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2021. gada aprīlis

Madona gatavojas svētkiem

Latvijas sportā 2020. gadā tika 
ieviests jauns koncepts sporta 
sasniegumu godināšanā – 
“Trīs Zvaigžņu balva” , kuru 
organizē vadošās Latvijas 
sporta organizācijas – Latvijas 
Olimpiskā komiteja, Latvijas 
Paralimpiskā komiteja un 
Latvijas Sporta federāciju 
padome ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas atbalstu. “Trīs 
zvaigžņu balva” aizstāj ilggadējo 
“Latvijas Gada balvu sportā”. 

Pirmo reizi liela nozīme uz-
varētāju noteikšanā bija tieši sa-
biedrības viedoklim. Nominan-
tus  laikā no 5. līdz 23. oktobrim 
1. kārtā izvirzīja plašs sporta 
nozares profesionāļu loks, tajā 
skaitā 94 Latvijā atzītās sporta 
veidu federācijas, sporta orga-
nizācijas un biedrības, kā arī 30 
Latvijas sporta žurnālisti. Ap-
kopojot izvirzītos pretendentus, 
“Trīs Zvaigžņu balva 2020” žū-
rijas komisija apstiprināja nomi-
nantu sarakstus 10 nominācijās 
un izvirzīja tos tālāk balsojuma 
2. kārtai – tautas balsojumam 
no 5. līdz 29. novembrim. Nomi-
nācijā “Gada sporta pašvaldība” 
tika izvirzīta arī Madonas nova-
da pašvaldība līdzās tādām lie-
lajām pašvaldībām kā Jēkabpils 
pilsētas dome, Rēzeknes pilsē-

Latvijas “Gada sporta pašvaldība 2020” –
Madonas novads

ba un ticība katrai atdotajai balsij 
(starp  citu tautas balsojumā ie-
guvām 30% pārsvaru pār otrās 
vietas ieguvējiem) ir tuvinājuši 
mūs pretim šim titulam. Paldies 
katram, kas ar savu ieguldījumu 
ir sekmējis Madonas novada paš-
valdības panākumus sportā.

Balvu ķieģeļa veidolā radījis 
mākslinieks Artūrs Analts. Tā 
simbolizē stabilu pamatu, spor-
tistu ceļu uz uzvaru un tā mu-
dina nepadoties, bet turpināt cī-
nīties un attīstīties arī turpmāk.

Kopumā apbalvojumi tika 
pasniegti 12 kategorijās: “Gada 
izrāviens sportā”, “Gada noti-
kums sportā” , “Gada sporta ko-
manda”, “Gada sporta komanda 
individuālajos sporta veidos”, 
“Gada sportiste”, “Gada spor-
tists”, “Gada treneris”, “Mūža 
ieguldījums sportā”, “Paralim-
piskais sportists/-e”, “Sporta 
pedagogs/-ģe”. Divas nominā-
cijas tika pasniegtas pirmo reizi 
vēsturē – “Gada sporta federāci-
ja” un “Gada sporta pašvaldība”. 
Gods būt pirmajiem.

Svinīgā apbalvošanas cere-
monija bija skatāma kanālā TV3. 

 Informāciju sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību speciāliste

tas dome, Jūrmalas pilsētas do-
me un Valmieras pilsētas dome.

“Trīs Zvaigžņu balva 2020” 
uzvarētājus 10 nominācijās no-
teica balsojums, kur 50% bija 
sabiedrības viedoklis, bet atli-
kušos 50% veidoja sportistu un 
sporta žurnālistu balsojums. 

“Trīs Zvaigžņu balvas 2020” 
pasniegšana bija plānota 2020. 
gada nogalē, bet Covid-19 pan-
dēmijas dēļ tā tika pārcelta uz 
2021. gada 9. aprīli, kad arī Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Agris Lunge-
vičs devās uz Rīgu, lai svinīgajā 
ceremonijā Hanzas peronā sa-
ņemtu augsto un godam nopel-
nīto apbalvojumu “Gada sporta 
pašvaldība 2020”. 

Madonas novada pašvaldība 

izceļas ar orientēšanās sporta, 
biatlona un slēpošanas sacensī-
bu rīkošanu. Mēs lepojamies un 
esam pateicīgi katram sportis-
tam par izlietajām sviedru lā-
sēm treniņos, par visām pārva-
rētajām grūtībām, par sekmīgu 
Madonas vārda nešanu ārpus 
Madonas un Latvijas robežām. 
Mēs patiesi novērtējam trene-
ru ieguldījumu, motivējot savus 
sportistus, virzot tos uz panāku-
miem. Mēs zinām, ka ar sporta 
dzīves organizatoru zināšanām, 
profesionalitāti un izcilu koman-
das darbu mums izdodas īstenot 
vērienīgas sacensības. Mērķtie-
cīgi pieņemtie lēmumi sporta 
infrastruktūras sakārtošanā no-
vadā, kā arī jūsu – ikviena balso-
tāja un atbalstītāja apzinīgā rīcī-

2021. gadā Madonas 
novada pašvaldība īstenos 
4 grantu konkursus novada 
uzņēmējiem, piešķirot 
līdzfi nansējumu dažādām 
uzņēmēju aktivitātēm.

Viens no šādiem atbalsta 
instrumentiem ir Madonas 
novada pašvaldības 
līdzfi nansējums biznesa 
projektu īstenošanai konkursa 
“Madona var labāk!” ietvaros – 
fi nansējums līdz 4000 EUR 
uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstībai, darbības jomas 
pilnveidošanai, jaunu 
produktu un pakalpojumu 
veidošanai, konkurētspējas 
veicināšanai. 

Kopš 2016. gada Madonas 
novada pašvaldība īsteno 
“Uzņēmēju sadarbības 
projektu konkursu”, 
tā ietvaros piešķirot 
līdzfi nansējumu līdz 1000 
EUR uzņēmēju kopīgām 
mārketinga aktivitātēm, 
sadarbībai pētniecībā un 
inovācijās ar zinātniskajām 
institūcijām, kopīgām 
aktivitātēm noieta tirgus 
paplašināšanai. 

Pašvaldības grantu 
konkurss “Sertifi kācijas 
un standartu ieviešana 
uzņēmumā” paredz piešķirt 
līdzfi nansējumu līdz 1000 
EUR nova da uzņēmumu 
kvalitātes, vides, darba 
drošības, ugunsdrošības, 
pārtikas drošības un 
energopārvaldības 
sistēmu ieviešanas audita 
pakalpojuma veikšanai 
un dokumentācijas 
sagatavošanai.

Projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņi šajā gadā:
 līdz 30. aprīļa plkst. 16.00;
 līdz 30. jūnija plkst. 16.00;
 līdz 31. augusta plkst. 16.00;
 līdz 29. oktobra plkst. 16.00.

Konkursu nolikumi 
un pieteikuma veidlapas 
pieejamas www.madona.lv 
sadaļā “Uzņēmējdarbība”, kā 
arī www.businessmadona.lv.
Konsultācija – pa tālr. 
20204906 vai e-pastā: 
ilze.vogina@madona.lv.  

Informāciju sagatavoja 
ILZE VOGINA,

Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja

Turpinās 
pieteikšanās 
pašvaldības 
grantu 
konkursiem! 
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informatīvs izdevums.
Izdevējs –  

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

Atbildīgā par izdevumu – 
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

MADONAS NOVADA

Madonas novada pašvaldības domes 
23. marta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
30. marta sēdes lēmumu pārskats

Par pašvaldības 
telpu nodošanu 
biedrībai 
bezatlīdzības 

lietošanā 
Nolemj nodot  biedrībai 

“Pauze AD” uz 5 gadiem bezatlī-
dzības lietošanā telpu Nr. 10 ēkā 
Skolas ielā 10, Degumniekos, 
Ošupes pagastā Madonas nova-
dā, kopējā platība 40,6 m3. Tel-
pas tiek nodotas ar mērķi iegū-
tās humānās palīdzības (mēbeļu, 
apģērbu, apavu) īslaicīgai uzgla-
bāšanai. Mērķgrupa – jaunieši, 
jaunas ģimenes, kas tikko uzsāk 
patstāvīgu dzīvi. Biedrība vairā-
kus gadus aktīvi darbojas, īste-
nojot vairākus labdarības projek-
tus, palīdzot trūcīgām un sociāli 
mazaizsargātām personām. 

Par zivju resursu 
pavairošanas projektiem 

Nolemj piedalīties Lauku 
atbalsta dienesta izsludināta-
jā projektu konkursa aktivitātē 
„Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstil-
pēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī ci-
tās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai 
pašvaldību īpašumā” ar sekojo-
šiem projektu pieteikumiem:

„Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada Mētrienas pa-
gasta Odzienas ezerā”.

Mērķis atjaunot zivju resur-
su krājumus Madonas novada 

Mētrienas pagasta Odzienas eze-
rā, tajā ielaižot 4 800 zandartus, 
mazuļu skaits noteikts saskaņā 
ar zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumiem. Projekta ko-
pējās izmaksas – 1 488 eiro, t.sk. 
Zivju fonda fi nansējums – 1 288 
eiro, biedrības “Odzienas ezers” 
līdzfi nansējums – 200 eiro.

„Līdaku mazuļu ielaišana Ma-
donas novada Ļaudonas pagasta 
Sāvienas ezerā”.

Mērķis – atjaunot zivju re-
sursu krājumus Madonas novada 
Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā, 
tajā ielaižot 5 700 līdaku mazu-
ļus, to skaits noteikts saskaņā ar 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem. Projekta kopējās 
izmaksas – 1 938 eiro, t.sk. Zivju 
fonda fi nansējums – 1 744,20 ei-
ro, Madonas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – 193,80 eiro.

„Zandartu mazuļu ielaišana 
Madonas novada Vestienas pagas-
ta Kālezerā”.

Mērķis – veicināt makšķerē-
šanas tūrisma attīstību, atjauno-
jot zivju resursus Kālezerā, tajā 
ielaižot 15 000 zandartu mazu-
ļus, to skaits noteikts saskaņā ar 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem. Projekta kopējās 
izmaksas – 5 100 eiro, t.sk. Ziv-
ju fonda fi nansējums – 4 600 eiro 
un biedrības “Kāla ezera padome” 
līdzfi nansējums – 500 eiro.

