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Mārcienas pansionātu 
plānots atvērt rudenī
Kādreizējās pirmsskolas izglītības iestādes telpas pārvērtušās par komfortablām istabiņām. Lielā talka 2016 –  

Latvijai  
BŪT zaļai!
Pasākuma ideja ir balstīta 
uz brīvprātīgu līdzdalību 
vides sakopšanā, radot 
saliedētību, pozitīvismu 
un labi padarīta darba 
sajūtu. Lielās Talkas idejas 
autore ir rakstniece Anna 
Žīgure, bet pati ideja 
aizgūta no igauņiem, kas 
vides sakopšanu visas 
valsts mērogā pirmoreiz 
rīkoja 2008. gada 3. maijā.

Pēdējos gadus Lielās 
Talkas akcents ir Vides 
izglītība, kā arī pasākumu 
kuplina Pagalmu 
labiekārtošanas 
kustība. Katru gadu Lielā 
Talka izvirza noteiktu 
vadmotīvu, lai aicinātu 
sabiedrību pievērst uzmanību 
tam, cik ļoti ir saistīta mūsu 
ikdienas rīcība ar vidi un 
tās veselību. 2011. gada 
vadmotīvs bija – “Nāc talkā 
Latvijai!”. 2012. gadā – 
“Skaties dziļāk – nemēslo!” 
2013. gadā – “Tīra Latvija 
sākas tavā galvā”. 2014. gadā 
–”Tīra Baltijas jūra sākas tavā 
vannas istabā”. 2015. gadā – 
“Pastāvēs, kas pārvērtīsies!”. 
2016. gadā – “Latvijai  
BŪT zaļai!”.

Projekta mērķis ir līdz 
2018. gadam, Latvijas 100. 
dzimšanas dienai, padarīt 
mūsu valsti par tīrāko un 
sakoptāko vietu pasaules 
kartē – dot iespēju dabai 
atveseļoties, attīrot to 
no atkritumiem, kā arī 
mudināt iedzīvotājus pašiem 
labiekārtot apkārtni un 
rūpēties par vidi.

Arī Madonas novada 
iedzīvotāji aktīvi rūpējas 
par apkārtējo vidi kā Lielās 
Talkas dienā, tā ikdienā.

Informāciju par talkošanas 
vietām novadā varat 
uzzināt  www.talkas.lv, sava 
pagasta pārvaldē, pilsētas 
Uzturēšanas dienestā, kā arī 
www.madona.lv. 

Viens no iemesliem, 
kāpēc pieņemts lēmums 
par pansionāta izveidi 
Mārcienā, ir fakts, ka 
Madonas slimnīcai 
trūkst telpu tās funkciju 
nodrošināšanai. 

Tāpat pieprasījums pēc vietām 
pansionātā ir liels, taču šobrīd 
Madonas pansionāts spēj uzņemt 
aptuveni 30 personas. Mārcienas 
pansionātā būs iespējams kom-
fortabli dzīvot divtik daudz per-
sonām, tā telpas ir plašas, gaišas, 
izremontētas, un arī apkārtne ra-
da patīkamu noskaņu, atšķirībā 
no atrašanās slimnīcas ēkā. Aiz 
pansionāta ēkas izveidots neliels 
parks ar divām lapenēm un bru-
ģētiem pastaigu ceļiem. 

Jautāju projekta vadītājai Indrai 
Kārkliņai, cik ilgi rit renovācijas 
darbi Mārcienas pansionātā un 

kad plānots tos pabeigt?

Līgums par bijušās Mārcienas 
pirmsskolas izglītības iestādes re-
konstrukcija par pansionātu ti-
ka noslēgts 2015. gada 26. mar-
tā, paredzot, ka rekonstrukcijas 
būvdarbi ilgs 10 mēnešus, taču, 
tuvojoties līguma izpildes 
termiņa noslēgumam 
un risinot tehniskos 
jautājumus objek-
tā (lifta ārējo durv-
ju izbūves darbi, sil-
tummezgla izbūve 
pansionāta ēkā, pa-
pildus elektromontā-
žas darbi u.c.), kas bija 
radušies būvniecības laikā, 
tika konstatēts, ka līguma termi-
ņos to nav iespējams izdarīt. Tā-
pēc tika lūgts līguma termiņa pa-
garinājums līdz 2016. gada 29. 
aprīlim.

Būvdarbus objektā uzsā-
ka SIA „Vidzemes energocelt-
nieks”, taču 2015. gada 31. jūlijā 

tika veikta uzņēmuma reorgani-
zācija, kā rezultāta darbus objek-
tā turpina SIA “WOLTEC”. Ob-
jekta autoruzraudzību nodrošina 
projektētāju grupa SIA „B&L 
projekti”, būvuzraudzību – SIA 
„Skaidrītes Zepas birojs”. Sil-
tummezgla izbūves darbus pan-

sionātā veic SIA „Madonas 
Siltums”.

Kad plānots atvērt 
pansionātu? 

Pansionātu plā-
nots atvērt rudenī. 

Rit būvniecības nos-
lēguma darbi. Taču, lai 

gaidāmie iemītnieki varētu 
uzsākt dzīvi pansionātā, to ir ne-
pieciešamas aprīkot ar mēbelēm 
un inventāru. Šobrīd noris sa-
gatavošanas process, pansionāta 
vadītāja Dace Zeile strādā pie ap-
rīkojuma un inventāra apzināša-
nas, lai varētu izsludināt iepirku-
mu to iegādei.

Kādas ir apjomīgā projekta 
izmaksas un no kurienes gūts 
finansējums tā realizēšanai? 

Uz šo brīdi kopējās būvniecī-
bas izmaksas, t.sk. autoruzraudzī-
bas un būvuzraudzības izmaksas, 
ir EUR 953071,48. Šobrīd noris 
darbi pansionāta otrajā un treša-
jā stāvā, kā arī virtuves daļā. No
slēguma posmam atstāts pansionā-
ta ēkas pirmais stāvs, kur darbus 
paredzēts veikt aprīļa mēnesī. Pan-
sionātā ir izbūvēta jauna ventilāci-
jas sistēma, apkures sistēma, ūdens 
un kanalizācijas tīkli, ēkas 1. stāvā 
izbūvēts jauns siltummezgls, izbū-
vēts lifts, veikts telpu kosmētiskais 
remonts, objektā ir nodrošināta vi-
des pieejamība personām ar kus-
tību traucējumiem, iemītniekiem 
pansionātā būs nodrošināta iespēja 
apmeklēt izveidoto kapelu, būs at-
pūtas iespējas ārpus pansionāta tel-
pām, apmeklējot izveidoto atpūtas 
laukumu pie pansionāta.

Turpinājums 4. lappusē
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Mārcienas pansionāta vadītāja Dace Zeile uzskata, ka pansionāta atvēršana pagastā būs ieguvums visam novadam.                                      E. Miķelsones foto
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Madonas novada pašvaldības  
31. marta  domes sēdes lēmumu pārskats

Domes ziņas
Paziņojums 
par Madonas 
novada attīstības 
programmas  
2013.–2020. gadam 
Rīcības un investīciju 
plānu aktualizāciju
(31.03.2016. lēmums Nr. 137)

2016. gada 31. martā ar Ma-
donas novada pašvaldības domes 
lēmumu Nr. 137 “Par Madonas 
novada attīstības programmas 
Rīcības un investīciju plāna ak-
tualizāciju” (protokols Nr. 6, 2. 
p.) ir aktualizēti Madonas nova-
da attīstības programmas 2013.–
2020. gadam īstenošanas Rīcības 
plāns (2015.–2020.) un Investīci-
ju plāns (2015.–2017. gadam).

Ar aktualizētajiem dokumen-
tiem sabiedrība var iepazīties 
Madonas novada pašvaldības mā-
jaslapā http://www.madona.lv sa-
daļā “Novada attīstības plāno-
šanas dokumenti” vai Madonas 
novada pašvaldības Administra-
tīvajā nodaļā Saieta laukumā 1, 
Madonā tās darba laikā.

Izglītība

Apstiprina “Madonas 
novada izglītības ies-

tāžu tīkla attīstības plānu 2016.–
2023. gadam”. Lēmums stājas 
spēkā no 2016. gada 31. marta.

Nolemj uzsākt Madonas pil-
sētas 1. vidusskolas un Madonas 
pilsētas 2. vidusskolas reorgani-
zāciju, tās apvienojot, un uz reor-
ganizējamās Madonas pilsētas 1. 
vidusskolas un reorganizējamās 
Madonas pilsētas 2. vidusskolas 
bāzes izveidot Madonas novada 
pašvaldības pakļautībā esošu iz-
glītības iestādi – Madonas pil
sētas vidusskolu (juridiskā ad-
rese Kr. Valdemāra bulvāris 6, 
Madona, Madonas novads). No-
saka, ka reorganizācija pabeidza-
ma ne vēlāk kā 2017. gada 31. jū-
lijā. Nolemj, ka Madonas pilsētas 
vidusskola ir Madonas pilsētas 1. 
vidusskolas un Madonas pilsētas 
2. vidusskolas tiesību, lietvedības 
un arhīva, saistību, t.sk. darba tie-
sisko attiecību, mantas, finanšu 
līdzekļu, funkciju, t.sk. izglītības 
programmu, un izglītības prog-
rammās uzņemto izglītojamo pār-
ņēmēja. Izdevumi, kas saistīti ar 
reorganizācijas procesa nodroši-
nāšanu, tiks samaksāti no pašval-
dības budžeta finanšu līdzekļiem. 
Uzdod Madonas novada pašvaldī-
bas Izglītības nodaļai organizēt šī 
lēmumu saskaņošanu ar Izglītī-
bas un zinātnes ministriju. Izvei-
do skolu reorganizācijas komisiju 
šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētājs: 
Āris Vilšķērsts – Madonas no-

vada pašvaldības izpilddirektors;
komisijas locekļi:
Guntis Ķeveris – Madonas pil-

sētas pārvaldnieks,
Solvita Seržāne – Madonas no-

vada pašvaldības Izglītības noda-
ļas vadītāja,

Evita Zāle – Madonas nova-
da pašvaldības Juridiskās nodaļas 
vadītāja,

Biruta Vindele – Madonas no-
vada pašvaldības Finanšu nodaļas 
vadītāja,

Inese Strode – Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolas direktora pienā-
kumu izpildītāja,

Valentīns Rakstiņš – Madonas 
pilsētas 2. vidusskolas direktors.

