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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

Vērtējot un analizējot 
katru pašvaldības 
darbības nozari un 
nepieciešamo atbalstu, 
pieņemts 2018. 
gada budžets.  
Tā pieaugums, 
salīdzinot ar 2017. 
gadu – 1 167 026 eiro.

4.–5. lpp

Veselības aprūpes 
sistēmā ik gadu notiek 
būtiskas reformas. Kuri 
ir šī brīža aktuālākie 
veselības nozares 
jautājumi? Kāda 
ir SIA “Madonas 
slimnīca” nākotne?

6.–7. lpp

Turpinās 
“Madonas novads – 
Latvijas Jauniešu 
galvaspilsēta 
2018” aktivitātes. 
Pulcējot vairāk kā 
70 dalībniekus, 
noslēgusies konference 
par jaunatnes politiku 
turpmāk Latvijā un 
Eiropā.

8. lpp

Vecākiem, 
kuriem ir bērni ar 
funkcionālajiem 
traucējumiem un 
kam ir noteikta 
invaliditāte, ir iespēja 
saņemt sociālās 
rehabilitācijas 
pakalpojumu.

9. lpp

Madonas novadā 
tiek piedāvāts 
daudzveidīgas 
uzņēmējdarbības 
atbalsta formas un 
instrumenti. 

10.–11. lpp

FEBRUĀRIS – ZIEMAS 
AKTIVITĀŠU MĒNESIS

Lasiet 
numurā:

Aktīvās atpūtas, sporta un brīvā laika pavadīšanas aktivitātes – katra vēlmēm, nepieciešamībai, spējām un iespējām 
piemērotas.            D. Veckalniņa foto

Sporta un atpūtas bāze 
“Smeceres sils”

Viena no Latvijas labākajām 
distanču slēpošanas bāzēm. Saga-
tavotas trases 35 km garumā.

“Smeceres silā” slēpotājiem ir 
pieejama slēpju smērētava, slēpju 
noma un trases tiek apgaismotas 
katru dienu līdz plkst. 21.00. Nakš-
ņošanas iespējas omulīgos guļbū-
ves namiņos ar skatu uz slēpoša-
nas trasi.

Tuvākie pasākumi:
24.02. no plkst. 11.00 – “Tautas 

slēpojums Madona”, tas ir, sacensī-
bas brīvajā slēpošanas stilā pa tra-
si, kas sagatavota dažādiem vecu-
miem un sagatavotības līmeņiem.

25.02. no plkst. 11.00 – “Biat-
lons visiem”, kas nozīmē, ka sacen-
sībās var piedalīties visi, kas vēlas 
izmēģināt biatlona gaisotni.

03.03. no plkst. 12.00 un 04.03. 
no plkst.10.00 – Latvijas ziemas 
čempionāts 2018, Pasaules kau-
sa posms Kamanu suņu sacensībās. 
Sniegs ir īpaši svarīgs, lai šis sporta 
veids iegūtu savu patieso skaistu-
mu! Te – Madonā – tas ir iespējams.

Vairāk informācijas: www.sme-
ceressils.lv 

“Viešūra kalns”
Atpūtas komplekss Viešūra kalns  

atrodas vietā, par kuru var teikt – 
pie kājām ir visa Latvija! Varam ap-

kafejnīca ar plašu ēdienu un dzē-
rienu piedāvājumu katru dienu.

Sekojiet informācijai: www.
gaizins.lv            

Atpūtas bāze  
“Dāmu paradīze”

Dāmu paradīzes trases ir pa-
redzētas gan iesācējiem un mierī-
gu nobraucienu mīļotājiem, gan  
pieredzējušiem slēpotājiem un 
snovotājiem. No visām trasēm 
pavērās lieliski dabas skati, kas 
sniedz dubultu baudu!

Pieejams kalnu nobrauciens, 
distanču slēpošanas trase dabas 
baudītājiem, kamertrase bērniem. 
Šīs ziemas īpašais piedāvājums  –
nebijusi iespēja palikt “Dāmu pa-
radīzes” viesnīcā par brīvu! No-
pērkot pacēlāja biļeti visai dienai, 
iespēja palikt viesnīcā pilnīgi bez 
maksas (ar nosacījumu, ka tā ir 
tā pati diena, kad iegādāta pacē-
lāja karte)! 

Piedāvājums ir spēkā visās 
dienās, kad darbojas trase, izņe-
mot pasākumu dienās vai dienās, 
kad viesnīca ir pārpildīta.

Vairāk informācijas: www.
gaizinkalns.lv           

Sporta un atpūtas 
komplekss “Rēķu kalns”

Rēķu kalns ir vieta, kur zie-
mas priekus var baudīt kopā vi-
sa ģimene!

Pieejama plata kalnu slēpoša-
nas nogāze, kas piemērota kā ie-
sācējiem, tā pieredzējušiem slē-
potājiem, kā arī mazais tubingu 
kalniņš bez pacēlāja. Darbojas 
kafejnīca ar gardiem ēdieniem, 
ir pieejamas telpas gan lieliem, 
gan maziem pasākumiem – semi-
nāriem, dzimšanas dienas svinī-
bām, ballītēm, pat kāzām. Ir pla-
šas nakšņošanas iespējas. 

 Vairāk informācijas: www.re-
kukalns.lv 

Saimniecība 
“Šubrakkrasti”

Maza paradīze zemes virsū. 
Pēc rosīgi un aktīvi pavadītas dar-
ba nedēļas, šeit iespējams baudīt 
mieru, klusumu un dabas skais-
tumu – slēpojot, slidojot, pastai-
gājoties mežā, vizinoties ar snie-
ga motociklu, laižoties no kalna, 
pie ugunskura sildoties ar karsto 
dzērienu vai relaksējoties saunā.

Piedāvājumā plašas telpas, 
kur uzspēlēt galda spēles vai, pie 
kamīna dzerot zāļu tēju, baudīt 
māju sajūtu .

Vairāk informācijas: www.
arakalnozols.lv

Informāciju apkopoja   
ILze RIeKSTIņA,  

sabiedrisko attiecību speciāliste

galvot – visa atpūta vienuviet… Šeit 
iespējams meditēt vienatnē vai iz-
baudīt romantiku divatā, pavadīt 
pašas jautrākās ģimenes brīvdie-
nas, gan arī izklaidēties un atpūs-
ties draugu lokā!

Apmeklētājiem ir pieejamas 
Viešūra kalna visas nogāzes, bērnu 
kalniņš, slidotava un kafejnīca.  

Informējam, ka 2.03. Viešūra 
kalns un slidotava nebūs apmeklē-
tājiem pieejama, jo šajā dienā šeit 
norisināsies Latvijas skolu ziemas 
festivāls.

Vairāk informācijas: www.viesu-
rakalns.lv

Atpūtas komplekss 
“Gaiziņš”

Lielā Golgāta nogāze ir pastāva 
ar mainīgu reljefu un plašu brem-
zēšanas joslu trases lejasdaļā.

Mazā Golgāta trasi īpaši iecie-
nījuši mierīgas slēpošanas cienītāji 
un dabas miera baudītāji.

Slēpošanas trases Mazais Gol-
gāts un Lielais Golgāts ir atvērtas. 
Sagatavota ir arī bērnu kamertrase 
un distanču trase 2,5 km garumā.

Piedāvājumā inventāra no-
ma, pasākumu un svinību rīkoša-
nai Gaiziņa Lielā pirtsmāja, kā arī  
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Madonas novada pašvaldības domes  
25. janvāra sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
16. janvāra sēdes lēmumu pārskats

Vestienas pagastā

Piešķir tiesības SIA 
“Bērzaunes komu-
nālais uzņēmums”, 

reģ. Nr. 48703002782, sniegt sa-
biedrisko pakalpojumu – siltum-
apgādes pakalpojumu Madonas 
novada Vestienas pagastā, t.sk. 
siltumenerģijas ražošanu, pārva-
di un tirdzniecību, izmantojot tie-
šo norēķinu sistēmu ar klientiem.

Nosaka lēmuma darbības ter-
miņu no 2018. gada 1. februāra 
līdz 2028. gada 29. decembrim.

Ļaudonas pagastā 

Nolemj iecelt Artūru Portno-
vu par Ļaudonas pagasta pārval-
des vadītāju.

Par projekta pārtraukšanu

Pārtrauc projekta “Krīzes cen-
tra “Gustavskola” izveide Prau-
lienas pagastā – jaunajām māmi-
ņām” īstenošanu, ņemot vērā, ka 
Lauku  atbalsta dienests projekta 
ietvaros neļauj mainīt projekta īs-
tenošanas vietu.

Par deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanu

Atbalsta projekta iesnieguma 
sagatavošanu Eiropas Savienības 
fondu Darbības programmas “Iz-
augsme un nodarbinātība” 9.3.1. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt pakalpojumu infrastruktūru 
bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un 
personu ar invaliditāti neatkarī-
gai dzīvei un integrācijai sabied-
rībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakal-
pojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plānu īste-
nošanai” otrajā projektu iesniegu-
mu atlases kārtā.

Apstiprina projekta indi-
katīvās izmaksas ne mazāk kā 
798 447 eiro apmērā: 

– ERAF finansējums, t.sk. na-
cionālais līdzfinansējums ar snie-
guma rezervi indikatīvi 678 680 
eiro; 

– Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums indikatīvi ne ma-
zāk kā 15% jeb 119 767 eiro.

Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu paredz no Mado-
nas novada pašvaldības 2018. un 
2019. gada budžeta (aizņēmuma) 
līdzekļiem.

Par telpu nomu

Piemēro īres nomas maksu par 
fitnesa zāles nomu Madonas pilsē-
tas sporta centrā 330,58 eiro (pa-
pildus aprēķinot PVN) mēnesī, uz 
vienu gadu, sākot ar 2018. gada 
1. februāri, sakarā ar fitnesa zā-
les apmeklētāju skaita samazinā-
šanos.

Par 2018. gada budžetu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteikumus 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2018. gada  budžetu”.

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes nodrošinā-
šanai.

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2018. 
gadam ieņēmumos  23 030 975  ei-
ro apmērā, izdevumos 23 030 975 
eiro apmērā (pielikums Nr. 1.).

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības speciālo budžetu 
2018. gadam ieņēmumos 1 082 
808 eiro apmērā, izdevumus 
989 463 eiro apmērā (pielikums 
Nr. 2.).

Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada sākumā pamat-
budžetā  2 654 933 eiro, speciālajā 
budžetā 623 803 eiro.

Neatmaksātie aizņēmumi uz 
gada sākumu 16 259 423 eiro, gal-
vojumi 2 381 163 eiro  (pielikumi 
Nr. 3., 4.).

Madonas novada domes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rīkoju-
mu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 2000 eiro.
Madonas novada pagastu pārval-
žu vadītāji un Madonas pilsētas 
pārvaldnieks  ir tiesīgi ar rīkoju-
mu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 200 eiro.

Visus 6. un 7. punktā minē-
tos piešķīrumus iekļauj kārtējos 
pašvaldības budžeta grozījumos, 

kurus pieņem Madonas novada  
dome.

Nosaka, ka Madonas nova-
da pašvaldības administrācijas 
finanšu nodaļa un pagastu pār-
valdes, budžeta ieņēmumu daļas 
neizpildes gadījumā, var finan-
sēt pašvaldības  budžeta iestādes, 
proporcionāli budžeta ieņēmumu 
izpildei.

Par finansējuma 
piešķiršanu

Piešķir finansējumu no 2018. 
gada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem 3 935,40 ei-
ro Praulienas pagasta pārvaldei 
piebraucamā ceļa uz vides objektu 
“Latvija skan” remontam.

Piešķir finansējumu 170,40 ei-
ro apmērā ēdināšanas izdevumu 
apmaksai Madonas novada teri-
torijā deklarētajiem Kristiāna Dā-
vida pamatskolas izglītojamajiem 
no pašvaldības budžetā izglītoja-
mo ēdināšanai paredzētajiem lī-
dzekļiem.

Par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

Apstiprina projekta iesniegu-
ma “Vispārējās izglītības iestā-
žu mācību vides uzlabošana Ma-
donas novadā” kopējās izmaksas 
7 194 348,73 eiro, attiecināmās 
izmaksas – 5 651 609,61 eiro, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums – 3 629 094 ei-
ro jeb 64,21%, valsts budžeta do-
tācija – 505 628,90 eiro jeb 8,95%, 
pašvaldības līdzfinansējums – 
1 516 886,71 eiro jeb 26,84% no 
kopējām attiecināmajām izmak-
sām, neattiecināmās izmaksas – 
1 542 739,12 eiro.

Nolemj nodrošināt pro-
jektam nepieciešamo Mado-
nas novada pašvaldības līdzfi-
nansējumu – 1 516 886,71 eiro 
un neattiecināmās izmaksas – 
1 542 739,12 eiro, kā arī priekšfi-
nansējumu 10% apmērā no ERAF 
un valsts budžeta dotācijas kop-
summas – 868 338,30 eiro, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. 

Par mērķdotācijas sadali

Sadala darba samaksai un so-
ciālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzēto valsts mērķ-
dotāciju no 2018. gada 1. janvāra 
līdz 31. augustam:

– Madonas novada pašvaldī-
bas vispārējās pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu pedagoģiskajiem darbinie-
kiem 2 201 872 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 52 672 eiro, par 4. kvalitātes 
pakāpi – 15 072 eiro un par 5. kva-
litātes pakāpi – 4 584 eiro;

– Dzelzavas internātpamat-
skolai 472 168 eiro apmērā, t.sk. 
pedagoģisko darbinieku dar-
ba samaksai un sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām 
262 072 eiro; piemaksu par 3. kva-
litātes pakāpi – 3 384 eiro, par 4. 
kvalitātes pakāpi – 712 eiro;

– Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā 
nodarbinātajiem pirmsskolas iz-
glītības pedagoģiskajiem darbinie-
kiem  284 928 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 12 112 eiro.

Madonas novada pašvaldības 
interešu izglītības programmu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem – 
119 248 eiro apmērā, t.sk. piemak-
su par 3. kvalitātes pakāpi – 3 648 
eiro, par 4. kvalitātes pakāpi – 608 
eiro un par 5. kvalitātes pakāpi – 
192 eiro.

Par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu 
kvalitātes piemaksām

Piešķir finansējumu Madonas 
novada pašvaldības pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām no 2018. gada 1. 
janvāra līdz 31. augustam no bu-
džetā pedagogu darba samaksai 
paredzētajiem līdzekļiem:

– pirmsskolas izglītības iestā-
dēm – 16 341 eiro;

– pamata un vispārējās vidējās 
izglītības iestādēm – 825 eiro;

– interešu un profesionālās ie-
virzes izglītības iestādēm – 1 757 
eiro.

Par finansējuma 
piešķiršanu

Piešķir finansējumu 
apsaimniekošanas un komunā-
lo maksājumu parādu segšanai 
pašvaldībai piederošajiem dzīvok-
ļiem, par periodu, kad mainījušies 
īrnieki vai īrnieki miruši: 

SIA “Madonas Namsaim-
nieks” – 3 150,12 eiro apmērā; 

SIA „Madonas Siltums” – 
3 848,51 eiro apmērā; 

AS „Madonas Ūdens” – 59,71 
eiro apmērā. Finansējumu piešķir 

no Madonas pilsētas budžeta ne-
sadalītajiem finanšu līdzekļiem.

Piešķir finansējumu 14 804,59 
eiro apmērā telpu remontam Rī-
gas ielā 2, Madonā no Madonas 
pilsētas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem. 

Piešķir finansējumu no nova-
da budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem: 

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejam mākslinieka 
Gunāra Kroļļa mākslas darbu ie-
gādei 3 000 eiro apmērā; 

Broņislavas Martuževas fon-
dam RAKSTĪTĀJA projekta 
“Broņislavas Martuževas dzejas 
klēts” piemiņas vietas iekārtoša-
nai 200 eiro apmērā; 

Nodibinājumam “Fonds Sibī-
rijas bērni” 2018. gada projektu 
atbalstam 300 eiro apmērā.

