MADONAS NOVADA

2015. gada februāris

Aronas, Barkavas, Bērzaunes,
Dzelzavas, Kalsnavas,
Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas, Sarkaņu,
Vestienas pagastu un
Madonas pilsētas ziņas
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Ar fotoobjektīvu
aizgājušajos laikos

Aicina uz tikšanos
ar domes
priekšsēdētāja
vietnieku
Madonas
novada
pašvaldības
pašvaldības
priekšsēdētāja
vietnieks
Agris
Lungevičs
Lai labāk izprastu novada iedzīvotāju vajadzības, kas attiecas
uz pašvaldības darbu, un gūtu
priekšstatu par to, kas katrā pagastā ir aktuālākais, Agris Lungevičs apmeklēs visus 14 Madonas
novada pagastus. Apmeklējumu
laikā tiks organizētas iedzīvotāju pieņemšanas. Tikšanās vietas
tiks precizētas neilgi pirms katra
pagasta apmeklējuma un par tām
varēs uzzināt pagastu pārvaldēs.

Plānotais iedzīvotāju
pieņemšanas laiks:

Svētku brīdī Žani Bezmeru, klātesot novada pašvaldības vadītājam Andrejam Ceļapīteram, laikabiedriem, draugiem un talanta cienītājiem,
sveic Madonas muzeja direktore Līvija Zepa.
Ainas Karavaičukas foto

Šomēnes Madonas muzeja
mansardā aplūkojama Madonas
puses ļaudīm nozīmīga
dokumentāla fotoizstāde –
Žaņa Bezmera laikmetīgās
fotogrāfijas “Pieskares punkti
aizgājušam laikam.
Foto notikumi 1985–1990.”
Pats autors norāda, ka sākotnēji gribējis izstādi nosaukt “Solījums – tas ir parāds”, jo, kad tajos
gados madonieši viņu redzējuši ar
fotoaparātu rokā, jautājuši: “Kad

tad būs bildes?” Šī izstāde zināmā
mērā ir parāda atdošana. Un arī
sirsnības un cieņas apliecinājums
madoniešiem, uzsver fotogrāfs.
Žanis Bezmers dzimis liepājinieks, tagad kopā ar dzīvesbiedri
Ināru, ko madonieši zina kā lielisku latviešu valodas un literatūras
skolotāju, dzīvo Rīgā. Bezmeri sava
mūža noteiktu daļu atdevuši Madonai. Te auguši un skolojušies viņu
bērni.
Izstādē ir ieskats 40 dažādos
notikumos laikā, kad mainījās politiskā sistēma. Ar savu mazo amatiera fotoaparātu, būdams “Lauk-

tehnikas” pārvaldnieks, Tautas
frontes Madonas nodaļas priekšsēdētājs, Latvijas Tautas frontes
Domes loceklis, vēlāk – Madonas
rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs, Žanis Bezmers fiksēja notikumus, kuros pats personīgi bijis
klāt. Atklāšanas reizē muzeja direktore Līvija Zepa uzsvēra, ka Žaņa Bezmera fotogrāfijas ir kā tilts
no pagātnes uz tagadni.
Emocionālākās no izstādītajām 148 fotogrāfijām pašam autoram šķiet tās, kurās cilvēki devušies mītiņos, demonstrācijās, savu
gribu paužot pašu darinātos pla-

kātos. Tā vienkārši, bet pamatīgi.
Bezmera bildes nav tikai fiksēts
mirklis, tās vēstī par procesu, notikumu virknējumu, reizēm tajās
var saskatīt gan paša autora dziļo dabu, attieksmi, gan asprātības
dzirksti.
Izstādes atklāšanā līdzās līdzgaitniekiem, draugiem un domubiedriem bija arī nu jau sakuplojusī Bezmeru ģimene trijās
paaudzēs. Imanta Kalniņa dziesmas skanēja autora jaunākā dēla,
Valmieras Drāmas teātra aktiera,
Māra Bezmera izpildījumā.
Dzintra Stradiņa

Atbalstīsim vietējos ražotājus!
Lai atbalstītu vietējos pārtikas
ražotājus un mudinātu iedzīvotājus izvēlēties Latvijā ražotu preci, Madonā veikalā “Maxima XX”
2014. gada novembrī tika atklāts
gardumu stends “Ražots Madonas novadā”. Kā pa šo laiku uzņēmējiem veicies un kā viņi vērtē šo
ideju?
Ināra Lemešonoka, SIA
„Madonas patērētāju biedrība”
ražotnes „Madonas maiznieks”
ražošanas daļas vadītāja
Pirmkārt prieks, ka mūsu produkcija kļuvusi pieejamāka vie-

tējiem iedzīvotājiem. Veikalā atrodama gandrīz visa “Madonas
maiznieka” ražotā produkcija.
Cilvēki iecienījuši rudzu maizi ar
rozīnēm, “Biržu” saldskābmaizi,
kā arī rudzu “Svētku” maizi. Ceru, ka šis projekts būs ilgstošs.
Līga Lieplapa, IK “55 mārītes” īpašniece
Man prieks par to, ka mēs (ražotāji) spējam apvienoties. Paldies
gan Madonas novada pašvaldībai,
gan “Maxima” vadībai par atbalstu. Esmu priecīga, ka mūsu ražotā produkcija ir pieejama vietē-

jiem iedzīvotājiem.
Elvīra Utināne , AS “Lazdonas piensaimnieks” vadītāja
Mūsu stendā atrodama visa
“Lazdonas piensaimnieka” produkcija par zemākām cenām. Lielākais noiets ir pienam un sviestam. Es vēlētos, lai šādi stendi
būtu arī lielajos veikalos Gulbenē,
Alūksnē un citur. Par šo ideju esmu gandarīta.
Māris Ozoliņš, ZS “Jāņkalni” īpašnieks
Tā ir lieliska reklāma mūsu
produkcijai – cilvēki ar to iepazīs-

tas, un iegādājas. Visvairāk pērk
tējas un sukādes, arī pa kādam ievārījumam. Kopumā šo projektu
vērtēju pozitīvi.
Romāns Hačatrjans,   SIA
“NG Līnija” vadītājs
“Honimun” iet labi un pēc produkcijas ir pieprasījums. Lielākais
ieguvums ir iespēja sadarboties ar
lielveikaliem un tas, ka mūsu produkciju iepazīst ļoti daudz pircēju,
tā ir laba reklāma.
Informāciju apkopoja
Edīte Miķelsone

• Aronas pagasts –
11. februāris,
plkst. 16.00–18.00;
• Barkavas pagasts –
18. februāris,
plkst. 16.00–18.00;
• Bērzaunes pagasts –
23. februāris,
plkst. 16.00–18.00;
• Dzelzavas pagasts –
2. marts,
plkst. 16.00–18.00;
• Kalsnavas pagasts –
9. marts,
plkst. 16.00–18.00;
• Lazdonas pagasts –
16. marts,
plkst. 16.00–18.00;
• Ļaudonas pagasts –
23. marts,
plkst. 16.00–18.00;
• Liezēres pagasts –
30. marts,
plkst. 16.00–18.00;
• Mārcienas pagasts –
13. aprīlis,
plkst. 16.00–18.00;
• Mētrienas pagasts –
20.aprīlis,
plkst. 16.00–18.00;
• Ošupes pagasts –
27. aprīlis,
plkst. 16.00–18.00;
• Praulienas pagasts –
11. maijs,
plkst. 16.00–18.00;
• Sarkaņu pagasts –
18. maijs,
plkst. 16.00–18.00;
• Vestienas pagasts –
25. maijs,
plkst. 16.00–18.00;
Aicinām iedzīvotājus izteikt
savus viedokļus par pagasta problemātiskajiem jautājumiem, kā
arī sniegt idejas un priekšlikumus
tā izaugsmes iespējām!
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2015. gada februāris

Madonas novada pašvaldības domes 29. janvāra
sēdes lēmumu pārskats
Izglītība
Par Sarkaņu pamatskolas
likvidēšanu
nolemj:
Likvidēt Madonas novada
pašvaldības Sarkaņu pamatskolu, nododot Sarkaņu pamatskolas izglītības programmu īstenošanu Madonas pilsētas 1.
vidusskolai.
Sarkaņu pamatskolas likvidēšanu uzsākt ar 2015. gada 15. jūniju un pabeigt līdz 2015. gada
31. jūlijam.
No 2015. gada 1. augusta atzīt
par spēku zaudējušu 24.09.2009.
Madonas novada pašvaldības domes lēmumu „Par Sarkaņu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 11; 17. p.).
Noteikt, ka Sarkaņu pagasta
pārvalde ir Sarkaņu pamatskolas
saistību, prasību, finanšu līdzekļu, krājumu un ilgtermiņa ieguldījumu pārņēmēja.
Uzdot Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājam
A.Simtniekam pēc šī lēmuma stāšanās spēkā normatīvajos aktos
paredzētajā kārtībā un termiņos
brīdināt Sarkaņu pamatskolas direktori B.Pētersoni par izglītības
iestādes likvidēšanu.
Par pirmsskolas izglītības
grupu izbūvi Sarkaņu pagasta
Biksērē nolemj:
Uzdot Sarkaņu pagasta pārvaldniekam A.Simtniekam iesniegt aprēķinus par nepieciešamo finansējumu pirmsskolas
izglītības grupu izbūvei Sarkaņu
pagasta pārvaldes ēkas 2. stāvā.
Uzdot Attīstības nodaļai līdz
2015. gada 25. februārim izstrādāt nepieciešamo tehniskā projekta dokumentāciju un veicamo
darbu tāmi pirmsskolas izglītības grupas telpām – Sarkaņu pagasta pārvaldes ēkas 2. stāvā,
Biksēre, Biksēres ciems, Sarkaņu pagasts, Madonas novads.
Uzdot Iepirkumu komisijai
veikt būvdarbu iepirkuma procedūru.
Noteikt pirmsskolas grupu izbūves pabeigšanas darbu termiņu – 2015. gada 15. augusts.
Lēmumu par veicamajiem pasākumiem, to izpildes termiņiem
un finansējuma nodrošināšanu
pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanai Sarkaņu pagasta Biksērē pieņemt 2015. gada
februāra domes sēdē, ņemot vērā aptaujas rezultātus par pakalpojuma nepieciešamību.
Nolemj piešķirt finansējumu EUR 1810,00 apmērā Madonas pilsētas 1. vidusskolas 5.–9.
klašu kora koncertbraucienam
uz Bergenu, Norvēģiju no 2015.
gada 8. līdz 11. maijam, finansējumu paredzēt plānojot 2015.
gada izglītības pasākumu budžetu.
Nolemj nodrošināt apliecinājumu par Madonas novada pašvaldības gatavību nodrošināt sadarbību projektā „The European
House” laikā no 2015. gada aprīļa līdz septembrim, paredzot
20 Madonas novada jauniešu un

4 pedagogu dalību trīspusējā Vaijes – Madonas – Kulēnas nometnē Vaijē no 2015. gada 16. jūlija
līdz 24. jūlijam.
Lemj par projekta izstrādi ES
programmai Erasmus +.
Nodrošināt
apliecinājumu
par Madonas novada pašvaldības gatavību projektu ieviest no
2015. gada jūlija līdz 2017. gada novembrim, iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai.
Nodrošināt
priekšfinansējumu EUR 43 000 apmērā projekta ieviešanai laika posmā no
2016. gada aprīļa līdz 2017. gada novembrim, paredzot priekšfinansējuma atgūšanu līdz 2018.
gada maijam.

