aprites koordinēšana novada zemes tirgū, veicinot
īpašumu maiņu, galvenokārt novada ietvaros – izveidot elektronisko
portālu “Piedāvā tautietim” vai “Pārdod zemi novadniekam”.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Madonas novada kā reģiona nozīmes pakalpojumu centra
pozicionēšana. Reklāma ārzemju sadarbības partneriem.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Ātrgaitas interneta pieslēguma pieejamības un daudzveidības
attīstīšana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

R. 22

Ziemas sporta apģērba un inventāra „outlet” piesaiste, apģērbu
līnijas ar brendu "Madon(n)a" izveide.

Madonas novada
pašvaldība,komersanti novads

R. 23

Uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstīšana pakalpojumu un ražošanas
attīstīšanai un dažādošanai. Uzņēmējdarbības atbalsta fonda
izveidošana, t.sk. nepieciešamo speciālistu un studējošo jauniešu
atbalstam (pašvaldība audzina novadam uzņēmējus, uzņēmējsdarbiniekus).

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

Atbalsta sniegšana novadu raksturojošo pakalpojumu un ražotņu
veidošanai un attīstīšanai (sasaucas ar R.65).

Madonas novada
pašvaldība

novads

R. 25

Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.

UAN, komersanti

novads

R. 26

Nozaru uzņēmumu kooperatīvu (tai skaitā, arī R.40) un korporatīvo
apvienību (klasteru ) izveide.

UAN, komersanti

novads

Saražotās produkcijas un pakalpojumu vienota piedāvājuma izveide
un realizācijas iespēju attīstīšana (piemēram, liellopu izsoles centrs;
sasaucas ar R.65). Ja privātā iniciatīva nevar to realizēt, tad var
iesaistīties pašvaldība ar pašvaldības uzņēmumu.

Komersanti, UAN,
Madonas novada
pašvaldība

novads

R. 20
R. 21

R. 24
RV.1.2.Uzņēmēju
partnerības
veidošana.

U1.2.1.: Veicināt
komersantu sadarbību
un partnerību.

R. 27
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R. 28

RV.1.2.Uzņēmēju
partnerības
veidošana.

U1.2.1.: Veicināt
komersantu sadarbību
un partnerību.

R. 29

R. 30
R. 31
RV.1.3.Tūrisma
industrijas
attīstīšana un
vietējo produktu
popularizēšana.

U.1.3.1.: Plānveidīgi
attīstīt tūrisma
piedāvājumu, sekmējot
pakalpojumu
daudzveidību, augstu
kvalitāti un
atpazīstamību.

R. 32
R. 33

R. 34

R. 35
R. 36

Vietējās saražotās lauksaimniecības produkcijas uzglabāšanas punktu
(piemēram, dārzeņu, augļu, ogu pagrabu izveide utt.) un pārstrādes
cehu veidošanas atbalstīšana. Ja privātā iniciatīva nevar to realizēt, tad
var iesaistīties pašvaldība ar pašvaldības uzņēmumu. Ja privātā
Uzņēmējdarbības
iniciatīva nevar to realizēt, tad var iesaistīties pašvaldība ar
atbalsta nodaļa,
pašvaldības uzņēmumu.
komersanti

novads

Pašvaldības Uzņēmējdarbības mājas lapas izstrāde. Uzņēmēju
sludinājumu un informācijas izvietošana novada pašvaldības
uzņēmējdarbības mājas lapā.

Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

novads

Starptautiskās sadarbības veicināšana – uzņēmēju pieredzes apmaiņas, Uzņēmējdarbības
dalības izstādēs, biznesa forumos.
atbalsta nodaļa

novads

Informatīvs atbalsts novada uzņēmējiem – interešu aizstāvība,
lobēšana.

Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļa

novads

Tūrisma attīstības un mārketinga plāna izstrāde novadam un
ieviešana.
Tūrisma nozares ekonomisko rādītāju, piedāvājumu kvantitatīvo,
kvalitatīvo rādītāju analīze un monitoringa programmas izstrāde un
ieviešana.

Tūrisma informācijas
centrs (TIC)

novads

TIC

novads

Informācijas par tūrisma piedāvājumu dažādām mērķa auditorijām un
investoriem sagatavošana, to efektīvas izplatīšanas nodrošināšana
(sasaucas ar R.346).
TIC

novads

Stabilu un efektīvu informācijas izplatīšanas kanālu nodrošināšana ar
pārbaudāmu atgriezenisko saiti un atdeves indikācijām.

Madonas novada
pašvaldība, TIC

novads

Efektīvas sadarbības starp novada pašvaldību un valsts,
nevalstiskajām institūcijām un tūrisma industriju veidojošajām
organizācijām.

Madonas novada
pašvaldība, UAN, TIC novads
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Vienota novada tūrisma pakalpojumu piedāvājuma, zīmola izveide
(piemēram, maršruti pēc ilguma, pēc tematikas, iesaistot vietējos
zemju īpašniekus un iedzīvotājus; zīmols "Madona-Ziemas
galvaspilsēta", sasaucas ar R.222).

Madonas novada
pašvaldība, UAN, TIC novads

Jaunu tūrisma jomu attīstīšana - konferenču, izziņas (tematiskais),
veselības tūrisms u.c.

TIC, UAN, Kultūras
nodaļa, PPP

novads

R. 39

Aktīvā (piedzīvojumu) tūrisma piedāvājumu izstrāde.

TIC

novads

R. 40

Dabas un zinātniskā tūrisma attīstīšana, izstrādājot novada dabas
tūrisma klasteri (ietver vienotu zīmolvadību kā mārketinga
mehānismu un tūrisma uzņēmumu sadarbības plānu; sasaucas ar
R.346).
Nacionālo tradīciju kā tūrisma produkta un pakalpojuma mārketinga
veidošana. Tradīciju iedibināšana publiskai svētku svinēšanai
(piemēram, saimnieču svētki, alus svētki utt.).

R. 37

R. 38

RV.1.3.Tūrisma
industrijas
attīstīšana un
vietējo produktu
popularizēšana.

U.1.3.1.: Plānveidīgi
attīstīt tūrisma
piedāvājumu, sekmējot
pakalpojumu
daudzveidību, augstu
kvalitāti un
atpazīstamību.

R. 41

R. 42

R. 43
R. 44

R. 45

TIC, Dabas
aizsardzības pārvalde,
NVO, komersanti
novads

TIC, UAN, komersanti novads

Gidu pakalpojumu tīkla izveide, gidu profesionalitātes celšana, rīkojot
tematiskus kursus (piedāvājuma daudzveidība) un nodrošinot
sertifikāciju.
TIC

novads

Sadarbības attīstīšana tūrisma jomā ar sadraudzības pilsētām un citiem Madonas novada
ārvalstu partneriem.
pašvaldība, TIC

novads

Zemes īpašnieku un iedzīvotāju iesaistīšana tūrisma piedāvājumu
attīstīšanā, informējot par esošo un plānoto tūrisma piedāvājumu,
motivējot iesaistīties tūrisma pakalpojumu sniegšanā un ainavu un
zemes īpašumu sakopšanas nodrošināšanā tūrisma maršrutiem
pieguļošajās teritorijās.

Madonas novada
pašvaldība, TIC

novads

Pakalpojumu
groza
sagatavošana
katram
velotūrisma/slēpošanas vai cita veida tūrisma maršrutam.

TIC

novads

konkrētam
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R. 46

R. 47
U.1.3.2.: Attīstīt
tūrisma infrastruktūru.

R. 48
R. 49

RV.1.3.Tūrisma
industrijas
attīstīšana un
vietējo produktu
popularizēšana.

U.1.3.2.: Attīstīt
tūrisma infrastruktūru.

R. 50

R. 51
R. 52
R. 53
R. 54

R. 55
R. 56

Pašvaldības interneta mājas lapā tūrisma sadaļas “Ko darīt, ja pēkšņi
atbraucis ciemiņš?!” izveidošana aktuālās informācijas sniegšanai,
novada atpazīstamības veidošanai un tūrisma uzņēmējdarbības TIC
atbalstīšanai.
Viegli atrodamu tūrisma informācijas vietņu tīkla izveidošana visā Madonas novada
pašvaldība, TIC
novadā.
Elektroniska Madonas novada tūrisma ceļveža izveidošana internetā
(sasaucas ar R.341., R.346).
TIC
Tūrisma informācijas centru uzturēšana (Madona, Gaiziņkalns,
Lubāna ezers), t.sk., TIC ēkas izbūve Madonas pilsētas centrā.
(sasaucas ar R.341, R.344).
Madonas novada un Vidzemes simbola - Gaiziņkalna tūrisma
infrastruktūras sakārtošana (uzbūvēt skatu torni, informācijas centru
ierīkot, autostāvvietas, informācijas zīmes utt.) (sasaucas ar R.344).

novads

novads

Madonas novada
pašvaldība

Bērzaunes,
Vestienas
pagasti

novads

TIC, Sporta darba
organizators

novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

Atpūtas objektu veidošana (slidotavas, slēpošanas trases, kartinga u.c. Madonas novada
pašvaldība,
objekti).
Tūrisma infrastruktūras pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

novads

Madonas novada
pašvaldība

Vides reklāmas un informācijas par tūrisma objektiem un maršrutiem Madonas novada
novadā izveidošana un izvietošana (sasaucas ar R.346).
pašvaldība
Veloceliņu un slēpošanas trašu izveidošana, iekļaujot tajās
kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma apskates objektus.
Privāto investoru piesaistīšana novada teritorijā kempingu, kafejnīcu
u.c. servisa objektu veidošanai.

novads

komersanti, NVO
Madonas novada
pašvaldība

novads
novads

Madonas “skaisto skatu” vilcieniņa maršruta izveidošana un regulāra
kursēšanas grafika sastādīšana (mazs vilcieniņš, kas savā maršrutā
savienotu pilsētas kultūras, sporta un dabas objektus –
Madonas novada
estrāde/muzejs/dome).
pašvaldība, komersanti Madona
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U.1.3.3.: Veicināt
Madonas novadā
ražoto produktu
atpazīstamību un apriti.

R. 57

Madonas novada preču zīmes izveidošana un popularizēšana.

UAN

novads

R. 58

Reklāmas video par novadā ražoto produkciju un pieejamiem
pakalpojumiem izveidošana.

UAN

novads

Moderna, novadu raksturojoša amatnieku un ekoloģiskā tirgus
izveidošana Madonā (vasarā ar nojumēm, ar apsildāmiem
paviljoniņiem ziemā; sasaucas ar R.5, R.8, R.24).

UAN

Madona

R. 60

Novada Uzņēmējdienu organizēšana, aprīkojuma iegāde.

UAN

Madona

R. 61

Uzņēmēju dalības dažāda mēroga uzņēmējdarbības izstādēs un
biznesa forumos ar kopēju novada uzņēmēju piedāvājumu
organizēšana.

UAN

novads

UAN, komersanti

novads

R. 59

R. 62
RV.1.3.Tūrisma
industrijas
attīstīšana un
vietējo produktu
popularizēšana.

U.1.3.3.: Veicināt
Madonas novadā
ražoto produktu
atpazīstamību un apriti.