Piešķir finansējumu 12 000 ei-
ro apmērā rezidentūras studijām 
medicīnā Latvijas Universitātē, 
specialitātē anesteziologs-reani-
matologs, laika posmā no 2018. 
gada 1. oktobra līdz 2022. gada 
30. septembrim. 

Par nekustamā īpašuma 
cenas apstiprināšanu

Apstiprina pašvaldības nekus-
tamā īpašuma “Masīvs 5-141 ze-
mes gabals Nr. 351”, Aronas pa-
gasts, Madonas novads, kas sastāv 
no vienas zemes vienības ar kadas-
tra Nr. 7042 010 0661 un platību 
0,0457 ha  nosacīto cenu 752 eiro.

Sagatavoja DACe CIPULe, 
Lietvedības darbu speciāliste 

Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties 
www.madona.lv vai klientu apkalpošanas 
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Izdoti 2018. gada 
tūrisma ceļveži
Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa izdevusi 
sekojošus 2018. gada tūrisma 
materiālus:

“Madonas novada 
tūrisma ceļvedis”, tas 
ir izdots 3 valodu versijās: 
latviešu, krievu un angļu. 
Ceļvedis sniedz aktuālo 
informāciju par novada 
apskates, aktīvās atpūtas, 
ēdināšanas un nakšņošanas 
vietām. Ceļotājiem šogad 
piedāvājam iegriezties 
kādā no 98 apskates un 
aktīvās atpūtas vietām, bet 
nakšņotājiem izvēlēties kādu 
no mūsu novadā esošajām 
43 naktsmītnēm. Ceļveža 
vāka noformējums vizuāli 
pauž ziemas aktīvās atpūtas 
un slēpošanas noskaņas, bet 
vāka vasaras puse aicina uz 
nesteidzīgu atpūtu dabā. 
Tūrisma ceļveži maketēti 
SIA “Studija Grafs” Madonā, 
drukāti tipogrāfijā “Latgales 
druka” Rēzeknē. 

Šogad ceļvedī ir iekļauti 
3 jauni objekti: Silvijas 
Čurkstes kulinārā programma, 
kas notiek Aronas pagasta 
Lielajos Kupros – par senajiem 
apkārtnes ēdieniem un 
ēšanas paražām; “Vakars uz 
ezera” jeb garšu baudījums 
vasarā uz grezni iekārtota 
plosta Vestienas pagasta Kāla 
ezerā kopā ar labākajiem 
Latvijas pavāriem (vairāk – 
www.viedi.org)  un vasaras 
sezonas aktīvās atpūtas vieta – 
Veikparks Madonas karjera 
ūdenskrātuvē.

Izdota arī brošūra vācu 
valodā “Dabas maršruts – 
Latvijas lielākais ezers 
Lubāns”. Tajā iekļauta 
informācija par dabas 
vērtībām, apskates, ēdināšanas 
un nakšņošanas vietām 20 
kilometru radiusā ap Lubāna 
ezeru. Izdevums izdots un 
finansēts, sadarbojoties sešām 
Lubāna mitrāja teritorijā 
esošajām pašvaldībām: 
Madonas, Rēzeknes, Lubānas, 
Varakļānu, Rugāju un Balvu 
novadu. Līdz šī gada vasaras 
sezonai plānots izdot ceļvežus 
latviešu un angļu valodās. 

Līdz pavasarim plānots 
sagatavot specializēto 
vasaras sezonas tūrisma 
piedāvājumu latviešu valodā 
“Madonas novads – atpūta 
jauniešiem”. 

Materiāli ceļotājiem 
pieejami gan drukātā, gan 
elektroniskā veidā (www.
visitmadona.lv). Jau vairāki 
tūkstoši ceļvežu nonākuši  pie 
interesentiem – tie izplatīti 
starptautiskajās tūrisma 
izstādēs.

Aicinu ikvienu Madonas 
novada tūrisma pakalpojumu 
sniedzēju ceļvežus izplatīt arī 
savā uzņēmumā,  materiālus 
var saņemt Madonas novada 
pašvaldībā, 103. kabinetā. 

Sagatavoja SAnITA SOMA, 
tūrisma darba organizatore, 

tel. 29130437,  
tic@madona.lv 
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Madonas novada pašvaldības domes  
16. janvāra sēdes lēmumu pārskats Apstiprināti ar 

Madonas novada 
pašvaldības 
domes 28.12.2017. 
lēmumu Nr. 735 

(protokols Nr. 27, 15. p.). 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu. Noteikumi pieņemti ar 
likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosa-

ka kārtību, kādā Madonas novada 
pašvaldība (turpmāk – Pašvaldī-
ba) piešķir stipendiju studentam 
vai rezidentam, stipendijas pie-
šķiršanas apmēru, kritērijus, kā 
arī līguma noslēgšanas kārtību.

2. Pašvaldības stipendija tiek 
piešķirta ar mērķi veicināt aug-
sti kvalificētu speciālistu piesaisti 
Pašvaldībā, lai ilgtermiņā nodro-
šinātu likumā “Par pašvaldībām” 
noteikto pašvaldības autonomo 
funkciju īstenošanu un Madonas 
novada attīstību.

3. Pašvaldības dome ar lēmu-
mu nosaka stipendiju piešķiršanai 
atbalstāmās profesionālās studiju 
specialitātes.

4. Pašvaldības budžetā pare-
dzēto līdzekļu ietvaros stipendiju 
piešķir:

4.1. studentam, kurš studē 
Latvijas valsts akreditētās izglī-
tības iestādēs, apgūstot akreditē-
tu izglītības programmu kādā no 
Pašvaldības domes lēmumā no-
teiktajām atbalstāmajām specia-
litātēm;

4.2. rezidentam, kurš iegūst 
izglītību saskaņā ar akreditētām 
rezidentūras izglītības program-
mām medicīnā kādā no Pašvaldī-
bas domes lēmumā noteiktajām 
atbalstāmajām specialitātēm un 
kurš ir noslēdzis līgumu ar Paš-
valdības administratīvajā teritori-
jā esošu veselības aprūpes iestādi.

II. Stipendijas piešķiršanas 
kritēriji un apmērs

5. Pretendents ir tiesīgs pre-
tendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst 
šādiem kritērijiem:

5.1. pretendents ir pilna laika 
augstākās akadēmiskās izglītības 
vai pilna laika 2. līmeņa profesio-
nālās augstākās izglītības studiju 
programmu students, sākot no 2. 
kursa, bet specialitātē “ārsts” – no 
6. kursa;

5.2. maģistrants, doktorants 
vai rezidents;

5.3. pretendents pārvalda Lat-
vijas Republikas valsts valodu.

6. Stipendija tiek piešķirta ti-
kai tādam pretendentam, kurš at-
bilst šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajiem stipendiju piešķirša-
nas kritērijiem, Pašvaldības do-
mes noteiktajām atbalstāmajām 
profesionālajām studiju specialitā-
tēm un ir iesniedzis visus saistošo 
noteikumu 15. punktā noteiktos 
pretendenta izvērtēšanai nepie-
ciešamos dokumentus.

7. Gadījumā, ja Pašvaldībai 
nav pieejams finansējums, lai pie-
šķirtu stipendijas visiem preten-
dentiem, kas atbilst saistošajos 
noteikumos noteiktajiem kritēri-
jiem, priekšroka saņemt stipen-
diju ir tam pretendentam, kuram 
ir augstāks vidējais vērtējums ie-

priekšējā studiju gadā.
8. Ja diviem vai vairākiem pre-

tendentiem ir līdzvērtīgi sekmju 
rādītāji, stipendiju vispirms pie-
šķir pretendentiem šādā secībā:

8.1. pretendentam, kurš ir bā-
renis;

1.1. pretendentam, kuram pa-
šam vai kura ģimenei, ar ko viņam 
ir nedalīta saimniecība, piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas per-
sonas statuss;

1.2. pretendentam no ģimenes, 
kurā audzina trīs vai vairāk bērnu 
(arī gadījumos, ja attiecīgās ģime-
nes bērni jau pilngadīgi, bet vis-
maz trīs no tiem nav vecāki par 
24 gadiem un mācās vispārējās vai 
profesionālās izglītības iestādē vai 
studē augstskolā vai koledžā pilna 
laika klātienē);

1.3. pretendentam, kura ģime-
nē ir bērni.

8. Pretendentam mēnesī tiek 
piešķirta stipendija šādā apmērā:

8.8. pilna laika augstākās izglī-
tības programmās studējošajiem – 
50% no valstī noteiktās minimā-
lās mēneša darba algas stipendijas 
piešķiršanas brīdī;

8.9. maģistrantūrā studējoša-
jiem – 75% no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas sti-
pendijas piešķiršanas brīdī;

8.10. doktorantūrā un reziden-
tūrā studējošajiem – 100% no val-
stī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas stipendijas piešķirša-
nas brīdī.

9. No piešķirtās stipendijas nor- 
matīvajos aktos noteiktajā kārtī-
bā Pašvaldība ietur noteiktos ob-
ligātos nodokļu un nodevu maksā-
jumus. 

10. Pretendents var saņemt ti-
kai vienu Pašvaldības finansēju-
ma atbalsta veidu – pretendentam 
Pašvaldības stipendiju nepiešķir, 
ja pretendents jau saņem Pašval-
dības finansējumu studiju maksas 
segšanai.

11. Pašvaldība piešķir un iz-
maksā stipendiju neatkarīgi no tā, 
vai pretendents saņem valsts pie-
šķirto stipendiju.

12. Stipendija pretendentam 
tiek piešķirta uz atlikušo studi-
ju laiku. Pašvaldība stipendiātam 
maksā stipendiju:

12.8. bakalaura, maģistratūras 
un doktorantūras studiju prog-
rammās – 9 mēnešus gadā;

12.9. rezidentūras studijās – 
11 mēnešus gadā.

III. Stipendijas piešķiršanas 
kārtība

13. Izglītības un jaunatnes lie-
tu komiteja (turpmāk – komiteja), 
izvērtē pretendentu pieteikumus 
un tiem pievienotos dokumentus 
un sagatavo lēmuma projektu.

14. Pretendenta izvērtēšanai 
Pretendents iesniedz Pašvaldībā 
šādus dokumentus:

14.1. iesniegums, kurā norā-
dīts pretendenta vārds, uzvārds, 
adrese, e-pasta adrese un tālru-
nis, izglītības iestāde, tās adrese, 
e-pasta adrese un tālrunis, fakul-
tāte, tās adrese, e-pasta adrese un 
tālrunis, studiju programmas no-
saukums, tās ietvaros iegūstamās 
specialitātes (kvalifikācijas, profe-
sijas) nosaukums,  studiju prog-
rammas uzsākšanas un paredza-
mais beigšanas datums;

14.2. iepriekšējās izglītības 

dokumenta kopija un sekmju iz-
raksts;

14.3. izziņa no izglītības iestā-
des, kas apliecina, ka pretendents 
apgūst studiju programmu šajā iz-
glītības iestādē, norādot speciali-
tāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru 
pretendents apgūst studiju prog-
rammas ietvaros, studiju prog-
rammas uzsākšanas un paredza-
mo beigšanas datumu;

14.4. izziņa no izglītības iestā-
des par pretendenta sekmju vēr-
tējumu katrā mācību priekšmetā 
pēdējā pabeigtajā studiju gadā;

14.5. izglītības iestādes un ci-
tu institūciju rekomendācijas vai 
raksturojumus;

14.6. rekomendācija no kon-
krētās studiju programmas direk-
tora;

14.7. pretendenta parakstīts 
apliecinājumu (1. pielikums) stā-
ties darba tiesiskajās attiecībās 
studiju laikā vai pēc studiju pa-
beigšanas ar Pašvaldību vai tās iz-
raudzīto darba devēju un veikt no-
teikto darbu specialitātē vismaz 3 
gadus pēc studiju programmas pa-
beigšanas, vai darba devēja aplie-
cinājums par darba tiesisko attie-
cību nodibināšanu ar stipendiātu 
studiju laikā vai pēc studiju pa-
beigšanas.

15. Ja uz pretendentu ir attie-
cināms kāds no šo saistošo notei-
kumu 8. punktā minētajiem pa-
pildu kritērijiem, tad Pretendents 
iesniedz dokumentus (piemēram, 
sociālā dienesta izziņas), kas kon-
krēto papildu kritēriju apliecina.

16. Visiem iesniedzamajiem 
dokumentiem jābūt sagatavotiem 
latviešu valodā, vai svešvalodās 
iesniegtiem dokumentiem jābūt 
pievienotam normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā tulkojumam 
valsts valodā.

17. Komiteja vērtē tikai tos 
pretendentu pieteikumus, kuru 
iesniegtie dokumenti pilnībā at-
bilst šajos noteikumos noteikta-
jām prasībām.

18. Komitejai ir tiesības ne-
pieciešamības gadījumā uzaicināt 
pretendentu uz Komitejas sēdi.

19. Lēmumu par stipendijas 
piešķiršanu un/vai atmaksāšanu 
pieņem Pašvaldības dome.

20. Par stipendijas piešķiršanu 
pretendents slēdz līgumu ar paš-
valdību, līgumā nosakot piešķirtās 
stipendijas apmēru un izmaksas 
kārtību, līdzēju saistības un atbil-
dību, līguma izbeigšanas kārtību.

21. Pretendents, kuram pie-
šķirta stipendija, katru gadu līdz 
1. oktobrim iesniedz pašvaldībā iz-
ziņu no izglītības iestādes, kas ap-
liecina, ka Pretendents turpina 
apgūt studiju programmu, kura 
norādīta saistošo noteikumu 15.1. 
punktā noteiktajā iesniegumā, un 
kurā norādīts Pretendenta sekm-
ju vērtējums katrā mācību priekš-
metā pēdējā studiju gadā.  

22. Stipendijas piešķiršanai 
atkārtoti nevar pretendēt, ja stu-
dents no izglītības iestādes ir at-
skaitīts par nesekmību.

23. Pretendentam stipendija 
nav jāatmaksā, izņemot šādus ga-
dījumus, kad izmaksātā stipendija 
ir jāatmaksā pilnā apmērā: 

1.1. Pretendents izbeidz studi-
jas studiju programmā, neiegūstot 
noteikto specialitāti;

1.2. Pretendents pārtrauc stu-
dijas studiju programmā uz laiku, 

kas ir ilgāks par 2 gadiem;
1.3. Pretendents nepilda ar 

Pašvaldību noslēgtā līguma par 
stipendijas piešķiršanu noteiku-
mus;

1.4. Pretendents nav iesnie-
dzis saistošo noteikumu 22. pun-
ktā noteikto informāciju;

1.5. Pretendents sniedzis Paš-
valdībai nepatiesas ziņas;

1.6. Pretendents kādā no Paš-
valdības iestādēm vai kapitālsa-
biedrībām nav faktiski veicis dar-
bu specialitātē, kura norādīta 
saistošo noteikumu 15.1. punktā 
noteiktajā iesniegumā, vismaz trīs 
gadus pēc studiju programmas pa-
beigšanas. Laikā, kurā faktiski 
ir veikts darbs, netiek ieskaitīts 
laiks, kurā Pretendents ilgāk kā 
divus mēnešus neveic darbu, to-
starp arī šādu attaisnojošu iemes-
lu dēļ, piemēram, bērna kopšanas 
atvaļinājums, pārejoša darbnespē-
ja utml.

24. Pašvaldības Izglītības no-
daļa ir atbildīga par šo noteiku-
mu un ar to saistīto Pašvaldības 
domes lēmumu izpildi konkrēto 
stipendiju piešķiršanā, kā arī par 
šajos saistošajos noteikumos no-
teiktās procedūras ievērošanu un 
nodrošināšanu.

Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas, t.i. 2018. gada 21. februārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Saistošo noteikumu projek-

ta nepieciešamības pamatojums.
Likuma “Par pašvaldībām” 

15. panta pirmās daļas 4. punktā 
kā pašvaldības autonomās funkci-
jas citā starpā noteikts gādāt par 
iedzīvotāju izglītību. Minētā liku-
ma 43. panta trešā sadaļa nosaka, 
ka pašvaldības dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai nodroši-
nātu pašvaldības autonomo funk-
ciju izpildi. Likuma “Par pašvaldī-
bām” 15. panta 4. punktā, kā arī 
43. panta trešajā sadaļā minētie 
pienākumi un tiesības ir pamats 
pašvaldības domei sniegt finansiā-
lu atbalstu studentiem, kas studē 
specialitātēs, kuras ilgtermiņā no-
drošina pašvaldībai noteikto auto-
nomo funkciju īstenošanu un ir no-
zīmīgas Madonas novada attīstībai.

