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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Sagaidot pilsētas 
deviņdesmito dzimšanas 
dienu, pārņem lepnums 
par mūsu Madonu, 
tāpēc vispirms jāsaka 
liels paldies visām 
paaudzēm, kas pielikušas 
roku, lai Madona savos 
deviņdesmit gados 
izskatītos tik jauna, 
skaista un saposta. Tas 
ir visu mūsu kopējais 
darbs, ko pašvaldība viena 
bez madoniešu atbalsta 
un līdzdalības nevarētu 
panākt. Kopā esam 
sasnieguši to, ka šodien, 
izdzirdot Madonas vārdu, 
mūs pārņem lepnums 
un gandarījums par to, 
ka nākam no Madonas. 
Esam madonieši, kas 
prot gan sakopt un veidot 
savu dzimto vietu, gan 
ar pozitīvām emocijām 
nest tās vārdu pasaulē. 
Madonu Latvijā un 
plašajā pasaulē iepazīst 
ar mūsu talantīgo 
jauniešu uzvarām mācību 
olimpiādēs un konkursos, 
no tuvām un tālām 
zemēm balvas pārved 
mūsu sportisti un mūziķi, 
ar konkurētspējīgiem 
produktiem Latvijas un 
starptautiskajos tirgos 
veiksmīgi konkurē mūsu 
uzņēmēji. 

Svētku reizē novēlu 
mums ikdienas darbu 
ritumā atcerēties tos, kas 
strādājuši un veidojuši 
Madonu pirms mums, 
balstīties un cienīt 
iepriekšējo paaudžu 
veikumu. Lai līdz šim 
izdarītais labu emociju 
vadīts mūs ar jauniem 
panākumiem materiālā 
un pozitīvi emocionālā 
līdzsvarā virza pretī 
Madonas simtgadei!

Daudz laimes 
dzimšanas dienā, 
Madona!

Madonas novada  
pašvaldības vārdā –  
domes priekšsēdētājs  
AnDrejS CeĻAPīterS
 

Muzeju nakts 
ievada svētkus

Dz. StrADiņAS teksts,  DāVjA VeCKALniņA foto.

Dāvana pilsētai jubilejā ir atklātā Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuve bijušajā Sarkaņu pamatskolā. Svētku reizē (no kreisās: komponista 
Valda Breģa māsa Anita Fjodorova, meita, pūtēju orķestra Rīga direktore Ilona Breģe, domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, galvenā krājuma 
glabātāja Laima Garā, muzeja direktore Līvija Zepa, jaunatklātās krātuves glabātāja Inese Sudāre, 2. rindā: tehniskais darbinieks Raimonds 
Saulītis, deputāts Andris Trečaks, kultūrvēstures nodaļas vadītāja Ilze Gaujēna, literatūras sektora vadītāja Dace Zvirgzdiņa, krājuma glabātāja 
Māra Zavadska, galvenā speciāliste Natālija Seļma. Vairāk par notikumu lasiet 5. lpp.

Atskatu Madonas pilsētas attīstībā sniedz nule atklātā izstāde par 
Madonas būvniecību “Celtnes un būvplāni”. Atklāšanas reizē izstāde 
pulcēja daudz apmeklētāju, tostarp sirsnīgs paldies no kolēģes Zanes 
Grīnvaldes izstādes veidotājam Indulim Zvirgzdiņam. 

Sarkaņu krātuvē ikvienam aplūkojamas savulaik rakstnieka Viktora 
Eglīša iegādātas klavieres, ko palīdzējis noskatīt pats Emīls Dārziņš. 
Instrumentu ieskandēja I.Breģe.

Pēc rekonstrukcijas atvērta arī novada arheoloģijas ekspozīcija, kas 
atdzimusi gluži jaunā veidolā. 

Kopumā aizvadītā Muzeju nakts Madonā pulcēja daudz lielu un 
mazu apmeklētāju, muzeja ļaudis lēš, ka interesentu bijis vairāk nekā 
pusotra tūkstoša.
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Ošupes pagastā
 

Nolemj atļaut AS „Mado-
nas ūdens” neiekasēt lī-

dzekļus par kanalizācijas pieslēguma iz-
būvi Celtnieku ielā 1, Degumniekos.

Sarkaņu pagastā

Nolemj veikt SIA “Sarkaņu komu-
nālais uzņēmums” pamatkapitāla sa-
mazināšanu un AS “Madonas ūdens” 
pamatkapitāla palielināšanu.  

Uzdot SIA „Sarkaņu komunālais uz-
ņēmums” kapitāla daļu turētāja pār-
stāvim organizēt, lai SIA „Sarkaņu 
komunālais uzņēmums” mantu, kas ne-
pieciešama ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu sniegšanai Sarkaņu pagastā, sa-
skaņā ar Publiskas personas finanšu 
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas no-
vēršanas likuma 5.1 pantu nodotu AS 
“Madonas ūdens” bezatlīdzības lieto-
šanā ar mērķi mantu izmantot ūdens-
saimniecības pakalpojuma sniegšanai 
Sarkaņu pagastā un ar termiņu līdz SIA 
„Sarkaņu komunālais uzņēmums” pa-
matkapitāla samazināšanas uzsākšanai.

Uzdot AS “Madonas ūdens” ar 2016. 
gada 1. maiju uzsākt ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanu Sarkaņu pagastā.

Uzdot SIA „Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” kapitāla daļu turētāja pār-
stāvim organizēt Madonas novada paš-
valdības SIA „Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” (reģ. Nr. 45403027648, 
“Biksēre”, Sarkaņu pag., Madonas 
novads) pamatkapitāla samazināša-
nu, dzēšot pamatkapitāla daļas, ku-
ras aprēķinātas proporcionāli atliku-
šajai pamatlīdzekļu, kas nepieciešami 
ūdenssaimniecības pakalpojumu snieg-
šanai Sarkaņu pagastā, vērtībai uz 
31.12.2015.

Noteikt, ka Madonas novada pašval-
dības prasījums pret SIA “Sarkaņu ko-
munālais uzņēmums”, kas rodas lēmu-
ma 1. punktā noteiktās pamatkapitāla 
samazināšanas rezultātā, tiek segts ar 
SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālā un īpašumā esošo man-
tu, kas nepieciešama ūdenssaimniecī-
ba pakalpojuma sniegšanai Sarkaņu pa-
gastā, mantu iegūstot Madonas novada 
pašvaldības īpašumā.

Pēc tam, kad Uzņēmumu reģistrs re-
ģistrēs SIA “Sarkaņu komunālais uzņē-
mums” pamatkapitāla samazināšanu:

– ieguldīt AS “Madonas ūdens” pa-
matkapitālā mantu, kuru pašvaldība 
iegūs SIA “Sarkaņu komunālais uzņē-
mums” pamatkapitāla samazināšanas 
rezultātā;

– uzdot izpilddirektoram organizēt 
AS “Madonas ūdens” pamatkapitālā ie-
guldāmās mantas novērtēšanu;   

– palielināt AS „Madonas ūdens” 
(reģ. Nr. 47103001173) pamatkapitālu, 
ieguldot AS „Madonas ūdens” pamat-
kapitālā mantisko ieguldījumu – man-
tu, kuru pašvaldība iegūs SIA “Sarkaņu 
komunālais uzņēmums” pamatkapitāla 
samazināšanas rezultātā un par sum-
mu, kas tiks noteikta atbilstoši Ko-
merclikuma 154. panta pirmajai daļai, 
bez jaunu dalībnieku uzņemšanas, pre-
tī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

Kalsnavas pagastā
 
Nolemj piešķirt Kalsnavas pagasta 

pārvaldei finansējumu Kalsnavas pa-
matskolas iekšējās ūdensapgādes sis-
tēmas sakārtošanai no novada budžeta 

nesadalītajiem līdzekļiem summu pre-
cizējot pēc iepirkuma procedūras veik-
šanas. 

 
Mētrienas pagastā

Nolemj piešķirt Mētrienas pagasta 
pārvaldei finanšu līdzekļus no novada 
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem EUR 
2000,00 apmērā Mētrienas tautas nama 
zāles grīdas demontāžai.

 
Madonā

 
Nolemj akceptēt stāvlaukumu izbū-

ves un satiksmes organizācijas iecerei 
iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blau-
maņa un Raiņa ielu Madonā. Uzdot At-
tīstības nodaļai organizēt stāvlaukumu 
un iekškvartāla ceļu projektēšanu. Ak-
ceptēt esošo pašvaldības garāžu nojauk-
šanu Tirgus ielā 3, Madonā. Būves ka-
dastra apzīmējums 70010011045003.

Nolemj veikt dienesta dzīvokļa Rai-
ņa ielā 25A-36, Madonā, pārņemšanu 
Madonas novada pašvaldības adminis-
trācijas bilancē. 

iegādājas datortehniku

Piešķir finansējumu datoru ar prog-
rammatūru iegādei no novada budže-
ta atlikuma uz gada sākumu EUR 
83187,88 saskaņā ar pievienoto tabulu:

Nosaukums Stacionāro  
datoru 
skaits

Portatīvo 
datoru 
skaits

Summa 
EUR

Aronas pagasta 
pārvalde

3 1 2713,67

Barkavas 
pagasta 
pārvalde

2  1338,28

Bērzaunes 
pagasta 
pārvalde

7 2 6096,48

Dzelzavas 
pagasta 
pārvalde

5 1 4051,95

Kalsnavas 
pagasta 
pārvalde

3 1 2713,67

Lazdonas 
pagasta 
pārvalde

5  3345,7

Ļaudonas 
pagasta 
pārvalde

3  2007,42

Mārcienas 
pagasta 
pārvalde

4 1 3382,81

Mētrienas 
pagasta 
pārvalde

4  2676,56

Ošupes 
pagasta 
pārvalde

2 1 2044,53

Praulienas 
pagasta 
pārvalde

1 1 1375,39

Vestienas 
pagasta 
pārvalde

1 3 2787,89

Sarkaņu 
pagasta 
pārvalde

1  669,14

Madonas 
novada dome

2  1 2044,53

Madonas nov. 
bibliotēka

4  2676,56

Madonas 
nov. sociālais 
dienests

3  2007,42

Madonas 
kultūras nams 

6  4014,84

Madonas nov. 
bāriņtiesa

2  1338,28

Datoru cena 669,14 706,25  

Kopā 47285,12

Nosaukums Stacionāro 
datoru 
skaits

Portatīvo 
datoru 
skaits

Summa 
EUR

Mārcienas 
pagasta 
pārvalde

1  668,54

Ošupes 
pagasta 
pārvalde

 3 2096,1

Pirmskolas 
izgl. iestāde 
“Kastanītis”

1  668,54

Pirmskolas 
izgl. iestāde 
“Priedīte”

3  2005,62

Pirmskolas 
izgl. iestāde 
“Saulīte”

2  1337,08

Madonas 
Valsts 
ģimnāzija

6  4011,18

Madonas 
vakara un 
neklātienes 
vidusskola

1  668,54

J.Norviļa 
Madonas 
mūzikas skola 

6  4011,18

J.Simsona 
Madonas 
mākslas skola

2  1337,08

Bērnu un 
jaunatnes 
sporta skola

7  4679,78

Bērnu un 
jauniešu 
centrs

16 1 11395,34

Datoru cena 668,54 698,7  

Kopā 32878,98

Nosaukums Summa 
EUR

Informācijas tehnoloģiju nodaļai 
attālinātas piekļuves programmatūra 
korporatīvā licence visiem novada 
pašvaldības un pagastu pārvalžu 
datoriem

3023,78

PAVISAM 83187,88

Par finansējuma piešķiršanu 
multifunkcionālo iekārtu un 
kopētāju iegādei

Piešķirt finansējumu multifunk-
cionālo iekārtu un kopētāju iegādei no 
novada budžeta atlikuma uz gada sā-
kumu  EUR 3430 saskaņā ar pievieno-
to tabulu:

Nosaukums Kopētājs Multifunk- 
cionāla 
iekārta

Summa 
EUR

Madonas 
novada 
bāriņtiesa

2 980

Madonas 
muzejs

1 850

Madonas 
vakarskola

1 1600

Kopā ar PVN EUR 3430

izglītība

Piešķir finansējumu EUR 322,00 
apmērā mācību līdzekļu un mācību 
literatūras  iegādei Kristiāna Dāvida 
pamatskolai no pašvaldības budžetā 
šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

Māju apsaimniekošana
 
Piešķir palīdzību – līdzfinansē-

jumu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Augu ielā 24, Madonā, Mado-
nas novadā 50% apmērā no energo-

efektivitātes pasākumu veikšanas iz-
maksām, tas ir – EUR 538,45  apmērā 
no novada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, līdzfinansējumu ieskaitot 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pār-
valdnieka SIA “Madonas namsaim-
nieks”.