Mētrienas pagastā
Atļauj atsavināt Mētrienas
pagasta pārvaldes īpašumā esošos transporta līdzekļus: automašīnu GAZ 66 AC 30 184971 ar
reģistrācijas Nr. AP9141; automašīnu GAZ 53 A AC 30 106 A
ar reģistrācijas Nr. AP9139; autogreideri DZ-99 1-2 ar reģistrācijas Nr. T10LP; traktoru T-150K
ar reģistrācijas Nr. T5243LM, izsolē pārdodot ar augšupejošu soli.
Sākumcena:
automašīnai
GAZ 66 AC 30 184971 – EUR
750,00, automašīnai GAZ 53 A
AC 30 106 A – EUR 405,00, autogreiderim DZ-99 1-2 – EUR
680,00, traktoram T-150K – EUR
1800,00.
Nolemj uzdot Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram
apstiprināt transportlīdzekļu izsoles noteikumus un noorganizēt mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
		

Uzņēmējdarbība
Apstiprina biznesa ideju konkursa „Madona var labāk!” 2015.
gada nolikumu.
BIZNESA IDEJU
KONKURSA “MADONA
VAR LABĀK!” PROJEKTU
LĪDZFINANSĒŠANAS
KONKURSA NOLIKUMS
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums nosaka kārtību
kādā tiek piešķirts Madonas novada pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) līdzfinansējums Madonas novadā reģistrēto mazo un
vidējo komercsabiedrību (turpmāk – MVK) projektiem uzņēmējdarbības attīstībai un fizisko
personu projektiem uzņēmējdarbības uzsākšanai biznesa ideju
konkursa „Madona var labāk!”
ietvaros.
1.2. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir uzņēmumiem (Sabiedrība ar ierobežotu atbildību,
Individuālais komersants, Zemnieku saimniecība) un fiziskām
personām, kuras ir gatavas uzsākt komercdarbību, reģistrējot
uzņēmumu, ja biznesa idejas pieteikuma izvērtēšanas rezultātā
iegūs finansējumu uzņēmējdar-

bības atbalstam.
1.3. Līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem finansē no Madonas novada
pašvaldības Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības nodaļas 2015.
gada budžeta līdzekļiem. Kopējais Pašvaldības piešķirtais finansējums ir EUR 40 000.
1.4. Konkursa mērķis ir
sniegt Pašvaldības atbalstu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas tiks realizēti Madonas
novadā līdz 2016. gada 30. jūnijam.
1.5. Šā mērķa īstenošanai
Pašvaldība piešķir līdzfinansējumu uzņēmumu un fizisko personu projektiem, kas paredz:
1.5.1. jaunu darba vietu radīšanu;
1.5.2. jaunu produktu, pakalpojumu veidošanu;
1.5.3. atbalstu projektiem,
kuriem jau piesaistīts vai tiek
plānots piesaistīt papildus finansējumu (ES finansējums, kredīta
līdzekļi, citas piesaistītās investīcijas);
1.5.4. komercdarbības attīstību ar tiešām eksporta pazīmēm.
1.6. Līdzfinansējumu nepiešķir projektiem, kas saistīti ar
starpnieciskiem darījumiem, nekustamā īpašuma pirkšanu un
pārdošanu.
1.7. Konkursa nolikumu apstiprina Madonas novada dome.
1.8. Projektu pieteikumus izvērtē un lēmumu par Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
pieņem vērtēšanas pastāvīgā komisija vismaz 5 locekļu sastāvā –
pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji
un pieaicinātie nozares eksperti.
1.9. Tiesības piedalīties konkursā par Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu „Madona var
labāk!” ietvaros ir komercsabiedrībai, kas atbilst šādiem kritērijiem:
1.9.1. komercsabiedrība atbilst MVK kategorijas nosacījumiem (nolikuma 1.2. punkts);
1.9.2. komercsabiedrība ir reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra
komercreģistrā ar juridisko adresi Madonas novadā un savu faktisko darbību veic Madonas novada teritorijā;
1.10. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt komercsabiedrība:
1.10.1. kas tiek likvidēta, pasludināta par maksātnespējīgu,
uzsākts tiesiskās aizsardzības
process, tās saimnieciskās darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai
ir uzsākta tiesvedība par komercdarbības bankrotu;
1.10.2. kas nav samaksājusi
nodokļus un citus valsts vai pašvaldības noteiktos obligātos maksājumus pilnā apmērā un noteiktajos termiņos;
1.10.3. pret kuru ir tikuši piemēroti Krimināllikumā noteiktie
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.
1.11. Uz Pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt fiziska
persona, kas ir gatava reģistrēt
uzņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību Madonas novadā, sava
pieteiktā projekta ietvaros.
1.12. Vienas komercsabiedrī-

bas vai fiziskas personas vienam
projektam maksimāli pieļaujamais Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs ir EUR 2000. Viena komercsabiedrība vai fiziska
persona konkursa kārtībā var
saņemt Pašvaldības līdzfinansējumu vienam projektam izsludinātajā konkursā viena gada ietvaros.
1.13. Attiecināmās izmaksas: palīgiekārtu, materiālu,
instrumentu, informācijas un
telekomunikāciju tehnoloģiju iegāde (t.sk. transports, uzstādīšana u.c.), modernu tehnoloģisko iekārtu iegāde (t.sk. iekārtu
transports, uzstādīšana, darbinieku apmācība u.c.), pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, elektrības,
kanalizācijas, komunikāciju u.c.)
būvniecība, rekonstrukcija un remonts, ražošanas ēku būvniecība, rekonstrukcija un remonts,
informatīvo materiālu iespiešana
un izplatīšana, mārketinga pasākumu izmaksas.
2. PIETEIKUMU
IESNIEGŠANA
2.1. Projekta pieteikuma iesniegšana:
2.1.1. Projekta pieteikumu
var iesniegt personīgi Madonas
novada pašvaldības administrācijā, Saieta laukums 1, Madona,
LV 4801, 101. kab.;
2.1.2. Konkursa pieteikumu
var nosūtīt pa pastu Madonas
novada pašvaldībai, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801, ar norādi – „Konkursam – Madona var
labāk” (datums uz pasta nosūtīšanas zīmoga nedrīkst būt vēlāks par Konkursa pieteikumu
iesniegšanas termiņu);
2.1.3. Papildus iesūtīt Konkursa pieteikumu elektronisko
versiju uz e-pasta adresi ilze.vo
gina@madona.lv.
2.2. Konkursa nolikumu, projektu pieteikuma veidlapu un informāciju par konkursa norisi var
saņemt pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā vai nodaļas mājaslapā www.
businessmadona.lv.
2.3. Projekta termiņš – no
2015. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim.
2.4. Projektu pieteikumus var
iesniegt katru mēnesi, līdz tekošā mēneša pēdējās darba dienas
plkst. 16.00.
3. PROJEKTA PIETEIKUMS
3.1. Projekta pieteikums jāsagatavo, izmantojot projekta pieteikuma veidlapu, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
3.2. Aizpildītajai projekta pieteikuma veidlapai ir jāpievieno
šādi pielikumi:
3.2.1. Biznesa plāns, kurā ietverta arī finanšu plūsmas prognoze;
3.2.2. projekta vadītāja CV;
3.2.3. komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopija (Ja
iesniedzējs ir juridiska persona);
3.2.4. VID izziņa par nodokļu
nomaksu (Ja iesniedzējs ir juridiska persona);
3.2.5. projekta vadītāja rakstisks apliecinājums, ka piekrīt
veikt konkrētā projekta īstenošanu;

3.2.6. speciālista (speciālistu) un sadarbības partneru rekomendācijas vai atsauksmes par
projektu (tās var būt arī dažādu
asociāciju, banku, tūrisma organizāciju, kameru utt. rekomendācijas);
3.2.7. cita informācija, kas
sniedz priekšstatu par komercsabiedrības saimniecisko darbību
un plānotā projekta īstenošanas
nepieciešamību;
3.2.8. apliecinājums par sniegtās informācijas atbilstību patiesībai.
3.3. Projekta pieteikuma veidlapai ir jābūt aizpildītai datordrukā, ieteicamais burtu lielums – 12.
3.4. Projekta pieteikuma veidlapai un tā pielikumiem ir jābūt
sagatavotiem latviešu valodā.
3.5. Projekta pieteikums (projekta pieteikuma veidlapa un visi pielikumi) ir jāiesniedz vienā
cauršūtā oriģināleksemplārā.
4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA
4.1. Vērtēšanas komisija sastāv no komisijas vadītāja, sekretāres un komisijas locekļiem.
5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA
5.1. Projektu pieteikumus vērtē pēc pieciem kritērijiem:
5.1.1. iespēja nodrošināt profesionālu projekta īstenošanas līmeni un kvalitāti;
5.1.2. projekta izstrādes kvalitāte – apraksta precizitāte, izdevumu tāmes pamatotība un pārskatāms noformējums;
5.1.3. projekta argumentācija;
5.1.4. nodarbināto skaits uzņēmumā;
5.1.5. prognozētā preču vai
pakalpojumu tirgus paplašināšanās;
5.2. Projektu vērtē katrs komisijas loceklis, pēc punktā 5.1
norādītajiem kritērijiem. Pašvaldības līdzfinansējums projektam
tiek piešķirts, ja par tā atbalstīšanu nobalso 5 vērtēšanas komisijas locekļi
6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA
6.1. Pēc projekta pieteikuma
iesniegšanas, Vērtēšanas komisija līdz nākamā mēneša 10. datumam:
6.1.1. izvērtē iesniegtos projektu pieteikumus;
6.1.2. lemj par Pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršanu.
6.2. Vērtēšanas komisija var
pieņemt lēmumu atbalstīt projektu daļēji vai noraidīt to.
6.3. Vērtēšanas komisija ir
lemttiesīga, ja tās darbā piedalās
ne mazāk kā 5 komisijas locekļi.
6.4. Lēmumus Vērtēšanas komisija pieņem atklāti balsojot.
7. PROJEKTA REZULTĀTI
7.1. Vienas nedēļas laikā pēc
lēmuma pieņemšanas, Vērtēšanas komisija pretendentus informē par pieņemto lēmumu attiecībā uz pretendenta iesniegto
projektu.
8. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN
ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA
8.1. Pašvaldība slēdz līgumu
ar atbalstītā projekta īstenotāju
par projekta īstenošanu un piešķirtā līdzfinansējuma izlietošanu. Līgums abām pusēm par
līdzfinansējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 (viena) mēneša laikā