2. Īss saistošo noteikumu pro-
jekta satura izklāsts.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību un apmēru, kādā Mado-
nas novada pašvaldība studen-
tiem un rezidentiem piešķir sti-
pendijas.

3. Informācija par plānoto sais-
tošo noteikumu projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu.

Saistošajos noteikumos no-
teiktā finansējuma piešķiršanai 
tiks paredzēts finansējums Mado-
nas novada pašvaldības ikgadējā 
budžetā.

4. Informācija par plānoto sais-
tošo noteikumu projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā.

Kvalificētu speciālistu piesais-
te nodrošina iedzīvotājiem nepie-
ciešamo pakalpojumu pieejamību 
Madonas novadā, kas veicina uz-
ņēmējdarbības vides uzlabošanos.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.

Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi nr.28

“Par Madonas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” Kā rīkoties gripas 
epidēmijas laikā 

Ņemot vērā iedzīvotāju pa-
stiprinātu vēršanos Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības 
dienestā saistībā ar augšējo elp-
ceļu vīrusu saslimšanām, kas 
norit bez sarežģījumiem (pa-
augstināta ķermeņa temperatū-
ra, klepus, galvassāpes), atgādi-
nām, ka dienesta funkcija nav 
nodrošināt medicīnisku palīdzī-
bu šādās situācijās. Gripas un 
citu akūtu respiratoru vīrusu 
saslimšanas gadījumā pacien-
tam jāpaliek mājās un jau pir-
majā saslimšanas dienā jāsazi-
nās ar savu ģimenes ārstu, lai 
uzsāktu ārstēšanos. 

NMP dienesta direktore Lie-
ne Cipule uzsver: “Neatlieka-
mās medicīniskās palīdzības 
brigāde neveic ārstēšanu gripas 
vai saaukstēšanās gadījumā. 
Mūsu uzdevums ir sniegt palī-
dzību veselībai un dzīvībai kri-
tiskās situācijās. Akūtas augšē-
jo elpceļu vīrusu saslimšanas, 
tajā skaitā gripa, 97% gadījumu 
ir ārstējamas ambulatori mājas 
apstākļos ģimenes ārsta uzrau-
dzībā.”. 

Lai mazinātu komplikāci-
ju risku, nekavējoties telefoniski 
jāsazinās ar ģimenes ārstu, tik-
līdz parādās slimības simptomi. 
Jau laikus jāparūpējas, lai mājās 
būtu ziemas vīrusu sezonai ne-
pieciešamie medikamenti arī si-
tuācijām, ja saslimšanas simpto-
mi sākas vēlu vakarā vai nakts 
stundās.  

Atgādinām, ka gripas epidē-
mijas laikā valsts apmaksā ģi-
menes ārsta mājas vizīti pie 
gripas slimnieka un pacienta ie-
maksa ir 2,85 eiro. Ja pacients 
vēršas NMP dienestā situāci-
jās, kad nav apdraudēta vese-
lība vai dzīvība, tad dienestam 
ir tiesības izsaukumā nenosūtīt 
neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības brigādi vai par šādu iz-
saukumu pacientam jāmaksā 
40,14 eiro (saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 746; 
Neatliekamās medicīniskās pa-
līdzības dienesta maksas pakal-
pojumu cenrādis).  

Vakaros un brīvdienās, kad 
ģimenes ārsts nestrādā, akū-
tas saslimšanas gadījumā pa-
līdzību sniedz dežūrārsti (t.sk. 
izraksta medikamentu recep-
tes, var lemt par mājas vizīti).  
Savukārt nakts stundās medi-
ķa padomu var saņemt, zvanot 
uz Ģimenes ārstu konsultatī-
vo tālruni 66016001 (darbdie-
nās17.00-8.00, svētkos un brīv-
dienās visu diennakti). 

Noskaidrot tuvākos dežūrār-
stus un veselības aprūpes iestā-
des var Nacionālā veselības die-
nesta mājaslapā: http://www.
vmnvd.gov.lv/lv/kur-sanemt-me-
dicinisko-palidzibu. 

Aicinām iedzīvotājus gripas 
epidēmijas laikā būt atbildīgiem 
par savu veselību un sazināties 
ar ģimenes ārstu jau saslimša-
nas pirmajā dienā, lai laikus uz-
sāktu ārstēšanu un mazinātu 
riskus savai veselībai!

Informāciju sagatavoja  
ILze BUKŠA, 

neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta 

Komunikācijas nodaļas vadītāja
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Detalizēts budžeta  
izklāsts

Madonas novada pašvaldī-
bas budžets izstrādāts saskaņā 
ar spēkā esošo likumdošanu par 
budžetu un finanšu vadību, liku-
mu “Par pašvaldību budžetiem”, 
likumu “Par pašvaldībām”, MK 
noteikumiem, kas izdoti saskaņā 
ar šiem likumiem.

Pašvaldības budžets sastāv 
no pamatbudžeta un speciālā bu-
džeta.

Pamatbudžets

Novada pamatbudžets 2018. 
gadam ieņēmumos un izdevumos 
apstiprināts EUR 23 030 975. Sa-
līdzinot ar 2017. gada sākumu, 
pieaugums 1 167 026 eiro. Naudas 
līdzekļu un noguldījumu atlikums 
gada sākumā – 2 654 530 eiro, pa-
lielinājums, salīdzinot ar 2017. 
gada sākumu, ir 143 123 eiro.  

Budžeta veidošanas principi 
ir palikuši tādi paši kā iepriekšē-
jā gadā – no budžeta tiek finan-
sēta iestāde, aktivitāte, projekts. 
Katrai iestādei, atbilstoši ap-
stiprinātajam amatu vienību sa-
rakstam, aprēķināts darba algas 
fonds, paredzēti līdzekļi izdevu-
mu segšanai par apkuri, elektrī-
bu, ūdeni un kanalizāciju, sko-
lēnu pārvadājumiem, degvielas 
iegādei, produktu iegādei skolē-
nu un PII audzēkņu ēdināšanai. 

Plānots trūkstošais finan-
sējums pedagogu atalgojumiem 
gan mūzikas, mākslas skolu, 
Bērnu un jaunatnes sporta sko-
las, Bērnu un jauniešu centra pe-
dagogu atalgojumiem, gan vis-
pārizglītojošo skolu pedagogiem, 
ko nav piešķīrusi valsts, kopā 8 
mēnešiem – 274 230 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 
12. klasei paredzētas brīvpusdie-
nas (0,71 eiro dienā 5.–12. kla-
šu skolēniem no pašvaldības bu-
džeta produktu iegādei, kopā    
168 736 eiro, 1.–4. klašu skolēnu 
ēdināšanai būs finansējums no 
valsts budžeta.)

Plānots finansējums pašval-
dības pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņu ēdināšanai pro-
duktu iegādei 0,57 eiro par vienu 
apmeklējuma dienu no pašvaldī-
bas budžeta un 0,75 eiro no ve-
cāku iemaksām, 1. pusgadam PII 
audzēkņu ēdināšanai paredzēti 
143 431 eiro. 

Paredzēts apmaksāt skolē-
nu braucienus uz izglītības ies-
tādēm.

Tradicionāli kopš novada iz-
veidošanas konkrētu pagastu te-
ritoriju ienākumus, kas iegūti, 
pārdodot nekustamos īpašumus, 
mežus u.c., atgriežam šajā teri-
torijā.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudže-
ta ieņēmumus veido nodokļu ie-
ņēmumi – iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis, azartspēļu nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi – valsts un 
pašvaldību nodevas, naudas sodi 
un sankcijas, ieņēmumi no depo-
zītiem un kontu atlikumiem un 
citi nenodokļu ieņēmumi; trans-
fertu ieņēmumi (maksājumi) no 
valsts un pašvaldību budžetiem 
un budžeta iestāžu ieņēmumi.

nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem plā-
noti 12 790 497 eiro, jeb 56% no 
ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa plānoti 
11 556 446 eiro. Salīdzinot ar pa-
gājušo gada sākumu, tas ir par 
562 596 eiro vairāk. Plānotais ie-
dzīvotāju ienākuma nodoklis ir 
50% no ieņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpa-
šuma nodokļa plānoti 1 199 341 
eiro jeb par  31 165 eiro vairāk, ne-
kā 2017. gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu no-
dokļa plānoti 34 700 eiro.

nenodokļu ieņēmumi

2018. gada Madonas novada 
budžetā  nenodokļu ieņēmumus 
plānots iekasēt 35 883 eiro apmē-
rā, tajā skaitā, valsts un pašval-
dību nodevas 2018. gadā plānots 
saņemt 25 573 eiro, par naudas 
sodiem un sankcijām – 2 400 ei-
ro, pārējie nenodokļu ieņēmu-
mi – 7 910 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, telpu no-
mas, maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem un citi pašu ieņē-
mumi. Tie plānoti 1 047 277 eiro 

apmērā, vai 5% no ieņēmumu ko-
papjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā liels īpatsvars ir no valsts 
budžeta un citu pašvaldību bu-
džetiem saņemtajiem maksāju-
miem (transfertu ieņēmumiem), 
tie plānoti 9 157 318 eiro jeb 40% 

no ieņēmumu kopapjoma. 
Lai radītu pašvaldībām līdzī-

gas iespējas ar likumu noteikto 
funkciju izpildei, ņemot vērā paš-
valdību sociālekonomiskās atšķi-
rības, notiek pašvaldību finanšu 
izlīdzināšana.

Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas sistēma paredz pašvaldību 
finanšu atšķirību daļēju izlīdzi-
nāšanu, lai veicinātu pašvaldību 

iniciatīvu un patstāvību savu fi-
nanšu resursu veidošanā un no-
drošinātu pašvaldību finansiālās 
darbības aizsardzību.    

Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanu veic ar izlīdzināšanas fonda 
starpniecību. 

Madonas novada pašvaldība 
2018. gadā saņems dotāciju no 
PFIF – 4 314 279 eiro un papil-
dus dotāciju pašvaldībām 19,6% 

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības  
2018. gada budžets

Veidojot šā gada budžetu, noritēja plašāka diskusija ar pagastu pārvalžu un iestāžu vadī-
tājiem. Budžeta apspriešanā piedalījās liels skaits cilvēku, tika rasti vairāki jauni risinājumi. 
2018. gada pašvaldības budžetu varētu raksturot kā štatu reformas un saimnieciskās darbības 
pārstrukturēšanas budžetu, kas arī atspoguļojas skaitļos.

Domes lēmums par minētajām izmaiņām paredz sistēmisku pārveidi pašvaldības iestāžu 
(skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu, kultūras namu u. c.) saimnieciskās darbības un teritori-
jas uzturēšanas darbu nodrošināšanā. Šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota kārtība, 
kurā iepriekš minētās funkcijas nodrošinās attiecīgās pagastu pārvaldes vai Madonas pilsē-
tas īpašumu uzturēšanas nodaļa ar tajās koncentrētiem, no iestādēm pārņemtiem tehniska-
jiem darbiniekiem un tehniskajiem resursiem. Tiek mainīts princips – saimnieciskie darbi-
nieki vairs nebūs atsevišķu iestāžu darbinieki. Attiecīgo īpašumu uzturēšanas nodaļu darbu 
kontrolēs pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā. Kā būtiskākie ieguvu-
mi tiek minēti darba efektivizēšana, kvalitātes paaugstināšana un līdzekļu ietaupīšana (2018. 

gadā šāda pārstrukturizācija novada budžetā ietaupīs nepilnus 100 000 eiro), kas ilgtermi-
ņā ļaus labāk atalgot darbiniekus. Ir veikta arī nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas 
centralizācija, kas palīdzēs efektīvāk veikt šo pakalpojumu novadā kopumā. 

Izstrādājot budžetu, pamatīgi tika vērtēta un analizēta katra joma un pašvaldības darbī-
bas nozare, izvērtējot atbalstu dažādām aktivitātēm gan uzņēmējdarbības jomā, gan kultūrā, 
sportā un izglītībā, gan sociālo pakalpojumu piedāvājumā. Madonas novada pašvaldība tuvā-
kajos gados plāno veikt rūpīgu darbu, dažādojot sociālos pakalpojumus. Budžetā ietverts iz-
maksu palielinājums sociālajam pakalpojumam “aprūpe mājās” vientuļajiem iedzīvotājiem.

Finansējums ieplānots arī valsts simtgades pasākumiem, Dziesmu un deju svētkiem Rī-
gā un aktivitātēm, kas saistītas ar Latvijas Jauniešu galvaspilsētas statusu Madonas novadam 
2018. gadā. Lai atbalstītu mūsu novada augsta līmeņa sportistu dalību starptautiskās sacen-
sībās, palielināts finansējums sadaļā “atbalsts augsta līmeņa sportistiem”, kā arī dažādas ci-
tas aktivitātes.
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no valsts konsolidētā kopbudže-
ta ieņēmumiem nodrošināšanai – 
182 376 eiro. 

Valsts budžeta mērķdotā-
cija Dzelzavas internātpamat-
skolai plānota 472 168 eiro, pa-
matizglītības, vispārējās vidējās 
izglītības, daļējai interešu izglī-
tības programmu pedagogu dar-
ba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām – 2 321 120 eiro, mērķ-
dotācija bērnu no 5 gadu vecuma 
apmācībai 28 4928 eiro. Mērķdo-
tācijas pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināša-
nas obligātajām iemaksām, sa-
skaņā ar likuma „Par valsts bu-
džetu 2018. gadam” pielikumiem 
ieplānotas laika periodam no 
2018. gada 1. janvāra līdz 2018. 
gada 31. augustam.

Pašvaldība 2018. gadā saņems 
valsts budžeta dotāciju par ve-
co ļaužu pansionātos un centros 
līdz 1998. gada 1. janvārim ievie-
totajiem iedzīvotājiem 8 540 eiro, 
mērķdotāciju asistentu pakalpo-
jumiem 70 100 eiro, mākslinie-
cisko kolektīvu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 26 910 ei-
ro, mērķdotāciju literatūras/mā-
cību līdzekļu iegādei 51 713 ei-
ro. Bez tam 2018. gadā saņemsim 
valsts budžeta līdzekļus Madonas 
biatlona un slēpošanas sporta bā-
zes “Smeceres sils” attīstības pro-
jekta īstenošanai – 500 000 eiro.

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgtajiem līgumiem ar Latvi-
jas Nacionālo kultūras centru 
par profesionālās ievirzes mū-
zikas/mākslas/dejas izglītības 
programmu finansēšanu, minis-
trija 2018. gadam piešķir valsts 
budžeta finansējumu 28 556 ei-
ro pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām mākslas 
programmai un 206 940 eiro mū-
zikas programmai.

Saskaņā ar pašvaldības no-

slēgto līgumu ar Izglītības un 
zinātnes ministriju, ministrija 
piešķir pašvaldībai no valsts bu-
džeta līdzekļus par kopējo sum-
mu 246 368 eiro, lai nodrošinā-
tu profesionālās ievirzes sporta 
izglītības programmu īstenošanu 
2018. gadā.

Ieņēmumi pašvaldības bu-
džetā no citām pašvaldībām iz-
glītības un sociālās palīdzības 
funkciju nodrošināšanai plānoti 
310 700 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi lī-
gumu ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru par aktīvā nodarbinā-
tības pasākuma “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanu, 
kam tiks saņemts finansējums – 
120 600 eiro.

Pamatbudžeta ieņēmumu iz-
maiņas, salīdzinot ar 2017. gada 
sākumu:

palielinājušies prognozētie 
ieņēmumi no:

– iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa par 562 596 eiro,

– nekustamā īpašuma nodok-
ļa par 31 165 eiro,

– mērķdotācijām no valsts bu-
džeta 422 244 eiro,

– dotācijas no pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda par 
245 424 eiro,

– ieņēmumiem no maksas pa-
kalpojumiem par 30 734 eiro;

samazinājušies plānotie ie-
ņēmumi no: 

– nenodokļu ieņēmumiem par 
57 eiro,

– transfertiem no citām paš-
valdībām par 124 300 eiro.

Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodroši-
nāšanai paredzēts finansējums 
2 677 631 eiro apmērā, tajā skai-
tā pašvaldības iepriekšējos gados 
saņemto un kārtējā gadā plāno-
to aizņēmumu procentu nomak-
sa – 58 292 eiro, kredītu apkalpo-
šanas maksu samaksai – 56 791 

eiro. Aizņēmumi nepieciešami 
ES struktūrfondu projektu rea-
lizācijai.

Sabiedriskajai kārtībai un 
drošībai paredzēts finansējums 
2 478 eiro apmērā.

Ekonomiskajai darbībai pa-
redzēts finansējums 130 874 ei-
ro apmērā. Šajos izdevumos ie-
tilpst finansējums vispārējiem 
nodarbinātības pasākumiem, 
lauksaimniecībai, tūrismam. No-
slēgts līgums ar Nodarbinātības 
Valsts aģentūru par algotu pagai-
du sabiedrisko darbu vietu izvei-
di un finansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai paredzē-
ti 3 690 279 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
16%. Šajos izdevumos ietilpst  fi-
nansējums mājokļu attīstībai, 
teritoriju attīstībai un apsaim-
niekošanai, ūdensapgādei. In-
vestīciju projektu realizācijai no 
atlikuma uz gada sākumu tiks 
novirzīti papildus līdzekļi.

Veselībai paredzēts 109 961 
eiro. Galvenokārt ambulatoro 
ārstniecības iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai paredzē-
ti 2 868 821 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
12%. Līdzekļi paredzēti kultūras 
un sporta pasākumu organizēša-
nai, bibliotēku, muzeja, kultūras 
namu darbības nodrošināšanai.

Izglītībai – 9 896 334 eiro. Šo 
izdevumu īpatsvars pašvaldības 
budžetā ir 43%. Līdzekļi pare-
dzēti pirmsskolas izglītības iestā-
žu, vispārējās izglītības iestāžu, 
mūzikas un mākslas skolu, bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas, 
bērnu un jauniešu centra darbī-
bas nodrošināšanai, dažādu izglī-
tības pasākumu organizēšanai. 
Bez tam papildus tiks piešķirti lī-
dzekļi pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņu ēdināšanai otrajā 
pusgadā un izglītības iestāžu pe-
dagogu atalgojumiem.

Sociālai aizsardzībai paredzē-

ti 2 652 745 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
12%. Tajā skaitā 630 000 eiro so-
ciālajiem pabalstiem.  

Finansēšanai (aizdevumu pa-
matsummu atmaksai) paredzēti 
1 001 852 eiro.

59% no kopējiem pamatbudže-
ta izdevumiem – 13 597 791 eiro – 
paredzēts izlietot atalgojumam un 
darba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
(ieskaitot rezervi pedagogu atalgo-
jumiem no septembra), 1 826 479 
eiro paredzēts izlietot komunālo 
pakalpojumu apmaksai, degvielas 
un kurināmā iegādei, 456 532 ei-
ro – produktu iegādei 5.–12. kla-
šu skolēnu un pirmsskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu ēdināšanai 
(ieskaitot rezervi 2. pusgadam), 
172 816 eiro paredzēti skolēnu 
pārvadājumiem.

Speciālā budžeta 
ieņēmumi

Ieņēmumi plānoti 1 082 808 
eiro apmērā.

Saskaņā ar Valsts akciju sa-
biedrības „Latvijas Valsts ceļi” 
sniegto informāciju, Madonas 
novada pašvaldība 2018. ga-
dā saņems mērķdotāciju autoce-
ļiem (ielām) 989 463 eiro. Salīdzi-
not ar 2017. gadu, pieaugums ir 
27 943 eiro. Pašvaldības autoce-
ļu un ielu uzturēšanai paredzēto 
naudas līdzekļu sadalījums starp 
pagastu pārvaldēm tiek aprēķi-
nāts atbilstoši  apstiprinātajai 
Autoceļu fonda sadales kārtībai. 
Pagastu pārvaldes šos līdzek-
ļu saņems proporcionāli pārval-
des teritorijā reģistrēto tehniskā 
kārtībā esošo  transportlīdzekļu 
skaitam, ielu brauktuvju un tiltu 
laukumam, ceļu garumam.

Ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa plānoti 93 345 eiro.

Naudas līdzekļu un noguldī-
jumu atlikums gada sākumā ir 

623 803 eiro.

Speciālā budžeta  
izdevumi

2018. gada speciālā budže-
ta izdevumi kopā ar finansēšanu 
plānoti 989 463 eiro  apmērā.

Tajā skaitā 251 755 eiro ap-
mērā tiks atmaksātas Madonas 
novada pašvaldības ceļu un ielu 
tīkla izbūves un rekonstrukcijas 
projektu finansēšanai ņemto kre-
dītu pamatsummas. Lai saglabā-
tu autoceļu un ielu uzturēšanai 
paredzēto finansējumu pašval-
dībai piešķirtās mērķdotācijas 
autoceļiem (ielām) apjomā, šī 
summa tiek kompensēta no paš-
valdības pamatbudžeta. Pārējais 
pieejamais finansējums tiks izlie-
tots teritoriju (ielu un ceļu) ap-
saimniekošanai. 

Līdzekļi no saņemtā dabas re-
sursu nodokļa tiks izlietoti vides 
aizsardzībai saskaņā ar  turpmāk 
pieņemtajiem domes lēmumiem.

Turpmākajos divos gados tiks 
strādāts pie saimniecisko izde-
vumu pārskatīšanas un izmaksu 
efektivizācijas, tajā skaitā atalgo-
jumu līmeņu sabalansēšanas vi-
sās novada pašvaldības iestādēs. 
Palielinoties ES struktūrfondu 
projektu skaitam, kurus pašvaldī-
ba realizēs šajā plānošanas perio-
dā (2014.–2020. gadā), plānojam 
tos līdzfinansēt, ņemot kredītus 
Valsts kasē. Sekojot līdzi izglītī-
bas reformām valstī un mērķdo-
tāciju maksājumiem pašvaldības 
budžetā pedagogu algām, iespēju 
robežās līdzfinansēsim no pašval-
dības budžeta mazo lauku skolu 
pedagogu algu maksājumus, sa-
glabājot pamatprincipu novadā: 
“Pirmsskola un sākumskola mak-
simāli tuvu bērna dzīvesvietai”. 

AGRIS LUnGeVIčS, 
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

10. februārī Sarkaņu pagasta 
tautas namā “Kalnagravas” 
norisinājās tradicionālais Madonas 
novada pašvaldības un Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta 
skolas (BJSS) rīkotais pasākums 
“Madonas novada sporta  
laureāts 2017”. 

Mūsu labākajiem sportistiem, 
treneriem un atbalstītājiem ti-
ka sagatavotas pasniegšanai 114 
sporta laureāta balvas vairākās 
nominācijās, un tas ir viens no 
laureātu skaita rekordiem. 

Uz pasākumu tradicionāli 
pulcējās sportistu saime – pieau-
gušo un jaunatnes sporta laureā-
ti, viņu treneri, līdzjutēji, atbals-
tītāji, draugi un ģimenes.

Laureātiem tika pasniegtas 
balvas vairākās nominācijās, bet 
jo īpaši tika gaidīti un sponsoru 
sveikti interneta balsojuma ap-
taujas “Gada balva sportā 2017” 
uzvarētāji. “Populārākā spor-
tista 2017” balva tika pasniegta 
distanču slēpotājam Raimo Vī-
gantam, bet “Populārākās spor-
tistes” bija divas – Ieva Pūce un 
Kitija Auziņa. “Populārākā tre-

nera 2017” nomināciju izpelnījās 
Dainis Vuškāns. Par populārāko 
komandu sporta veidu 2017. ga-
dā tika nominēts basketbols, po-
pulārāko individuālo sporta vei-
du – vieglatlētika, populārāko 
galda sporta spēļu veidu – galda 
teniss, bet tehnisko sporta vei-
du – motokross. 

Par populārāko sporta spēļu 
komandu tika nosaukta BK “Ma-
dona”/Madonas BJSS basketbo-
la komanda (kluba vadītājs Māris 
Caunītis), ko trenē Agnis Beķe-
ris. Pagājušajā gadā par nozīmī-
gāko pasākumu Madonas novadā 
vairums interneta aptaujas bal-
sotāju bija izvēlējušies Pasaules 
kausa 3. posmu rollerslēpošanā. 

Balva “Mūža ieguldījums 
sportā” tika pasniegtas volejbo-
la entuziastam Ilmāram Grudu-
lim no Mētrienas pagasta. Otra 
balva “Mūža ieguldījums spor-
tā” tiks nodota Visvaldim Lācim, 
kurš diemžēl nevarēja pasākumā 
ierasties.

Balvas nominētajiem inter-
neta aptaujas “populārākajiem” 
sportistiem un trenerim bija sa-
rūpējuši būvniecības nams “Kur-

Pasniegti “Sporta laureāts 2017” apbalvojumi

No kreisās: sporta darba organizators Māris Gailums, 2017. gada populārākais treneris Dainis Vuškāns, gada 
populārākie sportisti Kitija Auziņa, Raimo Vīgants, Ieva Pūce un domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.

ši” un sertificēts pirts meistars 
Ainārs Dārznieks.

Ar visiem “Madonas nova da 

sporta laureāts 2017” izvir zī tajiem 
kandidātiem iespē jams iepazīties 
Madonas nova da mā jas lapā www.

madona.lv sadaļā “Sports”.
Informāciju apkopoja  

ILze RIeKSTIņA
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Latvijas Universitātes (LU) 
Klīniskās un profilaktiskās 
medicīnas institūts no šī gada 
19.–23. februārim organizē 
Starptautisko kuņģa vēža 
profilakses pētniecības forumu. 

Tajā pulcēsies gan Eiropas va-
došie eksperti, gan pārstāvji no 
valstīm ar augstu kuņģa vēža sa-
slimstību, kā arī starptautisko 
profesionālo un pacientu organi-
zāciju pārstāvji. Nedēļas garumā 
tiks apspriestas dažādas ar kuņģa 
vēža profilakses pētniecību saistī-

tas aktualitātes, iepazīstināts ar 
Latvijā realizētajiem projektiem 
un apspriestas nākotnes sadarbī-
bas iespējas ar ārvalstu partne-
riem.

Pirms gada noslēdzās ES val-
stu kopējā aktivitāte “CanCon” 
(no “Cancer Control” – vēža kon-
trole). ES dalībvalstu valdībām ti-
ka prezentēti tās rezultāti. Cita 
starpā tika secināts, ka pareizai 
lēmuma pieņemšanai par kuņģa 
vēža mirstības profilakses pasā-
kumu ieviešanu Eiropā nepiecie-
šama papildus pētījumu veikšana. 

Latvijā jau vairākus gadus, sadar-
bojoties LU Klīniskās un profi-
laktiskās medicīnas institūta un 
Starptautiskās Vēža pētniecības 
aģentūras pētniekiem, notiek vie-
nīgais šāda veida pētījums Eiropā 
(GISTAR), kura rezultātus gaida 
daudzi speciālisti Eiropā un ār-
pus tās.

Eiropas eksperti (gastroente-
rologi, patologi, epidemiologi, bā-
zes zinātņu pārstāvji), kas piekri-
tuši piedalīties GISTAR pētījuma 
Datu drošības un monitorēšanas 
komitejā (DSMB) pulcēsies Rīgā 

ar mērķi kritiski paskatīties uz 
pētījumā iegūtajiem rezultātiem, 
to atbilstību plašu pasaules līme-
ņa epidemioloģisku pētījumu pra-
sībām.

Foruma ietvaros 21. februārī 
plānots Madonas reģionālā pētī-
jumu centra apmeklējums. Tas 
atrodas Madonas slimnīcā. Mado-
nā ir vieni no vislabākajiem rādī-
tājiem kādi Latvijā citās pētījumu 
veikšanās vietās ir bijuši. Pētīju-
mu centra apmeklējuma laikā būs 
iespēja iepazīties ar centra ikdie-
nas darbu, gūt ieskatu tajā notie-

Gremošanas sistēmas slimību profilakses pētījuma GISTAR Madonas reģionālā centra apmeklējums

 Ar mērķi veicināt augsti kva-
lificētu speciālistu piesaisti Ma-
donas novadam un nodrošinā-
tu turpmāku, sekmīgu novada 
attīstību, Madonas novada paš-
valdība apstiprinājusi saistošos 
noteikumus “Par finansējuma 
studiju maksai piešķiršanu spe-
ciālistu piesaistei Madonas no-
vadā” un “Par Madonas novada 
pašvaldības stipendiju piešķirša-
nas kārtību”. Par šo noteikumu 
izpildi un citām slimnīcas aktua-
litātēm uz sarunu esmu aicināju-
si SIA “Madonas slimnīca” valdes 
priekšsēdētāju Arti Stuburu.

Vai tiek slēgti sadarbības līgumi 
ar medicīnas studentiem nākotnes 
speciālistu piesaistei Madonas 
novadam?

Mēs vairāk sadarbojamies ar 
tiem jaunajiem ārstiem, kas jau ir 
iestājušies rezidentūrā. Tas nozī-
mē, ka šie studenti jau ir beiguši 
sešu gadu apmācību Latvijas Uni-
versitātē vai Rīgas Stradiņa uni-
versitātē un ir izvēlējušies kādu 
konkrētu specialitāti. Patstāvīgi 
strādāt ārstniecības iestādē var 
tikai sertificēti speciālisti. Tas 
nozīmē, ka atbilstoši izvēlētajai 
specialitātei, tiem vēl ir jāiziet re-
zidentūras periods kā minimums 
4–5 gadi. 

Pie mums SIA “Madonas slim-
nīca” uz nepilnu slodzi strādā re-
zidenti, kas studē valsts budžeta 
apmaksātajā programmā. Šie re-
zidenti gan dežurē ar rezidenta 
atalgojumu, gan paralēli turpina 
mācību programmu savā izvēlē-
tajā specialitātē, lai iegūtu sertifi-
kātu. Piemēram, pie mums strādā 
ārsts – anesteziologs, kurš ir iegu-
vis sertifikātu, bet turpina izglītī-
bu, apgūstot papildus specialitāti. 
Šogad rudenī mēs gaidām jauno 
ārstu – traumatologu, kurās arī 
strādā slimnīcā vairākus gadus.

Sadarbojamies arī ar reziden-
tiem, kas nav tikuši valsts budžeta 
programmās. Sadarbībā ar Mado-
nas novada pašvaldību esam sā-
kuši maksāt mācību maksu atse-
višķiem rezidentiem. (Atgādinām, 
ka Madonas novada pašvaldī-
ba saskaņā ar saistošajiem notei-
kumiem Nr. 3 “Par finansējuma 
studiju maksai piešķiršanu spe-
ciālistu piesaistei Madonas nova-
dā” nodrošina rezidentūras studi-
ju maksas finansēšanu speciālistu 
piesaistei Madonas novadā laika 
posmā 2017.–2023. gadam šādās 

ārstu specialitātēs: anesteziologs, 
reanimatologs; fizikālās un reha-
bilitācijas medicīnas māsa; neiro-
logs; ginekologs, dzemdību spe-
ciālists; gastroenterologs; ķirurgs; 
narkologs; otolaringologs; psihi-
atrs; radiologs diagnosts; trauma-
tologs, ortopēds; internists; uro-
logs; ģimenes ārsts.).