 
Apstiprina gada pārskatu

Apstiprina Madonas novada pašval-
dības 2015. gada pārskatu, t.sk: bilan  ces 
kopsummu – 58665126 EUR; pa mat-
bu džeta izpildes rezultātu – 3246999 
EUR; speciālā budžeta izpildes rezultā-
tu – 493820 EUR; ziedojumu un dāvi-
nājumu budžeta izpildes rezultātu – 
46878 EUR.

Apstiprina Madonas novada paš-
valdības konsolidēto 2015. gada pār-
skatu, t.sk.: bilances kopsummu 
– 85019741 EUR; pamatbudžeta izpil-
des rezultātu – 3218880 EUR; speciā-
lā budžeta izpildes rezultātu – 427018 
EUR; ziedojumu un dāvinājumu bu-
džeta izpildes rezultātu – 43397 EUR.

Budžets

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 
6 „Par Madonas novada pašvaldības 
2016. gada  budžeta grozījumiem”.

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 6
Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības saistošajos  
noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada 
pašvaldības 2016. gada 
budžetu”

Noteikumi pieņemti ar likumu no-
teikto pašvaldības funkciju un uzde-
vumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
Madonas novada pašvaldības 2016. 
gada budžetu” (apstiprināti 2016. ga-
da 28. janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 20. p.) 1. punktu šādā redak-
cijā:

„Apstiprināt Madonas novada paš-
valdības pamatbudžetu 2016. gadam 
ieņēmumos EUR 21531235,00 apmē-
rā”.

2. Izteikt Madonas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
Madonas novada pašvaldības 2016. 
gada budžetu” (apstiprināti 2016. ga-
da 28. janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 20. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas novada paš-
valdības pamatbudžetu 2016. gadam 
izdevumos EUR 21987960,00 apmē-
rā”.

3. Izteikt Madonas novada pašval-
dības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par 
Madonas novada pašvaldības 2016. 
gada budžetu” (apstiprināti 2016. ga-
da 28. janvāra domes sēdē, protokols 
Nr. 2, 20. p.) 3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada  paš-
valdības speciālo budžetu 2016. ga-
dam ieņēmumos 1081520,00 eiro ap-
mērā, izdevumos 1096799,00 eiro 
apmērā “.

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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APSTIPRINĀTI 
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 25.02.2016. sēdes lēmumu Nr. 
84 (protokols Nr. 4, 28. p.). 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas 
likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 11. punktu, Latvijas 
Republikas Izglītības likuma  
17. panta trešās daļas 16. punktu,  
46. panta piekto daļu un 47. panta 
trešo daļu.

I  VISPĀRĪGIE  
NOTEIKUMI

1. Noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā Madonas novada paš-
valdība īsteno Latvijas Republi-
kas Izglītības likuma 46. panta 
un 47. pantā noteikto pašvaldī-
bas kompetenci – izsniegt licen-
ces juridiskām un fiziskām per-
sonām, kuras nav reģistrētas 
Izglītības iestāžu reģistrā inte-
rešu un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenoša-
nai. 

2. Noteikumi nosaka juridis-
ko un fizisko personu iesniegto 
izglītības programmu licencēša-
nas dokumentu izvērtēšanas un 
lēmuma par licences izsniegša-
nu, izsniegšanas atteikumu vai 
licences anulēšanas, kā arī citu 
šajos noteikumos minēto darbī-
bu veikšanas kārtību.

3. Noteikumi nosaka Izglī-
tības iestāžu, kā arī Nacionā-
lo bruņoto spēku vienību, kuru 
uzdevumos ietilpst pieaugušo 
izglītības programmu īstenoša-
na, interešu un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 
izvērtēšanas un saskaņošanas 
kārtību. 

II LICENCES, 
SASKAŅOJUMA 
PIEPRASĪJUMA 
IESNIEGŠANAS  
KĀRTĪBA

4. Lai saņemtu licenci vai 
saskaņojumu, Madonas novada 
pašvaldībā jāiesniedz šādi doku-
menti:

4.1. Juridiskai personai:
4.1.1. pieteikums licences sa-

ņemšanai, kurā jānorāda licen-
ces pieprasītāja nosaukums, re-
ģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese, tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, kontakta personas vārds 
un uzvārds, licencējamās izglītī-
bas programmas nosaukums;

4.1.2. licencējamās izglītī-
bas programmas oriģināls da-
torrakstā valsts valodā divos 
eksemplāros, kas ietver: prog-
rammas mērķa formulējumu, 
programmas uzdevumus, prog-
rammas ilgumu stundās, plāno-
to rezultātu aprakstu, izglītības 
satura aprakstu, programmas 
īstenošanas plānu, programmas 
mērķauditoriju; 

4.1.3. izglītības programmas 
īstenošanai nepieciešamā per-
sonāla izglītību apliecinošo do-
kumentu kopijas;

4.1.4. dokumenta, kas aplie-
cina nodrošinājumu ar vietu un 
telpām licencējamās program-
mas īstenošanai, kopiju (uzrā-
dot oriģinālu);

4.1.5. Veselības inspekcijas 
atzinuma (veidlapa 208/u) ko-

piju par vietas un telpu atbilstī-
bu noteiktām sanitārajām pra-
sībām licencējamajam darbības 
veidam (uzrādot oriģinālu). At-
zinums nav jāiesniedz, ja prog-
ramma tiek īstenota Pašvaldī-
bas izglītības iestādē;

4.1.6. dokumenta (apliecī-
bas, sertifikāta vai apliecināju-
ma) paraugu, kas tiks izsniegts 
pēc sekmīgas izglītības prog-
rammas apguves.

4.2. Fiziskai personai:
4.2.1. pieteikums licen-

ces saņemšanai, kurā jānorāda 
vārds, uzvārds, personas kods, 
deklarētās dzīves vietas adre-
se, tālruņa numurs, e-pasta ad-
rese;

4.2.2. licencējamās prog-
rammas oriģināls datorraks-
tā valsts valodā divos eksem-
plāros, kas ietver: programmas 
mērķa formulējumu, program-
mas uzdevumus, programmas 
ilgumu stundās, plānoto rezul-
tātu aprakstu, izglītības satu-
ra aprakstu, programmas īs-
tenošanas plānu, programmas 
mērķauditoriju; 

4.2.3. Pedagoga privātprak-
ses sertifikāta kopija (uzrādot 
oriģinālu);

4.2.4. dokumenta, kas aplie-
cina nodrošinājumu ar vietu un 
telpām licencējamās program-
mas īstenošanai, kopija (uzrā-
dot oriģinālu);

4.2.5. Veselības inspekcijas 
atzinuma (veidlapa 208/u) ko-
pija par vietas un telpu atbilstī-
bu noteiktām sanitārajām pra-
sībām licencējamajam darbības 
veidam (uzrādot oriģinālu). At-
zinums nav jāiesniedz, ja prog-
ramma tiek īstenota Pašvaldī-
bas izglītības iestādē;

4.2.6. pieteikumam jāpievie-
no izglītības programmas īste-
nošanai nepieciešamo personas 
izglītību apliecinošu dokumen-
tu kopijas; 

4.2.7. dokumenta (aplieci-
nājuma) paraugs, kas tiks iz-
sniegts pēc sekmīgas izglītības 
programmas apguves.

III LICENCES, 
SASKAŅOJUMA 
IZSNIEGŠANAS  
KĀRTĪBA 

5. Madonas novada pašval-
dības Izglītības un jaunatnes 
lietu komiteja 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā pēc licences, sa-
skaņojuma pieteikuma saņem-
šanas izskata iesniegtos pie-
teikumus un tiem pievienotos 
dokumentus, pārbauda iesnieg-
to dokumentu atbilstību nor-
matīvajiem aktiem un pieņem 
vienu no šādiem lēmumu, par:

5.1. licences, saskaņojuma 
izsniegšanu,

5.2. atteikumu izsniegt li-
cenci, saskaņojumu,

5.3. papildus informācijas 
pieprasīšanu,

5.4. izsniegtās licences anu-
lēšanu.

6. Ja licences, saskaņojuma 
saņemšanai iesniegtajos doku-
mentos nav pietiekama infor-
mācija, lai izlemtu par piepra-
sījuma izskatīšanu, komitejai ir 

tiesības pieprasīt papildu infor-
māciju. Šajā gadījumā 5 darba 
dienu laikā pēc attiecīga lēmu-
ma pieņemšanas, pieteicējam 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa nosūta pa-
ziņojumu, kurā tiek norādīta 
nepieciešamā informācija vai 
dokumenti. Ja paziņojumā no-
teiktajā termiņā pieprasītā in-
formācija vai dokumenti netiek 
iesniegti, Izglītības komitejai ir 
tiesības paziņot, ka pieteikums 
par licences, saskaņojuma sa-
ņemšanu tiek atstāts bez iz-
skatīšanas.

7. Madonas novada pašval-
dības Izglītības un jaunatnes 
lietu komitejas lēmumu var ap-
strīdēt Madonas novada domē 
mēneša laikā no lēmuma pazi-
ņošanas dienas.

8. Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļa, saskaņā 
ar Madonas novada pašvaldības 
Izglītības un jaunatnes lietu ko-
mitejas lēmumu 10 darba dienu 
laikā:

8.1. noformē un izsniedz li-
cences (saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1);

8.2. noformē un izsniedz sa-
skaņojumu (saskaņā ar pieliku-
mu Nr. 2).

9. Licences un saskaņojumu 
paraksta Izglītības un jaunat-
nes lietu komiteja vadītājs.

10. Licences tiek reģistrētas 
vienotā reģistrā.

IV LICENCES, 
SASKAŅOJUMA 
ANULĒŠANA UN 
ATTEIKŠANA

11. Saskaņā ar iesniegumu 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības un jaunatnes lietu ko-
mitejas ir tiesīga pieņemt lēmu-
mu anulēt izsniegtās licences, 
gadījumos ja:

11.1. licences saņēmējs 6 
mēnešu laikā pēc tās saņemša-
nas nav uzsācis īstenot licencē-
to interešu vai pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu;

11.2. licencētās interešu un 
pieaugušo neformālās izglītības 
programmas īstenošanā kon-
statēti normatīvo aktu pārkā-
pumi;

11.3. licences saņēmējs – ju-
ridiskā persona – tiek likvidēta; 

11.4. konstatēts, ka licences 
saņēmējs, saņemot licenci, ir 
sniedzis nepatiesas ziņas.