Uzdod skolu reorganizācijas 
komisijai nodrošināt skolu reor-
ganizācijas plāna izstrādāšanu, 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
un Madonas pilsētas 2. vidussko-
las materiālo un finanšu līdzek-

ļu inventarizāciju, mantas vērtību 
un saistību apjoma noteikšanu un 
pārskata sagatavošanu, saistību, 
arhīva un lietvedības nodošanu, 
koordinēt skolu reorganizācijas 
procesa pabeigšanu, veicot nepie-
ciešamās darbības reorganizācijas 
nodrošināšanai normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā, apjomā un 
termiņā, t.sk. citu ar šī lēmuma 
izpildi saistīto nepieciešamo Ma-
donas novada pašvaldības domes 
lēmumu projektu sagatavošanu. 
Uzdod Madonas pilsētas 1. vidus-
skolas direktora pienākumu izpil-
dītājai I. Strodei un Madonas pil-
sētas 2. vidusskolas direktoram 
V.Rakstiņam viena mēneša laikā 
no dienas, kad saņemts saskaņo-
jums no Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas, informēt izglītības ies-
tādes darbiniekus, izglītojamos 
un izglītojamo vecākus par izglī-
tības iestāžu reorganizāciju. Lē-
mums stājas spēkā ar dienu, kad 
saņemts saskaņojums no Izglītī-
bas un zinātnes ministrijas.

Nolemj piešķirt 6094,75 EUR 
Madonas Augstākās izglītības 
centram, lai īstenotu programmē-
tāju apmācību Madonā. Finansē-
jumu piešķirt no Madonas novada 
pašvaldības nesadalītajiem budže-
ta līdzekļiem.

Aktualizē novada  
attīstības plānu

Aktualizē Madonas novada at-
tīstības programmas 2013.–2020. 
gadam Investīciju plānu (2016.–
2018. gadam) un Rīcības plānu 
(2016.–2020. gadam). Aktuali-
zētā Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam 
„Investīciju plāns” un “Rīcības 
plāns” stājas spēkā ar šā lēmuma 
pieņemšanas dienu.

Liezēres pagastā

Nolemj, ka AS „Madonas 
ūdens” uzsāk ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniegšanu Liezēres 
pagasta teritorijā no 2016. gada 1. 
maija, pielietojot spēkā esošos ta-
rifus. Nodod AS „Madonas ūdens” 
Liezēres pagasta ūdenssaimniecī-
bas sistēmas pamatlīdzekļus, ie-
guldot šos pamatlīdzekļus AS 
„Madonas ūdens” pamatkapitālā, 
saskaņā ar atzinumu par mantis-
ko ieguldījumu. Palielina AS „Ma-
donas ūdens” pamatkapitālu par 
EUR 937 657,00.

Barkavas pagastā

Piešķir Barkavas pagasta pār-
valdei EUR 10108,64 (t.sk. PVN 
21% EUR 1754,39) niedru pļā-
vēja iegādei no Madonas novada 
pašvaldības dabas resursa nodok-
ļa ieņēmumiem. Barkavas pagas-
ta pārvaldei jānodrošina niedru 
pļaušanas pakalpojumi citām Ma-
donas novada pagastu pārvaldēm, 
jāizstrādāt un jāiesniedz Madonas 
novada pašvaldības domei pakal-
pojuma izcenojumu projekts.

Uzņēmējdarbība 

Nolemj noslēgt sadarbības lī-
gumu ar Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūru par sadarbī-
bu biznesa inkubatora izveidē un 
darbībā Madonā. 

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības projekta „Jauniešu 
karjeras izvēle un amata prasmju 
apguve” nolikumu.

Nolemj samazināt nomas pla-
tību SIA “Krontex M” nomātajām 
telpām Saieta laukumā 2a no 2016. 
gada 1. janvāra no 494,00 m2 uz 
150 m2 sakarā ar neizmantoto no-
mas platību un uzņēmuma ražoša-
nas jaudas samazināšanu. Nolemj 
sadalīt esošo parādu par nomas 
maksu un komunālajiem pakalpo-
jumiem pēc pārrēķina uz 24 mē-
nešiem un slēgt papildus vienoša-
nos pie īres līguma par maksājumu 
veikšanu saskaņā ar grafiku.

Mārcienas pagastā

Lai pabeigtu “Pirmsskolas iz-
glītības iestādes rekonstrukci-
jas par pansionātu, Meža ielā 24, 
Mārcienā, Madonas novadā” īste-
nošanu, ir nepieciešams ņemt ilg-
termiņa aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 56 246,81 apmērā ar atlik-
to maksājumu uz 2 gadiem un at-
maksas termiņu uz 20 gadiem ar 
Valsts kases noteikto procentu lik-
mi. Aizņēmumu izņemt 2016. ga-
dā un apgūt 2016. gadā. Nolemj 
lūgt pašvaldību aizņēmumu un 
galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomi atbalstīt aizņēmu-
ma ņemšanu EUR 56246 apmērā 
pirmsskolas izglītības iestādes re-
konstrukcijai par pansionātu pa-
pildus būvdarbu veikšanai un vir-
tuves aprīkojuma iegādei. 

Atsavina transportlīdzekli

Nolemj atsavināt – pārdot Ma-

donas novada pašvaldības īpašu-
mā esošo transportlīdzekli Au-
di A4, reģistrācijas Nr. HO5004, 
rīkojot atklātu mutisku izso-
li ar augšupejošu soli. Apstiprina 
transportlīdzekļa nosacīto cenu – 
izsoles sākumcenu EUR 400,00. 

Budžets

Apstiprina saistošos noteiku-
mus Nr. 5 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2016. gada  budžeta 
grozījumiem”. 

Madonas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 5

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistoša
jos noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada 
pašvaldības 2016. gada 
budžetu”

Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 2 
„Par Madonas novada pašvaldības 
2016. gada budžetu” (apstiprināti 
2016. gada 28. janvāra domes sē-
dē, protokols Nr. 2, 20. p.) 1. pun-
ktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2016. gadam ieņēmumos EUR  
21374774,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 2 
„Par Madonas novada pašvaldības 
2016. gada budžetu” (apstiprināti 
2016. gada 28. janvāra domes sē-
dē, protokols Nr. 2, 20. p.) 2. pun-
ktu šādā redakcijā: „Apstiprināt 
Madonas novada pašvaldības pa-
matbudžetu 2016. gadam izdevu-
mos EUR 21587447,00 apmērā”.

3. Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 2 
„Par Madonas novada pašvaldības 
2016. gada budžetu” (apstiprināti 
2016. gada 28. janvāra domes sēdē, 
protokols Nr. 2, 20. p.) 3. punktu 
šādā redakcijā: “Apstiprināt Ma-
donas novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2016. gadam ieņēmumos 
EUR 1081520,00 apmērā, izdevu-
mos EUIR 1096047,00 apmērā”.

Sagatavoja LAIMA LIEPIņA, 
Administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var 
iepazīties  www.madona.lv vai klientu 

apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

No 1. aprīļa spēkā stājās 
izmaiņas sadzīves 
atkritumu tarifos, kas 
paredz, ka atkritumu 
noglabāšanas daļas 
izmaksas būs atkarīgas no 
kopējā nodoto atkritumu 
svara. Līdz ar to sadzīves 
atkritumu savākšanas 
kopējais tarifs par 1m3 arī 
kļūs mainīgs. 

Jo  vairāk sablietētu atkritu-
mu, celtniecības materiālu pār-
palikumu, stikla izstrādājumu 
būs atkritumu konteinerā, jo tā 
tilpuma vienība būs smagāka un 
jāmaksā būs vairāk. 

Savukārt, ja konteiners tiks 
piepildīts, to nesablietējot, tā 
svars būs mazāks un samaksa re-
zultātā būs mazāka. 

Samaksa būs atkarīga no tā, 
cik godprātīgi katrs un visi ko-
pumā attieksimies pret sadzīves 
atkritumu sistēmu. Šīs izmai-
ņas bija nepieciešamas, jo bija 
un ir personas, kuras negodprā-
tīgi viena konteinera tilpumā sa-
spiež divu konteineru tilpumus, 
ar domu – maksāšu tikai par vie-
nu, atklāj SIA „Madonas nam-
saimnieks” juriste Elga Kišņa-
kova. Veidojot tarifu un ņemot 
vērā statistiku, tika aprēķināts, 
ka viens kubikmetrs atkritumu 
sver 96 kg, par kādu būs jānorē-

ķinās ar poligonu. 
Realitātē viena kubikmetra 

svars svārstās no 108 līdz 118 kg.
Šobrīd viena kubikmetra, kas 

sver 96 kg, noglabāšana izmaksā 
13,20 eiro bez PVN. Ja 1 m3 svars 
palielinās, piemēram, uz 110 kg, 
maksa palielināsies uz 14,59 eiro 
bez PVN. Bet ja 1m3 svars sama-
zinās, piemēram, uz 89 kg, mak-
sa samazināsies uz 12,94 eiro bez 
PVN. 

SIA „MADONAS  
NAMSAIMNIEKS” 

SIA „Madonas namsaimnieks” sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes

Ceļā uz pārmaiņām
Pēc ilgām diskusijām domes 

sēžu zālē un ārpus tās apstipri-
nāts „Madonas novada izglītības 
iestāžu attīstības plāns 2016.–
2023. gadam”. 

Plāna īstenošanas un uzrau-
dzības procesu vada Madonas 
novada pašvaldības Izglītības 
nodaļa, bet tajā piedalās visas at-
bildīgās puses, kas noteiktas at-
tīstības plānā. Plāna investīciju 
projekti, ar Madonas novada paš-
valdības domes lēmumu ir iekļau-
jami Madonas novada pašvaldības 
attīstības programmas investīciju 
sadaļā. Projektu īstenošanai tiek 
piesaistīti pašvaldības, valsts, ES 
fondu un citi finanšu resursi. Paš-
valdība projektus izglītības jomā 
īsteno sadarbībā ar citām novada 
attīstībā ieinteresētajām pusēm, 
saskaņā ar ieviešanas brīdī esošo 
situāciju un rīcībā esošajiem re-
sursiem.

Lielākās diskusijas notikušas 
ap gaidāmajām pārmaiņām Ma-
donas izglītības iestādēs. Atgādi-
nām, ka 14. martā Madonas kul-
tūras namā norisinājās Madonas 
novada izglītības iestāžu tīkla at-
tīstības plāna 2016.– 2023. gadam 
publiskā apspriešana, uz kuru bi-
ja ieradušies aptuveni 100 cilvē-
ku, vairums no tiem – skolu pe-
dagogi.

Ar Madonas novada izglītī-
bas iestāžu tīkla attīstības plāna 
2016.–2023. gadam materiāliem 
var iepazīties Madonas novada 
pašvaldības administrācijā, Saie-
ta laukumā 1, 101. kab. darba lai-
kā, kā arī www.madona.lv sadaļā 
Izglītības reforma. Tāpat sadaļā 
Izglītības reforma un Sabiedrības 
līdzdalība (Pašvaldība apakšsada-
ļa) iespējams iepazīties ar dažā-
diem jautājumiem, kas attiecas 
uz šo tēmu. 

