
Nr. 1 (52)2016. gada februāris

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

30. janvārī svinīgā gaisotnē Sarkaņu pagasta tautas 
namā „Kalnagravas” tika aizvadīts ikgadējais pasākums 
„Sporta laureāts 2015”, kurā tika godināti Madonas 
novada un Madonas Bērnu un jaunatnes skolas sportisti 
un sportistes, kā arī treneri un treneres. 

Sporta laureāts 2015 
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Godināti Madonas novada sportisti, treneri, sporta dzīves atbalstītāji un popularizētāji.

Madona  
šogad  
svinēs savu  
90. jubileju 

Madonā gaidāmi daudz  
un dažādi kultūras,  
sporta un atpūtas 
pasākumi visa gada 
garumā. Par pilsētas 
labiekārtošanas  
plāniem stāsta  
pilsētas pārvaldnieks  
Guntis Ķeveris.

Šogad sakārtosim Mīlestības 
graviņu, kā arī dīķi un tā 
apkārtni. Daļa koku, kas aug 
Mīlestības graviņā ir jāizzāģē, 
tāpat jāizveido apgaismojums un 
jāizvieto soliņi. Graviņa atrodas 
pilsētas centrā, vēlamies, lai 
tā priecē gan madoniešus, gan 
viesus. Jāpabeidz arī bērnu 
parciņa labiekārtošana. Tiek 
domāts arī par apstādījumu 
veidošanu, kā arī papildus 
soliņu izvietošanu pilsētā. Pie 
visiem soliņiem tiks uzstādītas 
atkritumu tvertnes.

Vēl viena ideja, ko vēlamies 
īstenot, – vecās strūklakas vietā 
pie Madonas bibliotēkas izveidot 
lielizmēra saules pulksteni. 
Tas būtu interesants vides un 
tūrisma apskates objekts.

Pludmales volejbols pie 
mums ir cieņā, tāpēc plānā ir 
izveidot vēl vienu pludmales 
volejbola laukumu pie karjera 
atpūtas vietas. Vajadzīgs 
arī elektrības pieslēgums, 
lai, piemēram, notiekošās 
sacensības varētu komentēt 
pa mikrofonu. Būtu jāsakārto 
ģērbtuves, tualetes, ugunskura 
vietas. Šī teritorija iepriekš bija 
Latvijas Valsts mežu īpašumā, 
taču esam sākuši pārņemšanas 
procesu, un tā būs pašvaldības 
teritorija. 

Sporto arvien vairāk cilvēku, 
tāpēc sporta infrastruktūra 
kļūst arvien būtiskāka, 
cilvēkiem jādod iespēja 
darboties. Ja izdosies piesaistīt 
kādu projektu finansējumu, 
tad pilsētā izveidosim 
āra trenažieru laukumus 
pieaugušajiem. 

EDītE MiĶELSOnE

Sveikti tika sportisti un spor-
tistes, kas aizvadītajā gadā, pie-
daloties starptautiskās sacen-
sībās, Madonas novada vārdu 
nesuši pasaulē. Tāpat sveikti ti-
ka Madonas novada sporta dzī-
ves atbalstītāji, attīstītāji un po-
pularizētāji, pagastu pārvaldes, 
ilggadējie Madonas novada pār-
stāvji sportā, kā arī cilvēki ar 
īpašām vajadzībām.

Īpaši emocionāls izvērtās pie-
miņas brīdis pērn aizsaulē aiz-
gājušajiem novada sportistiem 
– dambretistei Ainai Iva-
novai un hokejistam 
Salvim Stradiņam.

Lai noteiktu ga-
da sportistu, sportisti, 
treneri, sporta spēļu 
komandu, populārā-
ko sporta veidu un 
nozīmīgāko pasāku-
mu 2015. gadā, Ma-
donas novada pašval-
dība rīkoja iedzīvotāju 
interneta balso-
jumu „Gada 

balva sportā”. 
Nominācijā Gada sportists 

uzvaru izcīnīja spēkavīrs Didzis 
Zariņš, kas sevi pierādījis kā Lat-
vijā, tā ārpus dzimtenes robe-
žām. Didzis ir Latvijas čempions 
un rekordists starp spēkavīriem, 
kā arī izcīnījis 2. vietu Bavarian 
Strongmen Challenge čempionā-
tā spēkavīriem.

Gada sportistes tituls pie-
šķirts Ieviņai Liģerei, kura ir 
Latvijas rekordiste spēka trīscī-

ņā, kā arī ieguvusi 2. 
vietu Eiropas čem-

pionātā klasis-
kajā spēka trīs-
cīņā.

Par Gada 
treneri balsoju-
ma dalībnieki 
atzinuši Mado-
nas Bērnu un 
jaunatnes spor-

ta skolas viegl-
atlētikas treneri 

Anitu Krauklīti. 
Gada sporta 
spēļu koman-

das tituls 

šogad volejbola komandai „Mado-
na”, kas pērn izcīnīja 3. vietu 
Latvijas čempionāta 1. līgā. 
Par populārāko sporta vei-
du novadā, ar krietnu balsu 
pārsvaru, balsotāji atzinu-
ši volejbolu, aiz tā atstājot 
distanču slēpošanu un mo-
tosportu. Savukārt par Ga-
da nozīmīgāko sporta pasā-
kumu novadā ar pāris balsu 
pārsvaru pār Monster Energy 
superkausu motokrosā titulēts 
Pasaules kausa rollerslēpošanā 
2. posms, kas aizvadītā gada jūli-
jā norisinājās Madonā.

Ar plašāku informāci-
ju par apbalvotajiem 
iespējams iepa-
zīties www.
madona.lv  
sadaļā 
Sports.

Latvijas bitalona federācijas prezidente Baiba Broka (vidū) kopā ar 
Madonas BJSS audzēkņiem. 

Tituls Gada sportists un Gada sportiste piešķirts Didzim Zariņam un Ieviņai Liģerei.
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Ošupes pagastā

Nolemj iesniegt pro-
jekta iesniegumu 
„Pašvaldības nozīmes 

koplietošanas grāvja 423523:01 
pārbūve Madonas novada Ošupes  
pagastā” ELFLA organizētā at-
klātā projektu konkursā 4. „In-
vestīcijas materiālajos aktīvos” 
ietvaros 4.3. apakšpasākumā 
„Atbalsts ieguldījumiem lauk-
saimniecības un mežsaimniecī-
bas infrastruktūras attīstībā”, 
otrās kārtas ietvaros ar projek-
ta kopējām attiecināmām izmak-
sām EUR 173093,10. 

Nodrošināt projekta līdzfi-
nansējuma daļas nodrošināša-
nu 10% apmērā no attiecināma-
jām izmaksām – EUR 14533,31 
apmērā. Pēc projekta iesniegu-
ma apstiprināšanas un iepirku-
ma veikšanas ņemt aizņēmu-
mu Valsts kasē vai komercbankā 
priekšfinansējuma nodrošināša-
nai.

Atbilstoši Ministru Kabineta 
30.09.2014. noteikumiem Nr. 600 
„Kārtība, kādā piešķir valsts un 
Eiropas Savienības atbalstu at-
klātu projektu konkursu veidā 
pasākumam „Ieguldījumi mate-
riālajos aktīvos”” atzīt Madonas 
novada pašvaldību par Atbalsta 
pretendentu, pārējos – par Kop-
projekta dalībniekiem, ar kuriem 
tiks slēgts kopprojekta līgums.

Ūdenssaimniecība 
pagastos

Nolemj nodot AS „Madonas 
ūdens” Praulienas pagasta Vec-
saikavas ciema ūdenssaimniecī-
bas sistēmas pamatlīdzekļus, ie-
guldot šos pamatlīdzekļus AS 
“Madonas ūdens” pamatkapi-
tālā, saskaņā ar atzinumu par 
mantisko ieguldījumu.

Palielināt AS „Madonas 
ūdens” pamatkapitālu par EUR 
473010,00. 

Nosaka, ka AS „Madonas 
ūdens” ūdensapgādes zonā (Ma-
donas pilsēta, Lazdonas, Prau-
lienas, Ļaudonas, Dzelzavas pa-
gasti) un Liezēres, Sarkaņu un 
Ošupes pagastu ūdensapgādes 
zonās, tiem klientiem, kuriem 
nav uzstādīti ūdens patēriņa 
skaitītāji ūdens patēriņa norma 
ir 3 m3 vienam cilvēkam mēne-
sī un 3 m3 vienai  nosacītajai liel-
lopu vienībai mēnesī. Lēmums 
stājas spēkā ar 01.03.2016. Uz-
dod ūdensapgādes pakalpojumu 
sniedzējiem likumdošanā noteik-
tā kārtībā un termiņos informēt 
pakalpojuma saņēmējus par pa-
redzētajām izmaiņām.

Paziņojums par tarifa 
izmaiņām Sarkaņu pagastā

SIA „Sarkaņu komunālais uz-
ņēmums”, reģ. Nr. 45403027648, 
adrese Biksēre,  Sarkaņu pagasts, 
Madonas novads, 2016. gada jan-
vārī Madonas novada pašvaldībā 
iesniedza ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu Sarkaņu 
pagastā tarifa projektu, kas ir ap-

rēķināts saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu ap-
rēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 
veids

Spēkā 
esošais 
tarifs  

(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs  

(bez PVN)

Ūdensapgādes 
pakalpojums

0,94 1,20

Kanalizācijas 
pakalpojums

0,47 1,48

 Piedāvātais tarifs varētu stā-
ties spēkā ar 01.03.2016. 

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar 
investīcijām ERAF projekta “Ma-
donas novada Sarkaņu pagasta 
Biksēres, Sarkaņu un Poļvarkas 
ciemu ūdenssaimniecības attīstī-
ba” ietvaros un izmaksu apjoma 
izmaiņām. 

Iepazīties ar tarifu projek-
tā ietverto vispārpieejamo in-
formāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektu lie-
totājs var darba dienās no plkst. 
9.00 līdz 12.00, iepriekš sazino-
ties ar uzņēmuma SIA „Sarkaņu 
komunālais uzņēmums” valdes 
locekli Rolandu Vēzi, 27839809. 

SIA „Sarkaņu komunālais uz-
ņēmums”, pieaicinot pārstāvi no 
novada administrācijas, rīko sa-
biedrisko apspriešanu ar iedzīvo-
tājiem par paredzamajām tarifa 
izmaiņām: 2016. gada 2. februārī 
plkst. 17.00 Biksērē pagasta pār-
valdes telpās.

Paziņojums par tarifa 
izmaiņām Liezēres pagastā

 
Liezēres pagasta pārval-

de, reģ. Nr. 90000054233, adre-
se “Ozolkalns”, Liezēre, Liezēres 
pagasts, Madonas novads, 2016. 
gada janvārī Madonas novada 
pašvaldībā iesniedza ūdensapgā-
des un kanalizācijas pakalpoju-
mu Liezēres pagastā tarifa pro-
jektu, kas ir aprēķināts saskaņā 
ar Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu tarifu aprēķināšanas metodi-
ku.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 
veids

Spēkā 
esošais 
tarifs  

(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs  

(bez PVN)

Ūdensapgādes 
pakalpojums

1,42 1,20

Kanalizācijas 
pakalpojums

0,85 1,48

 Piedāvātais tarifs varētu stā-
ties spēkā ar 01.03.2016. 

Tarifu izmaiņas ir saistītas 
ar investīcijām ERAF projek-
ta “Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Liezēres pagasta Liezēres un 
Ozolu ciemos” ietvaros un izmak-
su apjoma izmaiņām. 

Iepazīties ar tarifu projek-
tā ietverto vispārpieejamo in-
formāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektu lie-
totājs var darba dienās no plkst. 
8.30 līdz 12.00, iepriekš sazino-
ties ar pagasta pārvaldes vadītā-

ju Viktoru Abramovu, 29458570.
Liezēres pagasta pārvalde, 

pieaicinot pārstāvi no novada 
administrācijas, rīko sabiedris-
ko apspriešanu ar iedzīvotājiem 
par paredzamajām tarifa izmai-
ņām 2016. gada 3. februārī plkst. 
17.00 Liezērē, pagasta pārvaldes 
telpās, plkst. 18.00 Ozolos, pa-
matskolas telpās.

Paziņojums par tarifa 
izmaiņām Ošupes pagastā

 
SIA “Ošupes KU”, vienotais 

reģ. Nr. LV45403004043, juridis-
kā adrese: Skolas iela 10, Degum-
nieki, Ošupes pagasts, Madonas 
novads, LV 4833, 2016. gada jan-
vārī Madonas novada pašvaldībā 
iesniedza ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu Ošupes  
pagasta tarifa projektu, kas ir ap-
rēķināts saskaņā ar Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu tarifu ap-
rēķināšanas metodiku.

Sabiedriskā 
pakalpojuma 
veids

Spēkā 
esošais 
tarifs  

(bez PVN)

Piedāvātais 
tarifs  

(bez PVN)

Ūdensapgādes 
pakalpojums

0,46 1,20

Kanalizācijas 
pakalpojums

0,47 1,48

 
Piedāvātais tarifs varētu stā-

ties spēkā ar 01.03.2016. 
Tarifu izmaiņas ir saistītas 

ar investīcijām ERAF projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu attīstība” ietvaros un izmak-
su apjoma izmaiņām.

 Iepazīties ar tarifu projek-
tā ietverto vispārpieejamo in-
formāciju, kā arī sniegt savus 
priekšlikumus un ieteikumus par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa projektu lie-
totājs var SIA “Ošupes KU” Sko-
las iela 4, Degumnieki, Ošupes 
pagasts, Madonas novads, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00, 
iepriekš sazinoties ar valdes lo-
cekli Martu Nagli, tel. 64829589.

 
Barkavas pagastā

Piekrīt pārņemt Madonas no-
vada pašvaldības īpašumā valsts 
nekustamo īpašumu – ēku (būv-
ju) īpašumu “Rosība”, Barkavas 
pagastā, Madonas novadā, kas at-
rodas uz zemes gabala “Šteiņi” ar 
kadastra Nr. 7044 001 0088. 

Liezēres pagastā

Nolemj iesniegt projekta ie-
sniegumu „Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas grāvju 41495:18 
un 41495:30 atjaunošana Ma-
donas novada Liezēres pagas-
tā” ELFLA organizētā atklātā 
projektu konkursā 4. “Investīci-
jas materiālajos aktīvos” ietva-
ros 4.3. apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimniecī-
bas un mežsaimniecības infra-
struktūras attīstībā”, otrās kār-
tas ietvaros ar projekta kopējām 
attiecināmām izmaksām EUR 
40188,94. Nodrošināt projekta 
līdzfinansējuma daļu 10% apmē-

rā no attiecināmajām izmaksām 
– EUR 4018,89.

Pēc projekta iesnieguma ap-
stiprināšanas un iepirkuma veik-
šanas ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē vai komercbankā priekšfi-
nansējuma nodrošināšanai.

Aronas pagastā

Nolemj pieņemt dāvinājumu, 
SIA “Vītols M” piederošo, Aronas 
pagasta zemesgrāmatu nodalīju-
mā Nr. 100000522184 ierakstīto, 
no nekustamā īpašuma “Viestu-
ri” atdalītu zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 70420060558 
un platību 0,0763 ha un no ne-
kustamā īpašuma  “Viesturi” at-
dalītu zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 70420060559 un 
platību 0,044 ha, kas atrodas Ku-
sā, Aronas pagastā. Uzdod Ju-
ridiskajai nodaļai organizēt ne-
kustamā īpašuma dāvinājuma 
līguma slēgšanu un nekustamā 
īpašuma ierakstīšanu Zemesgrā-
matā uz Madonas novada pašval-
dības vārda.

Praulienas pagastā

Nolemj iesniegt projekta ie-
sniegumu „Pašvaldības nozīmes 
koplietošanas grāvju 423133:07 
un 423133:08 pārbūve Mado-
nas novada Praulienas pagas-
tā” ELFLA organizētā atklātā 
projektu konkursā 4. “Investīci-
jas materiālajos aktīvos” ietva-
ros 4.3. apakšpasākumā “Atbalsts 
ieguldījumiem lauksaimnie-
cības un mežsaimniecības in-
frastruktūras attīstībā”, otrās 
kārtas ietvaros ar projekta ko-
pējām attiecināmām izmaksām 
EUR 175 923,11. Nolemj nodroši-
nāt projekta līdzfinansējuma da-
ļu 10% apmērā no attiecināma-
jām izmaksām – EUR 17 592,31. 
Pēc projekta iesnieguma apstipri-
nāšanas un iepirkuma veikšanas 
ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai 
komercbankā priekšfinansējuma 
nodrošināšanai.