12. Par licences anulēšanu 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļa licencēto per-
sonu informē rakstiski ne vēlāk 
kā piecu darba dienu laikā pēc 
attiecīgā Izglītības un jaunat-
nes lietu komitejas lēmuma pie-
ņemšanas.

13. Saskaņā ar iesniegumu 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības un jaunatnes lietu ko-
miteja ir tiesīga pieņemt lēmu-
mu par atteikumu izsniegt li-
cenci, saskaņojumu gadījumos, 
ja:

13.1. iesniegtie dokumen-
ti vai tajā norādītās ziņas neat-
bilst normatīvo aktu vai šo no-
teikumu prasībām;

13.2. pieteicējs ir sniedzis 

nepatiesas ziņas;
13.3. izglītības programma 

neatbilst interešu vai pieaugu-
šo neformālās izglītības kritē-
rijiem.

V NOSLĒGUMA 
JAUTĀJUMI

14. Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļa apkopo 
programmu ieviesēju iesniegto 
informāciju par interešu izglī-
tības un pieaugušo neformālās 
izglītības programmu īstenoša-
nu pašvaldības teritorijā. 

15. Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļa publicē 
mājaslapā www.madona.lv sa-
daļā Izglītība informāciju par 
interešu vai pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmas li-
cencēšanu, saskaņošanu vai li-
cences anulēšanu ne vēlāk kā 
10 darba dienu laikā pēc attiecī-
gā Izglītības komitejas lēmuma 
pieņemšanas.

16. Licences un saskaņoju-
ma saņēmēji līdz kārtējā gada 
15. decembrim iesniedz intere-
šu izglītības un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 
īstenošanas pārskatu Madonas 
novada pašvaldībā (saskaņā ar 
pielikumu Nr. 3).

17. Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļa vai Iz-
glītības un jaunatnes lietu ko-
miteja jebkurā laikā ir tiesīga 
pārbaudīt izglītības program-
mas īstenošanu.

18. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas laikrakstā „Mado-
nas Novada Vēstnesis”, 2016. 
gada 24. maijā.

PASKAiDrOjuMA  
rAKStS

1. Projekta nepiecieša-
mības pamatojums.

Atbilstoši Ministru kabine-
ta 03.02.2009. noteikumu Nr. 
108 “Normatīvo aktu projek-
tu sagatavošanas noteikumi” 
140. punktam tiek sagatavoti 
saistošie noteikumi par intere-
šu izglītības un pieaugušo ne-
formālās izglītības programmu 
licencēšanas un saskaņošanas 
kārtību.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts.

Ar saistošajiem noteiku-
miem noteikta kārtība interešu 
izglītības un pieaugušo nefor-
mālās izglītības programmu li-
cencēšanā un saskaņošanā.

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu.

Nav būtiskas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā.

Tiek atvieglota licences ie-
gūšanas procedūra fiziskām un 
juridiskām personām.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām.

Privātpersona var griezties 
saistošo noteikumu piemēroša-
nā Madonas novada pašvaldībā.

Saistošie noteikumi Nr. 3

interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības 
programmu licencēšanas un saskaņošanas kārtība 

Līdztekus pilsētas 
svētku pasākumiem 
iecerēts atklāt arī jauno 
strūklaku Mīlestības 
graviņā, kas būs  
dāvana Madonas  
90 gadu jubilejā. 

Kā atklāj pilsētas pārvald-
nieks Guntis Ķeveris, ideja 
par jaunas strūklakas izvei-
di pilsētas centrā radusies jau 
pirms vairākiem gadiem. Lai 
arī iepriekšējā strūklaka sa-
vu funkciju pildīja, tā bija gan 
fiziski, gan morāli novecojusi. 
Blakus pilsētās strūklakas ir 
modernas, kāpēc lai mums tā-
da nebūtu? Mīlestības gravi-
ņa ir centrālais Madonas ap-
skates objekts, tajā notiek arī 
fotosesijas kāzās.  Tāpēc vaja-
dzīgs kaut kas tāds... Uhh!

Kas veidojis strūklaku un 
kādas ir izmaksas? 

Strūklaka pasūtīta SIA 
„Alvita strūklakas” – uzņē-
mumam, kam ir liela pieredze 
strūklaku veidošanā. Svarīgi 
pieminēt, ka tā ir mākslinieka 
roku darbs un otras tādas ne-
būs nekur. Kopējās izmaksas 
ir aptuveni 16 000 eiro.

Vai Mīlestības graviņā plānoti 
kādi uzlabojumi? 

Plānā ir izveidot pastai-
gu taku ar dabisku segumu, 
piemēram, granīta šķembām. 
Domāts par jauniem soliņiem 
ar atkritumu urnām blakus, 
kā arī apgaismojumu. Daļa 
koku ir novecojuši un tos būs 
jāzāģē, līdz ar to domājam par 
jaunu koku stādīšanu. Nupat 
iestādītas magnolijas, redzē-
sim, kā iejutīsies.

Kas notiks ar veco strūklaku?

Vecā strūklaka tiks res-
taurēta un nākamajā pavasa-
rī plānots to novietot Laulības 
graviņas dīķī pie bibliotēkas. 

Paldies visiem pilsētas ie-
dzīvotājiem, kas ikdienā rūpē-
jas par apkārtējo vidi, turot to 
sakoptu un tīru! Ceru uz turp-
māku sadarbību ideju ģenerē-
šanā un darbos, lai padarītu 
mūsu pilsētu vēl pievilcīgāku. 

Lai priecīgi visiem Mado-
nas svētki!

eDīte MiķeLSOne, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mīlestības 
graviņā 
top jauna 
strūklaka
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

Kopš sadarbības līguma 
noslēgšanas ar Boržomi 
pašvaldību Gruzijā 2013. 
gadā, saikne ar jaunajiem 
partneriem izveidojusies 
cieša un aktīva. 

Ierosme izveidot šo sadar-
bību nāca no novada uzņēmē-
jiem, kuri Boržomi pašvaldības 
teritorijā bija uzsākuši iestrā-
des savas uzņēmējdarbības at-
tīstīšanai. Šobrīd sadarbība jau 
pāraugusi arī kultūras jomā – 
pie mums ir viesojies Boržomi 
tautas deju kolektīvs, savukārt 
atbildes vizītē uz Gruziju ir de-
vušies arī mūsu dejotāji – tau-
tas deju ansamblis “Vidzeme”. 

Šajā numurā publicējam at-
skatu uz aizvadīto jaunāko vi-
zīti Gruzijā.

rauga uzņēmējdarbības 
iespējas Gruzijā

Aprīļa nogalē uz Boržomi 
devās pašvaldības organizēta 
delegācija, kuras sastāvā lie-
lākā daļa bija vieni no novada 
lielākajiem nodokļu maksātā-
jiem – dažādu nozaru uzņēmē-
ji, kā arī pirmo reizi pie sa-
draudzības partneriem devās 
domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters (sadarbības līgumu 
2013. gada 25. augustā pašval-
dības vārdā Boržomi noslēdza 
priekšsēdētāja vietnieks Agris 
Lungevičs). 

“Šajā braucienā piedalījās 
Madonas novada lielāko uzņē-
mumu vadītāji, tie uzņēmēji, 
kas iepriekš viesus no Gruzijas 
uzņēmuši pie sevis uzņēmu-
mā vai mājās, kā arī tie, kuri 
ir pauduši vēlmi sadarboties ar 
Boržomi uzņēmējiem konkrē-
tās jomās,” norāda Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļas vadītājs Romāns Ha-
čatrjans. 

“Manas zināšanas 
te Latvijā vairs nav 
vajadzīgas,”

tik skarbs savā vērtējumā 
par situāciju mazo hidroelek-
trostaciju jomā Latvijā ir no-
vada uzņēmējs, viens no uzņē-
mēju delegācijas pārstāvjiem 
Māris Štrombergs. Tieši viņš 
savulaik bija iniciators sadar-
bībai ar Boržomi: “Man kā uz-
ņēmējam sadarbības līgums 
starp pašvaldībām Madonā un 
Boržomi ir morāls atbalsts, tas 
var palīdzēt lēmumu pieņem-
šanā politiskā līmenī, tāpēc ne 
velti uzaicināju mūsu domes 
vadītāju piedalīties sarunās ar 
Gruzijas Ekonomikas ministri-
jas atbildīgajiem ierēdņiem.” 
M. Štrombergs ar partneriem 
Gruzijā strādā jau teju piecus 
gadus, uzņēmējs norāda, ka ir 
projekti jau fināla fāzē, kaut 
arī process virzās uz priekšu ne 

Sadarbība ar Boržomi turpinās

tik ātri, kā latviešiem gribētos: 
“Mums ir pierasts, ka līdzko 
nolemjam, tā atlokām piedurk-
nes un darām, bet gruzīniem ir 
cita mentalitāte. Turklāt jāsap-
rot, ka valsts ir jaunā attīstības 
stadijā, daudzās jomās ir jāsa-
kārto likumdošana. Katrā ziņā 
šis ir īstais brīdis, lai mūsu uz-
ņēmēji varētu iesaistīties.” 

 
Pilsētas svētkus kuplinās 
vīru vokālais ansamblis

Lai arī vizītes mērķis bija 
vairāk saistīts ar uzņēmējdar-
bībai tuvām aktivitātēm, lat-
viešu delegācijai bija iespēja no-
klausīties arī gruzīnu tautas 
mūzikas ansambļa “Boržomi” 
sniegumu, pēc kā dziedātāji ti-
ka uzaicināti kuplināt Madonas 
deviņdesmitgades jubilejas svi-
nības. 3. jūnija vakarā gruzīni 
kopā ar deju grupu no Igaunijas 
un mūsu pašu vidzemniekiem 
sniegs koncertu Saieta lauku-
mā, ko apmeklēt varēs ikviens 
pilsētas svētku dalībnieks.

Tāpat pilsētas svētku kupli-
nāšanai slavenā minerālūdens 
“Boržomi” rūpnīcas pārstāvji 
apsolīja savas produkcijas sten-
du Saieta laukumā. 

ieguvējas ir abas puses

Viesojoties Gruzijā, nova-
da delegācija izbaudīja vispu-
sīgi sagatavotu programmu 
– sākot ar galvaspilsētu Tbili-
si, apmeklējot valsts nacionālo 
vēstures muzeju, izbaudot na-
cionālo kolorītu vienā no valsts 
tūrisma nozares lepnumiem 
“Gruzīnu sētā”, Boržomi paš-
valdības lielāko nodokļu mak-
sātāju – rūpnīcu “Boržomi”, 
apmeklējām arī kaimiņu Ak-
haltsikes pašvaldību, kur ar Ei-
ropas fondu līdzfinansējumu ir 
restaurēts viens no senākajiem 
cietokšņiem Gruzijā, kā arī pie-
dalījāmies Boržomi un Mado-
nas novada pašvaldību kopīga-
jā konferencē par sadarbības 
iespējām starp abām pašvaldī-
bām. Konferencē tika prezen-
tēta Madonas novada uzņēmēj-
darbības vide, kā arī abu pušu 

uzņēmēji pārrunāja sadarbī-
bas iespējas būvniecības, lauk-
saimniecības un tūrisma jomā. 
Kā norādīja Boržomi pašvaldī-
bas vadītājs Dimitrijs Kipiani, 
šobrīd valsts uzsāk starpvalstu 
sadarbības programmas kultū-
ras projektu jomā, kas būtu at-
bilstoša iespēja turpmākajā sa-
darbībā piesaistīt arī Eiropas 
fondu līdzekļus dažādu jaunu 
ideju īstenošanai. To, ka Gruzi-
ja ir ieinteresēta latviešu uzņē-
mēju ienākšanā, apliecināja arī 
mūsu tikšanās Gruzijas Ekono-
mikas ministrijā Tbilisi.    