Domes ziņas
no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Pretējā gadījumā lēmums
par līdzfinansējuma piešķiršanu
zaudē spēku.
8.2. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs sniedz Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļai atskaites par Pašvaldības
līdzfinansējuma izlietojumu līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
8.3. Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējs desmit dienu
laikā pēc projekta īstenošanas
beigu termiņa iesniedz Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
nodaļā (Saieta laukums 1, Madona):
8.1.1. rakstisku pārskatu par
projekta īstenošanas gaitu;
8.1.2. atskaiti par piešķirtā
Pašvaldības līdzfinansējuma izlietojumu.
8.4. Ja piešķirtais finansējums netiek izmantots atbilstoši
biznesa idejas pieteikumā paredzētajam mērķim, Uzņēmums to
atmaksā Pašvaldībai 10 (desmit)
dienu laikā pēc Pašvaldības rakstiska pieprasījuma saņemšanas.
8.5. Uzņēmumam jāiesniedz
pārskats par saimnieciskās darbības rezultātiem pirmajā darbības gadā pēc līguma noslēgšanas.
8.6. Ja pirmajā projekta darbības gadā saimnieciskā darbība nav uzsākta vai netiek veikta
regulāri, tad Uzņēmējdarbības,
teritoriālo un vides jautājumu
komiteja lemj par piešķirtā līdzfinansējuma atmaksu Pašvaldībai.
8.7. Pašvaldībai (Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības
nodaļai) ir tiesības veikt pārbau-

des (tai skaitā pārbaudes projekta īstenošanas vietā) pirms Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas, kā arī projekta īstenošanas
laikā;
8.8. Pašvaldībai un Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības nodaļai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju no Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmēja.
Apstiprina Madonas novada suvenīru
piedāvājumu konkursa nolikumu.

Ceļu uzturēšana
Veic Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas
līdzekļu sadalījumu starp Madonas novada
pašvaldības teritoriālajām vienībām 2015.
gadā.

Madonas Novada Vēstnesis
2015. gada februāris

Apstiprina saskaņā ar 18.12.2012. „Madonas novada pašvaldības ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība” 3. daļu Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai
paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp
Madonas novada pašvaldības teritoriālajām
vienībām 2015. gadā. (Skat. tabulu)
Ja gada laikā Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu daudzums tiek mainīts,
tad naudas līdzekļu sadalījums starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm
tiek noteikts pēc sadalījuma koeficienta (%
no kopējā finansējuma).

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties
www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu
sadalījumu starp Madonas novada pašvaldības teritoriālajām vienībām 2015. gadā.
Nr.p.k.

Pārvalde

No pašvaldības
budžeta (EUR)

No ceļu fonda
(EUR)

Kopā (EUR)

Sadalījuma
koeficients
(% no kop. fin)

1

MADONA

147231

199262

346493

38,88

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ARONAS PAGASTS
BARKAVAS PAGASTS
BĒRZAUNES PAGASTS
DZELZAVAS PAGASTS
KALSNAVAS PAGASTS
LAZDONAS PAGASTS
LIEZĒRES PAGASTS
ĻAUDONAS PAGASTS
MĀRCIENAS PAGASTS
MĒTRIENAS PAGASTS
OŠUPES PAGASTS
PRAULIENAS PAGASTS
SARKAŅU PAGASTS
VESTIENAS PAGASTS

18623
16654
17320
13933
23309
6625
17871
19632
13294
17137
17736
17752
19850
11750
378717

25204
22538
23441
18856
31547
8965
24187
26570
17991
23194
24004
24025
26865
15903
512552

43827
39192
40761
32789
54856
15590
42058
46202
31285
40331
41740
41777
46715
27653
891269

4,92
4,40
4,57
3,68
6,15
1,75
4,72
5,18
3,51
4,53
4,68
4,69
5,24
3,10
100,00

KOPĀ:

3

Paziņojums par
lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Madonas pilsētas
teritorijas daļai starp esošo
kapsētu, Rūpniecības ielu,
Lazdu ielu un zemes vienību
ar kadastra Nr. 7001-001-0135
(Lazdu iela 16/1;16/2;16/3)
Madonas novadā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr. 40 “Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu Madonas pilsētas teritorijas daļai starp esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un zemes vienību ar
kadastra Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela
16/1;16/2;16/3) Madonas novadā” (domes
sēdes protokols Nr. 2, 7. p.) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes vadītājs.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir
mainīt teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) teritorijas izmantošanu, lai
nodrošinātu iespēju paplašināt esošo Madonas pilsētas kapsētas teritoriju blakus
esošajos nekustamajos īpašumos.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona
Gleizde, kontakttelefons 64860089, fakss
64860079, mob. tel. 25615880, e-pasts:
ilona.gleizde@madona.lv.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi
lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801, fiziskām personām – norādot savu
vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus,
adresi.

Madonas novada pašvaldības domes 22. janvāra
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Dabas aizsardzība
Nolemj garantēt līdzfinansējumu
Latvijas Dabas fondam
EUR 3500,00 apmērā dabas lieguma „Lubāna mitrājs” dabas
aizsardzības plāna izstrādei projekta apstiprināšanas gadījumā
Latvijas Vides Aizsardzības fonda konkursā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē
„Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai”.
Projekta apstiprināšanas gadījumā slēgt līgumu ar Dabas aizsardzības fondu par līdzfinansējuma
saņemšanas kārtību un nosacījumiem.

Sports
Nolemj nodot nomā Madonas novada pašvaldībai piederošo
kartingu novietnes ar tiesībām
izmantot kartingu trasi no kartingu treniņiem un sacensībām
brīvajā laikā, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
Apstiprināt Madonas novada
pašvaldībai piederošās kartingu
novietnes ar tiesībām izmantot
kartingu trasi no kartingu treniņiem un sacensībām brīvajā laikā
nomas tiesību nosacīto cenu EUR
490,00. Apstiprināt pašvaldības
nekustamā īpašuma – kartingu

novietnes ar tiesībām izmantot
kartingu trasi no kartingu treniņiem un sacensībām brīvajā laikā nomas tiesību izsoles noteikumus.
Noteikumos ir ievērtētas prasības par jaunu, kvalitatīvu kartingu izmantošanu, drošības kritēriju ievērošana, kā arī maksa
par trases izmantošanu. Izsoles
sākumcena ir 490 eiro mēnesī, un
izsoles noteikumi paredz iznomāt
tos laikus, kad trasē nenorisinās
sacensības. Kā liecina pieredze
un jau sastādītais grafiks, lielākā
daļa sacensību norisinās nedēļas
nogalēs, laikā, kas ir ieņēmumu
ziņā saistošākais arī uzņēmējam,
tāpēc par katru sacensību dēļ neizmantoto nedēļas nogali piemēros nomas atlaidi 100 eiro apmērā.
Ar izsoles noteikumu pilnu
tekstu var iepazīties pašvaldības
mājaslapā www.madona.lv.

Izglītība
Sadala Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagoģisko darbinieku
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto valsts mērķdotāciju no 2015. gada 1. janvāra līdz
31. augustam EUR 220968,00 apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi 9880,00 eiro.

Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās
valsts mērķdotācijas t.sk. piemaksai par kvalitāti sadales piešķiršanas saraksti no 2015. gada
1. janvāra līdz 31. augustam pievienoti protokolam.
Sadala Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības
iestāžu
pedagoģisko
darbinieku darba samaksai un
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto valsts
mērķdotāciju no 2015. gada 1.
janvāra līdz 31. augustam EUR
2123096,00 apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi –
EUR 78593,00, par 4. kvalitātes
pakāpi – EUR 20644,00 un par 5.
kvalitātes pakāpi – 6028,00 eiro.
Iedala Dzelzavas internātpamatskolai valsts mērķdotāciju no
2015. gada 1. janvāra līdz 31. augustam EUR 446840,00 apmērā,
t.sk. pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
EUR 236784,00, t.sk. piemaksu
par 3. kvalitātes pakāpi – EUR
3776,00, par 4. kvalitātes pakāpi
– 840,00 eiro.
Madonas novada pašvaldības
vispārējās pamatizglītības un vis-

pārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzētās valsts mērķdotācijas, t.sk.
piemaksai par kvalitāti.
Sadala Madonas novada pašvaldības interešu izglītības programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju no 2015. gada 1. janvāra līdz
31. augustam EUR 84996,00 apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi – EUR 3045,00,
par 4. kvalitātes pakāpi – EUR
380,00 un par 5. kvalitātes pakāpi – EUR 96,00.
Piešķir finansējumu Madonas novada pašvaldības pedagoģisko darbinieku darba samaksai
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2015. gada 1. janvāra līdz 31. augustam:
pirmsskolas izglītības iestādēm –
14369,00 eiro; pamata un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
– 1887,00 eiro; interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – 1933,00 eiro.

Sociālā dienesta
pakalpojumi
Lemj par grozījumiem un papildinājumiem Madonas novada
pašvaldības domes 28.11.2013.
lēmumā Nr. 768 (Protokols Nr.
26, 29. p.) “Par Madonas novada

pašvaldības maksas pakalpojumu
cenrāža apstiprināšanu”
Nosaka maksu (līdzmaksājumu) par dušas un pirts Madonā,
Parka ielā 6 izmantošanu un papildināt Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmuma
Nr. 768, protokols Nr. 26, 29. p.)
“Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāža
apstiprināšanu” pielikumu Nr. 1
ar ierakstu:
“16. Maksa par Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta
sniegtajiem pakalpojumiem (papildus aprēķinot PVN):
Nr.
p.k.