Mārcienas pagastā

Nolemj reorganizēt Mado-
nas novada pašvaldības izglītības 
iestādi “Mārcienas pamatskola” 
par Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādi “Mārcienas sā-
kumskola” pamatizglītības pirmā 
posma (1.–6. klase) un pirmssko-
las izglītības programmu realizē-
šanai ar 2016. gada 1. augustu. 
Izglītības iestādes reorganizāci-
jas procesu uzsākt ar 2016. gada 
15. jūniju un pabeigt līdz 2016. 
gada 29. jūlijam. Nosaka, ka Mār-
cienas sākumskola ir Mārcienas 
pamatskolas izglītības program-
mu, funkciju, tiesību, saistību, fi-
nanšu līdzekļu, mantas, lietvedī-
bas un arhīva pārņēmēja. Uzdod 
Madonas novada Mārcienas pa-
gasta pārvaldes vadītājai I. Māl-
niecei pēc šī lēmuma stāšanās 
spēkā normatīvajos aktos pare-
dzētajā kārtībā un termiņos brī-
dināt Mārcienas pamatskolas di-
rektori par izglītības iestādes 
reorganizāciju. Uzdod Mārcienas 

pamatskolas direktorei A. Gudrī-
tei pēc šī lēmuma stāšanās spē-
kā normatīvajos aktos paredzē-
tajā kārtībā un termiņos brīdināt 
Mārcienas pamatskolas pedago-
gus un darbiniekus par izglītības 
iestādes reorganizāciju un izmai-
ņām darba tiesiskajās attiecībās; 
līdz 2016. gada 1. martam rakst-
veidā informēt skolēnu vecākus 
par pamatskolas reorganizāciju; 
līdz 2016. gada 25. aprīlim nodro-
šināt informācijas sagatavošanu 
par 6. klases skolēnu vecāku iz-
vēlēto Madonas novada izglītības 
iestādi savu bērnu turpmākai iz-
glītošanai; līdz 2016. gada 1. sep-
tembrim nodrošināt izglītības 
iestādes normatīvo dokumentu 
aktualizēšanu, izstrādi un apstip-
rināšanu atbilstoši reorganizē-
tās izglītības iestādes statusam. 
Uzdod Madonas novada pašval-
dības Izglītības nodaļas vadītājai  
S. Seržānei lēmumu par Mārcie-
nas pamatskolas reorganizāciju 
saskaņot ar Izglītības un zināt-
nes ministriju. Lēmums stājas 
spēkā pēc saskaņošanas ar Iz-
glītības un zinātnes ministriju. 
Kontroli par lēmuma izpildi uz-
dot Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektoram Ā. Vilšķērstam.

Atļauj iegūt derīgos 
izrakteņus 

Nolemj izsniegt SIA „Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums” 
bieži sastopamo derīgo izrak-
teņu ieguves atļauju smilts-
grants un smilts ieguvei atrad-
nē „Saules iela”, kas atrodas uz 
SIA „Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” piederošiem nekusta-
majiem īpašumiem „Saules ie-
la 65D” zemesgabalā ar kadastra 
Nr. 70010011377 un „Saules ie-
la 71A” zemesgabalā ar kadastra 
Nr. 70010011376 Madonas pilsē-
tā.

Veic grozījumus lēmumā 
“Par medību tiesību nomas 
izsoles paraugnolikuma 
apstiprināšanu”

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
28.04.2011. lēmumā “Par medību 
tiesību nomas izsoles paraugnoli-
kuma apstiprināšanu” (protokols 
Nr. 9, 50. p.):

1. Izteikt nolikuma 13.19.
apakšpunktu sekojošā redakcijā: 

“13.19. Ja izsoles dalībnieks, 
kurš nosolīja augstāko maksu, 
atteicies no nomas līguma slēgša-
nas, tad nomas tiesības tiek pie-
dāvāts tam izsoles dalībniekam, 
kurš nosolīja nākamo augstāko 
cenu. Dalībnieks, kurš nosolījis 
nākamo augstāko cenu, savu no-
solīto maksu samaksā ne vēlāk 
kā septiņu darba dienu laikā pēc 
paziņojuma saņemšanas, mak-
su samaksājot attiecīgās pagasta 
pārvaldes kontā vai kasē, un pēc 
samaksas veikšanas šajā punktā 
minētajā termiņā ierodas pagasta 
pārvaldē noslēgt medību tiesību 
nomas līgumu. Samaksas neveik-
šana tiks uzskatīta par dalībnie-

Madonas novada pašvaldības  
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ka atteikšanos no medību tiesību 
nomas līguma slēgšanas. 

 Medību tiesību piedāvāšana 
(no augstākās nosolītās summas 
uz zemāko summu) notiek, līdz 
kāds no izsoles dalībniekiem ie-
gūst medību tiesības, samaksājot 
savu nosolīto maksu un noslēdzot 
nomas līgumu. Termiņi samaksai 
un līguma noslēgšanai ir tādi pa-
ši. Komisija pēc nomas līguma 
parakstīšanas publicē attiecīgu 
informāciju pašvaldības mājasla-
pā internetā.”

2. Izteikt nolikuma 13.20. 
apakšpunktu sekojošā redakcijā:

„10.20. Ja konkrētajā medību 
tiesību izsolē neviens no izsoles 
dalībniekiem nesamaksā savu no-
solīto augstāko maksu un neno-
slēdz nomas līgumu, tad izsoles 
komisija var rīkot atkārtotu me-
dību tiesību izsoli. Uz atkārtoto 
izsoli aicina visus iespējamos pre-
tendentus. Lai pretendents varē-
tu piedalīties izsolē, tas samaksā 
nodrošinājumu 10% (desmit pro-
centu) apmērā no pirmajā izsolē 
nosolītās augstākās summas, no-
drošinājumu ieskaitot attiecīgās 
pagasta pārvaldes kontā vai ie-
maksājot kasē. 

 Ar izsoles dalībnieku, kurš 
nosolījis augstāko summu, tiek 
slēgts medību tiesību nomas lī-
gums un nodrošinājums tiek ie-
skaitīts izsoles dalībnieka no-
solītajā maksā. Dalībnieks savu 
nosolīto maksu samaksā ne vē-
lāk kā septiņu darba dienu laikā 
pēc izsoles dienas, maksu samak-
sājot attiecīgās pagasta pārvaldes 
kontā vai kasē, un pēc samaksas 
veikšanas šajā punktā minētajā 
termiņā ierodas pagasta pārvaldē 
noslēgt medību tiesību nomas lī-
gumu. Samaksas neveikšana tiks 
uzskatīta par dalībnieka atteik-
šanos no medību tiesību nomas 
līguma slēgšanas. Šādā gadījumā 
izsoles dalībnieks zaudē nodroši-
nājumu un tas izsoles dalībnie-
kam netiek atmaksāts.

 Ja izsoles dalībnieks, kurš no-
solīja augstāko maksu, atteicies 
no nomas līguma slēgšanas, tad 
nomas tiesības tiek piedāvāts tam 
izsoles dalībniekam, kurš nosolī-
ja nākamo augstāko cenu. Dalīb-
nieks, kurš nosolījis nākamo aug-
stāko cenu, savu nosolīto maksu, 
kur nodrošinājums tiek ieskaitīta 
izsoles dalībnieka nosolītajā mak-
sā, samaksā ne vēlāk kā septiņu 
darba dienu laikā pēc paziņoju-
ma saņemšanas, maksu samak-
sājot attiecīgās pagasta pārvaldes 
kontā vai kasē, un pēc samaksas 
veikšanas šajā punktā minētajā 
termiņā ierodas pagasta pārvaldē 
noslēgt medību tiesību nomas lī-
gumu. Samaksas neveikšana tiks 
uzskatīta par dalībnieka atteikša-
nos no medību tiesību nomas lī-
guma slēgšanas. Šādā gadījumā 
izsoles dalībnieks zaudē nodro-
šinājumu un tas izsoles dalībnie-
kam netiek atmaksāts.

Medību tiesību piedāvāšana 
(no augstākās nosolītās summas 
uz zemāko summu) notiek līdz 
kāds no izsoles dalībniekiem ie-
gūst medību tiesības, samaksājot 
savu nosolīto maksu un noslēdzot 
nomas līgumu. Uz visiem izsoles 
dalībniekiem attiecas šajā pun-
ktā minētais par nodrošinājuma 
ieskaitīšanu samaksā un nodroši-
nājuma zaudēšanu. 

Nodrošinājums tiek atmak-
sāts pēc tam, kad pagasta pārval-
de ir noslēgusi medību tiesību lī-

gumu. Izsoles dalībnieks norāda 
veidu, kādā tas vēlas saņemt sa-
maksāto nodrošinājuma summu.  

Komisija pēc nomas līguma 
parakstīšanas publicē attiecīgu 
informāciju pašvaldības mājasla-
pā internetā.”

Vēlas aizliegt rūpniecisko 
zveju Sāvienas ezerā 

Nolemj lūgt valsts zinātnis-
ko institūtu „Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts” izvērtēt ie-
spēju pilnībā aizliegt rūpniecis-
ko zveju Sāvienas ezerā Madonas 
novadā.

Veic papildinājumus 
“Sporta un atpūtas bāze 
“Smeceres sils”” maksas 
pakalpojumos

Izdara papildinājumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
28.11.2013. lēmumā Nr. 768 (pro-
tokols Nr. 26, 29. p.) „Maksas pa-
kalpojumi un samaksas apjomi 
Madonas novada pašvaldības do-
mes izveidotajās iestādēs Ma-
donas pilsētā” Madonas novada 
pašvaldības iestādes “Sporta un 
atpūtas bāze „Smeceres sils””:

15.27. Maksa par guļbūves at-
pūtas mājas nomu laikā no 19.02. 
– 25.02.2017. ir 132,23 EUR dien-
naktī bez PVN, 160,00 EUR dien-
naktī, ieskaitot 21% PVN.

Konkurss  
“Madona var labāk!” 

Apstiprina biznesa ideju kon-
kursa “Madona var labāk!” pro-
jektu līdzfinansēšanas 2016. gada 
nolikumu.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Nolikums nosaka kārtī-
bu kādā tiek piešķirts Madonas 
novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) līdzfinansējums Ma-
donas novadā reģistrēto mazo un 
vidējo komercsabiedrību (turp-
māk – MVK) projektiem uzņē-
mējdarbības attīstībai un fizisko 
personu projektiem uzņēmējdar-
bības uzsākšanai biznesa ideju 
konkursa „Madona var labāk!” 
ietvaros.

1.2. Pašvaldības līdzfinansēju-
mu piešķir uzņēmumiem (Sabied-
rība ar ierobežotu atbildību, Indi-
viduālais komersants, Zemnieku 
saimniecība) un fiziskām perso-
nām, kuras ir gatavas uzsākt ko-
mercdarbību, reģistrējot uzņēmu-
mu, ja biznesa idejas pieteikuma 
izvērtēšanas rezultātā iegūs fi-
nansējumu uzņēmējdarbības at-
balstam.

1.3. Līdzfinansējumu uzņē-
mumu un fizisko personu projek-
tiem finansē no Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļas 2016. 
gada budžeta līdzekļiem. Kopē-
jais Pašvaldības piešķirtais finan-
sējums ir EUR 40000.

1.4. Konkursa mērķis ir sniegt 
Pašvaldības atbalstu uzņēmumu 
un fizisko personu projektiem, 
kas tiks realizēti Madonas nova-
dā līdz 2017. gada 30. jūnijam.

1.5. Šā mērķa īstenošanai Paš-
valdība piešķir līdzfinansējumu 
uzņēmumu un fizisko personu 
projektiem, kas paredz:

1.5.1. jaunu darbavietu radī-
šanu; 

1.5.2. jaunu produktu, pakal-
pojumu veidošanu;

1.5.3. atbalstu projektiem, ku-
riem jau piesaistīts vai tiek plānots 
piesaistīt papildus finansējumu 
(ES finansējums, kredīta līdzekļi, 
citas piesaistītās investīcijas);

1.5.6. komercdarbības attīstī-
bu ar tiešām eksporta pazīmēm.

1.6. Līdzfinansējumu nepie-
šķir projektiem, kas saistīti ar 
starpnieciskiem darījumiem, ne-
kustamā īpašuma pirkšanu un 
pārdošanu.

1.7. Konkursa nolikumu ap-
stiprina Madonas novada dome.

1.8. Projektu pieteikumus iz-
vērtē un lēmumu par Pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanu 
pieņem vērtēšanas pastāvīgā ko-
misija vismaz 5 locekļu sastāvā – 
pašvaldības pārstāvji, uzņēmēji 
un pieaicinātie nozares eksperti.

1.9. Tiesības piedalīties kon-
kursā par Pašvaldības līdzfinan-
sējuma saņemšanu „Madona var 
labāk!” ietvaros ir komercsabied-
rībai, kas atbilst šādiem kritēri-
jiem:

1.9.1. komercsabied-
rība atbilst MVK ka-
tegorijas nosacīju-
miem (nolikuma 1.2. 
punkts);

1.9.2. komercsa-
biedrība ir reģistrēta 
LR Uzņēmumu reģis-
tra komercreģistrā ar ju-
ridisko adresi Madonas no-
vadā un savu faktisko darbību 
veic Madonas novada teritorijā;

1.10. Uz Pašvaldības līdzfi-
nansējumu nevar pretendēt ko-
mercsabiedrība:

1.10.1. kas tiek likvidēta, pa-
sludināta par maksātnespējīgu, 
uzsākts tiesiskās aizsardzības 
process, tās saimnieciskās darbī-
ba ir apturēta vai pārtraukta, vai 
ir uzsākta tiesvedība par komerc-
darbības bankrotu;

1.10.2. kas nav samaksājusi 
nodokļus un citus valsts vai paš-
valdības noteiktos obligātos mak-
sājumus pilnā apmērā un noteik-
tajos termiņos;

1.10.3. pret kuru ir tikuši pie-
mēroti Krimināllikumā noteiktie 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

1.11. Uz Pašvaldības līdzfi-
nansējumu var pretendēt fiziska 
persona, kas ir gatava reģistrēt 
uzņēmumu un attīstīt uzņēmēj-
darbību Madonas novadā, sava 
pieteiktā projekta ietvaros.

 1.12. Vienas komercsabiedrī-
bas vai fiziskas personas vienam 
projektam maksimāli pieļauja-
mais Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir EUR 4000. Viena ko-
mercsabiedrība vai fiziska perso-
na konkursa kārtībā var saņemt 
Pašvaldības līdzfinansējumu vie-
nam projektam izsludinātajā 
konkursā viena gada ietvaros.

1.13. Finansējumu virs 2000 
EUR var saņemt tie uzņēmumi, 
kuri 6 mēnešu laikā pēc finansē-
juma saņemšanas ir radījuši vis-
maz 1 pilnas slodzes darbavietu, 
kā arī nodrošina līdzfinansējumu 
20% apmērā no projekta kopējām 
izmaksām. 

1.14. Attiecināmās izmaksas: 
palīg-iekārtu, materiālu, instru-
mentu, informācijas un telekomu-
nikāciju tehnoloģiju iegāde (t.sk. 
transports, uzstādīšana u.c.), mo-
dernu tehnoloģisko iekārtu iegā-
de (t.sk. iekārtu transports, uz-

stādīšana, darbinieku apmācība 
u.c.), pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, 
elektrības, kanalizācijas, komu-
nikāciju u.c.) būvniecība, rekons-
trukcija un remonts, ražošanas 
ēku būvniecība, rekonstrukcija 
un remonts, informatīvo mate-
riālu iespiešana un izplatīšana, 
mārketinga pasākumu izmaksas.

2. PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

2.1. Projekta pieteikuma ies-
niegšana. 

2.1.1. Projekta pieteikumu 
var iesniegt personīgi Madonas 
novada pašvaldības administrāci-
jā, Saieta laukums 1, Madona, LV 
4801, 101. kab.;

2.1.2. Konkursa pieteikumu 
var nosūtīt pa pastu Madonas 
novada pašvaldībai, Saieta lau-
kums 1, Madona, LV 4801, ar no-
rādi – „Konkursam – Madona var 
labāk” (datums uz pasta nosū-
tīšanas zīmoga nedrīkst būt vē-
lāks par Konkursa pieteikumu ie-
sniegšanas termiņu); 

2.1.3. Papildus iesūtīt Kon-
kursa pieteikumu elektronis-

ko versiju uz e-pasta adre-
si ilze.vogina@madona.

lv.
2.2. Konkursa 

nolikumu, projektu 
pieteikuma veidla-
pu un informāciju 
par konkursa norisi 

var saņemt pašvaldī-
bas Uzņēmējdarbības 

un tūrisma attīstības no-
daļā vai nodaļas mājaslapā in-

ternetā www.businessmadona.lv. 
2.3. Projekta termiņš – no 

2016. gada 1. janvāra līdz 30. no-
vembrim. 

2.4. Projektu pieteikumus var 
iesniegt katru mēnesi, līdz mē-
neša pēdējās darba dienas plkst. 
16.00.

3. PROJEKTA PIETEIKUMS

3.1. Projekta pieteikums jāsa-
gatavo, izmantojot projekta pie-
teikuma veidlapu, kas ir noliku-
ma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Aizpildītajai projekta pie-
teikuma veidlapai ir jāpievieno 
šādi pielikumi:

3.2.1. Biznesa plāns, kurā ie-
tverta arī finanšu plūsmas prog-
noze 2 gadiem;

3.2.2. projekta vadītāja CV;
3.2.3. komercsabiedrības re-

ģistrācijas apliecības kopija (ja ie-
sniedzējs ir juridiska persona);

3.2.4. VID izziņa par nodokļu 
nomaksu (ja iesniedzējs ir juridis-
ka persona);

3.2.5. projekta vadītāja raks-
tisks apliecinājums, ka piekrīt veikt 
konkrētā projekta īstenošanu;

3.2.6. speciālista (speciālistu) 
un sadarbības partneru rekomen-
dācijas vai atsauksmes par projek-
tu (tās var būt arī dažādu asociā-
ciju, banku, tūrisma organizāciju, 
kameru utt. rekomendācijas);

3.2.7. cita informācija, kas 
sniedz priekšstatu par komerc-
sabiedrības saimniecisko darbību 
un plānotā projekta īstenošanas 
nepieciešamību;

3.2.8. apliecinājums par sniegtās 
informācijas atbilstību patiesībai.

3.3. Projekta pieteikuma veid-
lapai ir jābūt aizpildītai datordru-
kā, ieteicamais burtu lielums – 12.

3.4. Projekta pieteikuma veid-
lapai un tā pielikumiem ir jābūt 
sagatavotiem latviešu valodā.

3.5. Projekta pieteikums (pro-

jekta pieteikuma veidlapa un vi-
si pielikumi) ir jāiesniedz vienā 
cauršūtā oriģināleksemplārā.

4. VĒRTĒŠANAS KOMISIJA

4.1. Vērtēšanas komisija sa-
stāv no komisijas vadītāja, sekre-
tāres un komisijas locekļiem. 

5. PROJEKTA VĒRTĒŠANA

5.1. Projektu pieteikumus vēr-
tē pēc pieciem kritērijiem:

5.1.1. iespēja nodrošināt pro-
fesionālu projekta īstenošanas lī-
meni un kvalitāti;

5.1.2. projekta izstrādes kvali-
tāte – apraksta precizitāte, izde-
vumu tāmes pamatotība un pār-
skatāms noformējums;

5.1.3. projekta argumentācija;
5.1.4. nodarbināto skaits uz-

ņēmumā;
5.1.5. prognozētā preču vai pa-

kalpojumu tirgus paplašināšanās;
5.2. Projektu vērtē katrs ko-

misijas loceklis, pēc punktā 5.1 
norādītajiem kritērijiem. Pašval-
dības līdzfinansējums projektam 
tiek piešķirts, ja par tā atbalstīša-
nu nobalso 5 vērtēšanas komisijas 
locekļi, ja projekta pieprasītais fi-
nansējums ir virs 2000 EUR, tad 
finansējums tiek piešķirts, ja par 
tā atbalstīšanu nobalso 6 vērtēša-
nas komisijas locekļi.

6. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

6.1. Pēc projekta pieteikuma 
iesniegšanas, Vērtēšanas komisi-
ja līdz nākamā mēneša 10. datu-
mam:

– izvērtē iesniegtos projektu 
pieteikumus;

– lemj par Pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu.

6.2. Vērtēšanas komisija var 
pieņemt lēmumu atbalstīt projek-
tu daļēji vai noraidīt to.

6.3. Vērtēšanas komisija ir 
lemttiesīga, ja tās darbā piedalās 
ne mazāk kā 5 komisijas locekļi.

6.4. Lēmumus Vērtēšanas ko-
misija pieņem, atklāti balsojot.

7. PROJEKTA REZULTĀTI

7.1. Vienas nedēļas laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas, Vērtēšanas 
komisija pretendentus informē 
par pieņemto lēmumu attiecībā uz 
pretendenta iesniegto projektu. 

8. LĪGUMA SLĒGŠANAS UN 
ATSKAITĪŠANĀS KĀRTĪBA

8.1. Pašvaldība slēdz līgumu 
ar atbalstītā projekta īstenotāju 
par projekta īstenošanu un pie-
šķirtā līdzfinansējuma izlieto-
šanu. Līgums abām pusēm par 
līdzfinansējuma piešķiršanu jāno-
slēdz 1 mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. Pretējā ga-
dījumā lēmums par līdzfinansēju-
ma piešķiršanu zaudē spēku.

8.2. Pašvaldības līdzfinansē-
juma saņēmējs sniedz Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības no-
daļai atskaites par Pašvaldības 
līdzfinansējuma izlietojumu līgu-
mā noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.3. Pašvaldības līdzfinansēju-
ma saņēmējs 1 mēneša laikā pēc 
projekta īstenošanas beigu ter-
miņa un līdzekļu izlietojuma ie-
sniedz Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļā (Saieta 
laukums 1, Madona):

turpinājums 9. lappusē.

Nolikums
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Pozitīvu emociju varam gūt ne tikai būvējot
Lai skolas ēku izmantotu pilnvēr-
tīgi, esam uz šo ēku pārcēluši arī 
pirmsskolas grupiņas. Šāds for-
māts ļauj nodrošināt mazo bērnu 
izglītības pieejamību tuvu dzīves-
vietai.

Martā jāpieņem lēmums par 
Madonas novada izglītības ies-
tāžu tīkla attīstības plānu līdz 
2023. gadam. Sarežģītākais jau-
tājums un būtiska izšķiršanās ir 
par Madonas pilsētas skolu reor-
ganizāciju. Ja mēs to spēsim ap-
stiprināt, tad varēsim piesais-
tīt Madonas Valsts ģimnāzijas un 
vidusskolas attīstībai 4,3 miljo-
nus eiro. Ja nespēsim vienoties, 
tad visdrīzāk šāds finansiālais at-
balsts no ERAF ies secen, jo ne-
spēsim izpildīt programmas de-
finētos sasniedzamos rezultātus, 
un mēs zaudēsim konkurencē ar 
kaimiņu novadiem – reģionālās 
nozīmes attīstības centriem, kuri 
lēmumus par skolu reorganizāci-
ju jau pieņēmuši.   

2016. gads ir Madonas pilsētas 
90. jubilejas gads. Jūs bijāt 
pilsētas vadītājs arī laikā, kad 
Madona svinēja 80. dzimšanas 
dienu. Ar kādām sajūtām 
sagaidījāt pilsētas apaļo 
gadadienu toreiz un tagad?

Gatavojoties pilsētas astoņ-
desmitgadei bijām plānošanas 
un ideju ģenerēšanas stadijā, at-
tīstības līknē virzījāmies uz aug-
šu. Saprogrammējām darbību 
nākamajiem gadiem – izglītības 
iestāžu siltināšanu, sporta hal-
les būvniecību, ielu sakārtošanu, 
bērnudārzu pārbūvi, Smeceres si-
la attīstību par starptautiskas no-
zīmes sporta bāzi u.c. Būtībā jau 
pirms novada izveides viss bija 
salikts pa plauktiem un, sagaidot 
deviņdesmitgadi, realizēts un ie-
viests dzīvē. 

Šobrīd esam tādā pašā stadijā, 
kad atkal jābūvē vīzijas un jāplā-
no jauns attīstības cikls, jauni ie-
guldījumi, tikai nu jau Madonas 
novada mērogā. Turklāt ne tikai 
infrastruktūrā, bet arī īpaši uz-
ņēmējdarbības un nodarbinātības 
jomā, cilvēkresursos, izglītībā, 
kultūrā. Jāraugās gaiši un pozi-
tīvi – pozitīvu emociju varam gūt 
ne tikai būvējot! Novērtēsim to 
pozitīvo, kas mums katram un vi-
siem kopā ir. Būsim gandarīti par 
sasniegto. Strādāsim, lai pozitīvu 
emociju gaisotnē paveiktu daudz 
vajadzīgu darbu un gūtu panāku-
mus gan katrs individuāli, ģime-
nēs un novadā kopumā.   

Sarunājās  
DzintrA StrADiņA  

investīcijās 
lieliem 
attīstības 
projektiem 
līdz šim esam 
piesaistījuši ap 
50 miljoniem 

Pašreizējā pašvaldības aktualitāte 
ir nule apstiprinātais budžets šim 
gadam. Kā Jūs raksturotu 2016. 
gada pašvaldības budžetu? 

Šis ir pirmais gads, kad esam 
pieņēmuši budžetu pēc pašvaldī-
bu finanšu izlīdzināšanas likuma 
jaunās redakcijas formāta veido-
tajā ieņēmumu daļā. Tas nozīmē, 
ka šogad, kas ir pārejas gads, ne 
visām pašvaldībām ir ieņēmumu 
palielinājums, pat samazinājums, 
ko ar speciālo viena gada dotāciju 
valdība kompensē, lai ieņēmumi 
pašvaldībā 2016. gadā nebūtu ma-
zāki kā 2015. gadā. Madonas no-
vadam budžeta ieņēmumu daļa ir 
aprēķināta bez pārejas perioda do-
tācijas, tāpēc ceram, ka nākamgad 
neizjutīsim nekādus īpašus satri-
cinājumus pie nosacījuma, ja bū-
tiski nemainīsies demogrāfiskie 
rādītāji. Pašvaldību budžeta ieņē-
mumu daļas aprēķini veidojas, sa-
skaitot demogrāfiskos rādītājus  
un teritorijas platību kvadrātkilo-
metros. Katram kritērijam ir savs 
svars, kurš tiek novērtēts ar koefi-
cientiem: iedzīvotāju skaits – 1, 
bērni vecumā 0–6 gadi – 2,34, bēr-
ni un jaunieši 7–18 gadi – 3,26 un 
darbspējas vecumu pārsniegušie – 
0,74, kā arī viena kvadrātkilomet-
ra platībai – 1,52. Mūsu novadam 
šis rādītājs ir 45 387 izlīdzināmās 
vienības. Uz šo apjomu tad arī tiek 
rēķināta finanšu plūsma. Ja dra-
matiski demogrāfiskie rādītāji ne-
mainīsies, tad nākamgad budžets 
varētu būt gana pozitīvs, varbūt, 
salīdzinot ar citām pašvaldībām, 
mēs būsim pat labākā situācijā, jo 
šogad mums nav pārejas gada pe-
rioda papildus dotācijai. 

Kāds ir šā gada budžets 
salīdzinājumā ar iepriekšējo?

Salīdzinot ar pagājušo gadu, 
šogad Madonas novadam ir budže-
ta pieaugums par 1 126 326 eiro, 
kopā ar pedagogu mērķdotāciju 
veidojot 20 658 588 eiro pamatbu-
džetā un 1 081 520 eiro speciālajā 
budžetā (ceļu fonds un dabas re-
sursu nodoklis). Tradicionāli bu-
džetu dalām divās daļās – iestā-
žu (skolu, bērnudārzu, kultūras 
namu u.c.) uzturēšanas un funk-
cionēšanas, kā arī kultūras, spor-
ta, sociālā atbalsta un citu aktivi-
tāšu budžets un investīciju sadaļa, 
kurā plānojam neatliekamus, gal-
venokārt ar drošību un avāriju 
novēršanu saistītus pasākumus. 
Investīcijās lieliem attīstības pro-
jektiem līdz šim esam piesaistījuši 
ap 50 miljoniem eiro un arī nākot-
nē plānojam lielajiem investīciju 
projektiem līdzekļus piesaistīt no 

Biznesa ideju grantu 
konkursā “Madona var 
labāk!” iespējams iegūt 
līdzfinansējumu līdz  
4000 EUr savas biznesa 
idejas realizācijai 
Madonas novadā. 

Madonas novada pašvaldība 
kopš 2014. gada īsteno atbalsta 
programmu uzņēmējdarbības uz-
sācējiem. Biznesa ideju konkursā 
“Madona var labāk!” atbalstu sa-
vai uzņēmējdarbībai ieguvuši jau 
vairāk nekā 40 uzņēmumi. To 
vidū, piemēram, SIA “Madonas 
karameles”, SIA “Simple+”, SIA 

“Madonas alus darītava” un citi 
novadā jau pazīstami uzņēmumi, 
kas veiksmīgi darbojas. 

Lai 2016. gadā vēl vairāk 
stimulētu jaunu uzņēmumu un 
darbavietu radīšanu, finansiālā 
atbalsta maksimālais apjoms ir 
palielināts līdz 4000 EUR. 

Maksimālo finansējumu var 

iegūt tie uzņēmēji, kuri uzņē-
mumu dibina no jauna, vai ku-
ru uzņēmums nav vecāks par 
6 mēnešiem un kuri ir gatavi 
projekta rezultātā radīt vismaz 
vienu pilnas slodzes darbavie-
tu.  Konkursa nolikums paredz, 
ka idejas var iesniegt jebkurā 
laikā visa 2016. gada garumā 

līdz 30. novembrim. 
Ideju vērtēšana notiek kat-

ru mēnesi līdz mēneša 10. da-
tumam. Vairāk informācijas par 
konkursu un citiem uzņēmēj-
darbības atbalsta pasākumiem –  
Uzņēmējdarbības un tūrima at-
balsta nodaļas mājaslapā www.
businessmadona.lv. 

Biznesa ideju konkurss “Madona var labāk!”

ES struktūrfondiem. Arī kreditē-
jamies, ja līdzekļus nav iespējams 
piesaistīt no struktūrfondiem. 
Pagājušajā gadā ņēmām kredī-
tu Mārcienas pansionāta izbūvei, 
tipogrāfijas ēkas iegādei bizne-
sa centra izveidošanai, Sauleskal-
na kopmītņu ēkas pārbūvei, jau 
šogad – Dzelzavas kultūras na-
ma rekonstrukcijai, “operatīvos” 
gada kredītus kurināmā iegādei 
Barkavas un Kalsnavas komunā-
lajiem uzņēmumiem garantējam 
ar pašvaldības budžetu.  

Kam šā gada budžetā ir pievērsta 
īpaša uzmanība?

Tradicionāli kopš novada iz-
veidošanas konkrētu pagastu te-
ritoriju ienākumus, kas iegūti, 
pārdodot nekustamos īpašumus, 
mežus u.c., atgriežam šajā terito-
rijā investīciju (bet ne darba algu) 
formā. Turpinām arī ievērot tra-
dīciju, ar ko atšķiramies no valsts 
institūcijām un daudziem citiem 
novadiem, ka tas finansējums, ko 
pārvaldes ietaupa, ir pārejošs uz 
nākamo gadu un netiek no jauna 
pārdalīts, veidojot finansējumu 
nākamā gada  budžetu, šis ietau-
pītais finansējums tiek izmantots 
ar nosacījumu – nedrīkst izlietot, 
finansējot darba algas, bet gan jā-
investē attīstībā. 