„Līdaku mazuļu ielaišana Ma-
donas novada Ošupes pagasta Lu-
bāna ezerā”.

Mērķis – veicināt makšķerēša-
nas tūrisma attīstību, atjaunojot 

zivju resursus Lubāna ezerā, ta-
jā ielaižot 28 000 līdaku mazuļus, 
mazuļu skaits noteikts saskaņā ar 
zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumiem. Projekta kopējās 
izmaksas – 9 520 eiro, t.sk. Ziv-
ju fonda fi nansējums – 8 568 ei-
ro, Madonas novada pašvaldības 
līdzfi nansējums – 952 eiro.

Par papildus fi nansējuma 
piešķiršanu piemaksām 
pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbiniekiem 

Nolemj piešķirt fi nansējumu 
9 450 eiro apmērā (ieskaitot dar-
ba devēja valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātās iemaksas) 
piemaksām par darbu klātienē 
Covid-19 laikā Madonas nova-
da pašvaldības izglītības iestādēs 
pirmsskolas izglītības pakāpē no-
darbinātajiem darbiniekiem no 
Covid-19 ierobežošanai budže-
tā rezervētajiem līdzekļiem. Tas 
ir, 300 eiro (ieskaitot darba devē-
ja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas) par slodzi.

Par fi nansējuma 
piešķiršanu skolotāju 
un atbalsta personāla 
individuālo konsultāciju 
apmaksai

Nolemj piešķirt fi nansējumu 
154 586 eiro apmērā skolotāju 
un atbalsta personāla individu-
ālo konsultāciju apmaksai mācī-
bu satura apguvei Covid-19 pan-

dēmijas laikā Madonas novada 
pašvaldības vispārējās izglītības 
iestādēs.

Par programmai “Latvijas 
skolas soma” paredzēto 
valsts budžeta līdzekļu 
sadali 

Nolemj sadalīt Madonas no-
vada pašvaldības vispārējās pa-
mata un vispārējās vidējās iz-
glītības iestādēm programmas 
“Latvijas skolas soma” (iespēja 
teorētiskās zināšanas papildināt 
ar klātienē dažādos pasākumos, 
muzejos, teātros, koncertzālēs, 
uzņēmumos, dabas takās un cit-
viet gūtu pieredzi visiem 1.–12. 
klašu skolēniem) īstenošanai
2021. mācību gadā I pusgadā pa-
redzētos valsts budžeta līdzekļus 
15 302 eiro apmērā.

Izglītības 
iestāde

Skolēnu  
skaits 
2020. g. 
1. sept.

Skolas 
somas 
nauda 
EUR  

Madonas pilsēta

Madonas Valsts 
ģimnāzija 265 1855

Madonas pilsētas 
vidusskola 943 6601

Ļaudonas pagasta pārvalde

A. Eglīša Ļaudonas 
vidusskola 158 1106

Aronas pagasta pārvalde

Kusas pamatskola 66 462

Barkavas pagasta pārvalde

Barkavas pamatskola 97 679

Bērzaunes pagasta pārvalde

Bērzaunes pamatsk. 94 658

Dzelzavas pagasta pārvalde

Dzelzavas pamatsk. 78 546

Dzelzavas speciālā 
pamatskola 78 546

Kalsnavas pagasta pārvalde

Kalsnavas pamatsk. 101 707

Lazdonas pagasta pārvalde

Lazdonas pamatsk. 50 350

Liezēres pagasta pārvalde

Liezēres pamatsk. 64 448

Ošupes pagasta pārvalde

Degumnieku pamatsk. 61 427

Praulienas pagasta pārvalde

Praulienas pamatsk. 95 665

Vestienas pagasta pārvalde

Vestienas pamatskola 36 252

Kopā 2186 15302

Par novada Attīstības
programmas 2013.–2021. 
gadam investīciju plāna 
aktualizāciju 

Lai veicinātu Madonas nova-
da ilgtspējīgu attīstību, plānojot 
budžeta līdzekļu lietderīgu izlie-
tojumu, aktualizē Madonas nova-
da attīstības programmas 2013.–
2021. gadam investīciju plānu 
(2018.–2021. gadam). Ar to ie-
pazīties iespējams pašvaldības 
mājaslapā www.madona.lv sada-
ļā Dokumenti / Novada attīstības 
plānošanas dokumenti.  

Par Valsts 
ugunsdzēsības 
un glābšanas 
dienesta 

depo būvniecību
Nolemj nodot bez atlīdzības 

valstij, Iekšlietu ministrijas per-
sonā, nekustamo īpašumu Rai-
ņa iela 49, Madonā, Madonas 
novadā, vismaz 10 000 m² pla-
tībā jaunas depo ēkas būvniecī-
bai. Plānots būvēt B kategorijas 
ugunsdzēsības depo ēku ar papil-
du telpām arī Neatliekamās me-
dicīniskās palīdzības dienestam 
(kopā 1 252 m²).

Par Madonas Bērnu un 
jauniešu centra nolikumu

Apstiprina Madonas Bērnu 
un jauniešu centra nolikumu. 

Centra darbības mērķi, uz-
devumi un atbildības jomas ti-
ka precizētas, pamatojoties uz 
strukturālām izmaiņām Mado-

nas novada pašvaldības adminis-
trācijā, lai jaunā ģimenes un jau-
natnes lietu speciālista darbības 
joma nedublētos ar centram no-
teiktajiem uzdevumiem.

Ar nolikumu iespējams iepa-
zīties centra mājaslapā www.bjc.
madona.lv.

Par atbalsta piešķiršanu 
ēdināšanai

Nosaka atbalstu ēdināša-
nas izdevumu segšanai attālinā-
ta mācību procesa laikā no 2021. 
gada 16. marta līdz 6. aprīlim iz-
glītojamajiem, kuri apmeklē Ma-
donas novada pašvaldības izglī-
tības iestādes pirmsskolas grupu, 
1 eiro dienā, ja laikā no 2021. ga-
da 16. marta līdz 6. aprīlim to ne-
apmeklē vairāk kā 5 darbdienas. 
Pabalsts ēdināšanas izdevumu 
segšanai tiek sniegts naudas pār-
skaitījuma veidā uz bankas kon-
tu.

Nolemj nodrošināt ēdināša-
nas izdevumu atbalstu 2021. ga-
da aprīļa mēnesī.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina saistošos noteiku-
mus Nr. 8 “Par grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr. 3 “Par 
Madonas novada pašvaldības 
2021. gada budžetu””. Apstipri-
nāti ar Madonas  novada pašval-

dības domes 30.03.2021. lēmumu 
Nr. 140 (protokols Nr. 8, 18. p.) 

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam ieņēmumos 25 859 263,00  
eiro apmērā.”

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 3 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 
1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam izdevumos 31 315 788,00 
eiro apmērā.”

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas 
vecākā sabiedrisko attiecību 

speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazītieswww.madona.lv vai 

klientu apkalpošanas zālē 
Saieta laukumā 1, Madonā

Madonas novada pašvaldība 
aicina novada jauniešus 
pieteikties darbam vasarā 
Madonas novada uzņēmumos. 

Pašvaldības īstenotais pro-
jekts “Jauniešu karjeras izvē-
les un amata prasmju apguve” 
paredz darbavietas jauniešiem 
no 16 līdz 25 gadu vecumam. 
Projekta ietvaros jaunieši tiks 
apmācīti un nodarbināti vienu 
mēnesi no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam, par darba sākuma un 
beigu datumiem informācija 
pieejama vakanču aprakstos, 
kā arī darba devējam un jau-
nietim savstarpēji vienojoties.

No 2021. gada 14. aprīļa līdz 
9. maijam pieteikums darba va-
kancei (2. pielikums) jaunietim 
jāiesniedz elektroniski latviešu 
rakstu valodā, datorsalikumā,  
nosūtot uz e-pastu: inga.strazdi-
na@madona.lv, ar norādi “Pro-

jektam – Jauniešu karjeras iz-
vēle un amata prasmju apguve”. 
Papildus pieteikuma veidlapai 
var iesniegt izglītības vai kultū-
ras iestāžu, jauniešu centru, ne-
valstisko organizāciju un citu 
iestāžu, uzņēmumu darbinieku 
rekomendācijas (brīvā formā). 
E-pastā lūdzu norādīt, uz kuru 
no vakancēm ir pieteikums. Jau-
nietis pieteikumu var iesniegt 
uz vairākām vakancēm.

Informācija par projek-
tu,  kā arī jauniešu pieteikuma 
veidlapa pieejama www.busi-
nessmadona.lv.

Kontaktinformācija: 
INGA STRAZDIŅA,

Attīstības nodaļas vecākā 
speciāliste ģimenes un 

jaunatnes politikas jomā;
t. 27862080, 

e-pasts: 
inga.strazdina@madona.lv

 Jaunieti,  piesakies 
darbam vasarā!
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Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības 
domes 30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 1. aprīli 
izsludināts Madonas novada pašvaldības 
Izglītības programmu projektu konkurss – 2021. 

Izglītības programmu konkursa mērķis ir sek-
mēt mūžizglītības nozīmi sabiedrībā, projektus 
iesniegt aicinātas Madonas novada nevalstiskās 
organizācijas, pašvaldības iestādes un uzņēmēji. 
Projektu iesniegšana – līdz š. g. 31. maijam, projek-
tu ieviešana – no š. g. 1. jūlija līdz 15. novembrim. 
Projektu konkursam paredzētais fi nansējums ir 

4 000 eiro, maksimālais fi nansējums vienam pro-
jektam – 500 eiro.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties paš-
valdības mājaslapā www.madona.lv sadaļā Izglītī-
ba / Projekti izglītībā.

Kontaktpersona: VIVITA VECOZOLA 
Madonas novada pašvaldības 
Izglītības nodaļas speciāliste;

tālr. 64860071,
 e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv

Pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības domes 
30.03.2021. sēdes lēmumu, ar 1. aprīli izsludināts 
Madonas novada pašvaldības jaunatnes iniciatīvu projektu 
konkurss mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai.

Konkursa mērķi
 Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktī-
vu līdzdalību ikdienas dzīvē.
 Iesaistīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas 
izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projek-
tos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību 
iespējami tuvu dzīves un mācību vietai.