R. 63
R. 64
R. 65

Degustācijas un tirdzniecības vietu veidošana pie ražošanas
objektiem.
Novada suvenīru ražošana, vienota piedāvājuma veidošana un
tirdzniecības koordinēšana.
Vietējo ražotāju produkcijas prioritāra izmantošana novada
pašvaldības iestāžu vajadzībām.
Novadā ražoto produktu realizēšanas tirdzniecības tīklos
organizēšana (vienotu novada ražotāju stendu izveide utml., sasaucas
ar R.24, R.27).

UAN, TIC, komersanti novads
Madonas novada
pašvaldība

novads

UAN

novads

Atbildīgais

Ieviešana

Madonas novada
pašvaldība, UAN

Madona

Madonas novada
pašvaldība

novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

VTP2.„Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un ražošanas līdzekļu pieejamības un pietiekamības nodrošināšana” (2020)
Rīcības virziens
Uzdevumi
RV.2.1. Investīciju U.2.1.1.: Veidot,
vides uzlabošana. sakārtot un attīstīt
infrastruktūru.

Nr.
R. 66
R. 67
R. 68

Rīcības
Dzelzceļa kravu pārkraušanas termināļa izbūve Madonā (sasaucas ar
R.1, R.265).
Pašvaldības autoceļu rekonstrukcija uz ražošanas objektiem (sasaucas
ar R.87, R.259).
Prasības uzturēšana rekonstruēt valsts reģionālos un vietējos
autoceļus (sasaucas ar R.87, R.261).

8
R. 69
R. 70
R. 71
R. 72
R. 73
R. 74

RV.2.1. Investīciju
vides uzlabošana.

R. 75
U2.1.2.: Piesaistīt un
atbalstīt ekonomiski
aktīvos uzņēmējus.

R. 76
R. 77
R. 78

U.2.1.3.: Veicināt
investoru piesaisti
novadam.

Mūsdienu prasībām atbilstoša interneta pārklājuma nodrošināšana visā Madonas novada
novada teritorijā (sasaucas ar R.21, R, R.310).
pašvaldība

novads

Inženierkomunikāciju pieejamības nodrošināšana uzņēmumiem un
investīciju objektiem.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Reklāmas stendu un norādņu uz uzņēmumiem un iestādēm, tūrisma
objektiem izvietošana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Būvuzņēmumu un vietējo būvmateriālu ražošanas atbalstīšana novada Madonas novada
teritorijas infrastruktūras attīstībai.
pašvaldība

novads

Ražošanas attīstības teritoriju noteikšana novada teritorijas
plānojumā.

novads

Madonas novada
pašvaldība

Mazo lidlauku atjaunošana un attīstīšana (Praulienas, Ošupes,
Kalsnavas, Barkavas pagasti), jaunu veidošanas atbalstīšana (sasaucas Madonas novada
ar R.268).
pašvaldība, komersanti novads
Helihopteru nosēšanās laukuma izveide pie Madonas slimnīcas
Madonas novada
(sasaucas ar R.266).
pašvaldība
novads
Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveidošana.

Madonas novada
pašvaldība, UAN

Inovatīvu ideju īstenošanas uzņēmējdarbībā stimulēšana (piemēram, ar Madonas novada
telpu nodrošināšanu, līdzfinansējumu vai tml.).
pašvaldība, UAN
Uzņēmēja prestiža celšana, atvērto durvju dienu rīkošana
uzņēmumos.
UAN, komersanti

novads
novads
novads

R. 79

Uzņēmēju atbalsta grupas izveidošana.

UAN

novads

R. 80

Investoru piesaistes plāna izstrāde novadam.

UAN

novads

R. 81

Investīciju objektu datubāzes uzturēšana un attīstīšana.

UAN

novads

R. 82

Investoriem pievilcīgu nekustamo īpašumu ilgtermiņa nomas
noteikumu izstrāde.

Madonas novada
pašvaldība

novads

investoru piesaisti
novadam.

RV.2.2.Uz
uzņēmējdarbības
attīstības
atbalstīšanu
orientēta
pašvaldības
funkciju laikmetīga
pārvaldība.

U.2.2.1.: Izstrādāt
saistošos noteikumus
un iniciēt izmaiņas
likumdošanā.
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R. 83

Novada mājas lapā un ĢIS datubāzē informācijas par pašvaldības un
privātajām zemēm un būvēm, kuras ir atvērtas investīciju piesaistei,
izvietošana un aktualizēšana.

Madonas novada
pašvaldība, Attīstības
nodaļa, UAN
novads

R. 84

Aktīva piedāvājuma-novada reklāmas potenciālajiem investoriem
izveidošana.

UAN

novads

Vietējās produkcijas tirdzniecības novada teritorijā atbalstīšana, ar
mērķi veicināt vietējās, z/s un mājsaimniecībās saražotās produkcijas
pieejamību patērētājam un stimulētu saimniecisko aktivitāti.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Uzņēmējiem aktuālu, valstiski risināmu jautājumu apzināšana un
prasības izmaiņām nacionālajā likumdošanā virzīšana un uzturēšana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Prasības izmaiņām nacionālajā likumdošanā par autoceļa fonda
finansējuma palielināšanu virzīšana un uzturēšana (sasaucas ar R.67,
R.68, R.259, R.261).

Madonas novada
pašvaldība

novads

Prasības izmaiņām nacionālajā likumdošanā sagatavošana, virzīšana
un uzturēšana par valsts atbalstu stratēģisko (maģistrālo) meliorācijas
sistēmu un objektu (piemēram, polderu, slūžu u.c.) uzturēšanā un
Madonas novada
kopšanā.
pašvaldība

novads

R. 85

R. 86
R. 87

R. 88

RV.2.2.Uz
uzņēmējdarbības
attīstības
atbalstīšanu
orientēta
pašvaldības
funkciju laikmetīga
pārvaldība.

R. 89
U.2.2.2.: Paaugstināt
pašvaldības kapacitāti
uzņēmējdarbības
atbalstam.

R. 90
R. 91
R. 92

Uzņēmējdarbības atbalsta un eksporta veicināšanas programmas
izstrādāšana.
Novada pašvaldībai un tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu
piesaistīšana (sasaucas ar R.102, R.103).

UAN

novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas kapacitātes stiprināšana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes celšana, pakalpojumu
sniegšanas operativitāte.

Madonas novada
pašvaldība

novads

pašvaldības
atbalstam.
funkciju laikmetīga
pārvaldība.
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R. 93

R. 94

Regulāra aktuālās informācijas apkopojuma sniegšana novada
uzņēmējiem un iedzīvotājiem par ES struktūrfondu, EK izsludināto
aktivitāšu, valsts finansējuma un citu atbalsta instrumentu pieejamību
uzņēmējdarbībai.
UAN
Madonas novada Uzņēmēja balvas iedibināšana (dažādās nominācijās,
piemēram, apbalvot uzņēmēju, kurš ir veicinājis jaunu darbavietu
izveidi novadā utml.), Uzņēmēju apvienības darbības aktivizēšana,
Madonas novada
Uzņēmēju pēcpusdienu un citu vienojošu pasākumu organizēšana.

pašvaldība, UAN

RV.2.3.Darbaspējī- U.2.3.1.: Paaugstināt
gas kopienas
darbaspēka
veidošana.
konkurētspēju.

R. 95

R. 96

RV.2.3.Darbaspējī- U.2.3.2.: Piesaistīt
gas kopienas
kvalificētus speciālistus.
veidošana.

Profesionālās izglītības iestādes ar tautsaimniecības pieprasījumam
atbilstošu mācību programmu izveide uz Barkavas arodvidusskolas
bāzes (sasaucas ar R.154).

R. 97

Arodapmācības ieviešana vidusskolās (sasaucas ar R.151, R.156).

R. 98

Autovadītāja prasmju apgūšana vidusskolās (sasaucas ar R.156).

R. 99
RV.2.3.Darbaspējī- U.2.3.1.: Paaugstināt
gas kopienas
darbaspēka
veidošana.
konkurētspēju.

Studentu prakses vietu veidošana uzņēmumos, t.sk. pašvaldības
uzņēmumos.

R. 100
R. 101
R. 102
R. 103

"Iespējamās misijas" kustības atjaunošana skolās (sasaucas ar R.156).
Jauniešu un bērnu darba prasmju audzināšana skolā – iniciēt vasaras
darba prakses kustību, lauciņu prakses skolās (sasaucas ar R.158).

novads

novads

Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads
Madonas novada
pašvaldība, Izglītības
nodaļa
Izglītības nodaļa

novads
Madona,
Ļaudona

Izglītības nodaļa

Madona,
Ļaudona

Izglītības nodaļa

novads

Izglītības nodaļa

novads

Motivācijas un atbalsta programmas izstrāde un ieviešana darbaspēka UAN sadarbībā ar
pārkvalifikācijai atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.
NVA

novads

Tautsaimniecībai un pašvaldībai nepieciešamo speciālistu piesaistes
plāna izstrāde un ieviešana (sasaucas ar R.90).

Madonas novada
pašvaldība, UAN

novads

Tautsaimniecībai un pašvaldībai nepieciešamo speciālistu atbalsta
sistēmas izveidošana un ieviešana.

Madonas novada
pašvaldība, UAN

novads

gas kopienas
veidošana.

kvalificētus speciālistus.
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R. 104

Mājokļu programmas izstrāde tautsaimniecībai un pašvaldībai
nepieciešamo speciālistu piesaistei (sasaucas ar R.90., R.291).

Atbalsta mehānisma izstrādāšana infrastruktūras veidošanai,
uzlabošanai, uzturēšanai lauku viensētās (lai nodrošinātu
infrastruktūras investīciju vienlīdzīgu pieejamību ne tikai ciemu
teritorijās, bet arī viensētām – sociālais taisnīgums. Lauku
apdzīvotības veicināšanas, ģimeņu piesaistes un stiprināšanas
instruments).
SM 2 – "Madonas novads – Latvijas Jaunība, Latvijas virsotnes”

Madonas novada
pašvaldība, Attīstības
nodaļa
novads

R. 105

Madonas novada
pašvaldība

novads

Atbildīgais

Ieviešana

ITP 2 “Moderna, radoša dzīves, kultūras un darba vide”
VTP3.„Pašvaldības kapacitātes stiprināšana” (2020)
Rīcības virziens
RV.3.1.Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
optimizācija.

RV.3.1.Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
optimizācija.

Uzdevumi
Nr.
U.3.1.1.: Uzlabot un
R. 106
paplašināt pašvaldības
pakalpojumu
pieejamību, attīstīt
R. 107
iedzīvotāju
informēšanas formas un
dialogu ar sabiedrību.
R. 108

U.3.1.1.: Uzlabot un
paplašināt pašvaldības
pakalpojumu
pieejamību, attīstīt
iedzīvotāju
informēšanas formas un
dialogu ar sabiedrību.