Atsevišķos gadījumos topošie 
speciālisti – otolaringologs un in-
ternists – sekmīgi studējot, ir pār-
celti uz valsts budžeta apmaksā-
tām studijām. Arī slimnīca pati 
atbilstoši nolikumam maksā sti-
pendiju no sava budžeta medicī-
nas studentiem – 75 eiro uz rokas, 
rezidentam – 100 eiro. Slimnīca 
slēdz līgumus ar tiem, kuriem vei-
dojas finansiālās saistības, sedzot 
mācību maksu vai stipendiju. Cita 
veida sadarbība veidojas, slēdzot 
nodomu jeb sadarbības līgumus, 
ka pēc rezidentūras beigšanas viņi 
nāk strādāt uz Madonas slimnīcu 
un nostrādā šeit vismaz 3 gadus. 
Studentiem šāda  veida vienoša-
nās ar ārstniecības iestādi ārpus 
Rīgas kalpo arī kā ieskaites pun-
kti vai priekšrocības konkursā uz 
valsts apmaksātām studijām rezi-
dentūrā. Šobrīd slimnīca ir noslē-
gusi astoņus šādus līgumus.

Kā par iespējām sadarboties ar 
reģionālajām slimnīcām studenti 
uzzina?

Slimnīcas vadība vairākus ga-
dus piedalās Rīgas Stradiņu uni-
versitātes rīkotajās Karjeras die-
nās. Rudenī ir viena šāda diena, 
kad slimnīcas vadībai 6–7 minū-
tēs ir iespēja prezentēt, kādi spe-
ciālisti tai ir nepieciešami. Pava-
sarī, kad rezidentūras studijas ir 
beigušās, ir vēl viena informācijas 
diena, kurā universitātes reziden-
tūras vadītāji informē ārstniecī-
bas iestādes, kāda būs jaunā mācī-
bu gada rezidentūras kārtība.

Kuru speciālistu mums Madonā 
trūkst visvairāk?

Visvairāk pietrūkst to, kas il-
gus gadus ir bijuši pieejami, bet 
dažādu iemeslu dēļ pārtrauc dar-
bu. Piemēram, kopš 2017. gada 
rudens slimnīcā vairs nav narko-
loga, no 2018. gada februāra ne-
būs dermatologs, kas pie mums 
brauca reizi nedēļā no Rīgas. Mi-
nētie speciālisti nebija pilna dar-
ba laika noslogojuma ārsti, tomēr 
būtiski svarīgi kopējā pakalpoju-
mu spektrā.

Šogad Veselības ministrija nā-
ca klajā ar paziņojumu par pārie-
šanu no četriem uz pieciem slim-
nīcu aprūpes līmeņiem. Madonas 
slimnīcai kā trešā līmeņa slimnī-
cai jābūt nodrošinātai darbībai 
septiņos obligātajos profilos, to-
starp terapijā, hronisku pacien-
tu aprūpē, ķirurģijā, neiroloģijā, 
ginekoloģijā un dzemdniecībā un 
pediatrijā, kā arī jānodrošina ne-
atliekamā medicīniskā palīdzība. 
Šajā trešajā līmenī neatliekamo 
palīdzību jānodrošina 6 speciālis-
tiem 24 stundas, 7 dienas nedēļā, 
visu gadu. Tie ir anesteziologi, in-
ternisti, ķirurgi, ginekologi, pedi-
atri, radiologi. Bez nosauktajām 
ārstu specialitātēm mums vēl bū-

tu nepieciešams arī ārsts-rehabili-
tologs, kā arī savlaicīgi jādomā un 
jāplāno dabiskā paaudžu maiņa 
visās jomās. 

Pirmie divi līmeņi nodrošina 
pamata pakalpojumus (arī Ma-
donas slimnīca 2017. gada beigās 
vēl bija otrā līmeņa slimnīca) – bi-
ja jānodrošina 3 speciālisti neat-
liekamajā medicīniskajā palīdzī-
bā. Tagad mēs esam trešā līmeņa 
slimnīca un mums jānodrošina 6 
specialitātes. Iepriekš šādas prasī-
bas bija reģionālajām slimnīcām. 
Slimnīcai tas katrā ziņa ir uzska-
tāms par priekšrocību, bet ir izai-
cinājums, kā šos speciālistus no-
drošināt.

Vēl svarīgs aspekts ir speciālis-
tu pieļaujamais noslogojums. Ve-
selības aprūpē plaši izplatītais pa-
garinātais darba laiks tiek strauji 
saīsināts. 2017. gada sākumā tas 
bija 60 stundas nedēļā (40 normā-
lais un 20 pagarinātais normālais 
darba laiks), no 2017. gada 1. jū-
lija tas ir samazināts par 5 stun-
dām, tātad uz 55 stundām, bet no 
2018. gada janvāra – uz 50 darba 
stundām nedēļā. Nākamgad šis 
stundu skaits vēl saruks par pie-
cām. 2020. gadā ārstniecības per-
sonām būs atļauts vairs tikai nor-
mālais darba laiks – 40 stundas 

nedēļā atbilstoši Darba likumam. 
Līdz ar ierobežojumu mediķiem 
strādāt garākas stundas, nākot-
nē personāla trūkums visās ārst-
niecības iestādēs kļūs vēl akūtāks.

Veselības ministrijas ir 
piedāvājusi Madonas slimnīcai 
veidot sadarbību ar Jēkabpils 
slimnīcu. Kādas ir Jūsu domas 
par sadarbības iespējas?

Par sadarbību ar Jēkabpils 
slimnīcu runājam saistībā ar Eiro-
pas Savienības fondu apguves pe-
riodu 2014.–2021. gadam. Veselī-
bas aprūpes jomā ir četras kārtas 
ES fondu apguvē. Pirmās divas 
kārtas jau tiek realizētas. Mado-
nas slimnīca iekļauta trešajā kār-
tā, kuras realizācijai šā gada 23. 
janvārī ir pieņemti Ministru ka-
bineta noteikumi. Tajos ir nosacī-
jums, ka ES fondu apguve ir sais-
tīta ar sadarbības veidošanu ar 
reģionālo ārstniecības iestādi. Ve-
selības ministrijas nākotnes vīzija 
ir tāda, ka ārpus Rīgas visi galve-
nie medicīniskie pakalpojumi at-
rodas deviņās nacionālās nozīmes 
pilsētās. Jēkabpils ir viena no tām, 
kurai attāluma ziņā atrodamies 
vistuvāk. Taču nosacījumi sadar-
bības līgumam ir visai konkrēti, 

Madonas 
slimnīcai kā trešā 
līmeņa slimnīcai 
jābūt nodrošinātai 
darbībai septiņos 
obligātajos 
profilos.

Šobrīd aktuālākais Madonas slimnīcai – piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus

Atklājot renovēto dzemdību nodaļu 2017. gada novembrī.                                 D. Veckalniņa foto
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košajos procesos, uzdot jautāju-
mus pētījuma vadītājiem, centra 
darbiniekiem un viesiem, kā arī 
rast atbildes uz interesējošajiem 
jautājumiem par centra darbību.

Pētījumu centra apskatē pie-
dalīsies pētījuma iniciators, LU 
profesors un kuņģa vēža pētīju-
ma GISTAR zinātniskais vadī-
tājs gastroenterologs Mārcis Leja, 
Pasaules Veselības organizācijas 
Starptautiskās vēža pētniecības 
aģentūras pētniece Jin Young 
Park, partneri no Kazahstānas, 
kuri jau ir iesaistījušies GISTAR 

projekta realizācijā, kā arī poten-
ciālie partneri no postpadomju 
valstīm (Kirgizstānas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Ukrainas u.c.), kuri 
pētījuma realizācijā plāno iesais-
tīties tuvākajā laikā. 

*Informācijai

Zinātniskais pētījums GIS -
TAR izstrādāts, lai meklētu jau-
nas stratēģijas gremošanas 
sistēmas ļaundabīgo audzēju mir-
stības samazināšanai augsta ris-
ka zonās.

Vairākas gremošanas sistē-
mas problēmas (kuņģa un zarnu 
saslimšanas) vai to priekšvēstne-
šus iespējams noteikt ar vienkār-
šu testu palīdzību, izmeklējot vai 
nu asins, vai arī fēču (vēdera iz-
ejas) paraugus. Šo stāvokļu skaitā 
ir arī kuņģa un zarnu ļaundabīgo 
audzēju priekšvēstneši.

Uz pētījumu centru tiek aici-
nāti praktiski veseli cilvēki, ku-
riem nav nekādu sūdzību par 
kuņģa vai zarnu trakta darbību, 
vecumā no 40 līdz 64 gadiem. Ai-
cinām iedzīvotājus būt atsau-

cīgiem un gadījumā, ja tiek sa-
ņemts zvans no pētījumu centra 
reģistratores, neatteikt un ieras-
ties uz izmeklējumiem. Cilvēki 
pētījumu centrā var vērsties arī 
paši. Pētījums notiek sadarbībā 
ar ģimenes ārstiem.

Uz pētījumu centru cilvēkam 
jāierodas tukšā dūšā, procedūra 
ilgst apmēram stundu. Vispirms 
reģistratore izstāsta dalībniekam 
par pētījumu, tiek veikta anketē-
šanu, lai uzzinātu par dalībnieku 
dzīvesveidu, saslimšanām un ēša-
nas paradumiem, tiek veikti da-

žādi mērījumi un paņemtas ana-
līzes.

Līdz šim pētījums ir veikts 
Cēsīs, Alūksnē, Ludzā, Dobelē, 
Saldū un Tukumā. Madonā pētī-
jumu tiek plānots veikt līdz šī ga-
da gada 31. maijam.
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 Klīniskās un profilaktiskās 
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 GISTAR pētījuma administratore

kuri radīs organizatoriskas grūtī-
bas ar neparedzamām sekām.

Viens no tādiem ir kopēja me-
dicīniskā personāla politika. Gri-
bētos teikt – pašiem neiet viegli, 
bet starp divām iestādēm – pa-
visam utopiska šķiet ideja veik-
smīgi koordinēt personālu. Otrs 
nosacījums – pārstrukturēt me-
dicīnas pakalpojumu sniegšanu, 
koordinēt slimnieku plūsmu un 
stacionēšanu, veidojot saskaņo-
tu veselības aprūpes pakalpojumu 
attīstību plašākā reģionā. Vēstu-
riski šāda situācija nav veidojusies 
un attīstījusies. Realitātē vai nu 
paši slimnīcā ar visu tiekam galā 
vai pacienti, kas ir mūsu apkalpes 
zonā, izvēlas doties uz Rīgu. Līdz 
ar to nav nepieciešami šādi māks-
līgi sadarbības mehānismi. 

Mums ar vairākiem reģionāla-
jiem centriem dabiski ir izveidoju-
sies noteikta sadarbība. Piemēram, 
Vidzemes reģiona ietvaros mums 
ir sadarbība ar Valmieras jaundzi-
mušo aprūpes centru. Rēzeknes 
slimnīcā ir atsevišķi pakalpojumi 
– insulta vienība, magnētiskās re-
zonanses izmeklējumi, neiroķirur-
ģija, kas ir reģionālā līmeņa. Arī 
Jēkabpilī atsevišķus pakalpojumus 
izmanto Madonas novada iedzīvo-
tāji – piemēram, otolaringologa un 
uroloģijas speciālistu pakalpoju-
mus. Madonas slimnīcai galvenais 
ir nodrošināt speciālistus atbilstoši 
tai noteiktajam trešajam slimnīcas 
līmenim. Par laimi, mums tie ir. 
Jāturpina pilnveidot to, kas mums 
ir un labi darbojas.

Es gribētu uzsvērt, ka slimnī-
cas atrašanās vieta un iedzīvotā-
ju pašu brīva izvēle ir vēsturiski 
izveidojusies tā, ka cieša sadarbī-
ba ar reģionālajam slimnīcām nav 
nepieciešama. Tāpēc  šādu sadar-
bības līgumu neesam noslēguši. 
Pēdējā gada laikā ir bijušas tikša-
nās gan Veselības ministrijā, gan 
ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību 
un Jēkabpils slimnīcas vadību, 
bet konkrēti lēmumi turpmākai 
sadarbībai nav pieņemti. 

Kā notiks Eiropas Savienības 
fondu apguve?

ES fonu plānošanas periodā 
2014.–2021. gadam trešā līmeņa 
slimnīcām (tādas ir 5 Latvijā, arī 
Madonas slimnīca) plānotais Ei-
ropas Savienības fondu finansē-
jums ir 1,1 miljons eiro. Madonas 
slimnīcas plānos ir vecā korpusa 
atjaunošanas remontdarbi. Otra-

gadā Madonas novadā ir vien ap 
180. Jaundzimušo skaits visā val-
stī ir samazinājies par 7–8%. Mi-
rušo skaits diemžēl ir gandrīz uz 
pusi lielāks par dzimušo – 328.

Interesants ir fakts, ka šogad 
Madonas novada dzemdētāju va-
rētu būt mazāks nekā to, kas ir no 
apkārtējiem novadiem. 

Būtiski saprast, ka atbilsto-
ši grūtniecības norisei, grūtnie-
ces tiek sadalītas riska kategori-
jās. Madonas slimnīcā nevaram 
uzņemt  topošās mātes ar augsta 
riska grūtniecību. Tādas tiek uz-
ņemtas tikai slimnīcās, kurās ir 
perinatālās aprūpes centri – Jē-
kabpilī, Valmierā un Rīgā. 

Pieskārāties augstajiem mirstības 
rādītājiem. Kas šobrīd ir galvenie 
nāves cēloņi?

Pirmajā vietā ir sirds un asins-
vadu slimības – infarkti, insulti, 
asinsizplūdumi. Otrajā vietā – on-
koloģija un trešajā – dažāda veida 
traumatisms un intoksikācijas. 

Mūsdienās būtiski ir izvērtēt 
priekšlaicīgas mirstības cēloņus – 
vecumā līdz 64 gadiem. Statisti-
kas rādītāji ir sistemātiski jāanali-
zē, jāizdara secinājumi, jāpiedāvā 
risinājumi un rekomendācijas. Sa-

eS fonu 
plānošanas 
periodā 2014.–
2021. gadam trešā 
līmeņa slimnīcām 
plānotais eiropas 
Savienības fondu 
finansējums ir  
1,1 miljons eiro. 

jā stāvā paredzēts izvietot Bērnu 
nodaļu, pirmajā stāvā – ambula-
toros pakalpojumus un hemodia-
līzes dienas stacionāru. Savukārt, 
pašreizējās hemodialīzes nodaļas 
vietā izveidot operāciju zāli, kas 
stratēģiski atrastos pareizākā vie-
tā – vienotā operāciju blokā. 

Vecais slimnīcas korpuss ir bū-
vēts un nodots ekspluatācijā 60. 
gadu vidū, komunikācijas – ūdens-
vads, kanalizācija, siltuma apgāde 

ir stipri nolietojušās. Tās ir pare-
dzēts nomainīt, kā arī kosmētis-
ki atsvaidzināt telpas. Plānota arī 
rentgena aparatūras iegāde, so-
nogrāfijas aparatūras iegāde. Mū-
su līmenim šis projekts neparedz 
jaunu ēku būvniecību, tikai esošā 
uzlabošanu un atjaunošanu. Ne-
tiek atbalstīta arī inovatīvas apa-
ratūras iegāde, tikai esošās no-
maiņa. Noteikti četri prioritārie 
profili – kardioloģija, onkoloģija, 
bērnu veselība un psihiatrija. Tas 
nozīmē, ka tiks vērtēts, ciktāl plā-
notās projektu aktivitātes atbilst 
kādam no minētajiem profiliem. 
Gan Centrālā Finanšu un līgumu 
aģentūra, gan Veselības ministri-
ja visai skrupulozi vērtē projektu 
virzību. Pieņemu, ka būs sarežģī-
ti saskaņot projektu atbilstību, jo 
ir daudz ierobežojumu un nosacī-
jumu, tostarp arī aparatūras iz-
mantošanas intensitāte. Projek-
ta vērtēšanas rezultāti varētu būt 
prognozējami šī gada rudenī. Āt-
rākais, kad Madonas slimnīcā va-
rētu uzsākt remontdarbus, ir ga-
da pēdējais ceturksnis.

Kā sevi attaisno dzemdību 
nodaļas īpašais pakalpojums – 
vanna ūdens dzemdībām?

