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Madonas novada skolēni, vecāki un pedagogi!
A
Pukst pilnīgi vesels rīts
kā jauna sirds,
kā brīvs ritms,
un es gribu viņam
līdzināties.
Man smejas acis,
un tie ir vislielākie smiekli,
kad izlaužas tajās
sirds bezdelīdzēna vieglums.
Es skatos mostošās
pasaules lielumā,
un man reibst galva no tā –
cik šajā lielajā pasaulē
es drīkstēšu būt liels.
O. Vācietis

r līksmu satraukumu, apņēmību, ticību sev –
katrs ar savu sapni ceļasomā – Zinību dienas rītā bērni
dodas uz skolu. Vēlēsim ikvienam no viņiem jaunajā
mācību gadā piedzīvot savu sapņu piepildījumu un
izvirzīto mērķu sasniegšanas prieku!

Vecāku un pedagogu sniegtais atbalsts, skolēnu un skolotāju veiksmīga
sadarbība, ņemot vērā bērna individualitāti, ir šo panākumu pamats.
Lai radoša enerģija, izziņas interese, uzdrīkstēšanās, gatavība pielikt pūles
un sniegt atbalstu otram ir 2012./2013. mācību gada ceļa zīmes!
madonas novada pašvaldības izglītības nodaļa

Gabaliņš Sibīrijas bērza tāss pārtop
UNESCO goda zīmē

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

2012./2013.
mācību gada
Zinību diena
Madonas pilsētas 1. vidusskolā –
3. septembrī Sporta laukumā plkst. 10.00
Madonas Valsts ģimnāzijā –
3. septembrī Saieta laukumā plkst. 12.00
Madonas 2. vidusskolā –
3. septembrī Sporta zālē plkst. 10.00
Ļaudonas vidusskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Madonas vakara un neklātienes vsk. –
Madonas 1. vidusskolā 30. augustā
plkst. 18.00
Barkavas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Bērzaunes pamatskolā –
3. septembrī plkst. 9.00
Degumnieku pamatskolā –
3. septembrī aktu zālē plkst. 9.30
Dzelzavas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Kalsnavas pamatskolā –
3. septembrī iekšpagalmā plkst. 9.00
Kusas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Kristiāna Dāvida pamatskolā –
1. septembrī Brāļu draudžu dienas
pasākums plkst. 12.00
Lazdonas pamatskola –
3. septembrī plkst. 10.30
Liezeres pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Mārcienas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 9.00
Mētrienas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Praulienas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Sarkaņu pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Vestienas pamatskolā –
3. septembrī plkst. 10.00
Dzelzavas spec. sk. –
3. septembrī plkst. 12.00
Madonas mākslas skolā –
3. septembrī plkst. 14.00
J.Norviļa Madonas mūzikas skolā –
3. septembrī kultūras namā plkst. 15.00

Skrides dzimta
atbalstīs
Dzelzavas
pamatskolu

Svinīgajā brīdī klātesošos uzrunāja muzeja direktore Līvija Zepa. Attēlā no labās – Līvija Zepa, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa,
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas priekšsēdētājs Andris Vilks, vēstules uz bērza tāss autore Elza Serdāne, Madonas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Elga Ābola un Madonas novada bibliotēkas vadītāja Imelda Saulīte.
agra veckalniņa foto

T

uvojoties 68. gadskārtai,
21. augustā Madonas muzeja saime ir saņēmusi īpašu dāvanu – UNESCO (Apvienoto
Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija, kas apvieno
195 pasaules valstis) programmas
„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautās nominācijas „Sibīrijā rakstītās vēstules uz
bērza tāss” atpazīstamības plāksni. Zīme ir apliecinājums tam, ka
muzejā glabājas unikālas pasaules
mēroga vērtības.
Nominācija „Sibīrijā rakstītās
vēstules uz bērza tāss” apvieno
septiņus Latvijas muzejus, tostarp

arī mūsu – Madonas muzeju. Madoniešiem šajā nominācijā visdārgākā ir viena vēstule, ko pirms
sešdesmit gadiem savām tantēm
uz Latviju ir sūtījusi Elza Serdāne
(dzimusi Trumekalne). Tagad mazais vēstījums no Sibīrijas simboliski pārtapis UNESCO goda zīmē.
Vēl pusaugu meiteni Elzu kopā
ar vecākiem izsūtīja uz Sibīriju.
Sakari ar radiem Latvijā nepārtrūka, un meitene pati savām rokām
uz nelielas Sibīrijas bērza tāss
gatavoja Lieldienu apsveikumu
mātes māsām. Tāss vēstulīte ilgus
gadus glabājās pie saņēmējām, pēc
tam nonāca atpakaļ pie sūtītājas,

līdz kopā ar citām liecībām par
deportācijām ir nodota Madonas
muzejā.
Svētku brīdī Elza Serdāne neslēpa aizkustinājumu gan dzirdot
sirsnīgus vārdus, gan daloties atmiņās, arī šā brīža domās un izjūtās. „Dzīve tur bija tik drūma.
Bija sajūta, ka man tur viss mūžs
arī jānodzīvo, ka es nekad vairs
neredzēšu Latviju, nesatikšos ar
saviem mīļajiem. Rakstot vēstules
uz Latviju, man tik ļoti gribējās atgādināt, ka es vēl esmu, ka esmu
vēl dzīva.”
Plāksnes atklāšanas brīdī runātāji uzsvēra, ka, pateicoties tieši

Elzas Serdānes un muzeja darbinieku ciešajai sadarbībai, Madonas
muzejs nu ir iekļauts UNESCO
starptautiskajā apritē.
UNESCO zīmes atklāšanā
piedalījās arī UNESCO Latvijas
Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Dagnija Baltiņa, UNESCO
programmas „Pasaules atmiņa”
Latvijas Nacionālās komitejas
priekšsēdētājs Andris Vilks, Madonas novada pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietniece Daiga
Elga Ābola.
dzintra Stradiņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste

Jaunā mācību gada priekšvakarā esam saņēmuši priecīgu ziņu
no mūsu novadnieka, Dzelzavas
pamatskolas 1997. gada absolventa, tagad – ārsta kardiologa
un režisora Andra Skrides:
„Lai atbalstītu savu pirmo skolu
– Dzelzavas pamatskolu, esmu nolēmis ieviest Ārija Skrides prēmiju
Dzelzavas pamatskolas skolēniem.
Lauku skolas ir arī pagasta kultūras un sabiedriskie centri, un tam
nepieciešams atbalsts. Mana vecvectēva brālis, pazīstamais latviešu
ainavists, gleznotājs Ārijs Skride
(1906.–1987.) ir viens no izcilākajiem dzelzaviešiem, dzimis un bērnību pavadījis tagadējā Dzelzavas
pagasta Boķu mājās.
Prēmijas
paredzēts
piešķirt
Dzelzavas pamatskolas skolēniem,
kuriem būs labi rezultāti mācību
olimpiādēs, ka arī tiem skolēniem,
kuri uzrādīs īpašu talantu tēlotājā
mākslā. Šobrīd konkursa nolikums
ir izstrādes stadijā.
Prēmiju atbalsta arī pasaulslavenās mūziķes, māsas Linda, Lauma un Baiba Skrides. Tiks dibināts
Ārija Skrides fonds, kur ikviens varēs sniegt atbalstu Dzelzavas pamatskolai.
Aicinu arī citus skolu absolventus atcerēties savu pirmo skolu un to
atbalstīt!”
Paldies Andrim Skridem
par iniciatīvu un labo vēsti!
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada augusts

Madonas novada pašvaldības domes
24. jūlija ārkārtas sēdes lēmumi
Deputāti lēma par vairākiem aizņēmumiem projektu īstenošanai:
Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē LAD projekta Nr. 12-05-LL15L413201-000005 “Multifunkcionāls brīvā laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu LVL 13121,71
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz
2 gadiem, projekta „Multifunkcionāls brīvā
laika pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības veicināšanai Aronas pagastā” īstenošanai.
Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2012.
gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012.
gadā.
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē
projekta Nr. 12-05-LL15-L413201-000010
“Atpūtas laukuma „Dobes” labiekārtošana Barkavas pagastā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu LVL 11979,00
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz

Madonas novadā
ir uzsākta sadzīves
atkritumu izgāztuvju
rekultivācijas 2. kārta

2 gadiem, projekta „Atpūtas laukuma „Dobes” labiekārtošana Barkavas pagastā” īstenošanai.
2. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2012.
gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012.
gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Par aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē
LAD (lauku atbalsta dienesta) projekta
Nr. 12-05-LL15-L413201-000008 “Barkavas kultūras nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” priekšfinansēšanai
un līdzfinansēšanai.
1. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt aizņēmumu ņemšanu LVL 5280,09
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu
uz 2 gadiem, projekta „Barkavas kultūras
nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
īstenošanai.
2. Aizņēmumu plānots sākt apgūt 2012.
gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012.
gadā.
3. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Par aizņēmuma ņemšanu LAD projekta ID Nr. 11-05-L32100-000139 “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija”
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
1. LAD Projekta ID Nr. 11-05-L32100000139 “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” priekšfinansējuma un līdzfinan-

sējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa
aizņēmumu Valsts kasē LVL 197073,05 apmērā ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem un
atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts
kases noteikto procentu likmi.
2. Aizņēmumu izņemt 2012. gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012. gadā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 197073,05
apmērā LAD projekta ID Nr. 11-05-L32100000139 “Kalnagravas tautas nama rekonstrukcija” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Par aizņēmuma ņemšanu LAD LEADER projekta ID Nr. 12-05-LL15L413201-000007 “Sporta spēļu laukuma
izveide Bērzaunē” priekšfinansēšanai
un līdzfinansēšanai.
1. LAD LEADER Projekta ID Nr.
12-05-LL15-L413201-000007 “Sporta spēļu
laukuma izveide Bērzaunē” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē
LVL 15946,70 apmērā ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem un atlikto maksājumu uz
2 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
2. Aizņēmumu izņemt 2012. gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012. gadā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi”
papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu
prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ietvaros, ar
ES Kohēzijas fonda finansējumu, š.g. jūlijā ir uzsākta Madonas novada atkritumu izgāztuvju „Lauski” Vestienas pagastā, „Pērles” Mētrienas pagastā, „Kalnieši” Ļaudonas pagastā, „Siliņi” Kalsnavas pagastā, „Vālēni” Liezeres pagastā un
„Dubītes” Barkavas pagastā rekultivācija.
Visu šo izgāztuvju rekultivācijas būvdarbus veic SIA „Rubate”.
Būvnieki tika izvēlēti konkursa kārtībā, saskaņā ar veikto publisko iepirkumu. Tāpat tika iepirkta arī objektu būvuzraudzība. To
veic SIA „Ģeoplus”. Autoruzraudzību veic SIA „Geo Consultants”.
Atbilstoši noslēgtajiem būvniecības līgumiem atkritumu izgāztuvju rekultivācija tiks veikta par kopējo summu 118851 Ls, tai
skaitā:
• Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi”
rekultivācija par 38634 Ls;
• Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši”
rekultivācija par 23641 Ls;
• Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles”
rekultivācija par 12240 Ls;
• Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes”
rekultivācija par 9545 Ls;
• Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni”
rekultivācija par 20424 Ls;
• Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski”
rekultivācija par 14367 Ls.
Pēc būvniecības līgumiem un darbu veikšanas grafikiem rekultivācijas darbus visās izgāztuvēs plānots pabeigt šogad.
Atbilstoši katras izgāztuves rekultivācijas projektam, paredzēta izgāztuves platības samazināšana, sastumjot atkritumus
vienkopus kaudzē tā, lai rekultivējamā kaudze vizuāli iekļautos
apkārtējā ainavā. Sastumto un noblīvēto atkritumu kaudzi paredzēts pārklāt ar pretfiltrācijas slāni un auglīgās grunts slāni. Paredzēta pārstrādājamo atkritumu novākšana, izkliedēto atkritumu
savākšana, izgāztuves un tās apkārtējās teritorijas planēšana un
apzaļumošana. Tiek paredzēti pasākumi iespējamai izgāztuves
ekspluatācijas maksimālai novēršanai nākotnē.
Pateicoties ES Kohēzijas fonda finansējumam un ieguldot pašvaldības līdzfinansējumu, tiks novērsts vides piesārņojums, tā
rezultātā uzlabosies augsnes un gruntsūdeņu kvalitāte, ieskaitot
izgāztuvei piekļauto teritoriju, samazināsies piesārņojuma izplatība. Tiks sakopta un apzaļumota izgāztuves teritorija, uzlabota
apkārtējās vides kvalitāte un ainava, novērsti iedzīvotāju saslimšanas draudi un iespējamā kaitīgo kaitēkļu izplatība.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!

„Madonas novada
Sarkaņu pagasta
Biksēres ciema
ūdenssaimniecības
attīstība”
Par projektu Nr.
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/105/078
SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” laikā no
15.07.2010. līdz 14.07.2012
ir īstenojis projektu „Madonas
novada
Sarkaņu
pagasta Biksēres ciema
ūdenssaimniecības attīstība” 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/105/078 Eiropas Reģi
onālās attīstības fonda prioritātē „Kvalitatīvas vides
dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā „Vide”, aktivitātē
3.4.1.1. “Ūdenssaimniecības
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.
Projekta laikā būvdarbi noritējuši veiksmīgi, 95% no ciema iedzīvotājiem šobrīd tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā
ūdens piegāde un nodrošināta
savākoto notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām. Pēc plūsmas mērītāju
uzstādīšanas iespējams kontrolēt precīzu ūdens patēriņu, novērtēt ūdens zudumu samazināšanos ūdensapgādes sistēmā.

atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 15946,70
apmērā LAD projekta ID Nr. 12-05-LL15L413201-000007 “Sporta spēļu laukuma
izveide Bērzaunē” priekšfinansējuma un
līdzfinansējuma nodrošināšanai.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Par aizņēmuma ņemšanu LAD
projekta ID Nr. 11-05-L32100-000262
“Strauta ielas rekonstrukcijas Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.
1. LAD Projekta ID Nr. 11-05-L32100000262 “Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē
LVL 98487,74 apmērā ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem un atlikto maksājumu uz
2 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi.
2. Aizņēmumu izņemt 2012. gada augusta mēnesī un pilnībā apgūt 2012. gadā.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi
atbalstīt kredīta ņemšanu LVL 98487,74
apmērā LAD projekta ID Nr. 11-05-L32100000262 “Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

“Madonas novada
pašvaldības
kapacitātes
IEGULDĪJUMS
paaugstināšana
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Eiropas Savienības
un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanai”
Īstenots projekts Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/023/51
Madonas novada pašvaldība ir īstenojusi projekta “Madonas novada pašvaldības kapacitātes paaugstināšana
Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” Nr.
1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/023/51 ieviešanu.
Projekta darbības laikā notika šādas aktivitātes:
1. Projekta administrēšana;
2. Apmācību cikls (Projekta sagatavošanas, aktivitāšu un vadības plānošana, iepirkumi Eiropas Savienības un citu ārvalstu
finanšu avotu līdzfinansētos projektos, būvniecības tiesiskuma ievērošana projektu īstenošanā) Madonas novada pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbiniekiem;
3. Apmācības komandas lēmumu pieņemšanā, sadarbības veicināšanā un kopīga mērķa sasniegšanā;
4. Metodiskā materiāla izstrāde par projektu tehniskajiem,
finanšu un ekonomiskajiem aspektiem kvalitatīvai un vienotai
projektu sagatavošanai un ieviešanai Madonas pašvaldībā;
5. Informācijas un publicitātes pasākumi.
Īstenojot projektu “Madonas novada pašvaldības kapacitātes
paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” aktivitātes tika vērstas uz pašvaldības darbinieku zināšanu paaugstināšanu projektu vadības procesos, savstarpējās sadarbības

un kopīgu mērķu sasniegšanas veicināšanu ar mērķi panākt
aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību ES un citu ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanā un
ieviešanā.

Īstenojot projekta aktivitātes tika sasniegti šādi rezultāti:
– Apmācīti pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbinieki – 76 cilvēki;
– Apmācīti pašvaldības, pārvalžu un izglītības iestāžu darbinieki komandas izveidē kopīgu mērķu sasniegšanā – 25 cilvēki;
– Foto disks ar mācību darba materiāliem un norisi – 1 CD;
– Metodiskais materiāls vienotai projektu sagatavošanai un
ieviešanai – 200 eks.

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada augusts
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Madonas novada pašvaldības domes
31.jūlija sēdes lēmumi
Ošupes pagastā

Aronas pagastā

Nolemj virzīt uz apstiprināšanu Latvijas Republikas Kultūras ministrijā Ošupes pagasta
ģerboni saskaņā ar izstrādāto ģerboņa projektu.
Atceļ Madonas novada pašvaldības 2012. gada 3. maija lēmuma (prot. Nr. 8) 2. p. „Par finansējuma piešķiršanu
funkcionālo zonu iezīmēšanai ar bojām un informatīvajām
zīmēm dabas liegumā „Lubāna mitrājs”. Informatīvās un
lieguma zīmes izgatavot saskaņā ar tāmi par kopējo summu
Ls 558,68.
Veic grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada
budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
1.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 3580 latiem.
1.2. Palielināt (piešķirt) finansējumu:
Kods

Nosaukums

01.01.10

Pārvalde
Izdevumi kopā (palielinājums)
Atalgojumi

1100
1200

Summa
2480
1020

Darba devēja soc. apdroš.
maksājumi
Pakalpojumi

2200
01.06.01

2200
01.08.20
2300

Paskaidrojums

Izdevums Klānu Vēstis,
iedzīvotāju informēšana

246
1214

Pārējā komunālā saimniecība
un teritoriju uzturēšana
Izdevumi kopā (palielinājums)
Pakalpojumi
O.Kalpaka Liepsalas
Izdevumi kopā (palielinājums)
Krājumu iegāde
Kopā

600
600
500
500
3580

400 Ls – ģerboņa izstrāde,
814 – Klānu Vēstis

Pakalpojumu apmaksa

Materiāliem

1.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem):
Kods
01.09.11
2200
2300
5200

Nosaukums
Degumnieku skola
Izdevumi kopā
Pakalpojumi
Krājumu iegāde
Pamatlīdzekļu iegāde

Summa

2200
2300

Mēbeļu iegāde

Summa

Paskaidrojums

913
450
463
913

Praulienas pagastā

Summa
8 202
8 202

Nosaukums

O9111 Pirmsskolas izglītības iestāde
Izdevumi kopā (palielinājums)
2200 Pakalpojumi
2200 Pakalpojumi
O9.211 Pamatskola
Izdevumi kopā (palielinājums)
2200 Pakalpojumi
Kopā

Kods
18.600
04.100
21.300

Summa

Paskaidrojums

6360
4388
1972

Remontam no atlikuma

6230
6230
12590

Nosaukums
Transferti no valsts budžeta
Nekustamā īpašuma nodoklis
Ieņēmumi no budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
Kopā

Summa
150
660
800

Paskaidrojums

Kultūras nams –
700, skola – 100

Noraidījumi
Atsaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”,
reģistrācijas Nr. 40003266078, atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Blaumaņa ielā 15, Madonā, Madonas
novadā.
Atsaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”,
reģistrācijas Nr. 40003266078, atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 1, Madonā, Madonas novadā.
Atsaka sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Joker Ltd”,
reģistrācijas Nr. 40003266078, atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai Poruka ielā 3, Madonā, Madonas novadā.
Noraida I.J. 2012. gada 13. aprīļa iesniegumā „Par Blaumaņa ielas rekonstrukciju” minētos priekšlikumus par I.J.
piederošās ēkas Blaumaņa ielā, Madonā, nojaukšanu un
kompensāciju.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu:
Kods
Nosaukums
09.200 Barkavas pamatskola
Izdevumi kopā (palielinājums)

Summa Paskaidrojums

2100

160

Komandējumi, dienesta
braucieni
Krājumi, materiāli

08.200 Barkavas kultūras nams
Izdevumi kopā (palielinājums)
2200 Pakalpojumi
Kopā

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

910

750

700
700
1 610

Kursiem speciālajā
pedagoģijā
Progr. Skolas auglis – 150,remontmater. – 600,-

No ieņēm. par biļešu realizāc.

Apmaksā transporta izdevumus Madonas dzīvnieku
aizsardzības biedrībai dzīvnieku patversmei nepieciešamā
inventāra atvešanai no Vācijas patversmes „Tierheim Laderburg” no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Uzdod Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram
noslēgt līgumu ar Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrību
par dzīvnieku patversmes vajadzībām nepieciešamā inventāra izmantošanu.

Pašvaldības budžets
Remontam

Veic šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā:
1.1. sadaļu „Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa” papildināt ar amata vienību:
1.1.1. galvenā speciāliste (profesiju klasifikatora kods
2422 03), – 1 amata vienība, amatalga – LVL 592,00.
2. Lēmuma 1.1.1. apakšpunkts stājas spēkā no 2012.
gada 18. jūlija.