R. 109

R. 110

Rīcības

Novadā esošo valsts iestāžu direktoru padomes izveidošana,
informācijas apmaiņas veicināšanai un problēmjautājumu risināšanai ar Madonas novada
mērķi uzlabot saimniecisko aktivitāti un sociālo situāciju.
dome, UAN,PPP

novads

Interaktīvas un viegli uztveramas novada interneta mājas lapas
attīstīšana un sociālo mēdiju (twitter, facebook) piesaistīšana novada Madonas novada
aktualitāšu publicēšanai (arī svešvalodās).
pašvaldība

novads

Interaktīvas un viegli uztveramas ģeogrāfiskās informācijas sistēmas
izveidošana un attīstīšana novada pašvaldības un iedzīvotāju
vajadzībām.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Operatīvas dokumentu aprites nodrošināšana – skaidrojumu, atbilžu
uz iedzīvotāju sniegtajiem priekšlikumiem, jautājumiem sniegšana.
Pašvaldības iestāžu darbs orientēts uz ātru un kvalitatīvu problēmu
risinājumu.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Informatīvu pielikumu ar informāciju no katra konkrētā pagasta
“Novada Vēstnesī” un novada mājas lapā veidošana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

kvalitātes un
pieejamības
optimizācija.

pieejamību, attīstīt
iedzīvotāju
informēšanas formas un
dialogu ar sabiedrību.
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R. 111

R. 112
U.3.1.2.: Attīstīt
pašvaldības darbinieku
savstarpējo sadarbību
un pozitīvās pieredzes
pārņemšanu novada
attīstībai.

R. 113
R. 114
R. 115
R. 116
R. 117

U.3.1.3.: Nodrošināt
iedzīvotāju drošību un
sabiedrisko kārtību.

R. 118
R. 119
R. 120
R. 121

RV.3.1.Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
optimizācija.

R. 122

Vides pieejamības nodrošināšana visās pašvaldības iestāžu ēkās
(piemēram, Praulienas pag. pārvaldei).

Madonas novada
pašvaldība, Attīstības
nodaļa
novads

Novada informācijas stendu izveidošana – „ziņojumu dēlis” pilsētā un
Attīstības nodaļa
pagastu ciemos.

novads

Pašvaldības un tās iestāžu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Pašvaldības darbinieku kompetences celšana semināros, interaktīvos
treniņos, pieredzes apmaiņā.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Pašvaldības darbinieku kvalifikācijas vērtēšanas un attīstības sarunu
ieviešana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Atbalsts projektu dokumentu sagatavošanai pašvaldības iestādēm
(piesaistīt speciālistus projektu rakstīšanai).

Madonas novada
pašvaldība

novads

ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu un risku vadības
kvalitātes uzlabošana, tai skaitā novada Būvvaldes atbalsts novada
Madonas novada
attīstībai.
pašvaldība

novads

Videonovērošanas sistēmas sabiedriskās kārtības uzlabošanai
problemātiskajās transporta un sabiedriskajās vietās pilnveidošana.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Saistošo noteikumu izstrādāšana un apstiprināšana video novērošanas Madonas novada
kamerās fiksēto pārkāpumu publiskošanai.
pašvaldība

novads

Problēmvietu apzināšana novadā, konkrētu rīcību izstrādāšana un
veikšana drošības uzlabošanai katrā no šīm vietām.

novads

Brīvprātīgo iesaistīšana un motivēšana kārtības uzturēšanai novadā.

Madonas novada
pašvaldība
Madonas novada
pašvaldība

Pašvaldības kārtībnieku darba pastiprināšana, sadarbības ar valsts
policiju attīstīšana.

Madonas novada
pašvaldība

novads
novads

RV.3.1.Pašvaldības
sniegto
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
optimizācija.
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U.3.1.4.:Nodrošināt
materiāli tehnisko bāzi
pašvaldības funkciju
veikšanai.

R. 123

U.3.1.5.:Atbalstīt
nevalstisko organizāciju
iniciatīvas.

R. 124

pašvaldība

novads

Brīvprātīgās kustības veidošana sociāli svarīgo funkciju atbalstam
(piemēram, brīvprātīgos ugunsdzēsējus, kārtības sargus utt.).

Madonas novada
pašvaldība

novads

LEADER projektu iniciatīvas atbalstīšana no pašvaldības puses.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Novada prioritāšu saraksta sagatavošana Madonas novada fondam
LEADER projektu iniciatīvu prioritizēšanai, kā arī sniegt atbalstu
citu NVO pieejamo projektu prioritāšu noteikšanai.

Madonas novada
pašvaldība

novads

Valsts un reģionālo iestāžu pakalpojumu pieejamības novadā
veicināšana (piemēram, LR uzņēmumu reģistra nodaļu u.c.).

Madonas novada
pašvaldība

novads

Uz Madonas slimnīcas bāzes plašu reģionālas nozīmes veselības
pakalpojumu kompleksa izveidošana (sasaucas ar 242).

SIA "Madonas
slimnīca"

Madona

R. 129

Vidzemes reģionālā izglītības (semināru) centra izveidošana.

Izglītības nodaļa

Madona

R. 130

Profesionālās izglītības centra izveidošana uz arodvidusskolas bāzes. Izglītības nodaļa

Barkava

R. 125
R. 126

RV.3.2.Reģionālās
nozīmes iestāžu un
pakalpojumu
piesaistīšana
novadam.

U.3.2.1.:Piesaistīt
novadu apkalpojošās
valsts iestādes un
pakalpojumus
(decentralizācija) un
izveidot un attīstīt
reģiona nozīmes
centrus.

1)Līdzekļu piesaistīšana un to sabalansēta pārdale atbilstoši plānojumā
noteiktajām prioritātēm. 2)Pietiekama datu apmaiņas ātruma
Madonas novada
nodrošināšana, strādājot ar pašvaldības iestāžu datoriem tiešsaistē.

R. 127
R. 128

VTP4.„Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana” (2020)
Rīcības virziens

Uzdevumi

RV.4.1.Kvalitatīvas
izglītības un
pieejamības
ikvienam
nodrošināšana.

U.4.1.1.: Nodrošināt
vispārējās, pirmsskolas
un interešu izglītības
piedāvājumu un
pieejamību.

Nr.
R. 131
R. 132
R. 133

Rīcības
Izglītības iestāžu pakalpojumu analīze un optimizācija.

Atbildīgais

Ieviešana
s vieta

Izglītības nodaļa

novads

Skolu un PII izglītības pakalpojumu paplašināšana - novirziena un
Izglītības nodaļa
specializācijas noteikšana.
Mārcienas un Bērzaunes pagastu izglītības iestāžu pakalpojumu
analīze, labākā risinājuma izvēle un ieviešana.
Izglītības nodaļa

novads
Bērzaunes,
Mārcienas
pagasts
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RV.4.1.Kvalitatīvas
izglītības un
pieejamības
ikvienam
nodrošināšana.

U.4.1.1.: Nodrošināt
vispārējās, pirmsskolas
un interešu izglītības
piedāvājumu un
pieejamību.

R. 134
R. 135

Sarkaņu
pagasts

Izglītības nodaļa

novads

Izglītības nodaļa

novads

Bērnu reģistra regulāra atjaunošana PII.

R. 137

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības piedāvājumu (filiāles)
veidošana ārpus novada centra.
Izglītības nodaļa
Radošās vidusskolas izveidošanas iespēju izvērtēšana uz Madonas
Izglītības nodaļa
Mākslas un J.Norviļa mūzikas skolas bāzes.
Pagarināto dienas grupu veidošana apvienojumā ar dzīves prasmju un
Izglītības nodaļa
interešu izglītības ieviešanu pamatskolās.

R. 139

U.4.1.3.:Paaugstināt
izglītojamo mācīšanas,
mācīšanās un zināšanu
apguves kvalitāti.

Atbalsta sistēmas izveide bērnu izglītošanai (piemēram, PII
apmeklēšanai, skolai mācību piederumu iegāde, vidusskolās izveidot
bērnu pieskatīšanas istabu, ļaujot turpināt jauno vecāku izglītošanos).

Izglītības nodaļa

R. 136

R. 138

U.4.1.2.: Uzlabot un
attīstīt izglītības iestāžu
infrastruktūru un
apkārtējo vidi.

Koncepcijas izstrāde izglītības iestādes atvēršanai Biksērē.

novads
Madona
novads

R. 140

Madonas valsts ģimnāzijas telpu paplašināšana.

R. 141

Pašvaldības izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas, energoefektivitātes,
drošības, t.sk.ugunsdrošības pasākumu ieviešanas un vides
labiekārtošanas turpināšana.
Izglītības nodaļa

novads

R. 142

Izglītības iestāžu internāta tīkla vajadzību un iespēju apzināšana.

Izglītības nodaļa

novads

R. 143

Izglītības iestāžu informatizēšanas un digitālo prasmju pilnveidošana. Izglītības nodaļa

novads

R. 144

Ilgtermiņa plāna izstrāde pedagoģiskā personāla nodrošinājumam
novada izglītības iestādēm.
Izglītības nodaļa

novads

R. 145
R. 146
R. 147

Izglītības nodaļa

Sadarbības stiprināšana starp izglītības iestādēm un citām pašvaldības
iestādēm.
Izglītības nodaļa
Sadarbības veicināšana ar uzņēmējiem skolēnu profesionālo iemaņu
Izglītības nodaļa
attīstībai.
Sadarbības stiprināšana starp izglītības iestādēm, bērniem un
vecākiem.
Izglītības nodaļa

Madona

novads
novads
novads
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Skolu sadarbības veicināšana ar augstskolām, zinātniekiem izglītības
kvalitātes paaugstināšanai.
Izglītības nodaļa

novads

R. 149

Talantīgo bērnu un jauniešu atbalsta sistēmas izveidošana.

Izglītības nodaļa

novads

R. 150

Skolās organizēt sporta, veselības, drošības nedēļas, kā tradicionālus
pasākumus.
Izglītības nodaļa

novads

R. 148
RV.4.1.Kvalitatīvas
izglītības un
pieejamības
ikvienam
nodrošināšana.

U.4.1.3.:Paaugstināt
izglītojamo mācīšanas,
mācīšanās un zināšanu
apguves kvalitāti.

R. 151
R. 152
U.4.1.4.: Pilnveidot un
attīstīt mūsdienu
prasībām atbilstošu
izglītības piedāvājumu:
izglītības programmas
un materiāltehnisko
bāzi.

R. 153
R. 154

R. 158

novads
novads
Barkavas
pagasts

Izglītības nodaļa,
Barkavas
arodvidusskola

Barkavas
pagasts

Izglītības nodaļa

novads

Izglītības nodaļa

novads

Izglītības nodaļa

novads

Valsts koledžas ar lauksaimniecisku ievirzi izveidošana.

R. 157

novads

Barkavas
profesionālās vidusskolas pārņemšana, izglītības
programmas piemērošana darba tirgum. Tālākizglītības un
profesionālās kvalifikācijas celšanas vieta.
Izglītības nodaļa

R. 155

R. 156

U.4.1.5.: Veicināt
pieaugušo izglītības
iespējas novadā.

