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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Gruzīni prot novērtēt un priecāties par to, kas viņiem ir. Katra bērna, jaunieša, katra gruzīna un Gruzijas drauga sasniegums un 
atbalsts tiek vērtēts kā  ieguldījums valsts stiprināšanā un spēkā. Mums, latviešiem, pirmkārt no gruzīniem ir jāmācās, kā mīlēt 
savu valsti neatkarīgi no tā, cik bagāti vai nabagi esam. Boržomi 3. vidusskolas direktore lepojas par savu skolēnu  
veikumu – Gruzijas kalnu attēlu pašgatavota pulksteņa fonā.

Smeceres sila slēpošanas trasēs izveidotā sniega kārta joprojām ir pieejama gan lieliem, gan maziem  
aktīvās atpūtas cienītājiem.                                                                                                         DāVjA VecKALniņA foto

Zināms, cik daudz 
šogad varēsim  
atļauties – 
apstiprināts Madonas 
novada pašvaldības 
budžets 2017. gadam, 
kas paredz ieņēmumus 
21 863 949 eiro 
apmērā. 

5.–6. lpp

jaunā biznesa 
inkubatora mērķis 
ir piesaistīt ne tikai 
jau nodibinātus 
uzņēmumus, bet arī 
fiziskas personas, 
kurām vēl ir tikai 
biznesa ideja.

4. lpp

Aizvadītajā gadā 
Madonas muzejs 
saņēmis 880 
priekšmetus – 
dāvinājumus, tostarp 
fotogrāfijas, rokrakstus, 
sadzīves priekšmetus 
un dokumentus.2

7. lpp

Ir mainījušies laiki, 
varas, valodas, bet 
Dzimtsarakstu 
nodaļas savu darbu 
nav pārtraukušas. 
Tā ir teju vienīgā 
nepārtrauktā 
valsts funkcija pat 
ekstremālākajos 
apstākļos.

9. lpp

Aktīvās atpūtas iespējas  
Madonas novadā – arī ziemā!

Lasiet 
numurā:

Ziema 

2017.

8. lpp

Z iemas sezonai raksturī-
gu un labvēlīgu laikaps-
tākļu gadījumā Madonas 
novads piedāvā visai pla-

šu aktīvās atpūtas, sporta un brī-
vā laika pavadīšanas aktivitāšu 
daudzveidību – katra vēlmēm, ne-
pieciešamībai, spējām un iespējām 
piemērotu. Lai arī sniega sega šo-
sezon visai skopa, trašu īpašnieki 
parūpējušies, lai slēpošanas sezo-
na izvērstos pēc iespējas ilgāka.

Sporta un atpūtas bāzē “Smece-
res sils” sagatavota distanču slē-
pošanas trase 25 km garumā un 
klasikas trase 2,3 km garumā. Ir 
iespēja pārģērbties bāzes galvena-
jā ēkā, kā arī izmantot slēpju no-
mu un slēpju smērētavu. Trases 
tiek apgaismotas katru dienu līdz 
plkst. 21.00. Ziemas sezonā sporta 
bāze ir daudzu Latvijas un starp-
tautiska mēroga ziemas sporta 
veidu sacensību norises vieta. Vai-
rāk informācijas un jaunumi mā-
jaslapā www.smeceressils.lv 

Atpūtas komplekss “Viešūra 
kalns” nodrošina visplašāko pakal-

pojumu klāstu – dažādu nobrau-
cienu kalnu slēpošanas trases (ga-
rumā līdz 400 m), bērnu kalniņu 
ar slīdlentas pacēlāju, snovborda 
parku, slidotavu, vizināšanos zir-
ga kamanās, bistro tipa kafejnīcu, 
kurā brīvdienās un svētku dienās 
iespējams nobaudīt uz vietas svai-
gi ceptu sašliku, picas un hambur-
gerus. Pieejama inventāra noma 
no pasaulē vadošajiem zī-
moliem, kā arī naktsmīt-
nes netālu no atpūtas 
kompleksa. Vairāk in-
formācijas un jaunu-
mi mājaslapā www.
viesurakalns.lv.

Atpūtas komplekss 
“Gaiziņš” piedāvā divas 
kalnu slēpošanas trases  – 
“Mazais Golgāts” un “Lielais Gol-
gāts”, kameršļūkšanas trases, in-
ventāra nomu, kā arī omulīgu 
kalnu kafejnīcu ar kamīnu, pirti-
ņu un naktsmītnes. Vairāk infor-
mācijas un jaunumi mājaslapā 
www.gaizins.lv.

Atpūtas kompleksā “Rēķu 
kalns” sagatavota kalnu slēpoša-

nas trase, pieejama inventāra no-
ma, ir iespēja gardi paēst kafejnī-
cā, kā arī izmantot lauku pirti un 
pārnakšņot viesnīcā. Vairāk in-
formācijas un jaunumi mājaslapā 
www.rekukalns.lv.

Atpūtas komplekss Gaiziņ-
kalns – Dāmu paradīze piedāvā 
kalnu slēpošanas trasi, snovbor-

da parku, kameršļūkšanas 
trasi, ragavu kalnu visa 

veida šļūcamajiem, dis-
tanču slēpošanas tra-
si, inventāra nomu, 
kafejnīcu un vies-
nīcu. Vairāk infor-
mācijas un jaunumi 

mājaslapā www.gaizin- 
kalns.lv.

Viesu māja “Šubrakkrasti” 
aicina uz relaksējošu un mierīgu at-
pūtu skaistā dabas nostūrī, piedā-
vājot distanč…u slēpošanas trasi, 
apgaismotu slidotavu, nobraucie-
nus no kalna ar kamerām, aizrau-
jošu braucienu ar sniega motocik-
lu, sildīšanos saunā, dažādas galda 
spēles un nakšņošanu viesu mājā. 
Vairāk informācijas un jaunumi 
mājaslapā www.arakalnozols.lv.

• jaunums! Sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” Fat-bike velosipēdu 
noma braukšanai pa sniegu. 
Vairāk informācijas  
www.visitmadona.lv.
• Lubāna mitrāja informācijas 
centra piedāvājums ziemā – uz 
ledus Lubāna ezerā novietotas 
mobilās zemledus makšķerēšanas 
sniega būdas noma 4 personām. 
Vairāk informācijas mājaslapā 
www.lubanamitrajs.lv.
• www.purvubrideji.lv pārgājieni 
dabā jebkurā Latvijas vietā visos 
gadalaikos, arī ziemā – ar īpašām 
sniega kurpēm.
• Bērnu kvadraciklu parka 
“Strautnieki” piedāvājums 
bērniem – aizraujoši kvadraciklu 
izbraucieni sniegā (t. 29144465, 
M. Lukaševics).
• Enerģijas atgūšana un 
pirtnieces pakalpojumi  
viesu mājas “Gaiziņstars” sentēvu 
melnajā – dūmu pirtiņā  
(www.gaizinstars.lv).
• Dziedējoši pirts rituāli un 
relaksējošas masāžas ar sertificētu 
pirts meistaru pārvietojamā 
“Kalna pirtī” (tālr.29293525, 
A.Dārznieks).
• Maģiskie “Piekūnu pirts rituāli” 
brīvdienu mājā “Piekūni” 
(www.piekuni.lv).
• Latviska pirtiņa un pirts 
rituāli ar īpašu gariņu, pirtnieces 
pakalpojumi, kā arī masāža, 
aromterapija un veselības 
kūres veselības atgūšanai un 
stiprināšanai brīvdienu mājā 
“Kodoli” (t. 29331268, D. Čevere).

Pasākumi
25. februārī – Tautas slēpojums 
“Madona 2017” Smeceres silā.
5. martā – Franču mākslinieku –  
vijolnieces Olivia Steindler un 
pianista Ugo Mahieux koncerts 
J. Norviļa Madonas  
mūzikas skolā.
8. martā – Ģitārista Mārča Auziņa 
koncertprogramma “Viens”  
Madonas KN.
no 10. marta līdz 16. aprīlim –  
“Arijs Skride. Gleznas”  
Madonas muzejā.
11.–12. martā – Latvijas 
čempionāts distanču slēpošanā 
Smeceres silā.
24. martā – Māras Zālītes teātra 
dziesmu koncerts “Sapnis un 
mīlestība” Madonas KN.
25.–26. martā – Latvijas kauss 
biatlonā Smeceres silā.
7. aprīlī – Grāmatu svētki Madonā.
8.–9. aprīlī – Putnu vērošanas 
dienas – laivojums pa Aivieksti 
www.lubanamitrajs.lv
16. aprīlī – TDA “Vidzeme”  
55 gadu jubilejas koncerts 
Madonas KN.
20. aprīlī – Madonas novada 
Uzņēmēju forums.
29. aprīlī – Lielais pavasara  
Stādu tirgus Saieta laukumā.
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Madonas novada pašvaldības domes  
17. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats 

Madonas novada pašvaldības domes  
26. janvāra sēdes lēmumu pārskats

Domes ziņas

nodod pamatlīdzekli

Atļauj SIA “Madonas slimnīca” nodot tai pie-
derošo pamatlīdzekli – siltumtrases 2. pos-

mu Rūpniecības ielā 38, Madonā, Madonas novadā bez 
atlīdzības SIA “Madonas siltums” darbības nodrošinā-

šanai, nosakot, ka siltumtrases piederības un apkalpo-
šanas robeža ir ēkas siltumenerģijas skaitītājs.

izmaiņas dzīvokļu komisijas sastāvā

Izskata Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautā-

jumu komisijas priekšsēdētāja iesniegumu un nolemj 
atbrīvot Gundaru Riekstiņu no Dzīvokļu jautājumu 
komisijas priekšsēdētāja un komisijas locekļa amata pie-
nākumu pildīšanas no 2017. gada 27. janvāra.

Latvijas simtgade

Nolemj piedalīties izsludinātajā VFFK 
mērķprogrammas “Latvijai 100” projektu 

konkursā ar projekta pieteikumu „Madonas Gaiļa un 
Ganiņa 14 gudrības”, kas veicinātu starppaaudžu sa-
darbību, iedvesmojot Madonas novada jauniešus apzi-
nāt un iepazīt sava novada vēsturi, kultūru, personības, 
kuri modināja savus laikabiedrus, aicināja visas paau-
dzes daudzināt latviskuma ideju, lai šodien būtu iespē-
ja katram dzīvot brīvā Latvijā un piepildīt savas idejas 
un sapņus. 

Apstiprina projekta kopējo finansējuma apjomu 
24 902,84 eiro (t.sk. nodokļi) apmērā, t.sk. VKKF finan-
sējums 18 822,84 eiro, pašfinansējums 800 eiro (dalīb-
nieku maksa) un Madonas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums – 5280 eiro.

Nolemj piedalīties izsludinātajā VFFK mērķprog-
rammas “Latvijai 100” projektu konkursā ar projekta 
pieteikumu “No Gaiziņa Latviju redzot”. Apstiprināt 
projekta kopējo finansējuma apjomu 7 707,56 eiro ap-
mērā, t.sk. VKKF finansējums – 5 421,48 eiro, no Ma-
donas Valsts ģimnāzijas Attīstības fonda – 400 eiro un 
Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums –1886,08 
eiro.

jauniešu lietas

Nolemj deleģēt biedrībai “Bērnu un jauniešu apvie-
nība „Rīts”” Pašvaldības kompetencē esošus pārvaldes 
uzdevumus, kas izriet no Jaunatnes likuma 2.1 pan-
ta otrajā daļā un 5. panta pirmajā un septītajā daļā no-
teiktajām funkcijām darbam ar jaunatni. Pārvaldes uz-
devuma izpildei nodot biedrībai bezatlīdzības lietošanā 
mantu – ēku “Dambīši”, Bērzaunes pagasts, Madonas 
novads. Pārvaldes uzdevuma izpildei piešķirt finansēju-
mu 16 070 eiro 2017. gadā. 

Siltumapgāde

Atbalsta SIA “Madonas siltums” ieceri iesniegt pro-
jektu iesniegumus Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai projektam ar nosaukumu 
“Siltumtrases izbūve no Dzelzavas ciema uz Aizpurves 
ciemu Madonas novadā, slēdzot avārijas stāvoklī eso-
šo Aizpurves ciema katlu māju”. Projekta apstiprinā-
šanas gadījumā atbalstīt projektu “Siltumtrases izbūve 
no Dzelzavas ciema uz Aizpurves ciemu Madonas nova-
dā, slēdzot avārijas stāvoklī esošo Aizpurves ciema katlu 
māju” ar Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma 
daļu 30% apmērā no attiecināmajām izmaksām (aptu-
venā summa 90 000 eiro), ieguldot to SIA “Madonas sil-
tums” pamatkapitālā.