Pakalpojums

16.1.

Duša bērnam no
10 gadu vecuma
(vienai personai par
mazgāšanās reizi)*
Duša pieaugušajam
(vienai personai par
mazgāšanās reizi)
Pirts un duša (maksa
par 1 stundu)

16.2.

16.3.

Maksa EUR
(papildus
aprēķinot
PVN)
0,41

0.83

4.13

*Bērni līdz 10 gadu vecumam
tiek atbrīvoti no maksas par dušas izmantošanu.”

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties
www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1
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Pagastos
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Krustcelēs starp Latgali un Vidzemi
Allaž pozitīvi noskaņotais
Ošupes pagasta pārvaldes
vadītājs Aigars Šķēls savā
amatā strādā kopš 2009.
gada jūlija, pirms tam četrus
gadus darbojies toreizējā
pagasta padomē. Viņa dzīves
vieta vienmēr ir bijusi Ošupes
pagasts, pat jaunības gados
nav izjutis vēlmi būt citur –
100% ošupietis!

Iedzīvotāju skaits Ošupes pagastā
Iedzīvotāju skaits Ošupes pagastā uz 01.07.2014. (PMLP dati) – 1154,
t.sk. – sievietes – 567, vīrieši – 587

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas
126
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)
Iedzīvotāju skaits
darbspējas vecumā
Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)
Bērnu skaits 62
0–6 gadi
Bērnu skaits
93
7–18 gadi
Bērnu skaits
0–18 gadi

Gadam sākoties, atskatāmies
uz izdarīto. Kas pēdējos gados
realizēts Ošupes pagastā?
Pirmie lielie Eiropas projekti,
kas tika realizēti Ošupes pagasta
teritorijā, aizsākti toreizējās pagasta padomes laikā – aktīvās atpūtas centra izveide, kā arī Degumnieku pamatskolas sporta
zāles un stadiona rekonstrukcija. Paralēli tam klāt nāca novada
projekti – energoefektivitātes projekta ietvaros tika siltināta Degumnieku pamatskola, tāpat tika
uzsākti ūdenssaimniecības projekti. Vienā brīdī mūsu pagastā
vienlaicīgi norisinājās 3 lieli projekti.
Šobrīd esam zināmā miera stadijā. Drīzumā sāksim ūdenssaimniecības projektu Ošupes ciematā.
Līdz ar to lielie infrastruktūras
objekti ciematos būs sakārtoti.

Lielai daļai no mums pirmais gada
mēnesis ir jaunu apņemšanos
pilns. Kādi plāni ir pagastam?
Ar lielu nepacietību gaidām
Lauku atbalsta programmu pašvaldības autoceļu sakārtošanai.
Esam izstrādājuši autoceļu rekonstrukcijas prioritāro secību,
uz kuras apspriešanu aicināsim
arī iedzīvotājus.
No šī gada SIA “Ošupes KU”
ūdens sektoru nododam AS “Madonas ūdens” ar mērķi pakalpojuma kvalitāti uzlabot. Ūdenssaimniecības projektos iegūtās jaunās
iekārtas ir modernas un komplicētas, līdz ar to ir vajadzīgs kvalificēts speciālists, kurš spētu iekārtas vadīt. Mūsu komunālais
uzņēmums ir mazs, pašiem algot
šādu speciālistu neatmaksāsies,
ne mazāk svarīgi – mēs nespētu nodrošināt speciālistam pilnu
darba slodzi.

Ar ko Ošupes pagasts atšķiras no
citiem pagastiem? Kas ir tas, ar ko
ošupieši var lepoties?
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Ošupes pagasta pārvaldes vadītājam
Aigaram Šķēlam ir tālejoši plāni pagasta izaugsmei.
Mēs esam viens no Madonas
novada robežpagastiem, robežojamies ne tikai ar kaimiņpašvadībām, bet vienlaicīgi ar citu reģionu – Latgali. Esam Vidzemes un
Latgales sajaukums.
Viens darbs šogad jau ir izdarīts, izveidojot vienotu scenāriju
un plānu pulkveža Oskara Kalpaka atceres pasākumiem, kas norisinās no 6. janvāra līdz 6. martam. Iepriekšējo gadu prakse bija
tāda, ka Degumnieku pamatskola
“Liepsalās” rīkoja vienu pasākumu, Meirānu Kalpaka pamatskola
– citu, Madonas sporta centrs silā – savu, tad 6. martā notika noslēguma pasākums mūsu pagastā.
Notika 4 atsevišķi pasākumi, tagad cikls būs vienots. Domāju, ka šādu tradīciju turpināsim arī nākotnē. Paralēli šiem
pasākumiem norisināsies arī eseju un zīmēju konkurss, 20. februārī Madonas sporta centrā notiks Kalpaka kauss volejbolā, 26.
februārī Degumnieku pamatskolā norisināsies militārās stafetes.
6. martā gaidāms noslēguma pasākumus ar tradicionālo piemiņas brīdi pulkveža atdusas vietā
Visagala kapos. O.Kalpaka dzimtajās mājās “Liepsalās” notiks
dažādi militāri pasākumi, kā arī
NBS koncerts Barkavas kultūras
namā.

Pagasts atrodas blakus lielākajam
ezeram Latvijā – Lubānam. Esmu
dzirdējusi, ka to tautā dēvē par
zvejnieku ciemu. Kāda ir ezera
tuvuma ietekme?
Par zvejnieku ciemu to saukt
gluži nevar. Bet ir pietiekami liels

skaits cilvēku, kuri ar zvejniecību
Lubānas ezerā nopelna iztiku sev
un savai ģimenei, tie ir stabili papildu ienākumi.
Lubāna tuvums atstāj lielu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Zeme
apkārt Lubānam ir ļoti auglīga
un meliorēta. Pamata nodarbošanās šeit ir bijusi un paliks augkopība un lopkopība. Prieks, ka
sasparojušies piensaimnieki – uzbūvētas jaunas un modernas fermas. Atliek cerēt, ka piena noieta
tirgus būs pietiekami labs un, at
brīvojoties kvotu sistēmai, mūsu
tirgu nepārpludinās dāņu un poļu
lētā produkcija. Ceram, ka notiks
brīnums un ķīnieši iemācīsies lietot piena produktus un varēsim
eksportēt uz Ķīnu piena pulveri,
kā mums sola valdība. Nekādas
lielas ražotnes šeit mēs īsti neredzam tīri ģeogrāfiskā izvietoja dēļ
– sarežģīta loģistika.
Ja runā par graudkopju produkcijas realizāciju, tad vēlos uzteikt lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību
“Barkavas arodi”, kuri sevi ir
veiksmīgi pierādījuši. Lielākā daļa mūsu lielo graudkopju ir šī kooperatīva biedri. Zemniekam tas
ir ļoti izdevīgi, ka nokulto labību
var nekavējoties vest un nodot.
Lubāna tuvumam ir arī savi
mīnusi. Polderu pļavas pavasaros regulāri applūst, kas ir apgrūtinoši lauksaimniekiem, jo plūdi
kavē darbu uzsākšanu.
Lubāna mitrājs ir migrējošo putnu barošanās vieta. Vairākas nedēļas pavasaros un rudeņos Lubāna apkaimē uzturas lieli
migrējošo putnu bari, nodarot ievērojamu postu graudaugiem.

Lubāna mitrājs ir unikāla dabas teritorija, ko arī novērtējam.
Mēs esam par dabas bagātību saglabāšanu, bet saprātīgu, sabalansētu ar saimniecisko darbību.
Ir tā sauktie “zaļie ekstrēmisti”,
kas aktīvi vēlas veidot daudz un
dažādus mikroliegumus biotopu
un putnu aizsardzībai. Tas zemju īpašniekiem un apsaimniekotājiem būtiski ierobežo saimniecisko darbību. Man gan īsti nav
skaidrs – ja tas ziediņš vai putniņš daudzus gadus ir sadzīvojis
ar zemnieku vienā pļavā, viens
otram netraucējot, kas liek domāt, ka arī turpmāk tā nenotiks
un zemniekam ir jāuzliek saimnieciskās darbības aprobežojumi?

Viens no pasākumiem, ar ko
man asociējas Ošupes pagasts, ir
Aviācijas svētki. Vai tos plānots
rīkot arī šogad? Varbūt gaidāmi
kādi jaunumi?
Pasākums ir izaudzis no lokāla par reģiona mēroga notikumu. Aviācijas svētku iestrādes jau
ir zināmas tagad. Aviācijas svētki plānoti jūlija pirmajā nedēļas
nogalē. Galvenais notikums – lidaparātu parāde – gaidāms sestdien, ne svētdien kā ierasts pirms
tam. Dalībnieku skaitu prognozēt pašlaik ir grūti, bet lidaparātu skaits būs mērāms padsmitos,
iespējams arī no Skandināvijas.
Latvijas motoparaplānistu asociācija ir izrādījusi interesi vienu
no Latvijas motoparaplānu čempionāta posmiem organizēt Aviācijas svētku ietvaros.
Attiecībā uz to mazo pleķīti,

ko saucam par Degumnieku lidlauku, plāni ir tālejoši. Pārskatāmā nākotnē vēlamies uzsākt aviotūrismu. Pašvaldības mērķis nav
pelnīt, bet gan ar pašvaldības aktivitātēm radīt vidi, kur attīstīties
uzņēmējdarbībai. Apskates objektu mums netrūkst un tūristam,
kas atlido ar savu divvietīgo lidaparātu, ko parādīt būtu – piemēram, Lubāna mitrāja komplekss
ir interesants. Kā stāsta paši lidotāji, ģeogrāfiski mēs (Degumnieku lidlauks) esot izdevīgā vietā
uz Vidzemes un Latgales robežas.
Manuprāt, mazajiem uzņēmējiem
būtu jāpievēršas tūrisma nozarei,
kaut vai tirgojot pienu pagasta
ciemiņiem.
Pārskatāmā nākotnē ceram sagaidīt melno segumu no Degumniekiem līdz Lubāna ezeram, kas
palielinātu atpūtnieku plūsmu Lubāna virzienā no Vidzemes puses.