Līdzšinējās sadarbības gaitā 
esam pārliecinājušies, ka gru-
zīni ir lepna nācija, lepojas ar 
savām saknēm, vēsturi, karo-
gu un tradīcijām, ir atvērti un 
viesmīlīgi, kā arī atceras drau-
gus, kas grūtos brīžos sniegu-
ši morālu atbalstu – delegācijas 
pārstāvji vairākkārt uzklausī-
ja daudzus paldies par Latvi-
jas atbalstu Gruzijai politiski 
smagās situācijās. “Ir patīka-
mi tikšanos laikā saņemt pal-
dies par Latvijas atbalstu gan 
kara laikā, gan tagad Gruzijas 
ceļā uz Eiropas Savienību,” at-
zīst Andrejs Ceļapīters. “Vizī-
tes laikā pārliecinājāmies, ka 
valsts strādā šajā virzienā, un 
arī mēs savas sadarbības ietva-
ros šo virzību veicinām. Die-
nās, ko pavadījām pie sadrau-
dzības partneriem, redzējām, 
cik daudz gruzīni ir paveiku-
ši, neraugoties uz to, ka val-
stij nav pieejams Eiropas fon-
du finansējums – tiek būvēts, 
rekonstruēts, ir izbūvēts jau-
ns autobānis no Tbilisi teju līdz 
Boržomi, kas atrodas 170 kilo-
metru attālumā. Boržomi eko-
nomiskā attīstība ir balstīta uz 
tūrisma nozari, īpaši uz SPA 
pakalpojumiem un Boržomi mi-
nerālūdens avotu izmantošanu 
(no pašvaldības 12 miljonu eiro 
budžeta ieņēmumiem 7 miljo-
ni ir no Boržomi minerālūdens 
rūpnīcas). Arī mēs varam pa-
līdzēt popularizēt Gruziju ša-
jā jomā.” Mūsu uzņēmējdarbī-
bas nodaļā jau tiek strādāts pie 
konkrētu ieceru realizēšanas. 
R. Hačatrjans norāda, ka ir vie-
nošanās par Boržomi piedāvāto 

iespēju informatīvo materiālu 
izvietošanā Madonas Tūrisma 
informācijas centrā un visitma-
dona.lv. Nākotnē, iespējams, 
ka Madonas TIC varēs nofor-
mēt atpūtu Boržomi kūrortos 
bez starpniekiem.

Sadarbības iespējas 
nākotnē

Domājot par turpmāko sa-
darbību, A. Ceļapīters norāda, 
ka ir svarīgi, lai pašvaldību lī-
meņos turpinātos Eiropas Sa-
vienības un Gruzijas tuvinā-
šanās. “Mēs gruzīnu draugiem 
varam būt noderīgi ar uzkrā-
to pieredzi projektu īstenoša-
nā,” uzsver domes priekšsēdē-
tājs, “ir jāturpina arī apmaiņa 
kultūras, sabiedrisko un spor-
ta aktivitāšu jomā. Gribētos, 
lai rastos abpusējas ieceres 
uzņēmējdarbības jomā, tāpēc 
prieks, ka iestrādes šajā jomā 
jau tapušas.” 

To, ka iestrādes ne vien ta-
pušas, bet tiek arī īstenotas, 
apliecina Latvijas uzņēmēji. 
Reizē ar pašvaldības delegāci-
ju uz Gruziju devās arī projek-
ta vadītājs un projektētāji, kas 
strādā M. Štromberga uzsāktās 
hidroelektrostacijas projekta 
īstenošanā. “Projekta realizā-
cijā piesaistām savu darbaspē-
ku, savus galvenos speciālistus, 
jo mums ir pieredze darbā visā 
pasaulē. Atliek tikai strādāt!” 
cerīgi uz turpmāko sadarbību 
Gruzijā raugās M. Štrombergs.  

Nobeigumā vēlētos pateikt, 
ka, ja prāts nesas apmeklēt 
Gruziju, ir vērts iegriezties arī 
Boržomi. Boržomi ir skaista 
kūrortpilsēta, kurā atradīsiet 
viesnīcas jebkurai gaumei; tie 
ir kalni, mežonīga daba un gru-
zīnu atvērtība, emociju un vies-
mīlīgas uzmanības dāsnums. 
Turklāt, ja vēlaties padomu 
maršruta plānošanā, varat vēr-
sties mūsu pašu Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības no-
daļā, kur palīdzēs sazināties ar 
sadraudzības partneriem Bor-
žomi pašvaldībā.  

Dz. StrADiņA,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina radīt 
kopīgu 
lielformāta 
gleznu
Pilsētas svētku ietvaros 
ikviena Madonas 
ģimene aicināta 
piedalīties pasākumā 
– lielās kopgleznas 
“Ģimenes fotoalbums” 
radīšanā, kas vairākās 
Latvijas pilsētās tiek 
realizēts, pateicoties 
“Latvijas Goda ģimenes 
apliecības “3+ Ģimenes 
karte”” atbalstam. 

Pasākums notiks 4. jūni-
jā no plkst. 11.00 līdz plkst. 
14.00 Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolas telpās. Aktivi-
tāti vadīs mākslinieces Kristī-
ne Šulce un Danute Vēze.

Šāda veida pasākumi par 
godu Ģimenes dienai notika 
arī Rīgā, Jelgavā, Liepājā un 
Līvānos. 

Pasākumus organizē valsts 
atbalsta programma “Latvijas 
Goda ģimenes apliecība “3+ 
Ģimenes karte”” un Latvijas 
vecāku organizācija “Mamma-
muntetiem.lv”.

“Daudzbērnu ģimenēm 
valsts nodrošina atlaižu kar-
ti “3+ Ģimenes karte”, kas 
ir pirmā valsts atbalsta prog-
ramma, ar kuru iespējams sa-
ņemt atlaides dažādām precēm 
un pakalpojumiem, tai skai-
tā daudzveidīgu izklaides vie-
tu apmeklējumiem, ko piedāvā 
programmas atbalstītāji – uz-
ņēmēji, kas ir sociāli atbildīgi 
un ar savu atbalstu ir pievieno-
jušies programmai.

Latvijas Goda ģimenes 
apliecība “3+ Ģimenes 
karte”

Tā ir valsts veidota atbal-
sta programma, ko īsteno Sa-
biedrības integrācijas fonds 
daudzbērnu ģimenēm, kas rei-
zē kalpo arī kā apliecinošs do-
kuments tam, ka ģimenē aug 
vismaz trīs bērni, to skaitā au-
džuģimenē ievietoti un aizbild-
nībā esoši bērni. 

Par daudzbērnu ģimenes 
bērnu uzskatāma arī pilngadī-
ga persona, kas nav sasniegu-
si 24 gadu vecumu, ja tā iegūst 
vispārējo, profesionālo vai aug-
stāko izglītību. 

Šīs kartes īpašniekiem ir 
iespēja saņemt atlaides, iz-
mantojot pakalpojumus, ku-
rus piedāvā valsts un privātie 
uzņēmumi Latvijā. Pieteikties 
kartei iespējams vietnē www.
godagimene.lv, sadaļā Piesa-
kies kartei.

Boržomi minerālūdens rūpnīcā delegācijas vadītājs Andrejs Ceļapīters saņēma retu dāvinājumu – vēsturiskā 
iepakojumā noformētu Boržomi minerālūdeni.
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1. maijs – 1. oktobris – tūrisma 
akcija “Lubāna ezera noslēpumi 
2016”. Šovasar ceļotājus aici-
nām iesaistīties tūrisma akcijā 
un apceļot Latvijas lielākā eze-
ra Lubāna apkārtni. Ir sagata-
vota tūrisma akcijas brošūra ar 
Lubāna ezera apkārtnes tūris-
ma piedāvājumu Madonas, Rē-
zeknes, Lubānas, Varakļānu, 
Balvu un Rugāju novados.

Ja būsiet apciemojuši vis-
maz 5 akcijas objektus (pēc 
savas izvēles no kopskaitā 26 
piedāvātajiem), varēsiet pie-
dalīties loterijā un laimēt kā-
du no 30  balvām. Savukārt 
1. oktobrī gaidīsim ciemos uz 
akcijas noslēguma pasāku-
mu. Brošūra pieejama Lubā-
na ezera apkārtnes tūrisma 
vietās un Madonas Tūrisma 
informācijas centrā. Vairāk 
– www.visitmadona.lv vai pa 
tel. 29130437 (Sanita Soma).

12. jūnijs – tūrisma diena “Bar-
kavas pagasta ekspedīcija”. Tik-
šanās ar putnu pētnieku Uģi 
Bergmani, savvaļas putnu re-
habilitācijas stacijas apska-
te, savdabīgais Lubāna ezera 
dienvidu krasts, ciemošanās 
Barkavas baznīcā, Barkavas 
arodvidusskolā, kooperatīvā 

“Barkavas arodi” un uzņēmu-
mā “Saukas kūdra”. Vairāk – 
www.visitmadona.lv vai pa tel. 
29130437 (Sanita Soma).

19. jūnijs – “Peonijas svētki”. 
Ekskursija pa peoniju dārzu, 
konsultācijas peoniju audzēša-
nā, stādu tirdziņš, J. Seiksta ke-
ramikas nodarbības, muzicējo-
šās Igauņu ģimenes koncerts 
u.c. Norises vieta – Kalsna-
vas arboretums. Vairāk pa tel. 
28380280 (Jānis Zīliņš). 

10. jūlijs – Veloekskursija “Gar 

Aiviekstes krastiem” (30 km). 
Sākam Stalidzānos, ciemoja-
mies O. Kalpaka “Liepsalās”, 
“Jaunkalējos” (mājas maize, ai-
tas), “Rozās” (strausi un māj-
putni), mūs gaidīs bijušās Mei-
rānu muižas stāsti, atpūta pie 
Aiviekstes un Visagala eze-
ra. Velogids, velonoma, trans-
ports no Madonas. Vairāk – 
www.visitmadona.lv vai pa tel. 
29130437 (Sanita Soma).

23–24. jūlijs Lubāna mitrāja in-
formācijas centra atvērto durv-
ju dienas. Radošās nodarbības, 

Vasaras tūrisma pasākumi

Muzeju naktij  
21. maijā, kad Latvijā 
savu programmu 
piedāvāja ap 150 
muzeju, tika dots 
atslēgas vārds “Durvis”.

Tā bija iespēja ieraudzīt, uz-
zināt, satikt, meklēt un atrast. 
Muzejā tas ir aizgājušais laiks, 
par ko liecina fotogrāfijas, do-
kumenti, priekšmeti, sīklietas 
vai tikko paceļami objekti.

Viens no Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzeja 
pasākumiem bija etnogrāfijas 
un sadzīves priekšmetu krā-
tuves atvēršana bijušajā Sar-
kaņu skolā, lielajā ēkā. Piecas 
telpas jau ir iekārtotas, lai krā-
juma apmeklētāji varētu izstai-
gāt un skatīt, kas katrā no tām 
glabājas. 