Projektu konkursu īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests 
sadarbībā ar pašvaldībām un valsts profesionālās izglītības ies-
tādēm Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRS” ietvaros.

“PuMPuRS” projekti ir vērsti uz izglītojamo motivācijas pa-
lielināšanu, lai riska grupā esošie jaunieši nepārtrauktu mācības 
priekšlaicīgi, kā arī pašu jauniešu aktīvas līdzdalības veicināša-
nu ikdienas dzīvē. Projekta mērķa grupa – vispārējās izglītības 
iestāžu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālo iz-
glītības iestāžu izglītojamie no 1. līdz 4. kursam.

Jaunatnes iniciatīvas ierosina, izplāno un īsteno paši jaunie-
ši. Projektus var iesniegt jaunatnes organizācijas, biedrības vai 
nodibinājumi, kas veic darbu ar jaunatni, arī jauniešu iniciatī-
vu grupa sadarbībā ar reģistrētu jaunatnes organizāciju, biedrī-
bu vai nodibinājumu, kas veic darbu ar jaunatni. Vienam projek-
tam pieejamais fi nansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% tiek 
nodrošināts no projekta “PuMPuRS” līdzekļiem. 

Projekti iesniedzami līdz  5. maijam.  Projekta īstenošanas 
laiks – no šī gada 16. jūnija līdz 31. decembrim.

Vairāk par konkursu uzzināt iespējams www.pumpurs.lv.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties pašvaldības mājas-

lapā www.madona.lv sadaļā Izglītība/Projekti izglītībā.

Kontaktpersona: VIVITA VECOZOLA,
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste;

tālr. 64860071; e-pasts: vivita.vecozola@madona.lv

Izglītības programmu projektu konkurss 2021

Jaunatnes iniciatīvu 
projektu konkurss 2021

Projektu konkurss “Atbalsts nevalstiskajām 
organizācijām 2021. gadā”

Konkurss jauniešu iniciatīvu projektiem 2021

Pamatojoties uz Madonas novada 
pašvaldības domes 30.03.2021. sēdes 
lēmumu, ar 6. aprīli izsludināts 
Madonas novada pašvaldības projektu 
konkursa “Atbalsts nevalstiskajām 
organizācijām 
2021. gadā”. 

Projekta konkursa mērķis ir atbal-
stīt sabiedriski nozīmīgu programmu, 
projektu un aktivitāšu īstenošanu Ma-
donas novadā, kā arī veicināt iedzīvotā-
ju aktivitāti un līdzdalību aktuālu prob-
lēmu risināšanā. 

Līdzfi nansējums projektiem – 14 000 
eiro, maksimālā fi nansējuma summa 
vienam projektam – 1 400 eiro. Projek-
tu iesniegšanas termiņš – 30. aprīlis, pro-
jektu īstenošana – no š. g. 1. jūnija līdz 
13. decembrim.

Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties 
pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā 
Aktualitātes.

Kontaktpersona: INDRA KĀRKLIŅA,
Madonas novada pašvaldības 

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste; 
tālr. 29324572, 

e-pasts: indra.karklina@madona.lv

Pamatojoties uz Madonas novada 
pašvaldības domes 30.03.2021. 
sēdes lēmumu, ar 15. aprīli 
izsludināts Madonas novada 
pašvaldības konkurss jauniešu 
iniciatīvu projektiem.

Tas tiek rīkots jau trešo gadu. Ie-
priekšējos gados ir bijusi liela jau-
niešu interese 2019. gadā īstenoti  
10 projekti un  2020. gadā īsteno-
ti 6 projekti (līdz 200 eiro katram 
projektam). Šogad tiks nodrošināts 
fi nansējums līdz 500 eiro vienam 
projektam. Kopējais fi nansējums 
konkursam – 3 000 eiro.

Projektu konkursa mērķis ir at-
balstīt jauniešu iniciatīvas un līdz-
dalību sabiedriskajos procesos Ma-
donas novadā, savu interešu, ideju 
realizēšanā un problēmu risināšanā. Sekmēt jau-
niešu brīvā laika lietderīgu pavadīšanu un nefor-
mālās izglītības popularizēšanu. Sniegt iespēju 
jauniešiem gūt pieredzi un prasmes projektu iz-
strādāšanā un  realizēšanā. 

Projekta iesniedzējs ir Madonas novada jaunie-
tis, jauniešu grupa vecumā 13–25 gadiem (ieskai-
tot), ar nosacījumiem: 
 ja ir vairāki jaunieši grupā, katram dalīb-
niekam projekta pieteikumā ar savu parakstu                 
jāapliecina dalība projekta īstenošanā;
 pretendentam projekts jāīsteno kopā ar sa-
darbības organizāciju – nevalstisku organizāci-
ju vai Madonas novada pašvaldības iestādi, kura 
ir projekta fi nansējuma saņēmēja. 

2021. gadā fi nanšu līdzekļi tiks piešķirti šādām 
aktivitātēm:
 aktivitātēm brīvā dabā;
 neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasā-
kumiem, saistībā ar drošību, veselību, vides aiz-
sardzību, sportiskām aktivitātēm, pilsonisko 
līdzdalību;

 fi ziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecī-
gu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību (piemē-
ram, sporta diena, vingrošanas festivāls u.c.);
 Madonas novada teritoriju vai objektu izvei-
dē un labiekārtošanā; 
 radošai pašizpausmei (radošajām darbnīcām,  
izstāžu veidošanai u.c.);
 brīva tēma.

Projekta pieteikumu (1. un 2 pielikums) ie-
sniegšana līdz 15. jūnijam vienā eksemplārā ar no-
rādi “Pieteikums jauniešu iniciatīvu projektam”.

Konkursa nolikums – pašvaldības mājaslapā 
www.madona.lv sadaļā Jauniešiem.

Kontaktinformācija: 
INGA STRAZDIŅA,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā speciāliste ģimenes un 

jaunatnes politikas jomā;
tālr. 27862080, 

e-pasts: inga.strazdina@madona.lv
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Lai 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanās ievēlētā pašvaldības 
dome varētu uzsākt pildīt 
savas funkcijas un uzdevumus 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, nepieciešams izstrādāt 
jaunveidojamā Madonas novada 
Attīstības programmu 
2021.–2027. gadam.

Madonas novada attīstī-
bas programma 2021.–2027. ga-
dam ir vidēja termiņa plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas vidē-
ja termiņa prioritātes un pasāku-
mu kopums, pašvaldības attīstības 
stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stra-
tēģisko mērķu īstenošanai. Attīstī-
bas programmas izstrādes process 
jāvada pašvaldībai, kurā ir lielāks 
iedzīvotāju skaits atbilstoši aktu-
ālajiem iedzīvotāju reģistra datiem. 
Šis dokuments būs par pamatu paš-
valdības budžeta līdzekļu plānvei-
dīgai izlietošanai attīstības projek-
tiem un investīciju piesaistei. 

Atbilstoši Administratīvo terito-
riju un apdzīvoto vietu likumam, sā-
kot ar 2021. gada 1. jūliju Madonas 
novada administratīvajā teritorijā 
ietilps šādas teritoriālā iedalījuma 
vienības – Aronas pagasts, Bar-
kavas pagasts, Bērzaunes pagasts, 
Cesvaines pagasts, Cesvaines pil-
sēta, Dzelzavas pagasts, Ērgļu pa-
gasts, Indrānu pagasts, Jumurdas 
pagasts, Kalsnavas pagasts, Lazdo-
nas pagasts, Liezēres pagasts, Lu-
bānas pilsēta, Ļaudonas pagasts, 
Madonas pilsēta, Mārcienas pa-
gasts, Mētrienas pagasts, Ošupes 
pagasts, Praulienas pagasts, Sar-
kaņu pagasts, Sausnējas pagasts, 
Vestienas pagasts.

Kvalitatīva un jēgpilna terito-
rijas attīstības plānošana nav ie-
spējama bez sadarbības un mērķ-
tiecīgas dažādu ieinteresēto pušu 
iesaistīšanas. Svarīga ir vieno-
ta pieeja un redzējums par tālā-
ko attīstību.

Madonas novada pašvaldī-
bas dome 2020. gada 22. septem-
brī uzsāka Madonas novada At-
tīstības programmas 2021.–2027. 
gadam izstrādi, sadarbojoties ar 
Cesvaines, Ērgļu un Lubānas no-

vada pašvaldībām.
Lai rosinātu sabiedrību līdz-

darboties plānošanas procesā, ti-
ka veikta iedzīvotāju aptauja. Tās 
mērķis bija noskaidrot iedzīvotā-
ju viedokli par pakalpojumu pie-
ejamību un kvalitāti, par ikdienas 
paradumiem, par vidi, kurā dzīvo, 
kā arī par vispārējām attīstības 
tendencēm jaunajā Madonas no-
vadā. Aptauja tika īstenota 2020. 
gada novembrī–decembrī un tajā 

piedalījās 440 dalībnieki.
Tika vērtētas tādas jomas kā 

izglītība, sociālie pakalpojumi, 
infrastruktūra, vides un gaisa 
kvalitāte, dzeramā ūdens kvali-
tāte. Par viskvalitatīvākajām jo-
mām novadā aptaujātie iedzīvo-
tāji atzinuši vides sakoptību un 
zaļo zonu labiekārtojumu, gaisa 
un dzeramā ūdens kvalitāti, kā 
arī atkritumu apsaimniekošanu 
un sabiedrisko kārtību. Iedzīvo-

tāji atzinīgi novērtējuši arī paš-
valdības organizētos kultūras, 
sporta un aktīvās atpūtas pasā-
kumus, kā arī vispārējās izglītī-
bas iestāžu darbu.

Visnegatīvāk novērtēta no-
vada autoceļu un ielu infrastruk-
tūra, arī velo infrastruktūra. Ap-
mierinātības līmenis zem 50% ir 
arī par darba iespējām novadā, kā 
arī par mūžizglītības pieejamību.  