Atbalsta SIA “Madonas siltums” ieceri iesniegt pro-
jektu iesniegumu Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansējuma saņemšanai projektam ar nosaukumu 
“Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Barkavas, 
Dzelzavas, Kusas un Ozolu katlu mājās Madonas no-
vadā”. Atbalsta projektu “Siltuma avotu efektivitātes 
paaugstināšana Barkavas, Dzelzavas, Kusas un Ozolu 
katlu mājās Madonas novadā” ar Madonas novada paš-
valdības līdzfinansējuma daļu 30% apmērā no attiecinā-
majām izmaksām (aptuvenā summa 492 300 eiro), ie-
guldot to SIA “Madonas siltums” pamatkapitālā.

ceļu uzturēšana

Saskaņā ar 22.12.2015. „Madonas novada pašvaldības 
ceļu fonda pārvaldīšanas kārtības” 3. daļu – apstiprināt 
Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēša-
nai paredzēto naudas līdzekļu sadalījumu starp Madonas 
novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas pil-
sētu 2017. gadā:

Ja gada laikā Madonas novada pašvaldības autoceļu 
un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu daudzums 
tiek mainīts, tad naudas līdzekļu sadalījums starp Mado-
nas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm un Madonas 
pilsētu tiek noteikts pēc sadalījuma koeficienta (% no ko-
pējā finansējuma).

Nr. 
p.k. Pārvalde

Kopā:
Sadalījuma 
koeficients  
(% no kop. 

fin.)

No 
pašvaldības 

budžeta  
(EUR)

No ceļu  
fonda 
(EUR)

Pavisam  
kopā 
(EUR)

1 MADONA 155375 211431 366806 38,15

2 ARONAS 
PAGASTS 20393 27750 48143 5,01

3 BARKAVAS 
PAGASTS 18429 25077 43506 4,53

4 BĒRZAUNES 
PAGASTS 18702 25449 44151 4,59

5 DZELZAVAS 
PAGASTS 15129 20588 35717 3,72

6 KALSNAVAS 
PAGASTS 25268 34383 59651 6,20

7 LAZDONAS 
PAGASTS 7343 9993 17336 1,80

8 LIEZĒRES 
PAGASTS 19475 26501 45976 4,78

9 ĻAUDONAS 
PAGASTS 21553 29329 50882 5,29

10 MĀRCIENAS 
PAGASTS 14597 19864 34461 3,58

11 MĒTRIENAS 
PAGASTS 18774 25547 44321 4,61

12 OŠUPES 
PAGASTS 18960 25799 44759 4,66

13 PRAULIENAS 
PAGASTS 19858 27022 46880 4,88

14 SARKAŅU 
PAGASTS 20753 28241 48994 5,09

15 VESTIENAS 
PAGASTS 12681 17256 29937 3,11

KOPĀ: 407290 554230 961520 100,00

Zemes lietas

Nolemj sadalīt pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpa-
šumu “Sarkaņu pamatskola”, Sarkaņu pagasts, Madonas 
novads ar kadastra numuru 7090-007-0096 un platību 
2,1560 ha trijos atsevišķos īpašumos: 

Zemesgabalam ar kadastra apzīmējumu 7090-007-
0097, platība 0,7933 ha, uz kura atrodas ēkas un būves, 
piešķirt nosaukumu “Sarkaņu skola” un noteikt zemes 
lietošanas mērķi – Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu 
apbūve (NĪLM kods 0903);

Zemesgabalam ar platību 0,66 ha (pēc instrumentālās 
uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta), uz kura at-
rodas ēkas un būves, piešķirt nosaukumu “Amatu skola” 
un noteikt zemes lietošanas mērķi – Valsts un pašvaldību 
pārvaldes iestāžu apbūve (NĪLM kods 0903);

Zemesgabalam ar platību 0,7 ha (pēc instrumentālās 
uzmērīšanas zemes platība var tikt precizēta) piešķirt 
nosaukumu “Rītausmas” un noteikt zemes lietošanas 
mērķi – Sportam un atpūtai aprīkotās dabas teritorijas 
(NĪLM kods 0503). 

Par Madonas novada pašvaldības  
2017. gada budžetu

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības Saistošos 
noteikumus Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 
2017. gada budžetu”.

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

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2017. gadam  ieņēmumos 21 863 949 eiro apmērā 
(pielikums Nr. 1).izdevumos 21 863 949 eiro apmērā (pie-
likums Nr. 1).

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2017. gadam ieņēmumos 1 0548 65 eiro apmērā, iz-
devumos 961 520 eiro apmērā (pielikums Nr. 2).

Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sā-
kumā pamatbudžetā  2 511 407 eiro, speciālajā budže-
tā 320586 eiro.

Neatmaksātie aizņēmumi uz gada sākumu – 
16 310 161 eiro, galvojumi – 2 713 683 eiro (pielikumi 
Nr. 3., 4).

Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļa-
pīters ir tiesīgs ar rīkojumu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 2000 eiro.

Madonas novada pagastu pārvalžu vadītāji un Mado-
nas pilsētas pārvaldnieks  ir tiesīgi ar rīkojumu piešķirt 
līdzekļus neparedzētiem gadījumiem līdz 200 eiro.

Visus 6. un 7. punktā minētos piešķīrumus iekļaut 
kārtējos pašvaldības budžeta grozījumos, kurus pieņem 
Madonas novada dome.

Noteikt, ka Madonas novada pašvaldības administrā-
cijas finanšu nodaļa un pagastu pārvaldes, budžeta ieņē-
mumu daļas neizpildes gadījumā, var finansēt pašvaldī-
bas budžeta iestādes, proporcionāli budžeta ieņēmumu 
izpildei.

Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru, pārvalžu va-
dītājus un Madonas pilsētas pārvaldnieku apstiprināt 
Madonas novada pašvaldības pasākumu, iestāžu un 
struktūrvienību ieņēmumu un izdevumu tāmes 2017. 
gadam.

izmaiņas dzīvokļu komisijas sastāvā

Nolemj veikt šādus grozījumus Madonas novada paš-
valdības Dzīvokļu jautājumu komisijas sastāvā:

Iecelt Madonas novada pašvaldības domes priekšsē-
dētāja vietnieku Agri Lungeviču par Dzīvokļu jautājumu 
komisijas priekšsēdētāju. 

Iecelt Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri 
par Dzīvokļu jautājumu komisijas priekšsēdētāja vietnie-
ku. 

Iecelt Madonas novada pašvaldības juristu Helmutu 
Pujatu par Dzīvokļu jautājumu komisijas locekli. 

Sagatavoja LAiMA LiePiņA,  
Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

Saieta laukumā 1
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Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu 

ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības – putnu gripas – 
straujo izplatību eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības 
ministrija pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā die-
nesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus 
pasākumus ar mērķi mazināt riskus putnu gripas ievazāša-
nai Latvijā.

6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu 
sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar put-
nu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs ne-
tālu no Latvijas, uz dienvidiem un dienvidrietumiem no 
Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara mig-
rācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības 
apdraudējuma apgabaliem Latvijā, kuros ir potenciāla ie-
spēja izplatīties šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti 

nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.

Sanāksmes laikā tika identificēti biotopi un teritori-
jas, kurās pavasara migrācijas laikā poteciāli var atrasties 
visvairāk ūdensputnu (vairāku sugu pīles, zosis un kai-
jas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtī-
ba izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas ūdenstilpes 
(ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli u.c.), kā arī apstrādātas 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., tajā 
skaitā daļa ‘Natura 2000’ teritoriju.

Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc 
iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas 
uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas bio-
drošības prasības mājputnu turēšanas vietās.

Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu turēšanas 
vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 
9. jūnija noteikumos Nr. 291.):

No šī gada 1. marta līdz 31. maijam:
– aizliegts turēt mājputnus ārā;
– aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.
Mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu per-

sonu uzturēšanās.
Dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu kopša-

nas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un 
ievēro tās.

informāciju sagatavoja DAGnijA Muceniece,  
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības do-
mes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr. 8 
“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu ze-
mes vienībās ar kadastra Nr. 70010011570; 
7001011569; 70010011571; 70010011572; 

70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Mado-
nas novadā” (domes sēdes protokols Nr. 1, 8. p.) ir uz-
sākta lokālplānojuma izstrāde un 2017. gada 26. janvā-

ra lēmumu Nr. 33 “Par lokālplānojuma zemes vienībās 
ar kadastra Nr.7001001150; 7001011569; 70010011571; 
70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, 
Madonas novadā darba uzdevuma apstiprināšanu” (pro-
tokols Nr. 3, 10. p.)  apstiprināts darba uzdevums.

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plā-
nojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai 
attīstībai, sekmējot ražošanas apbūves teritoriju attīstību 

atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstī-
bas stratēģijai 2013.–2020. gadam. Lokālplānojuma terito-
rijā paredzēts izveidot jaunu kompozīta koka kluču ražotni.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma iz-
strādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta lau-
kums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801, fiziskām per-
sonām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām 
personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.

Lai pēc iespējas efektīvāk pasargātu putnkopības nozari 
no putnu gripas, pastiprinās biodrošības pasākumus

Madonas novada pašvaldības domes  
12. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

izglītība

Apstiprina Ļaudonas pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Brīnumdārzs” nolikumu.

Lemj par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecu-
ma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedago-
ģisko darbinieku, vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku, intere-
šu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku un izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. augustam. 

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 

29.12.2016. lēmumā Nr. 720 (protokols Nr. 27, 15. p.) „Par 
Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pil-
sētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”.

uzsāk lokālplānojuma izstrādi

Nolemj uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vie-
nībās ar kadastra Nr. 70010011570; 7001011569; 
70010011571; 70010011572, 70010011373 Saules ielā, 
Madonas pilsētā, Madonas novadā. Par lokālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt Madonas novada pašval-
dības Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ie-
viešanas speciālisti Inesi Solozemnieci. Uzdod lokālplā-
nojuma izstrādes vadītājai sagatavot darba uzdevumu 
lokālplānojuma izstrādei.

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Nolemj piešķirt ZS „Jaunkalēji” finansējumu 238 ei-
ro apmērā dalībai izstādē „Grüne Woche” Vācijā no Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas 2017. gada pa-
sākumu budžeta.

uzlabo infrastartutkūru

Nolemj veikt augstsprieguma elektrolīnijas demontā-
žu, tā vietā izbūvēt kabeļlīniju, kā arī jaunu pieslēgumu 
Madonas novada pašvaldības īpašumā Dārza ielā 16, Ma-
donā, nodrošinot pašvaldības līdzfinansējumu aptuveni 
24 670 eiro apmērā no Madonas novada pašvaldības 2017. 
gada budžeta līdzekļiem.
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Plašsaziņas līdzekļos jau 
izskanējušas ziņas, ka vi-
sā Latvijā darbu uzsākuši 
Latvijas Investīciju un at-

tīstības aģentūras (LIAA) veido-
tie reģionālie biznesa inkubatori, 
kuri darbojas Eiropas Savienības 
finansēta projekta „Reģionālie 
biznesa inkubatori un radošais 
biznesa inkubators” ietvaros. 
Viens no reģionālajiem inkuba-
toriem izveidots arī Madonā, un 
pavisam nesen, 20. janvārī, tas 
tika arī svinīgi atklāts. 

Nedēļu pēc svinīgās atklāša-
nas Madonas biznesa inkubators 
jau rīkoja atvērto durvju dienu, 
kad visas dienas garumā jebkurš 
interesents varēja nākt un iepa-
zīties ar biznesa inkubatoru dar-
bību, uzzināt par saņemamo at-
balstu un aprunāties par savas 
biznesa idejas attīstīšanu. Par 
inkubatoru interesi izrādījuši 
gan Madonas, gan apkārtējo no-
vadu iedzīvotāji.