Profesionālās ievirzes un interešu izglītības nometņu kustības un
infrastruktūras attīstība.
Izglītības nodaļa
Interešu izglītības tehniskās jaunrades programmas atvēršana un
Izglītības nodaļa
attīstīšana.
Materiāli tehniskās bāzes atjaunošana un attīstīšana izglītības
iestādēm.
Izglītības nodaļa

Profesionālo iemaņu apguve papildus izglītības programmai vidējās
izglītības posmā (piemēram, autovadītāju prasmju apguve u.c.).
Bērnu un jauniešu motivēšana dzimtenes, dabas un cilvēkmīlestībai
(caur skolu).
Vides izglītības popularizēšana (skolas lauciņu atjaunošana pagastu
skolās, gaidu, skautu, mazpulku kustības atbalstīšana, sasaucas ar
R.100).

R. 159

Metodiskā darba pilnveidošana izglītības iestādēs.

Izglītības nodaļa

novads

R. 160

Skolotāja profesijas prestiža celšana (skolotāju, skolu, pašvaldības un
valsts kopdarbība).
Izglītības nodaļa

novads

Iztrūkstošo pedagogu piesaistes atbalsta sistēmas izstrāde.

novads

R. 161

Izglītības nodaļa

U.4.1.5.: Veicināt
pieaugušo izglītības
iespējas novadā.
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R. 162

RV.4.1.Kvalitatīvas
izglītības un
pieejamības
ikvienam
nodrošināšana.

PII pedagogu kvalifikācijas paaugstināšana, tālākizglītības
veicināšana.
Mūžizglītības piedāvājuma nodrošināšana novadā dažādām mērķa
grupām.

Izglītības nodaļa

novads

Izglītības nodaļa

novads

U.4.1.5.: Veicināt
pieaugušo izglītības
iespējas novadā.

R. 163

U.4.1.6.: Nodrošināt
izglītības pieejamību un
veicināt sociālās
atbalsta sistēmas izveidi
izglītojamiem.

R. 164

Skolēnu pārvadāšanas transporta sistēmas attīstība.

Izglītības nodaļa

novads

R. 165

Sadarbības modeļa izstrāde un ieviešana starp PII un sākumskolu un
veselības iestādēm bērnu veselības problēmu diagnosticēšanai un
ārstēšanai. Programmu licencēšana, vides un resursu-mācību
līdzekļus,
pedagogu
(logopēds,
fizioterapeits,
psihologs,
palīgskolotājs) nodrošināšana.
Izglītības nodaļa

novads

R. 166
R. 167
R. 168

RV.4.2.Kultūras
U.4.2.1.: Attīstīt
infrastruktūras,
kultūras infrastruktūru
pakalpojumu un to un pieejamību.
pārvaldības
attīstīšana.

R. 169

R. 170

R. 171
R. 172

Atbalsta personāla centra izveide (logopēds, psihologs, soc.darbinieks
u.c.).
Izglītības nodaļa
Starpinstitucionālās sadarbības veidošana preventīvā darba ar bērniem
nodrošināšanai.
Izglītības nodaļa

novads
novads

Sadarbība ar sociālo dienestu palīdzības sniegšanai sociālās
atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem Madonas
novadā.
Izglītības nodaļa

novads

Madonas pilsētas estrādes rekonstrukcija, iekļaujot Ziemas estrādes
izbūvi Madonā un ziemas kultūras pasākumu organizēšana tajā.
Kultūras un atpūtas parka izveide pie estrādes Madonā.
Kultūras nodaļa

Madona

Interaktīvās ekspozīcijas par Madonas novada vēsturi no senākiem
laikiem līdz mūsdienām izveidošana, apmeklētāju un tūristu Kultūras nodaļa,
apkalpošanas centra izbūve.
Madonas muzejs

Madona

Kultūras iestāžu remonta, renovācijas, rekonstrukcijas (prioritāro
sarakstu) rīcības plāna sagatavošana un ieviešana.
Kultūras nodaļa
Muzeja izstāžu zāļu ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Kultūras nodaļa,
(sasaucas ar R.277).
Madonas muzejs

novads
Madona
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RV.4.2.Kultūras
U.4.2.1.: Attīstīt
infrastruktūras,
kultūras infrastruktūru
pakalpojumu un to un pieejamību.
pārvaldības
attīstīšana.

Madonas muzeja etnogrāfijas priekšmetu kolekcijas krātuves
pārcelšana uz piemērotām telpām, atklātās etnogrāfisko priekšmetu Kultūras nodaļa,
ekspozīcijas izveide.
Madonas muzejs

Madona

R. 174

Skaņu ierakstu studijas izveidošana Madonas kultūras namā.

Kultūras nodaļa

Madona

R. 175

1) Madonas vēsturiskā centra atjaunošana – Biržu muižas kompleksa
Skolas un Parka ielu krustojumā, izveidojot vienotu atpūtas
kompleksu ar teritorijai piegulošo Parka kalnu (Tautas mākslas un
amatnieku brīvdabas pasākumi) un Mīlestības graviņu (Lazdu laipa,
tēlniecības darbu brīvdabas ekspozīcija). Esošajās ēkās izvietot arī
etnogrāfijas kolekciju. 2) Madonas pilsētas graviņas kā atpūtas zonas
ar kultūras un vēstures ievirzi attīstīšana. Vienotu pilsētas graviņu
attīstības projekta izstrāde.
Kultūras nodaļa

Madona

Ūdensobjektu izcelšana Madonas pilsētvidē - "Varavīksne Madonas
strūklakās". Ziemā-izgaismojuma elementi. Koncepcijas attīstīšana un
pārnešana uz pagastu centriem u.c.
Kultūras nodaļa

Madona,
novads

Aktivitāšu un pasākumu kopums Ziemas galvaspilsētas tēla Sporta darba
iedzīvināšanai.
organizators, TIC

novads

R. 173

R. 176

Kultūras nodaļa,

R. 177
R. 178

Jauno moderno informācijas nesēju izmantošanas piedāvājuma
veidošana (Madonas novada gaismas tīkls). Nepieciešamības
gadījumā izvērtēt Madonas novada bibliotēkas paplašināšanas Kultūras nodaļa,
nepieciešamību ar jaunu piebūvi.
Madonas bibliotēka
Pašvaldības
publisko
bibliotēku
piedāvājuma
funkcionāla
paplašināšana.
Kultūras nodaļa

Madona,
novads

R. 180

IT aktuālo versiju uzturēšana pašvaldības publiskajām bibliotēkām.

novads

R. 181

Kinoteātra “Vidzeme” rekonstrukcija un digitializācija (atbilstoši
jaunam filmu formātam) .
Kultūras nodaļa

R. 179

Kultūras nodaļa

novads

Madona
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RV.4.2.Kultūras
U.4.2.1.: Attīstīt
infrastruktūras,
kultūras infrastruktūru
pakalpojumu un to un pieejamību.
pārvaldības
attīstīšana.

R. 182
Ventilācijas sistēmu ierīkošana Mētrienas,
Bērzaunes pagastu kultūras namos.

Mētrienas,
Ošupes,
Ošupes, Kalsnavas,
Kalsnavas,
pārvaldnieki, Kultūras Bērzaunes
nodaļa
pagasti

R. 183

Praulienas pamatskolā esošo telpu piemērošana kultūras pasākumu pārvaldnieks, Kultūras Praulienas
organizēšanai.
nodaļa
pagasts

R. 184

Rakstnieka Doku Ata muzeja rekonstrukcija un ekspozīcijas pārvaldnieks, Kultūras Dzelzavas
atjaunošana sadarbībā ar NVO.
nodaļa
pagasts

R. 185

Iekārtot publisko pasākumu rīkošanas vietu katrā pagastā.

R. 186

Digitālās informācijas ekrānu izveide Madonas pilsētā.

R. 187

Latviešu nacionālās simbolikas ieviešana novada dzīves vidē - Kultūras nodaļa,
arhitektūrā.
Attīstības nodaļa

pārvaldnieki, Kultūras
nodaļa
novads
pārvaldnieks, Kultūras
nodaļa
Madona

pārvaldnieks, Kultūras
nodaļa
Madona

R. 188

Noformējuma projekta izstrāde pilsētas tēlam svētkos.

R. 189

"Svecīšu sienas" izveide pie muzeja izstāžu zāles ēkas trepēm vai uz
pārvaldnieks, Kultūras
Biržu ielas trepēm (no autoostas puses) nacionālo svētku atzīmēšanai.
nodaļa

U.4.2.2.: Revitalizēt
kultūrvēsturisko
mantojumu, saglabājot
dabas un kultūras
mantojumu un
paaugstinot tās
pievilcību.

novads

Madona

R. 190

Lielformāta vides reklāmu izveidošana un uzstādīšana pozitīvisma un
pašapziņas zīmē publiskās vietās Madonas pilsētā un novadā pārvaldnieki, Kultūras
(tautasdziesmas, karogs uz novada robežas).
nodaļa
novads

R. 191

Kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, programmas izstrāde un datu
bāzes izveide. Kultūrvēstures izziņas piedāvājuma izveidošana.
Kultūras nodaļa, TIC novads

R. 192

Stādaudzētavu
produkcijas
(Jaunkalsnavā, Madonā).

R. 193

demonstrācijas

Sabiedrības veidota ziedu dārza ierīkošana Madonā.

vietas

izveide

Madona,
pārvaldnieki, Attīstības Kalsnavas
nodaļa, komersanti
pagasts
pārvaldnieks, Kultūras
nodaļa
Madona

mantojumu un
paaugstinot tās
pievilcību.

RV.4.2.Kultūras
infrastruktūras,
pakalpojumu un to
pārvaldības
attīstīšana.

U.4.2.3.: Attīstīt
kultūras pakalpojumu
daudzveidību un
profesionālo kvalitāti.
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R. 194

Ķiršu dārza izveide

UAN, komersanti

novads

R. 195

Kultūras attīstības un rīcības programmu novadam izstrāde.

Kultūras nodaļa

novads

R. 196

Oriģinālu, Madonai un novadam raksturīgu valsts un starptautiska
mēroga kultūras pasākumu rīkošana un producēšana (sasaucas ar Kultūras nodaļa
R.6).
Cilvēkresursu attīstīšana kultūras nozarē, speciālistu tālākizglītība un
jaunu speciālistu piesaiste.
Kultūras nodaļa

R. 197
R. 198

Mecenātu piesaistīšana kultūrai.

R. 199

Dziesmusvētku panorāmas izveide Praulienas pag. ("Dzintari").

R. 200

J.Norviļa mūzikas balvas starptautiska konkursa attīstīšana.

Kultūras nodaļa
nodaļa
Kultūras nodaļa,
Madonas mūzikas
skola

R. 201

Kultūrvēsturiskās teritorijas statusa noteikšana “Dzintari”-"Lejaszīles" Madonas novada
Praulienas pagastā.
pašvaldība

R. 202
R. 203
R. 204

Madonas novada simfoniskā orķestra izveide.
Kultūras nodaļa
Tradicionālo Madonas mūzikas pasākumu atbalstīšana un attīstīšana. Kultūras nodaļa

R. 205

novads
novads
novads
Praulienas
pagasts
Madona
Praulienas
pagasts
Madona
novads

Radošo darbnīcu izveidošana Mākslas skolā dažādām interesentu Kultūras nodaļa,
grupām.
Mākslas skola

Madona

Kultūras nodaļa,
komersanti

Madona

Brīvdabas kino izveide.