Novadam kopumā atlikums 
uz gada sākumu ir 2 930 473 ei-
ro pamatbudžetā un 354 395 ei-
ro speciālajā budžetā, tajā skaitā 
pagastu pārvaldēm – 766 163 eiro 
pamata un 128 329 eiro speciālajā 
budžetā. Jāpiemin, ka apmēram 
puse no atlikumiem ir iesākto 

projektu pabeigšanai vai pieņem-
to lēmumu izpildei. 

Novada darbības sešos ga-
dos pamatbudžetu dalījām, ievē-
rojot funkcionalitātes principu, 
proti, ir funkcija, iestāde, aktivi-
tāte, projekts, ir finansiālais no-
drošinājums. Eiropas struktūr-
fondu, arī KPFI finansējums tika 
piesaistīts atbilstoši identificē-
tajai problēmai novada teritori-
jā. Mazajās investīcijās bija gads, 
kad piešķīrām pēc pārvalžu teri-
toriālā principa – noteiktu sum-
mu katrai teritorijai. Manuprāt, 
šī pieeja pie visā novadā vienlīdz 
labi sakārtotas infrastruktūras 
varētu arī darboties, bet pagai-
dām problēmjautājumi jārisina 
neproporcionāli teritorijas un ie-
dzīvotāju skaitliskajiem rādītā-
jiem. Novads jāskata kopumā, arī 
veicamo darbu prioritizācija jā-
veic visam novadam. Protams, 
neatliekamie ieguldījumi nevar 
gaidīt, bet, plānveida investīcijas 
plānojot, jāņem vērā arī iepriek-
šējo gadu ieguldījums konkrētajā 

pārvaldē esošajos objektos. Tāpēc 
šogad ļoti ierobežota investīciju 
budžeta apstākļos kopā ar pār-
valžu vadītājiem uz vietas pagas-
tos prioritizēsim veicamo darbu 
sarakstus, lai varētu nofokusēt 
pašu aktuālāko, neatliekamāko 
problēmu risinājumus. Mazās in-
vestīcijas būs vairāk orientētas uz 
sabiedrības drošību, ar potenciā-
lu avāriju saistītu problēmu no-
vēršanu.  

Tāpat šogad izpildām Ministru 
kabineta noteikumus par minimā-
lās algas pieaugumu par 10 eiro. 
Lai augstāk kvalificēto darbinieku 
atalgojums nenovienādotos ar ze-
māk kvalificētajiem, piemērojām 
3 procentu darba algas pieaugumu 
visiem darbiniekiem. Lielākais al-
gas pieaugums ir bērnudārzu au-
dzinātājām, kam pašvaldība pa-
lielināja neproporcionāli vairāk, 
salīdzinot ar visiem pārējiem paš-
valdībā strādājošajiem.

Šogad sociālais budžets pali-
cis iepriekšējā līmenī, neraugoties 
uz to, ka mazturīgo un trūcīgo 
iedzīvotāju skaits ir samazinā-
jies no četriem tūkstošiem 2009.–
2012. gadā līdz 1200 šogad. Pabal-
stiem atvēlēti 630 tūkstoši eiro, 
bet visai sociālajai aprūpei tie ir  
2 025 609 eiro jeb 10 procenti no 
visiem budžeta izdevumiem. 

Novads turpina strādāt pie 
izglītības reformas. Kādas ir šā 
brīža aktualitātes?

Mārcienas pamatskola ir pir-
mā lauku skola novadā, kas nāka-
majā mācību gadā darbu uzsāks 
jaunā – sākumskolas – formātā. 

Sasniegto sporta infrastruktūrā atzinīgi novērtēja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta 
apakškomisijas deputāti. Apmeklējuma reizē – no kreisās J. Upenieks, I. Klementjevs, K. Krēsliņš, A. Ceļapīters un  
A. Rasmanis.                                 Māra Gailuma foto
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2016. gada pamatbudžeta izdevumi 
(EUR)

49,46%

0,05%

12,67%

11,27%

Izglītība
10 218 616

Sabiedriskā kārtība un 
drošība 10 107

Vispārējie valdības dienesti 
2 616 824

Teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošana

2 327 675

10,35%
Atpūta, kultūra un reliģija

2 137 823

9,81%
Sociālā aizsardzība
2 025 609

0,58%
Aizņēmumu % samaksa,
aizņēmumu apkalpošanas 
izdevumi 120909

0,4%
Veselība 83 446

4,76%
Aizņēmumu pamatsummas 

atmaksa  982 428

0,65%
Ekonomiskā darbība

135 151

1,74%
Ieņēmumi pašvaldības 
budžetā no citām 
pašvaldībām 359 000

19,55%
Dotācija no pašvaldību �nanšu 

izlīdzināšanas fonda 4 039 390

5,32%
Nekustamā īpašuma 

nodoklis 1 099 071

4,64%
Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ienākumi 
959 062

50,56%
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 10 444 222

0,59%
Transferti pagaidu sabiedrisko 
darbu apmaksai, projektiem 
123 136 

0,16%
Azartspēļu nodoklis 

33 706

17,12%
Valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim 
3 536 766 0,03%

Procentu ieņēmumi, 
naudas sodi 6 101

0,13%
Nodevas 27 641

0,06%
Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 13 413

0,08%
Dotācija par pansionātos 

ievietotajām personām 
17 080

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi 
(EUR)
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20 658 588
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0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

Ieņēmumi Izdevumi

1 081 520
978 255

Speciālais budžets 2016. gadam 
(EUR)

961 520 Mērķdotācija 
pašvaldības 
autoceļiem (ielām) 

70 251 Pieaugums, 
salīdzinot ar 
2015. gadu

70 251 Aizņēmumu 
pamatsummas 
atmaksai, pārējais – 
autoceļu uzturēšanai.

120 000 Plānotie ieņēmumi 
no  dabas resursu 
nodokļa

Pamatbudžeta salīdzinājums
2015./2016. g. (EUR)

20 658 588

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2015. 2016.

19 532 262
1 126 326

Ieņēmumu un 
izdevumu 
palielinājums 
2016. gadā 
salīdzinājumā ar 
2015. gadu
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Pamatbudžeta salīdzinājums
2015./2016. g. (EUR)

20 658 588

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2015. 2016.

19 532 262
1 126 326

Ieņēmumu un 
izdevumu 
palielinājums 
2016. gadā 
salīdzinājumā ar 
2015. gadu

Nosaukums

Plānots 
saņemt 

2015. gada 
sākumā

Plānots 
saņemt 

2016. gada 
sākumā

Plānoto 
ieņēmumu 

palielinājums 
vai 

samazinājums
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 9621340 10444222 822882

Nekustamā īpašuma  nodoklis 1043101 1099071 55970

Dotācija no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda

3269906 4039390 769484

Papildus dotācija 586709 -586709

Azartspēļu nodoklis 34000 33706 -294

Procentu ieņēmumi 15 1921 1906

Nodevas 25710 27641 1931

Naudas sodi 38904 4180 -34724

Pārējie nenodokļu ieņēmumi 21239 13413 -7826

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi 1037168 959062 -78106

Transferti pagaidu sabiedrisko darbu 
apmaksai

71842 122136 50294

Transferti projektiem 1000 1000

Valsts budžeta transferti noteiktam mērķim 3445248 3536766 91518

Dotācija par sociālās aprūpes iestādēs 
ievietotajām personām (pansionāti)

17080 17080 0

Ieņēmumi pašvaldības budžetā no citām 
pašvaldībām 

320000 359000 39000

Kopā 19532262 20658588

Par  Madonas novada pašvaldības 2016. gada budžetu
Noteikumi pieņem-
ti ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpil-
des nodrošināšanai.

Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2016. 
gadam ieņēmumos  20658588,00 
eiro apmērā.

Apstiprināt Madonas novada 

pašvaldības pamatbudžetu 2016. 
gadam izdevumos 20658588,00 
eiro apmērā.

Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2016. gadam ieņēmumos 
1081520,00 eiro apmērā, izdevu-
mos 978255,00 eiro apmērā.

Naudas līdzekļu un noguldīju-
mu atlikums gada sākumā pamat-
budžetā – 2930473,00 eiro, speciā-

lajā budžetā 354395,00 eiro.
Neatmaksātie aizņēmumi uz 

gada sākumu – 17098403,00 eiro, 
galvojumi – 3091806,00 eiro.

Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs Andrejs Ce-
ļapīters ir tiesīgs ar rīkojumu pie-
šķirt līdzekļus neparedzētiem ga-
dījumiem līdz 2000,00 eiro.

Madonas novada pagastu pār-
valžu vadītāji ir tiesīgi ar rīkoju-

mu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 200,00 eiro.

Visus 6. un 7. punktā minētos 
piešķīrumus iekļaut kārtējos paš-
valdības budžeta grozījumos, ku-
rus pieņem Madonas novada paš-
valdības dome.

Noteikt, 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.

Pilnvarot pagastu pārvalžu 
vadītājus un Madonas pilsētas 
pārvaldnieku apstiprināt Mado-
nas novada pašvaldības iestāžu 
un struktūrvienību ieņēmumu 
un izdevumu tāmes 2016. ga-
dam.

Speciālais budžets 2016. gadam  
(EUR)

2016. gada pamatbudžeta izdevumi  
(EUR)

Pamatbudžeta ieņēmumu salīdzinājums  
2015. un 2016. gadā

Nosaukums

Piešķirts 
finansējums  
2015. gada 

sākumā

Piešķirts 
finansējums 
2016. gada 

sākumā

Piešķirtā 
finansējuma 

pieaugums vai 
samazinājums

Vispārējie valdības dienesti 2591292 2616824 25532
Sabiedriskā kārtība un drošība 10730 10107 -623
Ekonomiskā darbība 83626 135151 51525
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 2001950 2327675 325725
Veselība 78638 83446 4808
Atpūta, kultūra un reliģija 1855489 2137823 282334
Izglītība 9881437 10218616 337179
Sociālā aizsardzība 2040368 2025609 -14759
Aizņēmumu pamatsummas atmaksa 860891 982428 121537
Aizņēmumu % samaksa 77291 70412 -6879
Aizņēmumu apkalpošanas izdevumi 50550 50497 -53

                       Kopā 19532262 20658588 1126326

Pamatbudžeta izdevumu salīdzinājums  
2015. un 2016. gadā

2016. gada pamatbudžeta izdevumi 
(EUR)
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apsaimniekošana

2 327 675

10,35%
Atpūta, kultūra un reliģija

2 137 823

9,81%
Sociālā aizsardzība
2 025 609

0,58%
Aizņēmumu % samaksa,
aizņēmumu apkalpošanas 
izdevumi 120909

0,4%
Veselība 83 446

4,76%
Aizņēmumu pamatsummas 

atmaksa  982 428

0,65%
Ekonomiskā darbība

135 151

1,74%
Ieņēmumi pašvaldības 
budžetā no citām 
pašvaldībām 359 000

19,55%
Dotācija no pašvaldību �nanšu 

izlīdzināšanas fonda 4 039 390

5,32%
Nekustamā īpašuma 

nodoklis 1 099 071

4,64%
Maksas pakalpojumi 
un citi pašu ienākumi 
959 062

50,56%
Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis 10 444 222

0,59%
Transferti pagaidu sabiedrisko 
darbu apmaksai, projektiem 
123 136 

0,16%
Azartspēļu nodoklis 

33 706

17,12%
Valsts budžeta transferti 
noteiktam mērķim 
3 536 766 0,03%

Procentu ieņēmumi, 
naudas sodi 6 101

0,13%
Nodevas 27 641

0,06%
Pārējie nenodokļu 
ieņēmumi 13 413

0,08%
Dotācija par pansionātos 

ievietotajām personām 
17 080

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi 
(EUR)

KOPĀ
20 658 588

KOPĀ
20 658 588

0

200000

400000
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800000

1000000

1200000

Ieņēmumi Izdevumi

1 081 520
978 255

Speciālais budžets 2016. gadam 
(EUR)

961 520 Mērķdotācija 
pašvaldības 
autoceļiem (ielām) 

70 251 Pieaugums, 
salīdzinot ar 
2015. gadu

70 251 Aizņēmumu 
pamatsummas 
atmaksai, pārējais – 
autoceļu uzturēšanai.

120 000 Plānotie ieņēmumi 
no  dabas resursu 
nodokļa

Pamatbudžeta salīdzinājums
2015./2016. g. (EUR)

20 658 588

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

2015. 2016.

19 532 262
1 126 326

Ieņēmumu un 
izdevumu 
palielinājums 
2016. gadā 
salīdzinājumā ar 
2015. gadu

2016. gada pamatbudžeta ieņēmumi  
(EUR)

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2
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APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada 
pašvaldības domes 
22.12.2015. lēmumu 
Nr. 795 (protokols Nr. 

26; 75. p.) Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto 
daļu.

i. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turp– 
māk – Noteikumi) nosaka dzīvok-
ļa pabalsta dzīvojamās telpas īres 
vai pārvaldīšanas maksas par pa-
kalpojumiem, kas saistīti ar dzī-
vojamās telpas lietošanu, aprē-
ķināšanu un izmaksas kārtību 
Madonas novada pašvaldībā bēr-
nam bārenim vai bērnam, kurš pa-
licis bez vecāku gādības un atrodas 
bērnu aprūpes iestādē, audžu ģi-
menē vai aizbildņa, no dienas, kad 
sasniedzis pilngadību, līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. dzīvokļa kompensējamā 

platība – platība dzīvoklī, ko iz-
manto dzīvokļa pabalsta aprēķinā-
šanai, nosakot to vienistabas dzī-
voklī – dzīvokļa kopējās platības 
apmērā, bet divu un vairāku istabu 
dzīvoklī – 30 m2, nepārsniedzot dzī-
vokļa kopējo platību.

2.2. dzīvokļa pabalsts – pa-
balsts dzīvojamās telpas īres mak-
sas, pārvaldīšanas izdevumu mak-
sas par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu.

2.3. pilngadību sasniedzis 
bērns – šo Noteikumu izpratnē – 
bērns bārenis un bērns, kurš pali-
cis bez vecāku gādības un atrodas 
bērnu aprūpes iestādē, audžuģi-
menē vai pie aizbildņa, no dienas 
kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai, ja Ma-
donas novada pašvaldības bāriņ-
tiesa pieņēmusi lēmumu par bērna 
ārpusģimenes aprūpi.

 ii. Dzīvokļa pabalsta 
piešķiršanas un izmaksas 
kārtība

3. Dzīvokļa pabalstu pilngadī-
bu sasniegušam bērnam piešķir 
šādu ar vienas dzīvojamās telpas 
lietošanu saistītu izdevumu seg-
šanai:

3.1. izdevumiem par dzīvoja-
mās telpas lietošanu (īres maksa, 
nepieciešamie izdevumi par obligā-

ti veicamajām pārvaldīšanas darbī-
bām) ne vairāk kā 0,40 EUR mēne-
sī par 1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa 
kompensējamo platību;

3.2. izdevumiem par pakalpoju-
miem, kas sasaistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, ja tie nav ietverti 
īres maksā vai nepieciešamajos iz-
devumos par obligāti veicamajām 
pārvaldīšanas darbībām, šādā ap-
mērā:

3.2.1. siltumenerģija karstā 
ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 
1 m3 mēnesī;

3.2.2. siltumenerģija apkures 
nodrošināšanai 2 EUR par 1 m2, 

nepārsniedz dzīvokļa kompensēja-
mo platību, mēnesī par laika perio-
du no 1. oktobra līdz 30. aprīlim;

3.2.3. ūdens un kanalizācijas 
pakalpojumiem ne vairāk kā 2 m3 
mēnesī;

3.2.4. kurināmā iegādei (ja mā-
joklim ir individuālā apkure) –  līdz 
40 EUR mēnesī vienam mājoklim 
laika periodā no 1. oktobra līdz 30. 
aprīlim, ja nesaņem kompensāciju 
par 3.2.2. apakšpunktā paredzēta-
jiem pakalpojumiem; 

3.2.5. asenizācijas pakalpoju-
miem – līdz 0,5 m3 gadā (māja bez 
ūdensvada), līdz 1 m3 gadā (mājā ar 
ūdensvadu), aprēķinā iekļaujot ko-
pējo sadalījumu par gada divpad-
smit mēnešiem);

3.2.6. sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanai – ne vairāk kā 1,50 
EUR mēnesī;

3.2.7. elektroenerģijai, atbil-
stoši skaitītāja rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 30 kWh mēnesī, ja tiek 
izmantots elektriskais pavards pa-
pildus vēl 20 kWh, vienai mājsaim-
niecībai;

3.2.8. gāzei, atbilstoši skaitītāju 
rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR 
mēnesī vienai personai;

3.2.9 mājoklī ar gāzes balonu – 
ne vairāk kā 2 EUR mēnesī vienai 
personai.