„Galvenais biznesa inkubato-
ra mērķis, īsumā sakot, ir palī-
dzēt attīstīt savus jaundibinātos 
uzņēmumus ātrāk un stimulēt to 
izaugsmi, kā tas būtu iespējams 
tikai ar privātiem pašu līdzek-
ļiem un zināšanām. Tāpat, bū-
tiski ekonomikas kopējai izaugs-
mei ir veicināt tādu uzņēmumu 
attīstību, kas ir dzīvotspējīgi ilg-
termiņā un kuriem ir eksporta 
potenciāls,” skaidro Iveta Vabu-
le, Madonas biznesa inkubatora 
vadītāja. 

Būtiski, ka Madonas bizne-
sa inkubatora darbības teritori-
ja aptver Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas un Varakļānu 
novadus, un uz biznesa inkuba-
tora aktivitātēm ir aicināti visu 
šo novadu iedzīvotāji ar bizne-
sa idejām un jaunie komersanti. 
Vienlaikus tas ir arī izaicinājums 
Madonas biznesa inkubatoram – 
piesaistīt un aktivizēt komersan-

tus, kas atrodas ārpus Madonas.
Jaunās biznesa inkubatoru 

programmas mērķis ir piesais-
tīt ne tikai jau nodibinātus uz-
ņēmumus, bet arī fiziskas per-
sonas, kurām vēl ir tikai biznesa 
ideja, bet tās realizācija un biz-
nesa potenciāls vēl ir neskaidrs. 
Inkubators ir vieta, kur šo bizne-
sa ideju attīstīt un pār-
baudīt tās dzīvot-
spēju, saņemot 
nepieciešamās 
konsultāci-
jas, mācī-
bas un tā-
lāk jau 
veicot gan 
t i r g u s 
a n a l ī z i , 
gan finan-
šu aprēķi-
nus. 

„ V i e n s 
no būtiskiem 
mērķiem darbī-
bai inkubatorā ir 
pārbaudīt, vai ideja vis-
pār būs dzīvotspējīga, jo dau-
dzi jaunie biznesi „nomirst” jau 
pirmo gadu laikā tikai tāpēc, ka 
biznesa ideja nebija pietiekoši iz-
strādāta. Piemēram, ideja biju-
si laba, bet nav veikta izpēte, vai 
cilvēki tiešām būs gatavi šādu 
produktu pirkt par tādu cenu, 
kāda ir iecerēta,” mērķus dalīb-
niekiem inkubatorā skaidro Lie-
na Hačatrjana, Madonas biznesa 
inkubatora projektu vadītāja. 

Tiem, kuri jau ir nodibināju-
ši savu uzņēmumu (ja tas ir līdz 
trīs gadus vecs), biznesa inkuba-
toru programma ļaus saņemt arī 
finansiālu atbalstu dažādiem pa-
kalpojumiem, kas jauniem uz-
ņēmumiem ir nepieciešami, pie-
mēram, mārketinga, reklāmas, 
zīmola izstrādes, grāmatvedības, 
IT, prototipēšanas, izpētes pakal-
pojumi. Šādiem iepirktajiem pa-

kalpojumiem LIAA Biznesa in-
kubatoru projekta ietvaros tiks 
segti 50% no izmaksām. Pēc ga-
da darbības inkubatorā varēs sa-
ņemt arī speciālus grantus teh-
noloģiju un aprīkojuma iegādei.

Lai gan oficiāli jaunā biznesa 
inkubatoru programma atvērta 

salīdzinoši nesen, Madonas 
biznesa inkubatorā 

dažādas aktivitā-
tes notiek jau 

no pērnā ru-
dens. Bals-
toties uz 
jauno uz-
ņ ē m ē j u 
iniciatī-
vu, jau 
ir izvei-
dota ne-
f o r m ā -

la kopa 
„Jauno uz-

ņ ē m ē j u 
klubs”, kas tie-

kas reizi mēnesī, 
lai pārrunātu dažādus 

uzņēmējdarbībā aktuālus tema-
tus, dalītos savā pieredzē, kā arī 
dzirdētu pieredzes stāstus. Pie-
redzes apmaiņa uzņēmējiem ļauj 
pārdomāt, kā labāk rīkoties lī-
dzīgās situācijās, tas iedvesmo 
uzstādīt sev jaunus mērķus un 
saprast, ka līdzīgām grūtībām 
gājuši cauri arī citi uzņēmēji. 
Nākamā jauno uzņēmēju tikša-
nās notiks jau 21. februārī plkst. 
17.00 inkubatora telpās Blauma-
ņa ielā 3, 1. stāvā.

Madonas biznesa inkubators 
aktīvi darbojas arī ar jauno Sko-
lēnu mācību uzņēmumu attīstī-
bu un izaugsmi ar mērķi, ka nā-
kotnē šodienas skolēni dibinās 
nākamos uzņēmumus. Skolēni 
vairākas reizes mēnesī tiekas, 
lai pārrunātu savas darbības 
progresu un attīstītu idejas. 

Viens no biznesa inkubatoru 

mērķiem ir jauno un topošo uz-
ņēmēju izglītošana un apmācība 
par konkrētām, uzņēmējiem sva-
rīgām tēmām. Jau notikuši pir-
mie semināri, piemēram, janvā-
rī notika seminārs biznesa ideju 
attīstīšanai, ko vadīja pieredzē-
jusī konsultante Vita Brakovs-
ka. Iezīmētas jau arī turpmākās 
semināru tēmas. Jau 16. febru-
ārī norisinās seminārs par dar-
ba drošības prasībām uzņēmu-
mos, kas ir aktuālas ikvienam 
jaunajam uzņēmējam. Tālākos 
mēnešos gaidāmas mācības par 
mārketingu, ražošanu un citām 
būtiskām tēmām, kuras vadīs 
konkrēto nozaru profesionāļi.

Madonas biznesa inkubators 
sadarbojas ar Madonas novada 
pašvaldību, kas atbalstījusi in-
kubatoru tā tapšanas procesā. 
Inkubatora telpās notiek paš-
valdības biznesa atbalsta grantu 
konkursa „Madona var labāk!” 
izvērtēšana. Kā arī pašvaldības 
ieteiktā Konsultatīvā komisija 
palīdz izvērtēt uzņēmumu mēr-
ķus dalībai inkubatorā.

Inkubatorā nu jau ir uzņem-
ti pirmie pieteikumi gan no juri-
diskām, gan fiziskām personām, 
un daļa no pretendentiem ir tie-
ši uzņēmumi, kas jau saņēmuši 
„Madona var labāk!” finansēju-
mu. Tā kā Madonas inkubatora 
stratēģiskais mērķis ir piesais-
tīt vairāk IT uzņēmumus nova-
dam, tad īpaši tiek strādāts, lai 
veicinātu šīs nozares uzņēmumu 
veidošanu Madonā. Tomēr reģio-

nos, arī Madonā, būtiskas noza-
res ir arī ražošana un dažādi pa-
kalpojumi.

Informācijai – kopumā visā 
Latvijā LIAA izveidojusi 14 biz-
nesa inkubatorus, kas darbojas 
kā LIAA reģionālās filiāles: na-
cionālas nozīmes centros – Jūr-
malā, Liepājā, Ventspilī, Jelgavā, 
Jēkabpilī, Valmierā, Rēzeknē un 
Daugavpilī; reģionālas nozīmes 
centros – Kuldīgā, Talsos, Baus-
kā, Siguldā, Ogrē un Madonā un 
vienu radošo biznesa ideju inku-
batoru Rīgā. 

Par turpmākajām Madonas 
biznesa inkubatora aktivitātēm 
var uzzināt gan plašsaziņas lī-
dzekļos, gan arī Madonas no-
vada pašvaldības mājaslapā un 
inkubatora Facebook profilā: fa-
cebook.com/MadonasBiznesaIn-
kubators Visi interesenti ir ai-
cināti nākt un aprunāties par 
savas biznesa idejas attīstību, ie-
priekš piesakot konsultāciju ar 
biznesa inkubatora vadītāju Ive-
tu Vabuli (tālr. 29177941) vai pro-
jektu vadītāju Lienu Hačatrjanu 
(tālr. 26568654).

Atbalsts uzņēmējiem tiek 
sniegts projekta Nr. 3.1.1.6/16/ 
I/001 “Reģionālie biznesa inku-
batori un radošo industriju inku-
bators”.

LienA HAčAtRjAnA,  
Madonas biznesa inkubatora 

projektu vadītāja

LiAA biznesa inkubators Madonā  
aicina uzņēmējus un biznesa ideju autorus

ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 
gadiem, pašlaik nemācies, nestrā-
dā algotu darbu, neapgūsti arodu 
pie amata meistara un neesi reģis-
trēts nodarbinātības valsts aģen-
tūrā (nVA) kā bezdarbnieks, piesa-
kies atbalstam projektā “PROti un 
DARi!”. 

Eiropas Sociālā fonda finansē-
tais projekts “PROTI un DARI!”, 
Nr. 8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar 
to, ka katram projektā iesaistītam 
jaunietim tiek sniegts individu-
āls, tieši viņam domāts atbalsts. 
Balstoties uz jaunieša prasmēm, 
interesēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām, jau-
nietim tiek izstrādāta individuālo 
pasākumu programma, piedāvā-
jot piemērotus atbalsta pasāku-
mus, kas var ietvert tādas aktivi-

tātes kā neformālās un ikdienas 
mācīšanās, speciālistu konsultā-
cijas (psihologs, karjeras konsul-
tants u. c., izņemot ārstniecības 
personālu), dalība pasākumos 
(nometnes, semināri, sporta akti-
vitātes, kultūras pasākumi), brīv-
prātīgais darbs, iesaiste nevals-
tisko organizāciju un jauniešu 
centru aktivitātēs, pasākumos un 
projektos, profesijas specifikas ie-
pazīšana, tai skaitā vizītes uzņē-
mumos, lai izvēlētos iegūt pro-
fesionālo kvalifikāciju vai apgūt 
arodu pie amata meistara, iesais-
te vietējās sabiedriskajās aktivi-
tātēs, specifiski pasākumi mērķa 
grupas jauniešiem ar invaliditāti. 
Katrs jaunietis, īstenojot savu in-
dividuālu pasākumu programmu, 
var tikt iesaistīts projektā līdz 9 
mēnešiem.

Ikvienu jaunieti, kas vēlas sa-
ņemt individuālu atbalstu un 
piedalīties projektā “PROTI un 
DARI!”, aicinām griezties savā 
pašvaldībā.

Katru jaunieti ikdienas gai-
tās atbalstīs programmas vadītā-
ji un mentori – izglītības un jau-
natnes lietu speciālisti, jauniešu 
biedrību pārstāvji, dažādu izglī-
tības iestāžu darbinieki, karjeras 
konsultanti un citu jomu un no-
zaru pārstāvji un speciālisti. Tas 
nozīmē, ka katrs jaunietis va-
rēs ne tikai līdzdarboties ar in-
teresantiem un daudzveidīgiem 
cilvēkiem, bet arī pārņemt pie-
redzi un sev vērtīgas zināšanas 
turpmākajiem dzīves panāku-
miem.  Aicinām ikvienu nodot šo 
ziņu jauniešiem, kuri var piedalī-

ties projektā, tādējādi palīdzot vi-
ņiem spert pirmo soli un mainīt 
savu dzīvi.

Projekta mērķis ir attīstīt 
mērķa grupas jauniešu prasmes 
un veicināt viņu iesaisti izglītī-
bā, tai skaitā aroda apguvē pie 
amata meistara, Nodarbinātības 
valsts aģentūras vai Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūras īstenota-
jos Jauniešu garantijas projektu 
pasākumos vai Nodarbinātības 
valsts aģentūras īstenotajos aktī-
vajos nodarbinātības vai preven-
tīvajos bezdarba samazināšanas 
pasākumos, kā arī nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā.

Vairāk informācijas par pro-
jektu “PROTI un DARI!” var 

atrast aģentūras tīmekļa viet-
nē www.jaunatne.gov.lv vai sa-
zinoties ar aģentūras Struktūr-
fondu daļas darbiniekiem (tālr. 
67356249).

“PROTI un DARI!” ir Ei-
ropas Savienības fondu 2014.–
2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaug-
sme un nodarbinātība” 8.3.3. 
specifiskā atbalsta mērķa “Attīs-
tīt NVA nereģistrēto NEET jau-
niešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos 
pasākumos Jauniešu garantijas 
ietvaros un nevalstisko organizā-
ciju vai jauniešu centru darbībā” 
projekts, kuru īsteno Jaunatnes 
starptautisko programmu aģen-
tūra sadarbībā ar Latvijas paš-
valdībām.