Aplūkot iegūtos aptaujas da-

Notiek aktīvs darbs pie jaunā Madonas novada 
plānošanas dokumentu izstrādes

tus iespējams pašvaldības mājas-
lapā www.madona.lv, kā arī, at-
verot saiti https://arcg.is/0ui1We. 
Rezultāti ļauj interaktīvā veidā 
iepazīties ar iedzīvotāju viedok-
ļiem par jaunā novada teritoriju, 
kur būtu attīstāmas sporta un at-
pūtas zonas, rūpnieciskās un dzī-
vojamās zonas, kā arī apstādīju-
mu un parku teritorijas.

Savukārt, jaunveidojamā 
Madonas novada Attīstības prog-
rammas 2021.–2027. izstrādes ie-
tvaros šī gada martā Madonas 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas un teritorijas plānošanas 
speciālisti organizēja tematiskās 
darba grupas – plašas diskusijas 
tiešsaistes platformā Zoom, kurās 
tika akcentētas 8 pamattēmas: te-
ritorijas plānošana; ekonomiskā 
attīstība; izglītība; veselības ap-
rūpe un sociālie jautājumi; sports 
un kultūra; transports un mobi-
litāte; tehnoloģijas, inovācijas, 
viedā specializācija; vide. Disku-
siju grupās piedalījās 191 dalīb-
nieks, pārstāvot attiecīgo nozaru 
ekspertus, uzņēmējus, iedzīvotā-
jus, NVO pārstāvjus, pašvaldības 
speciālistus un valsts iestāžu un 
uzņēmumu speciālistus.

Attīstības programmas dis-
kusijās kopumā izteiktas 1097 
idejas, priekšlikumi un komen-
tāri. Visvairāk ideju pausts dis-
kusijās par ekonomikas un uzņē-
mējdarbības attīstības, sporta un 
kultūras, izglītības un sociālās 
jomas jautājumiem. Visi disku-
sijās saņemtie priekšlikumi tiks 
apkopoti, izvērtēti un iespēju ro-
bežās integrēti plānošanas doku-
mentā. Paldies ikvienam, kam ir 
viedoklis un vēlme līdzdarboties.

Vairāk par Attīstības prog-
rammas izstrādi iespējams uzzi-
nāt pašvaldības mājaslapā www.
madona.lv, sadaļā Dokumenti/No-
vada attīstības plānošanas doku-
menti.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas un teritorijas 
plānošanas speciālisti

Madonas novada pašvaldības 
dome 2021. gada 30.martā 
apstiprināja lēmumu Nr. 132 
(protokols Nr. 8, 10. p.) 
“Par “Lokālplānojuma 
nekustamā īpašuma 
Rūpniecības ielā 65, 
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7001 001 2013 
un Rūpniecības ielā 69, 
zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7001 001 0330, 
Madonā, Madonas novadā, 
kas groza Madonas novada 
teritorijas plānojumu” 
redakcijas nodošanu 
publiskajai apspriešanai”

Publiskā apspriešana ilgs 
no 2020. gada 16. aprīļa līdz 14. 
maijam.

Sabiedrības līdzdalības sa-
pulce notiks 2020. gada 5. mai-
jā, plkst. 16.00, Madonas novada 
pašvaldības organizētajā attāli-
nātajā sapulcē, Zoom platformā.

Lai pieteiktos dalībai sa-
nāksmē, līdz 30.04.2021, plkst. 
16.00 var nosūtīt pieteikumu uz 
e-pastu: ramona.vucane@ma-
dona.lv, norādot vārdu, uzvār-
du, tālruņa numuru un e-pasta 
adresi, uz kuru nosūtīs sanāks-

mes ielūgumu. 
Sanāksmi būs iespējams vē-

rot tiešsaistē Youtube platfor-
mā, Madonas novada pašvaldī-
bas kontā. Saite būs pieejama 
Madonas novada mājaslapā: 
https://www.madona.lv/lat/no-
vada-attistibas-planosanas-do-
kumenti.

Sanāksmes laikā būs iespēja 
uzdot jautājumus! 

Ar informāciju par plāno-
šanas dokumentiem ir iespē-
ja iepazīties Madonas nova-
da mājaslapā www.madona.lv, 
ģeoportālā – https://geolatvija.
lv/geo/tapis#document_17770

un klātienē Madonas novada 
pašvaldībā, Saieta laukumā 
1, Madonā, 208. kabinetā. Ie-
priekš sazinoties ar Madonas 
novada Nekustamā īpašuma 
pārvaldības un teritoriālās plā-
nošanas nodaļas vadītāju, Ra-
monu Vucāni, mob. 20228813, 
e-pasts: ramona.vucane@ma-
dona.lv.

Priekšlikumus par lokālplā-
nojuma risinājumiem iespē-
jams iesniegt līdz dokumenta 
publiskās apspriešanas termi-
ņa beigām:
 nosūtot iesniegumu Ma-

donas novada pašvaldībai pa 

pastu (adrese: Saieta laukumā 
1, Madonā, Madonas novads, LV 
4801);
 ievietojot iesniegumu 

pašvaldības pastkastē pie Ma-
donas novada pašvaldības ad-
ministrācijas ēkas centrālajām 
durvīm Saieta laukumā 1, Ma-
donā; 
 elektroniski parakstītu 

iesniegumu nosūtot uz e-pastu: 
pasts@madona.lv;
 valsts vienotajā ģeo-

telpiskās informācijas portālā 
www.geolatvija.lv konkrētā pro-
jekta apspriešanas sadaļā “Ie-
sniegt priekšlikumu”.

Paziņojums par lokālplānojuma 
publisko apspriešanu

Jaunveidojamā Madonas novada 
Attīstības programmas 7 gadiem izstrāde

IZGLĪTĪBA UN DARBS 
AR JAUNATNI

VESELĪBAS APRŪPE 
UN SOCIĀLIE 
JAUTĀJUMI

SPORTS UN 
KULTŪRA

TEHNOLOĢIJAS, 
INOVĀCIJAS, VIEDĀ 
SPECIALIZĀCIJA

EKONOMISKĀ 
ATTĪSTĪBA

TERITORIJAS 
PLĀNOŠANA

VIDE

TRANSPORTS 
UN MOBILITĀTE

191 DALĪBNIEKS

20 DISKUSIJAS / 8 TĒMAS

223 181
175

189

83

95

71

80

NVO

UZŅĒMĒJI

IEDZĪVOTĀJI
NOZARU 

EKSPERTI
PAŠVALDĪBAS 
SPECIĀLISTIVALSTS IESTĀŽU 

UN UZŅĒMUMU 
SPECIĀLISTI

1097 idejas, komentāri,
                       priekšlikumi
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Veidojot novadā jaunatnes poli-
tiku, kā viens no svarīgākajiem 
aspektiem, kas jāņem vērā, ir 
jauniešu viedoklis, jo bez jau-
niešu līdzdalības nav iespējams 
veidot vidi, kas jaunietim radī-
tu vēlmi veidot savu dzīvi Ma-
donas novadā.

Lai noskaidrotu jauniešu 
viedokli,  2021. gada martā tika 
veikta Madonas novada jaunie-
šu aptauja ar mērķi noskaidrot 
jauniešu apmierinātību ar dzīvi 
Madonas novadā, viņu vēlmes, 
idejas un nepieciešamos uzla-
bojumus. Anketas tika izplatī-
tas Madonas novada oficiālajos 
sociālajos kontos, jauniešu cen-
tros un novada izglītības iestā-
dēs. Kopā saņemtas 403 atbildes 
no 10 līdz 52 gadus veciem res-
pondentiem.  Aktīvākie jaunieši 
bija vecumā no 13 līdz 18 gadiem. 

Pozitīvi vērtējams, ka ap-
tverta visa novada teritorija un 
saņemtas jauniešu atbildes no 
visiem novada pagastiem, jo 
viens no novada jaunatnes poli-
tikas mērķiem ir nodrošināt jau-
niešiem piemērotu vidi visā no-
vada teritorijā. 

Paldies visiem, kas norādī-
ja uz konkrētiem uzlabojumiem 
gan novada infrastruktūrā, gan 
esošajos pakalpojumos. Ieteiku-
mi ir apkopoti un tiks ņemti vē-
rā, veidojot novada infrastruk-
tūru, organizējot pasākumus un 
aktivitātes jauniešiem. 

Covid-19 pandēmija ir atstā-
jusi iespaidu arī uz jauniešiem, 
un anketās bieži parādījās at-
bildes, kas saistītas ar attāli-
nātajām mācībām, ierobežoto 
kontaktēšanos ar draugiem, ie-
robežojumiem attiecībā uz inte-
rešu izglītību un jauniešu centru 
apmeklējumu un to, kādas sekas 
tas ir radījis jauniešu psihoemo-
cionālajai veselībai. Jaunieši vē-
lās, lai ātrāk beigtos ierobežo-
jumi un varētu atgriezties pie 
ierastās komunikācijas skolas 
vidē un ar draugiem. 

Pagājušā gada beigās un 

Jauniešu centru apmeklējums 

19 44

119155

53

Jā, 
apmeklēju 
regulāri

Jā,  
bet reti

Tikai tad, 
ja tur tiek 
organizēti 
interesanti 
pasākumi

Nē, 
neapmeklēju 

vispār

Nezināju,  
ka pašvaldībā 

tādi ir

Kopā atbildes

390

Pašvaldības darba ar jaunatni 
novērtējums

152

12

77158

Kopā atbildes

399

Pozitīvi, 
pašvaldība ir 
ieinteresēta 

jaunatnes 
lietās

Negatīvi, 
pašvaldībai 
nemaz nav 
intereses par 
jaunatnes 
lietām

Grūti 
pateikt

Pašvaldības 
interesei un 

atbalstam 
būtu jābūt 

lielākam

Aptaujā noskaidro novada jauniešu viedokli

Šķēršļi, lai iesaistītos aktivitātēs 

Man nebija laika

Piedāvātās aktivitātes 
ir neinteresantas

Man nebija pietiekami 
daudz informācijas

Man bija slinkums

Man nepietika naudas, 
lai piedalītos

Esmu pārāk kautrīgs

Aktivitāšu vieta bija 
pārāk tālu

Nav bijis šķēršļu

172

88

90

91

44

120

87

68

Jauniešu aktivitātes pēdējā gada laikā 

Kultūras pasākumi

Vides sakopšanas talkas

Interešu pulciņi, klubi

NVO

Politiskās partijas

Jaunatnes organizācijas

Skolas pasākumi

Skolēnu pašpārvalde

Brīvprātīgais darbs

Labdarības pasākumi

Neesmu piedalījies

147
87

169
19

49

240
59

87
54

68

3

šogad Latvijā ir veiktas divas 
jauniešu aptaujas, ko veikusi 
“Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra” un “Pusau-
džu un jauniešu psihoterapijas 
centrs”. Abas aptaujas aplieci-
na, ka jauniešu psihoemocionā-
lā labsajūta ir pasliktinājusies 
un daudziem ir nepieciešams at-
balsts. Tādēļ gan vecākiem, gan 
skolotājiem, gan citām atbalsta 
personām, kas ikdienā sakaras 

ar jauniešiem, ir svarīgi pievērst 
lielāku uzmanību jauniešu emo-
cionālajai labsajūtai – biežāk ap-
runājoties, pavadot vairāk laika 
aktivitātēs svaigā gaisā un iz-
mantojot citas iespējas, kas nav 
ierobežotas.