Pirms aptuveni pusgada Lubāna
mitrāja informācijas centru
sāka apsaimniekot biedrība “Pie
Kraujas”. Kā vērtējat viņu izdarīto?
Jaunieši ir enerģiski, inovatīvi.
Jau prezentējot idejas pirms objekta nodošanas apsaimniekošanā, bija redzams, ka jaunieši bija
pētījuši tirgu. Ne tikai vietējo, bet
arī Lietuvas, Igaunijas un Skandināvijas. Svarīga atziņa, kas nāca no jauniešu puses bija, ka konkurents ir, piemēram, Burtnieku
ezers ar līdzīgu piedāvājumu. Pārējie visi mazie uzņēmēji, kas ir
ar ap Lubāna ezeru, ir sadarbības
partneri.
Edīte Miķelsone

Madonas novada Dzelzavas pagastā atjaunots kultūras nams
Dzelzavas pagasta kultūras
nams sadarbībā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministriju
un SIA “Vides Investīciju fondu”
Dzelzavas pagastā ir īstenojis projektu “Dzelzavas pagasta kultūras nama telpu, fasādes un iekšējo
inženiertīklu vienkāršotā renovācija” Ident. Nr. KPFI – 15.3/163.

Projekts tika īstenots Klimatu
pārmaiņu finanšu instrumenta
aktivitātes “Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” 4. kārtas ietvaros.
Projekta ietvaros veikti Dzelzavas pagasta kultūras nama ēkas fasādes un pamatu siltināšanas darbi, telpu vienkāršotās renovācijas
darbi un iekšējo ūdens, kanalizā-

cijas, elektroapgādes tīklu un ventilācijas, kā arī apkures sistēmas
vienkāršotās renovācijas darbi.
Projekta ietvaros vienkāršotās renovācijas būvdarbus veica
būvuzņēmējs SIA “PRO DEV”,
būvuzraudzību
nodrošināja
Skaidrīte Zepa un autoruzraudzību nodrošināja projektēšanas
grupa SIA “B&L Projekti”.

Projekta kopējās izmaksas ir
EUR 190951,01, no kurām EUR
79074,37 (62% no attiecināmajām izmaksām) ir KPFI finansējums un EUR 111876,64 ir
finansējuma saņēmēja līdzfinansējums.
Projekta īstenošanas termiņš
– no 2014. gada 30. jūnija līdz
2015. gada 31. janvārim.

Projekta ieviešanā iesaistītā
uzraugošā institūcija – SIA “Vides Investīciju fonds”.
Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste

Pagastos

Madonas Novada Vēstnesis
2015. gada februāris

Gūstam dodot, nevis ņemot
Alda Jansone pārstāv
mūsu novada plašāko
uzņēmjdarbības jomu – viņa
ir profesionāla agronome,
kas vada vienu no lielākajām
zemnieku saimniecībām
Ošupes pagastā.
Un ne vien mūsu novada
ekonomika balstās uz viņai
tik tuvo lauksaimniecību,
mūsu novada ļaužu
krietnums un cilvēciskās
vērtības balstās tādās sievās
un vīros kāda ir Alda.
Tāda arī izvērtās mūsu
saruna – par saimniekošanu,
vērtībām, latvisko
pamatīgumu un dzīves skolā
gūto pieredzi.
Savulaik veiktās iestrādes pagastā
turpinās
Jūs savulaik vadījāt Ošupes pagastu, toreiz vēl kā Ošupes pagasta padomi. Kā Jums
šķiet, vai lietas Ošupes pagastā virzās pareizajā virzienā?
Jā, lietas virzās un rit savu
gaitu. Notiek kultūras pasākumi,
skoliņa strādā, baseins darbojas,
pašvaldība arī, laternas gaišas...
Vai tas, ka pagasts atrodas vistālāk no novada centra, nerada iespaidu, ka atrodaties nomalē?
Varbūt tiem, kam nav sava
transporta, retāk nākas izkustēt
ārpus pagasta, bet joprojām reizi nedēļā kursē pagasta busiņš, tā
ka var doties gan iepirkties, gan
citas lietas nokārtot. Protams,
gribētos biežāku autobusu satiksmi. Manuprāt, attīstībai traucē

arī ceļu kvalitāte. Jā, caur Barkavu ir uzlabots ceļa segums, bet labi būtu, ja tiktu izpildīti solījumi
par ceļu asfaltēšanu. Piemēram,
ja paraugāmies Lubāna virzienā – kāds ir ceļš līdz informācijas
centram no mūsu puses un kāds
no Rēzeknes? Rēzeknieši to ir
noasfaltējuši un rezultātā uzreiz
palielinājās iedzīvotāju aktivitāte, cilvēki brauc, ceļo, gar ceļmalām stāv mašīnas, tas taču veicina arī ekonomisko aktivitāti!
Vai nav nācies nožēlot, ka
aizgājāt no darba pagasta
pārvaldē?
Es priecājos, ka šobrīd Ošupes pagastu vada Aigars Šķēls, viņam tas patīk un padodas. Bet
man tagad ir krietni mierīgāk,
esmu sapratusi, ka politika nav
bijis mans ceļš. Mans aicinājums
ir zemniecība. Katram savs ceļš
ejams.

dzīvo un strādā Amerikā.
Mana meita ir izmācījusies
par augsta līmeņa ķīmiķi, sasniegusi zinātnisko pakāpi, bet diemžēl mūsu valsts nedod izaugsmes
iespējas jaunajiem zinātniekiem.
Viņa strādā vienā no sešām Amerikas nacionālajām laboratorijām. Uzskatu, ka, darot to, kas
viņai patīk, viņa dod arī ieguldījumu visai pasaulei. Jaunākā
pašlaik studē Stradiņos medicīnu. Savā ziņā tas ir tēva sapņa
piepildījums, viņš savulaik vēlējās studēt par ārstu. Man ir gandarījums, ka bērni cīnās. Mūsu
ģimenē allaž bijis uzstādījums iegūt labu izglītību.

Recepte labai dienai

Alda Jansone atpūtas brīdī ar modro suņu meiteni Arīnu.

Viss sākas no mazumiņa
Jūs viena pati vadāt 350
hektāru lielu zemnieku saimniecību ar skaistu nosaukumu “Lazdas”. Vai nav grūti
vienai?
Vajag būt pacietīgam, izturīgam, lai ko izveidotu. Viss sākas
no mazumiņa. Kad pāragri aizgāja mans vīrs, paliku ar divām
meitām. Sapratu, ka iesāktais ir
jāturpina, ir jādzīvo un jāstrādā. Šobrīd esmu uzsākusi graudu
kaltes rekonstrukciju, priecājos,
ka pie manis strādā darbinieki,
uz ko varu paļauties, uzticamies
viens otram.
Neraugoties uz bezdarbu,
laukos uzticamus strādniekus nemaz nav tik viegli atrast...
Jā, laukos trūkst kvalificēta
darbaspēka, diemžēl daudziem
nav vēlmes strādāt. Uzskatu, ka
te nu lielā mērā vainīgi ir paši!

Mūsu pagastā ir daudz zemnieku, brīvu zemju nav vispār, darba
pietiktu pārpārēm! Viss atkarīgs
no paša cilvēka attieksmes.

Lauki kā dzīvesvieta, nevis naudas
pelnīšanas avots
Un kāpēc Jūs pati esat palikusi “Lazdās”? Pilsētā būtu
vieglāk..
Pilsēta mani neaicina. Kamēr
vien varēšu, strādāšu tepat. Esmu domājusi, ko gan pilsētā četrās sienās sadarītu? Kā gan strādātu, teiksim, valsts pārvaldē? Ir
tajā brīdī ko darīt, vai nav, vienalga tās stundas jāatsēž! Laukos ir
tā – ja jārauj, tad raujam, strādājam, kad jāstrādā, nevis tikai tāpēc, ka tā noteikts. Man svarīgi,
ka patīk tas, ko daru.
Kas ir tas, kas Jums patīk
visvairāk?

Vispirms jau mani augi! Drīz
sēšu pirmās sēkliņas. Pie mājas
ik vasaru aug melones, vīnogas,
ražu dod krūmmellenes, persiks, zied rododendri. Un kur nu
vēl tā putnu paradīze, kas mums
visapkārt! Nesen pirmo reizi redzēju klinšu ērgli, pavasarī pāri laidīsies milzīgi zosu bari, jāspēj tik visu izbaudīt! Parunājos
ar saviem augiem, ieklausos vārpu sanoņā... Daļa manas zemes
stāv atmatā, lai atpūšas, ķīmiju
lietoju tikai pašu minimumu, no
zemītes nedrīkst izspiest vairāk
nekā tā spēj dot. Ziniet, ar ko atšķiras uzņēmējs no biznesmeņa?
Uzņēmējs domā par attīstību,
biznesmenis – kā ātrāk izspiest,
dabūt, iegūt, aizmirstot, ka dabā
darbojas savi likumi. Dabā jābūt
līdzsvaram.
Jūs esat savas zemes patriote, taču vecākā meita

Eiropas fondu līdzekļi izlietoti ielu sakārtošanai
Nobeigumam tuvojas
Eiropas Savienības fondu
2007.–2013. g. plānošanas
periods un varam atskatīties
uz paveikto. Viens no
lielākajiem ieguvumiem
Madonas pilsētai ir
transporta infrastruktūras
sakārtošana un uzlabošana.
Madonas pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības programmā
2008.–2014. gadam esošā pilsētas transporta infrastruktūra tika raksturota kā tautsaimniecības attīstību neveicinoša.
Atskatoties uz 2008. gadu,
kad tika uzsākti priekšdarbi Eiropas Savienības fondu finansējumu piesaistei, Madonas pilsētas
ielas bija kritiskā stāvoklī. Madonas pilsētas ielu kopējais garums
2008. gadā bija 53,235 km, tajā
skaitā ielas ar asfaltbetona segumu – 35,431 km. Asfaltbetona segums bija nolietojies un papildus
tam bija nepieciešams veikt arī