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies  
projektā “PROTI un DARI!”
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Pieņemts Madonas novada pašvaldības 
2017. gada budžets

ro pamatbudžetā un 320 586 eiro 
speciālajā budžetā, tajā skaitā pa-
gastu pārvaldēm – 841 823 eiro 
pamata un 143 695 eiro speciāla-
jā budžetā.   

Finansējums 2017. gada izde-
vumu segšanai paredzēts, ievēro-
jot funkcionalitātes principu, pro-
ti – ir funkcija, iestāde, aktivitāte, 
projekts, ir finansiālais nodrošinā-
jums. 

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 atalgojumu pieaugumu 
pārējiem darbiniekiem. 

ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumus veido nodokļu ieņēmu-
mi  – iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, nekustamā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis; nenodokļu ie-
ņēmumi – valsts un pašvaldību no-
devas, naudas sodi un sankcijas, 
ieņēmumi no depozītiem un kon-
tu atlikumiem un citi nenodokļu 
ieņēmumi; transfertu ieņēmumi 
(maksājumi) no valsts un pašval-
dību budžetiem un budžeta iestā-
žu ieņēmumi.

 
nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem plā-
noti 12 196 726 eiro jeb 56% no ie-
ņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no iedzīvotāju ienā-
kuma nodokļa plānoti 10 993 850 

eiro. Salīdzinot ar pagājušo gada 
sākumu, tas ir par 549 628 eiro 
vairāk. Plānotais iedzīvotāju ienā-
kuma nodoklis ir 50% no ieņēmu-
mu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpa-
šuma nodokļa plānoti 1 168 176 ei-
ro jeb par 67 805 eiro vairāk nekā 
2016. gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu no-
dokļa plānoti 34 700 eiro.

nenodokļu ieņēmumi

2017. gada Madonas novada 
budžetā nenodokļu ieņēmumus 
plānots iekasēt 35 940 eiro apmē-
rā, tajā skaitā,  valsts un pašval-
dību nodevas 2017. gadā plānots 
saņemt 26 679 eiro, naudas sodus  
un sankcijas – 1 200 eiro, pārējos  
nenodokļu ieņēmumi – 8 061 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, telpu nomas, 
maksas par komunālajiem pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti 1 016 543 eiro apmērā 
jeb 5% no ieņēmumu kopapjoma.

transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā  liels īpatsvars ir no valsts bu-
džeta un citu pašvaldību budže-
tiem saņemtajiem maksājumiem 
(transfertu ieņēmumiem), tie plā-
noti 8 614 740 eiro jeb 39% no ie-
ņēmumu kopapjoma. 

Lai radītu pašvaldībām līdzīgas  

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI (EUR)
Paskaidrojuma raksts

Madonas novada pašvaldības bu-
džets izstrādāts saskaņā ar spēkā 
esošo likumdošanu par budžetu un 
finanšu vadību, likumu “Par pašval-
dību budžetiem”, likumu “Par paš-
valdībām”, MK noteikumiem, kas 
izdoti saskaņā ar šiem likumiem.
Pašvaldības budžets sastāv no pa-
matbudžeta un speciālā budžeta.

Pamatbudžets

Novada pamatbudžets 2017. 
gadam ieņēmumos un izdevu-
mos apstiprināts 21 863 949 eiro 
apmērā. Salīdzinot ar 2016. gada 
sākumu,  pieaugums ir par 1 205 
361 eiro. Naudas līdzekļu un no-
guldījumu atlikums gada sāku-
mā 2 511 407, samazinājums, sa-
līdzinot ar 2016. gada sākumu, 
419 068 eiro.  

Budžeta veidošanas principi 
ir palikuši tādi paši kā iepriekšē-
jā gadā – no budžeta tiek finan-
sēta iestāde, aktivitāte, projekts. 
Katrai funkcionējošai iestādei ir 
apstiprināts štatu saraksts, darba 
algas fonds, paredzēti līdzekļi iz-
devumu segšanai par apkuri, elek-
trību, ūdeni un kanalizāciju, sko-
lēnu pārvadājumiem, degvielas 
iegādei, produktu iegādei skolēnu 
ēdināšanai. Šiem izdevumiem ne-
pieciešamie līdzekļi tika aprēķinā-
ti, ņemot vērā pagājušā gada izpil-
di.

Piešķirts trūkstošais finansē-
jums pedagogu atalgojumiem gan 
mūzikas, mākslas skolu, Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas, Bērnu un 
jauniešu centra pedagogu atalgo-
jumiem, gan vispārizglītojošo sko-
lu pedagogiem, ko nav piešķīrusi 
valsts, kopā 245 445 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 12. 
klasei paredzētas brīvpusdienas 
(0,71 eiro dienā 5.–12. klašu sko-
lēniem no pašvaldības budžeta un 
1,42 eiro 1.–4. klašu izglītojama-
jiem no valsts budžeta), brīvpus-
dienām no pašvaldības budžeta 
paredzēti 186 732 eiro. 

Paredzēts apmaksāt skolēnu 
braucienus uz izglītības iestādēm, 
kā arī piešķirts finansējums  daļē-
jai pašvaldības pirmskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu ēdināšanas 
izdevumu apmaksai 0,57 eiro par 
vienu apmeklējuma dienu, 1. pus-
gadam pirmskolas audzēkņu ēdi-
nāšanai paredzēti 57 807 eiro (ne-
skaitot vecāku iemaksas).

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, ko ietaupām, ir 
pārejošs uz nākamo gadu un ne-
tiek no jauna pārdalīts, veidojot fi-
nansējumu nākamā gada budžetā. 
Galvenais nosacījums – nedrīkst 
izlietot, finansējot darba algas, bet 
gan investējot attīstībā. 

Novadam kopumā atlikums 
uz gada sākumu ir 2 511 407 ei-

sPEcIālā BUDŽETA IEŅĒMUMI  
EUR 1 054 865

sPEcIālā BUDŽETA IzDEvUMI  
EUR 961 520

8,8%
91,2%

42,4%

57,6%

0,003%

Budžets 2017



10 438 271

2 577 789
2 433 720

2 883 134

2 285 973

1 018 912

132 862

89 2164 072

0,6%
10,5%

4,7%

13,2%

47,7%

0,02%
11,8%

0,4%
11,1%
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Pieņemts Madonas novada pašvaldības 
2017. gada budžets

iespējas ar likumu noteikto funk-
ciju izpildei, ņemot vērā pašvaldī-
bu sociālekonomiskās atšķirības, 
notiek pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšana (PFIF). Pašvaldību finan-
šu izlīdzināšanas sistēma paredz 
pašvaldību finanšu atšķirību daļē-
ju izlīdzināšanu, lai veicinātu paš-
valdību iniciatīvu un patstāvību 
savu finanšu resursu veidošanā 
un nodrošinātu pašvaldību finan-
siālās darbības aizsardzību. Ma-
donas novada pašvaldība 2017. 
gadā saņems dotāciju no PFIF 
4 251 231 eiro. 

Valsts budžeta mērķdotāci-
ja Dzelzavas internātpamatskolai  
plānota 461 804 eiro, pamatizglī-
tības, vispārējās vidējās izglītības, 
daļējai interešu izglītības program-
mu pedagogu darba samaksai un 
valsts sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām – 2 378 592 ei-
ro, mērķdotācija bērnu no 5 gadu 
vecuma apmācībai – 263 512 eiro. 
Mērķdotācijas pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām, 
saskaņā ar likuma „Par valsts bu-
džetu 2017. gadam” pielikumiem 
ieplānotas laika periodam no 2017. 
gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. 
augustam.

Pašvaldība 2017. gadā saņems 
valsts budžeta dotāciju par veco 
ļaužu pansionātos un centros līdz 
1998. gada 1. janvārim ievieto-
tajiem 12 810 eiro, mērķdotāciju 
asistentu pakalpojumiem 70 100 
eiro, māksliniecisko kolektīvu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 25 047 eiro, mērķdotāci-
ju literatūras un mācību līdzekļu 
iegādei 54 080 eiro. Bez tam 2017. 

gadā saņemsim mērķdotāciju paš-
valdības pasākumam – sporta bā-
zes “Smeceres sils” mototrases 
attīstībai 30 000 eiro.

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgtajiem līgumiem ar Latvijas 
Nacionālo kultūras centru par 
profesionālās ievirzes mūzikas, 
mākslas, dejas izglītības program-
mu finansēšanu, ministrija 2017. 
gadam piešķir valsts budžeta pie-
ejamo finansējumu 28 605 eiro pe-
dagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām mākslas prog-
rammai un 204 943 eiro mūzikas 
programmai.

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgto līgumu ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju, ministrija 
piešķir pašvaldībai no valsts bu-
džeta līdzekļus par kopējo sum-
mu 267 146 eiro, lai nodrošinātu 
profesionālās ievirzes sporta iz-
glītības programmu īstenošanu 
2017. gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budže-
tā no citām pašvaldībām izglītī-
bas un  sociālās palīdzības funkci-
ju nodrošināšanai plānoti 435 000 
eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar Nodarbinātības valsts aģentū-
ru par aktīvā nodarbinātības pa-
sākuma “Algoti pagaidu sabied-
riskie darbi” īstenošanu, kam tiks 
saņemts finansējums 120 600 ei-
ro.

izdevumi
 
Izpildvaras funkciju nodroši-

nāšanai paredzēts finansējums 
2 883 134 eiro apmērā, tajā skai-
tā pašvaldības iepriekšējos gados 

PAMATBUDŽETA IzDEvUMI (EUR)

saņemto un kārtējā gadā plāno-
to aizņēmumu procentu nomaksa 
82 904 eiro, kredītu apkalpošanas 
maksu samaksai 56 840 eiro. Aiz-
ņēmumi nepieciešami ES struk-
tūrfondu projektu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un dro-
šībai paredzēts finansējums 4 072 
eiro.

Ekonomiskai darbībai pare-
dzēts finansējums 132 862 eiro 
apmērā.  Šajos izdevumos ietilpst 
finansējums vispārējiem nodarbi-
nātības pasākumiem, lauksaim-
niecībai, tūrismam.  Lai  atbalstītu 
nodarbinātības līmeņa paaugsti-
nāšanos un nodrošinātu bezdarb-
nieku iesaisti algotajos pagaidu 
sabiedriskajos darbos, noslēgts lī-
gums ar Nodarbinātības Valsts 
aģentūru par algotu pagaidu sa-
biedrisko darbu vietu izveidi un fi-
nansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai pare-
dzēts 2 433 720 eiro. Šo izdevu-
mu īpatsvars pašvaldības budžetā 
ir 11,13%. Šajos izdevumos ietilpst 
finansējums mājokļu attīstībai, te-
ritoriju attīstībai un apsaimnie-
košanai, ūdensapgādei. Investīci-
ju projektu realizācijai, ar budžeta 
grozījumiem no atlikuma uz gada 
sākumu tiks novirzīti papildus lī-
dzekļi.

Veselībai paredzēti 89 216 eiro. 
Galvenokārt līdzekļi paredzēti am-
bulatoro ārstniecības iestāžu dar-
bībai.

Atpūtai un kultūrai paredzē-
ti 2 285 973 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
10,5%. Līdzekļi paredzēti kultū-
ras un sporta pasākumu organizē-
šanai, bibliotēku, muzeja, kultūras 

namu darbības nodrošināšanai.
Izglītībai paredzēti 10 438 271 

eiro. Šo izdevumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 47,7%. Līdzek-
ļi paredzēti pirmskolas izglītības 
iestāžu, vispārējās izglītības ies-
tāžu, mūzikas un mākslas skolu, 
bērnu un jaunatnes sporta skolas, 
bērnu un jauniešu centra darbības 
nodrošināšanai, dažādu izglītības 
pasākumu organizēšanai. Bez tam 
ar budžeta grozījumiem papildus 
tiks piešķirti līdzekļi pirmskolas 
izglītības iestāžu audzēkņu ēdinā-
šanai otrajā pusgadā un izglītības 
iestāžu pedagogu atalgojumiem no 
septembra līdz decembrim.