R. 206

Latviskās amatniecības centra izveide Mārcienā sadarbībā ar NVO pārvaldnieks, NVO,
Mārcienas vēsturiskajā kultūras namā (sasaucas ar R.5).
Kultūras nodaļa

R. 207

Latvisko tradīciju uzturēšana, popularizēšana. Sabiedrisko aktivitāšu
atbalstīšana kultūras mantojuma kopšanai un kultūrvides attīstīšanai pārvaldnieki, Kultūras
vietējā un novada līmenī (t.sk. Mārcienas tautas nama atjaunošanu). nodaļa
novads

R. 208

Lubāna ezera un tā apkārtnes kā nacionālas nozīmes kultūrvēsturiska
un dabas objekta attīstības koncepcijas izstrāde un realizēšana pārvaldnieks, Kultūras Ošupes
(Lubāna ezera mitrāja neolīta dzintars un tā apstrādes darbnīcas).
nodaļa
pagasts

Mārcienas
pagasts
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U.4.3.1.: Attīstīt sporta
un brīvā laika
pavadīšanas
RV.4.3. Sporta un infrastruktūru.
U.4.3.1.: Attīstīt sporta
brīvā laika
un brīvā laika
pavadīšanas
pavadīšanas
infrastruktūras un infrastruktūru.
pakalpojumu
attīstīšana.

R. 209

R. 210

Smeceres sporta un atpūtas bāzes "Smeceres sils" attīstīšana par
Eiropas un pasaules līmeņa sporta centru, attīstot sporta veidu pārvaldnieks, Sporta
piedāvājumus (piemēram, kalnu slēpošanu, tramplīnlēkšanu u.c.).
darba organizators
Peldbaseina izbūve Madonā kompleksā ar esošo sporta centru Gaujas pārvaldnieki,
komersanti,Izglītības
ielā 13. Peldbaseina rekonstrukcija Barkavas pamatskolā.
nodaļa

R. 211
R. 212

Madonas pilsētas 1.vidusskolas mācību-treniņu sporta bāzes pārvaldnieks, Sporta
rekonstrukcija
– sintētiskais segums vieglatlētikai, mākslīgais darba organizators
segums futbolam.
pārvaldnieks, Sporta
Madonas pilsētas stadiona rekonstrukcija.
darba organizators

R. 213

Madona
Madona,
Barkava
Madona
Madona

Kartinga trases labiekārtošana un attīstīšana nacionālā un Eiropas pārvaldnieks, Sporta
līmenī.
darba organizators

Madona

R. 214

Motokrosa trases izveidošana nacionālas nozīmes līmenī (Smeceres pārvaldnieks, Sporta
silā).
darba organizators

Lazdonas
pagasts

R. 215

Jaunas sporta zāles būvniecība Sauleskalnā.

R. 216

Ļaudonas,
Barkavas,
Sporta laukumu (stadionu) renovācija A.Eglīša Ļaudonas, Barkavas,
Aronas,
Kusas, Vestienas pamatskolās un izbūve Mētrienas pamatskolai.
Vestienas,
pārvaldnieki, Attīstības Mētrienas
nodaļa
pagasti

pārvaldnieks,
Attīstības nodaļa

R. 217

Bērzaunes
pagasts

Liezēres,

Sporta zāles renovācija Barkavas, Praulienas, Liezēres pamatskolām.
Barkavas,
Sporta zāles piemērošana kultūras pasākumiem.
pārvaldnieki, Attīstības Praulienas
R. 218

Karjera ezera kā aktīvās atpūtas objekta attīstīšana.

nodaļa

pagasti

pārvaldnieks, Sporta
darba organizators

Madona
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R. 219
R. 220
RV.4.3. Sporta un
brīvā laika
pavadīšanas
infrastruktūras un
pakalpojumu
attīstīšana.

R. 221
U.4.3.2.: Attīstīt sporta
un brīvā laika
pavadīšanas
pakalpojumus un to
kvalitāti.

R. 222
R. 223
R. 224
R. 225

Apjumta mākslīgā ledus laukuma izveide Madonā. Infrastruktūras pārvaldnieks, Sporta
izveidošana kerlinga nodarbībām (piemēram, Madonā vai citur).
darba organizators
Āra skeitparka izbūve Madonā un pagastu centros.

pārvaldnieks, Sporta
darba organizators

novads

Boulinga zāles izbūves pabeigšanas Madonas sporta centrā (hallē).

pārvaldnieks,
komersanti

Madona

Brenda
“Madona-Ziemas
galvaspilsēta”
izveidošana
un Sporta darba
popularizēšana (sasaucas ar R.37), ziemas sporta karoga izveidošana. organizators

novads

Starptautiska mēroga sacensību aktīva organizēšana Smeceres sporta Sporta darba
bāzē.
organizators

Madona

Komandu un sportistu ar augsta līmeņa sportiskiem sasniegumiem Madonas novada
atbalstīšana.
pašvaldība

novads

Sporta nodarbību - profesionālās ievirzes sporta mācību treniņu
pieejamības nodrošināšana pirmsskolas vecuma bērniem.

R. 226
Skolās organizēt veselības nedēļas, kā tradicionālus pasākumus.
R. 227

R. 228

Madona,
novads

Sporta darba
organizators, Sporta
skola, Madonas
novada pašvaldība

novads

Izglītības nodaļa,
Sporta darba
organizators

novads

Veselīga dzīves veida kampaņu organizēšana ( (t.sk., pagastu un
novada sporta spēles un čempionāti dažādos sporta veidos, bērnu un
jauniešu sacensības starp skolām, pagastiem utml.; sasaucas ar
R.150). Veselību veicinošu pārvietošanās veidu popularizēšana
Sporta darba
(nūjošana, velosports u.c.).
organizators

novads

Sabiedrības iniciatīvu atbalstīšana sporta aktivitāšu un infrastruktūras
veidošanā un attīstīšanā (piemēram, Sparta Olimpia akadēmijas
Sporta darba
izveidošanā u.c.).
organizators

novads

VTP5.„Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu attīstīšana” (2020)
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Rīcības virziens
RV.5.1. Veselības
aprūpes kvalitātes
un pieejamības
attīstīšana.
RV.5.1. Veselības
aprūpes kvalitātes
un pieejamības
attīstīšana.

Uzdevumi
Nr.
U.5.1.1.: Attīstīt
R. 229
veselības aprūpes
R. 230
pakalpojumu
R. 231
infrastruktūru, kvalitāti R. 232
un daudzveidību.
R. 233

Rīcības
Pacientu viesnīcas Madonas slimnīcā izveide.
Ambulatorās nodaļas paplašināšana Madonas slimnīcā.
Dienas stacionāram atsevišķu telpu izveide Madonas slimnīcā.
Dežūrējošā zobārsta pakalpojumu nodrošināšana.
Īslaicīgās uzturēšanās pacientu aprūpes palātu izveidošana.

Atbildīgais

Ieviešana

Madonas slimnīca
Madonas slimnīca
Madonas slimnīca
Madonas slimnīca

Madona
Madona
Madona
Madona

Madonas slimnīca

Madona

U.5.1.1.: Attīstīt
veselības aprūpes
pakalpojumu
infrastruktūru, kvalitāti
un daudzveidību.

R. 234

Diennakts aptiekas pie slimnīcas izveidošana, piesaistot uzņēmējus.

Madonas slimnīca

Madona

R. 235

Pilnas veselības pārbaudes veikšana visiem novada pirmsskolas
vecuma bērniem (obligāta).

Madonas novada
pašvaldība, Madonas
slimnīca

novads

Līdzekļu piesaiste un Madonas slimnīcas aprīkošana ar modernām
tehnoloģijām (64-slāņu datortomogrāfs, magnētiskā rezonanse,
neirogrāfija, iekārtas plecu locītavu arteroskopijai, histeroskopija,
ginekoloģisko un laproskopisko operāciju apgūšana, augstas
izšķirtspējas sonogrāfs).

Madonas slimnīca

Madona

Palātu liftu iegāde (pārvietojamo) un stacionāro liftu ierīkošana
slimnīcā.

Madonas slimnīca

Madona

R. 238

Telpu uzkopšanas modernizēšana slimnīcā.

Madonas slimnīca

Madona

R. 239

Jauno speciālistu piesaistīšana veselības aprūpei sadarbībā ar
pašvaldību (rezidentu apmācības nodrošināšana).
Veselības aprūpes institūciju infrastruktūras attīstīšana un to
pieejamības nodrošināšana visiem novada iedzīvotājiem.
Sociālās rehabilitācijas nodaļas izveidošana pie Madonas slimnīcas.
Uz Madonas slimnīcas bāzes plašu reģionālas nozīmes veselības (jeb
medicīnisko) pakalpojumu kompleksa izveidošana (sasaucas ar
R.128).

Madonas slimnīca

Madona

Madonas novada
pašvaldība
Madonas slimnīca

novads
Madona

Madonas slimnīca

Madona

R. 236

R. 237

R. 240
R. 241
R. 242
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RV.5.2. Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
attīstīšana.

RV.5.2. Sociālo
pakalpojumu
kvalitātes un
pieejamības
attīstīšana.

U.5.2.1.: Attīstīt
sociālo pakalpojumu
daudzveidību un
kvalitāti.

U.5.2.1.: Attīstīt
sociālo pakalpojumu
daudzveidību un
kvalitāti.

R. 243

Vientuļo māmiņu atbalsta pasākumu ieviešana - atbalsta personāla
piesaiste un atbalsta pasākumu piemērošana pēc nepieciešamības
katrā konkrētā gadījumā, māmiņu atbalsta grupas, "bebīšu skolas"
u.c., ilgstošās uzturēšanās vietas izveide uz Gustavskolas bāzes, Sociālais dienests,
iesaistot NVO.
NVO

Praulienas
pagasts,
novads

R. 244

Nometņu organizēšana ģimenēm.

Sociālais dienests

novads

R. 245
R. 246
R. 247

Sociālais dienests
Atbalsta un pašpalīdzības grupu izveide ģimenēm ar bērniem.
Sociālais dienests
Audžuģimeņu pakalpojumu attīstīšana.
Atbalsta ģimeņu pakalpojumu ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem
attīstīšana.
Sociālais dienests

novads
novads

R. 248
R. 249

U.5.2.2.: Attīstīt
sociālās aprūpes
pakalpojumu
infrastruktūru.

novads

Aprūpes ģimeņu un pašpalīdzības grupu attīstīšana pensijas vecuma
personām.
Sociālais dienests

novads

Aprūpes mājās pakalpojumu
individuālā aprūpe u.c.).

Sociālais dienests

novads

pilnveidošana

(mobilā

brigāde,

R. 250

Atbalsta nodrošināšana personām krīzes situācijā.