1 610

Atbalsta dzīvnieku patversmes izveidi

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu:
Kods

Veic šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes
2012. gada budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:

2300

Veic grozījumus Praulienas pagasta pārvaldes 2012.
gada budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:
Kods
Nosaukums
41000 Nekustamā īpašuma nodoklis
Kopā

Kompensē SIA „RDN” izlietotos līdzekļus LVL 2949,15
apmērā, kas izlietoti Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema Kārļa ielas daļas remontam
no Bērzaunes pagasta pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanai
paredzētajiem finanšu līdzekļiem.
Apstiprina nekustamā īpašuma Raiņa ielā 14, dzīvoklis 1,
Sauleskalns, Bērzaunes pagasts izsoles nosacīto (sākumcenu)
LVL 5000,00. Apstiprina nekustamā īpašuma Raiņa iela 14,
dzīvoklis 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, izsoles noteikumus.
Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un bojājumu Sauleskalna ciema, Bērzaunes pagasta vides ainavai, uzdod Bērzaunes pagasta pārvaldei veikt ēkas Raiņa
ielā 13A Sauleskalna ciems Bērzaunes pagasts, kas atrodas
uz zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70460090261
nojaukšanu, secīgi realizējot sekojošas darbības:
– ne vēlāk kā līdz 2012. gada 20. augustam Madonas novada būvvaldē saņemt Būvju nojaukšanas uzdevumu;
– ne vēlāk kā līdz 2012. gada 30. septembrim iesniegt
Madonas novada būvvaldē akceptēšanai ēkas Raiņa ielā
13A, Sauleskalna ciems, Bērzaunes pagasts, nojaukšanas
darba veikšanas projektu, kuru finansē no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem;
– veidojot 2013. gada Bērzaunes pagasta pārvaldes budžetu paredzēt līdzekļus torņa nojaukšanas darbiem.

Barkavas pagastā

0
-1010
-1000
2010

Nosaukums
Pārējā vides aizsardzība
Izdevumi kopā (palielinājums)
Pakalpojumi
Krājumu iegāde
Kopā

Bērzaunes pagastā

Paskaidrojums

1.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu posteņiem (EKK kodiem).
2. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 913 latiem.
2.2. Palielināt (piešķirt) finansējumu:
Kods
01.05.00

Piedzen bezstrīdus kārtībā vairākus nekustamā īpašuma nodokļa parādus.
Izbeidz zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotājiem
vai to mantiniekiem, kuri līdz 2011. gada 31. decembrim
nav noslēguši izpirkuma līgumu ar Hipotēku banku.
Atceļ sociālās dzīvojamās mājas statusu – pašvaldības
dzīvojamā fonda ēkai Melioratoru ielā 1, Kusā, Aronas pagastā, no 2012. gada 1. augusta, esošos sociālo dzīvokļu īres
līgumus pagarināt uz 6 mēnešiem.

Saistošie noteikumi Nr. 16
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Madonas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu”.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada
budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes sēdē,
protokols Nr. 4, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 12773375,00 apmērā, izdevumos Ls 20735078,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada
budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes sēdē,
protokols Nr. 4, 1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 454948,00 apmērā, izdevumos Ls 469409,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”
3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt
grozījumus saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada
23. februāra domes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) pielikumos
un pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 16 „Par Madonas
novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem”

Īstenots projekts „Ūdenssaimniecības
attīstība Madonas novada
Praulienas pagasta Praulienas ciemā”
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118/100
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īstenojusi projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/118/100.
Projekta īstenošanās rezultātā ir uzlabota ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas kvalitāte, paplašināta ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu
un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un
energoresursu racionālu izmantošanu.
Īstenojot projektu, tika veikta – urbuma “Centrs” rekonstrukcija, frekvenču pārveidotāja uzstādīšana, ūdens attīrīšanas stacijas (ŪAS) izbūve, t.sk. dīzelģenerators un tīkls
skalošanas ūdeņu novadīšanai, ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija, kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija, dzīvojamo ēku pieslēgums (2 ēkas), kanalizācijas sūkņu stacijas 1 rekonstrukcija, spiedvada rekonstrukcija, kanalizācijas sūkņu
stacijas izbūve, spiedvada un pašteces tīkla izbūve.
Sagatavoja Inese Solozemniece,
projektu koordinatore
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Jaunais mācību gads
BJC informācija

Izglītības nodaļa informē

Jauno mācību gadu Visu vecumu skolēniem, jauniešiem
Madonas Bērnu un jauniešu centrs 2012./2013. m. g. piedāvā
uzsākot
Ir klāt Zinību diena! Lai arī
skumīgi, ka vasara aizsteigusies,
man gribas ticēt, ka ir arī prieks,
ka tūlīt atkal mēs satiksim savus
klasesbiedrus, draugus, savus skolotājus.
Kā parasti pirms mācību gada
sākuma, vēlos dalīties ar Jums savās domās un informācijā par aktuālo izglītības jomā mūsu novadā
2012./2013. mācību gadā.
Madonas novada pašvaldības
vispārizglītojošajās skolās šajā mā
cību gadā mācīsies ap 2660 skolēnu, pirmsskolas izglītības iestādes
un grupas apmeklēs ap 1165 audzēkņiem. Mūsu novada skolēnu
saimei piebiedrojušies turpat 230
pirmklasnieki. Lai drošs ir viņu
skolas solis! Diemžēl novada skolēnu skaits turpina sarukt – šogad
apmēram par 120 skolēniem mazāk nekā pagājušajā gadā, lai gan
precīzos skaitļus varēsim redzēt,
tikai sākoties mācībām skolās.
Jaunais 2012./2013. mācību
gads un turpmākie solās nākt ar
Izglītības un zinātnes ministrijas
reformām.
Ar šo mācību gadu spēkā ir
skolēnu pārcelšanas nosacījumi,
kuri nosaka, ka 1.–4. un 10.–12.
klašu skolēnus uz otru gadu neatstāj, bet 5.–8. klasē uz nākamo
klasi pārceļ, ja saņemts ne vairāk
kā viens nepietiekams vērtējums
gadā. Ja tomēr vērtējums gadā
palicis nepietiekams arī pēc vasarā noteiktajiem papildu mācību
pasākumiem, nākamajam mācību
gadam obligāti izstrādājams individuāls atbalsta pasākumu plāns
mērķtiecīgai mācību grūtību novēršanai. Uz trešo gadu tajā pašā
klasē skolēnu neatstāj.
Birokrātisko slogu skolām mazinās grozījumi Ministru kabineta
noteikumos Nr. 779 „Noteikumi
par vispārējās izglītības iestāžu
pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju”, kuri paredz, ka mācību priekšmetu tematiskie plāni
un pirmsskolas izglītības skolotāja
dienasgrāmata turpmāk nebūs obligāti.
Šajā mācību gadā atsevišķus
mācību priekšmetus “Latvijas
vēsture” un “Pasaules vēsture”
apgūs 6. un 7. klašu skolēni. Ar šo
gadu skolēnu sniegumus centralizētajos eksāmenos izteiks tikai
procentuālajā novērtējumā. Uz
sertifikāta būs norādīts iegūtais
kopīgais procentuālais vērtējums,
kā arī katras eksāmena daļas procentuālais vērtējums, bet vairs nebūs norādīts iegūtā līmeņa burts.
Svešvalodu centralizēto eksāmenu rezultātus izteiks B1, B2 vai
C1 valodas prasmes līmenis atbilstoši vidējās izglītības standartā
noteiktajām prasībām par valodas
prasmes līmeņiem un Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm valodu
apguvei.
Pozitīvas, lai arī nelielas aprises ir ieguvis pedagogu darba
samaksas jautājums. Ir paaugstinātas pedagogu zemākās mēneša darba algu likmes par 10 procentiem, tādējādi palielinot algas
jaunajiem pedagogiem un tiem
pedagogiem, kuri patlaban saņem
vismazāk. Noteikts palielinājums
ir arī iestāžu vadītāju, viņu vietnieku mēneša darba algas likmei
par 10 procentiem, kā arī palieli-

nāta vadītāju atalgojuma skala atkarībā no izglītojamo skaita.
2012. gada septembrī noslēgsies pedagogu konkurētspējas
projekts, un tie skolotāji, kuri
projekta ietvaros ir ieguvuši profesionālās darbības kvalitātes 4.
pakāpi, ar šo mācību gadu saņems
piemaksu 8% apmērā, bet par 5.
pakāpi – piemaksu 12% apmērā no
mēneša darba algas likmes.
Lai gan bija plašas diskusijas
par mācību gada garumu, šogad
tas būs bez izmaiņām.
Mūsu pašvaldībā katrā pagastā ir skola, pirmsskolas iestāde vai
pirmsskolas grupa, un tās visas ir
gatavas jaunajam mācību gadam.
Kā pārliecinājāmies izglītības iestāžu apmeklējuma laikā, ikvienā
no tām ir veikti lielāki vai mazāki infrastruktūras sakārtošanas
darbi, uzlabota materiāli tehniskā
bāze vai pārdomāta darba organizācijas sistēma.
Šo mācību gadu sākot, novada
skolās noslēdzies ilgi jo ilgi gaidītais skolu informatizācijas projekts, skolās kopā ir uzstādītas 15
interaktīvās tāfeles, kā arī daļā
skolu informātikas kabineti jau ir
aprīkoti ar jauniem datoriem. Ņemot vērā, ka skolās arvien plašāk
izmanto informācijas tehnoloģijas,
bet informatizācijas projekta ietvaros visas skolas pilnībā netiek
nodrošinātas ar jauniem datoriem,
pašvaldības dome pieņēma lēmumu piešķirt līdzekļus šim mērķim,
un septembra mēnesī visās skolās
tiks uzstādīti datori. Skolēniem
atliek vien vēlēt lielu zinātkāri!
Augusta mēnesī pašvaldības
dome pieņēma lēmumu atbalstam
ģimenēm ar bērniem, lai visiem
Madona novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 2.–12. klašu skolēniem tiktu nodrošinātas
kompleksās pusdienas (pirmklasniekiem tās atmaksā valsts). Ir izstrādāta un apstiprināta kārtība,
kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
Madona novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
Gribētos, lai šī iespēja no skolēnu
puses tiktu izmantota atbildīgi, ievērojot izvirzītos nosacījumus un
apzinoties, ka kāds par to maksā.
Tāpat pašvaldības dome lēma, ka
ar šo mācību gadu ceļa izdevumus
apmaksās arī tiem skolēniem, kas
mācās Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, bet
ir deklarēti citās administratīvajās
teritorijās.
Es vēlos uzsvērt, ka novada pašvaldība cenšas radīt visus
apstākļus, lai mums kopā strādāt
būtu labi un produktīvi. Paldies
pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu vadītājiem, skolotājiem un
vecākiem, kas gatavojušies, nesavtīgi strādājuši un palīdzējuši,
lai sekmīgi uzsāktu jauno mācību
gadu! Paldies mecenātiem, kas
snieguši atbalstu novada skolām!
Pratīsim novērtēt to, ko esam
radījuši, kas mums ir dots, būsim
pozitīvi, saliedēti un mērķtiecīgi
kā līdz šim! Lai gribasspēks censties! Lai visiem veiksmīgs jaunais
mācību gads!
Solvita Seržāne,
Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja

Interešu pulciņš

Skolotājs

Nodarbību laiks
1.–4. klašu skolēniem

Vieta

Keramika
„Mīļlietiņas”