Nākamajā „Madonas Novada 
Vēstneša” numurā par gaidāma-
jām pārmaiņām informēsim pla-
šāk.
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Jau esam informējuši, 
ka no 3. marta Madonas 
novada pašvaldība rīko 
tikšanās ar iedzīvotājiem 
pagastos. Izbraukumu 
noslēgums – 2. maijā 
Madonā. 

Šajā numurā publicējam pār-
skatu, kā ir veicies līdz šim, kas 
interesē, kādi ir iedzīvotāju vie-
dokļi un ierosinājumi, kādi jau-
tājumi tiek uzdoti atbraukuša-
jiem deputātiem.

Izglītības reforma  
interesē arī pagastos

Lai arī šā brīža galvenā 
aktualitāte izglītības jo-
mā – skolu tīkla attīstī-
bas plāns nākamajiem 
gadiem – galvenokārt 
skar Madonas pilsē-
tas skolu reorganizā-
ciju, jautājumus un 
viedokļus par šo pro-
cesu deputāti uzklausīja 
katrā sanāksmē arī pagas-
tos. Ļaudis pagastos aktīvi inte-
resējas, kā lielo skolu apvieno-
šana ietekmēs skolēnu plūsmu 
pagastos – veicinās vai tieši ot-
rādi – mazinās bērnu aizplūšanu 
uz pilsētu, vai reorganizācijas re-
zultātā piesaistītie Eiropas fon-
du līdzekļi tiks ieguldīti arī lau-
ku skolās. Piemēram, Ļaudonā 
aktuāla ir dabaszinību kabineta 
aprīkojuma iegāde, Madonai tu-
vāk esošie pagasti pauda cerību, 
ka, apvienojot lielās skolas, kla-
šu piepildījums neļaus uzņemt 
papildus audzēkņus no laukiem, 
savukārt Liezērē tika izteikts 
pat priekšlikums noteikt “gries-
tus” skolēnu skaitam klasēs pil-
sētas skolās. Kalsnavas pedagogi 
iesniedza ierosinājumu skolu at-
tīstības plānā Kalsnavas pamat-
skolu ietvert kā izglītības iestādi, 
kur ir iespēja mācīties arī bēr-
niem ar īpašām vajadzībām. Ie-
spējams, ka nākotnē aktuāla būs 
skolas atrašanās vietas maiņa 
Bērzaunes pagastā, jo daļa iedzī-

Pagastu ļaudis seko līdzi notikumiem novadā

mēram, kalsnavieši pauda ne-
apmierinātību par gadiem ne-
pļautu teritoriju Jaunkalsnavā, 
ļaudoniešiem skolas priekšpa-
galmā atrodas brūkoša vecās 
skolas ēka, bet liezērieši vēlētos 
atjaunot dzīvību bijušās ēdnīcas 
ēkā.   

Jārisina  
vietējas problēmas

Tikšanās reizēs iedzīvotāji iz-
teica viedokļus, norādīja arī uz 
vietējā pagasta mēroga aktuali-
tātēm un problēmām, tāpēc la-
bi, ka sanāksmēs piedalījās arī 
pagastu pārvaldnieki, kuri spēja 
ne tikai uzklausīt, bet arī sniegt 
atbildes. Daudz atbilžu sniedza 
Bērzaunes pagasta pārvaldnieks 
Ivars Miķelsons – gan par kultū-
ras norisēm pagastā, par iespē-
jamo skolas pārcelšanu uz Sau-
leskalnu, ar uzņēmējdarbību 
saistītām lietām utt., no iedzīvo-
tāju jautājumiem nevairījās arī 
Ļaudonas pagasta pārvaldniece 
Ilze Dreimane, atbildot gan par 

doktorātu, gan ielu seguma prob-
lēmām, Liezēres pagasta pār-
valdnieks Viktors Abramovs uz-
ņemsies virzīt autobusa laiku 
pārkārtošanu, bet Aronas pagas-
ta pārvaldniekam Andrejam Pie-
kalnam jārod risinājums turp-
mākai pasta nodaļas darbībai 
pagasta centrā. 

Savukārt Mētrienas ļaudis 
plašā apkārtnē ir zināmi kā čak-
li ogotāji, vasaras un rudens pe-
riodos ogu lasīšana mētrienie-
šiem dod papildus ienākumus un 
ir finansiāls atbalsts ģimenēm. 
Diemžēl dzērveņu lasīšana atļau-
ju dēļ vietējiem ir visai ierobežo-
ta – atļaujas tiek izsniegtas tikai 
vienai dienai, kas, saprotams, ie-
dzīvotājus, kas dzīvo tiešā purvā-
ju tuvumā, neapmierina. Tāpēc 
sievas vērsās pie novada vadības 
rast iespēju dzērveņu lasīšanas 
noteikumus mīkstināt.

Tikšanās ļauj uzzināt  
par norisēm pagastos

Apmeklētāju skaits līdz šim 

Tiekas ar 

iedzī
votā
jiem

MNF izsludinājis LEADER projektu iesniegumu pieņemšanas 1. kārtu
Kārta izsludināta Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīs-

tībai, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
aktivitātē 19.2.1. „Vietas ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un 
vietējās attīstības stratēģijas „Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģio-
nā 2015.–2020.” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiek no 2016. gada 18. aprīļa 
līdz 18. maijam.

1. kārtai pieejamais publiskais finansējums kopā 490 000 EUR.
Rīcības, kurās 1. kārtā iesniedz projektu iesniegumus:
1.1. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītas ražošanas izveide un 

attīstība”;
1.2. rīcība „Ar lauksaimniecību nesaistītu pakalpojumu izvei-

de un attīstība”;
1.3. rīcība „Lauksaimniecības produktu pārstrādes veicināšana 

un pievienotās vērtības radīšana teritorijā ražotiem lauksaimniecī-
bas produktiem”;

1.4. rīcība „Atbalsts lauku tūrisma pakalpojumiem, jaunu tūris-
ma programmu izveidei un esošo attīstībai”.

Nodibinājumā „Madonas novada fonds” atrodas Madonā, Saie-
ta laukumā 1, otrajā stāvā. Tālr. 27527343.

Plašāka informācija mājaslapās www.mnf.lv un www.lad.gov.lv.
Projekta iesniegumu var iesniegts:
– papīra dokumenta formā nodibinājumā „Madonas novada 

fonds” Madonā, Saieta laukumā 1, otrajā stāvā;
– elektroniski:
LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), vai
projekta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, paraks-

tītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmo-
gu Elektronisko dokumentu likumā noteiktā kārtībā, nosūta lad@
lad.gov.lv.

svārstās no 20–30 (izņemot Laz-
donu, kur bija ieradušās divas ie-
dzīvotājas). Savukārt visvairāk 
uz sanāksmēm devušies deputā-
ti Jeuženija Adamoviča, Artūrs 
Čačka, Antra Gotlaufa, kā arī do-
mes priekšsēdētājs Andrejs Ceļa-
pīters un vietnieks Agris Lunge-
vičs. 

Vērtējot izbraukumus uz pa-
gastiem, A. Čačka atzīst, ka šā-
das tikšanās ir noderīgas, svarīgi 
ir, ka iedzīvotāji var atnākt un iz-
teikt savu viedokli vai jautājumu 
klātienē. “Neko jaunu jau apso-
līt nevaram un pīrāgus nedalām, 
bet priekšstats rodas, “ atzīst de-
putāts, “problemātika jau ļoti lī-
dzīga, cilvēkus interesē vietējās 
lietas, kas nereti dublējas – tās 
ir skolas, īpašumu sakārtošana, 
ceļi, esmu pierakstījis, kas kurā 
vietā ir.” Runājot, vai rīkot šā-
dus izbraukumus arī nākamgad, 
A. Čačka uzskata, ka pēc cikla iz-
braukšanas varēs vērtēt, kā rī-
koties turpmāk. “Neapšaubāmi, 
man kā jaunam deputātam šādi 
braucieni ir noderīgi, daudz kur 
vispār nebiju bijis, vēlējos pabūt 
visā novada teritorijā,” norāda 
deputāts.

Savukārt J. Adamoviča 
uz sver, ka šajos braucienos vi-
ņai ir svarīgi izzināt iedzīvotā-
ju noskaņojumu, pārliecināties, 
kādas ir pagasta ļaužu un pār-
valdnieku attiecības, kā arī no-
skaidrot, kādas kurā vietā ir 
problēmas, vai tās jau milzu-
šas gadiem, vai arī radušās ne-
ilgā laikā. “Īpaši atmiņā ir 
Dzelzavas sanāksme, kur ie-
dzīvotāji bija ļoti atvērti, uzde-
va daudz jautājumu,” uzskata 
deputāte,”tomēr ne visur sanā-
kušie atklāti uzdod savus jau-
tājumus, ir bijušas reizes, kad 
tikai pēc sanāksmes cilvēki pie-
nāk un izsaka savu viedokli.” J. 
Adamoviča norāda, ka šādas tik-
šanās būtu jāapmeklē gan de-
putātiem, gan domes speciālis-
tiem: “Uzskatu, ka deputātiem 
un darbiniekiem ir jāzina, kas 
notiek novadā. Ja esi tikai do-
mē un saņem tikai iepriekš sa-
gatavotus lēmumus, priekšstats 
neveidojas pilnīgs.” Vaicāta, vai 
šādi braucieni būtu jāturpina 
arī nākamgad, deputāte gan ir 
visai atturīga, uzsverot, ka nā-
kamajā gadā šādus braucienus 
varētu sasaistīt ar priekšvēlēša-
nu aktivitātēm.

Dz. STRADIņA,  
sabiedrisko attiecību speciāliste

Vēl ir plānotas šādas tikšanās ar iedzīvotājiem                    

1. 18. aprīlī, plkst. 17.30 Praulienā Pagasta pārvaldes ēkā
2. 21. aprīlī, plkst. 17.30 Sarkaņos Pagasta pārvaldes zālē
3. 25. aprīlī, plkst. 17.30 Vestienā Vestienas tautas namā
4. 2. maijā, plkst. 17.30 Madonā Madonas kultūras namā

votāju skolas izvietojumu labāk 
vēlētos redzēt Sauleskalnā. 

Katrā pagastā tika iz-
teikta neapmierinā-

tība ar transporta 
izdevumu kompen-
sāciju tiem bēr-
niem, kas izvē-
lējušies mācīties 

Madonā nevis pa-
gastu skolās. 

Neapmierina  
lauku ceļu stāvoklis

Daļa pagastu iedzīvotāju pau-
da neapmierinātību ar lauku ce-
ļu vai pagasta centra ielu stāvok-
li. Lai arī novadā tiks uzsākta 
lauku ceļu atjaunošana uz ražo-
jošām saimniecībām, iedzīvotā-
ji uzskata, ka ceļu un ielu uztu-
rēšanā būtu jādara vairāk. Īpaši 
neapmierināti šajā ziņā ir ļau-
donieši – Ļaudona ir vienīgais 
pagasta centrs, kas ar Madonu 
joprojām ir savienots ar grants 
seguma ceļu. Pagastu centros ie-
dzīvotāji  vēlētos izbūvētus gā-
jēju celiņus, soliņus, pēc sil-
tumtrašu vai ūdens projektiem 
sakārtotas brauktuves.