1. stāvā var iepazīties ar 
amatnieku – kurpnieka, kalē-
ja, mucinieka, ādmiņa un citu 
– darba rīkiem un gatavotajām 
lietām. 

2. stāvā izvietota mēbeļu 
kolekcija, izveidota 19. gs. bei-
gu un 20. gs. sākuma zemnieku 
istaba un parādīts 1920.–1950. 
gadu istabas iekārtojums, kurā 
izmantotas pūra mēbeles, kas 
ir amatnieka darinājums kāzu 
dāvanai. Vēl šajā stāvā gaida iz-
stāde – tikšanās ar  sarkanie-
šiem – kultūras darbiniekiem: 
kordiriģentu, komponistu un 
pedagogu Valdi Breģi, teāt-
ra un kino aktrisi Olgu Dre-
ģi, dzejnieku Viktoru Eglīti un 
mūzikas zinātnieku Jēkabu Vī-
toliņu.

3. stāvā skatāma etnogrāfi-
jas un sadzīves priekšmetu ko-
lekcija. Te izvietoti graudu ie-
gūšanai un maizes cepšanai 
nepieciešamie darbarīki.  Šajā 
telpā sagrupēti arī priekšme-
ti aizdara gatavošanai un da-
žādas citas ikdienā vajadzīgas 
lietas.

Savu kārtu gaida gan 
aptie kas, gan ar mežsaimnie-
cību un biškopību, mēriem un 
tvertnēm, auduma iegūšanu 
saistītu priekšmetu telpas. 

Etnografijas un sadzīves 
priekšmetu izvietošana atklā-
tajā krājumā paver iespēju ap-
meklētājiem redzēt un izzināt  
tos priekšmetus, kuri līdz šim 
nav bijuši izmantoti muzeja 
ekspozīcijā un izstādēs. Krā-
tuvē izvietoto pētnieciskajam 
darbam varēs izmantot sko-
lēni, studenti, amatnieki, ik-
viens interesents.

ineSe SuDāre,
etnogrāfijas un sadzīves 

priekšmetu krājuma glabātaja  

Domājot par grāmatu 
„Pieskārieni Madonas pusei” 
– velti pilsētai, pārskatījām 
novadpētniecības krājumu, 
aprīlī uzrunājām savējos 
tuvu un tālumā, aicinājām 
iesaistīties Labo vārdu pastā 
Madonai, aizdomāties, ka 
ir tāda vieta uz pasaules, 
kas nozīmē mazliet vairāk 
par ikdienas steigu, 
darba rūpēm, vienkāršu 
valodošanu, aicinājām atsūtīt 
savu vēstījumu: vēlējumu, 
atmiņu mirkli  vai dzejoli 
pilsētai.

Apzinājām preses izdevu-
mu, interneta vietņu adreses 
savējiem svešumā, griezāmies 
ar lūgumu ievietot bezmaksas 
informāciju par mūsu ieceri, 
lai uzrunātu madoniešus Aus-
trālijā, Amerikā, Kanādā, Ei-
ropā. Priecājāmies par apstip-
rinošām vēstulēm informācijas 
publiskošanai un laba vēlēju-
miem. Logo ar vēstījumu, ka 
pilsētai šogad 90, aizceļoja in-
terneta vietnēs ar krāsainu un 
spilgtu akcentu. Madona – at-
pazīstamāka, svarīga, emocio-
nāli uzrunājoša.

Pie mums sāka atceļot do-
mas, vārdi, sajūtas. Piem.: „Ma-

dona mana, Latvijas pērle–/ 
jaunības pilsēta zaļā,/ mans 
patvērums, stiprums un balsts;/ 
Madona – mana pasaule mazā,/ 
kur patverties tad, kad dvēselei 
salst!” – Mārīte Bērziņa-Rozī-
te, Dobele; „Acīm tālu, tālu –/ 
sirdij mūžam tuvu... Sirsnīgi 
sveicu Madonu un tās novadu 
90. gada svētkos. Novēlu sadar-
bību un saticību ikvienā kopī-
gā darbā Latvijai daiļai 
– ticībā svētai!” – Jā-
nis Briedis, Toron-
to – Kanāda; „Ma-
dona un mīlestība 
sākas ar vienādu 
burtu. Sakritība? 
Es tā nedomāju... 
Mīlestība Madonā 
un Madonas mīlestī-
ba. Lai tā būtu vēl 90 un 
vairāk gadus!” – Rūta Putni-
ņa, Madona.  

Labo domu un vārdu pasts 
kārtu kārtām nu vienuviet. 
Pieskārieni, acu skati un atvē-
lēti mirkļi – noskaņu ceļojums, 
kam jāļaujas.

Paralēli notika Madonas 
novada bibliotēkas izsludināts 
fotokonkurss „Mana mīļākā 
vieta Madonā”. Tika iesnieg-
tas 32 fotogrāfijas. Balsojums 
nebija uzticēts kādai profesio-
nālai žūrijai, bet bija demokrā-
tisks – par fotogrāfijām balsoja 
fotoizstādes apmeklētāji. Izstā-
de būs aplūkojama bibliotēkas 
konferenču zālē līdz 10. jūni-
jam. 1. vietu fotokonkursā ie-
guva Vairis Punzulis ar foto-
grāfiju, kurā redzama Madonas 
pilsētas 2. vidusskola. 2. vietu 
ieguva Aina Pidika ar foto-
grāfiju, kurā vasarīgās noska-

ņās redzama bibliotēka. 3. vieta 
šoreiz Andai Kurzemniecei, 
viņas fotogrāfijā redzams Sa-
ieta laukums mēnesnīcā. Fo-
tokonkursā tika piešķirtas arī 
divas veicināšanas balvas. Tās 
tika piešķirtas Ainai Kara-
vaičukai  un Oļģertam Sku-
jam. Nolikumā tika minēts, ka 
fotogrāfijas var tikt izmantotas 
publicitātei. Jaunajā grāmatā 

ievietota daļa no tām.
Skolēniem bi-

ja iespēja piedalī-
ties eseju konkur-
sā „Madona vakar, 
šodien, rīt”. Patī-
kami pārsteidza 
izdoma, salīdzinā-

jumi, aprakstošais, 
bet individuālais ska-

tījums, netradicionālu 
formu pielietojums. 

Mazākos bērnus aicinājām 
piedalīties zīmējumu konkursā 
„Mana Madona”. Paldies jāteic 
mazajām ačelēm un rociņām, 
kas mēģināja atspoguļot pilsētā 
pamanīto un sev svarīgo. Zīmē-
jumi apskatāmi bibliotēkas fo-
ajē iekārtotā izstādē.      

Grāmatā „Pieskārieni Ma-
donas pusei” apkopoti 16 auto-
ru 37 dzejoļi Madonai, skolēnu 
eseju konkursa 11 dalībnieku 
rakstīto tekstu fragmenti, laba 
vēlējumi pilsētai un madonie-
šiem, kas atceļojuši gan Labo 
vārdu pastā Madonai, gan ie-
rakstīti novada bibliotēkas Vie-
su grāmatā, ievietota daļa no  
fotokonkursa fotogrāfijām un 
bērnu zīmējumiem.         

3. jūnijā no plkst. 10.00 
līdz 14.00, Madonas pilsētas 
svētku ietvaros, Madonas 

novada bibliotēkā un zaļa-
jā zonā pie bibliotēkas ēkas 
notiks pasākums „Madona 
pasaulē, pasaule Madonā”: 
izaugsme un iespējas – ra-
došas aktivitātes, uz kurām 
aicinām ikvienu interesen-
tu, bērnus, jauniešus, mam-
mas un tētus!

Pulksten 10.00 paredzēta 
pasākuma atklāšana, kā arī li-
terārās jaunrades un zīmējumu 
konkursa uzvarētāju apbalvo-
šana.

Pulksten 11.00 apmeklē-
tājus priecēs Madonas Bērnu 
un jauniešu centra leļļu teātra 
„Delveri”  uzvedums „Gotiņa 
parastā”.  

No 11.00 līdz 12.30 būs ra-
došās aktivitātes četrās darbnī-
cās: Rakstums, kurā siesim, 
pīsim un tīsim; Brīnums – strā-
dāsim veiklo pirkstiņu darbnī-
cā, Gardums –  iepazīsim da-
žādos pārtikas produktus un 
mūsu novada pārtikas ražotā-
jus; Drošums – vērosim Zemes-
sardzes 25. kājnieku bataljona 
demonstrējumus un piedalīsi-
mies sportiskās aktivitātēs. 

Pulksten 12.30 baudīsim 
Spēka zupu Madonai. 

Pulksten 13.00 bibliotēkā 
tiks atvērta grāmata „Pie-
skārieni Madonas pusei”.

Bibliotēkas foajē monito-
rā būs aplūkojama Oļģerta 
Skujas digitālā fotoizstāde 
„Mana dona – Madona”. 

Bērnu literatūras nodaļā vi-
su jūniju varēsiet aplūkot In-
gunas Radziņas leļļu izstā-
di.  

              SArMīte rADiņA

Pieskārieni Madonas pusei Veram  
muzeja  
krātuves durvis  
Sarkaņu skolā

Veltī
jums

 

Madonai

māla darbnīca, orientēšanās, al-
pīnisma trasīte, laivošana, kon-
certs ar Kārli Kazāku, nakts-
tauriņu vērošana, laivu 
brauciens uz Akmeņsalu. Vairāk 
– www.vi sitmadona.lv vai pa tel. 
29234956 (Līga Dreiškina).

13. augusts – Veloekspedīcija 
ģimenēm ar bērniem „Klānu 
meklējumi!”. Velobrauciens 
ar ekspedīcijas garšu Lubā-
na ezera apkārtnē, Degum-
nieku un Lubāna apkārt-
nes laukos un līdzenumos, 
meklējot atbildes uz jautā-
jumu „Kas ir klāni?”. Vairāk 
– www.visitmadona.lv vai pa 
tel. 29234956 (Līga Dreiški-
na).

14. augusts – “Melleņu svēt-
diena”. Pasākums notiks Ves-
tienas pagasta “Jāņkalnos”. 
Programmā ekskursija pa 
saimniecības ogu dārzu un pār-
strādes cehu, melleņu lasīšana, 
melleņu produkcijas tirdziņš 
(ogas, stādi, konfektes, ievārī-
jumi, sulas, vīni, saldējums), 
muzikālas noskaņas un izklai-
des. Vairāk – www.visitmado-
na.lv vai pa tel. 26395710 (Ilze 
Riekstiņa).

SAnitA SOMA
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Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisija 
(SPrK) 5. maijā 
apstiprinājusi AS 
“Sadales tīkls” iesniegto 
elektroenerģijas sadales 
sistēmas pakalpojumu 
tarifu (sadales tarifu) 
līdzsvarošanas projektu. 
Plānots, ka līdzsvarotie 
tarifi varētu stāties 
spēkā ar 2016. gada 1. 
augustu, tādējādi pirmos 
rēķinus atbilstoši SPrK 
pieņemtajam tarifu 
projektam klienti no 
elektrības tirgotājiem 
saņems septembra 
sākumā. 