4. Lai pieņemtu lēmumu par 
dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai 
atteikumu, Madonas novada paš-
valdības Sociālajā dienestā (turp-
māk – Sociālais dienests) pilngadī-
bu sasniegušam bērnam jāiesniedz 
(pēc deklarētās dzīvesvietas) ie-
sniegums un jāuzrāda līgums par 
dzīvojamās telpas lietošanu vai 
pārvaldīšanu, vai īpašuma tiesības 
apliecinoši dokumenti.

5. Noteikumu 4. punktā mi-
nētais līgums nav jāuzrāda, ja pa-
kalpojumu sniedzējs ir Madonas 
novada pašvaldības uzņēmums. 
Īpašuma tiesības apliecinoši do-

kumenti nav jāuzrāda, ja īpašuma 
tiesības ir nostiprinātas zemesgrā-
matā.

6. Ja līgums starp pakalpoju-
mu sniedzēju un pilngadību sa-
sniegušu bērnu par kāda no Notei-
kumu 3.2. apakšpunktā norādītā 
pakalpojuma saņemšanu nav no-
slēgts, Sociālais dienests samaksu 
par pakalpojumu veic, ja pakalpo-
jumu samaksa noteikta ar pilnga-
dību sasniegušo bērnu noslēgta-
jā līgumā par dzīvojamās telpas 
lietošanu vai pārvaldīšanu.

7. Pēc Noteikuma 4. punktā 
minēto dokumentu iesniegšanas 
un uzrādīšanas, ne vēlāk kā 10 
darba dienu laikā Sociālā dienes-
ta sociālā darba speciālists pie-
ņem lēmumu par dzīvokļa pabal-
sta piešķiršanu vai atteikumu 
piešķirt dzīvokļa pabalstu.

8. Dzīvokļa pabalstu piešķir 
ar tā mēneša 1. datumu, kurā ir 
pieņemts lēmums par dzīvokļa 
pabalsts piešķiršanu, un lēmums 
ir spēkā līdz pilngadīgais bērns 
sasniedz 24 gadu vecumu.

9. Dzīvokļa pabalstu izmak-
sā par periodu, kurā saskaņā ar 
lēmumu dzīvokļa pabalsts pie-
šķirts, ja pilngadību sasniegu-
šais bērns Sociālajā dienestā ir 
iesniedzis maksājumu aplieci-
nošu dokumentu vai rēķinu par 
veicamajiem maksājumiem. Mi-
nētie dokumenti Sociālajā die-
nestā iesniedzami regulāri, bet 
ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā no 
maksājumu veikšanas vai rēķi-
nu izsniegšanas dienas, izņemot 
gadījumus, kad objektīvu iemes-
lu dēļ tas nav bijis iespējams.

10. Dzīvokļu pabalstu Sociā-
lais dienests pārskaita 10 darba 
dienu laikā no rēķina vai maksā-
jumu apliecinoša dokumenta sa-
ņemšanas dienas:

10.1. pakalpojumu sniedzē-
jam, ja Sociālajā dienestā ir ie-
sniegts pakalpojumu sniedzēja 
rēķins;

10.2. pilngadību sasniegušam 
bērnam, ja Sociālajā dienestā ie-
sniegts maksājumu apliecinošs 
dokuments.

11. Dzīvokļa pabalsts netiek 
maksāts par personām, kuras 
mitinās vienā mājsaimniecībā 
ar pilngadību sasniegušu bēr-
nu, izņemot gadījumus, ja vienā 
mājsaimniecībā mitinās vairāki 
pilngadību sasnieguši bērni.

Saistošie noteikumi Nr. 15

“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam,  
kurš palicis bez vecāku gādības”

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojumu 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un 
bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (turpmāk – Saistošie 
noteikumi) sagatavošana ir saistīta ar grozījumu stāšanos 
spēkā likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
2015. gada 1. janvārī, kuri paredz noteikt jaunu palīdzības veidu 
– dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis 
bez vecāku gādības (turpmāk – dzīvokļa pabalsts).

Saistošie noteikumi sagatavoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 252. panta pirmo un piekto daļu, 
kurā noteikts, ka pašvaldībai domes saistošajos noteikumos 
paredzētajā kārtībā jāmaksā dzīvokļa pabalsts, nosakot 
izdevumu segšanas normatīvus, kā arī dzīvokļa pabalsta 
apmēra aprēķināšanas un izmaksas kārtību.

Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošajos noteikumos iekļauti lietoto termini skaidrojumi, 
noteikti ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvi, dzīvokļa pabalsta saņemšanas kārtība un 
kārtība, kādā tiek pieņemts lēmums par pabalsta piešķiršanu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Ieviešot dzīvokļa pabalstu, 2015. gadā tiek prognozēti izdevumi 
€ 2500 apmērā.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

 Nekādas ietekmes nav.

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanā persona var vērsties 
Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā pēc savas 
dzīvesvietas.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu 
rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības mājaslapā 
internetā.

12. Sociālais dienests ne-
izmaksā dzīvokļa pabalstu, ja 
konstatē, ka pakalpojums, par 
kuru iesniegts Noteikumu 9. 
punktā minētais rēķins vai 
maksājumu apliecinošais doku-
ments, pilngadību sasniegušais 
bērns nav izmantojis vai to iz-
mantojusi cita persona.

13. Sociālā darba speciālists 
pieņem lēmumu atcelt piešķirto 
dzīvokļa pabalstu, ja Sociālais 
dienests konstatē, ka dzīvok-
ļa pabalsta saņēmējs neatbilsts 
Noteikumos noteiktajām prasī-
bām dzīvokļa pabalsta saņem-
šanai.

14. Dzīvokļa pabalstu piln-
gadību sasniegušais bērns nav 
tiesīgs saņemt, ja īrē sociālo dzī-
vokli.

15. Dzīvokļa pabalstu Sociā-
lais dienests nepiešķir, ja pilnga-
dību sasniegušais bērns dzīvoja-
mā telpā, par kuru pieprasīts 
dzīvokļa pabalsts, pastāvīgi ne-
dzīvo.

16. Dzīvokļa pabalsta saņē-
mējam ir pienākums nekavē-

joties informēt Madonas nova-
da pašvaldības Sociālo dienestu, 
ja tiek mainīta dzīvesvieta vai 
maksas par pakalpojumiem ap-
mērs.

iii. Lēmuma apstrīdēšana 
un pārsūdzēšana

17. Sociālā dienesta pieņem-
to lēmumu var apstrīdēt Mado-
nas novada pašvaldības Admi-
nistratīvo aktu strīdu komisijā 
Saieta laukumā Nr. 1, Madonā.

18. Madonas novada pašval-
dības domes pieņemto lēmumu 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

iV. noslēguma jautājumi

19. Noteikumi publicēja-
mi un stājas spēkā likuma „Par 
pašvaldībām” 45. pantā noteik-
tajā kārtībā – nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas, 2016. gada 
10. februārī.

Saistošie noteikumi Nr. 20

“Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 20  
Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām”  
45. panta piekto daļu 

 
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Madonas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēša-
nas vietu.
2. Madonas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu publicēšanas 
vieta ir Madonas novada paš-

valdības informatīvais izdevums 
“Madonas Novada Vēstnesis”.
Saistošie noteikumi ir stājušies 
spēkā 2016. gada 16. janvārī. 

PASKAiDrOjUMA rAKStS

Projekta nepieciešamības 
pamatojums
06.11.2015. stājās spēkā 
08.10.2015. Grozījumi likumā 
“Par pašvaldībām”, kuru 3. pun-
ktā noteikts: “Izteikt 45. panta 

piek to un sesto daļu šādā redakci-
jā:[..] Novada dome pieņem sais-
tošos noteikumus, kuros nosaka 
saistošo noteikumu publicēšanas 
vietu. Saistošos noteikumus, ku-
ros noteikta saistošo noteikumu 
publicēšanas vieta, publicē oficiā-
lajā izdevumā “Latvijas Vēstne-
sis”. [..]”

Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka, ka 
Madonas novada pašvaldības 

turpmāk izdodamo saistošo no-
teikumu publicēšanas vieta ir 
Madonas novada pašvaldības in-
formatīvais izdevums “Madonas 
Novada Vēstnesis”.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu
Nav attiecināmi.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdar-

bības vidi pašvaldības teri-
torijā
4.1. Saistošie noteikumi neietek-
mē uzņēmējdarbības vidi pašval-
dības teritorijā.

Informācija par administra-
tīvajām procedūrām
Nav attiecināmi.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām
Nav attiecināmi.

Saistošie noteikumi
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Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
2015. gadā reģistrēts 261 
jaundzimušais – 136 zēni 
un 125 meitenes, tai skaitā 
247 Madonas novada, 
14 – citu novadu bērni. 
Visvairāk jaundzimušo 
reģistrēti Madonas pilsētā 
– 68, Praulienas pagastā 
– 18. Laulībā dzimuši 
123 bērni (47,1%), atzīta 
paternitāte 123 bērniem 
(47,1%), nav ieraksta par 
tēvu 15 bērniem (5,8%). 

40,2% gadījumu jaundzimu-
šais ir mātei pirmais bērns, 32,2% 
– otrais, 

21,1% – trešais, 4,6% – cetur-
tais, piektais – 1,1%. Reģistrēts 1 
sestais un 1 septītais bērns ģime-
nē. Reģistrēti 2 dvīņu pāri. Pieau-
dzis to ģimeņu skaits,  kurās dzi-
mis trešais bērns.

82,7% bērnu dzimuši ģime-
nēs, kurās abi vecāki ir latvieši. 
Jaunākais tēvs dzimis 1997. ga-
dā, vecākais – 1954. gadā. Jau-
nākā māte dzimusi 1998. gadā, 
vecākā – 1969. gadā. Bērna dzim-
šanas brīdī pilngadību nav sa-
sniegušas 3 mammas un 1 tētis.

Populārākie bērnu vārdi

Populārākie vārdi 2015. gadā:
GUSTAVS – dots 6 zēniem, 

JĀNIS, KĀRLIS, MARKUSS – 5 
zēniem.

EVELĪNA – dots 5 meitenēm, 
KEITA, MARTA un LĪVA – 4 
meitenēm.

Neparastākie vārdi: Alisters, 
Everts, Korajs Nikolajs, Nils Sī-
džeijs – zēniem; Amēlija, Annika, 
Junora Halina, Laurensija, Odri-
ja, Rute – meitenēm.

Divi vārdi doti 17 bērniem – 6 
zēniem un 11 meitenēm.

Laulības

2015. gadā Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē-
tas 134 laulības, (t.sk. 10 laulības 
baznīcā: 2 – Ļaudonas ev. Lut. 
draudzē, 3 – Barkavas Sv. Sta-
ņislava Romas katoļu draudzē, 1 
baptistu draudzē, 2 – Bērzaunes 
ev. Lut. Draudzē, 1 – Liezēres ev. 
lut. draudzē, 1 – Madonas Romas 
katoļu draudzē), kas ir par 17 
laulībām vairāk nekā pagājušajā 
gadā šajā pašā periodā. Apmēram 
trešā daļa laulību reģistrēta ne 
Madonas novada iedzīvotājiem.

9 laulību reģistrācijas notiku-
šas ārpus dzimtsarakstu nodaļas 
telpām. Visvairāk, piecas, Kals-
navas arborētumā.

79,8% laulību ģimenes izvēlē-
jušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 
4,5% pēc sievas uzvārda, 11,2% 
saglabāti pirmslaulības uzvār-
di, 0,8% veido kopēju dubultu uz-
vārdu, 3,7% pievieno laulātā uz-
vārdu. Aktīvāk laulībā stājušies 
Madonas pilsētas, Praulienas un 
Aronas pagastu iedzīvotāji. 

Pirmajā laulībā ir stājušies 
76,1%, otrajā – 20,5%, trešajā 
– 2,6% jaunlaulāto, ceturtajā – 
0,4%. Viens stājies sestajā laulī-
bā.

73,1% laulību vīrs ir vecāks 
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par sievu, 20,9% otrādi, 6% – vie-
na vecuma. Vecākais līgavainis 
dzimis 1926. gadā, jaunākais – 
1995. gadā. Vecākā līgava dzimusi 
1934. gadā, jaunākā – 1997. gadā. 
Viena līgava laulības slēgšanas 
brīdī ir nepilngadīga.

Laulību šķiršana

2015. gadā Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā laulību re-
ģistros izdarītas 78 atzīmes par 
laulības šķiršanu, kas ir par 21 
šķiršanas gadījumu vairāk nekā 
pagājušajā gadā. 27% laulību šķir-

tas tiesā, 73% – pie notāra.  
Ilgākā laulība bija noslēgta 

1979. gadā, īsākā – 2015. gadā. 

Miršana

2015. gadā Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
425 miršanas gadījumi t.sk. – 342 
mūsu novada iedzīvotāji, kas ir par 
3 mirušajiem mazāk nekā 2014. 
gadā. 83 reģistrētie mirušie bijuši 
no citām pašvaldībām. Miruši 172 
vīrieši un 170 sievietes (Madonas 
novada iedzīvotāji). Visvairāk mi-
rušo reģistrēts Madonas pilsētā – 

98, Kalsnavas pagastā – 26, Bar-
kavas pagastā – 24. Nāves cēlonis 
59,7% gadījumos ir sirds un asins-
rites sistēmas slimības, 18,5% - 
ļaundabīgi audzēji, 2,2% – tīšs paš-
kaitējums. Trīs sievietes mirušas 
102, 101, 100 gadu vecumā.

Vidējais mūža garums Mado-
nas novadā – 73,6 gadi, vīriešiem 
– 67,5 gadi, sievietēm 79,7 gadi.

Vēlot dzīvesprieku  2016. gadā –  
LīGA CALMānE, 

Dzimtsarakstu nodaļas  
vadītājas vietniece

2015. gads novada Dzimtsarakstu nodaļā

Par bezsaimnieka 
klaiņojošiem 
mājdzīvniekiem  
(suņiem un kaķiem)  
ir jāziņo sava pagasta 
pārvaldes vadītājam, 
Madonā – pilsētas 
pārvaldniekam,  
kuri noteiks tālāko 
rīcību. 

Situācijā, kad klaiņojo-
šā mājdzīvnieka saimnieks 
ir zināms:

1) Jāsazinās ar mājdzīv-
nieka saimnieku un jādara 
zināma mājdzīvnieka atra-
šanās vieta;

2) Ja saimnieks neizrāda 
interesi par savu mājdzīv-
nieku, tad jāvēršas pie paš-
valdības kārtībniekiem, kas 
situāciju risinās likumā no-
teiktajā kārtībā.

Atgādinām, ka novadā 
atrodas arī privātā dzīvnie-
ku patversme, ko apsaim-
nieko Madonas dzīvnieku 
aizsardzības biedrība. Pat-
versmes adrese pieejama 
biedrības mājaslapā www.
madonaspatversme.lv. 

Paldies jāsaka biedrībai 
„Madonas dzīvnieku drau-
gi”, kuri aktīvi informē ie-
dzīvotājus par pazudušiem, 
klaiņojošiem un bez saim-
nieka palikušiem ķepai-
ņiem, kā arī meklē tiem 
jaunus saimniekus. Infor-
mācija tiek publicēta www.
draugiem.lv izveidotajā la-
pā – Madonas dzīvnieku 
draugi.

tiek meklēts darbinieks dzīv-
nieku patversmei, kura uz-
devums būtu rūpēties par 
patversmē mītošajiem dzīv-
niekiem, kā arī klaiņojošo su-
ņu un kaķu ķeršana.

Vairāk informācijas par 
darba iespēju – mājasla-
pā www.madona.lv vai arī 
101. kabinetā, Saieta lau-
kumā 1, Madonā. Tālru-
ņi informācijai: 64860569; 
26325419. (Pieteikšanās 
līdz 19. februārim)

informāciju apkopoja 
EDītE MiĶELSOnE

Kur vērsties,  
ja pamanīts  
klaiņojošs 
mājdzīvnieks?
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Daudz jāpaveic, lai piepildītu iecerēto!