Sociālai aizsardzībai paredzē-
ti 2 577 789 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
11,8%. Tajā skaitā 630 000 eiro ir 
sociālajiem pabalstiem paredzētie 
līdzekļi.  

Finansēšanai (aizdevumu pa-
matsummu atmaksai) paredzēti 
1 018 912 eiro.

59,3% no kopējiem pamatbu-
džeta izdevumiem paredzēts izlie-
tot atalgojumam un darba devēja 
valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām (ieskaitot re-
zervi pedagogu atalgojumiem no 
septembra), 1 692 957 eiro pa-
redzēts izlietot komunālo pakal-
pojumu apmaksai, degvielas un 
kurināmā iegādei, 467 329 eiro 
paredzēti produktu iegādei skolē-
nu un pirmsskolas izglītības iestā-
žu audzēkņu ēdināšanai (ieskaitot 
rezervi 2. pusgadam), 185 385 eiro 
paredzēti skolēnu pārvadājumiem.

Speciālais budžets

2017. gada speciālais budžets 

ieņēmumos plānots 1 054 865 ei-
ro apmērā.

Saskaņā ar Valsts akciju sa-
biedrības „Latvijas Valsts ceļi” 
sniegto informāciju, Madonas no-
vada pašvaldība 2017. gadā sa-
ņems mērķdotāciju autoceļiem 
un ielām 961 520 eiro. Pašvaldī-
bas autoceļu un ielu uzturēša-
nai paredzēto naudas līdzekļu sa-
dalījums starp Madonas novada 
pašvaldības pagastu pārvaldēm 
tiek aprēķināts atbilstoši apstip-
rinātajai Autoceļu fonda sadales 
kārtībai. Pagastu pārvaldes šos 
līdzekļu saņems proporcionāli at-
tiecīgās pagasta pārvaldes terito-
rijā reģistrēto tehniskā kārtībā 
esošo  transportlīdzekļu skaitam, 
esošajiem ielu brauktuvju un tiltu 
laukumam, ceļu garumam.

Novada teritorijā valsts re-
ģionālo autoceļu kopgarums ir 
216,057 km, valsts vietējie au-
toceļi ir 504,651 km. To šķērso 
dzelzceļa līnija Pļaviņas –Mado-
na – Gulbene. Pieci radiālie valsts 
pirmās šķiras autoceļi, kas krus-
tojas rajona centrā Madonā, no-
drošina labu  satiksmi ar citu 
novadu centriem – Cesvaini, Ēr-
gļiem, Cēsīm, Gulbeni, Lubānu, 
Varakļāniem,  Pļaviņām, un no-
drošina izeju uz valsts galvena-
jiem autoceļiem A6 (Rīga–Dau-
gavpils), A12 (Rīga–Rēzekne), A2 
(Rīga–Pleskava). Pašvaldības au-
toceļu kopgarums ir 980,963 km, 
no tiem 40,529 km ir ar melno se-
gumu un 940,434 km ar grants 
segumu. Novada kopējais ielu 
garums ir 109,715 km, no tiem 
54,777 km atrodas Madonas pil-
sētā. Savukārt ielas ar melno se-
gumu Madonā ir 38,582 km, ar 
grants segumu – 14,492 km, pa-
gastos ielas ar melno segumu ir 
34,624 km, ar grants segumu – 
20,314 km.

Ieņēmumi no dabas resursu 
nodokļa plānoti 93 345 eiro.

Naudas līdzekļu un noguldī-
jumu atlikums gada sākumā ir 
320 586 eiro.

izdevumi

2017. gada speciālā budže-
ta izdevumi kopā ar finansēšanu 
plānoti 961 520 eiro apmērā. Tajā 
skaitā 407  290 eiro apmērā tiks 
atmaksātas Madonas novada paš-
valdības ceļu un ielu tīkla izbūves 
un rekonstrukcijas projektu fi-
nansēšanai ņemto kredītu pamat-
summas. Lai saglabātu autoceļu 
un ielu uzturēšanai paredzēto fi-
nansējumu pašvaldībai piešķir-
tās mērķdotācijas autoceļiem un 
ielām, šī summa tiek kompensē-
ta no pašvaldības pamatbudže-
ta. Pārējais pieejamais finansē-
jums tiks izlietots teritoriju (ielu 
un ceļu) apsaimniekošanai. Pār-
svarā tas ir ielu un ceļu ikdienas 
uzturēšanai – bedrīšu remontiem, 
sniega tīrīšanai.

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

AnDRejS ceĻAPīteRS,  
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Privātie dāvinājumi  
papildina muzeja krājumus 
2016. gadā Madonas novadpētnie-
cības un mākslas muzeja krājumā 
ienākuši 880 priekšmeti, saistīti ar 
visdažādākajām tēmām. Visvairāk 
ir ienākušas tādas priekšmetu ko-
lekcijas, kā fotogrāfijas, rokraksti, 
sadzīves priekšmeti un dokumenti. 

Jāatzīmē Ulda Ozoliņa dāvi-
nājums muzejam – 22 vienības 
ar fotogrāfa Jāņa Glīznieka attē-
liem, kas datēti ar 20. gs. sākumu. 
Indra Vijupe uzdāvināja muzejam 
Armīna Kraujas prozas darbu ma-
nuskriptus un dzejoļu kopas, ko-
pā 32 vienības. Izsakām lielu pa-
teicību Ingrīdai Frickausai par 
dāvinājumu muzejam – rakstnie-
ka Viktora Eglīša rakstāmgalda 
piederumi, kurus izmantojām ie-
rīkojot ekspozīciju Sarkaņu sadzī-
ves priekšmetu krātuvē par tēmu 
„Novadnieki”. Turpinot šo tēmu, 
varam atzīmēt arī aktrises Olgas 
Dreģes dāvinājumu, kas sastāv 
no skatuves rotaslietām, lomu ek-
semplāriem un izrāžu program-
mām. Profesors Haralds Jansons 
nodeva muzejam materiālus par 
novadnieku Rudolfu Drilli, tai 
skaitā viņa rakstītas grāmatas, 
brošūras, raksti par bio- un psi-
hotehniku, fotogrāfijas un vēs-
tules. Ieguvām arī nozīmes, ap-
liecības un goda rakstus no Jāņa 

Tirzmaļa – bijušā Madonas Patē-
rētāju biedrības savienības dar-
binieka. Madonas Novadpētnie-
cības un mākslas muzejs saņēma 
arī pēc Augusta Apiņa novēlējuma 
kok amatnieka darba rīku kom-
plektus un izgatavotus priekšme-
tus, kurus uzdāvināja viņa brāļa 
meita Līga Apine. Muzejam tika 
nodoti daži arheoloģiskie priekš-
meti, kurus ieguva Sāvienas eze-
ra izrakumu rezultātā.

Mākslas krājums lielāko-
ties tiek papildināts, pateicoties 
mākslinieku vai viņu tuvinieku 
dāvinājumiem. Arī aizvadītais 
2016. gads nav izņēmums. Esam 
saņēmši vairākus dāvinājumus – 
viens no nozīmīgākajiem un lielā-
kajiem ir novadnieces Aijas Ozo-
liņas dāvinājums muzejam – 100 
grafikas darbi no dažādiem pe-
riodiem, kas bagātīgi raksturo 
mākslinieces daiļradi kopumā.

Savuārt Ilonas Brektes dā-
vātais akvarelis muzejam, ti-
ka saņemts pēc ģimenes izstādes 
“Brektes cauri gadsimtiem” pa-
gājušajā gadā. 2017. gada sākumā 
muzejā noslēdzās Mārcienā dzi-
mušās mākslinieces Mariannas 
Peilānes (1915–1996) un viņas 
vīra Vladislava Šveides (1915–
1984) izstāde un pēc tās Peilānu 
dzimtas pārstāve un mākslinie-

Vēlamies dalīties ar jaunumiem, 
kurus piedāvājam apmeklētājiem 
2017. gadā. 

Pateicoties pašvaldības fi-
nansējumam, ir iepirktas grāma-
tas visdažādākajām gaumēm un 
interesēm – gan izglītībai, gan 
atpūtai un izklaidei. Sadarbībā 
ar grāmatu tirgotājiem: grāmat-
nīcām ”Zvaigzne ABC un “Glo-
buss” Madonā, “L grāmatu”, IK 
“Virja” un izdevējiem, varam 
apmierināt lasītāju pieprasīju-
mus. Informācija par jauniegu-
vumiem operatīvi parādās elek-
troniskajā kopkatalogā http://
biblioteka.madona.lv/Alise/lv/
home.aspx. 

Apmeklētāju ērtībai tiek pie-
dāvāta iespēja bibliotēkā autori-
zēties, lai saņemot paroli, turp-
māk elektroniskajā katalogā 
varētu attālināti pasūtīt un re-
zervēt sev interesējošās grāma-
tas, lai pagarinātu to lietošanas 
termiņu. Jaunums – grāmatu ap-
rakstiem, sākot no 2009. gada, 
pievienoti vāku attēli, lai labāk 
varat atpazīt un identificēt mek-
lēto.

Arī šogad abonements piedā-
vā plašu grāmatu krājumu. Sev 
vajadzīgo atradīs ikviens – gan 
jaunieši un studenti, gan strādā-
jošie un seniori. Izdevniecības ir 
sākušas izdot grāmatas lieldrukā 

(ar lieliem burtiem). Arī Mado-
nas bibliotēkas krājumā tādas ir. 
Atgādinām, ka cilvēkiem, kuriem 
veselības problēmas rada grūtī-
bas atnākt uz bibliotēku, lasītāju 
varam apkalpot viņa dzīves vietā, 
zvaniet – tel. 64821268, mob. tel. 
29471956. 

 
izmanto arī elektroniskās 
datu bāzes!

Kļūstot par bibliotēkas reģis-
trētu lietotāju, ir iespēja saņemt 
paroli datu bāzes Letonika.lv iz-
mantošanai bez maksas mājās 
vai darba vietā, lai piekļūtu gan 
vārdnīcu, gan enciklopēdiju, gan 
multivides, gan gandrīz pusot-
ra simta latviešu autoru grāmatu 
plauktam, gan izmantot iespēju 
lasīt trīs pasakas latviešu, krie-
vu vai angļu valodā (pildīt saga-
tavotu 10 interaktīvu uzdevumu 
komplektu arī visās trijās valo-
dās un saņemt sertifikātu ar vēr-
tējumu), izmantot digitālo saturu 
mācībām, iepazīt Latvijas Kultū-
ras kanona vērtības, paviesoties 
sadaļā Letonika ceļo,  klausīties 
putnu balsis. 

Jums ir iespēja bez maksas at-
tālināti izmantot Encyclopedia 
Britannica, autorizējoties ar bib-
liotēkas lietotāja karti. Kā to iz-
darīt, jūs konsultēs bibliotēkas 
speciālisti. 

Bez maksas bibliotēkā ir iz-
mantojamas datubāzes: Lursoft.
lv – laikrakstu bibliotēka, kurā 
lasāmi pilnteksti; Nozare.lv, LE-

TAs arhīvs – gan ziņas, gan publi-
kācijas presē, gan speciālistu vie-
dokļi un komentāri, gan noderīga 
statistika 20 nozarēs. 

Bibliotēkas speciālisti jūs kon-
sultēs par Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas datu bāzu (www.lnb.
lv), tajā skaitā digitālās biblio-
tēkas izmantošanu. Bez maksas 
portālā filmas.lv varat skatīties: 
59 latviešu spēlfilmas, 68 doku-
mentālās filmas, 58 animācijas 
filmas un 32 kinohronikas. 

Atgādinām, ka Open Access – 
resursi žurnālu un grāmatu pie-
dāvājumam antropoloģijas, ar-
heoloģijas, ģeoloģijas, vēstures, 
botānikas, ķīmijas, fizikas, ma-
temātikas, ekonomikas, ģeogrā-
fijas, psiholoģijas, filozofijas, po-
litikas nozarēs ir brīvi pieejami 
ikvienam lietotājam visā pasau-
lē bez līgumu un autortiesību ie-
robežojumiem jebkurā vietā un 
laikā, neatkarīgi no to atrašanās 
vietas.