Pārāk liels pieprasījums dzem- 

dībām ūdens vannā nav.  Ūdens 
dzemdības pusotra gada laikā bi-
jušas vien piecas līdz septiņas. 
Bet, cik man zināms, arī citās 
dzemdību nodaļās valstī tādu nav 
desmitiem. Ūdens dzemdību van-
na tiek izmantota arī kā relaksā-
cijas līdzeklis, cenšoties panākt 
atslābinošu efektu tradicionālajās 
dzemdībās.

Kopumā dzemdību skaits sa-
mazinās. Dzimušo skaits 2017. 

slimšanas un mirstību noteikti ie-
tekmē dzīvesveids, stress, pārslo-
dzes, neapdomība, nevērība pret 
savu veselību.

Slimības profilakses un kon-
troles centrs ir uzsācis projektu, 
kam kopumā visā Latvijā atvēlē-
ti aptuveni 55 miljoni no Eiropas 
fondu līdzekļiem. Arī Madonas 
novadā aktīvi uzsākts veselības 
veicināšanas projekti, uzsvaru 
liekot uz cilvēku izglītošanu par 

profilaktiskajiem pasākumiem, 
par iespējām savlaicīgi vērsties 
pēc medicīniskās palīdzības. Tiek 
organizētas vingrošanas nodarbī-
bas, lekcijas par veselīga uztura 
pamatprincipiem un citi. Pama-
zām jāmaina cilvēku dzīvesveids. 
Stipri ir mazinājušās organis-
mam tik nepieciešamās fiziskās 
aktivitātes, it sevišķi svaigā gai-
sā. Mūsdienu modernās tehnolo-
ģijas – internets, televizors, tele-
foni – mūs piesaista telpām. Tieši 
tāpēc aizvien biežākas kļūst kus-
balsta un kustību aparāta saslim-
šanas.

Kā norit GISTAR pētījums 
Madonā?

Tas ir gatstroenteroloģisko 
(kuņģa un zarnu trakta) audzēju 
pētījums. Mums ir sadarbības lī-
gums ar Latvijas Universitāti par 
pētījuma norises vietu slimnīcas 
telpās no pagājušā gada 1. augus-
ta, kuram 31. martā būtu jābei-
dzas, bet mums ir lūgts to paga-
rināt, jo Madonā kopumā ir liela 
cilvēku atsaucība un ļoti labi so-
kas ar pētījuma dalībnieku atlasi. 
Madonā ir vieni no vislabākajiem 
rādītājiem. Līgums tiks pagari-
nāts vēl līdz 31. maijam. Lai iz-

vērtētu rezultātus, šādos milzīgos 
pētījumos jāpiedalās tūkstošiem 
respondentu ar, piemēram, vie-
nu specifisku saslimšanas veidu. 
Tikai tad iespējams izdarīt kādus 
objektīvus secinājumus. Šis tie-
ši tāpēc ir starptautisks pētījums, 
piesaistot lielu skaitu pētījuma da-
lībnieku. Latvijā vien šādu pētīju-
mu nebūtu iespējams nodrošināt. 

Kādas vēl ir šī brīža aktualitātes 
veselības aprūpē novadā?

Esam uzsākuši darbu e-vese-
lības sistēmā. Lai arī nelielas aiz-
ķeršanās mēdz būt, spējam no-
drošināt darba nespējas lapu 
izsniegšanu un recepšu izrakstīša-
nu elektroniskā formā. Ja atcera-
mies, sākotnējā e-veselības sistē-
mas ideja bija radīt vienotu datu 
bāzi, kurā tiks uzkrāti dati par pa-
cientiem sniegtajiem pakalpoju-
miem, lai vienuviet nodrošinātu 
šo datu pieejamību gan pašam pa-
cientam, gan ārstniecības perso-
nām. Recepšu un darba nespējas 
lapu izrakstīšana bija tikai viens 
no projekta punktiem. Bet 10 ga-
du laikā, kamēr šis projekts tika 
ieviests, esam nonākuši tikai līdz 
šo divu produktu ieviešanai darbī-
bā. Protams, tas ir zināms atvieg-
lojums darba procesā, vien jācer 
uz sistēmas nostabilizēšanos.

Esam pārstrādājuši darba sa-
maksas nolikumu, tarifikācijas 
sarakstus saistībā ar darba sa-
maksai atvēlēto līdzekļu pieaugu-
mu 2018. gadā. Reāls algu pieau-
gums būs māsām un ārstiem arī 
no nodokļu sistēmas reformām. 

Nodota ekspluatācijā sterilizā-
cijas nodaļa. Šis bija projekts, kas 
sakarā ar krīzes gadiem bija ieil-
dzis no 2008. gada.  

Varam lepoties, ka veikto en-
doprotezēšanas operāciju ziņā 
esam 4. vietā valstī. Ir veiktas 
vairāk kā 360 operācijas gadā, ne-
skaitot citas lielās operācijas trau-
matoloģijā un ortopēdijā.

Tuvākajos plānos ir turpināt 
sadarboties ar Madonas nova-
da pašvaldības Attīstības noda-
ļas speciālistiem, lai konsultētos 
par sekmīgu projekta pieteikuma 
sagatavošanu atbilstoši noteikta-
jiem kritērijiem un iesniegšanu. 

Slimnīcas nākotne ir cerīga.

Ar SIA “Madonas slimnīca” valdes 
priekšsēdētāju Arti Stuburu 
sarunājās ILze RIeKSTIņA

Šobrīd aktuālākais Madonas slimnīcai – piesaistīt augsti kvalificētus speciālistus

A. Veckalniņa foto
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Madonas novads turpina veikt 
savus pienākumus kā  
2018. gada Latvijas jauniešu 
galvaspilsēta. 

15.–16. februārī Madonā, mul-
tifunkcionālajā jaunatnes inicia-
tīvu centrā “KUBS” norisinājās 
Strukturētā dialoga VI cikla Na-
cionālā konference, kuru organi-
zēja Latvijas Jaunatnes padome 
(LJP) sadarbībā ar Madonas no-
vada pašvaldību. Konferences lai-
kā Latvijas jaunieši kopā ar poli-
tikas veidotājiem un īstenotājiem 
izstrādāja savas rekomendācijas 
jaunatnes politikas veidošanai 
Latvijā un Eiropā. 

Ar uzrunu konferences at-
klāšanā klātesošos sveica Ma-
donas novada pašvaldības 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs, 
novada domes deputāts, jaunat-
nes darba speciālists Gatis Tei-
lis, kā arī LJP prezidents Emīls 
Anškens.

Pirmajā darba dienā tika 
sniegts atskats uz Strukturētā 
dialoga VI cikla pasākumiem visā 
Latvijā un organizēts darbs trijās 
grupās rekomendāciju izstrādei 
par tēmu “Jaunieši Eiropā: kas 
tālāk?”. Otrā diena tika veltīta 
diskusijām par rekomendācijām 
un to apstiprināšanai. Par Jau-
natnes politikas iniciatīvām un 
valsts atbalstu darbam ar jaunat-
ni 2018. gadā, klātesošos infor-
mēja Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta eksperte 
Alma Brinkmane

Konference ir daļa no Struk-
turētā dialoga procesa. Struk-
turētais dialogs – tas ir Eiropas 
Savienības partnerības instru-
ments, kas jauniešiem, jauniešu 
politikas veidotājiem un īsteno-
tājiem sniedz iespēju aktualizēt 
jaunatnes politikas problemātis-

Madonā jaunieši spriež  
par savu vietu nākotnes Eiropā

notāru dienas 
2018 – kā sevi 
pasargāt?
27. un 28. februārī jau 13. reizi 
visā Latvijā norisināsies notāru 
dienas. To laikā ikvienam 
interesentam ir iespēja apmeklēt 
notāra bezmaksas konsultāciju. 
Šogad notāru dienās īpaša 
uzmanība tiks pievērsta gan 
sabiedrības informēšanai 
par to, kā sevi pasargāt no 
krāpniekiem.

Zvērinātu notāru pieredze 
rāda, ka mūsdienās noziegumu 
forma un saturs mainās. Ja 
pirms 10–15 gadiem mēs itin 
droši varējām runāt par to, 
ka visbiežāk par krāpnieku 
upuriem kļūst seniori un 
vientuļi cilvēki, tad šodien 
neviens vairs nav pasargāts 
un var kļūt par upuri, tādēļ 
ikvienam ir jābūt sevišķi 
uzmanīgam.

Šā gada notāru dienas 
ir īpašas arī tāpēc, ka 
drīzumā tiks atklāts 
notāru digitālais portāls. 
“Turpmāk ikvienam notāra 
pakalpojumi būs pieejami arī 
attālināti; arī tiem Latvijas 
valstspiederīgajiem, kuri 
dažādu iemeslu dēļ atrodas 
ārpus Latvijas,” norāda Jānis 
Skrastiņš, Latvijas Zvērinātu 
notāru padomes (LZNP) 
priekšsēdētājs.

Bezmaksas notāru 
konsultācijas notiks 27. un 28. 
februārī 10.00–16.00 notāru 
birojos klātienē. Turklāt uzdot 
jautājumus notāram varēs arī 
attālināti, izmantojot Skype 
(lietotājvārds: Notaru dienas).

VIJA PIzIčA, 
LnzP rīkotājdirektore 

 tel.: 67218955, 
 e-pasts:  

Vija.Pizica@latvijasnotars.lv

Jauns veids, 
kā sekot līdzi 
jaunumiem 
Madonas muzejā

Madonas Novadpētniecības 
un mākslas muzejs piedāvā 
jaunu veidu, kā sekot līdzi 
jaunumiem muzejā un 
nepalaist garām interesējošos 
pasākumus! Piesakies whatsapp 
grupā “Madonasmuzejs” un 
saņem ziņu savā telefonā par 
jaunumiem muzejā.

Lai pieteiktos grupai, sūti 
savu telefona numuru uz tālr. 
29418187 vai 29750811 vai 
raksti e-pastu: z.grinvalde@
madona.lv vai irbe.liga@gmail.
com.

P.S. grupa nav domāta čatam 
par muzeju, bet informācijas 
saņemšanai. Ja ir ko teikt, droši 
raksti mums facebook, sūti 
e-pastu vai vēstuli pa pastu.

Uz tikšanos muzejā!

 
Informāciju sagatavoja  

zAne GRīnVALDe, 
Madonas novadpētniecības un 

mākslas muzeja Izglītojošā darba 
nodaļas vadītāja

14. februārī Madonā viesojās 
Izraēlas vēstniece Lirone Bar-Sadē 
(Lironne Bar Sadeh) un Izraēlas 
vēstniecības Kultūras nodaļas 
vadītāja Marika Piņķe.

Vizītes galvenais mērķis bija 
viesošanās Madonas novada bib-
liotēkā, lai aktualizētu izraēliešu 
bērnu grāmatu ilustrāciju izstā-
di “Es piederu šeit”, kas bibliotē-
kas Konferenču zālē būs apskatā-
ma līdz 3. martam. Atgādinām, 
ka laika posmā 12.–17. februārim 
bibliotēkā norit dažādi Izraēlas 
nedēļas pasākumi, kas tapušas 
sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību.

Līdzās pasākumam bibliotē-
kā vēstnieces interesēs bija iepa-
zīšanās arī ar Madonas novada 
pašvaldību, tās priekšsēdētāju, 
un turpmāko sadarbības iespēju 
meklēšana kultūras, izglītības un 
ekonomikas jomās. Tikšanās Ma-
donas novada pašvaldībā, pieda-
loties minēto sfēru speciālistiem, 
izvērtās ļoti atvērtā, sirsnīgā un 

batorā. Iepazīstoties ar sagatavo-
tajām speciālistu (Uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma attīstības nodaļas 
vadītāja p.i. Ilzes Voginas un Ma-
donas Biznesa inkubatora projek-
tu vadītājas Lienas Hačatrjanas) 
prezentācijām, vēstniece aktīvi ie-
saistījās sarunās ar jaunajiem uz-
ņēmējiem, sniedza ierosinājumus 
turpmākajām atbalsta iespējām 
un novērtēja madoniešu ieguldī-
jumu uzņēmējdarbības vides kop-
šanā un attīstīšanā. 

Lirones Bar-Sadē kundzes in-
teresēs ir apskatīt un iepazīt Lat-
vijas novados notiekošo un, būda-
ma Madonas novadā pirmo reizi, 
viņa solīja te atgriezties pavasarī, 
turpinot savu iepazīšanos ar Ma-
donas novada uzņēmumiem, sa-
vukārt vasarā viņa ļoti labprāt 
atbrauktu uz Melleņu svētkiem, 
kas šogad jau 4. reizi notiks ZS 
“Jāņkalni”.

 Informāciju sagatavoja  
ILze RIeKSTIņA

Madonā viesojās Izraēlas vēstniecības pārstāvji

savstarpēji ieinteresētā diskusi-
jā. Jāpiebilst, ka 14. februāris bi-
ja arī Ēnu diena, un dienas gaitās 
domes vadību, vērojot to ikdienas 
darbu un pienākumus, pavadīja 
ap 10 “ēnām”. Vēstniece atsaucī-
gi pieņēma jauniešu klātbūtni, ie-
saistot tos arī sarunās.

Tāpat vēstniece labprāt iepa-
zinās ar Madonas Novadpētnie-

cības un mākslas muzeja Izstāžu 
zāļu piedāvājumu, kur tieši šo-
brīd skatāmas izstādes par Latvi-
jas vēsturi, tradīcijām, mākslu un 
īpašo kultūras mantojumu.

Bet dienas noslēgumā vēst-
niece piedalījās sarunās par uz-
ņēmējdarbības iespējām un tās 
atbalsta mehānismiem Madonas 
novadā Madonas Biznesa inku-

kus jautājumus vietējā, nacionā-
lā un Eiropas līmenī. Šobrīd visās 
Eiropas Savienības valstīs notiek 
diskusijas par Strukturētā dialo-
ga VI cikla tēmu – “Jaunieši Eiro-
pā: kas tālāk?”

Konferencē Madonā piedalījās 
vairāk kā 70 dalībnieku – jaunie-
ši, jaunatnes darbā iesaistītie, ne-
valstisko organizāciju un pašval-
dību pārstāvji.

Pasākuma noslēgumā Struk-
turētā dialoga projekta vadītāja 
Marija Vlasenko pauda gandarī-
jumu par paveikto, sakot paldies 

Madonas novada pašvaldībai 
un MNMJIC “KUBS” darbinie-
kiem par veiksmīgo sadarbību. 
Īpašus pateicības vārdus izpel-
nījās Madonas novada jaunie-
šu domes brīvprātīgie, kuri bija 
ne tikai parūpējušies par kon-
ferences dalībnieku brīvo laiku 
(pārgājiens pa Madonu un teāt-
ra improvizācijas nodarbības), 
bet  arī aktīvi līdzdarbojās kon-
ferences darbā.

Jāpiezīmē, ka šī nebija pēdē-
jā Strukturētā dialoga konferen-
ce Madonā. Līdzīgs pasākums pie 

mums tiks organizēts arī rudenī. 
Bet jau marta sākumā Madonas 
novads kā Latvijas jauniešu gal-
vaspilsēta 2018, pie sevis uzņems 
LJP kongresa dalībniekus, savu-
kārt, marta beigās mūsu novadu 
pieredzes apmaiņas vizītē apmek-
lēs jaunatnes lietu speciālisti, jau-
natnes darbinieki un citi jaunat-
nes darbā iesaistītie.

InDRA VeIPA, 
MnMJIC “KUBS” jaunatnes  

darbiniece

Strukturētā dialoga konferences dalībnieki.              Indras Veipas foto

Izraēlas vēstnieces tikšanās Madonas novada pašvaldībā. D. Veckalniņa foto
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informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1.

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

īstenojot deinstitucionalizācijas 
procesu Latvijā, Vidzemes 
plānošanas reģions aicina tos 
vecākus, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
kuriem ir noteikta invaliditāte, 
doties uz savas pašvaldības sociālo 
dienestu, lai pieteiktos sociālo 
rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai bez maksas. 

Vidzemē projektā “Vidzeme 
iekļauj” iesaistījušās visas 26 paš-
valdības, un ikvienā no tām jau 
šobrīd bērni ar funkcionāliem 
traucējumiem (kuriem noteikta 
invaliditāte) var saņemt dažādus 
pakalpojumus.