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits  
0–6 gadi

Bērnu skaits  
7–18 gadi

Bērnu skaits  
0–18 gadi

iedzīvotāju skaits Barkavas pagastā

Barkavas pagasta pārvaldes vadītājam Mārtiņam Tomiņam 
ir daudz ideju, ko realizēt.                 Personīgā arhīva foto

Iedzīvotāju skaits Barkavas pagastā uz 01.06.2016. (PMLP dati) – 1382
t.sk. – sievietes – 723, vīrieši – 659

norādes Barkavas un Stalīdzānu 
ciemos. Ir plāni arī uz teritorijas 
labiekārtošanas darbiem.

Vīzija nākotnei…

Barkavas pagasts atrodas tu-
vu nozīmīgiem dabas objektiem – 
Lubāna ezeram, Aiviekstes upei, 
Barkavas ozolu audzei un Teiču 
dabas rezervātam, tomēr esmu 
nonācis pie secinājuma, ka šīs 
vietas ir maz popularizētas, tā-
pēc gribētu vērst to par labu. 

Viens no lielākajiem plāniem 
ir divu gājēju celiņu ierīkoša-
nu Barkavas “galos”, posmā no 
Dzirnavu ielas līdz pagriezienam 
uz “Barkavas arodiem”, un otrs 
posms – no Lubānas ielas līdz 
pagriezienam uz autoservisu.

Ir vīzija arī par Barkavas dī-
ķa teritorijas labiekārtošanu, tā-
dā veidā sniedzot iedzīvotājiem 
un pagasta viesiem pilnvērtīgā-
kas atpūtas iespējas.

Sadarbībā ar LPKS “Barka-
vas arodi” un pagasta zemnie-
kiem iepriekšējā gadā organizē-
jām lauksaimniecības tehnikas 
parādi cauri Barkavas centram. 
Apzinājām lietas, kas jāpilnveido, 
un idejas, kuras vēlamies īstenot 
šogad, lai šis pasākums kļūtu in-
teresants gan pašiem rīkotājiem, 
gan plašākai publikai.

Kāda ir ekonomiskā un 
sociālā situācija pagastā? Kā 
pagasta dzīvi ietekmē LPKS 
„Barkavas arodi” un Barkavas 
profesionālās vidusskolas 
klātbūtne?

Ekonomiskā un sociālā situā-
cija pagastā ir līdzīga kā lielākajā 
daļā valsts – arī pie mums ir bez-
darbs. Protams, LPKS „Barkavas 
arodi”, Barkavas profesionālās 
vidusskolas, tāpat arī SIA „Sau-
kas kūdra”, zemnieki  un citi uz-
ņēmēji dod lielu pienesumu tam, 
lai iespēja atrast darbu būtu. 

Cilvēkam vai nu ir atbildīga 
attieksme pret uzticēto un vēl-
me strādāt, vai arī šo īpašību trū-
kums, kas neļauj atrast darbu. 
Daudzi no vietējiem iedzīvotā-
jiem strādā citos novados un ot-
rādi, līdz ar to uzskatu, ka darbu 
ir iespējams atrast, ja ir vēlēša-
nās. Ja ir darbs, tad arī ekono-
miskā un sociālā situācija uzla-
bojas.

Pie viena, vēlētos pateikt pal-
dies visiem pagasta pārvaldē un 
iestādēs strādājošajiem, kā arī 
pārvalžu vadītājiem un domes 
darbiniekiem, kas vienmēr ir at-
saucīgi un neliedz padomu! 

EDītE MiĶELSOnE 

Barkavas pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Mārtiņš tomiņš 
pārvaldnieka amatā 
ir salīdzinoši neilgu 
laiku – nedaudz vairāk 
kā pusgadu. 

Jautāju, kas mudināja 
pieteikties šim amatam. Kā pats 
vērtējat savu lēmumu?  Kāda 
bija Jūsu nodarbošanās pirms 
tam?

Tā kā esmu uzaudzis un lie-
lāko daļu savas dzīves pavadī-
jis Barkavā, vēlējos īstenot ide-
jas Barkavas pagasta ikdienas 
uzlabošanai un nolēmu, ka ma-
na kandidatūra ir atbilstoša šim 
amatam.

Esmu strādājis dažādās jo-
mās un amatos, kas saistīti ar 
tirdzniecību, transportu, uz-
krājis pieredzi uzņēmuma vadī-
šanas un menedžera darbā, bet 
vislielāko pieredzi esmu ieguvis 
strādājot uzņēmumos, kas sais-
tīti ar elektrolīniju izbūvi. Arī 
ar pašvaldību grāmatvedību biju 
saskāries jau iepriekš, strādājot 
pie Jāņa Pakalna.

Lēmumu kandidēt uz šo ama-
tu izvērtēju ilgi un to pieņemt 
nebija viegli, jo tas ieviesa daudz 
izmaiņu manā un arī manas ģi-
menes ikdienā. Pašlaik esmu ap-
mierināts ar izvēli, vēl jau daudz 
jāpaveic, lai piepildītu iecerēto.

Vai pieņemto lēmumu 
nenožēlojat? 

Noteikti nē. Uztveru šo dar-
bu kā izaicinājumu. Ir nianses, 
kas man jāapgūst no jauna, jo 
darbs pašvaldībā ir atšķirīgs no 
tā, ko darīju iepriekš. Bieži jāri-
sina situācijas, kas tieši ar paš-
valdības darbu nav saistītas. Ie-
dzīvotāji, vadība un kolēģi ir 
atsaucīgi un pretimnākoši, tas 
ļauj strādāt efektīvāk un paveikt 
vairāk.

Kas ir tās lietas, kas Barkavas 
pagastā ir sakārtotas un ar ko 
varat lepoties?

Cilvēkam vai 
nu ir atbildīga 
attieksme 
pret uzticēto 
un vēlme 
strādāt, vai 
arī šo īpašību 
trūkums, kas 
neļauj atrast 
darbu. 

Pirmais, ar ko lepojos, un tas 
ir mūsu iedzīvotāju nopelns, ir 
sakārtotās un apstrādātās lauku 
zemes, ko var pamanīt, iebraucot 
Barkavas pagastā. Par to īpašs 
paldies zemniekiem un LPKS 
“Barkavas arodiem”. Vērts pie-
minēt arī citus uzņēmējus, kas 
darbojas Barkavas pagastā un 
nodrošina ar darbu gan Barka-
vas, gan kaimiņu pagastu iedzī-
votājus. No lielākajiem uzņēmu-
miem vēlos nosaukt SIA “Saukas 
kūdra”, SIA “Aiva G”, SIA “Bu-
ča”, SIA “Dimvol”. Barkavā ir 
vienīgā Madonas novadā profe-
sionālā vidusskola, kas nodrošina 
apmācības profesionālās ievirzes 
studijās, un ir veiksmīgi īsteno-
jusi arī vairākus projektus skolas 
pastāvēšanas nodrošināšanai un 
attīstībai. Droši vien daudzi ne-
zina, bet mūsu pagastā atrodas 
biedrības “Brāļu draudze” Kris-
tiāna Dāvida pamatskola. 

Pagastā ir pamatskola un 
bērnudārzs “Ābelīte”, darbojas 
pansionāts, Reiņa Rudzāta ārsta 
prakse, Aijas Ikaunieces zobārst-
niecības privātprakse, divas bib-
liotēkas un kultūras nams, kurā 
darbojas septiņi mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi.

Atsevišķi ir vērts pieminēt 
Barkavas Svētā Staņislava Ro-

mas katoļu baznīcu, kas iekļauta 
valsts aizsargājamo kultūras pie-
minekļu sarastā.

Pie kā strādājiet pašlaik?

Ir uzsākti darbi pie vairākiem 
projektiem, kurus plānots reali-
zēt tuvākajā laikā. Esam uzsāku-
ši videonovērošanas ierīkošanu 
Barkavas ciema centrā, lai uzla-
botu drošību un kārtību. Ir ie-
strādes kultūras nama audio un 
vizuālās aparatūras uzlaboša-
nai, kā arī plānots uzstādīt ielu 

ņemot vērā demogrāfisko 
situāciju Mārcienas 
pagastā, straujo 
izglītojamo skaita 
samazinājumu pamatskolā 
pēdējo piecu gadu laikā, 
apvienoto klašu īpatsvaru, 
nepietiekošo valsts 
finansējumu pedagogu 
darba samaksai, no 
2016. gada 1. septembra 
līdzšinējā Mārcienas 
pamatskola pāries 
sākumskolas statusā. 

Mācības turpmāk tiks orga-
nizētas 1.–6. klašu skolēniem un 
pirmsskolas audzēkņiem. Šī būs 
pirmā šāda veida skola novadā.

Šajā mācību gadā Mārcienas 
pamatskolā zinības apgūst 35 bēr-
ni, netika nokomplektēta 7. un 8. 
klase. Pavasarī skolā gaidāms pē-
dējais izlaidums 9. klases 7 skolē-
niem, tāpat atvadas no skolas jā-
teic 6. klases 4 audzēkņiem.

21. janvārī Mārcienas pamat-
skolā viesojās arī pašvaldības 
pārstāvji – Izglītības un jaunat-
nes komitejas locekļi, lai situāci-
ju pārrunātu gan ar pedagogiem, 
gan audzēkņu vecākiem. Kā pa-

stāstīja Izglītības nodaļas vadī-
tāja Solvita Seržāne, process par 
mācību iestādes statusa maiņu 
uzsākts jau 2014. gada februārī, 
līdz ar to sabiedrība šo domu ir 
pieņēmusi un izpratusi. Pašvaldī-
ba veiks ieguldījumus infrastruk-
tūras sakārtošanā, lai nodrošinā-
tu optimālus mācību apstākļus. 
Tāpat jācer, ka iedzīvotāji novēr-
tēs to, ka saglabāta pirmsskolas 
un sākumskolas pieejamība tuvu 
mājām, kas ir viens no pašvaldī-
bas uzdevumiem.

Lēmums pieņemts šī gada 28. 
janvāra domes sēdē.

EDītE MiĶELSOnE

Mārcienas pamatskolas statusa maiņa

Pagastos

207

129

78

309

906

167

207

129

78

309

906

167
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Aizvadītā gada 
decembrī noslēdzās 
domes priekšsēdētaja 
vietnieka un  
domes deputāta 
Agra Lungeviča 
iedzīvotāju pieņemšanas 
pagastos 2. kārta. 

Vaicāju – kāds ir ieguvums 
no šāda veida pagastu 
apmeklējumiem? 

Esmu vairāk informēts par to, 
kā dzīvo cilvēki pagastos, kādas ir 
problēmas un jautājumi, kuriem 
jāpievērš uzmanība. No Madonas 
tas bieži vien izskatās savādāk 
nekā esot uz vietas pagastos. 

Manuprāt, iedzīvotāju apmek-
lējums ļoti skaidri parādīja, kā 
strādā pagasta pārvalde. Pagas-
tos, kur uz tikšanos atnāca maz 
cilvēku, jautājumi tiek risināti 
operatīvāk, iedzīvotāji ir informē-
ti par pašvaldības iespējām. Savu-
kārt tur, kur šī komunikācija nav 
tik veiksmīga, jautājumu vairāk.

Pārsvarā cilvēkus interesē ik-
dienas jautājumi – komunālās lie-
tas (siltums, ūdens, apsaimnieko-
šana), ceļu sakārtošanas iespējas, 
sabiedriskais transports, ģimenes 
ārsta pieejamība, sociālais dienests 
un pabalsti. Tāpat cilvēki vēršas ar 
tīri privātiem jautājumiem.

Iedzīvotāji jautā arī par skolas 
pārtikas iepirkumiem – lai būtu 
lētāk, izdevīgāk. Plānojam centra-

lizēto pārtikas iepirkumu novadā, 
kas sauksies „Zaļais pārtikas ie-
pirkums”, izvērtēsim piegādes at-
tālumu, cenu, kvalitāti un citus 
faktorus, lai nopirktu labu pro-
dukciju no vietējiem ražotājiem.

Kopumā mēs nedzīvojam slik-
ti, bet ir lietas, kas katrā teritorijā 
ir jārisina. Radās sajūta, ka cilvē-
kiem ne vienmēr ir svarīgi uzreiz 
atrisināt kādu problēmu, bet gan 
to izrunāt ar pašvaldības pārstāv-
jiem, sajust piederību un to, ka ie-

dzīvotājs ir svarīgs pašvaldībai.

Vai sekos arī tālāka rīcība, 
jautājumu risināšana? 

Daudzi temati tikšanās reizēs 
sasaucas ar iepriekšējo šāda vei-
da vizīti pērnā gada pavasarī, pie-
mēram, apsaimniekošanas jau-
tājumi Dzelzavas pagastā. Esam 
veikuši iestāžu reorganizāciju – 
siltuma nodrošināšanu pārņēmis 
SIA „Madonas siltums”, savukārt 

ūdens piegādi – AS „Madonas 
ūdens”. Pagastos problemātiska 
ir daudzdzīvokļu māju apsaimnie-
košana, kas pārsvarā netiek veik-
ta. Manā skatījumā tā ir bumba ar 
laika degli, jo dzīvojamā fonda stā-
voklis pasliktinās. Piemēram, Lie-
zēres un Ošupes pagasta pārval-
des nākušas klajā ar priekšlikumu 
veikt māju apsaimniekošanu pa-
šiem, ko esam arī apstiprinājuši. 

   turpinājums 10. lappusē.

Mana darba vieta ir viss novads!

Intervija

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs: “Ir nemitīgi jāmācās un jāpilnveido sevi, lai tajā vietā,  
kur esi, justos labi un par sevi pārliecināts!”         Agra Veckalniņa foto

informējam, ka no  
1. marta (prognoze) rēķinus  
par saņemtajiem  
SiA “Madonas namsaimnieks”,  
SiA “Madonas siltums” 
un AS “Madonas ūdens” 
pakalpojumiem skaidrā 
naudā varēs samaksāt arī 
Madonas novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Saieta 
laukumā 1. Papildus komisijas 
maksa netiks iekasēta.

No 1. februāra, AS “Madonas 
ūdens” abonementu daļā skaidrā 
naudā varēs samaksāt tikai rēķi-
nus par ūdeni un kanalizāciju, sa-
vukārt SIA “Madonas siltums” 
tikai rēķinus par patērēto siltum-
enerģiju un karsto ūdeni. 

Februārī visus pašvaldības uz-
ņēmumu komunālo pakalpojumu 
rēķinus samaksāt vienuviet varēs 
SIA “Madonas namsaimnieks” 
kasē, Augu ielā 29. No marta ka-
se tiks pārcelta uz pašvaldības ad-
ministrācijas ēku Saieta laukumā 
1, Madonā. 

25.–29. februārim (ieskai-
tot) SIA „Madonas namsaim-
nieks” kase Augu ielā 29 saka-
rā ar pārcelšanos uz jaunajām 
telpām būs slēgta.

Rēķinus varēs 
samaksāt arī 
pašvaldības 
administrācijas  
ēkā
 

Valsts reģionālās attīstības 
aģentūra (VrAA) informē, ka 
vienotajā valsts un pašvaldību 
pakalpojumu portālā 
www.latvija.lv ir pieejams 
e-pakalpojums “nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksa 
tiešsaistē”. 

E-pakalpojums iedzīvotā-
jiem sniedz iespēju samaksāt 
viņu īpašumā esoša nekustamā 
īpašuma nodokli, izmantojot 
Latvijas komercbanku tiešsais-
tes pakalpojumus – internet-
bankas.

E-pakalpojums “Nekustamā 
īpašuma nodokļa samaksa tieš-
saistē” nodrošina arī vairākas 
papildus iespējas: samaksāt no-
dokli par citai personai piederošu 
īpašumu, maksājuma uzdevumu 
lejupielādēt PDF datnes formā-
tā un, nepārtraucot e-pakalpoju-
ma izpildi, izveidot sev atgādinā-
jumus ar brīvi ievadāmu tekstu, 
piemēram, par turpmākajiem 
nodokļu maksājumiem.

Aicinām visas Latvijas paš-
valdības aktīvi izmantot šīs e-pa-
kalpojuma iespējas un par to in-
formēt savu pašvaldību nodokļu 
maksātājus.

Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
samaksas  
iespējām portālā  
www.latvija.lv

turpinājums no 3. lappuses.
8.3.1. rakstisku pārskatu par 

projekta īstenošanas gaitu;
8.3.2. atskaiti par piešķirtā 

Pašvaldības līdzfinansējuma iz-
lietojumu.

8.4. Ja piešķirtais finansē-
jums netiek izmantots atbilsto-
ši biznesa idejas pieteikumā pa-
redzētajam mērķim, Uzņēmums 
to atmaksā Pašvaldībai 10 dienu 
laikā pēc Pašvaldības rakstiska 
pieprasījuma saņemšanas;

8.5. Projekta uzraudzības pe-
riods ir nosakāms pēc saņem-
tā finansējuma apmēra. Uzņē-
mumam jāiesniedz pārskats par 
saimnieciskās darbības rezultā-
tiem pirmajā darbības gadā pēc 
projekta ieviešanas, ja projek-
ta līdzfinansējums ir līdz 2000 
EUR. Ja projektā saņemtais līdz-
finansējums no pašvaldības ir lie-
lāks par 2000 EUR, tad pārskats 
par saimnieciskās darbības rezul-
tātiem jāiesniedz katru gadu, trīs 
gadus pēc projekta ieviešanas;

8.6. Ja projekta uzraudzības 
periodā saimnieciskā darbība nav 
uzsākta, nav izpildīti projekta no-
sacījumu, vai saimnieciskā dar-
bība netiek veikta regulāri, tad 
Uzņēmējdarbības, teritoriālo un 
vides jautājumu komiteja lemj 
par piešķirtā līdzfinansējuma at-

maksu vai iegādāto materiālo 
vērtību nodošanu Pašvaldībai;

8.7. Pašvaldībai (Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības no-
daļai) ir tiesības veikt pārbaudes 
(tai skaitā pārbaudes projekta īs-
tenošanas vietā) pirms Pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķirša-
nas, kā arī projekta īstenošanas 
laikā;

8.8. Pirmajā projekta darbī-
bas gadā Uzņēmumam ir jāap-
meklē vismaz 2 Uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma attīstības nodaļas 
organizētie pasākumi (semināri, 
apmācības, izstādes, tirdziņi);

8.9. Pašvaldībai un Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļai ir tiesības pieprasīt pa-
pildu informāciju no Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņēmēja.

Sadala pašvaldības 
autoceļu un ielu 
uzturēšanai paredzēto 
finansējumu 

Apstiprina saskaņā ar 
18.12.2012. „Madonas novada 
pašvaldības ceļu fonda pārval-
dīšanas kārtība” 3. daļu Mado-
nas novada pašvaldības autoce-
ļu un ielu uzturēšanai paredzēto 
naudas līdzekļu sadalījumu starp 
Madonas novada pašvaldības pa-

Nr. 
p.k. Pārvalde

Kopā:
Sadalījuma 
koeficients 
(% no kop. 

fin.)

No 
pašvaldības 

budžeta 
(EUR)

No ceļu 
fonda 
(EUR)

Pavisam 
kopā 
(EUR)

1 MADONA 151165 220752 371917 38,68
2 ARONAS PAGASTS 19376 28296 47672 4,96
3 BARKAVAS PAGASTS 17390 25395 42785 4,45
4 BĒRZAUNES PAGASTS 17802 25997 43799 4,55
5 DZELZAVAS PAGASTS 14409 21041 35450 3,69
6 KALSNAVAS PAGASTS 23999 35047 59046 6,14
7 LAZDONAS PAGASTS 6962 10167 17129 1,78
8 LIEZĒRES PAGASTS 18551 27090 45641 4,75
9 ĻAUDONAS PAGASTS 20387 29771 50158 5,22
10 MĀRCIENAS PAGASTS 13845 20219 34064 3,54
11 MĒTRIENAS PAGASTS 17854 26072 43926 4,57
12 OŠUPES PAGASTS 18051 26360 44411 4,62
13 PRAULIENAS PAGASTS 18919 27628 46547 4,84
14 SARKAŅU PAGASTS 19796 28909 48705 5,06
15 VESTIENAS PAGASTS 12303 17967 30270 3,15

KOPĀ: 390809 570711 961520 100,00

Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai 
paredzēto naudas līdzekļu sadalījums 

starp Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm 
un Madonas pilsētu 2016. gadā 

Madonas novada pašvaldības 
28. janvāra domes sēdes lēmumu pārskats

Sagatavoja LAiMA LiEPiņA, Administratīvās nodaļas vadītāja 
 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.lv vai klientu 

apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

gastu pārvaldēm un Madonas pil-
sētu 2016. gadā. (Skat. tabulu)

Ja gada laikā Madonas nova-
da pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai paredzēto naudas lī-
dzekļu daudzums tiek mainīts, 

tad naudas līdzekļu sadalījums 
starp Madonas novada pašvaldī-
bas pagastu pārvaldēm un Mado-
nas pilsētu tiek noteikts pēc sada-
lījuma koeficienta (% no kopējā 
finansējuma).
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Pabalsta mērķis Ģimenes Personas Pabalsti  Summa kopā, 
EUR

GMI pabalsts 318 550 2044 117398,08

Bērnudārza apmaksa 87 114 486 7950,60

Par apkuri 136 294 164 28234,20

Kurināmā iegādei 574 1165 626 110928,22

Malka 6 14 6 1200,00

Par komunālajiem maksājumiem 32 73 37 4923,09

Par elektrību 19 33 19 1567,19

Par ūdeni 64 149 85 5993,27

Par īri 114 250 140 14374,49

Recepšu medikamentiem 409 570 1255 32752,66

Pārskaitījums par ārstēšanos 
stacionārā

34 34 37 1521,24

Vienreizējiem medicīnas 
pakalpojumiem

145 163 230 8712,61

Primārās veselības aprūpes 
pakalpojumiem

133 154 199 4752,52

Mācību grāmatām, kancelejas 
precēm

150 246 168 16802,00

Pabalsts izglītībai (ikmēneša) 1 1 1 64,00

Bāreņiem sadzīves priekšmetu, 
mīkstā inventāra iegādei

5 5 5 1245,00

Pabalsts ikmēneša izdevumiem 
bāreņiem

30 31 232 14976,30

Pabalsts pastāvīgas dzīves 
uzsākšanai bāreņiem

3 3 3 384,18

Pabalsts bērna uzturam 
audžuģimenē

7 11 88 16080,36

Audžuvecākiem mīkstā inventāra 
iegādei

3 3 3 568,00

Ārkārtas situācijā 42 51 44 6243,69

Apbedīšanas pabalsts 67 67 69 16144,46

Pabalsts jubilejā 604 671 641 64600,00

Svētku pabalsts/pakalpojums 239 394 267 6630,00

Svētku pabalsts/pakalpojums 
bērniem

34 62 34 1110,00

Svētku pabalsts/pakalpojums 
invalīdiem/pensionāriem

24 26 26 780,00

Pabalsts jaundzimušo aprūpei 256 261 259 39000,00

Pabalsts politiski represētiem 273 283 284 7100,00

Kopā  7452 532036,16
 

Madonas novada pašvaldības Sociālajā 
dienestā 2015. gads aizritējis darbīgā gaisotnē. 
Apkopoti dati par Sociālā dienesta sniegtajiem 
pakalpojumiem, kas dod ieskatu ikdienas 
darbā.

Pabalstu kopsavilkums

novada pašvaldības  
Sociālā dienesta darbs 
2015. gadā

Sociālā dienesta sniegtie pakalpojumi 2015. gadā

KOPā AtBALStS SniEGtS 3206 PErSOnāM

Pašvaldībā

Reģistrēti  un izskatīti iesniegumi; pieņemti lēmumi 7057

Iedzīvotājiem sniegtās  klātienes konsultācijas 2172

Iedzīvotājiem sniegtas konsultācijas pa tālruni 648

Veiktas apsekošanas dzīvesvietā 1247

Veikti  reidi sadarbībā ar citām iestādēm 29

Nodrošināts atbalsts klienta atvešanā aizvešanā  
pakalpojumu saņemšanai

65

Sagatavotas  vienošanās individuālajam darbam ar klientu, 
lai sekotu līdzi līdzdarbības pienākumiem sociālās situācijas 
uzlabošanai un pabalstu izlietošanas mērķiem

1412

Nodrošināts asistenta pakalpojums personām ar invaliditāti 85

Veikts personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējums indikāciju 
noteikšanai īpašai kopšanai

140

Dokumentu sagatavošana nosūtīšanai uz sociālo rehabilitāciju 
personām ar funkcionāliem traucējumiem

72

Izstrādāti sociālās rehabilitācijas plāni 150

Nodrošināts aprūpes mājās pakalpojums 95

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos Madonas novadā 122

Nodrošināta ilgstoša sociālā aprūpe pansionātos citos novados 12

Psihologa pakalpojumu saņēmušas ģimenes 126

Sociālo rehabilitāciju krīzes centrā saņēmušo bērnu skaits 30

KriStīnE VEiSPALE,  
Sociālās palīdzības un sociālā darba vadītāja

turpinājums no 9. lappuses.

Ja mums izdosies iedzīvināt šo 
priekšlikumu, tad kaut kādā pār-
skatāmā nākotnē mēs varēsim ne 
tikai uzturēt dzīvokļus, bet arī star-
tēt energoefektivitātes projektos, ko 
piedāvā Eiropas Savienības fondi. 

Kā ideju par SIA „Madonas 
siltums” un AS „Madonas ūdens” 
attiecīgo komunālo pakalpojumu 
pārņemšanu pagastos vērtē 
iedzīvotāji?

Reakcija ir dažāda. Dzelza-
vas pagasts kalpo kā ļoti labs pie-
mērs. Iedzīvotāji iepriekš tika in-
formēti, bija iespēja uzdot savus 
jautājumus. No darbaspēka vie-
dokļa diezgan maz kas mainījās, 
gandrīz visi darbinieki palika ie-
priekšējie. Mainījās tikai uzņēmu-
ma vadība. Ieguvums ir finanšu 
kapacitāte – komunālo pakalpoju-
mu uzņēmums var novērst avāri-
jas situācijas, veikt investīcijas un 
izturēt parādnieku nastu. Ir pār-
liecība, ka pakalpojumi tiks no-
drošināti un nepienāks brīdis, kad 
pietrūks malkas vai līdzekļu avā-
rijas situācijas novēršanai. 

Iedzīvotāji pamatoti prasa, vai 
pakalpojumi nepaliks dārgāki. AS 
”Madonas ūdens” pārņemtajās 
teritorijās tiek domāts par mak-
sājumu salāgošanu. Ja iedzīvo-
tāji saņem vienu un to pašu pa-
kalpojumu, šajā gadījumā tas ir 
ūdens un kanalizācija, pie viena 
pakalpojumu sniedzēja, tad mak-
sai par to jābūt līdzīgai visā nova-
dā. Ekonomiski raugoties, jo lie-
lāks sniegto pakalpojumu apjoms 
– vairāk kubikmetru ūdens piegā-
dāts, vairāk megavatstundu sil-
tuma saražots – jo vienas pakal-
pojuma vienības cena samazinās, 
pakalpojumam jākļūst lētākam.

Šobrīd AS „Madonas ūdens” 
pārziņā jau labu laiku ir Lazdo-
na, tāpat arī Prauliena, Ļaudona 
un Dzelzava, drīzumā būs Ošup-
es pagasts. Sarunas turpinās par 
Liezēres, Sarkaņu un Barkavas 
pagastiem. Diskutējam arī par 
SIA „Madonas siltums” darbības 
zonas paplašināšanu. Bērzaunes, 
Kalsnavas, Mārcienas un Vestie-
nas pagasti apvienosies un būs 
jaunizveidota komunālā uzņēmu-
ma pārziņā, kurš nodrošinās ša-
jos pagastos ūdenssaimnie cības, 
siltumsaimniecības, at kri tu-
mu apsaimniekošanas un daudz-
dzīvok ļu māju apsaimniekošanas 
pakalpojumus.

Tas, kas iedzīvotājus uztrauc 
šo reformu gaitā, ir pakalpojuma 
cena, kvalitāte un vai tiks piesais-
tīts vietējais darbaspēks. Ja visas 
trīs lietas salāgo, tad problēmām 
nevajadzētu būt.

Vai plānojat doties šādās vizītē 
atkārtoti?

Jā, noteikti, iespējams atsāk-
šu vizītes jau februāra beigās. Tās 
varētu būt publiskās tikšanās, 
kurās kopīgi ar SIA „Madonas sil-

tums” un AS „Madonas ūdens” 
vadību un iedzīvotājiem pārrunā-
sim komunālos jautājumus.

Šķiet, ka iegūta vērtīga 
pieredze un informācija. Kā 
kopumā vērtējat pašvaldību kā 
mehānismu? Kādi ir plusi un 
mīnusi? 

Sākums bija komplicēts, ka-
mēr mēs izveidojām šo lielo struk-
tūru. Pārvaldība ir samērā de-
centralizētā, jo diezgan daudz 
funkciju ir pagasta pārvalžu va-
dītāju pārziņā – saimnieciskas lie-
tas, iestāžu vadība, pārraudzība 
un darba nodrošināšana. Un tas 
ir pareizi, jo tik lielā novadā veikt 
pilnīgu pārvaldību no centra būtu 
ļoti sarežģīti. Protams, ir daudz 

lietu, ko var izdarīt tikai centra 
administrācija – projektu vadība, 
budžetēšana, kredīti. 

Izšķirīgs ir cilvēciskais fak-
tors, kā strādā pagasta pārvaldes 
vadītājs un iestāžu vadītāji, tāpat 
pil sētas pārvaldnieks. Domāju, 
ka sadarbība ir samērā veiksmī-
ga. Mēģinām nodrošināt līdzvēr-
tīgu pakalpojumu pieejamību visā 
novadā. Liels pluss tam, ka esam 
liels novads, ir iespēja mācīties no 
citu pieredzes. Kļūdas, kas kādu 
apstākļu dēļ tika pieļautas vienā 
vietā, netiks pieļautas otrā.

Mums veiksmīgi ir izdevies pie-
saistīt Eiropas Savienības struk-
tūrfondu finansējumu. Šeit parā-
dās lielā novada iespējas – noalgot 
attīstības nodaļas darbiniekus 
(projektu sagatavošanas un ievie-
šanas speciālistus), kā arī budže-
ta iespējas kreditēties pašvaldības 
līdzfinansējuma nodrošināšanai 
šiem projektiem, kas mazākiem 
novadiem ir apgrūtinoši vai neie-
spējami. Protams, ir bijušas prob-
lēmas ar būvniekiem, termiņiem 
utt., bet pie tik liela apjoma tas nav 
būtiski. No investīciju viedokļa ne-
vienu brīdi nav bijusi nevienlīdzīga 
attieksme pret kādu teritoriju, ja ir 
vajadzība, meklējam risinājumu. 

Manuprāt, struktūru mēs 
esam izveidojuši – ielas, bērnu-
dārzi, skolas, kultūras nami. Tas, 
kas mums ir jādara – jāveicina ak-
tivitāte, veidojot pasākumus, kas 
piesaistītu apmeklētājus pilsētai 
un novadam. Esam apstiprinājuši 
budžetu kultūras, tūrisma, sporta 
un uzņēmējdarbības atbalsta pa-

sākumiem. Tur es redzu izaicinā-
jumu, pie kā mums jāstrādā! Mēs 
diez vai būsim pašvaldība, kas 
balstās uz vienu milzīgu uzņēmu, 
kas nodarbina 1000 cilvēkus, bet 
mēs būsim novads, kas spēj pie-
dāvāt dažādību – uzņēmējdarbī-
bā, tūrismā, kultūrā un sportā. 
Uzskatu, ka tas mums dos pievie-
noto vērtību.

Augustā Smeceres sila mo-
totrasē gaidāms MonsterEnergy 
Superkausa posms, arī šogad pil-
sētā būs pasaules kausa posms 
rollerslēpošanā, kā arī daudzas ci-
tas sporta, kultūras un uzņēmēj-
darbības aktivitātes. Visa gada 
garumā iezīmēsies Madonas pil-
sētas 90 gadu jubilejas ietvars. 