Līdzsvarotie sadales tari-
fi lielākajai daļai mājsaimnie-
cību par 22% samazinās elek-
troenerģijas piegādes maksu, 
vienlaikus ieviešot fiksētu 
maksu par pieslēguma nodro-
šināšanu neatkarīgi no elek-
troenerģijas patēriņa apjoma. 
Aptuveni 700 tūkstošiem māj-
saimniecību šādas izmaiņas 
elektrības gala rēķinu būtiski 
neietekmēs vai tas pat samazi-
nāsies. Savukārt juridiskajiem 
klientiem sadales tarifu struk-
tūra tiks līdzsvarota, samazi-
not elektroenerģijas piegādes 
maksu un palielinot no pieslē-
guma jaudas atkarīgo fiksē-
tās maksas īpatsvaru. Rezul-
tātā juridiskajām personām, 
kas efektīvi izmanto pieslēgu-
ma jaudu, kopējais rēķins par 
elektroenerģiju nemainīsies 
vai samazināsies.

“Regulatora lēmums aplieci-
na, ka AS “Sadales tīkls” sada-
les tarifos iekļautās elektrotīk-
lu uzturēšanas un atjaunošanas 

izmaksas ir ekonomiski izsvēr-
tas un tarifu līdzsvarošana ir 
nepieciešama un pamatota. 
Līdztekus bojājumu skaita un 
elektroenerģijas piegādes pār-
traukumu samazināšanai un 
pieslēguma jaudas izmanto-
šanas efektivitātes veicināša-
nai, sadales tarifu struktūras 
līdzsvarošana palīdzēs 
mazināt nevienlī-
dzību ikmēneša iz-
maksu ziņā starp 
klientiem. Tas no-
zīmē, ka turpmāk 
tiem, kas tērē elek-
trību,  vairs nebūs 
jāmaksā arī par tiem, kas 
to netērē, bet kuriem tik un tā 
mums ir jānodrošina elektro-
enerģijas pieslēgums, nepār-
traukta elektrības piegāde un 
skaitītāju apkalpošana,” uz-
sver AS “Sadales tīkls” valdes 
priekšsēdētājs Andis Pinkulis.

Šobrīd aptuveni 120 000 
klientu objektu ir tā dēvētie 
„nulles” un ļoti zema patēri-
ņa pieslēgumi, turklāt pretē-
ji mītiem un pieņēmumiem tie 
neatrodas tikai lauku reģio-
nos – puse no šiem objektiem 
ir dzīvokļi pilsētās. Gaisvadu 
elektrolīniju kopgarums līdz 
šiem objektiem ir ap 3 000 km. 
Lai nodrošinātu efektīvu elek-
trotīklu un iekārtu darbību, 
arī šīs elektrolīnijas līdz “tuk-
šajiem” pieslēgumiem ir sav-
laicīgi jāatjauno un pastāvīgi 
jāuztur darba kārtībā. Tās ir 
būtiskas izmaksas AS “Sada-
les tīkls”, kuras pašlaik sedz 
tikai tie, kas patērē elektro-
enerģiju.

Esošajos sadales tarifos ir 
ietvertas elektroenerģijas pie-
gādes izmaksas, un turpmāk 
visiem iedzīvotajiem līdzšinējā 
pakalpojuma cena par elektro-
enerģijas sadali veidosies no 2 
daļām: nelielas fiksētas ikmē-

neša maksas par pieslēguma 
nodrošināšanu un samazinā-
tas cenas par elektroenerģijas 
piegādi atbilstoši patērētajām 
kilovatstundām. Lielākajai da-
ļai mājsaimniecību kopējais rē-
ķins par elektroenerģiju bū-
tiski nemainīsies, lietotājiem, 

kas elektroenerģiju patērē 
efektīvi, gala elektrī-

bas rēķins pat sama-
zināsies, savukārt 
tā sauktajiem „0” 
pieslēgumiem, kas 
elektroenerģiju ne-

patērē, vai neefek-
tīvajiem patērētājiem 

būs rēķina pieaugums.
Piemēram, mājsaimniecī-

bām vienfāzes pieslēgumos, 
kurās elektroenerģija netiek 
patērēta, turpmāk rēķins pie-
augs par fiksēto mēneša mak-
su 1,50 eiro (ietverot PVN). 
Savukārt pie salīdzinoši maza 
elektroenerģijas patēriņa – 85 
kilovatstundas (kWh) mēnesī 
– kopējais rēķins pieaugs par 
0,13 eiro. Pie 115 kWh patēri-
ņa mēnesī, gala rēķins sama-
zināsies par 0,21 eiro, bet ar 
patēriņu 300 kWh mēnesī ko-
pējais rēķins samazināsies par 
2,97 eiro mēnesī. 

Mājsaimniecībām trīsfā-
žu pieslēgumos fiksētās ikmē-
neša maksas apjoms būs at-
karīgs no pieslēguma jaudas. 
Piemēram, 20A trīsfāžu pie-
slēgumos, kuros elektroener-
ģija netiek patērēta, turpmāk 
rēķins pieaugs par fiksēto mē-
neša maksu 4,84 eiro (ietverot 
PVN). Savukārt ar salīdzino-
ši mazu elektroenerģijas patē-
riņu – 100 kWh mēnesī – ko-
pējais rēķins pieaugs par 3,35 
eiro. Ar patēriņu 400 kWh mē-
nesī gala rēķins samazināsies 
par 1,13 eiro, bet pie elektrības 
patēriņa 600 kWh kopējais rē-
ķins samazināsies par 4,10 ei-

ro mēnesī. 
Sadales tarifiem, saskaņā 

ar kuriem iedzīvotāji un uzņē-
mumi norēķināsies atbilstoši 
elektrotīkla pieslēguma jaudai 
un patēriņam, ir jāsedz elek-
trotīkla uzturēšanas un atjau-
nošanas izmaksas. Ilgtspējīga 
tīkla attīstības minimālā pra-
sība ir  to modernizēt atbilsto-
ši klientu vajadzībām un katru 
gadu pilnībā atjaunot vismaz 
2% no kopējā elektrotīkla ap-
joma. Tādējādi tiek uzlabota 
valsts elektroapgādes kvalitāte 
un nodrošināta elektrības pie-
gādes nepārtrauktība.  Ik ga-
du nepieciešams rekonstruēt 
un atjaunot elektrolīnijas vidē-
ji 1600 km garumā. Tas ir mi-
nimālais apjoms, kuru AS “Sa-
dales tīkls” ir izstrādājis kā 
kompromisa variantu starp ie-
dzīvotāju un uzņēmumu mak-
sātspēju un objektīvu nepiecie-
šamību tīkla atjaunošanā, lai 
līdz 2024. gadam sasniegtu ES 
vidējo elektroapgādes drošuma 
un kvalitātes līmeni.  

“Tas, cik daudz un efektī-
vi investējam elektrotīkla pār-
būvē šobrīd, noteiks, kāda būs 
elektroapgādes kvalitāte un iz-
maksas turpmākajos 30-50 ga-
dos, jo tas ir laiks, kādu vidē-
ji kalpo elektrotīkla elementi. 
Iegūtie līdzekļi no jaunajiem, 
līdzsvarotajiem tarifiem ļaus 
efektīvāk un mērķtiecīgāk mo-
dernizēt “padomju laika man-
tojuma tīklu”, kas vēl veido 
50% no valsts kopējā elektro-
tīkla. Tas vairs neatbilst ne 
klientu vajadzībām un pra-
sībām pēc kvalitatīvas elek-
troenerģijas piegādes, ne arī 
iedzīvotāju apdzīvotības blīvu-
mam un elektroenerģijas pa-
tēriņa apjomam – tur, kur bija 
padomju saimniecības un lie-
las rūpnīcas, šobrīd bieži vien 
vairs ir tikai pamestas ēkas, 

bet kādreizējo pļavu vietā pie-
pilsētās tagad ir plaši jauno 
projektu ciemati vai arī attīstī-
jusies uzņēmējdarbība,” norā-
da A. Pinkulis.

Informatīvie pasākumi par 
gaidāmajām tarifu struktūras 
izmaiņām veikti jau kopš ta-
rifu projekta iesniegšanas Sa-
biedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijā gada sākumā, 
un tiks turpināti līdz pat līdz-
svaroto tarifu spēkā stāšanās 
brīdim, lai mājsaimniecības 
un juridiskās personas, īpa-
ši reģionos, informētu par ta-
rifu līdzsvarošanas ietekmi uz 
elektrības gala rēķinu. Pare-
dzams, ka klientus par rēķina 
izmaiņām informēs arī elek-
troenerģijas tirgotāji.

Lai sniegtu informāciju par 
plānotajām izmaiņām sadales 
tarifos, šā gada februārī un 
martā AS “Sadales tīkls” vadī-
ba tikās ar lielāko elektroener-
ģijas patērētāju pārstāvjiem: 
Latvijas tirdzniecības un rūp-
niecības kameru, Latvijas Pen-
sionāru federāciju, Lauksaim-
nieku organizāciju sadarbības 
padomi, Latvijas Pašvaldību 
savienību, Latvijas Patērētāju 
interešu aizstāvības asociāciju 
un Būvmateriālu ražotāju aso-
ciāciju.

AS “Sadales tīkls” ir elek-
trotīkla uzturētājs un attīs-
tītājs Latvijā, kas nodrošina 
elektroenerģijas piegādi vairāk 
nekā vienam miljonam klien-
tu objektu visā Latvijas terito-
rijā, un elektroenerģijas sada-
les tīklu kopgarums ir gandrīz 
95 000 kilometru.

tAtjAnA SMirnOVA, 
AS “Sadales tīkls”  

komunikācijas speciāliste 
tālr. 67728823 

tatjana.smirnova@ 
sadalestikls.lv

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija apstiprina 
izmaiņas sadales sistēmas pakalpojumu tarifos

22. aprīlī Madonā 
norisinājās novada 
uzņēmēju forums un 
tā ietvaros dalībnieki 
iepazinās ar biznesa 
inkubatora „ideju cehs”, 
kurš darbu uzsāks šī 
gada 1. jūnijā, telpām. 

Biznesa inkubatora „Ideju 
cehs” mērķis ir tuvāko gadu lai-
kā kļūt par centrālo pulcēšanās 
vietu jaunajiem uzņēmējiem, 
kur, sanākot kopā, tiktu radītas 
jaunas idejas, attīstīti jau esošie 
uzņēmumi, kā ar izveidota vide 
jaunu uzņēmumu tapšanai  un 
uzņēmēju piesaistei. 

Inkubators būs Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) filiāle Madonas reģionā, 
padarot Madonu par vienu no 
trim reģionālās nozīmes centru 
pilsētām, kurā biznesa inkuba-
tors darbosies pastāvīgi. 

Inkubators būs vieta Mado-

nas novada jaunajiem uzņēmē-
jiem, kur sanākt kopā, strādāt 
ikdienā un saņemt pakalpoju-
mus sava uzņēmuma attīstī-
šanai. Līdz 2020. gadam jau-
najiem uzņēmējiem visā valstī 
iezīmēts atbalsts 25,76 miljonu 
eiro apmērā. Tā ietvaros inku-
batorā esošie uzņēmēji varēs:

• Nomāt telpas ar līdz 50% 
lielu atbalstu;

• Strādāt bez maksas labie-
kārtotā darbavietā inkuba-
tora telpās (Open Office);

• Saņemt finansiālu grantu 
līdz 10000 EUR;

• Saņemt juridiskos, grā-
matvedības u.c. pakalpoju-

Biznesa inkubators jaunajiem uzņēmējiem
mus ar ES fondu atbalstu;

• Saņemt profesionālas kon-
sultācijas savas uzņēmēj-
darbības atbalstam, pie-
saistīt mentorus;

• Prototipēt, patentēt, ser-
tificēt un reģistrēt savus 
produktus ar ES fondu at-
balstu;

• Piedalīties mācībās, semi-
nāros un meistarklasēs, 
kas norisināsies “Ideju ce-
hā” un citos Latvijas biz-
nesa inkubatoros;

• Atrast IT risinājumus sa-
vam biznesam.