Māris Karlsons
Rimma Smoļska

trešdiena, ceturtdiena
otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

Skolas 8a
Skolas 8a

Teātra studija „IemīlēTS”
Floristika (3., 4. kl.)
Frizieri (4. kl.)
Tehniskā jaunrades pulciņš „Rilipe”
„Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem”
Sporta tūrisms (4. kl.)
BMX sports
Zīmēšana, gleznošana, veidošana
Tekstilmāksla
Leļļu teātris (2.–4. kl.)
Mākslas studija Jaunkalsnavā

Nadežda Niedrīte
Karīna Ravinska
Vineta Blumberga
Ināra Meikališa
Ingūna Tihomirova
Liene Leja
Jānis Kuprans
Irēna Skudra-Kluša
Ērika Tropa
Dace Caune
Irēna Skudra-Kluša

otrdiena, ceturtdiena
otrdiena, piektdiena
trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena
otrdiena, sestdiena
piektdiena, sestdiena
pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena
pirmdiena, piektdiena
pirmdiena
trešdiena, sestdiena

Raiņa 12 – centrā
Raiņa 12 – centrā
Skolas 8a
Raiņa 12 – centrā
Saules iela 18
Madonas sporta centrs
Smeceres sila BMX trase
Augu iela 27 – 3. stāvā
Skolas 8a
Raiņa 12 – centrā
Jaunkalsnava

Vokālais ansamblis un instrumenti
(akustiskā ģitāra, sintezators, klavieres)

Inga Avišāne

trešdiena

Raiņa 12 – centrā

Interešu pulciņš

Skolotājs

Nodarbību laiks
5.–9. klašu skolēniem

Vieta

Akustiskās ģitāras pulciņš, vokāli instrumentālais Edmunds Vestmanis
ansamblis (no 7. kl.)

pirmdiena, ceturtdiena

Raiņa 12 – centrā

Teātra studija „IemīlēTS” (5.–8. kl.)

Nadežda Niedrīte

otrdiena, ceturtdiena

Raiņa 12 – centrā

Floristika

Karīna Ravinska

otrdiena, piektdiena

Raiņa 12 – centrā

Frizieri

Vineta Blumberga

trešdiena, ceturtdiena, piektdiena Skolas 8a

„Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem”

Ingūna Tihomirova

otrdiena, sestdiena

Saules iela 18

Sporta tūrisms

Liene Leja

piektdiena, sestdiena

Madonas sporta centrs

BMX sports

Jānis Kuprans

pirmdiena, trešdiena, piektdiena

Smeceres sila BMX trase

Leļļu teātris

Dace Caune

pirmdiena

Raiņa 12 – centrā

Tekstilmāksla

Ērika Tropa

pirmdiena, piektdiena

Skolas 8a

Keramika

Māris Karlsons

trešdiena, ceturtdiena

Skolas 8a

Garīgās mūzikas ansamblis

Dace Sināte

pirmdiena, trešdiena

Madonas katoļu baznīca

Foto un video pulciņš „Madonas acis” (no 6. kl.)

Imants Pulkstenis

pirmdiena, ceturtdiena

Saieta laukums 1, 4. stāvs

Studija „Mirklis”

Ināra Meikališa

pirmdiena, trešdiena

Saules iela 18

Zīmēšana, gleznošana, veidošana (5., 6. kl.)

Irēna Skudra-Kluša

otrdiena, ceturtdiena

Augu iela 27, 3. stāvs

„Mīļlietiņas” (5.–7. kl.)

Rimma Smoļska

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

Skolas 8a

Vokālais ansamblis un instrumenti (akustiskā
ģitāra, sintizators, klavieres) (5., 6. kl.)

Inga Avišāne

trešdiena

Raiņa 12 – centrā

Tehniskās jaunrades pulciņš „Rilipe” (5.–7. kl.)

Ināra Meikališa

otrdiena, ceturtdiena

Raiņa 12 – centrā

Mazpulks Ļaudonā (4.–7. kl.)

Līga Grāvīte

otrdiena

Ļaudona

Mākslas studija Jaunkalsnavā (5., 6. kl.)

Irēna Skudra-Kluša

trešdiena, sestdiena

Jaunkalsnava

Teātra studija „Tinte” (9. kl.)

Inese Zīle

pirmdiena, trešdiena

Skolas 8a

Interešu pulciņš

Skolotājs

Vieta

Akustiskās ģitāras pulciņš,
vokāli instrumentālais ansamblis
Teātra studija „Tinte”
Floristika (10. kl.)
Frizieri
„Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem”
Sporta tūrisms
BMX sports
Foto un video pulciņš „Madonas acis”
Studija „Mirklis” (10. kl.)
Garīgās mūzikas ansamblis

Edmunds Vestmanis

Nodarbību laiks
10.–12. klašu skolēniem
pirmdiena, ceturtdiena

Inese Zīle
Karīna Ravinska
Vineta Blumberga
Ingūna Tihomirova
Liene Leja
Jānis Kuprans
Imants Pulkstenis
Ināra Meikališa
Dace Sināte

pirmdiena, trešdiena
otrdiena, piektdiena
trešdiena, ceturtdiena, piektdiena
otrdiena ,sestdiena
piektdiena, sestdiena
pirmdiena, trešdiena, piektdiena
pirmdiena ,ceturtdiena
pirmdiena, trešdiena
pirmdiena, trešdiena

Skolas 8a
Raiņa 12- centrā
Skolas 8a
Saules iela 18
Madonas sporta centrs
Smeceres sila BMX trase
Saieta laukums 1, 4. stāvs
Saules iela 18
Madonas katoļu baznīca

Interešu pulciņš

Skolotājs

Vieta

BMX sports
Foto un video pulciņš „Madonas acis”
Garīgās mūzikas ansamblis
Boccia sports (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām )

Jānis Kuprans
Imants Pulkstenis
Dace Sināte
Anita Krauklīte

Nodarbību laiks
Jauniešiem līdz 25 gadiem
pirmdiena, trešdiena, piektdiena
pirmdiena, ceturtdiena
pirmdiena, trešdiena
sestdiena
pirmdiena, trešdiena
otrdiena, sestdiena

Skolas 8a
Saules iela 18

Klubs „Kodoliņš” (cilvēkiem ar īpašām vajadzībām) Aija Vanaga
„Mācāmies kopā ar mājdzīvniekiem”
Ingūna Tihomirova

Laikā no 3. līdz 7. septembrim plkst. 12.00 – 18.00 pulciņu pedagogi
gaidīs audzēkņus un viņu vecākus pulciņu telpās, lai iepazītos un iestātos pulciņos, bet 5. septembrī mēs dosimies tuvāk Jūsu dzīvesvietām ar
pulciņu mobilo prezentāciju „Ieklausies, ieskaties, izvēlies nodarbi savām
pēcpusdienām!” (tiek gaidīti kvartālos dzīvojošie skolēni, jaunieši, viņu vecāki un vecvecāki):
17.30 pie jaunatnes multifunkcionālā centra „Kubs” (Raiņa iela
12 – pagalma ēka);
18.30 Jaunlazdonas dzīvojamajā kvartālā (pie smilšu kastes);
19.15 Raiņa ielas dzīvojamajā kvartālā (pie smilšu kastes);
20.00 Priežu kalniņa sporta laukumā.
Savu brīvo laiku no pirmdienas līdz sestdienai
plkst. 14.00 – 20.00 var pavadīt arī
Jaunatnes multifunkcionālajā centrā „Kubs” –
Raiņa ielā 12 (pagalma ēka);
Jauniešu iniciatīvu centrā „Burbulis” – Augu ielā 27, 1. stāvā.

Raiņa 12 – centrā

Smeceres sila BMX trase
Saieta laukums 1, 4. stāvs
Madonas katoļu baznīca
Madonas sporta centrs

Intere
pulciņ šu
i
Informācija
pa tālruņiem
64807552 vai
29333762,
kā arī Madonas BJC
Skolas ielā 8a
8.30 – 17.30

Aktuāli
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Madonas novadā uzsāk bezmaksas ēdināšanu
visiem skolēniem
Madonas novada
pašvaldības noteikumi Nr. 1

Kārtība, kādā piešķir
un izlieto pašvaldības
budžetā paredzētos
līdzekļus Madonas novada
pašvaldības vispārizglītojošo
skolu skolēniem ēdināšanas
pakalpojumu sniegšanai

Apstiprināti ar Madonas novada
pašvaldības domes 2012. gada
21. augusta ārkārtas sēdes
lēmumu (protokols Nr. 18, 4. p).
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
41. panta pirmās daļas 2. punktu.
1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā piešķir un izlieto pašvaldības budžetā paredzētos līdzekļus
(turpmāk – pašvaldības budžeta
līdzekļi) Madona novada pašvaldības vispārizglītojošo skolu 2.–12.
klašu skolēniem (turpmāk – skolēni) ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
(1. klases skolnieku ēdināšanu
finansē valsts, atbilstoši 28.12.2010.
Ministru kabineta noteikumiem

Nr. 1206 „Kārtība, kādā aprēķina,
piešķir un izlieto valsts budžetā
paredzētos līdzekļus pašvaldībām
pamatizglītības iestādes skolēnu
ēdināšanai”.)
2. Noteikumi neattiecas uz izglītības iestādēm, kurām valsts
budžeta līdzekļus izglītojamo ēdināšanai piešķir saskaņā ar citiem
normatīvajiem aktiem.
3. Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot 0,50 latu
dienā produktu iegādei vienam
skolēnam pusdienām pēc faktiskā
vispārizglītojošās skolas apmeklējuma. Ja ēdināšanas pakalpojumus
nesniedz izglītības iestāde, vai pašvaldības ēdināšanas dienests, bet
cita juridiska persona, tad papildus
tiek piešķirti pašvaldības budžeta līdzekļi 40% apmērā, no dienā
produktu iegādei vienam skolēnam
noteiktās izmaksas, dienā viena
skolēna ēdiena sagatavošanas izdevumu segšanai.
4. Novada pašvaldības izglītības
iestāde nodrošina skolēnu ēdināšanu atbilstoši 13.03.2012. Ministru
kabineta noteikumiem Nr. 172
„Noteikumi par uztura normām

izglītības iestāžu izglītojamiem,
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un
ārstniecības iestāžu pacientiem”.
5. Visas Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošās skolas
līdz katra mēneša 10. datumam
sagatavo un iesniedz attiecīgajai
pagasta pārvaldei un pašvaldības
Izglītības nodaļai pārskatu par
skolēnu faktisko apmeklējumu un
ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu
iepriekšējā mēnesī (1. pielikums).
6. Pagasta pārvalde līdz katra mēneša 15. datumam sagatavo
un iesniedz pašvaldības Finanšu
nodaļai pārskatu par piešķirto
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai par iepriekšējo
mēnesi (2. pielikums).
7. Pašvaldība katrai pagasta
pārvaldei aprēķina pašvaldības
budžeta līdzekļus sekojoši – mācību dienu skaitu laika periodā no
1. septembra līdz 31. decembrim
un no 1. janvāra līdz 31. maijam
reizina ar šo noteikumu 3. punktā
noteikto vienam skolēnam dienā
ēdināšanas pakalpojumu sniegša-

nai, un valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) ievadīto informāciju par skolēnu skaitu attiecīgā
pašvaldības vispārizglītojošo skolā.
Ēdināšanas pakalpojumiem piešķirtie budžeta līdzekļi tiek grozīti saskaņā ar pagasta pārvaldes
iesniegto pārskatu par piešķirto
pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu skolēnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai.
7.1. Aprēķinātie budžeta līdzekļi skolēnu ēdināšanai periodā
no 2012. gada 1. septembra līdz
31. decembrim tiek samazināti
par faktisko produktu atlikumu uz
2012. gada 1. septembri.
8. Nosacījumi pašvaldības
piešķirto budžeta līdzekļu izlietošanai ēdināšanas pakalpojuma
nodrošināšanai skolēniem pašvaldības vispārizglītojošajās skolās:
8.1. skolēna vecāks (aizbildnis)
katra mācību gada sākumā aizpilda rakstisku iesniegumu izglītības
iestādes direktoram (3. pielikums).
Ja skolēns ir atteicis vai skolas administrācija uz laiku ir apturējusi
pašvaldības apmaksāto komplekso pusdienu saņemšanu, vecāks