Sociālais dienests

novads

R. 251

Profesionāla sociālā darba pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas
sistēmas ieviešana.

Sociālais dienests

novads

R. 252

Sociālā dienesta interneta mājas lapas izveide.

Sociālais dienests

novads

R. 253

Auklīšu dienesta izveides atbalstīšana.

Sociālais dienests

novads

R. 254

Sociālo pakalpojumu piedāvājamu attīstīšana uz esošās infrastruktūras
bāzes Rupsalā.
Sociālais dienests

novads

Dienas aprūpes centra izveide ar specializēto transportu un radošām
Sociālais dienests
(amata) darbnīcām klientiem.

novads

R. 255
R. 256

Ļaudonas pansionātam vides pieejamības nodrošināšana.

R. 257

Veco ļaužu aprūpes centra izveide Madonas apkārtnē.

R. 258

Sociālo dzīvokļu izveide un uzturēšana.

Sociālais dienests

Ļaudonas
pagasts

Sociālais dienests
Sociālais dienests

novads
novads
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VTP6.„ Tehniskās infrastruktūras attīstīšana” (2020)
Rīcības virziens
RV.6.1. Transporta
infrastruktūras
uzlabošana un
attīstīšana.

Uzdevumi
U.6.1.1.: Uzlabot
autoceļu kvalitāti un
attīstīt transporta
infrastruktūru.

Nr.
R. 259

RV.6.1. Transporta
infrastruktūras
uzlabošana un
attīstīšana.

U.6.1.1.: Uzlabot
autoceļu kvalitāti un
attīstīt transporta
infrastruktūru.

R. 261

Rīcības
Pašvaldības ielu, ceļu rekonstrukcija prioritārā secībā (sasaucas ar
R.67, R.87).

Atbildīgais

Ieviešana

pārvaldnieki, Madonas
novada pašvaldība
novads

R. 260
Satiksmes drošības uzlabošana uz pašvaldības autoceļiem un ielām.

R. 262

R. 263
R. 264

R. 265
R. 266
R. 267

Prasības iniciēšana un uzturēšana rekonstruēt valsts reģionālos un
vietējos autoceļus atbilstoši novada prioritātēm (sasaucas ar R.68,
R.87; autoceļš Meirāni-Degumnieki–Lubāna ezers, P30 CēsisVecpiebalga-Madona, V841 Madona (Lazdona) - Ļaudona Krustpils posmu Madonas novada teritorijā, V884 Madona Zalgauska– Vestiena, V881 Bērzaune - Gaiziņkalns, P82 posmu
Jaunkalsnava-Švāns.
Sabiedriskā transporta sistēmas attīstības, pieturvietu sakārtošanas
atbalstīšana.

pārvaldnieki, Madonas
novada pašvaldība
novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

pārvaldnieki, Madonas
novada pašvaldība
novads

Sabiedriskā transporta kustības maršrutu un grafika piemērošana Madonas novada
iedzīvotāju vajadzībām.
pašvaldība
Publiskās infrastruktūras un sabiedriskā transporta nodrošināšana
Madonas pilsētas un, pēc nepieciešamības, ciemu industriālajās zonās. Madonas novada

novads

pašvaldība

novads

Dzelzceļa kravu pārkraušanas termināļa izbūve saistībā ar
uzņēmējdarbības attīstīšanu (sasaucas ar R.1, R.66).

Madonas novada
pašvaldība

Madona

Helikoptera nosēšanās laukuma Madonas pilsētā pie Madonas
slimnīcas attīstīšana (sasaucas ar R.75).

Madonas novada
pašvaldība

Madona

Priekšnosacījumu izstrādāšana mazo lidlauku izveidei kā
uzņēmējdarbības formu atbalsta instrumentam (sasaucas ar R.74).

Madonas novada
pašvaldība

novads
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R. 268

Atbalsts mazās aviācijas lidlauku atjaunošanai, jaunu izveidošanai un
Madonas novada
attīstīšanai (sasaucas ar R.74).

pašvaldība, komersanti novads

RV.6.2.
Kanalizācijas,
ūdensapgādes
siltumapgādes
sistēmas
sakārtošana un
energoefektivitātes
paaugstināšana.

U.6.2.1.: Uzlabot
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
kvalitāti.

R. 269

U.6.2.1.: Uzlabot
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
kvalitāti.

R. 271

R. 270

Projektējot jaunus un attīstot esošos objektus, paredzēt pieslēgšanos
pie esošiem komunālajiem tīkliem atbilstoši teritorijas plānojumam.

Komunālo pakalpojumu pieejamības ilgtspējības nodrošināšana
Aiviekstes ciemā.
pārvaldnieks

Ūdensvadu sistēmas rekonstrukcija un tās paplašināšana novada
ciemos (Liezērē II. kārta, Ozolos II. kārta, Barkavā II. kārta,
Jaunkalsnavā, Ošupē, Sarkaņos, Poļvarkā, Vecsaikavā, Vestienā,
Mārciena II. kārta, Ļaudonā II. kārta, Praulienā II. kārta, Kusā II.
kārta).

R. 272

pārvaldnieks, būvvalde novads
Kalsnavas
pagasts

Barkavas,
Kalsnavas,
Liezēres,
Ošupes,
Sarkaņu,
Praulienas,
Vestienas,
Mārcienas,
pārvaldnieki, Attīstības Ļaudonas
nodaļa
pagasts

Dzelzavas,
Barkavas,
Kalsnavas,
Liezēres,
Kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija un paplašināšana novada ciemos
Mētrienas,
(Aizpurvē, Barkavā, Dzelzavā, Jaunkalsnavā, Liezērē II kārta, ozolos
Ošupes,
II kārta, Mētrienā, Ošupē, Sarkaņos, Poļvarkā, Vecsaikavā, Vestienā,
Sarkaņu,
Mārciena II kārta Ļaudona II kārta, Prauliena II kārta).
Praulienas,
Vestienas,
Mārcienas,
pārvaldnieki, Attīstības Ļaudonas
nodaļa
pagasts

26
R. 273

Sarkaņu,
Ūdens sagatavošanas staciju rekonstrukcija un jaunizbūve novada
pārvaldnieki, Attīstības Praulienas
ciemos (Sarkaņos, Poļvarkā, Vecsaikavā).
nodaļa

R. 274

RV.6.2.
Kanalizācijas,
ūdensapgādes
siltumapgādes
sistēmas
sakārtošana un
energoefektivitātes
paaugstināšana.

U.6.2.1.: Uzlabot
ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas
kvalitāti.
U.6.2.2.: Paaugstināt
ēku energoefektivitāti
un siltumapgādi.

pagasts

Kalsnavas,
Ošupes,
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un jaunizbūve novada
Sarkaņu,
ciemos (Jaunkalsnavā, Ošupē, Sarkaņos, Poļvarkā, Vecaikavā,
Praulienas,
Mārciena II kārta, Ļaudonā II kārta, Praulienā II kārta).
Mārcienas,
pārvaldnieki, Attīstības Ļaudonas
nodaļa
pagasts

R. 275
Ūdenssaimniecības rekonstrukcijas ietvaros atsegto komunālo tīklu
trašu izmantošana optiskā datu nesēja (interneta) kabeļa izvietošanai. pārvaldnieki, Attīstības
nodaļa

R. 276

Iedzīvotāju izglītošana ēku siltināšanas pasākumu lietderībā un
apkures jautājumos.
pārvaldnieki

novads
novads

R. 277

Madonas novada pašvaldības sabiedrisko ēku (Liezēres PII, A.Eglīša
Ļaudonas vidusskola, Dzelzavas internātskola, Madonas muzeja
izstāžu zāle, Dzelzavas kultūras nams, Degumnieku kultūras nams,
ēkas Madonā Augu ielā 27, Tirgus ielā 3, Blaumaņa ielā 3, Raiņa ielā
54 u.c.) energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešana
(sasaucas ar R.172, R.316). Pašvaldības ēkās ventilācijas sistēmas
izveidošana (t.sk. Saieta nams, k/n "Vidzeme"). Pašvaldības pārvaldnieki, Attīstības
dzīvojamo māju siltināšanas atbalstīšana.
nodaļa
novads

R. 278

Elektrotaupīšanas un apkures sistēmu automatizācijas pasākumu pārvaldnieki, Attīstības
ieviešana pašvaldības iestādēs.
nodaļa
novads

R. 279

Inovatīvu un vismodernāko energoresursu taupības risinājumu pārvaldnieki, Attīstības
ieviešana novadā.
nodaļa
novads

27

U.6.2.2.: Paaugstināt
ēku energoefektivitāti
un siltumapgādi.

R. 280

VPR energoplānošanas vadlīnijās ieteikto augstas prioritātes
pasākumu izvērtēšana un novada situācijai atbilstošo pasākumu
kopuma ieviešana (energoresursu izmantošanas plāna sagatavošana ar pārvaldnieki, Attīstības
energopasākumu tehniski ekonomisko pamatojumu).
nodaļa
novads

R. 281

Katlumāju rekonstrukcija novadā (Barkava, Madona - koģenerācijas
siltuma nodrošināšana; rekonstrukcija Ozolos, Aizpurve, Mētriena,
Mārciena, Dzelzava, Bērzaunē; Biksērē siltumapgādes nodrošināšana
no koģenerācijas, Praulienas ciema privātā sektora pieslēgšana
centralizētai siltumsistēmai, saskaņojot ar māju īpašniekiem).
Automātisko apkures sistēmu ieviešana centralizētai siltumapgādei pārvaldnieki, Attīstības
pagastos.
nodaļa, komersanti
novads

R. 282

Mārcienas,

Siltumtrašu rekonstrukcija Mārcienā un Ozolos, rekonstrukcija un
Liezēres
paplašināšana Madonā.
pārvaldnieki, Attīstības pagasts,
nodaļa

RV.6.3. Atkritumu
apsaimniekošana.

U.6.3.1.: Uzlabot
atkritumu
apsaimniekošanas
infrastruktūru.
U.6.3.2.Attīstīt pilna
atkritumu
apsaimniekošanas cikla
pakalpojumus un
uzlabot to kvalitāti.

R. 283
R. 284

R. 285

R. 286
R. 287
R. 288

Madona

Uzturēt iniciatīvu mainīt likumdošanu sadzīves atkritumu nodevas Madonas novada
ieviešanai novadā.
pašvaldība

novads

Atkritumu urnu (konteineru) plānveidīga un pietiekama izvietošana
Madonas pilsētas un pagastu publiskajās teritorijās (arī atpūtas vietās) Madonas
un apsaimniekošana.
namsaimnieks

novads

Atkritumu apsaimniekošanas organizācija nodrošina sadzīves
atkritumu (arī šķiroto) savākšanu no katras novadā esošas Madonas
mājsaimniecības.
namsaimnieks

novads

Atkritumu (arī bīstamo) šķirošanas sistēmas ieviešana visā novada
teritorijā (sasaucas ar R.330).
Visa Madonas novada iekļaušana Vidusdaugavas SPAAO apkalpes
zonā.