Iedzīvotājiem rūp  
pagasta vides sakoptība

Vairākās sanāksmēs tika jau-
tāts par pamestiem objektiem, 
graustiem pagastu centros. Pie-

Laika posmā no marta sākuma līdz aprīļa vidum novada deputāti ir tikušies kopumā ar aptuveni divarpussimtu iedzīvotāju. Lielākā iedzīvotāju atsaucība 
līdz šim bija Barkavā, mazākā – Lazdonā.
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Mārcienas pansionātu plānots atvērt rudenī
Turpinājums no 1. lappuses

Vēl nepieciešams veikt ēkas 
jumta un ieejas jumta remontu. 
Jumta remontdarbus veiks SIA 
„Jēkabpils būve”. Nepieciešams 
izveidot ugunsdzēsības vajadzī-
bām ūdens ņemšanas vietu un iz-
būvēt hidrantu, šos darbus veiks 
SIA „Madonas ūdens”.

Visas izmaksas, kas attiecas 
uz objektu, sedz Madonas nova-
da pašvaldība, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

Jautāju Mārcienas pansionāta 
vadītājai Dacei Zelei –  
ko Mārcienas pansionāts varēs 
piedāvāt klientiem? 

Īsumā – tā ir saulaina, gai-
ša trīs stāvu ēka, kurā ir ierī-
kots moderns lifts. Pansionā-
ta iemītniekiem būs pieejamas 
viena vienvietīgā un trīsdes-
mit divvietīgās istabas. Katrā 
istabā būs iespējams pieslēgt 
TV un izmantot internetu. Kat-
rā istabā ierīkots atsevišķs san
mezgls un katrā stāvā – plaša 
vannas un dušas telpa. Otrajā 
un trešajā stāvā būs plašas at-
pūtas telpas ar aprīkotām vir-
tuvēm klientu un apmeklētā-
ju vajadzībām. Pirmajā stāvā 
būs plaša ēdamzāle, kurā būs 
iespējams rīkot arī viesības un 
kultūras pasākumus. Ierīkots 
plašs pastaigas laukums ar so-

liņiem un divām lapenēm, vēl 
tiks stādīti košumkrūmi, ogulā-
ji un puķes. Nodrošināta vides 
pieejamība cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Pansionāta ie-
mītniekiem būs pieejamas īpa-
šas procedūras, tehniskās palīg-
ierīces, plaša vingrošanas telpa, 
kurā fizioterapeita uzraudzībā 
notiks gan ārstnieciskā vingro-
šana grupās, gan arī individuālā 
kustību terapija. 

Kāda varētu būt mēneša maksa 
un cik gultasvietu varētu būt 
pansionātā?

Pašlaik tiek veikti aprēķini. 

Pansionātā pietiks vietas 61 per-
sonai, kas ir divtik vairāk kā paš-
reiz Madonas pansionātā.

Cik darbinieku tajā strādās un 
kas notiks ar darbiniekiem, 
kas šobrīd strādā Madonas 
pansionātā? Vai visi saglabās 
darba vietas? 

Ar novada pašvaldības domes 
lēmumu ir apstiprinātas 28 ama-
ta vienības. Esam uzrunājuši Ma-
donas pansionātā esošos darbi-
niekus, piedāvājot darba iespējas 
Mārcienas pansionātā. Taču cik 
personu piekritīs šim piedāvāju-
mam, vēl nav skaidri zināms.

Kāds ieguvums tas būs Mārcienas 
pagastam? 

Jaunais pansionāts noteik-
ti būs ieguvums visam novadam. 
Mārcienas pagastam tas, iespē-
jams, dos jaunas darba vietas. 
Ieguvēji būs arī Mārcienas sā-
kumskola un pirmsskolas iestā-
de, kuru audzēkņiem pansionāta 
moderni aprīkotā virtuve sniegs 
ēdināšanas pakalpojumu. 

Novada centrs no mums nav 
tālu, labi organizēts ir arī sabied-
riskais transports.

EDīTE MIķELSONE

Piešķirts 
finansējums 
Ļaudonas doktorāta 
telpu vienkāršotai 
atjaunošanai 
Ļaudonas doktorāta telpu 
vienkāršotai renovācijai 
piešķirti 15832,21 eiro 
no pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem. 
Doktorāta telpas atrodas 
pašvaldībai piederošā ēkā 
Avotu ielā 3, Ļaudonā.

Pagājušā gada nogalē darbu 
doktorātā beidza ilggadējā Ļau-
donas pagasta ģimenes ārste Val-
da Dimbele, kura par ļaudonie-
šu veselību rūpējās vairāk kā 20 
gadus. Diemžēl, doktorāta telpas 
ir gan fiziski, gan morāli noveco-
jušas, kā arī  neatbilst vairākām 
kontrolējošo iestāžu prasībām – 
telpu pieejamība personām ar 
kustību traucējumiem un atbil-
stība ugunsdrošības prasībām. 
Lai pagasta jaunā ģimenes ār-
ste I. Bogdanova varētu sertificēt 
doktorāta telpas savas prakses 
atvēršanai, telpās nepieciešams 
veikt remontu. 

Plānojot nepieciešamās in-
vestīcijas 2016. gadam, Ļaudo-
nas pagasta pārvalde kā prioritā-
ti norādījusi tieši doktorāta telpu 
remontu. 

E. MIķELSONE

7. aprīlī Rīgas Stradiņa 
universitātes (RSU) 
Rektorāta zālē informēja 
par Pētera Avena 
labdarības fonda 
“Paaudze” stipendiju 
piešķiršanu medicīnas 
studentiem. Stipendijas 
tiks piešķirtas jauno ārstu 
– speciālstu sagatavošanas 
programmas ietvaros. 

Jaunu ārstu – speciālistu sa-
gatavošanas programma izvei-
dota ar mērķi risināt speciālistu 
trūkumu Madonas novada paš-
valdības slimnīcā. Izstrādātais 
projekts paredz sadarbību starp 
pašvaldību, slimnīcu, augstsko-
lām, kā arī atbalsta fondu, lai tā-
dējādi, savstarpēji vienojoties, 
rastu risinājumu un slimnīcai 
piesaistītu jaunos ārstus.

RSU rektors prof. Jānis Gar-
dovskis uzsver: “Jauno speciālis-
tu trūkums reģionos ir ļoti aktuā-

Piesaistīs speciālistus Madonas slimnīcai
vu atbalstu varam palīdzēt risi-
nāt valstij tik nozīmīgu problē-
mu. Daudz ir runāts par dažādu 
specialitāšu ārstu trūkumu lokā-
lajās un reģionu slimnīcās, viens 
no iemesliem tam ir nepietie-
kams finansējums. Jaunais pro-
jekts ir ļoti labs sadarbības pie-
mērs, kur jautājums tiek risināts, 
vairākiem partneriem apvienojo-
ties. Uzskatu, ka tas ir labs pa-
raugs, kurā reģionālā slimnīca, 
izvērtējot kuri speciālisti ir ne-
pieciešami, strādā pie topošo ār-
stu piesaistīšanas, pašvaldība no-
drošina nepieciešamos sadzīves 
apstākļus, savukārt, fonds sniedz 
atbalstu stipendiju veidā.”

Jaunā projekta mērķis ir arī 
rādīt piemēru šāda veida sadar-
bībai pašvaldībām, slimnīcām, 
biznesa un labdarības pārstāv-
jiem arī citiem Latvijas reģio-
niem, kur ir līdzīgas jauno spe-
ciālistu trūkuma problēmas. 

Madonas slimnīcas valdes 
priekšsēdētājs Artis Stuburs ir 
gandarīts par šāda veida ilgter-
miņa projektu. “Sadarbību ar 
studentiem plānots uzsākt 5. vai 
6. kursa laikā, kad topošie ārsti 
būs nolēmuši, kādu specialitāti 
vēlas apgūt rezidentūrā. Jaunie-
šiem, protams, ļoti mērķtiecīgi 
jāstrādā gan teorētiski, gan prak-
tiski, lai iegūtu vietu rezidentū-
rā”, teic. A. Stuburs.

Materiālu sagatavoja 
E. MIķELSONE

la problēma mūsu valsts veselības 
aprūpes sistēmā, un mēs esam 
gandarīti, ka kopā ar partneriem 
varam veiksmīgi risināt šo jautāju-
mu. Ar Pētera Avena fondu sadar-
bojamies jau no 2013. gada, kad pe-
diatrijas studentiem tika piešķirtas 
stipendijas, tāpat arī ar Madonas 
pašvaldību 2015. gadā noslēdzām 
sadarbības līgumu. Esam ieinte-

resēti, lai mūsu medicīnas studen-
ti atrod darbu un veido veiksmīgu 
karjeru Latvijā, tāpēc veidojam sa-
darbību arī ar citām pašvaldībām 
un ceram, ka šāda sistemātiska 
pieeja palīdzēs risināt jauno ārstu 
trūkumu reģionos”.

Programmas mērķis ir radīt 
ilgtspējīgu topošo ārstu – medicī-
nas studentu un rezidentu – mo-

tivēšanas sistēmu, kā rezultā-
tā Madonas slimnīca plānveidīgi 
tiks nodrošināta ar trūkstošajiem 
ārstiem. Šobrīd tiek precizēti sti-
pendiju piešķiršanas nosacījumi 
un drīzumā tiks izsludināta pie-
teikšanās.

P. Avena labdarības fonda 
“Paaudze” izpilddirektors Igors 
Bass: “Esam gandarīti, ka ar sa-

No kreisās: Madonas slimnīcas valdes priekšsēdētājs Artis Stuburs, Tālākizglītības fakultātes dekāne asoc. prof. 
Ilze Grope, domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, P. Avena fonda vadītājs Igors Bass, RSU rektors prof. Jānis 
Gardovskis.                                                                                        Foto no P. Avena labdarbības fonda “Paaudze” arhīva

Projekta vadītāja Indra Kārkliņa. Aiz pansionāta ēkas izveidotajā atpūtas zonā vietu atradusi mājīga 
lapenīte.       E. Miķelsones foto
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Madonas novada 
pašvaldības 
projekts „Jauniešu 
karjeras izvēle un 
amata prasmju 
apguve” turpinās
Šī gada vasaras mēnešos, 
laika posmā no 1. jūnija 
līdz 31. augustam Madonas 
novada pašvaldība īstenos 
projektu „Jauniešu 
karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve”, 
piešķirot finansējumu  
35 jauniešu atalgojumam.