Madonas slimnīca informē

Vai Tev jau ir savs fizioterapeits?
G
andrīz katrs dzīvē ir saskāries ar sāpēm, bet tikai retais pie pirmajām
sāpju epizodēm tās uzsāk ārstēt.
Cilvēkiem raksturīga nogaidoša
attieksme – gan jau ar laiku pāries, gan jau ar laiku spēšu izdarīt
to, ko šobrīd nespēju. Ar tādu attieksmi pret savu organismu var
iedzīvoties nopietnās veselības
problēmās, kad to ārstēšanai būs
nepieciešami lielāki līdzekļi, sauja
ar zālēm un varbūt pat operācija.
Tādēļ nevajag gaidīt, vajag rīkoties. Bet kur iet un ko darīt? Apmeklē fizioterapeitu, kas novērtēs
funkcionālo stāvokli un sniegs
piemērotu ārstēšanu! Jau pirms
vairākiem gadsimtiem ārstu aprindās valdīja pārliecība, ka kustības spēj aizstāt jebkuras zāles,
bet nevienas zāles nespēj aizstāt
kustības.
SIA „Madonas slimnīca” ambulatorajā nodaļā jau no 2007.
gada ir pieejama ne tikai ārstnieciskā vingrošana, bet arī fizioterapijas pakalpojumi. Šobrīd
Madonas slimnīcas 3. stāvā fizioterapijas kabinetā strādā trīs
fizioterapeites: Vita Grava, Jūlija
Spiridonova-Rodčenko un Zane
Kozule.
Fizioterapeits ir ārstniecības
persona ar augstāko izglītību, kas
nodarbojas ar pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudētās funkcijas
(piemēram, spēju staigāt, pacelt
roku, kustēties brīvi bez sāpēm)
vai mazināt to trūkumu, pielietojot dažādas tehnikas. Fizioterapeits ne tikai palīdz atjaunot
veselību, bet arī to nostiprināt.
Kā arī palīdz izvairīties no saslimšanām un traumām gan ikdienā,
darbā, gan brīvā laika aktivitātēs
un sportā.
Fizioterapeits savu darbību
var uzsākt vēl pirms cilvēks nāk

Fizioterapeitu
darba laiks –
8.00 – 17.00;

Madonas slimnīcas
reģistratūras tālrunis –
64860586.

ciālas terapijas: Bobata terapiju,
PNF un citu terapiju elementus.
Nodarbībās tiek apgūta individuāla vingrojumu programma, ko
viegli var izpildīt mājas apstākļos.

Nodarbībās tiek apgūta individuāla vingrojumu programma, ko viegli var izpildīt
mājas apstākļos.

šajā pasaulē – veicot topošās māmiņas fizioterapeitisko aprūpi,
bērnam piedzimstot, sekojot tā attīstībai. Fizioterapeits rūpējas par
cilvēka veselību līdz pat sirmam
vecumam, galvenokārt, nodrošinot cilvēka kustību-balsta aparāta normālu attīstību un darbību.
Saslimšanu un traumu gadījumos
veic pacienta rehabilitāciju, pielietojot fizioterapeitiskās ārstniecības metodes.
Saņemt fizioterapeita sniegtos pakalpojumus ir iespējams ne
tikai ar ģimenes ārsta vai ārsta
rehabilitologa nosūtījumu, bet arī
pēc paša vēlēšanās. Viss, kas jādara, ir jāpiesakās uz konsultāciju
pie fizioterapeita, zvanot uz Madonas slimnīcas reģistratūras tālruni un jāizvēlas sev tīkama diena
un laiks.
Pirmās vizītes laikā fizioterapeits konsultē pacientu: ievāc

informāciju par saslimšanu, ikdienas aktivitātēm, sporta sasniegumiem un to ietekmi uz cilvēka
pašsajūtu. Novērtē stāju, gaitu,
veic muskuļu garuma un spēka,
kā arī citus speciālos testus. Izglīto par darba ergonomiju, sastāda
rehabilitācijas plānu un saskaņo
individuālo nodarbību grafiku. Ja
nepieciešams, iesaka apmeklēt arī
palīgkabinetus (rentgena kabinetu, masāžu, fizikālās procedūras).
Ir iespējams apmeklēt arī grupu
nodarbības.
Fizioterapeits atkarībā no pacienta funkcionālā stāvokļa nodarbības laikā pielieto: terapeitiskos vingrinājumus, piemērojot
tos katra spējām un vajadzībām,
mīksto audu tehnikas, līdzsvara
un koordinācijas treniņu, relaksācijas tehnikas, kā arī masāžas un
manuālās terapijas elementus. Tāpat fizioterapeits var pielietot spe-

Fizioterapeits var palīdzēt:
• pie dažādām kaulu, locītavu
un muskuļu saslimšanām: piemēram, muguras un locītavu sāpēm,
spondilozes, saspringtas plecu joslas, stājas problēmām, plakanās
pēdas, osteoporozes u.c.;
• atveseļošanās posmā pēc dažādām traumām (piemēram, pēc
endoprotēzēm, lūzumiem);
• pie nervu sistēmas saslimšanām un traumām: piemēram,
smadzeņu asinsrites traucējumiem (insulta), tā sekām, bērnu
cerebrālās triekas, diska trūcēm
u.c.
• pie sirds un asinsvadu sistēmas saslimšanām: fizioterapeits
var palīdzēt normalizēt paaugstinātu vai pazeminātu asinsspiedienu, palīdzēt atveseļošanās periodā
pēc miokarda infarkta un dažādām sirds operācijām;
• pie elpošanas sistēmas saslimšanām: piemēram, bronhiālās
astmas, hroniska bronhīta;
• pie motorās attīstības traucējumiem zīdaiņiem (veicinot galvas kontroli, velšanos, rāpošanu)
un daudzos citos gadījumos.
Katram nepieciešams ne tikai
savs ģimenes ārsts, zobārsts vai
frizieris, bet arī savs fizioterapeits. Nāc un pārliecinies cik ļoti
svarīgas ir kustības cilvēka dzīvē!
Zane Kozule,
fizioterapeite

atkārtoti raksta iesniegumu par
pašvaldības apmaksāta ēdināšanas
pakalpojuma piešķiršanu.
8.2. 2.–12. klases skolēniem
tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas kompleksās pusdienas;
8.3. Skolēnu var atskaitīt no
pašvaldības apmaksāto pusdienu
saņemšanas, šādos gadījumos:
8.3.1. pieteiktās pusdienas neattaisnotu iemeslu dēļ neizmanto
vairāk kā trīs dienas;
8.3.2. necienīgi izturas pret
ēdienu;
8.3.3. nepiedalās skolas un pārvaldes organizētajos līdzdarbības
pasākumos;
8.4. skolas vadībai ir tiesības
apturēt pašvaldības apmaksātos
ēdināšanas pakalpojumus uz laiku
līdz vienam mēnesim, ja skolēns
vairākkārtīgi pārkāpj skolas iekšējās kārtības noteikumus.
8.5. katrā skolā ir izstrādāta
kārtība kā tiek organizēta ēdināšana un nozīmēts atbildīgais par
ēdināšanas uzskaiti.
9. Noteikumi stājas spēkā
2012. gada 3. septembrī.
10. Noteikumi piemērojami
2012./2013. mācību gadā.

28. septembrī
Madonas muzejā
no plkst. 17.00
līdz 20.00

nodarbība
jaunajām
māmiņām –
viss par
mazuļa
barošanu
ar krūti!
Vispasaules
Fizioterapijas dienas
ietvaros
8. septembrī
Madonas slimnīcas telpās
SIA “Concordia LL”
fizioterapeites
Liene Leske
un Sanda Šantare-Ābele
sniegs bezmaksas
konsultācijas
Madonas un
Madonas novada
iedzīvotājiem.
Pieteikties uz konsultāciju
var pa tālruni
27740933.

2012. gada augusts
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs — SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu —
Dzintra Stradiņa.
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Paziņojums par Madonas novada attīstības programmas
2013.–2020. gadam 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Madonas
novada pašvaldības
domes 2012. gada 31.
jūlija lēmumu “Par
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.
gadiem pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai”
(prot. Nr. 17. 40) tiek organizēta
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam 1.
redakcijas sabiedriskā apsprieša
na. Madonas novada attīstības
programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 „Madonas novada
pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Sabiedriskā
apspriešana Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.
gadiem 1. redakcijai tiek
noteikta no 2012. gada 13.
augusta līdz 2012. gada 23.
septembrim.
Attīstības programma ir vidēja
termiņa plānošanas dokuments,
kas noteiks novada prioritātes un
rīcības virzienus turpmākajiem 7
gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides
aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā

arī citus interesentus iesaistīties
attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par
turpmākās attīstības galvenajiem
virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.
Novada attīstības programmas un ilgtermiņa attīstības
stratēģijas galvenais uzdevums ir
harmonizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības, arī ar tās ekoloģiskajām, sociālajām, tautsaimniecības un kultūras funkcijām,
sniedzot ieguldījumu ilgtermiņa
plaša mēroga līdzsvarotā telpiskā attīstībā. Šajā dokumentā ir
noteikta mūsu novada attīstības
vīzija un stratēģija – kādu mēs
vēlamies redzēt mūsu novadu pēc
vairākiem gadiem, tuvākā laika
galvenās prioritātes, rīcību un investīciju plāns.
Attīstības programmas 1. redakcija ir izstrādāta laikaposmā
no 2011. gada 28. decembra līdz
2012. gada maijam. Tai ir izstrādāts Vides pārskata 1. redakcija,
kas arī tiek nodots sabiedriskajai
apspriešanai.
Ar Madonas novada attīstības
programmas 2013.–2020. gadiem
1. redakcijas materiāliem laika
posmā no š.g. 13. augusta līdz š.g.
23. septembrim var iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā – Saieta
laukumā 1, Madonā, Madonas no-

vadā – darba dienās 8.00–12.00
un 13.00–17.00.
2) Pagastu pārvaldēs to darba
laikā.
3) Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv.
Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par Madonas novada attīstības programmas 1.
redakciju iespējams iesniegt līdz
2012. gada 23. septembrim:
1) Madonas novada pašvaldībā – Saieta laukumā 1, Madonā,
Madonas novadā.
2) Madonas novada pašval
dības pagastu pārvaldēs.
3) Sūtot pa pastu uz adresi:
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.
4) Elektroniski uz e-pasta adresi: dome@madona.lv
Madona novada attīstības
programmas 2013.–2020. gadiem
1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks tālākminētajās Madonas novada administratīvajās vienībās:

1a, Biksērē;
3) OŠUPES pagastā 28. augustā, plkst. 15.00 Degumnieku
tautas namā, Skolas ielā 4, Degumniekos;
4) BARKAVAS pagastā 28.
augustā, plkst. 18.00 pagasta
pārvaldes telpās, Brīvības ielā 9,
Barkavā;
5) LIEZERES pagastā 29.
augustā, plkst. 15.00 Liezeres
pagasta kultūras namā, „Ezermaļos”, Liezerē;
6) ARONAS pagastā 29.
augustā, plkst. 18.00 PII „Sprīdītis” zālē, Melioratoru ielā 3,
Kusā;
7) MĒTRIENAS pagastā
30. augustā, plkst. 15.00 Mētrienas pagasta kultūras namā,
Tautas ielā 1, Mētrienā;
8) PRAULIENAS pagastā
30. augustā, plkst. 18.00 Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna
ielā 2, Praulienā;
9) ĻAUDONAS pagastā 31.
augustā, plkst. 15.00 Ļaudonas
pagasta kultūras namā, Dzirnavu
ielā 7, Ļaudonā;

1) DZELZAVAS pagastā 27.
augustā, plkst. 15.00 Dzelzavas
pagasta kultūras namā, „Cīrulīšos”, Dzelzavā;

10) LAZDONAS pagastā 31.
augustā, plkst. 18.00 pagasta pārvaldes telpās, Meža ielā 2,
Lazdonā;

2) SARKAŅU pagastā 27.
augustā, plkst. 18.00 SIA Madonas CB telpās, J.Ramaņā iela

11) MĀRCIENAS pagastā 04. septembrī, plkst. 15.00
Mārcienas pagasta pārvaldes tel-

IEGULDĪJUMS
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pās, Jaunā ielā 1, Mārcienā;
12) KALSNAVAS pagastā
4. septembrī, plkst. 18.00 Pagasta pārvaldes telpās, Pārupes
ielā 2, Jaunkalsnavā;
13) BĒRZAUNES pagastā
5. septembrī, plkst. 15.00 Pagasta pārvaldes telpās, Aronas
ielā 1, Sauleskalnā;
14) VESTIENAS pagastā
5. septembrī, plkst. 18.00 Vestienas pagasta kultūras namā,
„Dainās”, Vestienā;
15) MADONAS pilsētā 6.
septembrī, plkst. 18.00 Madonas Mūzikas skolā, Laimas zālē,
R.Blaumaņa ielā 16, Madonā.
Uz jautājumiem atbildēs Madonas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde
sabiedriskās apspriešanas laikā
trešdienās no 8.00 līdz 12.00, un
ceturtdienās laikā no plkst.13.00
līdz 17.00, tel. 25615880, e-pasts:
ilona.gleizde@madona.lv, Saieta
laukumā 1, Madonā, Madonas
novadā, 204. kab.

Paziņojums par Par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem
Vides pārskata 1. redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
Saskaņā ar Madonas
novada pašvaldības
domes 2012. gada
31. jūlija lēmumu
“Par stratēģiskā ie
tekmes uz vidi novērtējuma
Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem
vides pārskata pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai ap
spriešanai” (prot. Nr. 17. 41)
tiek organizēta stratēģiskā ie
tekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem Vides
pārskata 1. redakcijas sabiedriskā
apspriešana. Madonas novada at
tīstības programma, tai skaitā
stratēģiskais ietekmes uz vidi
novērtējums plānošanas dokumentam, tiek izstrādāta Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 „Madonas novada
pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Sabiedriskā
apspriešana stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma Madonas
novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem vides
pārskata 1. redakcijai tiek
noteikta no 2012. gada 13. augusta līdz 2012. gada 23. septembrim.
Vides pārskats tiek izstrā-

dāts plānošanas dokumentam
tā izstrādes stadijā, tas nosaka,
apraksta un novērtē Madonas
novada attīstības programmu
2013.–2020. gadiem 1. redakciju,
kā arī iespējamo alternatīvu īstenošanas ietekmi uz vidi, ņemot
vērā minētā dokumenta mērķus,
paredzēto realizācijas vietu un
darbības jomu. Aicinām novada
uzņēmējus, izglītības, veselības,
sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus,
kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos
par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām
aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās
jomās.
Attīstības programmas 1. redakcija ir izstrādāta laikposmā
no 2011. gada 28. decembra līdz
2012. gada maijam. Tai līdz 2012.
gada jūnijam tika izstrādāta Vides
pārskata 1. redakcija, kas tiek nodota sabiedriskajai apspriešanai,
izstrādājis: SIA „Zemes dati”.
Ar stratēģiskā ietekmes uz
vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.–
2020. gadiem vides pārskata 1.
redakcijas materiāliem laika posmā no š.g. 13. augusta līdz š.g. 23.
septembrim var iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā – Saieta
laukumā 1, Madonā, Madonas

novadā – darba dienās 8.00–12.00
un 13.00–17.00.
2) Pagastu pārvaldēs to darba
laikā.
3) Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv.
Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadiem Vides
pārskata 1. redakciju iespējams
iesniegt līdz 2012. gada 23. septembrim:
1) Madonas novada pašvaldībā
– Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.
2) Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs.
3) Sūtot pa pastu uz adresi:
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.
4) Elektroniski uz e-pasta adresi: dome@madona.lv
Stratēģiskā ietekmes uz vidi
novērtējuma Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020.
gadiem Vides pārskata 1. redakcijas sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks tālākminētajās Madonas novada administratīvajās
vienībās:
1) DZELZAVAS pagastā 27.
augustā, plkst. 15.30 Dzelzavas
pagasta kultūras namā, „Cīrulīšos”, Dzelzavā;

2) SARKAŅU pagastā 27.
augustā, plkst. 18.30 SIA Madonas CB telpās, J.Ramaņa iela
1ā, Biksērē;
3) OŠUPES pagastā 28. augustā, plkst. 15.30 Degumnieku
tautas namā, Skolas ielā 4, Degumniekos;
4) BARKAVAS pagastā 28.
augustā, plkst. 18.30 pagasta
pārvaldes telpās, Brīvības ielā 9,
Barkavā;
5) LIEZERES pagastā 29.
augustā, plkst. 15.30 Liezeres
pagasta kultūras namā, „Ezermaļos”, Liezerē;
6) ARONAS pagastā 29.
augustā, plkst. 18.30 PII „Sprīdītis” zālē, Melioratoru ielā 3,
Kusā;
7) MĒTRIENAS pagastā
30. augustā, plkst. 15.30 Mētrienas pagasta kultūras namā,
Tautas ielā 1, Mētrienā;
8) PRAULIENAS pagastā
30. augustā, plkst. 18.30 Praulienas pagasta pārvaldē, Kalna
ielā 2, Praulienā;
9) ĻAUDONAS pagastā 31.
augustā, plkst. 15.30 Ļaudonas
pagasta kultūras namā, Dzirnavu
ielā 7, Ļaudonā;
10) LAZDONAS pagastā 31.
augustā, plkst. 18.30 Pagasta pārvaldes telpās, Meža ielā 2,
Lazdonā;
11) MĀRCIENAS pagastā
4. septembrī, plkst. 15.30 Mār-
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cienas pagasta pārvaldes telpās,
Jaunā ielā 1, Mārcienā;
12) KALSNAVAS pagastā
4. septembrī, plkst. 18.30 Pagasta pārvaldes telpās, Pārupes
ielā 2, Jaunkalsnavā;
13) BĒRZAUNES pagastā
5. septembrī, plkst. 15.30 Pagasta pārvaldes telpās, Aronas
ielā 1, Sauleskalnā;
14) VESTIENAS pagastā
5. septembrī, plkst. 18.30 Vestienas pagasta kultūras namā,
„Dainās”, Vestienā;
15) MADONAS pilsētā 6.
septembrī, plkst. 18.30 Madonas Mūzikas skolā, Laimas zālē,
R.Blaumaņa ielā 16, Madonā.

Uz jautājumiem atbildēs Madonas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde
sabiedriskās apspriešanas laikā
trešdienās no 8.00 līdz 12.00, un
ceturtdienās laikā no plkst. 13.00
līdz 17.00, tel. 25615880, e-pasts:
ilona.gleizde@madona.lv, Saieta
laukumā 1, Madonā, Madonas
novadā, 204. kab.

Domes ziņas

Pašvaldību darbinieki uz sporta
spēlēm pulcējās Kalsnavā
Sports
18. augustā uz trešajām Madonas
novada pašvaldības darbinieku
un ģimenes locekļu sporta spēlēm
Kalsnavā pulcējās komandas no
Aronas, Barkavas, Bērzaunes,
Ļaudonas, Liezeres, Mārcienas,
Mētrienas, Ošupes, Sarkaņiem,
Vestienas, kā arī Madonas
pilsētas, novada domes un
novada administrācijas apvienotā
komanda (www.madona.lv).
Šogad spēlēs piedalījās rekordaugsts dalībnieku skaits 12 komandās (pirmajās spēlēs tās bija
tikai septiņas komandas). Sporta spēles norisinājās 9 komandu
sporta veidos, kā arī dalībniekiem
bija iespēja piedalīties individuālajos sporta veidos.
Pasākuma organizēšanu šogad
bija uzņēmusies Kalsnavas pagasta pārvalde, līdz ar to paši gan
paši sporta spēlēs nestartēja.
Pašvaldību darbinieku vidū
vispopulārākajā sporta veidā – volejbolā – uzvarēja Ošupes komanda, orientēšanās sportā pirmie –
Arona, makšķerēšanā – Mārciena,
florbola metienos – Madonas komanda, bumbu pārnešanā – Sarkaņu komanda, līdzsvara baļķa
disciplīnā – madonieši, jautrības
stafetē – Arona, zolītē – Mētriena.
Norisinājās arī vadītāju sacensības. Pārvalžu vadītāji sacentās

Uzvarētāju prieks. Nākamgad spēļu organizēšana jāuzņemas madoniešiem.