Viens no aptaujas jautājumu 
blokiem bija saistīts ar jauniešu 
centriem, to apmeklēšanas para-
dumiem un aktivitātēm, ko jau-
nieši vēlētos redzēt šajā centrā. 

Šobrīd Madonas novadā aktīvi 
darbojas 12 jauniešu centri, ta-
ču paredzēts, ka jauniešu centri 
darbosies visos novada pagastos 
un pilsētā. Tā ir vieta, kur jaunie-
tis var saturīgi pavadīt brīvo lai-
ku, tiks sadzirdēts, varēs realizēt 
savas idejas, iegūt jaunus drau-
gus un īstenot citas aktivitātes. 

Šādas aptaujas plānots veikt 
arī turpmāk. Aicinām jauniešus 
būt aktīviem, iesaistīties novada 

procesos un paust savu viedok-
li, lai Madonas novads turpinā-
tu attīstīties kā jauniešus atbals-
toša vieta. 

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA,  

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  

vecākā speciāliste jaunatnes  
un ģimenes politikas jomā

ERAF darbības programmas 
“Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena “Vides 
aizsardzības un resursu 
izmantošanas efektivitāte” 
5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa 
“Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmām” ietvaros 
tiek īstenots projekts  
Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “Industriālās 
zonas, biznesa attīstības centra 
un uzņēmējdarbības izveide 
Madonas novadā”.

Projekta mērķis ir Mado-
nas novada industriālās terito-
rijas revitalizācija, reģenerējot 
degradēto teritoriju atbilsto-
ši Madonas novada attīstības 
programmai 2013.–2020. ga-
dam, nodrošinot videi draudzī-
gu un vides ilgtspēju veicinošu 
teritoriālo izaugsmi, radot jau-
nas darba vietas, piesaistot ne-
finanšu investīcijas,  izbūvē-

Uzsākta projekta “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un 
uzņēmējdarbības izveide Madonas novadā” īstenošana

jot laukumus un noliktavu ēkas 
Sauleskalnā un pārbūvējot ti-
pogrāfijas ēku par biznesa at-
tīstības centru Madonas pilsētā. 
Šā gada 6. aprīlī uzsākti dar-
bi Sauleskalna industriālās zo-
nas izbūvē Sauleskalnā Bērzau-
nes pagastā Madonas novadā. 
Projekta ietvaros plānots izbūvēt 
asfaltētus laukumus Kārļa ielā 7, 

Kārļa ielā 9 un Kārļa ielā 1B, no-
liktavas ēkas Kārļa ielā 9 un Rai-
ņa ielā 2 un nojumi Raiņa ielā 2.

Būvdarbus veic Personu ap-
vienība “Sabiedrība ar ierobežo-
tu atbildību “Jēkabpils būve” un 
Sabiedrība ar ierobežotu atbil-
dību “Latgalija”” par līgumcenu 
EUR 4 132 051,67 bez PVN. Būv-
darbu izpildes termiņš ir 8 mēne-

ši, neskaitot tehnoloģiskos pār-
traukumus.

Būvuzraudzību veic SIA 
“VIRES” par līgumcenu EUR 
16 800,00 bez PVN, autoruzrau-
dzību veic  SIA “BM-projekts” par 
līgumcenu EUR 1 800,00 bez PVN, 
SIA “B&L projekti” par līgumce-
nu EUR 6 100,00 bez PVN un Inā-
ra Ketlere-Krūmiņa par līgumce-
nu EUR 650,00 bez PVN.

Būvdarbi Tipogrāfijas ēkā uz-
sākti 31. martā. Pielāgojot uzņē-
mējdarbības videi, ēkā paredzēts 
izveidot ražošanas, tirdzniecības 
un biroja telpas, t.i. ēkas pagrab-
stāvā paredzēts izveidot nolikta-
vu un tehniskās telpas, 1. stāvā – 
ražošanas un tirdzniecības telpas, 
2. un 3. stāvā – biroju telpas un 4. 
stāvā – tehniskās telpas. Lai no-
drošinātu vides pieejamību, ēkā 
tiks izbūvēts pasažieru lifts.

Būvdarbus veic SIA “PK ser-
viss” par kopējo līgumcenu EUR 
1 484 037,12 bez PVN, būvuzrau-
dzību veic SIA “Būvrem” par lī-
gumcenu EUR 10 900,00 bez PVN 

un autoruzraudzību veic  Piln-
sabiedrība “Lūsis V un MV būv-
eksperti” par līgumcenu EUR 
1 700,00 bez PVN. Būvdarbu izpil-
des termiņš ir 10 mēneši, neskai-
tot tehnoloģiskos pārtraukumus.

Projekta ietvaros tiks atjau-
nota uzņēmējdarbībai piemērota 
teritorija 5,8017 ha platībā, po-
tenciāla attīstības teritorija rūp-
nieciskajai ražošanai un industri-
ālajai apbūvei. Projekta iznākuma 
rādītāji, ko iegūs uzņēmēji – 46 
jaunas darba vietas un 4 378 995 
EUR nefinanšu investīcijas.

Madonas novada pašvaldī-
ba informē – sakarā ar būvdar-
biem, Sauleskalna ielā un Kārļa 
ielā Sauleskalnā, Bērzaunes pa-
gastā būs pastiprināta smago au-
tomašīnu un būvniecības tehni-
kas kustība un aicina iedzīvotājus 
un uzņēmējus būt saprotošiem.

Informāciju sagatavoja  
Madonas novada pašvaldības 

Projektu ieviešanas nodaļas 
speciālisti
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            2021. gada aprīlis Saistošie noteikumi
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 1

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra  saistošajos 
noteikumos Nr. 15  “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
19.01.2021. lēmumu 
Nr. 2 (protokols Nr. 2, 

1.  p.). Precizēti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 23.03.2021. 
lēmumu Nr. 122  
(protokols Nr. 7., 30. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu, „Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma” 33. panta 
otro daļu, 35. panta otro, ceturto un 
piekto daļu; likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
14. panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 17.06.2009. noteikumu 
Nr. 550 “Kārtība, kādā aprēķināms, 
piešķirams, izmaksājams pabalsts 
garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama 
vienošanās par līdzdarbību” 
13., 15. punktu, Ministru kabineta 
18.12.2012. noteikumu Nr. 913 
„Noteikumi par garantēto minimālo 
ienākumu līmeni” 3. punktu, 
Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes 
aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 22., 27., 
30., 31., 31.1 punktu, Ministru 
kabineta 26.06.2018. noteikumu 
Nr. 354 “Audžuģimenes noteikumi” 
78. punktu.
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes  
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2018. gada 31. ok-
tobra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 “Par Madonas novada paš-
valdības sociālajiem pabalstiem” 
šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteiku-

mu tiesisko pamatojumu šādā re-
dakcijā:

“Izdoti saskaņā ar Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma 33. panta trešo da-
ļu, 36. panta sesto daļu,  likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta tre-
šo daļu”;

1.2. aizstāt saistošo noteiku-
mu tekstā vārdus “ģimene (perso-
na)” (attiecīgajā locījumā) ar vār-
du  “mājsaimniecība” (attiecīgajā 
locījumā);

1.3. aizstāt saistošo noteiku-
mu tekstā vārdu “dzīvokļa” ar 
vārdu “mājokļa”;

1.4.  izteikt 5. punktu šādā re-
dakcijā:  

“5. Sociālās palīdzības pabal-
stu veidi: 

5.1. pamata sociālās palīdzī-
bas pabalsti:

5.1.1. garantētā minimālā ie-
nākuma pabalsts – materiāls at-
balsts naudas izteiksmē minimā-
lo ikdienas izdevumu apmaksai;

5.1.2. mājokļa pabalsts – ma-
teriāls atbalsts ar mājokļa lieto-
šanu saistīto izdevumu apmaksai;

5.2. papildus sociālās palīdzī-
bas pabalsti:

5.2.1. pabalsti atsevišķu izde-
vumu apmaksai – materiāls at-
balsts personām sociālās funk-
cionēšanas un neatkarīgas dzīves 
nodrošināšanai:

5.2.1.1. pabalsts veselības ap-
rūpes pakalpojumu apmaksai; 

5.2.1.2. pabalsts bērna izglī-
tībai;

5.2.2. pabalsts krīzes situācijā 
– operatīvi sniegts materiāls at-
balsts ārēju notikumu radītu se-
ku novēršanai vai mazināšanai.”;

1.5. svītrot 8. punktu un tā 
apakšpunktus;

1.6. izteikt 9.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

“9.1. maznodrošinātas māj-
saimniecības slieksnis ir 327 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 229 euro pārē-
jām personām mājsaimniecībā;”;

1.7. izteikt 9.2. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

“9.2. atbilstību maznodroši-
nātas mājsaimniecības statusam 
nosaka atbilstoši normatīvajiem 
aktiem par mājsaimniecības ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu.”;

1.8. izteikt 14. punktu šādā 
redakcijā:

“14. Pabalsti tiek izmaksāti 
vienu reizi nedēļā.”;

1.9. izteikt 15. punktu šādā re-
dakcijā:

“15. Pabalsts tiek piešķirts ze-
mu ienākumu mājsaimniecībām, 
lai nodrošinātu ienākumus garan-
tētā minimālā ienākumu sliekšņa 
līmenī, kur garantētais minimā-
lais ienākumu slieksnis ir 109 euro 
pirmajai vai vienīgajai personai 
mājsaimniecībā un 76 euro pārē-
jām personām mājsaimniecībā.”;

1.10. svītrot 16. punktu;
1.11. izteikt 17. punktu šādā 

redakcijā:
“17. Pabalsts tiek aprēķināts, 

piešķirts un izmaksāts atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par māj-
saimniecības materiālās situāci-
jas izvērtēšanu un sociālās palī-
dzības saņemšanu.”