ielu asfaltbetona seguma atjaunošanu vietās, kur tika realizēti
pilsētas siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas projekti.
Reti kurš vairs atceras, ka
Daugavas un Kalēju ielām gandrīz nebija asfaltbetona seguma un ietves; Valdemāra bulvārī, Kalna un Akmeņu ielā nebija
stāvlaukumu (pie parka un estrādes). Ausekļa iela bija tikai daļēji apgaismota. Gaujas un Veidenbauma, kā arī Augu, Strauta un
Akmeņu ielu krustojumi bija nepārredzami, apdraudot satiksmes
drošību. Arī velosipēdisti droši vizināties varēja tikai pa daļu no
apvedceļa. Rūpniecības iela bija
bez ietves, neapgaismota posmā
no “Pļaviņu apļa” līdz Augu ielai
un no slimnīcas līdz “nepārredzamajam Lazdonas krustojumam”.
Pilsētas ielu stāvoklis radīja
zaudējums autopārvadātājiem,
apdraudēja satiksmes drošību un
ietekmēja iedzīvotāju mobilitāti.
2009. gada martā tika uzsākts
pirmais Madonas pilsētas trans-
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porta infrastruktūras attīstības
projekts “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija I kārta”. Vienošanās par Eiropas Savienības
projekta realizāciju ar sadarbības
iestādi – Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA) tika noslēgta par kopējo summu – Ls 1 608
365 (EUR 2 288 497,22). Projekta
līdzfinansējums tika nodrošināts
no Eiropas reģionālās attīstības
fonda (85% no attiecināmajam
izmaksām) – Ls 1 312 972 (EUR
1 868 190.85) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi – 4,5%) –
Ls 69 510 (EUR 98 903,82).
Projekta ietvaros tika uzsākta Madonas pilsētas transporta
infrastruktūras sakārtošana visintensīvāk noslogotajā ielu tīklā, kas savieno dzīvojamos rajonus un svarīgākos sabiedriskos
objektus pilsētā: Kalēju, Veidenbauma, Kalna, Augu, Akmeņu,
M.Riekstas, Daugavas, Ausekļa ielās (posmā no Kalna ielas)
un Valdemāra bulvārī (posmā no
Raiņa līdz Skolas ielai). Projekta
rezultātā tika uzstādīti satiksmes

organizācijas līdzekļi, rekonstruēti krustojumi, izbūvēti rotācijas loki, uzklāts jauns asfaltbetona segums, izveidoti veloceliņi
un ietves, rekonstruēts un papildus uzstādīts jauns ielas apgaismojums, izbūvētas automašīnu
stāvvietas, labiekārtota teritorija, kā arī rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas. Projekta ietvaros rekonstruēto ielu
kopējais garums – 4.561 km.
2010. gada decembrī tika noslēgta vienošanās ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru (VRAA)
par nākošo pilsētas transporta infrastruktūras attīstības projekta “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” realizāciju, par
kopējo summu – Ls 4 184 733
(EUR 5 954 338,62). Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās
attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 2 405 376
(EUR 3 422 541,70) un no Valsts
budžeta dotācijām (attiecīgi – 3%)
– Ls 84 895 (EUR 120 794,70).
Šis projekts bija turpinājums uzsāktajiem ielu sakārto-

Tie, kuriem bijusi tā laime
viesoties “Lazdās”, zina, ka ik
stūrītis šajā sētā ir sakopts un
gribētos teikt – pat samīļots. Ar
labiem vārdiem un gaišām domām. Neraugoties uz likteņa
līčločiem, kāpumiem un kritumiem, Alda ir enerģijas caurstrāvota, viņai atliek laika gan sev,
gan citiem. Vai tā būtu slēpošana, nolēkšana ar izpletni, uzrāpšanās Mozus kalnā vai jogas nodarbība, Alda ir aktīvas dzīves
vidū. Un dāsnuma viņai pietiek,
Alda prot dalīties. Šķiet, viņa nevis dzīvo, bet bauda. Agru rītu,
piepildītu dienu un rāmu vakaru. Vaicāta, kāda ir viņas recepte,
Alda nesvārstoties atbild: “Drīz
plauks daba, nāks jauna, optimisma pilna diena. Cilvēkiem
vairāk jāsmaida. Ir jāmīl tas, ko
dara, jāpriecājas par katru dienu,
jo nevar zināt, kas mūs sagaida
rītdien. Jāatceras, ka dodot, nevis ņemot, nāk atpakaļ.”
Sarunājās Dzintra Stradiņa

IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

Madonas novada
pašvaldība

šanas darbiem Madonas pilsētā, rekonstruējot Ceriņu, Skolas
(no Raiņa līdz Rūpniecības ielai),
Upes, Rīgas, Saules (no Rīgas
līdz Rūpniecības ielai), Dārza un
Blaumaņa ielas un ar tām saistīto infrastruktūru. Projekta ietvaros rekonstruēto ielu kopējais garums – 6.260 km.
Madonas novada pašvaldība
startēja arī Satiksmes ministrijas
izsludinātajā aktivitātē “Tranzīt
ielu sakārtošanu pilsētu teritorijās” un 2010. gada oktobrī tika
noslēgta vienošanās ar Satiksmes
ministriju par projekta “Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – I kārta” realizāciju.
Projekta kopējās izmaksas – Ls
875940,05 (EUR 1 246 350,40).
Projekta līdzfinansējums no Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 738 314,84 (EUR
1 050 527,37) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi – 3%) – Ls
26 058,17 (EUR 37 077,44).
Turpinājums 6. lpp.
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Aktualitātes

Madonas Novada Vēstnesis
2015. gada februāris

Eiropas fondu
līdzekļi
izlietoti ielu
sakārtošanai
Turpinājums no 5. lpp.
Šis projekts papildināja uzsākto – tika rekonstruēts reģionālais
autoceļa P37 “Pļaviņas – Madona
– Gulbene” maršruta turpinājums,
t.i., Saules ielas posms no Raiņa ielas krustojuma līdz Saules ielai 67
un “Pļaviņu aplis”. Projekta ietvaros rekonstruētais tranzīta ielu posmu kopgarums – 1.286 km.
2012. gada oktobrī ar Satiksmes ministriju tika noslēgta vienošanās par projekta “Madonas
pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – II, III, IV kārta” realizāciju,
kurā tika paredzēts rekonstruēt
reģionālā autoceļa P62 “Krāslava
– Preiļi – Madona” maršruta turpinājumu, Rūpniecības ielas posmus no “Pļaviņu apļa” līdz Augu
ielai, kā arī no Madona – Gulbene dzelzceļa pārbrauktuves līdz
“Lazdonas krustojumam”. Projekta kopējās izmaksas – Ls 1 969
041,79 (EUR 2 801 694,06) apmērā. Projekta līdzfinansējums no
Eiropas reģionālās attīstības fonda (85% no attiecināmajam izmaksām) – Ls 1 657 312,31 (EUR
2 358 142,97) un no Valsts budžeta dotācijām (attiecīgi – 3%) – Ls
58 562,27 (EUR 83 326,60). Tā
kā projekta realizācijas gaitā tika ieekonomēti finanšu līdzekļi, Satiksmes ministrija akceptēja Madonas novada pašvaldības
priekšlikumu iekļaut projektā
“Lazdonas krustojuma” rekonstrukciju – izbūvēt rotācijas loku.
Projekta ietvaros izbūvēts rotācijas loks un rekonstruēti 2.72 km
tranzīta ielu posmi.
Būvdarbi ir pabeigti, atlicis
noslēgt pašus projektus – jāiesniedz noslēguma atskaites par
projektu ieviešanu un Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Valsts budžeta dotāciju un Madonas novada
pašvaldības budžeta izlietojumu.
Piesaistot Eiropas Savienības
struktūrfondus, Madonas pilsētā rekonstruētas ielas gandrīz 15
km garumā, kas ir aptuveni 1/4 no
kopējā Madonas pilsētas ielu kopgaruma. Daudz ir paveikt, lai nodrošinātu ilgtspējīgu transporta
infrastruktūras attīstību Madonas
pilsētā, atrisinot pārvietošanās
problēmas, uzlabojot satiksmes
drošību un paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti. Tagad Madonas pilsētas un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem ir daudz vieglāk
un ērtāk piekļūt sabiedriskajiem
objektiem un pakalpojumu centriem, ir radīta uzņēmējdarbības
attīstību veicinoša infrastruktūra.
Informāciju apkopoja Elita Staune,
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
Projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste
MADONAS NOVADA

2015. gada februāris
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –
Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

Madonā pulcēsies topošie dizaineri
25. februāris
Profesionālās
mākslas un dizaina
tālākizglītības mācību
iestāžu programmu
prezentācijas pasākums
un Modes skate – konkurss
„KARALISKĀ ROZE”
DIENAS KĀRTĪBA
11.00 – 13.00 Skolu prezentācijas
Madonas kinoteātrī „VIDZEME”
13.00 – 14.00 Pusdienas
14.00 – 16.00 Latvijas modes
mākslinieku un dizaineru
pieredzes stāsti
„TĒLA ARHITEKTŪRA”
17.00 Modes skate – konkurss
„KARALISKĀ ROZE”
Madonas kultūras namā
Modes skatē – konkursā piedalīsies Latvijas Mākslas akadēmijas, Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas, Rīgas Amatniecības
vidusskola, Ogres valsts tehnikuma, Valmieras Mākslas vidusskolas, Rēzeknes Mākslas un dizaina
vidusskolas, Daugavpils Mākslas
vidusskolas „Saules skola”, Rīgas Stila un modes profesionālās
vidusskolas audzēkņi. Dalībnieki aicināti uzstāties divās tērpu
kolekciju kategorijās, prezentēt
dizaina un avangarda tērpu kolekcijas. Sniegumu vērtēs žūrija,

J. Simsona Madonas mākslas skolas 5. kurss.
tiks pasniegtas balvas.
Arī Madonas mākslas skola
piedalīsies Modes skatē un prezentēs auduma apdruku apģērbā. Pasākumu papildinās un vadīs
Madonas bērnu un jauniešu centra improvizācijas teātra „PILNPIENS” jaunieši. Galvenais pasākuma mērķis ir iepazīstināt
Madonas reģiona (Madona, Ērgļi,
Cesvaine, Lubāna, Vecpiebalga,
Varakļāni, Gulbene) profesionālās
ievirzes mākslas skolu audzēkņus,
vecākus ar mākslas un dizaina tālākizglītības iespējām Latvijā.