Madonas
namsaimnieks

novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

Atkritumu pārstrādes ražotnes tehniski ekonomiskā pamatojuma un Madonas novada
būvniecības iespējamības izvērtēšana.
pašvaldība, komersanti novads

28
R. 289
RV.6.4. Pašvaldības U.6.4.1.Atjaunot un
īpašumu un novada paplašināt pašvaldības
teritorijas
dzīvojamo fondu.
sakārtošana.

RV.6.4. Pašvaldības
īpašumu un novada
teritorijas
sakārtošana.

R. 290
R. 291
R. 292

Aktīva
iedzīvotāju
izglītošana
un
atkritumu
šķirošanas Madonas
popularizēšana, akciju, sacensību un citu aktivitāšu rīkošana.
namsaimnieks
Dzīvokļu pieprasījuma izpēte un prognozēšana.
UAN

novads

Mājokļu programmas izstrāde (sasaucas ar R.104).

UAN

novads

UAN

novads

Pašvaldības
dzīvojamā
paplašināšana.

fonda

inventarizācija,

novads

atjaunošana,

R. 293

Veicināt īres mājokļu tirgus attīstību Madonā.

UAN

novads

U.6.4.2.: Labiekārtot
novada pašvaldības
teritoriju un sekmēt
vides aizsardzību tajā.

R. 294

Publiski pieejamo objektu labiekārtošana novadā.

pārvaldnieki

novads

R. 295

Kontroles nodrošināšana par pašvaldības un privāto īpašumu
sakopšanu.

pārvaldnieki

novads

U.6.4.2.: Labiekārtot
novada pašvaldības
teritoriju un sekmēt
vides aizsardzību tajā.

R. 296

U.6.4.3.: Sakārtot
un/vai paplašināt
pašvaldības kapsētu
infrastruktūru.

R. 297

Vides aizsardzības pasākumu uzlabošana pašvaldības teritorijā
(piemēram, ar saistošiem noteikumiem, Vides komisiju, teritorijas
plānojumu, pašvaldības uzņēmumu atbildību u.c.).
Ainavu tematiskā plānojuma izstrāde (attiecas uz Vidzemes
augstienes daļu; sasaucas ar R.337).

pārvaldnieki, Madonas
novada pašvaldība
novads
Attīstības nodaļa

novads

R. 298

Vienota stila norādņu izvietošana uz viensētām. Apdzīvoto vietu
centru un novada zīmju atjaunošana.

pārvaldnieki, Attīstības
nodaļa
novads

R. 299

Novadā esošo parku/skvēru labiekārtošanas veikšana.

pārvaldnieki

R. 300

novads
Kalsnavas,

Jaunu kapliču būvniecība (Kalsnavas pagasts, Sarkaņu pagasts,
Sarkaņu
Madonas pilsētas jaunajos kapos).
pārvaldnieki, Attīstības pagasts,
R. 301
R. 302

Jaunas kapsētas izveide Mārcienā.

nodaļa

Madona

pārvaldnieks,
Attīstības nodaļa

Mārcienas
pagasts

Jaunas vietas izvēle Madonas pilsētas kapsētai, jaunās kapsētas
infrastruktūras izveide (krematorijas izveides iespējas izpēte), pārvaldnieks,
kolumbārija sienas izveidošana, kapsētas labiekārtošana.
Attīstības nodaļa

Madona

29
RV.6.5. Publiskās
infrastruktūras
sakārtošana.

U.6.5.1.: Attīstīt
publisko infrastruktūru.

R. 303
R. 304
R. 305
R. 306

RV.6.5. Publiskās
infrastruktūras
sakārtošana.

U.6.5.1.: Attīstīt
publisko infrastruktūru.

Daudzdzīvokļu māju kvartālu infrastruktūras uzlabošana.

pārvaldnieki, Attīstības
nodaļa
novads

Pāriešana uz ekonomisko ielu apgaismojumu apdzīvotās vietās, ielu pārvaldnieki, Attīstības
apgaismojuma paplašināšana pēc nepieciešamības.
nodaļa
novads
ES struktūrfondu līdzekļu piesaiste graustu likvidēšanai novadā (vides pārvaldnieki, Attīstības
sakārtošanas projekti).
nodaļa
novads
Autotransporta novietošanas nosacījumu sakārtošana apdzīvotās pārvaldnieki, Attīstības
vietās.
nodaļa
novads
pārvaldnieki, Attīstības
nodaļa
novads

R. 306'

Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru

R. 307

Peldvietu Aiviekstes upes krastos (Kalsnavas, Ļaudonas, Barkavas un
Praulienas pagastos), Lazdonas, Rāceņa un Karjera ezerā (Madonā)
u.c. vietās izveide un attīstīšana. Piekļuves nodrošināšana pie
peldvietas Liezēres ezerā. Sadarbībā ar Lubānas novadu sakārtot un pārvaldnieki, Attīstības
uzturēt peldvietu Visagala ezerā.
nodaļa
novads
Virszemes ūdensobjektu (dīķu) kopšana un uzturēšana apdzīvojuma
Praulienas,
centros (piemēram, Praulienā, Mārcienā, Jaunkalsnavā; sasaucas ar
Mārcienas,
R.328), peldvietu ierīkošanas iespēju izvērtēšana un izveidošana.
pārvaldnieki, Attīstības Kalsnavas

R. 308

R. 309
R. 310
R. 311

nodaļa

pagasts

Gājēju tilta un pontontilta uzturēšana pār Aiviekstes upi Saikavā.

pārvaldnieks,
Attīstības nodaļa

Praulienas
pagasts

Kvalitatīvu interneta piekļuves punktu izveide Madonas novada
teritorijā (sasaucas ar R.21, R.69).

Madonas novada
pašvaldība

novads

Bērnu atpūtas organizēšana vasaras periodā un infrastruktūras pārvaldnieki,
komersanti, skolēnu
attīstīšana-bērnu kafejnīcas, rotaļu laukumi, rotaļu istabas u.c.
mācību firmas

R. 312

Veloceliņu nepieciešamības un maršrutu izvērtēšana pagastu centros
un tiem piegulošajās teritorijās, apstiprināto veloceliņu izbūve.
pārvaldnieki,TIC

novads
novads

30
R. 313

Gājēju ietvju izbūve ciemu teritorijās.

pārvaldnieki

novads

Atbildīgais

Ieviešana

pārvaldnieki, zemes
īpašnieki, Latvijas
valsts ceļi, būvvalde

novads

būvvalde

novads

Madonas novada
pašvaldība

novads

ZM nekustamo
īpašumu pārvaldītājs,
pārvaldnieks

Ošupes,
Barkavas
pagasts

SM 3 – “Dabiska un droša dzīves vide – līdzsvarots un pilnīgs ekosistēmu serviss”
ITP 3 “Dabas kapitāla apziņa, tās lietpratīgs un ilgtspējīgs lietojums”
VTP7„Dzīves vides drošība”(2020)
Rīcības virziens

Uzdevumi

Nr .

RV.7.1 Mājokļu
drošības
veicināšana.

U.7.1.1.: Mazināt
dabas stihiju (plūdu un
ūdens erozijas risku,
vētru ietekmes) un
Klimata izmaiņu
ietekmes, stabilizēt
mikroklimatu.

R. 314

R. 315

R. 316
RV.7.1 Mājokļu
drošības
veicināšana.

U.7.1.1.: Mazināt
dabas stihiju (plūdu un
ūdens erozijas risku,
vētru ietekmes) un
Klimata izmaiņu
ietekmes, stabilizēt
mikroklimatu.

R. 317

Rīcības
Jauktu koku grupu laukos un pauguru nogāzēs, gatvju gar ceļiem,
koku joslas gar īpašumu robežām, parkveida pļavu saglabāšana un
veidošana. Trokšņa un piesārņojuma barjeras veidošana gar
autoceļiem saskaņā ar novada apbūves noteikumiem.
Ekoloģiskās drošības pamatprincipu ievērošana, labiekārtojot
dzīvojamām ēkām piegulošās teritorijas: nogāzes slīpums, grunts
fiziskie parametri, koku augstums un blīvums ēku tuvumā, utt.
Ēku energoefektivitātes pasākumu veikšana siltumenerģijas zudumu
samazināšanai (sasaucas ar R.277, R.278).
Lubāna ezera polderu esošā stāvokļa izpēte un priekšlikumu
sagatavošana aizsargbūvju rekonstrukcijas pamatojumam un
Zvidzienas polderim veicamo pasākumu plānam.

R. 318

Lubāna ezera ūdens līmeņa svārstību ietekmes izvērtēšana un labākā
varianta atrašana tā regulēšanai (Izstrādāt tehnisko projektu pārgāznei
ar platu slieksni Aiviekstes iztekā no Lubāna ezera vai atstāt kā ir
ZM nekustamo
Ošupes,
esošajā variantā ar slūžām). Ezera ūdens līmeņa izmaiņu un ietekmju īpašumu pārvaldītājs, Barkavas
modelēšana.
pārvaldnieks
pagasts

R. 319

Lubāna ezera Dienvidaustrumu un Rietumu dambju rekonstruēšana,
ietverot ceļu klātnes izbūvi un uzturēšanu.

ZM nekustamo
īpašumu pārvaldītājs,
pārvaldnieks

Ošupes,
Barkavas
pagasts

31

RV.7.2 Dabiskai
videi raksturīga
ekosistēmu servisa
saglabāšana un
dabas resursu
ilgtspējīga
izmantošana.

U.7.2.1.: Aizsargāt
upju un strautu
applūstošo krastu
palienes.

RV.7.2 Dabiskai
U.7.2.2.: Uzlabot
videi raksturīga
virszemes ūdeņu
ekosistēmu servisa kvalitāti.
saglabāšana un
dabas resursu
ilgtspējīga
izmantošana.

R. 320

Izpētes darbu un risinājumu izstrādes veicināšana Lubāna ezera
ekoloģiskās kvalitātes un ilgtspējības nodrošināšanai.

Ošupes,
pārvaldnieks, Madonas Barkavas
novada pašvaldība
pagasts

R. 321

Dabas aizsardzības plāna izstrādes veicināšana dabas liegumam
“Lubāna mitrājs”

Ošupes,
pārvaldnieks, Madonas Barkavas
novada pašvaldība
pagasts

R. 322

Lubāna ezera apsaimniekošanas nosacījumu pārstrādāšana, paredzot
pasākumus ezera sateces baseinā eitrofikācijas (aizaugšanas)
mazināšanai un pārtraukšanai.
Dabiskās veģetācijas saglabāšana applūduma zonās - palieņu pļavu
pļaušana, aluviālo (applūstošo) mežu saglabāšana, lai mazinātu
nitrātu, fosfātu un sedimentu ieplūdi upēs, tā uzturot ūdeņu kvalitāti
un ilgtspējīgu zivju resursu atražošanu, kā arī ar ūdens vidi saistītās
dabas daudzveidības (tai skaitā putnu, augu, kukaiņu) pievilcību
tūrismam.