zāles pļaušanā ar rokas izkapti.
Visātrāk savu pļavu nopļāva Liezeres pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Sirmais, otrajā vietā ierindojās
Aronas pagasta pārvaldes vadītājs
Andrejs Piekalns, bet trešajā vietā
– Madonas pilsētas pārvaldnieks
Guntis Ķeveris. Pārvalžu vadītāju
sacensībās sievietēm – uzvarētāja
Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta
pārvaldes vadītāja.
Sporta spēļu kopvērtējumā
tika vērtēti 8 labākie veidi no 9
iespējamajiem un tika apbalvotas
pirmo sešu vietu ieguvējas pašvaldības. Sestajā vietā kopvērtējumā
ierindojās Ošupes pagasta pārvalde – 42 punkti, piektajā vietā
– Sarkaņu pagasta pārvalde – 37
punkti, ceturtajā vietā – Ļaudonas pagasta pārvalde – 35 punkti,

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam 3. ass pasākuma „Pamatpakalpojumi
ekonomikai un iedzīvotājiem” atbalstu tiek īstenots Madonas
novada pašvaldības lauku teritorijā projekts „Vestienas pagasta
centra ielu asfaltēšana un stāvlaukuma izbūve pie pirmsskolas
izglītības iestādes „Vāverītes” ID Nr. 10-05-L32100-000148.
Projekta mērķis: Veikt Nākotnes, Krasta, Ezera un Dzenkalniņu
ielu asfaltēšanu un izbūvēt stāvlaukumu pie pirmskolas izglītības
iestādes “Vāverītes”.
Projekta ietvaros pašlaik tiek veikta Nākotnes, Ezera, Krasta un
Dzenkalniņa ielu rekonstrukcija, paredzot jauna asfalta uzklāšanu,
kas nodrošinās iedzīvotājiem kvalitatīvu ceļu sistēmas uzlabošanu
un pārvietošanos pa to. Kā arī projekta ietvaros paredzēt izbūvēt
stāvlaukumu pie pirmsskolas izglītības iestādes „Vāverītes”.
Projekta īstenošanas laiks no 2011. gada 16. augusta līdz 2012.
gada 1. decembrim.
Projekta ietvaros pieejamais finansējums: Lauku atbalsta dienesta – LVL 121128,51 apmērā, Madonas novada pašvaldības finansējums – LVL 50941,40 apmērā.
Būvdarbus veic – SIA „Ošukalns”, autoruzraudzību – SIA „C
projekti” un būvuzraudzību – AS „VCI”.

Sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

trešajā vietā – Mārcienas pagasta
pārvalde – 34 punkti, otrajā vietā – Aronas pagasta pārvalde – 26
punkti, bet par sporta spēļu uzvarētājiem, izcīnot 25 punktus, jau
otro gadu pēc kārtas kļuva Madonas pilsētas, novada domes un
novada administrācijas apvienotā
komanda.
Madonas novada pašvaldības
vārdā paldies Kalsnavas pagasta
pārvaldei un sacensību galvenajam tiesnesim Andrim Kupčam,
kā arī visai tiesnešu komandai par
darbu, organizējot sporta spēles.
Plašāka informācija un rezultāti – www.madona.lv sports/aktualitātes.
Māris Gailums,
Madonas novada pašvaldības
sporta darba organizators

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
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Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Lauku attīstības
programmas 2007.–2013. gadam 3. ass pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un
iedzīvotājiem” atbalstu tiek īstenots Madonas novada pašvaldības lauku teritorijā projekts
„Strauta ielas rekonstrukcija
Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” ID Nr. 11-05-L32100-000262.
Projekta mērķis: Strauta ielas
rekonstrukcija, Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā.
Projekta īstenošanas termiņš:
2012. gada 4. aprīļa līdz 2013.
gada 20. novembrim.
Projekta ietvaros paredzēts
veikt Strauta ielas rekonstrukciju, paredzot jauna asfaltbetona uzklāšanu un sakārtot esošās
nobrauktuves uz dzīvojamām
mājām. Kā arī projekta ietvaros paredzēts veikt ūdensvada
rekonstrukciju, izbūvējot jaunu
maģistrālo ūdensvadu un izveidot jaunus pieslēgumus iedzīvotājiem kvalitatīva dzeramā ūdens
saņemšanai.
Būvdarbus veic SIA „Madonas namsaimnieks”, autoruzraudzību – SIA „Ceturtais stils”,
būvuzraudzību – SIA „Tinastaka” (ielas rekonstrukcijas darbiem), Guntis Šahno (ūdensvada
rekonstrukcijas) darbiem.
Sagatavoja: Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada augusts
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PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Lauku attīstības programmas „Lauku attīstības programmas
2007.–2013. gadam pasākuma aktivitātes 413 „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu īstenošanu Kalsnavas
un Bērzaunes pagastos.
Kalsnavas pagastā tiek realizēts projekts „Kultūras
nama rekonstrukcijas Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā” ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000004.
Projekta mērķis: Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciema kultūras nama rekonstrukcija, kas nodrošinātu kultūras nama darbību un pieejamību visiem Kalsnavas pagasta iedzīvotājiem.
Projekta īstenošanas termiņš: 2012. gada 2. marta līdz 2013.
gada 25. jūnijam.
Pašlaik projekta ietvaros notiek tehniskā projekta izstrāde, pēc
tam projekta ietvaros paredzēts veikt iepirkuma procedūru būvdarbiem un rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu, kā arī slēgt autor
uzraudzības un būvuzraudzības pakalpojumu līgumus.
Bērzaunes pagastā tiek realizēts projekts „Sporta spēļu laukuma izveide Bērzaunē” ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000007.
Projekta mērķis: Izveidot un labiekārtot sporta spēļu aktivitātēm laukumu Bērzaunē, paplašinot skolnieku fiziskās aktivitātes
un palielinot bez maksas aktīvās atpūtas iespējas visām iedzīvotāju grupām, veicinot veselīgu, drošu dzīves veidu un lietderīgu
brīvā laika pavadīšanu sabiedrībai.
Projekta īstenošanas termiņš: 2012. gada 2. marta līdz 2013.
gada 25. jūnijam.
Pašlaik projekta ietvaros notiek būvdarbi, kā rezultātā tiks izveidots sporta laukums. Vēl projekta ietvaros paredzēts iegādāties
sporta aprīkojumu un veikt labiekārtošanas darbus.
Būvdarbus veic SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, aprīkojumu paredzēts iegādāties no SIA ”Ksil Baltic”, SIA „BG projekti” un SIA „689”.
Sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienesta Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai Lauku
attīstības programmas atbalstu ir īstenojusi pasākuma „Lauku
ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projektu „Kultūras pieminekļa „Dzelzavas pils” logu vienkāršotā renovācija”.
Projekta mērķis: renovēt esošos „Dzelzava pils” logus, saglabājot kultūrvēsturiskās ēkas nozīmi.
Projekta ietvaros pieejamais finansējums: Lauku atbalsta
dienesta – LVL 7424,41 un Madonas novada pašvaldības – LVL
18601,87 apmērā.
Projekta ietvaros veikta Kultūras pieminekļa „Dzelzavas pils”
iekšējo un ārējo logu vienkāršotā renovācija. Ņemot vērā, ka projekta īstenošanas termiņš ir no 2010. gada 1. oktobra līdz 2012.
gada 30. oktobrim, darbi šobrīd ir pabeigti un kultūras pieminekļa
„Dzelzavas pils” ēkas logi ir ieguvuši jaunu vizuālo izskatu un saglabājuši savu kultūrvēsturisko eksistenci.
Vienkāršotās renovācijas darbus ārējiem logiem veica SIA
„Ugāles ērģeļbūvnieks”, iekšējiem logiem SIA „RCI Gulbene”,
būvuzraudzību – Skaidrīte Zepa.

Sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste
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Uzņēmējdarbība

Izveidota uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa

P

ar nepieciešamību uzlabot pašvaldības komunikāciju ar uzņēmējiem Madonas novadā tika runāts jau
sen. Uzņēmēji pašvaldībai pārmeta nepietiekamu vietējo uzņēmēju
interešu lobēšanu, savukārt dome
aicināja uzņēmējus nebūt kūtriem
un pašiem nākt klajā ar saviem ieteikumiem. Sekojot citu pašvaldību piemēram, pēc plašām diskusijām Madonas novada pašvaldība
ir izveidojusi Uzņēmējdarbības
atbalsta un attīstības nodaļu. Ir
apritējis mēnesis, kopš jaunizveidotā nodaļa uzsākusi darbu. Kā
Madonā turpmāk veiksies pašvaldības un uzņēmēju sadarbībā,
laiks rādīs, taču šobrīd priecē tas,
ka šajā jomā sperti pirmie konkrētas rīcības soļi.

Nodaļas vadītājs ar
melno jostu
Konkursa rezultātā par nodaļas vadītāju apstiprināja Romānu
Hačatrjanu. Romānam ir 25 gadi,
un viņš pašlaik ir jaunākais
nodaļas vadītājs Madonas novada pašvaldībā.
Līdz 6. klasei mācījies
Ļaudonas vidusskolā, pēc tam ģimene
pārcēlusies uz Madonu, un Romāns
pabeidzis Madonas
Valsts
ģimnāziju.
Studējis Latvijas Universitātē Starptautiskās
ekonomiskās attiecības, pēc
studijām strādājis A/S Swedbank
Nomaksas nodaļā, bet no 2010.
gada darbojies privātā biznesā.
Bez darba pašvaldībā Romāns nodarbojos arī ar medus ražošanu.
Brīvajā laikā viņam patīkot
viss, kas saistīts ar aktīvo atpūtu – ceļot, braukt ar riteni, spēlēt
tenisu, piedalīties piedzīvojumu
sacensībās. Romāns aizraujas ar
cīņu sportiem. Lai arī šobrīd gan
aktīvu darbību pārtraucis, bet
ir ieguvis melno josta karatē un
pirms kāda laika trenējies arī boksā. Patīk viss, kas saistīts ar aktīvo atpūtu – ceļot, braukt ar riteni,
spēlēt tenisu, piedalīties piedzīvojumu sacensībās.
Jautāts par latviešiem neierasto uzvārdu, Romāns norāda uz
armēņiem: „Uzvārds man ir no
Armēnijas. Vectēvs no tēva puses
ir armēnis. Pats gan armēniski nezinu ne vārda un tur bijis arī diemžēl neesmu, bet saknes tur esot!”

misks, atbilstošs manam raksturam un interesēm. Līdz šim gūtā
pieredze gan tūrisma uzņēmējdarbībā, gan valsts uzņēmuma
pārvaldē ir pozitīvs aspekts ideju
ģenerēšanai par uzņēmējdarbības
atbalstu un attīstību novadā.”