Rozes tēma modes skatei izvēlēta tāpēc, ka skolas logo attēlā
redzams neliels ziediņš, kas simbolizē visu skaisto un radošo. Šogad Madonas mākslas skola uzsāk savas pastāvēšanas 40. gadu
un savā dzimšanas gada priekā
mēs vēlamies dalīties, tāpēc gaidīsim satikšanos ar mākslas skolas atbalstītājiem un draugiem
25. februārī Madonas kinoteātrī
„Vidzeme” un modes skatē – konkursā „KARALISKĀ ROZE” Madonas kultūras namā.
Pasākumu atbalsta Valsts Kul-

Mareka Mangūža foto
tūrkapitāla fonds, Madonas novada pašvaldība, SIA ”Biroja apgādes
centrs”, AS „Cesvaines piens”, Dailes teātris, apgāds „Zvaigzne ABC”,
ZS „Jāņkalni”, laikraksts „Stars”,
SIA „Danser Auto”, veikals „Fantāzija”, skaistumkopšanas salons
„Saulespuķe”, skaistumkopšanas
salons „Efeja”, Pētera Avena labdarības fonds “Paaudze”, u.c.
Paldies visiem atbalstītājiem!
Kristīne Šulce,
J. Simsona Madonas mākslas skolas
direktore

“Margrietiņa” mudina vecākus kļūt vēl labākiem
Biedrība Ģimeņu atbalsta
centrs (ĢAC) „Margrietiņa”
dibināta 2010. gada
11. februārī. Tās mērķis –
stabila, saliedēta, izglītota,
aktīva, mīloša ģimene –
dzimta.
Galvenie uzdevumi: nodarbību organizēšana jaunajām ģimenēm ar mazuļiem, kopīga brīvā
laika pavadīšana vecvecākiem,
vecākiem un bērniem atbilstoši viņu interesēm, kursu, lekciju, semināru organizēšana, kopīgu kultūras un sporta pasākumu
organizēšana, rotaļu centra izveide, sporta aktivitāšu piedāvājums, darbošanās radošajās
darbnīcās, izstāžu, prezentāciju
organizēšana, iesaistīšanās projektu rakstīšanā un īstenošanā.
Lai īstenotu šos uzdevumus,
esam vairākkārt rakstījuši projektus un tos īstenojuši. Pie atbalstītajiem projektiem varam
minēt:
1. Madonas novada pašvaldības izglītības programmu projektu konkursā atbalstīto projektu
„Attīstību veicinoša saskarsme”.
Projektā iesaistījās 12 Praulienas pagasta ģimenes, kurās bija
bērni līdz gada vecumam;
2. Hipotēku bankas klientu kluba „Mēs paši” atbalstīto
projektu „Staro kustībā”, kura
mērķis bija izveidot Praulienas
pagasta ģimenēm bērnu rotaļu

Bērnu prieks par spēļu laukumiņu ir acīmredzams.
laukumu;
3. Madonas novada pašvaldības NVO projektu konkursā atbalstīto projektu „Par labiem vecākiem nepiedzimst, par tādiem
kļūst”, kura ietvaros tika pagatavotas maskas dažādu pasākumu
vadīšanai, apmācība 5 nodarbību
cikla ietvaros „Vecāku skola”, noorganizēti 2 pasākumi – Praulienas pagasta Ģimeņu diena, un Zinību diena.
2014. gada Madonas novada
pašvaldības NVO projektu konkursam pieteicām projektu „Par
labiem vecākiem nepiedzimst,
par tādiem kļūst – 1”, kuram guvām daļēju finansiālo atbalstu.
Par Madonas novada pašvaldības
piešķirtajiem līdzekļiem iegādā-

jāmies konstrukciju „Zirnekļa
tīkls”. Ar zemnieku saimniecības
„Kupsiņi” palīdzību tika gatavotas stiprinājumu konstrukcijas,
un „Zirnekļa tīkls” tagad papildina ĢAC „Margrietiņa” bērnu rotaļu laukumiņu kustību aktivitātēm. Paldies par sniegto atbalstu!
Projekta ietvaros īstenojām arī apmācību ģimeņu skoliņā „Ligzda”, kuras ietvaros notika sekojošas nodarbības: ieskats
Dūla metodē, praktisko dzīves iemaņu veidošana un attīstīšana,
izmantojot Montesori pedagoģiju, agrīna bērna attīstība un audzināšana no pirmajām mūža
dienām, runas attīstība pirmsskolā, stājas diagnosticēšana ar
kifoskoliozometru, mākslas no-

darbības pirmsskolā, nodarbības
peldbaseinā pirmsskolas vecuma
bērniem, rotaļa – galvenais darbības veids pirmsskolas vecumā,
smilšu terapijas spēles praktizēšana, mūzikas terapijas nozīme
bērna attīstības uzlabošanā.
Sadarbībā ar Praulienas pagasta iestādēm – Praulienas pagasta PII „Pasaciņu”, Praulienas pamatskolu, kultūras un
sporta darba organizatori, bibliotekārēm tika noorganizēti divi pasākumi:
1. Ģimeņu svētki 16. maijā.
Pasākums sākās ar bērnu sveicienu vecākiem, turpinājās ar
sporta aktivitātēm, virmoja jautrība un sportiskais gars. Pēc tam
– kopīgi ieturēta maltīte svaigā
gaisā un radošās darbnīcas, kurās bērni darbojās kopā ar vecākiem;
2. Zinību dienas pasākums
1. septembrī. Ģimenes no rīta
sagaidīja Karlsons un Brālītis,
kas novēlēja veiksmīgu un veselīgu jauno mācību gadu, un dāvāja katram bērnam dāvaniņas.
Kā sveicienu, uzsākot skolas gaitas, ĢAC „Margrietiņa” biedri
bija iestudējuši izrādi, ko mazie
un lielie praulēnieši uzņēma ar
sajūsmu. Pasākuma nobeigumā
debesu zilgmē aizlidoja laternas,
līdzi nesot mūsu šā gada sapņus
un ieceres.
Daiga Maderniece,
Biedrības ĢAC „Margrietiņa” valdes
priekšsēdētāja

Aktualitātes
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Godināti labākie sportā Madonas novadā
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Kursi topošajiem
medniekiem
un medību
vadītājiem

Visi interneta balsojuma “Gada balva sportā 2014” uzvarētāji.


Reizi gadā par godu mūsu
labākajiem sportistiem,
sportistēm, sporta
treneriem, sporta klubiem,
sporta spēļu komandām un
sporta atbalstītājiem tiek
rīkots svinīgs pasākums
“Sporta laureāts”.
Šoreiz pasākums notika Sarkaņu pagasta tautas namā “Kalnagravas”. Mājīgās telpās un gaisotnē ar trofejām tika godināti
34 sportisti, kas sevi pierādījuši vieglatlētikā, basketbolā, karatē, BMX, motosportā, rollerslēpošanā, distanču slēpošanā un
biatlonā. 9 sportisti tika godināti par sasniegumiem pasaulē un
Eiropā. Atzinību saņēma arī 3

						

sportisti ar īpašām vajadzībām.
8 personas tika novērtētas par ieguldījumu sporta attīstībā un popularizēšanā. Tāpat godinājām Madonas BJSS
trenerus un uzņēmējus – sporta atbalstītājus.
No 15. decembra līdz 19. janvārim norisinājās interneta
balsojums
“Gada balva sportā”,
kura laikā iedzīvotāji varēja balsot par, viņuprāt, labāko
sportā.
Balsojums noritēja divās kārtās. Pirmajā balsošanas kārtā tika noteikti 3 labākie katrā nominācijā, par kuriem pēc tam varēja
balsot 2. kārtas balsojumā. Kā
stāsta sporta darba organizators

Māris Gailums, balsošanas rezultāti brīžam atšķīrušies par dažām balsīm. Pirmās kārtas interneta balsojumā piedalījās
1067 respondenti, 2. kārtas – 906.
Par “Gada sportistu 2014” tika atzīts
XXII Ziemas olimpisko spēļu dalībnieks,
Latvijas čempions distanču slēpotājs Arvis
Liepiņš. Ar titulu “Gada sportiste 2014” tika godināta BMX braucēja Lelde Šuma, kura pasaules čempionātā
jaunietēm ieguva augsto 4. vietu,
Eiropas čempionātā jaunietēm –
5.vietu. Tāpat L. Šuma ir čempione G-14+ grupā.
Ar pārliecinošu balsu pārsvaru par 2014. gada labāko trene-

rta ”
o
p
“S reāts
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Agra Veckalniņa foto
ri atzīts volejbola treneris Jānis
Sudārs. Savukārt ar titulu “Gada
sporta spēļu komanda 2014” tika
godināta Latvijas čempionāta volejbolā 1. līgas 4. vietas ieguvēja,
sieviešu volejbola komanda “Heta/Madona”.
Par nozīmīgāko pasākumu
2014. gadā iedzīvotāji atzinuši Skandināvijas kausu distanču
slēpošanā. Savukārt par populārāko sporta veidu – motosportu,
kas aiz sevis atstāja volejbolu un
florbolu.

Mainoties pasaulei, ir
mainījušās bibliotēkas
apmeklētāju vajadzības –
līdzās grāmatai bibliotēka
ir e-pakalpojumu piekļuves
vieta, kur var uzturēties,
mācīties, saņemt
nepieciešamo informāciju,
bez maksas piedalīties
bibliotēkas rīkotajās
aktivitātēs un pasākumos,
izjust globalizācijas dvesmu,
justies kā daļai no pasaules.

ģimeni vai draugiem.
Tiks uzlabotas IT izmantojuma iespējas – testēsim e-grāmatu lasīšanu, organizēsim datorapmācības, apmeklētājiem tiks
piedāvātas jaunas tehnoloģiskas
iespējas – A3 formāta krāsainā
kopēšana, printēšana, skenēšana. Bibliotēkā bez maksas ir izmantojamas tiešsaistes datubāzes – Letonika, News.lv, Letas
arhīvs, Nozare.lv un Britannica
ar attālinātas izmantošanas iespējām.
Bērnu literatūras nodaļā piedāvājam aktivitātes dažāda vecuma bērniem. Katra mēneša pēdējā ceturtdienā tiks organizēti
ģimeņu vakari. Turpināsim sadarbības programmu ar Madonas
pilsētas PII, rosinot bērnus un
viņu vecākus jau no agras bērnības iepazīt daudzveidīgo grāmatu pasauli.