Ikviens bērns ar funkcionā-
liem traucējumiem (un kuram 
izsniegts VDEĀK atzinums par 
īpašas kopšanas pabalsta nepie-
ciešamību) var saņemt atelpas 
brīža pakalpojumu līdz pat 30 
diennaktīm gadā, turklāt ceļa iz-
devumi vecākiem uz pakalpoju-
ma saņemšanas vietu un atpakaļ 
tiks kompensēti. Atelpas brīža 
pakalpojums sniedz iespēju bēr-
na vecākiem kaut nedaudz atgū-
ties no smagās un atbildīgās ik-
dienas, vienlaikus apzinoties, ka 
bērns tiks aprūpēts, kā arī viņam 
būs nodrošināta iespēja gūt jau-
nas sociālās prasmes un iemaņas 
vecāku prombūtnes laikā. 

Tāpat ikviens bērns ar funk-
cionāliem traucējumiem (un ku-
ram izsniegts VDEĀK atzinums 
par īpašas kopšanas pabalsta ne-
pieciešamību) var saņemt arī soci-
ālās aprūpes pakalpojumu. Bērni 
līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot) 
šo pakalpojumu var saņemt līdz 
pat 50 stundām nedēļā, savu-
kārt no 5 līdz 17 gadu vecumam 
(ieskaitot) – līdz pat 10 stundām 
nedēļā. Svarīgi atcerēties, ka so-
ciālās aprūpes pakalpojumu sa-
ņemšanai var pieteikties ne ti-
kai tie vecāki, kuriem ir bērni ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
kuri strādā vai mācās (t.sk. ne-
klātienē), bet arī gadījumos, kad 
vecāks vēlas apmeklēt kādu pasā-
kumu vai kā citādāk saturīgi pa-
vadīt brīvo laiku, lai atpūstos no 
smagās ikdienas. Vecāki savam 
bērnam sociālās aprūpes pakalpo-
jumu vecāku atpūtas brīžiem var 
pieteikt līdz pat 10 stundām ne-
dēļā.  Jāpiebilst, ka piesakot soci-
ālās aprūpes pakalpojumu, drīkst 

norādīt arī vēlamā sociālā  aprū-
pes pakalpojuma sniedzēju.

Savukārt sociālās rehabilitā-
cijas pakalpojumi un dienas aprū-
pes centra pakalpojumi deinstitu-
cionalizācijas projekta ietvaros 
tiks bez maksas nodrošināti to 
vecāku bērniem, kuriem projek-
ta ietvaros jau veikta individuālo 
vajadzību izvērtēšana un sastādī-
ti atbalsta plāni, kuros uzskaitīti 
pakalpojumi, kas ir svarīgi bērna 
attīstībai un veselības stāvokļa 
uzturēšanai vai uzlabošanai. Pro-
jekts paredz, ka izvērtētie bērni 
ar funkcionāliem traucējumiem 
var kopumā saņemt atbalsta 
plānos noteiktos pakalpojumus 
līdz pat 40 reizēm visā projek-
ta īstenošanas laikā. (Uzmanī-
bu! Noteiktās 40 reizes attiecas 

Sociālais 
dienests informē
Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests informē, ka  
sadarbībā ar ģimenes ārstu 
praksēm, Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas 
Mobilo Veselības Aprūpes 
Centru 06.03.2018. Parka 
ielā 4, Madonā (Sociālais 
dienests) tiek organizēta 
pieņemšana pie ārstiem-
speciālistiem. Šoreiz mazos 
pacientus izmeklēs acu ārsts 
un alergologs.

Lūgums vecākiem 
laicīgi sazināties ar sociālo 
darbinieci, lai precizētu 
ierašanās laiku tiem 
bērniem, kuri ir pieteikti 
iepriekš.

Tā kā speciālisti Madonas 
novadā ierodas 1 reizi 2 
mēnešos, tad rinda uz 
pierakstīšanos izveidojusies 
gara, jo dienā var pieņemt 
20 pacientus, katram veltot 
vismaz 20 minūtes.

Vēlamies atgādināt, ka 
šī unikālā programma – 
Mobilās veselības aprūpes 
centrs Latvijā veiksmīgi 
darbojas kopš 2010. gada 
rudens un tika izveidots 
ar Latvijas Pašvaldību 
savienības, Latvijas 
Veselības ministrijas 
un Bērnu klīniskās 
universitātes slimnīcas 
atbalstu. Mobilā aprūpes 
centra izveides mērķis 
bija padarīt pieejamākus 
medicīniskos pakalpojumus 
ģimenēm ar bērniem Latvijā 
un nodrošināt regulāras 
primārās medicīniskās 
pārbaudes, kā arī 
savlaicīgu norīkojumu pie 
kvalificētiem speciālistiem. 
Mobilās aprūpes centrs 
palīdz vecākiem ietaupīt 
finanšu līdzekļus, sniedzot 
pakalpojumus tuvāk 
dzīvesvietai. Mobilais 
veselības aprūpes centrs 
ir 17 metru garš moderns 
transporta līdzeklis, kurš 
ir aprīkots tā, lai tajā 
medicīnas pakalpojumus 
vienlaicīgi  varētu sniegt 
2 speciālisti, bez maksas 
saņemot acu ārsta, pediatra, 
alergologa, bērnu neirologa, 
endokrinologa, kardiologa 
vai gastroenterologa 
izmeklējumus, kā arī plašu 
izglītojošo programmu 
bērniem.

IneSe zāLīTe, 
Madonas novada pašvaldības 

Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece darbā ar ģimenēm 

un bērniem   
mob. t. 26452077,  

t. 64807293.

Aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi 
bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

uz visiem izmantotajiem pakal-
pojumiem kopumā, nevis katru 
atsevišķi.) Svarīgi, ka bērna ve-
cāki paši var izvēlēties speciālis-
tus, pie kuriem vest savu bērnu, 
jo skaidrs, ka pakalpojumu vis-
labāk spēs sniegt tas speciālists, 
kurš bērnu jau pazīst un abiem 
izveidojies labs emocionālais kon-
takts. Vienīgais noteikums – pa-
kalpojuma sniedzējam noteikti 
jābūt reģistrētam sociālo pakal-
pojumu reģistrā vai arī ārstniecī-
bas personu un ārstniecības ies-
tāžu reģistrā.

Būtiski, ka arī vecāki, audžu-
vecāki un aizbildņi, kuriem ir 
bērni ar funkcionāliem traucēju-
miem (un kuriem veikta indivi-
duālā vajadzību izvērtēšana), var 
saņemt psihologa, rehabilitologa 

un fizioterapeita pakal-
pojumus, kā arī apmek-
lēt  izglītojošās atbalsta 
grupas līdz 20 reizēm vi-
sa projekta īstenošanas 
laikā. 

Vairāk par to, kāda ir 
pieteikšanās kārtība un 
kādi dokumenti nepie-
ciešami, lai pakalpojumu 
saņemtu, skaidrots Mi-
nistru kabineta noteiku-
mos Nr. 313, kā arī jau-
tājumus aicinām uzdot 
savas pašvaldības sociālā 
dienesta darbiniekiem 
vai arī zvanot projekta 
“Vidzeme iekļauj” soci-
ālo pakalpojumu eksper-
tei Lainei Zālītei (mob.t. 
26536286). 

Līdzīgi minētos pakal-
pojumus bērni ar funk-
cionāliem traucējumiem 
var saņemt arī citos plā-
nošanas reģionos Latvi-
jā (Kurzemē – projekts 
“Kurzeme visiem”, Zem-
galē – “Atver sirdi Zemga-
lē”, Latgalē – “Deinstitu-
cionalizācijas pasākumu 
īstenošana Latgales re-
ģionā”, Rīgā “Sirdsdomas 
jaunai dzīvei”). 

Pakalpojumi, ku-
rus nosauktās mērķgru-
pas pārstāvji Vidzemē 
saņems, tiks apmaksā-
ti no deinstitucionalizā-
cijas projekta “Vidzeme 
iekļauj” budžeta. Vairāk 
par deinstitucionalizā-
cijas projekta ieviešanu 

gaitu Vidzemē lasīt http://www.
vidzeme.lv/lv/projekti/vidzeme_ie-
klauj, savukārt par deinstitucio-
nalizācijas procesu valstī, tā mēr-
ķiem un plānotajiem rezultātiem 
lasiet Labklājības ministrijas mā-
jaslapā.

Vairāk informācijas: dein-
stitucionalizācijas projekta “Vi-
dzeme iekļauj” vadītāja Ina Mi-
ķelsone, mob. t. 29289487, ina.
mikelsone@vidzeme.lv; sociālo 
pakalpojumu eksperte Laine Zā-
līte, mob. t. 26536286, laine.zali-
te@vidzeme.lv 

Informāciju sagatavoja  
AnITA āBOLIņA,  

sabiedrisko attiecību speciāliste  
Vidzemes plānošanas reģionā

Dod iespēju dzīvot citam un 
iedvesmo labam darbam!

Jau vairāku gadu garumā 
Valsts asinsdonoru centra  darbi-
nieki  organizē izbraukuma die-
nu Madonā.

VADC lūdz donoriem pirms 
asins ziedošanas pievērst uzma-
nību saviem ēšanas paradumiem, 
kas ir ļoti svarīgi, lai asinis ne-
būtu hilozas (treknas) un varē-
tu tikt izmantotas smagi slimu 
pacientu ārstēšanai. Vismaz ie-
priekšējā dienā un dienā, kad zie-

Donoru diena Madonā!

do asinis ir jāēd bez pārmērībām. 
Nedrīkst uzturā lietot treknus un 
neveselīgus produktus! No ēdien-
reizes līdz asins ziedošanai ir jā-
paiet vismaz trīs stundām. Pirms 
asins ziedošanas 24 stundu laikā 
jāuzņem daudz šķidruma: ūde-
ni, nesaldinātas augļu un dārze-

ņu sulas. Nedrīkst lietot enerģijas 
un alkoholiskos dzērienus. Ēdot 
veselīgi, asinīs ievērojami mazi-
nās hilozes varbūtība, kas sekmē 
arī paša donora veselības stāvok-
ļa uzlabošanos.

Par asins donoru var kļūt per-
sonas vecumā no 18 līdz 65 ga-
diem. Ķermeņa svaram ir jābūt 
virs 50 kg. Asins nodošana nav 
vēlama pēc nakts maiņas, sa-
springta darba vai emocionāla 
pārdzīvojuma. 

Izsmeļošāku informāciju par 
asins ziedošanu var uzzināt, zva-

not pa bezmaksas informatī-
vo tālruni 80000003 un mājasla-
pā www.donors.lv. 

Aicinām atbalstīt donoru die-
nu Madonā piektdien, 23. febru-
ārī plkst. 9.00–13.00

Gaidām brīvprātīgos ziedotā-
jus Mūzikas skolā, Zvaigžņu zālē.

Līdz jāņem personu aplieci-
nošs dokuments un konta nu-
murs!

 
Informāciju sagatavoja  

MAIRA LAPA



Madonas novada pašvaldība 23.10.2017. ir noslēgusi vieno-
šanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 
5.6.2.0/16/I/011 “Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas iz-
būve industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā” ievieša-
nu. 

Projekta īstenošanas laiks – līdz 2019. gada 22. janvārim. 
Projekta kopējie izdevumi – 1 245 022,46 EUR, no tiem kopējie 

attiecināmie izdevumi – 1 242 396,36 EUR, atbalsta summa 88,75% 
no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 1 102 626,76 EUR, 
ERAF finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepār-
sniedzot 1 056 036,90 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
3,75% no attecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 46 589,86 
EUR, pašvaldības finansējums 11,25% no attiecināmajiem izdevu-
miem, nepārsniedzot 139 769,60 EUR. Projekta neattiecināmās iz-
maksas – 2 626,10 EUR.

Projekta mērķis ir Sauleskalna ciema industriālās teritorijas 

revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas 
novada attīstības programmai 2013.–2020. gadam, nodrošinot vi-
dei draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi, ra-
dot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīcijas, pārbūvē-
jot ielas, kas nodrošina piekļuvi industriālajai teritorijai. 

Projektā paredzēts veikt Kārļa un Sauleskalna ielas, kas ir pie-
kļuves ielas degradētajai teritorijai, pārbūvi, veicot sagatavošanas 
darbus, zemes klātnes izbūves darbus, segas izbūvi, labiekārtoša-
nu, lietus ūdens kanalizācijas izbūvi un apgaismojuma izbūvi pro-
jektā paredzētajās vietās. 

Projekta ietvaros ir uzsākta iepirkumu procedūra ar identifikā-
cijas Nr. MNP2017/45_ERAF “Sauleskalna un Kārļa ielas Saules-
kalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā pārbūve”. 

Informāciju sagatavoja IneSe SOLOzeMnIeCe, 
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Madonas novada pašvaldība 27.09.2017. ir noslēgusi vieno-
šanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 
5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 
pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā” ieviešanu. 

Projekta īstenošanas laiks līdz 2019. gada 26.jūlijam. 
Projekta kopējie izdevumi 370 778,81 EUR, no tiem kopējie 

attiecināmie izdevumi 370 778,81 EUR, atbalsta summa 88,75% 
no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 329 066,19 EUR, 
ERAF  finansējums 85% no attiecināmajiem izdevumiem, nepār-
sniedzot 315 161,99 EUR, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
3,75% no attecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 13 904,20 
EUR, pašvaldības finansējums 11.25% no attiecināmajiem izdevu-
miem, nepārsniedzot 41 712,62 EUR.

Projekta mērķis ir Madonas novada Barkavas pagasta degradē-

tās teritorijas revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbil-
stoši Madonas novada attīstības programmai 2013.–2020. gadam, 
nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo 
izaugsmi, radot jaunas darba vietas, piesaistot nefinanšu investīci-
jas, pārbūvējot ceļu, kas nodrošina piekļuvi degradētai teritorijai. 

Projekta ietvaros ir uzsākta ceļa posma Madonas šoseja – Sau-
kas purvs A11 Barkavas pagastā pārbūve. Šobrīd objektā klimatis-
ko apstākļu dēļ ir tehnoloģiskais pārtraukums, darbi tiks atsāk-
ti pēc piemērotu klimatisko apstākļu iestāšanās. Ceļu pārbūvi veic 
SIA “Ošukalns”, būvuzraudzību veic SIA “RoadLat”, autoruzrau-
dzību veic SIA “Ceturtais stils”.

Informāciju sagatavoja IneSe SOLOzeMnIeCe, 
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Ar mērķi uzlabot ceļu infrastruk-
tūru lauku teritorijās, lai veicinātu 
uzņēmējdarbību un saglabātu ap-
dzīvotību, Madonas novada pašval-
dība pagājušajā gadā iesniedza LAD 
7 projekta pieteikumus grants ce-
ļu atjaunošanai, šogad plānots ie-
sniegt vēl 3 projekta pieteikumus. 

Piecos ceļa posmos darbi ti-
ka uzsākti 2017. gada otrajā pu-
sē. Kolīdz laika apstākļi atļaus, 
tā darbi atsāksies:

Autoceļa Krampāni–Sīmašas 
Dzelzavas pagastā, Madonas no-
vadā posma pārbūve – 0,83 km;

Autoceļa Zīles–Stradi–Gri-
bažas  Dzelzavas pagastā, Ma-
donas novadā posma pārbūve – 
2,24 km;

Autoceļa Rīta iela–Krieviņi 
pārbūve un autoceļa Muižnieki–
Krieviņi Sarkaņu pagastā, Ma-
donas novadā posma pārbūve – 
2,49 km;

Autoceļa Poteri–Poļvarka 
Sarkaņu pagastā, Madonas no-
vadā pārbūve – 4,79 km;

Autoceļa Kalnagals–Ozoliņi 
Ošupes pagastā, Madonas nova-
dā pārbūve – 4,59 km.