1.12. izteikt 18. punktu šādā 
redakcijā:

“18. Pabalstu izmaksā naudā.”
1.13. izteikt 19. punktu šādā 

redakcijā:
“19. Mājokļa pabalsts tiek ap-

rēķināts un piešķirts saskaņā ar 
Ministru kabineta 2020. gada 
17. decembra noteikumiem Nr. 
809 “Noteikumi par mājsaimnie-
cības materiālās situācijas izvēr-
tēšanu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu”.”

1.14. izteikt 20. punktu šādā 
redakcijā:

“20. Mājokļa pabalstu izmak-
sā vienu reizi trijos mēnešos.”

1.15. izteikt 21. punktu šādā 
redakcijā: 

“21. Mājokļa pabalstu cietā 
kurināmā iegādei izmaksā vienu 

reizi kalendārajā gadā.”
1.16. svītrot 22. punktu;
1.17. svītrot 23. punktu;
1.18. izteikt 29. punktu šādā 

redakcijā:
“29. Kopējā pabalsta vese-

lības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai summa vienai personai 
ir līdz 300 euro gadā. Šie ierobe-
žojumi var netikt ņemti vērā, ja 
persona slimo ar slimībām, kuru 
ārstēšanai nepieciešami lieli fi-
nansiālie resursi un to apliecina 
ģimenes ārsta izziņa un ārstējo-
šā speciālista atzinums.”;

1.19. izslēgt VIII nodaļu;
1.20. izslēgt X nodaļu;
1.21. izslēgt XI nodaļu.
2. Šo noteikumu 1.13., 1.14. 

un 1.15. apakšpunkts stājas spē-
kā 2021. gada 1. jūlijā.

3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas, t.i., 2021. gada 21. aprīlī. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2021. gada 1. janvārī stājās 
spēkā grozījumi Sociālo pakalpo-
jumu un sociālās palīdzības liku-
mā, pieņemti jauni Ministru ka-
bineta 17.12.2020. noteikumi Nr. 
809 “Noteikumi par mājsaimnie-
cības materiālās situācijas izvēr-
tēšanu un sociālās palīdzības sa-
ņemšanu”.

2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Nepieciešams esošajos 

saistošajos noteikumos atbilsto-
ši Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumam un 
Ministru kabineta 17.12.2020. 
noteikumiem Nr. 809 “Noteiku-
mi par mājsaimniecības mate-
riālās situācijas izvērtēšanu un 
sociālās palīdzības saņemšanu” 
izmainīt terminus un izteikt 
punktus jaunā redakcijā atbil-
stoši jaunajiem Ministru kabi-
neta noteikumiem; 

2.2. Noteikts maznodroši-
nātas mājsaimniecības slieks-

nis – 327 euro pirmajai vai vienī-
gajai personai mājsaimniecībā un 
229 euro pārējām personām māj-
saimniecībā;

2.3. Noteikts garantētais mi-
nimālais ienākumu slieksnis – 
109 euro pirmajai vai vienīga-
jai personai mājsaimniecībā un 
76 euro pārējām personām māj-
saimniecībā;

2.4. No noteikumiem izslēgta 
VIII nodaļa Pabalsts maksai par 
ēdināšanu pirmsskolas izglītības 
iestādēs, jo pašvaldība nodrošina 
bērnu ēdināšanu pirmsskolas iz-
glītības iestādēs; 

2.5. Izslēgta X un XI nodaļa, jo 
izstrādāti jauni saistošie noteiku-
mi.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu

Prognozējams, ka saistošo no-
teikumu īstenošana palielinās 
pašvaldības izdevumus sociālajai 
palīdzībai, jo palielinājušies piešķi-
ramo pabalstu apmēri un palielinā-
sies klientu skaits, kuriem noteikts 
maznodrošinātas vai trūcīgas māj-
saimniecības statuss.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

5.1. Privātpersonas saistošo 
noteikumu normu piemērošanai 
(sociālās palīdzības saņemšanai) 
vēršas Madonas novada pašval-
dības Sociālajā dienestā pēc savas 
dzīvesvietas;

5.2. Līdzšinējās administratī-
vās procedūras Saistošie noteiku-
mi nemaina.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts 
ar paskaidrojumu rakstu publicēts 
Madonas novada pašvaldības in-
terneta mājaslapā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 5

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2018. gada 31. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 16  “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā””

Apstiprināti ar 
Madonas novada 
pašvaldības domes 
16.02.2021. lēmumu 

Nr. 52 (prot. Nr. 4; 1. p.). Precizēti 
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 23.03.2021. lēmumu Nr. 121 
(prot. Nr. 7.,29. p). Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par  pašvaldībām” 
14. pantu, 43. panta trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes  
nodrošināšanai.

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2018. gada 31. ok-
tobra saistošajos noteikumos  
Nr. 16 “Par materiālās palīdzī-
bas pabalstiem Madonas nova-
dā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošo no-
teikumu tiesisko pamatojumu 
aiz vārdiem “trešo daļu” ar vār-
diem “un likuma “Par 1991. ga-
da barikāžu dalībnieka statusu” 
4. pantu”; 

1.2. papildināt 5. punktu ar 

5.8. apakšpunktu šādā redakci-
jā: 

“5.8. pabalsts 1991. gada ba-
rikāžu dalībniekiem”;

1.3. 6.2. apakšpunktā aizstāt 
skaitli 200 ar 300;

1.4. 8.3. apakšpunktā aizstāt 
skaitli 450 ar 550;

1.5. svītrot 11. punktā 11.1.3. 
apakšpunktu;

1.6. izteikt 12.1.2. apakš-
punktu šādā redakcijā: 

“12.1.2. personām, kurām 
atbilstoši valstī spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem ir noteikts 
Černobiļas AES avārijas seku lik-
vidēšanas dalībnieka statuss un 
1991. gada barikāžu dalībnieka 
statuss, neizvērtējot personas 
ienākumus un īpašumus.”;

1.7. izteikt 12.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

“12.3. Kopējā pabalsta vese-
lības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai summa vienai personai 
ir līdz 300 euro gadā, 1991. gada 
barikāžu dalībniekiem 50 euro 
gadā.”

1.8. papildināt 13.3. apakš-

punkta tekstu aiz vārdiem “nav 
mājokļa īpašnieks” ar vārdiem 
“kā arī cenu aptauju ar vismaz 
trīs pretendentu piedāvāju-
mu.”

2. Saistošie noteikumi stā-
jas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas, t.i., 2021. gada 21. 
aprīlī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Lai nodrošinātu pašvaldības 
autonomo funkciju un brīvprā-
tīgo iniciatīvu izpildi, pamato-
joties uz likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta trešo daļu, 2018. 
gada 31. oktobrī apstiprināti 
saistošie noteikumi Nr. 16 “Par 
materiālās palīdzības pabal-
stiem Madonas novadā”. Notei-
kumus paredzēts papildināt ar 
jaunu atbalsta veidu “pabalsts 
1991. gada barikāžu dalībnie-
kiem”, kā arī palielināt divu pa-
balstu apmēru.

2. Īss projekta satura izklāsts
2.1. Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas 2020. ga-
da 15. septembra sēdē tika no-
lemts, ņemot vērā pašvaldības 
finansiālās iespējas, atbalstīt 
1991. gada barikāžu dalībnie-
kus finansiāli, apmaksājot ve-
selības pakalpojumus līdz EUR 
50,00 gadā;

2.2. Madonas novada paš-
valdība piešķir vienreizēju 
bērna piedzimšanas pabalstu. 
Jaundzimušo skaits pašvaldī-
bā samazinās, nepieciešams 
palielināt pabalstu jaundzi-
mušajiem;

2.3. Pēdējā gada laikā ir pa-
lielinājušās apbedīšanas pakal-
pojumu izmaksas, tāpēc būtu 
nepieciešams palielināt pabal-
stu apbedīšanas pakalpojumu 
apmaksai;

2.4. Gada laikā ir palielinā-
jies pabalsta mājokļa pielāgoša-
nai skaits un apmērs. Veicot tir-
gus izpēti un iesniedzot vismaz 
trīs pretendentu piedāvājumus, 
būtu iespēja izvēlēties klientam 
izdevīgāko un lētāko pakalpoju-
ma sniedzēju vides pielāgošanas 

veikšanai, tāpēc ir ierosinājums 
papildināt saistošo noteikumu 
punktu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Prognozējams, ka saistošo 
noteikumu īstenošana palieli-
nās pašvaldības izdevumus ma-
teriālajai palīdzībai iedzīvotā-
jiem, jo palielināti piešķiramo 
pabalstu apmēri un palielināsies 
pabalstu saņēmēju mērķgrupa.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi šo jomu 
neskar.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām

Līdzšinējās administratīvās 
procedūras Saistošie noteikumi 
nemaina.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts 
ar paskaidrojumu rakstu publi-
cēts Madonas novada pašvaldī-
bas interneta mājaslapā.
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                        2021. gada aprīlis  Aktivitātes

Neskatoties uz to, ka šobrīd 
valstī ir daudz ierobežojumu, 
un mācību process notiek 
attālināti, skolas mācību, 
ārpusstundu un sporta 
dzīve ir aktīva, interesanta 
un piesātināta ar dažādiem 
notikumiem un aktivitātēm. 
Izglītojamajiem ir iespēja 
piedalīties konkursos, 
sacensībās, sporta aktivitātēs 
un projektos, izpausties, parādīt 
savas prasmes nodarbībās. 