Nākamgad februārī Smece-
res silā nedēļas garumā notiks 
Eiropas mežstrādnieku biatlo-
na sacensības ar 600–800 dalīb-
niekiem, kas novadam piesaistīs 
lielu skaitu cilvēku un nesīs labu-
mu mūsu viesnīcām, ēdinātājiem. 
Notiks arī Skandināvijas kauss 
distanču slēpošanā. 

Par pasākumu dažādību tiešām 
nevaram žēloties.. Kādas ir 
lielākās ieceres, ko plānots 
realizēt novadā?

Nākamajā plānošanas periodā 
paredzēti 3,47 miljoni eiro Eiro-
pas Savienības finansējuma lau-
ku ceļu sakārtošanai. Būs iespē-
jams sakārtot aptuveni 10% no 
visiem pašvaldības lauku ceļiem 
novadā, ko plānojam izdarīt tu-
vāko gadu laikā. Tāpat šobrīd ak-
tuāli ir lauksaimniecības zemes 
meliorācijas projekti (Praulienas, 
Mārcienas, Liezēres, Ošu pes pa-
gastos), gatavojamies uzņēmēj-
darbības vides sakārtošanas pro-
jektu ieviešanai.

Arvien aktuāls jautājums ir 
par peldbaseina izbūvi, pašlaik 
tiek meklēti tehniskie risinājumi. 
Tas varētu būt veselības tūrisma 
objekts – baseins ar kustīgo (ie-
spējams regulēt augstumu) grīdu, 
SPA, fizioterapijas (veselības tū-
risma) iespējām. 

Attīstās Smeceres sils, domā-
jam par pilsētas stadiona rekons-
trukciju, kartingu trases turpmā-
ku attīstību, vēl arvien aktuāls ir 
pilsētas estrādes jautājums – šajā 
jomā ieceres ir vērienīgas, taču šo-
brīd pietrūkst finansiālā seguma. 

Mērķiem ir jābūt lieliem! Ir ļo-
ti labi, ja pašvaldībai ir jau gata-
vas projektu idejas un aprēķini 
lielām investīcijām, lai tajā brīdī, 
kad tās ir pieejamas, vairs nav jā-
domā, ko un kā darīt, bet ir jau 
gatavs, izstrādāts, izdiskutēts ri-
sinājums.

Darbojos praktiski visās no-
zarēs, kas skar pašvaldību. Tas ir 
liels izaicinājums un tas ir intere-
santi, jo katra darba diena ir sa-
vādāka un jāspēj orientēties visās 
lietās. Uzskatu, ka visliktākais kā 
darbā, tā dzīvē ir apstāties. Ir ne-
mitīgi jāmācās un jāpilnveido se-
vi, lai tajā vietā, kur esi, jūties la-
bi un par sevi pārliecināts.

EDītE MiĶELSOnE

Mana darba vieta  
ir viss novads!

Mērķiem ir 
jābūt lieliem! 
ir ļoti labi, ja 
pašvaldībai 
ir jau gatavas 
projektu 
idejas un 
aprēķini lielām 
investīcijām. 
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22. janvārī Madonas 
novada pašvaldības 
administrācijas ēkā 
tika apbalvoti konkursa 
„Skaistākais ziemassvētku 
noformējums” dalībnieki. 
Konkurss ir Madonas 
novada pašvaldības 
iniciatīva, kuras mērķis ir 
apzināt tos novadniekus, 
kuri ziemassvētku 
laikā rada īpašu svētku 
noskaņu. 

Konkursa ietvaros tika orga-
nizēts interneta balsojums Ma-
donas pilsētas dalībniekiem, sa-
vukārt pagastu pārvaldes tika 
aicinātas izvirzīt vienu namu ap-
balvošanai. 

Madonas pilsētā tika noteik-
tas 3 kategorijas – privātmājas, 
uzņēmumi/sabiedriskās ēkas un 
valsts/pašvaldības iestādes. Ņe-
mot vērā interneta balsojumu un 
žūrijas vērtējumu, Madonas pil-
sētā kategorijā privātmājas tika 
noteikti uzvarētāji 3 nomināci-
jās:

Interneta balsojums favo-
rīts – Raiņa iela 37; Omulīgākais 
nams – Ziedu iela 14; Krāšņākais 
nams – Kalna iela 15.

Nominācijā „Skaistāk izde-
korētais uzņēmums Madonā” 
iedzīvotāju balsojuma un žūrijas 
vērtējuma rezultāti par pārlieci-
nošu līderi izvirzīja viesu namu 
„Jānis,”, nominācijā „Skaistāk 
izdekorētā pašvaldības iestāde 
Madonā” uzvaras laurus plūca 
PII „Saulīte”. 

Apbalvoti tika arī skaistāk 
izdekorētie nami pagastos: 
Aronas pagastā – „Strautma-
ļi”; Barkavas pagastā – Bar-
kavas pamatskola; Bērzaunes 
pagastā – „Kalnozoli” (SIA 
„Šubrakkrasti”); Dzelzavas 

Apbalvoti konkursa „Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” uzvarētāji

2016. – Madonas pilsētas 
90. jubilejas gads.  
Liela daļa gada aktivitāšu  
bibliotēkā  veltītas  šim 
notikumam. tradicionāli 
tiks organizēta E-prasmju 
nedēļa martā, Grāmatu 
svētki, Bibliotēku nedēļa 
aprīlī, Eiropas nedēļa 
maijā,  Dzejas dienas 
septembrī, ziemeļvalstu 
bibliotēku nedēļa 
novembrī. 

Būs literārās tikšanās, būs 
tikšanās ar interesantiem cilvē-
kiem, politiķiem.

Piedāvājam 63690 vienības 
apjomīgu krājumu, tajā skaitā 
77 nosaukumu periodiskos izde-
vumus visdažādākajām gaumēm 
un interesēm, kurus var lasīt gan 
bibliotēkā, gan uz nedēļu ņemt 
lasīt mājās kopā ar savu ģimeni 
vai draugiem. 

Bibliotēkā bez maksas ir iz-
mantojamas tiešsaistes datubā-
zes – Letonika, News.lv, Letas ar-
hīvs, Nozare.lv un Britannica ar 
attālinātas izmantošanas iespē-
jām. Palīdzēsim e-pakalpojumu 
pielietojumā. 

Atgādinām, ka bibliotēkā ir 
iespēja autorizēties attālinātai 
grāmatu un citu izdevumu iz-
sniegšanas termiņa pagarinā-
šanai un grāmatu rezervēšanai. 
Bibliotēkā neesošos izdevumus 

var pasūtīt Starpbibliotēku abo-
nementa kārtā no citām Latvijas 
bibliotēkām.

Aicinām piedalīties:

Madonas novada 
bibliotēkas bērnu 
literatūras noda-
ļā Madonas 90-ga-
dei veltītajos kon-
kursos:

20.01.–20.02. li-
terārajā jaunrades kon-
kursā 2 vecuma grupās: 9+ “10x 
jaunāks par Madonu” un 6.–12. 
klašu skolēnus “Mana pilsēta va-
kar, šodien un rīt”;

februārī tiks izsludināts zīmē-

jumu konkurss PII audzēkņiem 
“Mana Madona”;

aprīlī 2.–3. klašu skolēnus ai-
cinām piedalīties glītrakstīša-

nas un ātrlasīšanas konkur-
sā “Protu un varu” un 4. 

klašu skolēnus stāstnie-
ku pēcpusdienā “Ma-
na ģimene dzīvo Ma-
donā”. 

17. februārī “Jum-
avas” diena Madonā, 

kuras ietvaros paredzēta 
tikšanās ar Juri Visocki (ap-

gāda valdes loceklis); Apgāda 
„Jumava” grāmatu tirdzniecība 
un plkst. 14.00 tikšanās ar auto-
ru Pēteri Strubergu – Pasaules 
latviešu klaidoņu brālības pre-

zidentu, kurš pazīstams kā aiz-
rautīgs pasaules apceļotājs – pa-
bijis 80 valstīs, iepazinis ne vien 
dažādu eiropeisku un eksotisku 
zemju dabas un kultūras vērtī-
bas, bet arī nacionālās virtuves 
īpatnības.

2016. gadā turpināsim orga-
nizēt ģimeņu vakarus bibliotēkā, 
kas tradicionāli notiek katra mē-
neša pēdējā ceturtdienā. Šī gada 
temats – “Rotaļlietas”. 

25. februārī UNESCO projek-
ta „Stāstu bibliotēkas” pasākums 
ģimenēm “ Manu mīļo lācīti….”.

iMELDA SAULītE, 
Madonas novada bibliotēkas 

direktore                     

Madonas svētkus atzīmēsim arī bibliotēkā! 

pagastā – Dzelzavas pils lau-
kums; Kalsnavas pagastā – 
„Mežmalas”; Lazdonas pagas-
tā – Parka iela 9; Ļaudonas 
pagastā – Ļaudonas PII „Brī-

numdārzs”; Liezēres pagas-
tā – Ozolu iela 5A; Mārcienas 
pagastā – „Silenieki”; Ošupes 
pagastā – „Zemgaļi”; Praulie-
nas pagastā – „Dārzmaļi” un 

Sarkaņu pagastā – „Andruš-
kas”.

Visi dalībnieki saņēma patei-
cības rakstus par piedalīšanos 
konkursā, savukārt uzvarētāji 

naudas balvu – 140 eiro.
Ņemot vērā iedzīvotāju atsau-

cību, šādu pasākumu  plānots rī-
kot arī nākamgad. 

EDītE MiĶELSOnE

Konkursa dalībnieki un uzvarētāji gandarīti par iespēju piedalīties pasākumā un saņemtajām pateicībām un balvām.                           Edītes Miķelsones foto

Skaistāk izdekorētais nams Dzelzavas pagastā – Dzelzavas pils laukums.  
          Edmunda Mitenieka foto

Nominācijas “Skaistāk izdekorētais uzņēmums Madonā 2015” laureāts – 
viesu nams “Jānis”.                                                                           Māra Stiprā foto
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LAtVijā ir 6 pilsētas, kurās 
Madonas vārdā ir nosauktas 
ielas. Madonas iela ir Cesvai-
nē, Jēkabpilī, Jūrmalā, Lubā-
nā, Rīgā un Varakļānos. Ma-
donas vārds ir ezeram 
pie Madonas pilsētas. 
Pēc vienas no versi-
jām no ezera nosau-
kuma cēlies Mado-
nas pilsētas vārds. 
Madonas vārdā ir no-
saukta upīte, kura iztek 
no Madonas ezera un tek cauri 
visai Madonas pilsētai.

PASAULĒ

Madona ir Slovēnijas pilsē-
tas Piranas piekrastē esošā 
ūdens akvatorija Triestes 
līcī Adrijas jūrā. Tas ir 13 ha 
liels brīnišķīgs zemūdens da-
bas parks un aizsargāts dabas 
piemineklis. 

Madona ir līcis Adrijas jū-
rā pie Horvātijas salas Ve-
li Brijuna. Šī sala kopā ar vēl 

citām apkārtnes salām ietilpst 
Brijunu Nacionālajā parkā. Sa-
lā ir subtropisks mitrs klimats, 
aug ozoli, olīvkoki un priedes. 
Īpašs salas lepnums ir 1300 – 

1600 gadus vecs olīvkoks.

Madona ir ciems Pa-
kistānas Ziemeļrie-
tumu pierobežas 
provincē apmēram 

170 km uz ziemeļiem no 
Pakistānas galvaspilsētas 

Islāmābādas. Tas atrodas glez-
nainā vietā Himalaju kalnos  
2 000 m virs jūras līmeņa. Cie-
mā dzīvo puštuni, kuri pārsva-
rā ir zemnieki – audzē kviešus, 
kukurūzu un apelsīnus. No-
darbojas arī ar piena ieguvi.

Madona ir ciems Āfrikas 
valstī Zimbabvē. Madonas 
ciems atrodas Kalahari smil-
tājos aptuveni 1 080 virs jūras 
līmeņa. Ciemu apdzīvo ndebe-
le etniskā grupa, kuri galveno-
kārt nodarbojas ar lauksaim-
niecību. Daļa iedzīvotāju dodas 

Madonas vārds pasaulē – interesanti fakti

1. februārī Madonas 
novadu apmeklēja Saeimas 
izglītības, kultūras un 
zinātnes komisijas Sporta 
apakškomisijas locekļi.

Tikšanās laikā domē Saeimas 
deputāti tika iepazīstināti ar 
būtiskākajiem jautājumiem un 
informāciju sporta jomā nova-
dā. Uzsākot diskusiju par spor-
ta un tā infrastruktūras piedā-
vātajām iespējām, sporta darba 
organizators Māris Gailums 
uzsvēra: „Ja pirms pie-
ciem, sešiem gadiem 
ar skaudību skatījā-
mies uz apkārtējiem 
novadiem, tad tagad 
varam lepoties ar to, 
kas mums ir!” 

Deputāti īpašu in-
teresi pievērsa bērnu 
un jauniešu profesionālā 
sporta iespējām ziemas spor-
ta veidos, Smeceres sila sporta 
un atpūtas bāzes izaugsmes ie-
spējām u.c

Vizītes laikā delegācija ap-
meklēja arī Madonas pilsētas 
sporta centru un tajā esošo šau-
tuvi, PII „Saulīte”, Smeceres si-
la sporta un atpūtas bāzi, Sme-
ceres mototrasi, kā arī Viešūra 
slēpošanas kompleksu. 

intErESAnti zināt...                   

Madonas novadā ir:

• sporta zāles, kuras iedzīvo-
tāji var izmantot sporta ak-
tivitātēm, 12 pagastos;

• Multifunkcionālais Madonas 
pilsētas sporta centrs;

• 3 šautuves; 8 trenažieru zā-
les; iekārtoti 5 ledus lauku-
mi;

• kartinga trase;
• 2 moto trases;
• 7 distanču slēpošanas tra-

ses;

• Madonas novada čempionāti 
notiek 22 sporta veidos;

• 18 biedrības un nodibināju-
mi (sporta klubi);

• no 14 pagastiem 13 pagastos 
darbojas sporta darba orga-
nizatori.

Madonas Bērnu un jaunatnes  
sporta skolā:

• strādā 30 pedagogi;
• darbojas 644 audzēkņi no 

Praulienas, Barkavas, Ļau-
donas, Kalsnavas, Vestie-

nas, Bērzaunes, Aronas, 
Varakļāniem, Cesvai-

nes, Ērgļiem, Sar-
kaņiem, Madonas, 
Lazdonas un Lubā-
nas;
• tiek piedāvāts 

nodarboties ar dis-
tanču slēpošanu, bi-

atlonu, vieglatlētiku, 
orientēšanās sportu, volej-
bolu meitenēm, futbolu un 
basketbolu zēniem, BMX;

• Madonas bērnu un jaunat-
nes sporta skolas adminis-
trācija atrodas Madonas pil-
sētas sporta centra telpās.

 Lielākie sporta pasākumi  
novadā:

• Minirallijs Madona;
• Skandināvijas kauss distan-

ču slēpošanā;
• Superkauss motokrosā;
• Pasaules kauss rollerslēpo-

šanā;
• Baltijas kauss kartingā;
• Baltijas čempionāts enduro 

krosā;
• Latvijas čempionāti biatlo-

nā, distanču slēpošanā, bas-
ketbolā, volejbolā, florbolā, 
orientēšanās sportā, roller-
slēpošanā.

informāciju apkopoja  
EDītE MiĶELSOnE

Madonu apmeklē 
Saeimas Sporta 
apakškomisijas locekļi

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors Voldemārs Šmugais 
iepazīstina viesus ar sporta centra telpām.                          Māra Gailuma foto

Sports

2016. gada februāris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

peļņā uz Dienvidāfrikas zelta 
raktuvēm.

Madona ir ciems Dienvid
amerikas valstī Peru. Tas 
atrodas Rietumkordiljeras kal-
nu grēdā aptuveni 4 700 m virs 
jūras līmeņa. Ciema iedzīvotāji 
nodarbojas ar derīgo izrakteņu 
ieguvi. 45% no Peru iedzīvotā-
jiem ir indiāņi, 37% – metisi un 
15% – eiropiešu izcelsmes.

Informācijas avots: 
www.neogeo.lv

informāciju apkopoja  
EDītE MiĶELSOnE