Uzņēmēja viedoklis

Prioritāte – veidot
tiltu starp pašvaldību
un uzņēmējiem
Romāns uzsver, ka nodaļas
darbs tiks vērsts uz uzņēmēju un
pašvaldības savstarpēju sadarbību: „Nodaļas prioritāte ir veidot
tiltu starp Madonas novada domi
un Madonas novada uzņēmējiem.
Uzmanību vērsīsim uz to, lai palielinātu uzņēmumu skaitu novadā,
kā arī sekmīgi palīdzētu attīstīties jau esošajiem uzņēmumiem.”
Pirmajās darbības nedēļās nodaļa
ir apzinājusi tos resursus, kas ir
pašvaldības rīcībā, lai atbalstītu
vietējos uzņēmumus. Lai piesaistītu jaunus investorus un palīdzētu meklēt eksporta tirgus jau
esošajiem ražotājiem, ir jāveicina
sadarbība ar valsts iestādēm,
piemēram, LIAA (Latvijas
Investīciju
Attīstības
aģentūra). Notikušas
pirmās auglīgās tikšanās ar lieltirgotājiem par novada pārtikas ražotāju preču
tirdzniecību. „Strādājam arī pie kopējām
mārketinga
aktivitātēm, lai palīdzētu mūsu
vietējiem ražotājiem būt atpazīstamiem gan novadā, gan ārpus
tā,” nodaļas darbu atspoguļo Romāns. Jau drīzumā tiks rīkotas
gan tikšanās ar uzņēmējiem, gan
izstādes un forumi. Viens no mērķiem ir veidot nodaļu kā “vienas
pieturas aģentūru’’ uzņēmējiem,
lai mūsu nodaļa varētu uzņēmējiem piedāvāt palīdzību jautājumu
risināšanā ar citām pašvaldības
iestādēm vai nodaļām.

Uzņēm
ēji –
dome

Sēdēt aiz
rakstāmgalda nav
sapņu darbs
Uzņēmējdarbības nodaļā šobrīd ir divas štata vietas. Bez vadītāja konkursa kārtībā tika pieņemta arī Ilze Vogina. Jautāts,
kāpēc nolēma piedalīties konkursā, Romāns ir sapratis, ka viņam
ir, ko piedāvāt: „Ieraugot sludinājumu laikrakstā, sapratu, ka man
ir diezgan daudz ideju par to, ko
vajadzētu darīt, lai uzlabotu uzņēmējdarbības vidi Madonas novadā.
Lai gan strādāt administratīvajās
struktūrās noteikti nav mans sapņu darbs, tomēr uzskatu, ka tieši
šis amats un pienākumi ir man
piemēroti, jo darbs ir pietiekami
dinamisks un izaicinājumu pilns.
Jauno amatu kā aizraujošu uztver
arī Ilze: „Darbam nodaļā pieteicos,
jo darbs likās interesants, dina-

Paveikti konkrēti
darbi
Vērtējot aizvadītajā mēnesī padarīto, Romāns un Ilze uzskata,
ka ir lietas, kas izdarītas: „Esam
izanalizējuši datu bāzes un, sadalot pa darbības nozarēm, uzskaitījuši uzņēmumus, kas strādā Madonas novadā. Ir panākta
vienošanās ar SIA “MAXIMA
Latvija’’ par Madonas novada lielāko pārtikas ražotāju sortimenta
palielināšanu Madonas veikalos,
turpmāk mērķis ir panākt arī
mazo ražotāju ienākšanu lielveikalos, kā arī vienoties ar RIMI.
Nodaļa ir arī uzsākusi aktīvu
sadarbību ar LIAA. Jau tuvākajā laikā tiks noslēgts sadarbības
līgums. Esam jau piedāvājuši
Madonas novadu kā potenciālu
investīciju vietu LIAA sadarbības
partneriem. Izstrādes procesā ir
pašvaldības pakalpojumu apraksti, kas palīdzēs uzņēmējam viegli
saprast, kur jāgriežas un kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu
vajadzīgo atļauju izziņu, kā arī cik
ilgu laiku tas process aizņems.”

Ar iepriekš
neparedzētām
grūtībām nav
saskārušies
Jautāti, vai aizvadītajās nedēļas nav saskārušies ar kādām ne-

Romāns Hačatrjans ir aktīvās atpūtas piekritējs. Attēlā (centrā) – vienā no
ceļojumiem.
Foto no personiskā arhīva

paredzētām grūtībām, jaunie speciālisti ir optimistiski: „Ir dažas
lietas, kuras vajadzētu uzlabot
novada domes darbā un uzņēmēju attieksmē pret valsts pārvaldes struktūrām. Tas attiecas
gan uz informācijas apmaiņu,
gan attieksmi pret uzņēmējiem
un otrādi. Jāsaprot, ka tikai abpusēji sadarbojoties ir iespējama

strādi. Ir loģiski un pareizi, ka
izmantojam novadā pieejamos
resursus (zemi un mežus), bet
jāskatās arī uz ilgtermiņa attīstību. Manuprāt, tā ir iespējama, ja
uzņēmēji sapratīs, ka ir jāveido
kooperatīvi un jāapvienojas, lai
spētu sekmīgāk meklēt lētākas
izejvielas un labākus noieta tirgus saviem produktiem. Mums

Uzmanību vērsīsim uz to, lai
palielinātu uzņēmumu skaitu
novadā, kā arī sekmīgi palīdzētu
attīstīties jau esošajiem
uzņēmumiem.
sekmīga attīstība. Bet tāpēc jau
ir izveidota šī nodaļa, lai sadarbība būtu labāka un efektīvāka.
Principā nevarētu teikt, ka esam
sastapušies ar nepārvaramiem
šķēršļiem vai problēmām. Ir
pozitīva attieksme par nodaļas
izveidi gan no uzņēmējiem, gan
no pašvaldības. Prieks par tiem
uzņēmējiem, kas paši interesējas
par nodaļas darbu un mērķiem,
kā arī piedāvā savu palīdzību informācijas apmaiņā.”

Uzņēmējiem vairāk
jākooperējas
Savulaik Juris Jātnieks, raksturojot, kādi ir Madonas apkārtnes ļaudis, minēja vietējo
„etnisko savrupību”. Arī uzņēmējdarbībā būtu vajadzīga aktīvāka savstarpēja sadarbošanās.
„Mēs neesam novads, ar kuru
saistās kāds valsts mēroga uzņēmums. Bet ir pietiekami daudz
vidēju uzņēmumu, kas sekmīgi
strādā ar pietiekami lielu apgrozījumu. Mūsu novada uzņēmējdarbība pārsvarā ir orientēta
uz lauksaimniecību vai kokap-

novadā ir arī pozitīvi kooperatīvu piemēri un tiem ir jāseko,”
uzskata Romāns.

Aicina izteikt
viedokļus un idejas
Lai izveidotos sadarbība, ir
vajadzīgas divas puses. Pašvaldības vārdā Romāns aicina novada
uzņēmējus aktīvāk piedalīties
Madonas novada procesos. Piemēram, iepazīties ar Madonas
novada attīstības programmu
2013. – 2020. gadam un laikā līdz
23. septembrim apdomāt un izteikt savas idejas par novada attīstību. Iepazīties ar programmu
var gan mājaslapā www.madona.
lv, gan atnākot uz pašvaldību.
Šī ir lieliska iespēja ielikt savas
idejas Madonas novada attīstībā. Un jāatzīst, ka pašvaldībai ir
vajadzīgs arī uzņēmēju viedoklis
un redzējums par novada attīstību. Gaidīsim arī uzņēmējus
mūsu nodaļā ar viedokļiem par
to, ko vajadzētu uzlabot un attīstīt!
Dzintra Stradiņa

Novada lielākā nodokļu
maksātāja – Kokapstrādes
grupas – līdzīpašniece Agita
Kalniņa:
Kā uzņēmēja no jaunizveidotās Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas sagaidu dažādas
informācijas apkopojumu –
piemēram, cik un kādi uzņēmumi novadā nodarbojas ar
kokapstrādi, kāda ir katra uzņēmuma specifika, jauda. Kad
šāda informācija apkopota, uzņēmējiem būtu vieglāk sadarboties jau savā starpā, rastos
idejas par brīvajām vietām tirgū. Piemēram, Nordea banka
sadarbojas ar dažām zemnieku
saimniecībām, dodot iespēju
darbiniekiem centralizēti iegādāties zināmas izcelsmes pārtiku – piemēram, vai Madonas
novadā ir zemnieki, kas varētu
piegādāt labus dārzeņus, gaļu,
olas SIA „Latvāņi” darbiniekiem? Es nezinu, bet labprāt
uzzinātu.
Otrkārt, jārīko tikšanās.
Jābūt sanāksmēm gan nozarē
strādājošo starpā, gan ar iestāžu, organizāciju pārstāvjiem.
Protams, šādas tikšanās jau ir
iespējamas, tomēr būtu nepieciešamas vēl un specifiskākas.
Piemēram, ar pašvaldības Attīstības nodaļu, lai saprastu,
kas paredzēts tuvākajos gados, kādi iepirkumi paredzēti
pašvaldībā. Vēl ar sabiedriskā
transporta organizētājiem, par
iespējām cilvēkiem nokļūt darbā, ar slimnīcas pārstāvjiem
par iespēju uzlabot strādājošo
veselības aprūpi, ar apdrošināšanas kompānijām, par
iespēju apdrošināt riskus un
par apdrošināšanas risku būt
neapdrošinātam, ar skolu pārstāvjiem par izglītības līmeni
un specifiku, ar kultūras dzīves organizētājiem par iespēju
organizēt uzņēmumu pasākumus (piemēram, kokapstrādātāju svētki!)
Nodaļas speciālisti varētu
strādāt arī pie mūsu novada
preču, pakalpojumu reklāmas,
informācijas izplatīšanas, organizējot izstāžu stendus,
veidojot reklāmas bukletus,
ievietojot aktuālo informāciju
mājas lapā.
Nepieciešama centralizēta
sadarbība ar asociācijām un
fondiem. Piemēram, meklējot
internetā googlē asociācijas,
tiek piedāvāta informācija par
neskaitāmām apvienībām, tāpat biedrībām. Ir zināms apjukums, kur vajadzētu, kur
nevajadzētu iesaistīties. Ja
Uzņēmējdarbības nodaļai būtu
iespējams vismaz apzināt, ko
katra asociācija dara, saņemt
jaunumus no tām un izfiltrēt
svarīgāko, būtu labi.
Protams, arī tie darbi, kas
pašlaik tiek darīti – telpu, zemju apzināšana, investoru piesaiste (lai gan ar investoriem
jābūt ļoti uzmanīgiem, jo nereti tie rada konkurenci, kuras
rezultātā 5 mazu veikalu vietā
rodas viens liels. Tajā dienā,
kad lielais investors beidz savu
darbību, neliels pagasts var palikt bez neviena veikala, kā arī
ticības saviem spēkiem. Šāda
situācija radusies Zviedrijas
pilsētiņās, no kurām aizvāktas
celulozes rūpnīcas). Lai veicas!