Bez inkubatora funkcijas 
“Ideju cehs” pildīs arī LIAA fi-
liāles funkciju, līdz ar to būs ie-
spējams saņemt konsultācijas 
arī citās LIAA administrētajās 
programmās, piemēram, atbal-
stu dalībai izstādēs, eksporta 
tirgus izpētei u.c.

Inkubatorā piedalīties varēs 
jebkurš uzņēmums līdz 2 gadu 
vecumam, kā arī fiziskas perso-
nas, kuras vēlas attīstīt savas 

AS “Swedbank” galvenais ekonomists Mārtiņš Kazāks uzņēmēju foruma 
ietvaros runā par pasaules un Latvijas ekonomikas tendencēm.

idejas, bet uzņēmumu nav di-
binājušas. Pēc pieteikšanās in-
kubatorā, uzņēmuma pieteiku-
mu izvērtēs komisija, savukārt 
fizisku personu dalību apstip-
rinās inkubatora vadītājs. Pēc 
uzņemšanas inkubatorā kat-
ram uzņēmumam tiks izstrā-
dāta attīstības stratēģija un no-
sprausti mērķi, kas jāsasniedz, 
esot inkubatorā. 

Biznesa inkubators „Ideju 
cehs” atrodas Blaumaņa ielā 3, 
Madonā. Informācija par bizne-
sa inkubatoru programmu un 
LIAA pakalpojumiem pieejama 
www.liaa.gov.lv.

Vairāk informācijas par Ma-
donas “Ideju cehu’’ un iespējām 
tajā iesaistīties sniegs Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīs-
tības nodaļas vadītājs Romāns 
Hačatrjans,  tel. 27843665, e-
pasts: romans.hacatrjans@ma-
dona.lv. 

uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļa
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jau vēstījam, ka 
pagājušā gada pavasarī 
Madonas slimnīcas 
dzemdību nodaļa saņēma 
mērķa ziedojumu no 
mecenāta 155000 eiro 
apmērā dzemdību 
nodaļas renovācijai un 
pakalpojumu kvalitātes 
uzlabošanai. 

Veikti visi sagatavošanās 
darbi, lai varētu uzsākt reno-
vāciju. Šis ziedojums tiks iegul-

dīts dzemdību nodaļas ventilā-
cijas sistēmas rekonstrukcijā, 
skaņu izolācijas uzlabošanā, kā 
arī kosmētiskajā remontā. At-
tiecīgi tiek domāts arī par jau-
nu mēbeļu un sadzīves aprīko-
juma iegādi palātās. 

Sakarā ar gaidāmo renovā-

ciju Madonas slimnīcas dzem-
dību nodaļa no jūnija sākuma 
līdz augusta beigām būs slēgta. 

Lai uzzinātu topošo un esošo 
vecāku viedokli par to, kas bū-
tu nepieciešams dzemdību no-
daļai, pērn tika veikta interneta 
aptauja, kurā piedalījās vairāk 
nekā 100 respondentu. Lielāko-
ties vēlmes sakrīt – skaņas izo-
lācija, modernāks un mājīgāks 
interjers, dušas telpu uzlaboša-
na, gultas, skapji un pārtinamie 
galdi. Sienas vēlas redzēt priecī-
gākās krāsās un ar zīmējumiem. 
Aptaujātās personas uzsvēra, ka 
tikšanās telpa ir novecojusi un 

tai nepieciešamas pārmaiņas. 
Tāpat mammas priecātos, ja is-
tabiņās būtu TV, radio un inter-
nets. Iespēju robežās šie ieteiku-
mi tiks ņemti vērā. 

Savukārt rudenī no Mado-
nas slimnīcas telpām uz Mār-
cienu tiks pārcelts pansionāts, 
tādējādi atbrīvojot aptuveni 
400 m2 plašas telpas, kas ne-
pieciešamas slimnīcas funkci-
ju veikšanai. Plānots, ka telpās 
atradīsies ambulatorie pakal-
pojumi, rehabilitācijas nodaļa, 
dienas stacionārs, kā arī nakš-
ņošanas iespēja pacientiem, 
kuri netiek stacionēti. 

Domājot par 
autovadītāju un 
iedzīvotāju drošību, 
vairākos krustojumos 
Madonā uzstādīti 
satiksmes spoguļi.

Tie atrodas Dārza un Blau-
maņa ielas krustojumā, Sko-
las ielas un Valdemāra bulvāra 
krustojumā, Lazdonas un Avo-
tu ielas krustojumā (2 gab.), 
Lazdonas un Zaļās ielas krus-
tojumā, pretī izbrauktuvei no 
katoļu baznīcas Liepājas ielā, 
kā arī pretī izbrauktuvei no 
stāvlaukuma, kas atrodas bla-
kus veikalam „Ādere” (Rīgas 
ielā 2).

Šie krustojumi ir grūtāk 
pārredzami un sarežģīti iz-
braucami. Satiksmes spogulis 
ievērojami paplašina redzes 
loku krustojumā. Kopā pilsētā 
uzstādīti 7 satiksmes spogu-
ļi un to izmaksas ar uzstādī-
šanu ir 2292,19 eiro. Uzstādī-
šanas darbus veica SIA „Heta 
Būve”. 

Tāpat Madonā uz Raiņa ie-
las pirms gājēju pārejas, kas 
atrodas Raiņa ielas un Val-
demāra bulvāra krustoju-
mā, virzienā no PII „Saulīte” 
tiks uzstādīts ātruma mērītājs 
(braukšanas ātruma attēloša-
nas LED displejs), kā mērķis 
ir informēt autovadītājus par 
viņa braukšanas ātrumu kon-
krētajā ceļa posmā un veicināt 
atļautā braukšanas ātruma ie-
vērošanu. 

Ierosinājumus – kur vēl pil-
sētā nepieciešams stiprināt 
satiksmes drošību, sūtiet uz 

Pilnveido satiksmes drošību pilsētā

Piedaloties Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā projek-
tu konkursa aktivitātē „Zivju 
resursu pavairošana un atražo-
šana publiskajās ūdenstilpnēs, 
kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilp-
nēs, kas ir valsts vai pašvaldī-
bu īpašumā” tiks pavairots un 
atjaunots zivju resurss 6 nova-
da ūdenstilpnēs.  

Kāla ezerā (Vestienas pa-
gastā) plānots ielaist  20000 lī-
daku mazuļu. Projekta kopē-
jās izmaksas ir EUR 3500, t.sk. 
Zivju fonda finansējums – EUR 

2500, Vestienas pagasta pārval-
des finansējums – EUR 500 un 
biedrības „Kāla ezera padome” 
– EUR 500.

Mārcienas pagasta Labo-
nes ezerā plānots ielaist 2500 
līdaku mazuļu. Projekta kopē-
jās izmaksas ir EUR 792,79, 
t.sk. Zivju fonda finansējums – 
EUR 592,72; Mārcienas pagas-
ta pārvaldes finansējums EUR 
200. 

Rāceņa ezerā plānots ielaist 
3500 līdaku mazuļu. Projekta 
kopējās izmaksas EUR 1067,22 
t.sk. Zivju fonda finansējums – 

EUR 667,22, Lazdonas pagasta 
pārvaldes finansējums – EUR 
300 un ezera apsaimniekotāja 
biedrības „Madonas makšķer-
nieku biedrība” finansējums – 
EUR 100. 

Aronas pagasta Lielā Līde-
ra ezerā plānots ielaist 10000 
zandartu mazuļu. Projekta ko-
pējās izmaksas ir EUR 2480,50 
t.sk. Zivju fonda finansējums – 
EUR 1780,50; Aronas pagasta 
pārvaldes finansējums – EUR 
200 un ezera apsaimniekotāja 
SIA „Lielais Līderis” finansē-
jums – EUR 500. 

Mētrienas pagasta Odzie-
nas ezerā plānots ielaist 4800 
līdaku mazuļu. Projekta kopē-
jās izmaksas ir EUR 1463,62; 
t.sk. Zivju fonda finansējums 
– EUR 1263,2; Mētrienas pa-
gasta pārvaldes finansējums – 
EUR 200.

Ošupes pagasta Lubāna 
ezerā plānots ielaist 28000 lī-
daku mazuļu. Projekta kopē-
jās izmaksas ir EUR 8297,21 
t.sk. Zivju fonda finansējums 
– EUR 6000, Ošupes pagasta 
pārvaldes finansējums – EUR 
2297,21.

tiks palielināts zivju resurss sešās Madonas novada ūdenstilpnēs

eS fondu aktivitātēm 
uzņēmējdarbības un 
energoefektivitātes 
veicināšanai 2014.–2020. 
gadam iezīmēti 464,55 
miljoni eiro, no kā 
aptuveni 150 miljoni 
– energoefektivitātes 
uzlabošanai dzīvojamās 
ēkās.  

Ar noteikumiem, informā-
ciju par projekta sagatavoša-
nu un iesniegšanu, kā arī citu 
noderīgu informāciju energo-
efektivi tātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājās var iepazīties www.
altum.lv. 

Pašvaldības palīdzība

Dzīvojamo māju energoefek-
tivitātes atbalstāmie pasākumi 
ir energoaudita veikšana, teh-
niskās apsekošanas veikšana, 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas tāmes sastādīšana, 
vienkāršotās renovācijas teh-
niskās dokumentācijas izstrā-
dāšana atbilstoši energoaudita 
atskaitē minētajiem pasāku-
miem. Līdzfinansējums energo-
efek ti vi tātes pasākumiem tiek 
piešķirts dzīvojamās daudzdzī-
vokļu mājas energoaudita veik-
šanai līdz 50% no izmaksām, 
tehniskās apsekošanas veik-
šanai līdz 50% no izmaksām, 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanas tāmes sastādīšanai 
līdz 50% no izmaksām un vien-
kāršotās renovācijas tehniskās 
dokumentācijas izstrādāšanai 
līdz 50% no izmaksām.

Noteiktais pašvaldības līdz-
finansējums katrai daudzdzī-
vokļu dzīvojamai mājai var 
tikt piešķirts vienu reizi.  

Ja minētie pasākumi pilnā 
apmērā jau ir tikuši finansē-
ti vai līdzfinansēti no ārējā fi-
nansējuma, pašvaldības līdzfi-
nansējums energoefektivitātes 
pasākumiem netiek piešķirts. 
Ja minētie pasākumi jau ir ti-
kuši finansēti vai līdzfinansē-
ti no ārējā finansējuma daļēji, 
līdzfinansējums energoefekti-
vitātes pasākumiem tiek pie-
šķirts apjomā, kas netika fi-
nansēts vai līdzfinansēts no 
ārējā finansējuma, bet ne vai-
rāk kā 50% apmērā.  

Ar pilnu Madonas nova-
da pašvaldības saistošo notei-
kumu Nr. 9 “Madonas novada 
pašvaldības palīdzības piešķir-
šanas kārtība energoefektivitā-
tes pasākumu veikšanai daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājās” 
tekstu var iepazīties Madonas 
novada pašvaldības adminis-
trācijas Saieta laukumā 1, 105. 
kabinetā vai www.madona.lv. 

edgars.gailums@madona.lv ar 
norādi “Satiksmes drošība”.