Projekta uzdevumi:
_ veicināt jauniešu aktīvu 

dalību savas karjeras veidošanā 
un izaugsmē Madonas novadā;

– sekmēt jauniešu nodar-
binātības un konkurētspē-
jas attīstību tūrisma, kultūras,        
uzņēmējdarbības, neformālās 
izglītības un sociālo pakalpoju-
mu jomā Madonas novada paš-
valdībā;

– paaugstināt jauniešu kon-
kurētspēju vietējā darba tirgū;

– veicināt jauniešu līdzdalī-
bu savu ideju, interešu un prob-
lēmu risināšanā;

– nodrošināt jauniešiem ie-
spēju lietderīgi pavadīt savu brī-
vo laiku.

Projekta ietvaros Mado-
nas novada uzņēmēji tiek aici-
nāti iesniegt pieteikumus par 
vakantajām darbavietām jau-
niešiem ar pašvaldības līdzfi-
nansējumu EUR 370 apmērā 
vienam jaunietim. Informāci-
ja par projekta norises kārtību 
un termiņiem, kā arī projek-
ta pieteikuma veidlapas pieeja-
mas nolikumā, kas publicēts 
www.businessmadona.lv jeb 
www.madona.lv sadaļā Uzņē-
mējdarbība.

Darba devēji tiek aicinā
ti vakantās darbavietas pro
jektam iesniegt līdz 2016. 
gada 17. aprīlim, aizpildot no-
likuma 1. pielikumu. Pieteiku-
mu iesniedz Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļā 
(Saieta laukumā 1, Madona, LV 
4801, 109. kabinetā) vai elek-
troniski ilze.vogina@madona.
lv, ar norādi – Projektam „Jau-
niešu karjeras izvēle un amata 
prasmju apguve”.

Vasaras darbu vakanču pie-
dāvājums tiks publicēts mā-
jas lapā www.businessmadona.
lv un www.madona.lv sadaļā 
Uzņēmējdarbība.

Jaunieši pieteikumus uz 
piedāvātajām vakancēm va
rēs iesniegt laika posmā no 
2016. gada 19. aprīļa līdz 8. 
maijam atbilstoši nolikumam.

 
Kontaktinformācija

ILzE VOgINA,
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļa,
tālr. 20204906,

e-pasts: ilze.vogina@madona.lv

Novada uzņēmēju foruma 
ietvaros 2016. gada  
22. aprīlī Madonā plānots 
vērt durvis jaunam 
biznesa inkubatoram 
„Ideju cehs”.

Inkubatoru programmu, sa-
darbībā ar Madonas novada paš-
valdību, realizēs Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūra 
(LIAA), un tās mērķis ir sniegt 
atbalstu biznesa uzsācējiem visā 
Latvijā. Kopā Latvijā plānots iz-
veidot 11 biznesa inkubatorus – 
9 lielajās pilsētās, kā arī Madonā 
un Kuldīgā. 

Inkubators atradīsies pašval-
dībai piederošās ēkas Blaumaņa 
ielā 3 telpās. Šobrīd tajās ar Ma-
donas novada uzņēmēju atbal-

Madonā tiks atvērts biznesa inkubators jaunajiem uzņēmējiem
ņēmējdarbības uzsācējiem un 
tiem, kuri vēl tikai strādā pie ide-
jas. Plānots, ka 2016. gada noga-
lē uzņēmējiem būs pieejami mār-
ketinga, grāmatvedības un citi 
pakalpojumi, kuru izmaksas 50% 
apmērā tiks segtas ar ES fondu 
atbalstu. 

Uzņemšana biznesa inkuba-
torā notiks vienlaicīgi ar bizne-
sa ideju konkursu “Madona var 
labāk!”. Konkursā atbalstītie uz-
ņēmumi varēs pieteikties dalībai 
biznesa inkubatorā. 

Informācijai: Inkubatoru prog
ram ma pašlaik ir izstrādes pro
cesā, un precīza informācija par 
tās iespējām un pakalpojumiem 
tiks sniegta drīzumā.

ROMāNS HAčATRJANS, 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

stu notiek labiekārtošanas darbi. 
Plānots, ka 2018. gadā biznesa 
inkubators pāries uz telpām Sa-

ieta laukumā 2a. 
Inkubators piedāvās bez mak-

sas atvērtā biroja tipa telpas uz-

Aicinām iesniegt savu 
biznesa ideju konkursam 
“Madonas var labāk!” 

Uz finansiālu atbalstu var 
pretendēt fiziskas personas, kas 
vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un 
Madonas novada uzņēmēji, kam 
nepieciešams līdzfinansējums at-
tīstībai. 

Pašvaldība konkursa ietva-
ros piešķir līdzfinansējumu uz-
ņēmumu un fizisko personu pro-
jektiem, kas paredz  jaunu darba 
vietu radīšanu, jaunu produk-

tu vai pakalpojumu veidošanu, 
kā arī komercdarbībai ar tiešām 
eksporta pazīmēm.

Maksimāli pieļaujamais paš-
valdības līdzfinansējuma apmērs 
ir EUR 4000 jaundibinātam uz-
ņēmumam, kas nav vecāks par 6 
mēnešiem pieteikuma iesniegša-

nas dienā, un fiziskai personai, 
kas ir gatava reģistrēt uzņēmu-
mu un attīstīt uzņēmējdarbību 
Madonas novadā sava pieteiktā 
projekta ietvaros, turklāt 6 mē-
nešu laikā pēc finansējuma sa-
ņemšanas uzņēmums ir radījis 
vismaz 1 pilnas slodzes darba-
vietu, kā arī nodrošina līdzfinan-
sējumu 20% apmērā no projekta 
kopējām izmaksām.

Uzņēmumiem, kas pieteiku-
ma iesniegšanas dienā ir vecāki 
par 6 mēnešiem, maksimāli pie-
ļaujamais pašvaldības līdzfinan-

sējuma apmērs ir EUR 2000. 
Projektu pieteikumus var ie-

sniegt līdz katra mēneša pēdējās 
darba dienas plkst. 16.00. Ar pro-
jekta pieteikumu, tā sagatavoša-
nas un iesniegšanas kārtību var 
iepazīties www.madona.lv sadaļā 
Uzņēmējdarbība.

Sīkāka informācija par kon-
kursu pieejama Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļā, 109. 
kabinetā, Saieta laukumā 1, Ma-
donā, telefoniski 20204906, vai e
pastā: ilze.vogina@madona.lv.

Madonas Augstākās 
izglītības centrs, sadarbībā 
ar Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmiju (iepriekš 
Rēzeknes augstskola),  
jau kopš 2014. gada 
septembra realizē 
programmētāju apmācības 
1. līmeņa augstākās 
izglītības programmā.

Mācības notiek Madonas 1. vi-
dusskolas telpās. Šobrīd apmācī-
bas tiek vadītas astoņiem 2. kur-
sa studentiem un četrpadsmit 1. 
kursa studentiem. Apmācības ir 
Uzņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstības nodaļas iniciatīva. Ilgter-
miņa attīstības plānā ir attīstīt IT 

nozari Madonas novadā, nodroši-
not speciālistu pieejamību, lai nā-
kotnē novadam varētu piesaistīt 
informācijas tehnoloģiju uzņēmu-
mus un radītu jaunas darbavietas. 

Jau šobrīd 2. kursa program-
mētāji ir praksē SIA „LineFull”, 
kuras ietvaros apgūst padziļinā-
tas programmēšanas zināšanas. 

Kopš programmas atvēršanas 
2014. gadā Madonas novada paš-
valdība līdzfinansē programmas 

administrēšanas izdevumus. 2014. 
un 2015. gadā šai programmai no 
pašvaldības budžeta tika atvēlēti 
6094,75 eiro. Arī šogad plānota uz-
ņemšana šajā programmā, kopējo 
studentu skaitu palielinot līdz 40. 

31. marta domes sēdē tika no-
lemts piešķirt 6094,75 eiro no 
pašvaldības budžeta Madonas 
Augstākās izglītības centram, lai 
turpinātu programmētāju apmā-
cību Madonā. 

Piešķirts finansējums Madonas Augstākās izglītības centram 

Iespēja iegūt 4000 eiro savas biznesa idejas īstenošanai

Madonas novada uzņēmēju forums 22. aprīlī 

FORUMA TēMAS
Būs divas. Kā strādāt mūsdienu ekonomikā un 

kā vairot panākumus, ieguldot personālā. 

FORUMā PIEDALīSIES
Mārtiņš Kazāks – AS Swedbank galvenais eko-

nomists;
Ingrīda Rone – Lattelecom valdes locekle un 

personālvadības direktore;
Viktors Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts 

sekretārs;
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un 

Madonas novada pašvaldības speciālisti. 

KAS AIcINāTI APMEKLēT PASāKUMU?
Visi Madonas novada uzņēmēji un tie, kas vēlas 

uzsākt uzņēmējdarbību Madonas novadā, kā arī uz-
ņēmējus atbalstošās organizācijas.

PASāKUMA LAIKS UN VIETA
2016. gada 22. aprīlī no plkst. 9.30 līdz 15.00 biz-

nesa inkubatorā “Ideju cehs”, Blaumaņa ielā 3, Ma-
donā. 

KāPēc MAN TUR JāBūT?
Lai satiktu citus uzņēmējus, piedalītos vērtīgās 

lekcijās, dalītos ar pieredzi un iegūtu jaunas idejas!

Madonas novada uzņēmēju forums ir ikgadējs informatīvi, interaktīvi izglītojošs pasākums 
Madonas novada uzņēmējiem. Pieredzējuši lektori stāstīs par pasaules un Latvijas ekonomikas 
tendencēm, darbinieku motivēšanu produktīvam darbam, Valsts un pašvaldības atbalsta 
programmām uzņēmējiem, uzņēmēji dalīsies pieredzes stāstos. Tiks atklāts Madonas biznesa 
inkubators “Ideju cehs”.

Aicina
Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa 

Biznesa inkubators “Ideju cehs” atradīsies Blaumaņa ielā 3, Madonā.  
       E.Miķelsones foto
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Madonas novada bibliotēka aicina

Kultūra

Apstiprināti 
divi Madonas 
Novadpētniecības 
un mākslas 
muzeja  
projekti
Februāra beigās  
Valsts Kultūrkapitāla  
fonds apstiprinājis  
divu Madonas 
Novadpētniecības 
un mākslas projektu 
realizāciju, piešķirot 
finansējumu. 

Viens no projektiem saistīts 
ar pastāvīgo ekspozīciju “Novada 
arheoloģija”. No 2015. gada jūli-
ja pastāvīgā ekspozīcija apmek-
lētājiem ir slēgta, jo, pateicoties 
Valsts Kultūrkapitāla finansiāla-
jam atbalstam, uzsākām ekspo-
zīcijas modernizāciju. Darbs pie 
ekspozīcijas modernizēšanas tur-
pināsies, izveidojot virtuālo eks-
pozīciju.

Otrs apstiprinātais projekts 
– Svētki “Pilsētā, kurā esi gai-
dīts!”, veltīts Madonas pilsētas 
90 gadu jubilejai. 