Pirts pakalpojums

Ar visu laureātu sarakstu var
iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapas www.mado
na.lv sporta sadaļā.
Informāciju apkopoja
Edīte Miķelsone

2015. gada piedāvājums Madonas novada bibliotēkā
2015. gads – Raiņa un Aspazijas gads. Maija sākumā notiks
Grāmatu svētki – šoreiz bibliotēkā un tās zaļajā zonā Skolas ielā 12 tiks piedāvātas bibliotēkas
programmas, iesaistoties Muzeju nakts norisēs, Pilsētas svētku
ieskaņā un daudzas citas aktivitātes.
Tradicionāli tiks organizēta eprasmju nedēļa martā, Bibliotēku nedēļa aprīlī, Eiropas nedēļa
maijā, Dzejas dienas septembrī,
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa
novembrī. Būs literārās tikšanās,
tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, politiķiem.
Piedāvājam 64998 vienības
apjomīgu krājumu, tajā skaitā
74 nosaukumu periodiskos izdevumus visdažādākajām gaumēm un interesēm, kurus var lasīt gan bibliotēkā, gan uz nedēļu
ņemt lasīt mājās kopā ar savu

Aktualitātes medības reglamentējošajā likumdošanā un aktuālā situācija saistībā ar Āfrikas
cūku mēri liek gan esošajiem,
gan topošajiem medniekiem būt
informētiem un zinošiem.
“Latvijas Mednieku apmācību
centrs” 2015. gada februārī, martā organizē jauno mednieku un
medību vadītāju apmācību Madonā. Kursu ilgums ir 40 stundas, kā nosaka MK noteikumi.
Apmācības organizējam darbdienu vakaros no plkst.17.30-21.30.
Plašāka informācija un pieteikšanās   pa tālr. 29282027
vai www.lmac.lv
“Latvijas Mednieku apmācību centrs” piedāvā kvalitatīvu
jauno mednieku un medību vadītāju teorētisko apmācību. Mūsu kursu vadītājs Ēriks Ozols ir
Latvijas Mednieku savienības
valdes priekšsēdētāja vietnieks,
mednieks ar lielu praktisko pieredzi un teorētisko zināšanu bagāžu.
2014. gadā vairāki simti esošo medību vadītāju un mednieku
ir apmeklējuši Latvijas Mednieku savienības organizētos kvalifikācijas celšanas kursus par Āfrikas cūku mēri un izmaiņām
medības reglamentējošos normatīvajos aktos, kur viens no lektoriem bija Ēriks Ozols.

Skolēniem piedāvājam iesaistīties lasīšanas veicināšanas mērķprogrammā “Bērnu
žūrija”, piedalīties dažādos konkursos, lasīt jaunas, interesantas grāmatas un žurnālus, pavadīt brīvo laiku kopā ar draugiem
mājīgās telpās.
Sākoties jaunam darba cēlienam, 2015. gadā Madonas novada bibliotēka vēlas teikt paldies bibliotēkas atbalstītājiem un
labvēļiem, iedrošināt tos, kuri uz
bibliotēku vēl nav atnākuši. Aicinām iegriezties bibliotēkā Skolas
ielā 12, kur jūs sagaidīs, uzklausīs, ieteiks un palīdzēs profesionāļu komanda.

Imelda Saulīte,
Madonas novada bibliotēkas
direktore

No 2015. gada 4. februāra
Sociālajā mājā Madonā,
Parka ielā 6 pieejams pirts
pakalpojums
Sociālā dienesta vadītāja vietniece Anita Biķerniece stāsta, ka
ideja par publiskās pirts (saunas)
izveidošanu radusies jau pirms
vairākiem gadiem un ir gandarīta, ka tā ir realizējusies, jo pieprasījums pēc šī pakalpojuma
ir liels. Saunā vietas pietiekot 5
pieaugušajiem.
Maksa par pakalpojumu:
Y duša bērnam no 10 gadu vecuma (vienai personai par
mazgāšanās reizi) – 0,50 EUR;
Y duša pieaugušajam (vienai
personai par mazgāšanās reizi) –
1,00 EUR;
Y pirts un duša (maksa par
vienu stundu) – 5,00 EUR.
Bērni līdz 10 gadu vecumam
tiek atbrīvoti no maksas par dušas izmantošanu.
Pieteikšanās pa telefonu
64807294.
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Aicina piedalīties
Madonas novada suvenīru
piedāvājuma konkursā
Madonas novada pašvaldības
“Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības nodaļa” ir izsludinājusi suvenīru ideju konkursu. Konkursā
var piedalīties
ikviens interesents, neatkarīgi no
dzimuma,
vecuma un
izglītības,
privātpersonas un uzņēmumi – visi,
kam ir idejas un kas ir
gatavi tās realizēt.
Suvenīrs šī konkursa izpratnē
ir jebkāds priekšmets, kas oriģinālā veidā simbolizē Madonas novadu. Suvenīram vai tā elementam
vēlams asociatīvi sasaukties ar kādu Madonas novada dabas objektu, tēlu, priekšmetu, parādību, vai
arī uz tā jābūt uzrakstam ar kādu
Madonas novada vietvārdu vai attēlotai fotogrāfijai. Suvenīram ir
jābūt viegli transportējamam, tas
nedrīkst bojāties klimatisko apstākļu ietekmē. Konkursa dalībnieki var brīvi izvēlēties suvenīra
materiālu un izgatavošanas tehnoloģijas.
Iesniegtie ideju pieteikumi tiks

vērtēti divās kategorijās: ar maksimālo suvenīra cenu līdz 3 eiro
un suvenīra cenu līdz 10 eiro. Vienam autoram iesniedzamo suvenīru ideju skaits nav ierobežots.
Konkursa pieteikumi tiks
gaidīti līdz 2015. gada
20. martam. Pieteikumus var iesūtīt
elektroniski uz epastu: tic@ma
dona.lv vai klātienē Madonas
novada pašvaldībā (1. stāvā,
101. kab.), Saieta laukumā 1, Madonā.
Vērtēšana notiks
pēc sekojošiem kritērijiem: suvenīra idejas atbilstība
Madonas novada tēlam, suvenīra oriģinalitāte un suvenīra cenas
atbilstība. Dalībnieki, kurus vērtēšanas komisija atzīs par uzvarētājiem, iegūs tiesības slēgt līgumu
par suvenīru izgatavošanu. Kopējais suvenīru iegādes budžets ir
2000 EUR.
Konkursa nolikums un pieteikuma forma ir pieejama interneta
lapā www.madona.lv un Madonas
novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1 (101. kab.), Madonā. Papildus jautājumus var saņemt pie
konkursa koordinatores Sanitas
Somas, tel. 29130437.

Sanita Soma

Gaiziņkalna karnevāls ir atdzimis!

Gaiziņkalna karnevāla dalībnieki.

Madonas novada pašvaldības arhīva foto

Gaiziņa karnevāla
pirmsākumi meklējami
astoņdesmito gadu sākumā.
Tā ziedu laikos, pasākums
pulcēja cilvēku tūkstošus no
visām Latvijas malām.
Krāšņas un unikālas, spocīgas
un jocīgas maskas. Cilvēki, kas
tajās laižas no kalna pašu būvētos
braucamajos. Mūzika, joki, spēles, rotaļas un ziemas prieku baudīšana – tas ir Gaiziņa karnevāls!
Karnevāla organizatori šogad
uzstādījuši mērķi atjaunot karnevāla īpašo šarmu un padarīt to par
lielāko ziemas atpūtas notikumu
Baltijā! Šogad karnevāls gaidāms
14. martā un pasākumi visas dienas garumā notiks visā Gaiziņkalna teritorijā. Ieeja apmeklētājiem tiks atvērta plkst. 10.00.
Atpūtas bāzē “Gaiziņš” norisināsies ikgadējās netradicionālo braucamo sacensībās. Daļai no
mums bērnības sapnis bija nolaisties no kalna ar ko citu, kā plēves
maisu, ragavām vai slēpēm. Kāpēc gan lai tā nebūtu laiva, vanna,
vecais ledusskapis, vecmammas
siltumnīca vai izturīga kartona
kaste? Ideju tik, cik cilvēku – galvenais, ka slīd un pašam prieks!
Arī motorizēto agregātu entuziastiem būs ko redzēt un darīt. Kvadraciklu sacensības būs
īpašs izaicinājums, jo 1,4 kilometrus garā trase, kas izveidota
speciāli šim pasākumam, ir ļoti
kalnaina un sarežģīta, stāsta at-

Jura Stradiņa foto
pūtas bāzes “Gaiziņš” saimnieks
Juris Stradiņš.
Atpūtas bāzē “Dāmu paradīze” gaidāmas freestyle sacensības
un Latvijā labāko sportistu free
style slēpošanā un snovbordā paraugdemonstrējumi.
Mazākie karnevāla apmeklētāji varēs darboties radošajās ziemas darbnīcās, doties rotaļās, kā
arī baudīt ziemas priekus – slidināties no kalna, slēpot, velt un
celt sniega vīrus.
Dienas noslēguma notiks sacensību dalībnieku apbalvošana.
Kā atklāj pasākuma organizatori,
balvu fonds šogad ir liels – 2000
eiro. Sarūpētas arī veicināšanas
balvas – gardumi no pārtikas ražotāju apvienības “Ražots Madonas novadā”.
Tāpat gaidāms populārās latviešu rokgrupas “Dzelzs Vilks”
un vēl vienas mūzikas grupas
(pagaidām noslēpums) koncerts.

Noslēgumā būs krāšņa uguņošana un balle. Par jautru muzikālo pavadījumu visas dienas garumā rūpēsies visiem zināmais
DJ Roberts Lejasmeijers un viņa labā roka – DJ Shadow. Pozitīvu noskaņojumu nodrošinās Rīgas improvizācijas teātru aktieri
– Valdis Sils, Jānis Rozenvalds un
Anete Bendika!
Apmeklētāju ērtībai pasākuma dienā maršrutā Rīga – Madona – Rīga kursēs vilciens, kā arī
autobuss Madona – Gaiziņkalns
– Madona. Precīzāka informācija tiks sniegta, tuvojoties pasākumam.
Pasākuma dienā darbosies
“Mazā Golgāta” trase, pacēlājs
karnevāla apmeklētajiem – par
brīvu.
Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas “Biļešu servisa” (www.
bilesuserviss.lv) kasēs, atpūtas
bāzēs “Gaiziņš” un “Dāmu paradīze”, kā arī uz vietas pasākuma
dienā. Iepriekšpārdošanā – lētāk!
Visiem dalībniekiem, kas piedalīsies Masku gājienā un sacensībās, kā arī bērniem līdz 7 gadu
vecumam ieeja bez maksas!
Detalizēts pasākumu plāns un
informācija par reģistrāciju sacensībām tiks publicēta www.ma
dona.lv. Mājaslapā atrodama arī
informācija par naktsmītņu iespējām.
Pasākumu organizē Gaiziņkalna slēpošanas bāzes “Gaiziņš”
un “Dāmu paradīze” sadarbībā ar
Madonas novada pašvaldību.
Edīte Miķelsone

14. martā laikā no plkst. 9.00
līdz 24.00 tiks slēgta satiksme
ceļa V881 Bērzaune – Tomēni –
Gaiziņkalns posmā no ceļu
krustojuma Vestiena –
Lubeja – Gaiziņkalns līdz ceļu
krustojumam Bērzaune –
Dāmu Paradīze – Golgāts.
Kā apvedceļu autobraucējus
aicinām izmantot ceļu V883.