Izglītības programmas “Vies-
nīcu pakalpojumi” V3 grupas iz-
glītojamā Milēna Krahmaļova 
piedalījās Nacionālā jauno pro-
fesionāļu meistarības konkursā 
SkillsLatvia 2021 tematiskās gru-
pas “Sabiedriskie un individuālie 
pakalpojumi” nominācijas “Vie-
su uzņemšana” republikas kon-
kursā. Konkursā tika vērtētas 
prezentācijas prasmes, komuni-
kācijas prasmes, svešvalodu zi-
nāšanas, viesnīcas struktūras, 
nodaļu un darba organizācijas 
pārzināšana un citas prasmes 
viesnīcu segmentā. Skolotāja Lī-
ga Zaļmeža, kura sagatavoja au-
dzēkni konkursam,  un skolas ad-
ministrācija ir ļoti priecīgi par 
iegūto 7. vietu republikā.

Katru gadu Latviešu valodas 
aģentūra aicina skolēnus un jau-
niešus iesaistīties radošo darbu 
konkursos. Izglītojamie saņēma 
pateicību par līdzdalību konkur-
sā un grāmatas “Izstāsti man 
savu sapni” tapšanā. Esam ļoti 
gandarīti, ka grāmatā ir iekļauti 
arī JAK Barkavas struktūrvienī-
bas izglītojamo darbi: Sindija Re-
nāte Vīksniņa (V3 grupa) rakstī-
ja eseju un Dagmāra Leitāne (V4 

Aktualitātes JAK Barkavas struktūrvienībā

grupa) – dzejoli.
JAK Barkavas struktūrvie-

nības pedagogi un izglītojamie 
ar eTwinning vēstnieci Mairitu 
Smelteri priekšgalā aktīvi dar-
bojas nacionālajos un starptau-
tiskajos projektos. Sasniedzot 
augstus darba rezultātus pro-
jektu darbībā, skolai ir piešķirts 
augstākais šīs kopienas novērtē-
jums  – eTwinning Skolas tituls. 
JAK Barkavas struktūrvienībā 
eTwinning projektos iesaistīti 50 
izglītojamie, un kursus apmeklē-
juši 20 pedagogi, 7 no tiem reāli, 
aktīvi un radoši šobrīd darbojas 
Maija Opincāne, Mairita Smelte-
re, Egita Kārkliņa, Jēkabs Straz-
diņš, Agris Ankravs, Līga Krūmi-
ņa, Raivita Sondore.

Latvijas Lauku Konsultāci-
ju un Izglītības centra organizē-
tajā konferencē “Nākotne gudrā 
lauksaimniecība” piedalījās Iz-
glītības programmas “Augkopī-
ba” pedagogs Aigars Oļukalns. 
Šī bija vēl viena iespēja pastās-

tīt, parādīt un dalīties pieredzē, 
kā JAK Barkavas struktūrvie-
nībā tiek sagatavoti konkurēt-
spējīgi augkopības nozares spe-
ciālisti. Izglītības programmas 
“Augkopība” ietvaros 2021. gada 
septembrī JAK Barkavas struk-
tūrvienība organizēs republikas 
mēroga “Nozares jauno profesio-
nāļu meistarības konkursu”.

Profesionālās izglītības AMI 
Sporta darba metodiskā cen-
tra organizētajos konkursos JAK 
Barkavas struktūrvienības izglī-
tojamie sasnieguši augstus re-
zultātus. Konkursā “Iepazīs-
ti sava novada, pagasta, pilsētas 
sporta bāzes, izstaigājot tās” ie-
gūtas divas 1. vietas un divi at-
zinības raksti republikā. 1. vieta 
Annai Uzulniecei Lazdiņai (B4 
grupas izglītojamā) – par pla-
šu un izsmeļošu vizualizētu ap-
rakstu “Sporta iespējas Madonas 
pilsētā”. 1. vieta Sindijai Renātei 
Vīksniņai (V3 grupas izglītoja-
mā) – par interesantu, aizraujo-

šu vizualizētu aprakstu “Sporta 
iespējas Litenes pagastā un Gul-
benes pilsētā”. Atzinības rakstus 
saņēma Niks Ikaunieks (A2 gru-
pas izglītojamais) par prezen-
tāciju “Sporta iespējas Līgatnes 
pilsētā” un Elizabete Boļšakova 
(V1 grupas izglītojamā) par pre-
zentāciju “Sporta iespējas Vara-
kļānu pilsētā”. 

Konkursā “Izaicini sevi un 
citus” augstākajā, Zelta, līmenī 
ir  četri JAK Barkavas struktūr-
vienības izglītojamie – Sindija 
Renāte Vīksniņa (V3 grupas iz-
glītojamā), Anita Platače (SPA1 
grupas izglītojamā), Ilze Zvejsal-
niece (SPA1 grupas izglītojamā), 
Evija Burtina (L1 grupas izglīto-
jamā). Sudraba līmenī – Agne-
se Poļaka (struktūrvienības liet-
vede), Sandis Rošāns (V2 grupas 
izglītojamais). Šis konkurss no 
dalībniekiem prasa ne tikai gri-
basspēku, bet arī fizisko izturī-
bu, spēku un uzņēmību. Mēneša 
laikā dalībniekam jāpiedalās 7 

līdz 10 sporta veidos, jānodedzi-
na 10–15 tūkstoši kaloriju, jābūt 
aktīvam un kustībā 25–30 stun-
das un jāpieveic 100–150 km.

Attālinātajās Latgales Re-
ģiona sacensībās “Trīscīņa” –  
1. vietu ieguva Sandis Rošāns 
(V2 grupas izglītojamais).

Visu aprīļa mēnesi norisinā-
sies konkurss izglītojamajiem 
un pedagogiem “Sporta erudītu 
konkurss”, kurā tiks noskaidroti 
erudītākie sporta jomā.

JAK Barkavas struktūrvienī-
bas administrācija un pedagogi 
gatavojas centralizētajiem valsts 
pārbaudījumiem un centrali-
zētajiem kvalifikācijas eksāme-
niem. Tas ir jauns izaicinājums 
mācību programmas apgūšanā 
attālināti. 

Informāciju sagatavoja  
RAIVITA SONDORE, 

JAK Barkavas struktūrvienības 
vadītājas vietniece  
audzināšanas jomā 

Ik gadu 23. aprīlī – tiek 
atzīmēta Pasaules grāmatu un 
autortiesību aizsardzības diena. 
Šajā dienā visā pasaulē, arī 
Latvijā, nostiprinās tradīcija, 
kad vīrieši dāvina sievietēm 
rozes, bet sievietes vīriešiem – 
grāmatas. Kopš 1997. gada 
nedēļa, kurā ir šis datums, 
ir  Bibliotēku nedēļa, šogad tā ir 
19.–25. aprīlim ar moto  
“Darīt neticamo!”

Uzziņai – novadā ir Madonas 
novada bibliotēka un 22 pagastu 
bibliotēkas. 2021. gada pirmajos 
trīs mēnešos reģistrēti 3280 lie-
totāji, kuri apmeklējuši bibliotē-
kas 14950 reizes, saņemot 32855 
izdevumus no krājuma. 

Šajā laikā, kad tiek ierobežo-
tas daudzveidīgās aktivitātes, 
bibliotēkas meklē risinājumus, 
lai uzrunātu lasītājus. Bibliotē-
ku nedēļā bibliotēkas aicina ne 
tikai izvēlēties kādu lasāmvielu, 
bet arī ielūkoties izstādēs un pie-
dalīties sociālajos tīklos organi-
zētajās aktivitātēs. 

Madonas novada bibliotēkā 
21. aprīlī plkst. 14.00 Zoom plat-
formā literārā tikšanās ar Andu 
Līci un Zigmundu Bekmani. Ik-
viens interesents aicināts sekot 
līdzi informācijai par pieteikša-
nos dalībai bibliotēkas mājasla-
pā vai sociālajos tīklos.

Tāpat sociālajos tīklos piedā-
vājam:

19.04. Grāmatu apskats “Sir-

dij, prātam un jūtām”; 
20.04. Grāmatu apskats “Vēr-

tīga uzziņu literatūra”;
21.04. Viktorīna “Kuram pie-

der šis teiciens?”;
22.04. Digitālā izstāde “Es 

vienmēr esmu ceļā”.
Šogad 4. reizi Latvijā nori-

sināsies “Skaļās lasīšanas ”sa-
censības, ko koordinē Latvijas 
Nacionālās bibliotēkas bērnu li-
teratūras centrs. Šī gada jau-
nums – sacenšas tikai piekto 
klašu skolēni. Savu dalību Ma-
donas novada finālam pieteiku-
šas Bērzaunes, Vestienas, Kusas, 
Praulienas, Kalsnavas, K. Dāvi-
da kristīgā pamatskola, A. Eglīša 
Ļaudonas un Madonas pilsētas 
vidusskola. Pieteikusies  dalīb-
niece no ASV, Kalifornijas. Iesū-
tītos video izvērtēs kompetenta 
žūrija. Uzvarētāji tiks paziņoti 
23. aprīlī Madonas novada bib-
liotēkas mājaslapā. 

Madonas reģiona finālu plā-
nojam šī gada 5. jūnijā bibliotē-
kas zaļajā zonā.

Atzīmējot novadnieces dzej-
nieces, publicistes, Andas Līces 
80. dzimšanas dienu  Madonas, 
Barkavas, Dzelzavas pagasta 
(2.), Liezēres, Lazdonas, Mētrie-
nas, Sāvienas, Sarkaņu, Saikavas 
un arī citās bibliotēkās aplūkoja-
mas izstādes, veltītas A. Līces li-
terārajai darbībai. 

Praulienas un Saikavas bib-
liotēkās apskatāma izstāde  
“Rakstnieks, novelists, dzej-
nieks un tulkotājs – Jānim Eze-

riņam – 130”.
Mēdzūlas un Kusas biblio-

tēkās apskatāma literatūras iz-
stāde E. Birznieka-Upīša 150 
gadu jubilejai. Dzelzavas pagas-
ta 2. bibliotēkā skatāma litera-
tūras izstāde “Dagnijai Dreikai 
– 70”.

„Iet pavasaris pa zemi, puķēs 
sēdēdams…” Kusas, Mētrienas 
un Biksēres bibliotēkas tematis-
kajās literatūras izstādēs piedāvā 
ilustratīvus un informatīvus ma-
teriālus par ziedu audzēšanu un  
kopšanu, dažādiem dārza dar-
biem. “Putnu pilnas pazarītes” – 
izstāde Dzelzavas pagasta 2. bib-
liotēkā. 