Daudz periodisko 
izdevumu

2017. gadam esam abonējuši 
84 nosaukumu periodiskos izde-
vumus. No jauna pie mums varat 
lasīt izdevumus: “9 Vīri”, “A 12”, 
Ceļojums Vēsturē”, “ Domuzīme” 
“Psiholoģija”, “Flower Arran-
ger”, “Лена Креатив”. Jau pagā-
jušajos gados abonētajiem e-izde-
vumiem: “Pirmsskolas Izglītība” 
un “Vecākiem”, šogad piepulcē-
jušies “Skolas Psiholoģija” un “ 

Pirmsskolā”. Tie tiek izdrukāti 
un ir iespējams no Uzziņu lasīta-
vas (tāpat kā pārējos izdevumus) 
arī šos uz 10 dienām ņemt uz mā-
jām. Jāteic paldies lasītājiem par 
bibliotēkai dāvinātajiem izdevu-
miem gan iepriekšējā, gan nu jau 
arī šinī gadā. Papildus mūsu abo-
nētajiem izdevumiem, saņemam 
atbalstītos izdevumus publiska-
jām bibliotēkām: “Rīgas Laiks”, 
“Latvijas Architektūra”, “Ener-
ģijas Pasaule”, “Mūzikas Sau-
le”, “ Studija”, “Iespiedgrafika”, 
“Putni Dabā”, “Logs”, kā arī: 
“Jaunā Gaita”, “DE – Magazin 
Deutschland”, “Kalnā” un “Ma-
donas Novada Vēstnesis”. Paldies 
pagastiem, kas reģiona galvenās 
bibliotēkas krājumam piegādā sa-
vus izdevumus.

tikšanās un vakarēšanas

Laipni gaidām jūs Madonas 
novada bibliotēkā ikdienā un, 
protams, arī tikšanās reizēs gan 
ar interesantiem mūsu novada 
cilvēkiem, gan viesiem. Paldies 
visiem tiem, kas atnāca uz pir-
mo tikšanos šogad bibliotēkā ar 
novadnieci, dzejnieci, rakstnieci, 
redaktori, tulkotāju Dainu Grū-
bi un fotogrāfu Pēteri Grūbi. Bi-
ja interesanti, sirsnīgi, radoši, jo 
Daina Grūbe ir savējā, izstaigāju-
si lauku ceļus, domu domas izdo-
mājusi, joprojām palikusi mīloša, 
duci cara rubļu atradusi, no svēt-
dienas līdz svētdienai pārskai-
tījusi, bet neizmainījusi sīknau-

dā, neizniekojusi, saglabājusi kā 
vērtumu pati sev un citiem, šo-
reiz – lasītājiem. Viena fotogrāfi-
ju izstāde tikko beigusies, tagad 
februārī aicinām aplūkot nāka-
mo – franču mākslinieka Lorāna 
Grizeļa (Laurent Grisel) lielfor-
māta plakātu izstādi “Krītošais 
akmens“ ar ieskatu kultūras, re-
liģijas vēsturē. 

Ir aktivitātes, kas kļuvušas 
par tradīciju un atkārtojas gadu 
no gada. Jau piekto gadu Mado-
nas novada bibliotēkas bērnu li-
teratūras nodaļa organizē ģime-
ņu vakarus. Šo pasākumu forma 
paliek nemainīga, bet mainās 
saturs un tematika. Šogad īpa-
ši gribam izcelt un lepoties ar ģi-
menēm, kas atrod laiku kopīgai 
atpūtai. Šī gada tēma “Mēs da-
rām tā”. Aicināsim ciemos dažā-
das ģimenes, kas stāstīs, rādīs, 
dalīsies savā pieredzē par brīvā 
laika aktivitātēm. Atliciniet laiku 
23. februāra vakarā un nāciet uz 
bibliotēku visi kopā!

Aicinām iepazīties ar litera-
tūras izstādēm bērnu literatūras 
nodaļā: “Tepat kaimiņos” (igau-
ņu un lietuviešu bērnu literatū-
ra), “Rītausmas vēstnesis” (gai-
ļa tēls literatūrā) un “Mēnesim 
robs”. Tematiskām  sarunām kla-
šu kolektīvus lūdzam iepriekš 
pieteikties pa t. 64821926.

Esat laipni gaidīti! 

informāciju apkopoja  
SARMīte RADiņA

Ko jaunu šogad piedāvā Madonas novada bibliotēka

ku radošā mantojuma apzinā-
tāja Dace Lukšēvica vēlējās uz-
dāvināt muzejam katra autora 
vienu darbu. Par šo dāvinājumi 
esam ļoti pateicīgi, mākslas no-
daļas speciālisti izvēlējās papil-

dināt muzejā esošos M. Peilā-
nes darbus ar zilos, piesātinotos 
toņos radītu klusās dabas kom-
pozīciju “Ziedi zilā”. Savukārt, 
Vladislava Šveides darbs “Zvej-
niekciems” būs pirmais, ar ko 

šis mākslinieks būs pārstāvēts 
mākslas krājumā. Mākslinieks 
dzīvoja un strādāja Saulkrastos, 
tāpēc viņa darbos, bieži mono-
hromā kolorītā, risinātas jūras, 
zvejnieku darba, vēla vakara no-
skaņas un iespaidi.

informāciju apkopoja  
nAtāLijA SeĻMA un 

 MOntA ciMDiņA

  

M. Peilāne. Ziedi.

Augusta Apiņa darinātie koka 
priekšmeti.

A. Ozoliņa. Klusā daba ar kafiju.
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Lepni par savu valsti un tradīcijām
Februāra sākumā, atsaucoties uzaicinājumam, Madonas novada pašvaldības četri pārstāvji 
apmeklēja novada sadraudzības partnerus Gruzijā. 

Bakuriani – Gruzijas 
ziemas galvaspilsēta

Bakuriani atrodas 30 km attā-
lumā no Boržomi un ir viens no 
Gruzijas lielākajiem kalnu slēpo-
šanas centriem. Tāpat kā Mado-
nas novadā arī Bakuriani tūrisma 
piedāvājums lielā mērā balstās 
uz ziemas aktīvās atpūtas piedā-
vājumu, ko, starp citu, cītīgi iz-
manto arī mūsu valsts iedzīvotāji 
– lielākā daļa pasažieru devās tie-
ši Bakuriani virzienā. Laikā, kad, 
šķiet, ziema jau pusē, ar plašu pa-
sākumu programmu Bakuriani 
rīko sezonas atklāšanas svētkus. 
Janvāra beigas, februāra sākums 
izraudzīts tādēļ, ka šajā laika pe-
riodā sniegs ir garantēts, jo pē-
dējos gados arī kalnos diemžēl 
nākas saskarties ar siltākām zie-
mām. Līdzīgi kā mūsu Smeceres 
sila bāze, arī Bakuriani nobrau-
cienu trases atrodas pilsētiņas 
nomalē, taču vietu nešaubīgi var 
atrast pēc intensīvās satiksmes 
plūsmas. Bakuriani, šķiet, ziemā 
neguļ vispār – kā pa dienu, tā arī 
vēlu vakarā visapkārt ir cilvēki, 
rosība, kafejnīcas atvērtas, lielā-
kas un mazākas viesnīcas pilnas 
ļaužu. Īpaši daudz ģimeņu ar bēr-
niem. Iespējams, arī mums būtu 
jāapsver doma rīkot ziemas sezo-
nas atklāšanas svētkus, jo, kā re-
dzam pēdējos gados, karnevāls 
martā vairs “neuzrunā”. 

Pirmskolas izglītība – bez 
maksas

Apmeklējām vairākas izglītī-
bas iestādes. Visur tāpat kā pie 
mums jūtamas rūpes par bērnu, 
gruzīni ļoti lepojas ar saviem ma-
zuļiem, jauno paaudzi. Jautātas, 
cik vecākiem jāmaksā par bēr-
nudārza apmeklējumu, audzinā-
tājas neizpratnē par mūsu vai-
cājumu – nē, nekas nav jāmaksā. 
Pirmskolas izglītības iestāžu ap-
meklējums Gruzijā ir bez mak-
sas. Taču tas savukārt ierobežo 
arī papildus nodarbību pieejamī-
bu – bērnudārzā papildus pulci-
ņu ārpus programmas par maksu 
kā tas mēdz būt pie mums (pie-
mēram, angļu valoda, modernās 
dejas utml.) nav pieejamas. Gru-
zijā bērni dodas uz skolu 6 gados, 
un pedagogi uzskata, ka šajos da-
žos pirmskolas gados bērnus ne-
vajadzētu pārslogot. Pabijām arī 
nelielā bērnudārziņā Bakuriani 
ar visai interesantu tapšanas vēs-
turi. Kāds šveicietis, viesojoties 
kalnos, uzzinājis, ka Bakuriani 
nav bērnudārza. Daudz nedomā-
dams, piesaistot privāto ziedo-
tāju līdzekļus, uzcēlis. Tagad to 
apmeklē vairāk nekā simts bēr-
nu. Iespējams, ēka neatbilst mū-
su priekšstatiem par to, kādai 
būtu jābūt pirmskolas izglītības 
iestādei (bērni, piemēram, neguļ 
pusdienlaiku gluži vienkārši tel-
pu trūkumu dēļ, tāpat arī nedo-
das laukā rotaļāties, jo apkārt nav 
brīvas zemes), taču to kompensē 
gaisotne, kāda te valda – bērnu 

tu ievēroti skolas iekšējās kārtī-
bas noteikumi. 

Kā jau minēju, gruzīni prot 
novērtēt, kas viņiem ir. Liels no-
tikums pilsētas mērogā bija 6. vi-
dusskolas sporta zāles atklāšana 
pēc rekonstrukcijas. Prese, tele-
vīzija, pašvaldības vadība, depu-
tāti sapulcējušies kopā ar skolas 
kolektīvu. Balonu lietus, priekš-
nesumi un kūka visai skolai. Bi-
jām aizkustināti, ka šajā notiku-
mā bijām goda vietā un par mūsu 
dāvinājumu – iespēju 20 sadar-
bības partneru skolēniem pie-
dalīties starptautiskā nometnē 
Madonā – saņēmām ovācijas un 
aplausus. 

Kaut varētu atvest daļiņu šī 
pozitīvisma un prieka uz Mado-
nu. Tik ļoti gribētos, lai prasme 
priecāties un novērtēt nebūtu ti-
kai Gruzijas kolorīts.

Augsto tehnoloģiju tagadne 
un nākotne – “techpark”

Ar lielu nepacietību un inte-
resi devāmies uz pagājušajā gadā 

izveidoto Gruzijas biznesa inovā-
ciju centru “Techpark” Tbilisi. 
Neesam bijuši Google birojā, bet, 
ieejot modernajā trīsstāvu ēkā, 
jutāmies tieši tā. Projekts tapis 
no Gruzijas valsts finansējuma, 
šobrīd noris sadarbība ar Silīcija 
ielejas ekspertiem. Mūsu novada 
uzņēmējdarbības veicināšanas jo-
mas vadītājs Romāns Hačatrjans 
atzina, ka, uzsākot bijušās Ma-
donas tipogrāfijas ēkas pārbūvi, 
daudz no redzētā varēsim pār-
ņemt arī mēs. Runājot par jau-
no uzņēmēju idejām un to īste-
nošanu, gan Romāns, gan centra 
starptautiskā departamenta va-
dītāja Anna Gugušvili ir vienis-
prātis, ka galvenais ir izveidot 
vidi, kur rosās jaunas domas un 
ieceres un, satiekoties domubied-
riem, šķiļas jauni plāni, un no sā-
kotnēji divām atsevišķām idejām 
rodas pavisam cita – trešā, kas iz-
rādās veiksmīga un dzīvotspējīga. 

Vai tā ir Eiropa? Nē, tur, pašā 
Tbilisi kalnu virsotnē, ir izveido-
ta vieta ar pasaules elpu. Bez ES 
līdzfinansējuma...

no Gruzijas uz eiropu – 
bez vīzām

Par bezvīzu režīma ievieša-
nu starp Gruziju un ES tika ru-
nāts jau sen, taču līdz ar Krimas 
problemātiku, jautājums poli-
tiskajos gaiteņos bija iestrēdzis. 
2. februārī beidzot EP parakstī-
ja šo ilgi gaidīto līgumu. Tā bija 
pirmā ziņa visos kanālos, sociā-
lajos medijos, cilvēku sarunās. 
Ceļošanas brīvība, morālā apzi-
ņa, ka arī Gruzija ir attīstīta un 
konkurētspējīga valsts. Un ta-
jā pat laikā Gruzija ir savdabī-
ga, nepakļāvīga, lepna kā klinšu 
ērglis un cēla kā augstās kalnu 
virsotnes. To mēs arī tajā dienā 
saviem partneriem novēlējām – 
nepazaudēt savu identitāti, ne-
pazaudēt to, kā dēļ uz Gruziju 
tiecas tie, kas kaut reizi tur pa-
bijuši vai sastapuši kaut vienu 
īstu gruzīnu...