Ošupes,
pārvaldnieks, Madonas Barkavas
novada pašvaldība
pagasts

R. 323

R. 324

R. 325

R. 326

pārvaldnieki, zemes
īpašnieki

Vismaz 2 metru platas nemineralizētas aizsargjoslas virszemes ūdens
objektu (piemēram, dīķu, kas mazāki par 0,1ha) krastos saglabāšana
un uzturēšana, ja nacionālās nozīmes likumdošanā nav noteikts citādi.
Ūdensobjektu krastu kopšanas pasākumi eitrofikācijas novēršanai
pārvaldnieki, zemes
(sasaucas ar R.325).

novads

īpašnieki

novads

būvvalde

novads

Plānojot meliorācijas sistēmu veidošanu vai atjaunošanu, tehniskajā
projektā paredzēt dīķu izveidošana pirms meliorācijas sistēmu
novadgrāvju ievadīšanas dabiskajos ūdeņos un maģistrālajos grāvjos.
Straujteces saglabāšana vai atjaunošana upēs un strautos (attīrīšana
no palu sanesumiem un aizaugumiem). Ūdensteču līkumainības un
krāču saglabāšana un vairošana, tādējādi nodrošinot ūdeņu
pašattīrīšanos un bagātināšanos ar skābekli, upju pievilcību tūrismam. Madonas novada
pašvaldība

novads

izmantošana.
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R. 327

R. 328
R. 329

U.7.2.3.: Saglabāt,
uzlabot un aizsargāt
pazemes ūdeņu, kā
vienīgā dzeramā ūdens
resursa, kvalitāti

R. 330
R. 331

R. 332

Izmaiņu likumdošanā iniciēšana ūdensobjektu krastu kopšanas
atļaušanai virszemes ūdensobjektu aizsargjoslās, lai apturētu un
mazinātu to eitrofikāciju, uzlabotu meliorācijas sistēmu darbību, kā arī
bebru populācijas ietekmi. Attiecīgi novadā noteikt paaugstinātu
zemes nodokļa likmi tiem īpašumiem, kuros ir nekoptas ūdensteces, Madonas novada
līdzīgi kā par nekoptu lauksaimniecības zemi.
pašvaldība
Virszemes ūdensobjektu (dīķu) kopšana un uzturēšana apdzīvojuma
centros (pilsētā, ciemos; sasaucas ar R.308).
Pasākumu plānošana un īstenošana lauku viensētu sadzīves
notekūdeņu attīrīšanai. Piemēram - izsūknēšana uz augsnes virsmas,
nosēdināšanas dīķu veidošana pirms ieplūdes upēs vai meliorācijas
sistēmās, mākslīgo mitrāju veidošana.
Atkritumu apsaimniekošanas pilnveidošana, nodrošinot to izvešanu
no novada vai to pilna cikla pārstrāde (sasaucas ar R.286).
Dzeramā ūdens – gruntsūdeņu un artēzisko ūdeņu racionālas
izmantošanas sekmēšana, samazinot zudumus, uzlabojot
ūdensapgādes sistēmu kvalitāti un uzskaites sistēmu.

pārvaldnieki

U.7.2.4: Ekonomiski
izmantot cieto derīgo
izrakteņu un meža
resursus, saglabāt,
uzlabot un aizsargāt to
kvalitāti

R. 333

R. 334
R. 335

novads

pārvaldnieki, būvvalde,
Valsts Vides dienests novads
Madonas
namsaimnieks

novads

pārvaldnieki, Madonas
novada pašvaldība
novads

Hidroloģiskā režīma saglabāšana novada dabiskajos mitrājos – ezeros,
upēs, palienēs un purvos.
pārvaldnieki, būvvalde,
Valsts Vides dienests

RV.7.2 Dabiskai
videi raksturīga
ekosistēmu servisa
saglabāšana un
dabas resursu
ilgtspējīga
izmantošana.

novads

novads

Tādas derīgo izrakteņu izmantošanas veicināšana, kas saistīta ar
būvmateriālu ražošanu jeb cita veida produktu ražošanu ar maksimāli
augstāku pievienoto vērtību (piemēram, bruģa, dakstiņu, stādu
Madonas novada
podiņus un konteinerus u.c.).
pašvaldība, komersanti novads
Derīgo izrakteņu resursu ekonomiska un ilgtspējīga
Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads
apsaimniekošana.
Meža resursu un lauksaimniecībā izmantojamās zemes ekonomiska un
ilgtspējīga apsaimniekošana.
Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

izmantošana.
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R. 336

Zemju īpašnieku ieinteresēšana meža atlikumu, ātraudzīgo
enerģētisko kultūru audzēšanā, krūmu šķeldošanā (sasaucas ar R.13). Madonas novada
pašvaldība, komersanti novads

U.7.2.5 Saglabāt dabas
vides daudzveidību un
kvalitāti.

R. 337

Ainavu tematiskā plānojuma izstrāde (sasaucas ar R.297, R.338).

R. 338

Bioloģiski vērtīgo pļavu (zālāju) saglabāšana.

R. 339

R. 340

Attīstības nodaļa
pārvaldnieki, zemes
īpašnieki

novads
novads

Vidzemei raksturīgās, vēsturiskās mozaīkveida ainavas un veģetācijas
struktūras saglabāšana un veidošana Madonas novada paugurainēs,
saglabājot viensētu apdzīvojuma struktūru, tām raksturīgo zemes
būvvalde, zemes
lietojuma sadalījumu.
īpašnieki

novads

Latvāņu apkarošanas pasākumu īstenošana visā novada teritorijā
vienlaicīgi.

pārvaldnieki, zemes
īpašnieki

novads

Ieviešana

VTP.8.„Dabas kapitāla apziņas veidošana” (2020)
Rīcības virziens

Uzdevumi

Nr .

Rīcības

Atbildīgais

RV.8.1 Vides
Izziņas un izglītības
infrastruktūras
uzturēšana un
pilnveidošana.

U.8.1.1.: Saglabāt un
pilnveidot vides izziņas
un informācijas centrus
Ļaudonas, Mārcienas,
Ošupes, pagastos.

R. 341

Sadarbības un savstarpējās koordinācijas uzlabošana starp novada
TIC, tūrisma uzņēmējiem un valsts dabas aizsardzības struktūrām.
Kopīgu pasākumu, informācijas aprites caur novada mājas lapu un
citiem informācijas resursiem organizēšana. Novada vides izziņas un
informācijas centru izveides un darbības atbalstīšana (sasaucas ar
R.49).

TIC, Dabas
aizsardzības pārvalde,
NVO, komersanti
novads

RV.8.1 Vides
Izziņas un izglītības
infrastruktūras
uzturēšana un
pilnveidošana.

U.8.1.1.: Saglabāt un
pilnveidot vides izziņas
un informācijas centrus
Ļaudonas, Mārcienas,
Ošupes, pagastos.

R. 342

“Novada dabas dienas” attīstīšana, (notiek kādā no novada vides
izziņas un informācijas centriem) un tās iekļaušana visu novada skolu
mācību procesā. Izmantot vides informācijas centru uzskates
līdzekļus un speciālistus.

Izglītības nodaļa,
Dabas aizsardzības
pārvalde, TIC,
komersanti

novads

Izglītības nodaļa,
Dabas aizsardzības
pārvalde, TIC,
komersanti

novads

R. 343

Projektu sagatavošana finansējuma piesaistei un jauniešu vasaras
nometņu rīkošana uz novada īpaši aizsargājamo dabas teritoriju,
objektu un informācijas centru bāzes.

34
U.8.1.2.: Saglabāt un
attīstīt dabas takas un
citu vides izziņas
infrastruktūru.

R. 344

Vides informācijas centra izveide Gaiziņkalnā, esošo atbalstīšana un
attīstīšana (pie Lubāna ezera); sasaucas ar R.49, R.50). Sadarbība ar
Dabas aizsardzības pārvaldi un VAS "Latvijas valsts meži" (LVM).

TIC, Dabas
aizsardzības pārvalde,
NVO, LVM
novads

R. 345

Dabas taku attīstīšana un jaunu atraktīvu taku veidošana, atpūtas
vietu gar publiskiem ezeriem, Aiviekstes, Aronas upes krastiem u.c.
veidošana.

TIC, Dabas
aizsardzības pārvalde,
NVO, zemes īpašnieki novads

R. 346

Informācijas par novada dabas takām uzturēšana novada pašvaldības
interneta mājas lapā (tūrisma sadaļā, sasaucas ar R.34, R.40, R51 ).
Interaktīvā materiāla par novada dabas vērtībām sagatavošana un
vides izziņas pasniegšana jaunā kvalitātē.
TIC
NVO, valsts struktūru, komersantu iniciēto projektu līdzfinansēšana Madonas novada
dabas izziņas infrastruktūras objektu attīstībai Madonas novadā.
pašvaldība
Uzņēmēju, NVO un valsts struktūru izveidoto infrastruktūru
Madonas novada
uzturēšanas un apsaimniekošanas atbalstīšana.
pašvaldība
Vides un dabas pārvaldības NVO un valsts struktūru, kas koncentrē
un nodarbina vides un dabas nozaru profesionāļus Madonas novadā, Madonas novada
atbalstīšana.
pašvaldība

R. 347
R. 348
RV.8.2 Vides
informācijas
iegūšana,
uzkrāšana un
analīze.

RV.8.2 Vides
informācijas
iegūšana,
uzkrāšana un
analīze.

U.8.2.1.: Attīstīt
novada īpaši
aizsargājamās dabas
teritorijas un objektus,
kā kultūras mantojumu
un unikālu Eiropas un
Globālas nozīmes dabas
kapitālu.

U.8.2.2.: Attīstīt IT
pielietojumu vides
izziņā un interaktīvajā
izglītībā.

R. 349

R. 350

R. 352
R. 353

novads
novads

novads

Nepieciešamo pasākumu ekosistēmas saglabāšanā īpaši aizsargājamās
dabas teritorijās un objektos ieviešanas atbalstīšana vai veikšana.
Madonas novada
pašvaldība

R. 351

novads

Zinātniskās informācijas uzkrāšanas, publicēšanas un pielietojuma
novada dabas kapitāla pārvaldībā un sabiedrības izglītošanā, novada
pozicionēšanā un mārketingā Latvijā un ārzemēs veicināšana.
Unikālo dabas un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšana, publiski
pieejamu un pievilcīgu rekreācijas zonu veidošana.
Attālās novērošanas sistēmas dabas objektiem (kameras pie Lubāna,
Teiču rezervātā, Krustkalnu tornī, Gaiziņā pie atsevišķu putnu un
dzīvnieku ligzdām, barotavām) veidošana un uzturēšana, kā izpētes,
izglītības un arī ļoti atraktīvus tūrisma mārketinga līdzekļus.

novads

TIC, Madonas novada
pašvaldība
novads
TIC, Kultūras nodaļa,
Attīstības nodaļa
novads

TIC, Dabas
aizsardzības pārvalde novads
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Tūrisma IC (TIC) – Tūrisma informācijas centrs
UAN – Madonas novada domes Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa
DAP – Dabas aizsardzības pārvalde
NVO - nevalstiskās organizācijas
NVA - Nodarbinātības valsts aģentūra
IT - informācijas tehnoloģijas