Satiksmes organizācijas 
izmaiņas Madonā

Informējam par satiksmes 
organizācijas izmaiņām Mado-
nā, kas tik realizētas tuvākajās 
nedēļās: 

1) Stāvlaukumā pie lielvei-
kala „Rimi” Madonā noteikts 
laika ierobežojums – trans-
porta līdzekļiem stāvlaukumā 
būs atļauts stāvēt vienu stun-
du.  Jānorāda ierašanās laiks, 
novietojot logā vai nu speciā-
lu „pulksteni”, kas nopērkams 
degvielas uzpildes stacijās vai 
vienkārši uzrakstot laiku uz 
tukšas lapas. Ja nepieciešams 
ilgāks laiks, lai iepirktos, tad 
jāpagriež pulkstenis stundu uz 
priekšu vai jānovieto jauna lai-
ka zīme. Šāda prakse tiek rea-
lizēta un veiksmīgi darbojas, 
piemēram, Siguldā.

Kā atzīst pilsētas pārvald-

nieks Guntis Ķeveris, daļa ie-
dzīvotāju šo stāvlaukumu iz-
manto sava auto novietošanai 
vairāku stundu vai pat vi-
sas dienas garumā – dodoties 
uz darbu vai kādās citās darī-
šanās. Tāpēc bieži vien cilvē-
kiem, kuri vēlas doties uz kādu 
no laukumā esošajām tirdznie-
cības vietām, nav kur novietot 
savu transporta līdzekli. 

2) Abās Miera ielas pusēs 
uzstādītas zīmes “Apstāties/
stāvēt aizliegts”. Saprotams, 
ka cilvēkiem ir ērti novietot sa-
vu auto ielas malās, taču tā kā 
iela ir šaura, tas apgrūtina teh-
niskā transporta kustību, veikt 
ielas ikdienas uzturēšanas dar-
bus – ielu tīrīšanu un slaucīša-
nu, kā arī sadzīves atkritumu 
savākšanu. 

Ņemot vērā iedzīvotāju 
vēlmi, nolemts, ka vienā ie-
las pusē zīme “Apstāties/stā-
vēt aizliegts” darbosies tikai 
darbadienās no plkst. 8.00 līdz 
17.00. Darba laikā tehniskie 
transporta līdzekļi varēs pildīt 

Pašvaldības atbalsts 
energoefektivitātes 
pasākumu 
veikšanai 
daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās

Madonas slimnīcas dzemdību nodaļā gaidāma renovācija

savas funkcijas, bet pēc darba 
dienas beigām iedzīvotāji – no-
vietot savus transporta līdzek-
ļus.

3) Ausekļa iela (virzienā 
no Veidenbauma uz Rūpniecī-
bas ielu) turpmāk būs vienvir-
ziena iela. Tā ir šaura, atrodas 
daudzdzīvokļu namu kvartālā, 
satiksme gan vieglajiem, gan 
tehniskajiem transporta lī-
dzekļiem ir apgrūtināta. 

4) Uzlabota satiksmes or-
ganizācija un uzstādītas jau-
nas ceļa zīmes tiks Patkules 
un Cesvaines ielas krustojumā 
pie SIA „Madonas patērētāju 
biedrība” ražotnes „Madonas 
Maiznieks” jeb tautā sauktajā 
„maiznieka krustojumā”. 

5) Saieta laukumā tiks 
veiktas satiksmes organizāci-
jas izmaiņas, paredzot bijušās 
tipogrāfijas ēkas pusē auto-
mašīnas novietot perpendiku-
lāri brauktuvei tāpat kā tas ir 
strūklakas pusē, tādējādi pa-
lielinot stāvvietu skaitu. Līdz 
ar to tiks noteikts arī ātruma 
ierobežojums 30 km/h.

6) No Lazdonas un Avotu 
ielas krustojuma Avotu ielas 
50 m garā posmā virzienā uz 
Rūpniecības ielu būs aizliegts 
apstāties un stāvēt. Tāpat Avo-
tu un Lazdonas ielas krusto-
jumā tiks uzstādīta ceļa zīme 
“Neapstājoties tālāk braukt 
aizliegts” jeb “STOP” zīme. 
Izmaiņas saistītas ar to, ka pa 
Avotu ielu ir atļauta kravas 
transporta kustība, bet Avotu 
un Lazdonas ielas krustojums 
ir šaurs un nepārredzams.

Tāpat tiks atjaunoti ielu 
horizontālie apzīmējumi. 

informāciju apkopoja eDīte MiķeLSOne



Daudz laimes dzimšanas dienā, Madona!

 Trešdien, 1. jūnijā 

18.00 Saieta 
laukumā 

„Pirmajiem Latviešu skolēnu 
koru svētkiem Madonā – 
150”. Latvijas skolēnu 
koru koncerts „Dziesmas 
tinu kamolā”, Pēc koncerta 
danču vakars ar folkgrupu 
„Rikši”.

Ceturtdien, 2. jūnijā 

11.00 Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs lekcija un diskusija 

„Garīgās vērtības sabiedrībā”, uz kuru aicināts 
ikviens. Tajā piedalīsies Romas Katoļu Baznīcas Rīgas 
arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevič  s un citi 
garīgās un akadēmiskās jomas pārstāvji.

18.00 Saieta laukumā 
Madonas Romas 

katoļu baznīcas svētgleznas 
„Vissvētākā Jaunava Marija – 
Kristīgo Palīdzība” kronēšanas 
Sv. Mise (ar Iestiprināšanas 
sakramentu), kuru vada 
arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.

Piektdien, 3. jūnijā

10.00 Pie Madonas novada bibliotēkas 
pasākums „Madona pasaulē,  

pasaule Madonā”, kur gaidāmas aktivitātes  
visām vecumu grupām.

18.00 
Saieta laukumā 
„Sadraudzības 
koncerts”.
Piedalās:  
Tautas vokālais vīru 
ansamblis „Boržomi” 
(Gruzija);
Marjamaa  
kultūras nama  

deju kolektīvs „Hopsani”, Raplas rajons (Igaunija);
Vidējās paaudzes tautas deju ansamblis „Vidzeme”. 

21.00 Saieta laukumā uz zaļumballi ielūdz 
Madonas pilsētas pūtēju orķestris, 

diriģents – Andrejs Cepītis.

   Sestdien, 4. jūnijā

11.00 Saieta laukumā Enduro motociklu  
Baltijas čempionāta atklāšanas  

pasākums un motociklu parāde. Divu dienu pasākumā 
piedalīsies ap 180 dalībnieku. Bāzes vieta –  
Smeceres sils un kopējais trases garums – 64 kilometri.

12.00  Saieta laukumā „Deju maratons”,  
kurā piedalīsies Madonas novada un 

pārnovadu tautas un mūsdienu deju kolektīvi.  
Pasākuma vadītājs – Valters Krauze.

12.00  Saieta laukumā Latvijas kausa  
10. kārta un Madonas novada atklātais 

čempionāts svaru stieņa spiešanā no stāvokļa guļus.

13.00 Saieta laukumā Simultānspēle  
(viens spēlē pret vairākiem) dambretē  

ar pasaules čempionu Gunti Valneri. 

14.00 Madonas muzeja izstāžu zālēs tiks atklāta 
Madonas mākslinieku un fotogrāfa 

Andreja Granta izstāde “Tikšanās”.

14.30 Saieta laukumā pasākums  
„Latvijas spēcīgākā pilsēta”.

15.00 Laukumā pie Priežu kalna pasākumi  
visai ģimenei „Pazudis un atrasts”.  

Pasākumus rīko Madonas baptistu draudze un kristīgo 
nometņu centrs „Ērgļa spārni”.

VISAS DIeNAS GARuMā 
Madonas kultūras namā: tematisks pasākums 
“Madona laiku lokos līdz 1945.”
Skvēriņā pie Madonas kultūras nama: brīvā skatuve, 
piknika un atpūtas zona ar grila darbnīcu.
Mīlestības graviņā pie strūklakas un Skolas ielā: 
Izklaides un atpūtas pasākumi ģimenēm – brauciens 
ar laivu, izjādes ar zirgiem, radošās darbnīcas, ielu 
aktivitātes u.c. Notiks tradicionālais amatnieku tirdziņš, 
kurā varēs iegādāties dažādus izstrādājumus,  
kā arī gardi paēst un atspirdzināties.
21.00 vakara pastaiga „Dzīvie logi” Raiņa, Blaumaņa 
un Saules ielās. Madonas logi pārvērtīsies par skatuvēm, 
kurās notiks performances un tiks izstādītas gleznas.

22.00 Saieta laukumā Lielā svētku ballīte.
Spēlēs Normunds Jakušonoks un  

„Tipa orķestris”, grupa „Bruģis”. Ballīti vadīs, 
starplaikos populārāko pasaules un latviešu mūziku 
spēlēs DJ Roberts Lejasmeijers.

 
 Svētdien, 5. jūnijā

10.00 Piedzīvojumu pārgājiens ģimenēm  
un draugiem. Pulcēšanās pie MVĢ.  

(Plašāka informācija www.madona.lv)

13.00 Saieta laukumā 
Ratu sacensības  

„Ripo raiti” atklāšana un parāde.  
Skolas ielā ratu sacensības. 
Aicināti piedalīties gan Madonas, 
gan citu novadu iedzīvotāji ar savu 
braucamrīku uz 4 riteņiem!  
Galvenais nosacījums – oriģināls  
ratu noformējums. Kas ir rati?  
Tas atkarīgs no katra izdomas 

bagātības, galvenais, lai ir 4 riteņi! Sacensības notiks 
vairākās grupās un distancēs (50–150 m).  
Pieteikšanās anketa publicēta www.madona.lv.

Svētku organizators                
Madonas novada  
pašvaldība            

Atbalsta
laikraksts

Izmaiņas un precizējumi svētku programmā:  www.madona.lv

Biļetes uz lielkoncertu no 3. maija var iegādāties  
Madonas kinoteātra „Vidzeme” kasē, „Biļešu paradīze” 
kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv.

   
 Biļešu cenas: 5, 7, 10, 12  EUR

18.00 Madonas daudzfunkcionālajā hallē  
Madonas pilsētas  

90 gadu jubilejas noslēguma lielkoncerts

Koncerta 1. daļā – instrumentālā mūzika.
Koncerta 2. daļā – Raimonda Paula dziesmas ar mūsu 
novadnieka, dzejnieka Leona Brieža vārdiem.

Lielkoncertā piedalīsies: maestro Raimonds Pauls, 
Vidzemes augstienes kamerorķestris (diriģents 
Mārtiņš Bergs), muzikālais orķestris Kristapa 
Krievkalna vadībā, ģitārists Mārcis Auziņš,  
solisti: Žoržs Siksna, Zigfrīds Muktupāvels,  
Aija Vītoliņa, Normunds Rutulis, Ginta Krievkalna, 
Dainis Skutelis, Ingus Pētersons, Roberta Kumsāre, 
jauktais koris “Lai top” (diriģente Anita Melnupa), 
dejotāji Rolands Radionovs un Santa Linda Liepiņa  
un citi.

Koncerta vadītājs aktieris Artis Robežnieks.
Režisors Valdis Pavlovskis.
Producents Jānis Kļaviņš.

MADoNAS PILSēTAS 
90 GADu JuBILeJAS 
SVēTKu PRoGRAMMA

Raimondam Paulam 80 
Madonai 90

VISAS SVēTKu DIeNAS  
Madonas kultūras namā  
plenēra “Krāsas uzplaukst 
Madonā” darbu izstāde.  

Svētku organizators                
Madonas novada  
pašvaldība            

Atbalsta
laikraksts

Izmaiņas un precizējumi svētku programmā:  www.madona.lv