Sadarbībā ar Madonas no-
vada bibliotēku ikvienam pilsē-
tas viesim šogad tiks piedāvāti 
vairāki tematiskie pasākumi un 
koncertuzvedumi, kas muzejā un 
bibliotēkā pulcēs māksliniekus 
no Madonas, Rīgas, Liepājas un 
Valmieras. 

Pirmais no pasākumiem pare-
dzēts jau 22. aprīlī plkst. 17.00, 
kad muzeja Izstāžu zālēs vieso-
sies Valmieras Drāmas teātris 
ar izrādi “Sarkanās puķes”, 
kas veidota pēc Aspazijas tāda 
paša nosaukuma dzejas krājuma. 
Uzvedumā piedalīsies Māra Men-
nika, Inga Apine un Dace Everss. 

Pavasaris solās būt 
rosīgs un notikumiem 
bagāts, jo jau aprīlī 
Madonā norisināsies 
grāmatu svētki, aicināsim 
iesaistīties Bibliotēku 
nedēļas aktivitātēs, 
fotokonkursā. 

grāmatu svētki

Madonas, Cesvaines, Ēr
gļu, Lubānas, Varakļānu no
vadu 15. Grāmatu svētki no
tiks 2016. gada 15. aprīlī 
Madonā:

10.00–15.00 – Grāmatu ko
mercizstāde Madonas novada 
bibliotēkā – piedalīsies izdevniecī-
bas Zvaigzne ABC, Lauku Avīze, 
Jumava, Nordik, Avots, Divpad
smit – Skolas ielā 12. Pircējiem 
Jaunumu izloze svētku noslē-
gumā.

10.00 Grāmatu svētku at
klāšana – Madonas novada bib-
liotēkas bērnu literatūras nodaļā.

Pieaugušajiem: 
10.30 „Latvijas Avīzes” pub-

liskā diskusija „Veselības ap
rūpes problēmas: kā tikt pie 
speciālista?”, piedalās Veselības 
ministrijas parlamentārais sekre-
tārs Jānis Trupovnieks (ZZS), 
nozares eksperti – Madonas nova-
da bibliotēkas bērnu literatūras 
nodaļā;

13.00 „Ievas stāsti” – saru-
na ar populārākā  stāstu žurnāla 
galveno redaktori Sandru Eglī
ti – Madonas novada bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļā.

 
Bērniem un  jauniešiem: 
10.30 „Kā top ilustrācijas 

grāmatām?” – radošuma stunda 
kopā ar mākslinieci Signi Ērma
ni-Ļitvinu (Lauku Avīze) Mado-
nas novada bibliotēkas lasītavā;

10.40 „Rīga–Maskava: 21. 
gadsimta mīlasstāsts” – iepazī-
šanās ar grāmatas autori Sabīni 
Košeļevu (Zvaigzne ABC) – Ma-
donas Valsts ģimnāzijā;

12.35 „Lielā ķeza” – mu-
zikāla tikšanās ar autoru Uldi 
Punkstiņu – Madonas novada 
bibliotēkas lasītavā;

10.30; 11.30; 13.00 Madonai 
– 90 – spēle „Uzcel savu Mado

Kā ik gadu Muzeju nakts 
ietvaros, arī šajā gadā, 
21. maijā daudzi muzeji 
Latvijā un pasaulē vērs 
savas durvis šīs akcijas 
apmeklētājiem ar īpašām 
izzinošām un  
izklaidējošām 
programmām. 

Līdzīgi kā pērn, ņemot vērā 
lielo cilvēku ieinteresētību, šogad 
otro reizi muzeju nakts aktivitā-
tēs iesaistīsimies arī mēs – Mado-
nas novada pašvaldības Tūrisma 

informācijas centrs, šoreiz cie-
šā sadarbībā ar Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeja 
vadošo pētnieku Induli Zvirgzdi-
ņu. 2016. gadā par Muzeju nakts 
atslēgvārdu izraudzīts jēdziens 
“durvis”, aicinot ikvienu vērīgi 
palūkoties uz lietām sev apkārt, 
uz lietām “pirms” un “pēc”, starp 
zināmo un nezināmo.

Arī mēs esam raduši sasais-
ti ar Latvijas Muzeju nakts tēmu 
un devīze šī gada tūrisma aktivi-
tātei būs “Noklaudz auto durvis 
– … meklē, ieraugi, uzzini!” Tā-
pēc visi erudītie, zinātkārie un 
piedzīvojumus meklējošie Mado-

nas novada iedzīvotāji un ceļot-
gribētāji no visas Latvijas, esiet 
aicināti piedalīties aizraujošā ap-
tuveni 170 km garā braucienā! 
Mēs gatavojamies jums piedā-
vāt aizraujošu, uz vēsturiskiem 
notikumiem balstītu uzdevumu 
spēli pa Madonas novada dien-
vidaustrumu daļu. Tajā visi pie-
turas punkti būs saistīti ar pa-
vērsieniem Madonas novadā, arī 
ar Latvijas brīvības cīņām 1918.–
1920. g. Atgādināsim par Latvi-
jas varoņiem, izcilām personī-
bām un valstsvīriem, kas tiešā 
vai attālinātā veidā bijuši saistī-
ti ar mūsu novadu.

Tiek domāts par veicināša-
nas un pārsteigumu balvām, par 
jaukiem mirkļiem brauciena no-
slēgumā. Sīkāku informāciju par 
visu šo un par komandu reģis-
trēšanos uzzināsiet nedaudz vē-
lāk, lasot www.visitmadona.lv un 
laikrakstu “Stars”. Dalība pasā-
kumā būs bez maksas.

Vērsim durvis uz pagātni, risi-
nāsim uzdevumus tagadnē un bū-
sim daudz gudrāki nākotnē!

Organizē Madonas novada paš
valdības Uzņēmējdarbības un  
tūrisma attīstības nodaļa.

Muzeju nakts atslēgvārds – “durvis”

nu” – atraktīvā un izzinošā veidā 
iepazīsti pilsētas vēsturi – Mado-
nas novadpētniecības un mākslas 
muzejā.

Visiem kopā:
14.00 Jaunumu izloze  – 

Madonas novada bibliotēkas bēr-
nu literatūras nodaļā;

14.30 „Zemgalietis” – no-
tikumi un cilvēki dzīves stāstos 
kopā ar aktieri Uldi Dumpi un 
grāmatas autori Līgu Blauu – 
Madonas novada bibliotēkas bēr-
nu literatūras nodaļā;

Madonas novada pirmsskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu zīmē-
jumu izstāde „Ģimene manā 
sirsniņā” – Madonas novada bib-
liotēkā. 

Atbalstītāji: Latvijas Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, Ei
ropas Komisijas pārstāvniecība 
Latvijā, Latvijas Bērnu fonds, Jel
gavas tipogrāfija, Nacionālie bru
ņotie spēki, SIA Drukātava, SIA 
VESTALK, Latvijas Okupācijas 
muzejs, Valdis Zatlers, Inese Vai
dere, Madonas novada pašvaldī
ba. Informatīvie atbalstītāji: 
Latvijas Avīze, reģionālais laik
raksts Stars, www.madona.lv.

Fotokonkurss “Mana 
mīļākā vieta Madonā”

04.–25. aprīlim Madonas 
novada bibliotēka izsludina 
fotokonkursu: „Mana mīļākā 

vieta Madonā”. Šī aktivitāte ie-
kļaujas pasākumu ciklā „Mado-
nai – 90”. Nolikums tiks publicēts 
bibliotēkas un Madonas novada 
mājas lapās, sociālajos medijos un 
reģiona laikrakstā „Stars”, pie
ejams uz vietas bibliotēkā. Foto-
konkursā aicināti piedalīties foto-
grāfi, fotoamatieri un interesenti, 
arī mūsu pilsētas un pasākumu 
viesi, kuri, te ciemojoties, ir iemū-
žinājuši kādu sev tīkamu vietu. 
Fotokonkursa darbi tiek gaidīti 
A4 formātā Madonas novada bib-
liotēkā, jo pēc iesniegšanas datu-
ma tiks izvietoti fotoizstādē kon-
ferenču zālē, kur būs apskatāmi 
visu maiju un jūniju. Izvērtēša-
na būs izstādes un bibliotēkas ap-
meklētāju ziņā no 26. aprīļa līdz 
4. maijam, nobalsojot par sev vai-
rāk iepatikušos fotogrāfiju. Infor-
mējam, ka foto var tikt izmantoti 
publicitātes nolūkos. Fotokonkur-
sa noslēguma pasākums plānojas 
5. maijā, kad apbalvosim uzvarē-
tājus – 1.–3. vietu ieguvējus. 

Bibliotēku nedēļa

Bibliotēku nedēļas laikā 
no 18. līdz 23. aprīlim būsiet 
laipni gaidīti, lai grāmatu maiņas 
punktā mainītos ar izlasītajām 
grāmatām. Aicinām savus lasī-
tājus atnest laikā nenodotās grā-
matas. Kavējuma nauda nebūs jā-
maksā! Izmanto iespēju pats un 
pastāsti citiem!

Šajā nedēļā sveiksim biblio-

tēkas lasītājus – pilsētas vienau-
džus.

Bērnu literatūras 
nodaļā   

Bērnu literatūras nodaļas dar-
binieki informē, ka  noslēdzies li-
terārās jaunrades konkurss, vel-
tīts Madonas 90. dzimšanas 
dienai, un zīmējumu konkurss 
„Mana Madona”. Paldies visiem, 
kas piedalījās! Norit darbu apko-
pošana un izvērtēšana. Aprīlī otro 
un trešo klašu skolēni tiek aicinā-
ti piedalīties ātrlasīšanas un glīt-
rakstīšanas konkursā „Protu un 
varu”. Sīkāka informācija – Bēr-
nu literatūras nodaļā un bibliotē-
kas mājaslapā.

Abonementā

Dzīvojot Madonas 90 gadu ju-
bilejas gadā, abonementā izstādē 
rādām to krājuma bagātības daļu, 
kas atspoguļo senākajās desmit-
gadēs izdotās grāmatas. Krājumā 
regulāri ienāk arī jaunākās oriģi-
nālliteratūras un tulkotās grāma-
tas. Šobrīd ļoti populāra ir sērija 
MĒS. LATVIJA, XX gadsimts. La-
sītākās ir Noras Ikstenas „Mātes 
piens”, Māra Bērziņa „Svina gar-
ša”, Gundegas Repšes „Bogene”. 
Arī pavasarī apmeklēsim bibliotē-
ku un lasīsim grāmatas!

Informāciju apkopoja  
SARMīTE RADIņA  

Dace Everss, Māra Mennika un Inga 
Apine izrādē “Sarkanās puķes”.

Vietu skaits muzeja Izstāžu 
zālēs ir ierobežots, tādēļ bezmak-
sas ielūgumus uz Valmieras Drā-
mas teātri lūdzam izņemt savlai-
cīgi.