2017. gads – skolēnu un 
pedagogu satikšanās zīmē

“Vizītes laikā veiktās iestrā-
des liecina, ka šogad ar partne-
riem Gruzijā norisināsies apmai-
ņas braucieni izglītības jomā,” 
rezumējot norāda deputāts, Iz-
glītības un sporta komitejas va-
dītājs Kaspars Udrass. Atšķirī-
bā no iepriekšējiem gadiem, kad 
abu pušu kolektīvi uzstājās pil-
sētu svētkos, šogad viesošanās 
nebūs tik ārēji pamanāmas, jo 
jau jūnijā pie mums ieradīsies 20 
gruzīnu skolēni ar pedagogiem, 
tiks rīkota tikšanās arī pedago-
gu starpā. 

Kā zināms, sadarbības līgu-
mu ar Boržomi pašvaldību mūsu 
pašvaldības vārdā 2013. gadā no-
slēdza domes priekšsēdētāja viet-
nieks Agris Lungevičs pēc vairā-
ku Madonas novada uzņēmēju 
izteiktas iniciatīvas. Līgums pa-
redz sadarbību izglītības, kultū-
ras, sporta un uzņēmējdarbības 
jomās.

DZintRA StRADiņA

Apmeklējot biznesa inkubatoru Tbilisi – no kreisās: A. Gugušvili, Madonas novada delegācijas vadītājs Kaspars 
Udrass, Kultūras nodaļas vadītājs Jānis Kļaviņš, Uzņēmējdarbības un tūrsisma attīstības nodaļas vadītājs Romāns 
Hačatrjans, uzņēmējs Oskars Janovičs, Boržomi pašvaldības pārstāvji Anzo Svanidze un Georgijs Čankotadze.

Boržomi 3. pirmskolas izglītības 
iestādes mazie audzēkņi tāpat kā 
mūsu bērni labprāt spēlējas ar lego.

Aizvadītājā nedēļā gruzīnu partneri apmeklēja Madonas novadu. Boržomi 
pašvaldības vadītājs Dmitrijs Kipiani uzrunāja arī Madonas novada 
pašvaldības deputātus.

DZ. StRADiņAS un  
D. VecKALniņA foto

ikdiena notiek caur spēli, caur 
prieku. Tieši šeit sajutām lie-
lu atšķirību ar mums – esam tik 
ļoti pieraduši pie augstajiem Ei-
ropas standartiem, ka visu uz-
tveram kā pašu par sevi sapro-
tamu un zaudējam tik svarīgo 
ikdienas prieku, prasmi novēr-
tēt to, kas mums ir. Esam priecī-
gi, ka mums vispār ir dārziņš! – 
tā mums teica audzinātājas.

Turpat aiz vārtiņiem baznī-
ca, piemiņas memoriāls un at-
dusas vieta Gruzijas olimpiska-
jai cerībai kamaniņās Nodaram 
Kumaritašvili, kurš gāja bojā 
treniņbrauciena laikā Vankūve-
ras olimpisko spēļu atklāšanas 
dienā, nedaudz tālāk – iekštelpu 
atrakciju parks. Viss vienuviet – 
dzīve un nāve, darbs un atpūta, 
nākotne un pagātne, kopā veido-
jot to, ko dēvējam par Gruzijas 
kolorītu...

uzmanība bērnu drošībai 
skolās

Boržomi pilsētā ir sešas vi-
dusskolas. Bijis vēl vairāk. Gru-
zija nav izņēmums, bērnu skaits 
rūk arī tur. Apmeklējām lielā-
ko vidusskolu, kura izveidota di-
vu skolu apvienošanas rezultā-
tā, un vairāk nekā 700 skolēnu 
ir izvietojušies salīdzinoši jaunā 
– 2005. gadā būvētā ēkā ar plašu 
sporta zāle, blakus milzīgs pilsē-
tas stadions, un bijušais gruzīnu 
olimpiskais čempions peldēšanā 
investējis peldbaseina būvnie-
cībā, kas top turpat līdzās. Di-
rektore Khatuna Kharazašvili 
neslēpj prieku, ka audzēkņiem 
ir lieliskas iespējas daudzveidī-
giem sporta veidiem. Skolās iz-
vietotas ne vien videonovēroša-
nas sistēmas, bet tiek algoti arī 
apsargi, kas uzrauga drošību, 
ne vien lai tiktu pasargāti bēr-
ni, apsargi seko līdzi arī, lai tik-
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Dzimtsarakstu nodaļa 2016. gadā
Joprojām Madonas novadā dzimušo mazāk nekā mirušo.
“no piedzimšanas līdz aiziešanai 
ceļā pēdējā..., cilvēka dzīves jēga 
ir – ceļš! izbaudot visu – tajā satik-
to, piedzīvoto un izdzīvoto! Dzīvei 
ir sākums – piedzimšana un nobei-
gums – nāve. Laika sprīdis starp 
šiem atskaites punktiem ir dažā-
da garuma, bet jau piedzimstot ir 
skaidrs, mēs te esam tikai caur-
braucēji! neizniekosim laiku, kas 
mums atvēlēts!”

2016. gads bija īpašs visām 
Latvijas dzimtsarakstu noda-
ļām. Pirms 95 gadiem Latvijas 
Republikas Satversmes sapulce 
izdeva likumu “Par civilstāvok-
ļa aktu reģistriem”, kas laulību 
funkciju nodeva arī laicīgajai va-
rai – pašvaldībām. Ir mainījušies 
laiki, varas, valodas, bet nodaļas 
savu darbu nav pārtraukušas. 
Tā ir teju vienīgā nepārtrauk-
tā valsts funkcija, kas tikusi sa-
glabāta pat visekstremālākajos 
apstākļos. 1. jūnijā Madonas no-
vada Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Vineta Lamberte, vietnie-
ce Līga Calmāne un speciāliste 
Iveta Škapare Ziemeļblāzmas 
kultūras pilī piedalījās svinīgā 
pasākumā, kas notika par godu 
dzimtsarakstu nodaļu sistēmas 
95. gadadienai. Latvijas dzimt-
sarakstu nodaļu darbiniekus 
svētkos sveica Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Ministru pre-
zidents Māris Kučinskis, ties-
lietu ministrs Dzintars Rasna-
čs un citi svētku viesi. Valsts 
prezidents uzrunā atzīmēja, ka 
dzimtsarakstu nodaļu darbinie-
ki ik dienas ir liecinieki iedzīvo-
tāju nozīmīgākajiem un skais-
tākajiem dzīves notikumiem, 
klātesot brīžos, kad jaundzimu-
šie bērniņi oficiāli iegūst savus 
vārdus, tiek dibinātas ģimenes, 
un uzsvēra, ka dzimtsarakstu 
nodaļas sniedz nozīmīgu ieguldī-
jumu Satversmē ietverto vērtību 
stiprināšanā. 

Svinīgo pasākumu skaisti pa-
pildināja darbinieku kāzu kleitu 
izstāde, kur varēja apskatīt dažā-
du laiku līgavas rotas. 

Dzimtsarakstu nodaļas 
reģistri

Kopējais 2016. gadā Madonas  
novada dzimtsarakstu nodaļā iz-
darītais civilstāvokļa aktu reģis-
tru ierakstu skaits – 772. Tas ir 
par 47 ierakstiem mazāk nekā 
2015. gadā. Reģistrēti 245 jaun-
dzimušie, 130 laulības un 397 
mirušas personas.

2016. gadā papildinājumi un 
labojumi izdarīti 53 reģistros. 
Pēc personu pieprasījuma iz-
sniegtas 182 atkārtotas civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju apliecino-
šas apliecības un 286 izziņas.

Dzimtsarakstu nodaļā 2016. 
gada lietvedībā bijušas 15 vārda 
un uzvārda maiņas lietas.

21 dzimšanas reģistrs papildi-
nāts ar ziņām par tēvu, pamato-
joties uz vecāku kopēju paterni-
tātes atzīšanas iesniegumu, bet 
15 reģistri ar ziņām par tēvu pa-

pildināti, pamatojoties uz tiesas 
spriedumu par paternitātes no-
teikšanu.

12 bērnu dzimšanas reģistri 
papildināti par aizgādības tiesību 
atņemšanu viņu vecākiem.  

    
Vairāk dzimst meitenes

Madonas novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā 2016. gadā reģis-
trēti 245 jaundzimušie, no tiem 
117 zēni un 128 meitenes, tai 
skaitā 231 Madonas novada, 14 

citu novadu bērni. Salīdzinājumā 
ar iepriekšējo gadu jaundzimu-
šo skaits Madonas novadā sama-
zinājies par 16. Pamatojoties uz 
paternitātes atzīšanu, ziņas par 
tēvu ierakstītas 46% bērnu, sa-
vukārt bez ziņām par bērna tēvu 
reģistrēti 7% bērnu. Salīdzinot ar 
2015. gadu, par 6% palielinājies 
ģimeņu skaits, kurās dzimis ot-
rais bērns, bet samazinājies, ku-
rās dzimis pirmais bērns. Visvai-
rāk mazuļu reģistrēti martā (28), 
jūnijā (24) un oktobrī (25). Vis-
mazāk februārī – 14 bērniņi.

Madonas pilsētā dzīvesvietas 
deklarētas 69 jaundzimušajiem. 
Pagastos – visvairāk bērnu pie-
dzimis Praulienas (23), vismazāk 
– Mētrienas pagastā (2). Reģis-
trēti 5 dvīņu pāri.

85% bērnu dzimuši latvie-
šu ģimenēs, 2% krievu ģimenēs, 
13% jauktās ģimenēs. Jaunākais 
tētis  dzimis 1997. gadā, vecā-
kais – 1956. gadā. Jaunākā mam-
ma dzimusi 2000. gadā, vecākā 
– 1971. gadā. Trīs mātes bērna 
dzimšanas brīdī bijušas nepilnga-
dīgas.

Tāpat kā Latvijā kopumā, arī 

Madonas novadā 2016. gadā po-
pulārākais zēna vārdi bija Ro-
berts (8). Nedaudz atpaliek ie-
priekšējā gada populārākais 
vārds Gustavs (6).

Meitenēm populārākie vārdi – 
Estere, Evelīna, Elizabete, Kris-
ta un Paula – vecāki to dāvājuši 5 
meitām, Alise, Marta - 4 meitām. 
Neparastākie vārdi: Braijens, 
Deivids, Everts, Hārdijs, Marsels, 
Niko, Sanders – zēniem; Aleksija, 
Alīsija, Demija, Jasmīna, Klēra, 
Lijanda, Mejuhada, Reičela, Rū-
bija – meitenēm. Divi vārdi do-
ti 22 bērniem (12 zēniem un 10 
meitenēm).

Reģistrētas un šķirtas 
laulības 

2016. gadā reģistrētas 130 
laulības, kas ir par 4 laulībām 
mazāk nekā 2015. gadā. Pērn 114 
pāri gredzenus mijuši Madonas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā 
(2015. gadā – 124). 12 laulību ce-
remonijas notikušas ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas telpām, kur kā 
populārākā vieta ir Kalsnavas 

Arborētums un Mārcienas mui-
ža. Baznīcās laulību reģistrējuši 
16 pāri (2015. gadā – 10).Pirmo 
reizi pie altāra devās 79% jaun-
laulāto, otro reizi – 19%, bet tre-
šo – 2%. 

82% laulību abi jaunlaulātie 
ir latvieši. 9 laulības noslēgtas ar 
ārvalstniekiem (2015.gadā – 13).