Šogad darbi tiks uzsākti se-
kojošos ceļa posmos:

Autoceļa Krastiņi–Siliņi 
Dzelzavas pagastā, Madonas no-
vadā pārbūve – 0,45 km;

Autoceļa Rupsala–Raudupe 
Ošupes pagastā, Madonas nova-
dā pārbūve – 7,75 km;

Autoceļa Ezergali–Mežāres 
posma pārbūve un autoceļa Sā-
viena–Ķunci posma pārbūve 
Ļaudonas pagastā, Madonas no-
vadā – 2,62 km;

Autoceļa Silnieki–Dobsalas 
pārbūve un autoceļa Dravsalas–
Auziņas–Trākši posma pārbū-
ve Praulienas pagastā, Madonas 
novadā – 5,75 km;

Autoceļa Poteri–Sarkaņi Sar-
kaņu pagastā, Madonas novadā 
pārbūve – 8,01 km.

Darbi tiek veikti Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai projektu konkursa 
Latvijas Lauku attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gada pasā-
kuma “7.2 Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” ietvaros. 

Maksimāli pieejamais atbal-
sta apmērs pašvaldības grants 
ceļu bez cietā seguma būvniecī-
bai vai pārbūvei ir noteikts MK 
noteikumos Nr. 475 Valsts un 
Eiropas Savienības atbalsta pie-
šķiršanas kārtība pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos”, 
Madonas novadam paredzot 
ELFLA līdzfinansējumu 3,47 
milj. EUR apmērā, kas ir 90% no 
projekta attiecināmajām izmak-
sām. Pašvaldības līdzfinansē-
jums ir 10% jeb 347 000 EUR.

Informāciju sagatavoja  
ILze VOGInA,  

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas vadītāja p.i

10 Madonas Novada Vēstnesis 
                      2018. gada februāris Projekti

Lai sekmētu esošu un jaunuzsāktu 
komercdarbības aktivitāšu 
attīstību, Madonas novada 
pašvaldība sniedz atbalstu 
komersantiem jaunu vai būtiski 
uzlabotu produktu, pakalpojumu 
un tehnoloģiju izstrādē un 
ieviešanā un komercdarbības 
attīstīšanā, līdzfinansējot 
komersantu projektus. 2018. 
gadā Madonas novada pašvaldībā 
tiek īstenoti 3 grantu konkursi 
uzņēmējdarbības atbalstam.

Biznesa ideju konkurss “Ma-
dona var labāk!”. Konkursa mēr-
ķis ir veicināt uzņēmējdarbības 
vides attīstību novadā, sekmēt 
darbavietu radīšanu, jaunu pre-
ču un pakalpojumu veidošanu, 
sekmēt jaunu uzņēmumu vei-
došanos Madonas novadā. Kon-
kursa īstenošanai ir piešķirts fi-
nansējums EUR 55 000 apmērā 
no Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstības nodaļas 2018. gada bu-
džeta līdzekļiem. Šī konkursa ie-
tvaros uz finansiālu atbalstu var 
pretendēt fiziskas personas, kas 
vēlas uzsākt uzņēmējdarbību un 
Madonas novada uzņēmēji, kam 
nepieciešams līdzfinansējums at-
tīstībai. Pašvaldība, konkursa ie-
tvaros, piešķir līdzfinansējumu 
uzņēmumu un fizisko personu 
projektiem, kas paredz – jaunu 
darbavietu radīšanu, jaunu pro-

duktu vai pakalpojumu veidoša-
nu, kā arī komercdarbībai ar tie-
šām eksporta pazīmēm.  

Šis uzņēmējdarbības atbal-
sta instruments Madonas novadā 
tiek īstenots jau 6. gadu. Šajā lai-
ka periodā iesniegtas 126 biznesa 
idejas, no tām atbalstītas 84 par 
kopējo finansējumu 183 570,85 
EUR. Biznesa ideju atbalsta re-
zultātā Madonas novadā izveido-
jušies 46 jauni uzņēmumi. Līdzfi-
nansējumu savai komercdarbības 
attīstībai saņēmuši arī 38 Mado-
nas novadā jau reģistrēti uzņē-
mumi.

Uzņēmēju sadarbības projek-

tu līdzfinansēšanas konkurss Ma-
donas novadā tiks īstenots jau 
trešo gadu. Tā īstenošanai ir pie-
šķirts finansējums EUR 5 000 ap-
mērā no Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļas 2018. 
gada budžeta līdzekļiem.  Kon-
kursa ietvaros Madonas nova-
da līdzfinansējums tiek piešķirts 
Madonas novadā reģistrēto mazo 
un vidējo uzņēmumu sadarbības 
projektiem mārketinga aktivitā-
tēm, uzņēmumu konkurētspējas 
veicināšanai un preču noieta tir-
gus paplašināšanai. 

2018. gadā Madonas novada 

pašvaldība ir ieviesusi jaunu at-
balsta pasākumu uzņēmējiem – 
grantu konkursu “Sertifikācijas 
un standartu ieviešana uzņēmu-
mā”. Projekta ietvaros tiek pie-
šķirts pašvaldības līdzfinansē-
jums Madonas novada uzņēmumu 
kvalitātes, vides, darba drošības, 
pārtikas drošības vai energopār-
valdības sistēmas ieviešanas uz-
ņēmumā audita pakalpojuma 
veikšanai un dokumentācijas sa-
gatavošanai, tādejādi atbalstot 
sistēmu ieviešanu uzņēmumu 
darbības efektivizācijai un ilgt-
spējas nodrošināšanai. Maksimā-
lā atbalsta intensitāte uzņēmuma 
iesniegtajam projektam konkursa 
ietvaros ir 50% no kopējām attie-
cināmajām izmaksām, bet ne vai-
rāk kā EUR 1 000.

Vairāk informācijas par pro-
jektiem un pieteikuma veidlapas 
var atrast Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļas mā-
jas lapā www.businessmadona.
lv; konsultācijas – Madonas nova-
da pašvaldībā, Saieta laukums 1, 
109. kabinets, iepriekš saskaņo-
jot konsultāciju laiku pa tālruni 
20204906.

Informāciju sagatavoja  
ILze VOGInA,  

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas vadītāja p.i

2018. gadā 3 grantu konkursi 
uzņēmējdarbības atbalstam

norisināsies 
darbi pie 
pašvaldības 
grants ceļu 
atjaunošanas

Tiek īstenots projekts nr. 5.6.2.0/16/I/011  
“Ielu pārbūve un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve 
industriālā teritorijā Sauleskalnā, Madonas novadā”

Tiek īstenots projekts nr. 5.6.2.0/16/I/015  
“Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve 
Barkavas pagastā, Madonas novadā”

Biznesa ideju īstenošanai piešķirtais pašvaldības 
līdzfinansējums pa gadiem (eUR)
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īstenoti tautas tērpu iegādes projekti

Aicinām ikvienu 
interesentu piedalī-
ties plānošanā ar sa-
vām zināšanām, pie-
redzi, ieteikumiem un 
lūdzam izteikt savus 
priekšlikumus dabas 
aizsardzības plāna iz-
strādei. Pirmā šāda 
iespēja tikties klātie-
nē, iepazīties, uzklau-
sīt ekspertu teikto un 
izteikt savas domas 
būs 2018. gada 7. 
martā plkst. 16.00 
Madonas novada 
Ļaudonā (Skolas 
ielā 2, Ļaudonas 
vidusskolas zālē), kur notiks informatīvā sa-
nāksme par dabas parka „Aiviekstes paliene” da-
bas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.  Tik-
šanās laikā interesenti tiks iepazīstināti ar dabas 
parka izveidošanas mērķiem un esošajām da-
bas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes 
procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, 
plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties 
dabas aizsardzības plāna izstrādē. 

Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aiz-
sargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionā-
lajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un no-
teiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas 
pasākumus. Dabas aizsardzības plāna uzdevums 
ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu iz-

mantošanas, reģiona at-
tīstības un iedzīvotāju 
intereses tā, lai tiktu sa-
glabātas teritorijas dabas 
vērtības. 

„Aiviekstes paliene” 
ir iekļauta Eiropas put-
niem nozīmīgo vietu sa-
rakstā, tajā konstatētas 
būtiskas dabas vērtības – 
upju palieņu pļavas ar 
vairākām aizsargāja-
mo augu atradnēm (mā-
nīgā knīdija, jumstiņu 
gladiola, Sibīrijas skal-
be, dzegužpirkstītes) un 
daudzām aizsargājamo 
putnu sugām. Tā ir no-

zīmīga ligzdojošo griežu, caurceļojošo ziemeļu 
gulbju, mazo gulbju un mazo gauru koncentrā-
cijas vieta. Dabas parks dod iespēju saglabāt iz-
zūdošus biotopus – upju palieņu pļavas, sugām 
bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.

Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un 
komersantus iesaistīties un piedalīties, lai sav-
laicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas 
apsaimniekošanu un izmantošanu!

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrā-
dāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 
„Priekšnosacījumu izveide labākai biolo-
ģiskās daudzveidības saglabāšanai un eko-
sistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.
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Projekta nosaukums
Madonas novada 

pašvaldības 
finansējums

LAD 
finansējums

Tautas tērpu iegāde Aronas pagasta Lauteres kultūras 
nama vidējās paaudzes deju kolektīvam 2 535,48 5 916,1

Tautas tērpu iegāde Barkavas pagasta 
amatiermākslas kolektīviem 5 537,64 12 921,15

Tautas tērpu iegāde Bērzaunes pagasta Sauleskalna 
tautas nama amatiermākslas kolektīviem 5 533,29 12 911,01

Tautas tērpu iegāde Dzelzavas pagasta 
amatiermākslas kolektīviem 2 890,04 6 743,43

Tautas tērpu iegāde Kalsnavas pagasta 
amatiermākslas kolektīviem 1 193,27 2 784,28

Tautas tērpu iegāde Liezēres pagasta kultūras nama 
tautas deju kolektīvam 2 587,97 6 038,60

Tautas tērpu apģērbu detaļu un apavu iegāde 
Ļaudonas pagasta amatiermākslas kolektīviem 1 929,83 4 502,95

Tautas tērpu iegāde Mētrienas pagasta 
amatiermākslas kolektīviem 4 630,68 10 804,93

Tautas tērpu iegāde Ošupes pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvam „Degumnieki” 1 939,56 4 525,63

Tautas tērpu iegāde Praulienas pagasta 
amatiermākslas kolektīviem 7 339,53 13 474, 92

Tautas tērpu iegāde Sarkaņu pagasta  amatiermākslas 
kolektīviem 4 762,06 11 111,47

Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta vidējās 
paaudzes deju kolektīvam “Vestēnieši” 2 158,85 5 037,31

Tautas tērpu iegāde Vestienas pagasta sieviešu 
vokālajam ansamblim „Fantāzija” 1 464,58 3 417,35

Vairāk informācijas par katru projektu – Madonas novada 
pašvaldības mājaslapā, sadaļā Projekti.

Informāciju sagatavoja KLInTA GALeJA, 
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Aronas pagasta Lauteres kultūras nama 
vidējās paaudzes deju kolektīvs.

Biedrība “Florbola klubs „Madona”” ar Ei-
ropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai atbalstu Latvijas Lauku attīstības program-
mas 2014.–2020. gadam pasākuma „Atbalsts 
LEADER vietējai attīstībai” apakšpasākuma sa-
biedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
“Cilvēks, vieta, darbs Madonas reģionā 2015.–
2020.” ietvaros (Projekta numurs: 17-05-AL23-
A019.2202-000007), lai veicinātu veselīgu un ak-
tīvu dzīvesveidu Madonas novada bērniem un 
jauniešiem, popularizējot florbola spēli, ir iegādā-

jusies: spēļu formu komplektu spēlēm, kas sastāv 
no 200 gab. krekliem ar īsām piedurknēm, šortiem 
un pieskaņotām getrām, iesildīšanās formu kom-
plektu, kas sastāv no 90 gab. jakām ar garām pie-
durknēm un biksēm, florbola nūju komplektu, kas 
sastāv no 110 florbola nūjām. Kopējās un attieci-
nāmās projekta izmaksas ir 14741,15 EUR, no ku-
rām publiskais finansējums ir 13267,04 EUR.

Informāciju sagatavoja eDGARS GAILUMS, 
Attīstības nodaļas projektu vadītājs

„Veselīga dzīvesveida veicināšana bērniem un 
jauniešiem – florbola attīstība Madonas novadā

Informējam iedzīvotājus un zemes īpašniekus, ka ir uzsākts darbs pie 
dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes

AICInāM UzzInāT Un IzTeIKT VIeDOKLI!

Arī februārī turpinās ak-
tivitātes projekta “Veselības 
veicināšanas un slimību pro-
filakses pasākumu īstenoša-
na Madonas novada iedzīvotā-
jiem” ietvaros.

Šomēnes aktīvu un veselī-
gu izkustēšanos turpina vai tu-
vākajās dienās uzsāks vingrot-
gribētāji Bērzaunes, Sarkaņu, 
Vestienas, Liezēres, Praulienas 
pagastos un Madonā, iesaisto-
ties vispārējo veselību veicinošās 
vingrošanas nodarbībās. Projek-
ta ietvaros šādas aktivitātes no-
tiek speciālistu Vēsmas Vārsber-

gas, Kristas Kupčas, Sarmītes 
Rukmanes un Kristīnes Čačkas 
vadībā. 

Ņemot vērā, ka veselīga dzī-
vesveida pamatā ir ne tikai fizis-
kā aktivitāte, bet arī pareizi ēša-
nas paradumi, projekts piedāvā 
iedzīvotājiem apmeklēt veselīga 
uztura pagatavošanas meistar-
klases. Februāra sākumā uz šā-
du, pārtikas tehnoloģes un pie-
redzes bagātās godu saimnieces 
Antras Gotlaufas vadīto nodar-
bību pulcējās interesenti Bar-
kavas pagastā. 27. februārī šā-
da iespēja būs Mētrienas pagasta 
iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros no-
tiek lekcijas par vese-
līga uztura nozīmi ik-
dienā. Jau 3. martā 
uzšādu izzinošu tikša-
nos Dzelzavā aicina uz-
tura speciāliste Maija 
Ceruka.

Turpinās arī deju un kus-
tību nodarbības bērniem un jau-
niešiem ar funkcionāliem trau-
cējumiem un viņu vecākiem. Tās 
vada sertificēta deju un kustību 
terapeite, supervizore Ieva Rasa 
un jau no novembra pulcē kuplu 
dalībnieku skaitu.

Kā jaunu projekta aktivitā-

Veselības projekta aktivitātes turpinās

LEADER pasā-
kuma “Darbību īs-
tenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības 
stratēģiju” 2. aktivi-
tātes “Vietas poten-
ciāla attīstības ini-
ciatīvas” ietvaros 
Madonas novada paš-
valdībā īstenoti 13 
tautas tērpu iegādes 
projekti, kuros Lau-
ku atbalsta dienesta 
finansējums bija 70% 
un Madonas novada 
pašvaldības finansē-
jums – 30% no kopē-
jām izmaksām.

Projekta ietva-
ros 28 novada ama-
tiermākslas kolektī-
vi tērpti jaunos tautas tērpos vai to esošā garderobe papildināta 
ar jauniem tautas tērpu elementiem – jostām, saktām, villainēm, 
apaviem u.c. Projektu ietvaros tika iegādāti Vidzemei raksturīgie 
etnogrāfiskie tautas tērpi, kuros Madonas novada amatiermāk-
slas kolektīvu dalībnieki varēs tērpties 2018. gada Vispārējos lat-
viešu Dziesmu un deju svētkos. 

ti var pieminēt 
nodarbības jau-
najiem un to-
pošajiem vecā-

kiem, ko piedāvā  
Madonas pilsētas 

pirmsskolas izglī-
tības iestāde ,,Kastanītis” 

un biedrība ,,Kastanītis – bēr-
niem”.

Februārī un marta sākumā 
tiks realizētas veselības nedēļas 
vairākās novada izglītības ies-
tādēs. 

Projekta “Veselības veici-

nāšanas un slimību profilakses 
pasākumu īstenošana Madonas 
novada iedzīvotājiem” aktivitā-
tem var sekot Madonas novada 
mājaslapā www.madona.lv sa-
daļā ”Veselības projekts”, kā arī 
projekta profilā sociālajā portā-
lā facebook. 

Veselīgu visiem pavasara 
gaidīšanas laiku!

InDRA VeIPA, 
projekta sabiedrisko attiecību 

koordinatore
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