Vairāk informācijas, zvanot 
uz tālr. 64823844 vai 26102225.

zANE gRīNVALDE, 
Izglītojošā darba nodaļas vadītāja
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Ar mērķi izzināt, kā 
novada iedzīvotāji vērtē 
savas pašvaldības darbu, 
pēc Madonas novada 
pašvaldības pasūtījuma 
pētījumu kompānija 
“TNS Latvia” novada 
teritorijā ir veikusi plašu 
iedzīvotāju aptauju 
– pētījumu. Pētījumā 
Madonas novada 
iedzīvotāji tika aicināti 
izteikt vērtējumu par 
visām pašvaldības pārziņā 
esošajām jomām, kā 
arī viedokli par citiem 
aktuāliem jautājumiem. 

Lai pētījums tiktu veikts pro-
fesionāli un tā rezultāti būtu ob-
jektīvi, šo darbu uzticējām uz-
ņēmumam “TNS Latvia”, kas ir 
viena no vadošajām pilna servisa 
tirgus, sociālo un mediju pētīju-
mu kompānijām Latvijā. “TNS 
Latvia” līdz ar TNS uzņēmu-
miem Lietuvā un Igaunijā veido 
lielāko tirgus un sociālo pētīju-
mu centru Baltijas valstīs. 

Apmierinātība ar 
pašvaldības darbu 
kopumā

Absolūtais vairākums – 83% 
– iedzīvotāju kopumā ir apmie-
rināti ar pašvaldības darbu. Kā 
uzrāda pētījums, augstāku ap-
mierinātību ar pašvaldības dar-
bu pauž mājsaimnieces un 
skolēni, savukārt zemāku – ie-
dzīvotāji vecumā no 45 līdz 54 
gadiem. Kritiski noskaņotā ie-
dzīvotāju daļa – 15 % iedzīvo-
tāju – norādījuši, ka nav apmie-
rināti, norādot, ka pārāk maz 
uzmanības tiek pievērsts pagas-
tiem, daļa ir izteikuši neapmie-
rinātību ar deputātu un pašval-
dības iestāžu darbinieku darbu, 
kā arī ar komunālajiem pakal-
pojumiem.

Augstu vērtē darbu 
novada atpazīstamības un 
identitātes veidošanā

Kā uzrāda pētījums, absolū-
tais vairākums – 90% – ir pau-
duši apmierinātību ar pašval-
dības darbu Madonas novada 
atpazīstamības un identitātes 
veidošanā. Neapmierinātākie 
šajā ziņā ir Ošupes pagasta ie-
dzīvotāji, kas izrādījušies īpaši 
kritiski, norādot, ka “nekas ne-
tiek darīts novada atpazīstamī-
bas un identitātes veicināšanā”. 

Apmierina novada 
teritorijas un vides 
sakārtotība

90% Madonas novada iedzī-
votāju ir apmierināti ar pašval-
dības darbu teritorijas un vides 
sakārtotības jomā. Interesanti, 
ka apmierinātākie ir madonie-
ši un mētrienieši, savukārt sa-
līdzinoši zemāku apmierinātību 
pauž Barkavas un Ļaudonas pa-

Iedzīvotāji pauž apmierinātību ar pašvaldības darbu

gastu ļaudis, kā galvenos iemes-
lus minot neapmierinošu ceļu 
uzturēšanu un problēmas ar at-
kritumu izvešanu un apsaimnie-
košanu.

Atzinīgi vērtē atbalstu 
kultūrai un sportam

Pētījumā 85% iedzīvotāju 
pauduši apmierinātību ar paš-
valdības ieguldījumu kultūras 
atbalsta jomā. Kritiskāk 
noskaņotie iedzīvotāji 
norādījuši, ka kultū-
ras pasākumi nova-
dā būtu jāorganizē 
biežāk, kā arī pau-
duši uzskatu, ka 
kultūrai pagastos 
tiek sniegts nepietie-
kams atbalsts.

82% iedzīvotāju izsaka 
apmierinātību ar pašvaldības at-
balstu sportam, īpaši apmierinā-
ti ir Madonas un Barkavas ļau-
dis. Savukārt neapmierinātie 
norādījuši uz nepietiekamu at-
balstu jaunatnes sportam, nepie-
ciešamību uzlabot sporta būves, 
kā arī uzsvēruši ierobežotās ie-
spējas pagastos. 

Pārsvarā apmierina 
izglītības pieejamība un 
kvalitāte

82% iedzīvotāju pauduši ap-
mierinātību ar pašvaldības dar-
bu izglītības jomā. Augstāku ap-
mierinātību izteikuši jaunieši 
– 15 līdz 24 gadus vecie novada 
iedzīvotāji, savukārt pensionā-
riem visbiežāk nav bijis viedokļa 
šajā jautājumā. Biežākais neap-
mierinātības iemesls ir nepati-
ka pret izglītības sistēmas opti-
mizācijas plāniem un mazo skolu 
slēgšanu. Vestēnieši visbiežāk iz-
teikuši neapmierinātību par ap-
vienotajām klasēm, no kā cieš iz-

glītības kvalitāte.
Ņemot vērā pašreiz aktuā-

lo izglītības iestāžu tīkla attīstī-
bas plānu nākamajiem gadiem, 
aptaujājot iedzīvotājus, tika ie-
tverts jautājums par skolu tīk-
la sakārtošanu. Atbildes norāda, 
ka 72% novada iedzīvotāju pauž 
apmierinātību, 15% – neapmie-
rinātību, bet pārējiem nav bijis 
viedokļa. Biežākais iemesls ne-
apmierinātībai norādīts, ka, slē-

dzot mazās skolas, pasliktinās 
skolu pieejamība dzīves-

vietai, kā arī minēta 
neapmierinātība par 
vidusskolu apvieno-
šanu Madonā. Ša-
jā jautājumā biežā-
ko neapmierinātību 

pauduši Sarkaņu pa-
gasta iedzīvotāji, gados 

jaunākie iedzīvotāji, kā 
arī nelatvieši un nepilsoņi.

Zīmīgi, ka arī 72% iedzīvotāju 
pauduši apmierinātību ar pašval-
dības ieguldījumu darbā ar jau-
niešiem. Savukārt neapmierinā-
tība pausta par nepietiekamām 
brīvā laika pavadīšanas iespējām 
(īpaši pagastos), kā arī par darba-
vietu trūkumu jauniešiem.

Trešdaļa iedzīvotāju 
vēlētos labāku ceļu 
stāvokli

62% novada iedzīvotāju iz-
teikuši apmierinātību ar pašval-
dības paveikto ceļu un ielu stā-
vokļa uzlabošanā, tomēr diezgan 
ievērojams skaits – 42% iedzīvo-
tāju – norādījuši, ka nav sakār-
toti vietējās nozīmes ceļi. Salīdzi-
noši apmierinātāki šajā ziņā ir 
madonieši, vismazāk – Ļaudonas 
un Barkavas pagastu iedzīvotāji. 

Vēlas uzlabojumus sociālā 
atbalsta jomā

Pētījums rāda, ka apmierinā-

tību ar pašvaldības darbu sociālā 
atbalsta jomā pauž 59% iedzīvo-
tāju, salīdzinoši lielam skaitam 
– 20% – vispār nav konkrēta vie-
dokļa šajā jautājumā. Savukārt 
neapmierinātie ir norādījuši uz 
atbalsta trūkumu pensionāriem 
un veciem ļaudīm, kā arī bēr-
niem un daudzbērnu ģimenēm, 
daļa uzskata, ka nav sociālā at-
balsta iedzīvotājiem vispār.

Jāstiprina atbalsts 
uzņēmējdarbībai

58% iedzīvotāju pauduši ap-
mierinātību ar pašvaldības dar-
bu uzņēmējdarbības atbalsta 
jomā. Līdzīgi kā tas ir sociālā at-
balsta jomā, arī par uzņēmējdar-
bības atbalstu nav viedokļa lie-
lam skaitam iedzīvotāju – te tas 
sasniedz gandrīz trešdaļu – 27%. 
Savukārt daļa iedzīvotāju ir no-
rādījuši, ka ir saskārušies ar at-
saucības trūkumu no darbinieku 
puses un ka pašvaldības nerada 
jaunas darba vietas.

Izmanto visus novadā 
pieejamos informācijas 
līdzekļus

Pētījumā tika jautāts arī par 
veidiem, kā iedzīvotāji gūst in-
formāciju par pašvaldības dar-
bu. 54% norādījuši, ka infor-
māciju par aktualitātēm gūst 
pašvaldības informatīvajā izde-
vumā “Madonas Novada Vēstne-
sis”, 45% –pašvaldības mājaslapā 
un 35% – reģionālajā laikraks-
tā “Stars”. Gados jaunākie ie-
dzīvotāji aktīvi izmanto sociālos 
tīklus, bet iedzīvotāji ar augstā-
ko izglītību bieži gūst informāci-
ju tiešā veidā –zvanot vai rakstot 
pašvaldībai. 

Cita starpā, 89% no tiem, 
kas ir vērsušies pašvaldībā, iz-
saka apmierinātību ar darbinie-
ku pieejamību un attieksmi. Kri-

tiskāk iedzīvotāji izsakās par 
sniegto atbilžu savlaicīgumu un 
to saprotamību, ko aizrādījuši  
attiecīgi 14 un 13% iedzīvotāju.

Pētījuma rezultātus  
ņems vērā

Aptaujas gaitā tika uzrunāti 
iedzīvotāji visā Madonas novada 
teritorijā dažādās dzimuma, ve-
cuma, tautības un nodarbinātī-
bas grupās, tāpēc pētījums uzska-
tāms par vispusīgu un jāņem vērā 
pašvaldības turpmākajā darbā.

Domes priekšsēdētājs An
drejs Ceļapīters neslēpj gan-
darījumu par kopējiem pētījuma 
rezultātiem: “Kopējais rādītājs 
ir patīkams, emocionāli pozitīvs 
vērtējums. Aptauju uzsākot, būtu 
to prognozējis zemāku, tāpēc jā-
saka liels paldies par mūsu darba 
novērtējumu. Kritiskākajos re-
zultātos jau pa konkrētām noza-
rēm var redzēt, ka pārsvarā tie ir 
ne pašvaldības kompetencē esoši 
jautājumi. Ceļu nozare asociējas 
ar valsts ceļiem, pašvaldības ceļi 
ir mazākas nozīmes, tos izjūt ma-
zāk. Tāpat arī par uzņēmējdarbī-
bu – tas ir valsts politikas jautā-
jums, ko iedzīvotāji nereti asociē 
ar pašvaldību. Domāju, ka arī par 
maz stāstām, ko labu darām uz-
ņēmējdarbības vides veicināšanā, 
biežāk ir jāatspoguļo labie noti-
kumi. Protams, plānojot turpmā-
ko darbu, iedzīvotāju viedokļus 
ņemsim vērā, atgriezeniskajai 
saitei ir jābūt. Pašvaldība ikdie-
nas darbā aktīvi reaģē uz katru 
konkrētu priekšlikumu, bet šis 
pētījums ir jau ir sabiedrības ko-
pējais vērtējums, ko mēs ikdienā 
neredzam, jo mazāk kontaktēja-
mies ar tiem, kam viss ir kārtībā 
un kuri priecājas par to, ka ir la-
bi.”

Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Agris Lungevičs uzska-
ta, ka arī turpmāk ir jāstrādā, 
saglabājot augstu līmeni: “Augs-
tais rādītājs par kopējo pašval-
dības darba vērtējumu man bija 
pārsteigums, protams, tas prie-
cē. To pozitīvismu ikdienā jau ne-
jūt, parasti cilvēki uz pašvaldību 
nāk ar problēmām, kas liek do-
māt, ka nav labi. Taču šie 83 pro-
centi neļauj slīgt pašapmierinātī-
bā vai eiforijā, ir jātur tāds pats 
līmenis, bet uz norādītajām lie-
tām jākoncentrē uzmanība. Ceļu 
vērtējums nav pārsteigums, ceļu 
nozare nav viegla, ir problemātis-
ki sasniegt labu līmeni, ja lielākā 
daļa novadā ir grants seguma ce-
ļi, kas ir grūtāk kopjami un uztu-
rami. Arī sociālā darba vērtējums 
mani nepārsteidz, jo arī šī joma 
nav no vieglākajām, un tā var ie-
tekmēt attieksmi pret pašvaldī-
bu. Svarīgi būtu zināt, kas tie-
ši cilvēkus neapmierina – vai tie 
ir pabalstu lielumi, vai darbinie-
ku attieksme, vai ir kas cits. Pro-
tams, Sociālais dienests analizēs, 
kāpēc ir šāds vērtējums. Domāju, 
ka ja mēs šo pētījumu būtu veiku-
ši laikā, kad tikko izveidojās no-
vads, rezultāts nebūtu tik augsts, 
taču tagad varam secināt, ka lie-
tas virzās uz labo pusi, iedzīvotāji 
novērtē to, ko esam paveikuši un 
savu attieksmi pauduši draudzīgā 
uzsitienā pa plecu.”

DzINTRA STRADIņA

Pētīj
ums

Pētījums tika veikts laika posmā no 2015. gada 7. oktobra līdz 19. oktobrim, telefoniski aptaujājot 400  
Madonas novada iedzīvotājus, kuri ir vecāki par 15 gadiem.
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Šogad Madonas pilsētas  
svētki tiks svinēti no  
1. līdz 5. jūnijam, sākot 
ar lielo Dziesmu dienu, 
kurā piedalīsies teju 900 
dalībnieku, beidzot ar maestro 
Raimonda Paula lielkoncertu! 

Atšķirībā no citiem gadiem, šo-
gad teju visas lielākās aktivitātes 
notiks Saieta laukumā, kas spēju 
veiksmīgi uzņemt lielus pasāku-
mus pierādījis, piemēram, LMT 
Gaisu balonu festivāla laikā, kas 
pirms vairākiem gadiem norisinā-
jās Madonā.

Trešdien, 1. jūnijā

Plkst. 18.00 Saieta lauku-
mā tiks atklāti Madonas pilsētas 
svētki ar vērienīgu koru koncer-
tu „Dziesmu diena Madonā” – 
Latvijas pirmajiem skolēnu dzie-
dāšanas svētkiem – 150. Kā jau 
minēts, tajā piedalīsies teju 900 
dalībnieku no visas Latvijas, to-
starp arī orķestri. Savukārt pēc 
koncerta turpat notiks danču va-
kars ar folkgrupu „Rikši”.

ceturtdien, 2. jūnijā

Pilsētā gaidāmās kristīgās ak-
tivitātes. Plkst. 11.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs notiks lekci-
ja un diskusija „Garīgās vērtības 
sabiedrībā” uz kuru aicināts ik-
viens. Tajā piedalīsies Romas ka-
toļu baznīcas Rīgas arhibīskaps
metropolīts Zbigņevs Stankevičs 
un citi garīgās un akadēmiskās jo-
mas pārstāvji.

Vakarpusē, plkst. 18.00 Saieta 
laukumā notiks Madonas Romas 
katoļu baznīcas svētgleznas „Vis-
svētākā Jaunava Marija – Kristī-
go Palīdzība” kronēšanas Sv. Mise 
(ar Iestiprināšanas sakramentu), 
kuru vadīs arhibīskaps Zbigņevs 
Stankevičs.

Jau tagad iespējams piedalī-
ties dažādos kristīgās pasaules pa-
sākumos, kas veltīti Madonas 90. 
jubilejai. Informācija pieejama 
www.madona.lv. 

Piektdien, 3. jūnijā

Piektdienas notikumu prog-
ramma tiek papildināta un, tu-
vojoties pilsētas svētkiem, infor-
mācija tiks publicēta gan www.
madona.lv, gan „Madonas Nova-
da Vēstnesī”.

Plkst. 10.00 pie Madonas no-
vada bibliotēkas notiks pasākums 
„Madona pasaulē, pasaule Mado-
nā”, kur gaidāmas aktivitātes vi-
sām vecuma grupām.

Savukārt vakarā Saieta lauku-
mā gaidāma zaļumballe Madonas 
pūtēju orķestra muzikālajā pava-
dījumā, diriģents A. Cepītis.

Zināmi lielākie pilsētas svētku notikumi! 

2016. gada aprīlis

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

Sestdien, 4, jūnijā

Sestdiena pilsētas svētku laikā 
tradicionāli būs bagātākā ar pa-
sākumiem visiem vecumiem un 
gaumēm. 

Plkst. 11.00 Saieta laukumā 
notiks Enduro motociklu Baltijas 
čempionāta atklāšanas pasākums 
un motociklu parāde. Prognozēts, 
ka divu dienu pasākumā pieda-
līsies līdz 180 dalībnieku. Bāzes 
vieta – Smeceres sils, kopējais tra-
ses garums – 64 kilometri. 

Plkst. 12.00 Saieta laukumā 
notiks „Deju maratons”, kurā pie-
dalīsies Madonas novada un pār-
novadu tautas un mūsdienu deju 
kolektīvi. 

Plkst. 14.00 Madonas muzejā 
tiks atklāta Madonas mākslinie-
ku un fotogrāfa Andreja Granta 
izstāde “Tikšanās”.

Gaidāmi dažādi izklaides un 
atpūtas pasākumi ģimenēm – iz-

stādes, laivu braucieni, izjādes ar 
zirgiem, radošās darbnīcas, ielu 
aktivitātes u.c. Tāpat notiks tra-
dicionālais amatnieku tirdziņš, 
kurā varēs iegādāties dažādus iz-
strādājumus sev un saviem tuva-
jiem, kā arī turpat varēs gardi pa-
ēst un atspirdzināties.

Skvēriņā (zaļā zona) pie Ma-
donas kultūras nama plānota Gri-
la darbnīca, kas īpaši vilinoša šķi-
tīs ēst gatavošanas entuziastiem, 
jo ar zināšanām un praktisku dar-
bošanos grila ēdienu pagatavoša-
nā dalīsies restorāna „Ostas ska-
ti” šefpavārs Ingemārs Ladigs. 

Arī pastaiga pa Madonu būs 
krietni vien interesantāka, jo va-
karā vairāki pilsētas namu logi un 
skatlogi pārvērtīsies par „skatu-
vēm”, kurās darbosies mākslinie-
ki, notiks performances un tiks 
izstādītas gleznas. Šāda veida ak-
tivitāte pilsētā notiks pirmo reizi!.

Tāpat visas dienas garumā no-

tiks sporta aktivitātes – Madonas 
novada atklātais čempionāts spie-
šanā guļus; „Latvijas spēcīgākā 
pilsēta”, kurā spēkus svaru stieņa 
spiešanā varēs izmēģināt ikviens; 
simultantspēle dambretē (viena 
persona spēlē ar vairākām).

Sestdienas aktivitātes noslēg-
sies ar lielo pilsētas svētku balli 
Saieta laukumā, kurā piedalīsies 
Latvijā zināmi mūzikas izpildītāji. 

Svētdien, 5. jūnijā

Atšķirībā no iepriekšējiem ga-
diem, lielākais kultūras notikums 
gaidāms tieši svētdien – lielkon-
certs „Raimondam Paulam 80. Ma-
donai 90”, kas notiks Madonas mul-
tifunkcionālajā hallē plkst. 18.00. 

Lielkoncertā piedalīsies ma-
estro Raimonds Pauls, Vidzemes 
augstienes kamerorķestris (di-
riģents Mārtiņš Bergs), muzikā-
lais orķestris Kristapa Krievkalna 

vadībā, ģitārists Mārcis Auziņš, 
solisti Zigfrīds Muktupāvels, 
Normunds Rutulis, Daumants 
Kalniņš, Ginta Krievkalna, Aija 
Vītoliņa un citi.

Šis būs maksas pasākums, in-
formācija par biļetēm uz koncer-
tu tiks sniegta www.madona.lv, 
kā arī nākamajā „Madonas Nova-
da Vēstneša” numurā.

Jaunums būs ratu sacensības 
„Ripo raiti”, kurās aicināti pieda-
līties gan Madonas, gan citu no-
vadu iedzīvotāji ar savu brau-
camrīku uz 4 riteņiem! Galvenais 
nosacījums – oriģināls ratu nofor-
mējums. Kas ir rati? Tas atkarīgs 
no katra izdomas bagātības, gal-
venais, ka ir 4 riteņi! Sacensības 
notiks vairākās grupās un distan-
cēs (50–150 m). Sacensību vieta – 
Skolas iela, sākums plkst. 13.00.

Sacensību nolikums un pie-
teikšanās anketa publicēta www.
madona.lv. 

Interesants fakts:
Datēts, ka 20. gadsimta div

desmitajos gados Augusts Mazurs 
Madonā izveidojis ratu un raga
vu darbnīcu. Tā atradusies Avo
tu ielā (pie krustojuma ar taga
dējo Ezera ielu) un tās ražojumus 
izmantojuši pilsētnieki, bet visvai
rāk apkārtnes zemnieki. Darbnī
cā koka un metāla apstrādē tiku
ši nodarbināti ap 10 madoniešu. 

Tāpat svētdien gaidāmas arī 
sporta aktivitātes – tradicionālā 
Topbumba, kā arī orientēšanās 
sacensības gan profesionāļu, gan 
tautas klasē. 

Pilsētas svētku programma ir 
bagāta dažādiem notikumiem un 
tiks papildināta. Nākamajā “Ma-
donas Novada Vēstneša” numu-
rā tiks publicēta precīza pilsētas 
svētku programma. Sekojiet līdzi 
informācijai un tiekamies Mado-
nā! 

Informāciju sagatavoja:  
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