Vecumā līdz 20 gadiem lau-
lību neviens nav slēdzis. Visvai-
rāk laulību slēdza sievietes un 
vīrieši vecumā no 26 līdz 35 ga-
diem. Vecumā virs 60 gadu vecu-
ma laulību slēdza 3 sievietes un 
5 vīrieši. 13 pāros abi laulātie bi-
juši viena vecuma. 34 sievas bi-
jušas vecākas par vīriem (26%). 
Lielākā gadu starpība, kad sieva 
vecāka par vīru, bija 16 gadi, sa-
vukārt kad vīrs vecāks par sievu 
– 19 gadi. Vecākajai līgavai bija 
70 gadi, bet vecākajam līgavai-
nim – 65 gadi.

89% laulību ģimenes izvēlē-
jušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 
0,77% pēc sievas uzvārda, 2,3% 
saglabā pirmslaulības uzvārdus, 
0,77% veido kopēju dubultu uz-
vārdu, 6,9% pievieno laulātā uz-
vārdu. Aktīvāk laulībā stājušies 
Madonas pilsētas (53), Ļaudonas 
(17) un Kalsnavas (14) pagastu 
iedzīvotāji. 

Populārākie kāzu mēneši 
pērn bijuši augusts (laulību re-
ģistrējuši 32 pāri) un jūlijs (21 
pāris); ne tik populāri – aprīlis 
un novembris (katrā 1 pāris).

2016. gadā Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas 
88 atzīmes par laulības šķiršanu, 
kas ir par 10 laulības šķiršanām 
vairāk nekā 2015. gadā. Ilgākā 
laulība bija noslēgta 1970. gadā, 
īsākā – 2014. gadā. 

Mirušo skaits

Aizvadītajā gadā Madonas 
novada dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 397 miršanas gadīju-
mi (182 sievietes un 215 vīrieši), 
t.sk. 331 mūsu novada iedzīvotā-
ji, kas ir par 8 mirušajiem mazāk 
nekā 2015. gadā, un 66 no citām 
pašvaldībām.  

Nemainīgi saglabājas sta-
tistika, ka ātrāk šo pasauli pa-
met vīrieši – vidējais vīriešu dzī-
ves ilgums bijis 68,5 (2015. gadā 
– 67,5) gadi, savukārt sievietēm 
78,4 gadi (2015. gadā – 79,7).

Visvairāk mirušo reģistrēts 
Madonas pilsētā (83), Ļaudonas 
pagastā (32), Kalsnavas pagas-
tā (28). Mirušo nāves cēloņi ir 
sirds un asinsrites sistēmas sli-
mības (60,7%), ļaundabīgi audzē-
ji (18,1%), elpošanas sistēmas sli-
mības (8,1%), vecums (2%), tīšs 
paškaitējums (0,5%) Vecākā mi-
rusī persona – 103 gadus veca. 
Trīs jaundzimušie dzimuši ne-
dzīvi. 

Ar dzimtsarakstu nodaļas 
statistiku var iepazīties www.
madona.lv

VinetA LAMBeRte, 
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Lepni par savu valsti un tradīcijām

Vineta Lamberte pie savas kāzu 
(1986. g.) kleitas.

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas speciāliste Iveta Škapare, vadītāja Vineta Lamberte, vadītājas vietniece 
Līga Calmāne.

245
JAUNDZIMUŠIE 2016. GADĀ

117
PUIKAS

128
MEITENES

2016. gadā Valentīna dienā 
Jēkabpilī risinājās Latvijā, pat 
visā pasaulē nebijis notikums – 
50 pāri precējās gaisa balonā, 
palīdzot Latvijai uzstādīt unikālu 
Ginesa rekordu „Vislielākais 
vienlaikus lidojumā gaisa 
balonā salaulāto pāru skaits”. 
Laika apstākļi nelutināja, tāpēc 
rekordu uzstādīt neizdevās, taču 
viens ir skaidri zināms – šajā dienā 
Latvija kļuva par 50 laulātiem 
pāriem bagātāka! Arī nodaļas 
vadītāja Vineta Lamberte piedalījās 
pasākumā un gaisa balonā 
salaulāja 2 pārus.

Jēkabpilī risinājās Latvijā, pat 
visā pasaulē nebijis notikums – 
50 pāri precējās gaisa balonā, 
palīdzot Latvijai uzstādīt unikālu 
Ginesa rekordu „Vislielākais 
vienlaikus lidojumā gaisa 
balonā salaulāto pāru skaits”. 
Laika apstākļi nelutināja, tāpēc 
rekordu uzstādīt neizdevās, taču 
viens ir skaidri zināms – šajā dienā 
Latvija kļuva par 50 laulātiem 
pāriem bagātāka! Arī nodaļas 
vadītāja Vineta Lamberte piedalījās 
pasākumā un gaisa balonā 
salaulāja 2 pārus.

2016. gada 14. februāris 
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Viens no ziemas mēne-
šu svarīgākajiem tūris-
ma jomas notikumiem 
ir starptautiskās tū-

risma izstādes. Madonas nova-
da pašvaldības Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļa šo-
gad piedalījās 3 tūrisma izstādēs: 
Lietuvas tūrisma izstādē “Adven-
tur 2017”, Latvijas izstādē “Balt-
tour 2017” un Igaunijas tūrisma 
izstādē “Tourest 2017”. Kaimiņ-
valstu izstādēs strādājām Latvi-
jas nacionālajā tūrisma stendā, 
ko organizēja Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūra. 

Latvijas izstādē piedalījāmies 
ar savu stendu “No Gaiziņa līdz 
Lubānam”. Papildus uzmanību 
stendam piesaistīja mūsu tūris-
ma pakalpojumu sniedzēji: Lu-
bāna mitrāja informācijas centrs, 
maiznīca-kafejnīca “Māmuļa”, 
“Madonas alus”, Gaiziņkalna un 
Vestienas gides, zemnieku saim-
niecība “Gretes”, Sarkaņu ama-
tu skola un H.Medņa muzejs 
“Dzintari”, tēju ražotne “55 mā-
rītes”, garīgā tūrisma piedāvā-
jums, biškopības saimniecība 
“Kalnu medus” un kazkopības 
saimniecība “Burkānciems”.

Saimnieki izstādei bija sarū-

pējuši savam profilam atbilstošus 
uzskates materiālus, brošūras, 
cienastus un ielūgumus savu uz-

ņēmumu apmeklējumiem. Mado-
nas novada pašvaldības Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 

nodaļa izstādēm ir sagatavojusi 
2017. gada Madonas novada tū-
risma ceļvežus latviešu, krievu, 

Aizvadītas starptautiskās 
tūrisma izstādes

2017. gada februāris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Dzintra Stradiņa.

MADONAS NOVADA

angļu valodās un brošūras lietu-
viešu un igauņu valodās. 

Izstādēs mūs apmeklēja vis-
dažādākie interesenti: individu-
ālie ceļotāji, skolēnu un senioru 
grupu vadītāji, tūrisma aģentūru 
gidi, tūrisma informācijas centru 
speciālisti, amatnieki un mājra-
žotāji, tūrisma nozares sadarbī-
bas partneri. Interesējošās tēmas 
– var teikt, cik cilvēku, tik jau-
tājumu. Interesēja gan visdažā-
dākā rakstura aktīvā atpūta un 
pasākumi, gan apskates un nakš-
ņošanas vietas, gan kāzu svinē-
šanas vietas. Sarunu tēmas bie-
ži vien iezīmēja uz mūsu tūrisma 
materiāliem redzamās fotogrāfi-
jas – atpūta ziemā, piedāvājums 
bērniem, Kalsnavas arboretuma 
peonijas, interesantas lauku sē-
tas un piedāvājums gardēžiem. 

 Paldies visai Madonas novada 
stenda komandai par aktīvo da-
lību “Balttour 2017” izstādē un 
Latvijas Investīciju un attīstī-
bas aģentūrai par iespēju Latvi-
jas stendā reklamēt mūsu skais-
to Madonas novadu!

SAnitA SOMA,  
tūrisma izstāžu koordinatore,  

tel. 29130437   

Pied
alām
ies!

Madonas novadu izstādēs pārstāv arī mūsu novada uzņēmēji. Attēlā no kreisās – Līga Lieplapa un “55 mārīšu” 
balvas ieguvēja Dace no Rīgas.

Madonas sporta centrs jau kopš 5. 
decembra piedzīvo cokolstāva re-
montdarbus. 

Līdz šim tur atrodas šautu-
ve, bet bija arī neizmantota 814 
kvadrātmetru platība, kura pēc 
remonta iegūs jaunu elpu un ra-
dīs jaunas telpas treniņiem. Tel-
pu vajadzību visakūtāk izjuta 

Madonas sporta skola. Jaunās 
telpas izmantošana būs ierobe-
žota dažiem sporta veidiem ze-
mo griestu dēļ. To varēs izmantot 
florbolisti, futbolisti, galda teni-
sisti, kā arī slēpotāji sauso treni-
ņu veikšanai, jo zālē tiks novieto-
ti trenažieri. Zāle būs piemērota 
sporta veidiem, kuriem nav ne-

pieciešamības pēc augstiem gries-
tiem. Madonas sporta centra co-
kolstāvā  remontdarbus veic SIA 
“Madonas namsaimnieks” un tā 
kopējās izmaksas – 157 071,39 ei-
ro. 

informāciju apkopoja  
DāViS VecKALniņŠ,  

sabiedrisko attiecību speciālists

Apkoposim foto un 
video materiālus!
Madonas novada pašvaldība 
ir uzsākusi darbu pie foto un 
video matreiālu apkopošanas, 
kas saistīti ar norisēm Mado-
nas novada teritorijā. cilvēki, 
notikumi, procesi, ēkas, pie-
minekļi  – jebkas, kas rakstu-
ro aizvadīto laikmetu. 

Aicinām iedzīvotājus pie-
dalīties pašvaldības digitālā 
foto un video arhīva izveidē, 
Būsim pateicīgi par jūsu ie-
sūtītām Madonas un apkārt-
nes fotogrāfijām, video ma-
teriāliem ar pasākumiem un 
pilsētvides foto no dažādiem 
laika periodiem. Svarīga ir 
dokumentālā vērtība. Ieske-
nēsim arī jūsu foto oriģinā-
lus un diapozitīvus, pretī 
jums dodot tā digitālo failu. 
Pieņemam arī dažādu for-
mātu video kasetes. Pēc ori-
ģināla digitalizācijas tas tiks 
atdots atpakaļ īpašniekam 
un papildus jums tiks nodro-
šināta iespēja saņemt digitā-
lo versiju.

Vairāk informācijas – 
Dāvis Veckalniņš, e-pasts: 
davis.veckalnins@madona.
lv, tel. 28009951.

Lai gan daudzus no mums 
sniegs iepriecina slēpošanas 
trasēs vai piemājas uzkalni-
ņos, visbiežāk neiedomāja-
mies, ka ir cilvēki, kas ceļas 
pirms mums un reizēm arī do-
das vēlu gulēt, lai nodrošinā-
tu mums drošāku atrašanos uz 
ceļiem un ietvēm ziemas lai-
kā.

Ziemas sezona Madonas 
ceļu uzturētājiem tika at-
klāta jau 25. oktobrī. Šose-
zon uz ielām strādā deviņas 
brigādes, kas rūpējas par ie-
lu un ietvju tīrīšanu un kai-
sīšanu. Kopējais ielu garums 
Madonā ir 54,7 kilometri, 
kas iekļauj 14,29 km A gru-
pas ielas, kā piemēram, Laz-
donas, O. Kalpaka, Raiņa, 
Rīgas, Rūpniecības un Sau-
les ielas, 18,4 km B grupas 
un 22,07 km C grupas ie-
las.  Līdz šim kaisīšanas dar-
biem ir izlietotas 70 tonnas 
smilts–sāls maisījuma, kas 
tiek lietots gājēju celiņu un 
grants seguma ceļu kaisīša-
nai un 488,5 tonnas tehnis-
kā sāls braucamās daļas kai-
sīšanai.

“Latvijas Kamanu suņu spor-
ta federācija”, kas Latvijā atbildī-
ga par kamanu suņu sportu, 18. 

un 19. februārī Smeceres silā rī-
koja skaistāko no kamanu suņu 
sporta veidiem, kurā 2 vai vairāk 

suņi speciālā ekipējumā velk ka-
manas.

ielu uzturēšana 
ziemas periodā

Pilnveido sporta halli

Latvijas ziemas čempionāts 2017 
šoreiz arī kā Pasaules kausa posms