Kusas bibliotēkā izstāde “Ku-
sas bibliotēka un tās grāmatas”.

Biksēres bibliotēkā skatā-
mas literatūras izstādes bērniem 
“Nāc ar mani spēlēties” – spēļu 
un rotaļu grāmatas; „…sieva…”, 
grāmatas, kuru nosaukumos at-
spoguļojas vārds “sieva.”

Bērzaunes bibliotēkā būs ap-
skatāmas divas izstādes: Aivara 
Aivieksta dzeja fotogrāfijās un 
Marijas Vorkales jaunākās man-
dalas. Tiks piedāvāta krustvārdu 
mīkla, kuras risināšanai noderēs 
enciklopēdija un vārdnīcas www.
letonika.lv.

Mārcienas pagasta bibliotē-
kas logos apskatāmas gleznas 
ar pavasarīgu noskaņu. To au-
tores ir Madonas pilsētas kultū-
ras nama tautas tēlotājmākslas 
studijas “Madona” dalībnie-
ces – M.Jaunbērziņa, A.Auziņa, 

P.Briede, M.Žube un M.Dauģe.
Ļaudonas pagasta bibliotēkā 

sadarbībā ar Dabas aizsardzības 
pārvaldi no 12. aprīļa līdz mai-
ja beigām apskatāma mākslinie-
ces Daigas Segliņas izstāde «Da-
ba zīmējumos». 

Lazdonas bibliotēkā 19.04.–
30.05. foto izstādes stāsts “Man-
tojums – спадок”: ukraiņu tau-
tas nacionālie tērpi. Izstāde tiek 
organizēta sadarbībā ar Jēkab-
pils izglītojošo kultūrbiedrību 
“Javir”.

Liezēres bibliotēkā līdz 30. 
aprīlim iespēja apskatīt pagas-
ta rokdarbnieku kopīgi veidoto 
tekstilgleznu “Ziema” un izstādi 
“Darīt un ticēt” – liezērietes Lel-
des Pietas papīra kolāžas.

Lai iepriecinātu vizuā-
lās mākslas cienītājus, aprīlī – 
Mākslas dienu mēnesī un Bib-
liotēku nedēļā, Dzelzavas 1. 
bibliotēka piedāvā skatīt Lau-
mas Vanagas guaša tehnikā vei-
dotās gleznas un bērnu zīmēju-
mu izstādi “Uzbur grāmatu tēlus 
krāsās!”.

Sarkaņu bibliotēkā skatāma 
ceļojošā izstāde “Inese Birstiņa. 
Cimdu foto.”

Aronas pagasta Viesienas 
bibliotēkā daļēji apskatāma Aus-
mas Pirogas gleznu izstāde: “un 
dziesma šī tālāk skan…”

Stalīdzānu bibliotēkā skatā-
ma pirmsskolas vecuma bērnu 
zīmējumu izstāde.

Aicinām sekot līdzi aktivitā-
tēm sociālajos tīklos: 

Barkavas bibliotēkā 19.–25. 
aprīlim latviešu literatūras un 
kino mākslas mīļiem konkurss 
“Latviešu rakstnieku darbi un to 
ekranizācija” bibliotēkā un Face-
book profilā.

Vestienas bibliotēka Face-
book profilā piedāvās izzino-
šu viktorīnu “Par un ap biblio-
tēku.”

Degumnieku bibliotēkas Fa-
cebook lapā līdz 12. maijam tur-
pinās fotokonkurss “Pavasara 
vēstneši”. 19.–23. aprīlim – rub-
rika “Lasītājs lasītājam”. Aplū-
kojama literatūras izstāde “Tā 
nav dzīve, tas ir kino!”

Praulienas bibliotēkā 20.–24. 
aprīlim – grāmatu maiņa. Izlasī-
tās grāmatas varēs apmainīt pret 
nelasītām.

20. aprīlī  – krustvārdu mīk-
lu “Iepazīsti Praulienu un tās 
cilvēkus” rezultātu apkopojums 
Praulienas bibliotēkas Facebook  
lapā un dalībnieku sveikšana. 
No 20. aprīļa visus mīklu minē-
tājus gaidīs pārsteigums Prau-
lienas bibliotēkā. 

23. aprīlī 10.00–14.00 pie-
vienojamies talkas dienai Prau-
lienā.

Brīvbrīdim maziem un lie-
liem – uzmanības trenēšanai – 
Jāņa Ezeriņa dzejas burtu režģis 
Praulienas bibliotēkas Facebook 
lapā un Praulienas bibliotēkā.

Informāciju apkopoja  
DAIGA PUĶĪTE,  

Madonas novada bibliotēkas 
galvenā bibliotekāre-metodiķe

Bibliotēku nedēļa 2021
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Latvijas 
valsts 

mēroga 
sacensības

Ik gadu Pasaules kauss 
rollerslēpošanā Madonā. 
2019. gadā – pirmo reizi 

Latvijā – Pasaules čempionāts 
rollerslēpošanā Madonā.

Starptautiskās 
sacensības

Novada 
čempionāti, 

kausu izcīņas, 
skolēnu 

sacensības

Sporta 
pasākumi 
pagastos

98 453 326 464

Pasākumi sportā

Investīcijas sportā

FINANSIĀLAIS ATBALSTS

Augstas 
klases 

sportistiem  
Latvijas izlases 

dalībniekiem

95 000 EUR

26 biedrībām 
un sporta 
klubiem 

134 162 EUR 356 923 EUR

Madonas 
pilsētas 

sporta centram

430 047 EUR

Madonas 
Bērnu un jaunatnes

 sporta skolas un 
sporta būvju 
uzturēšanai

MADONA –  
JAUNIEŠU GALVASPILSĒTA 2018

MADONAS NOVADS –  
GADA SPORTA PAŠVALDĪBA 2020

MADONAS NOVADS – 
GODA ĢIMEŅU PAŠVALDĪBA 2018

“Sporta laureāts”  – labāko Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas audzēkņu, treneru, sporta organizatoru un 
atbalstītāju godināšana

Madonas novada pašvaldības darbinieku 
sporta spēles

Madonas novada uzņēmēju sporta spēles

IKGADĒJIE 
PASĀKUMI

Atbalsts studijām

Finansiālais 
atbalsts

mācībām
2021. gadā

Finansējums studiju maksai 
studentiem /2018–2020 saņēmuši 2 studenti

Stipendijas studentiem un rezidentiem 
medicīnā /2018–2020 saņēmuši 8 studenti

  pilna laika augstākās izglītības programmās studējošajiem – 50% apmērā

  maģistratūrā studējošajiem – 75% apmērā

  doktorantūrā un rezidentūrā studējošajiem – 100% apmērā
     no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas

Mērķis – veicināt augsti 
kvalifi cētu speciālistu 
piesaisti Madonas novadam

Pašvaldības atbalsts izglītības ieguvē

12 000 eiro
Izglītības programmām 

(t. sk. pieaugušo izglītībai) / 2018.–2020. 

42 862 eiro
10 vasaras nometnēm / 2018.–2020 
bērniem un jauniešiem

MŪŽIZGLĪTĪBAI / 2018.–2020.

67 apmācību programmas, 
18 informatīvie semināri, 
4506 dalībnieki

2020. GADĀ SNIEGTAS 
518 psihologa konsultācijas,
38 pedagoģiski medicīniskās 

komisijas atzinumi

Bezmaksas interešu izglītības 
pulciņi

Bezmaksas ēdināšana visu novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem

Transporta izdevumu apmaksa nokļūšanai uz novada 
izglītības, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēm

Līdz� nansējums “B” kategorijas autovadītāju 
apmācībai

Mācību maksas atvieglojumi profesionālās ievirzes 
izglītības programmās

Skolēnu sasniegumi

901

204

14

3

332
93

12
7

202
68

10

2

2018./2019. mācību gads 2019./2020. mācību gads 2020./2021. mācību gads

  Dalībnieki no Madonas novada     Godalgotie dalībnieki novada posmā 
  Uz valsts posmu izvirzītie dalībnieki     Godalgotie dalībnieki valsts posmā

DALĪBA MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS UN KONKURSOS

64 161 EUR

Madonas pilsētas 
skeitparkam

15 700 EUR

Āra fl orbola 
laukuma segumam

1 282 141 EUR

Madonas Valsts ģimnāzijas sporta 
zālei un sporta laukumiem

61 880 EUR

Madonas pilsētas 
stadiona zemes 
iegādei

200 093 EUR

Praulienas pagasta 
sporta infrastruktūras 
uzlabošanai

1 900 000 EUR

SAB “Smeceres sils”  
infrastruktūrai

927 765 EUR

Madonas pilsētas 
vidusskolas sporta zālei

2018./2019. 2020./2021.

  Lietuvas Starptautiskais SMU 
Festivāls-konkurss  
1. un 2. vieta un uzvara 2 nominācijas

  Latvijas Starptautiskais SMU 
Festivāls-konkurss  
uzvara 1 nominācijā

  ASV vēstniecības konkurss 
“Start Strong 3+3”
1. vieta un brauciens uz ASV

  Jauno uzņēmēju dienas – SMU fi nāls
4 fi nālisti; 1. vieta pamatskolas grupā

  ASV vēstniecības 
konkurss 
“Start Strong 3+3”
1. vieta un brauciens 
uz ASV

  Jauno uzņēmēju dienas – 
SMU fi nāls
2 fi nālisti; 
1. vieta pamatskolas grupā

  ZIEMAS CITS BAZĀRS
uzvara 3 nominācijās

  AS SWEDBANK konkurss 
“Biznesa skices”  
1. vieta

41
SMU 2019./2020.28

SMU
19
SMU

Skolēnu mācību uzņēmumi

GŪTI AUGSTI NOVĒRTĒJUMI:

Madonas novada pašvaldība

IZGLĪTĪBA MADONAS NOVADĀ
2018–2020/2021

Madonas novada pašvaldība

SPORTS MADONAS NOVADĀ
2018–2020

Madonas novada pašvaldība
LEPOJAMIES!  


