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Atgādinājums 
uzņēmējiem arī šogad 
izmantot tiesības 
saņemt nekustamā 
īpašuma nodokļa 
atvieglojumus.

5. lpp.

Pieņemts  
2021. gada budžets, 
kurā ieņēmumu 
samazinājumu 
un izdevumu 
palielinājumu plānots 
segt no Madonas 
novada budžeta 
atlikuma.

6.–7. lpp.

Covid-19 saslimstības 
riski Latvijā joprojām 
ir ļoti augsti un šobrīd 
nav iespējams atcelt 
iepriekš noteiktos 
ierobežojumus. Uzzini 
par atbalsta veidiem, 
kurus šajā krīzes 
situācijā nodrošina 
Madonas novada 
pašvaldība.

9. lpp

Noticēt neparastajam, 
priecāties par 
interesanto un 
neikdienišķo. Madona 
novada pašvaldība 
aicina būt atvērtiem, 
sagaidot nosēžamies 
NLO.

11. lpp

Vai Tu zināji, kādas ir 
būtiskākās īstenotās 
aktivitātes, veiktie 
ieguldījumi un 
pieejamie pakalpojumi 
Madonas novadā pēdējo 
gadu laikā?

12. lpp

2021. gada februāris

Lasiet 
numurā:

Februāris ir ne tikai puteņu 
un mīlestības svētku mēnesis, 
bet daudzās pasaules kultūrās 
izceļas kā karnevālu un masku 
gājienu laiks. Arī latviskajās 
tradīcijās viena no Meteņu laika 
iezīmēm ir maskotās ķekatu un 
budēļu aktivitātes.

Jā, epidemioloģisku apsvēru-
mu dēļ, mūsu ikdiena bez mas-
kām vairs nav iedomājama. To-
mēr Madonas bērnu un jauniešu 
centra darbinieki aicina uz mas-
kām un maskošanos paskatīties 
radošāk, izsludinot radošo darbu 
konkursu “Šāda maska, tāda mas-
ka”. Tā ietvaros Madonas novada 
bērniem un jauniešiem tiek dota 
iespēja zīmēt, līmēt aplicēt, vei-
dot savas unikālās maskas, radīt 
kādu literāru šedevru un, iesnie-
dzot konkursam, tikt pie balvām.

Piedalīties var individuāli, 
autoram pašam iesniedzot savus 
darbu, vai arī kolektīvi, kad dar-
bus iesniedz pedagogs. Īpaši uz 
sadarbību aicināti skolotāji un 
interešu izglītības pedagogi. Ie-
dvesmai Madonas BJC mājaslapā 
pieejami īsi, koncentrēti materiāli 
par maskām un maskošanās tradī-
cijām Latvijā, pasaulē.

Darbi konkursam iesniedza-
mi līdz mēneša beigām. Vēlāk tos 
vērtēs kompetenta žūrija. Mado-
nas BJC sarūpētās balvas saņems 
pirmo trīs vietu ieguvēji un skatī-
tāju simpātiju balvas ieguvēji kat-
rā darbu kategorijā, divās vecuma 
grupās (līdz un virs 12 gadu ve-
cumam). Labākie konkursa darbi 
tiks izstādīti Madonas BJC struk-
tūrvienību telpās.

Plašāka informācija un kon-
kursa nolikums atrodami Mado-
nas BJC mājaslapā – www.bjc.
madona.lv. Ja rodas jautājumi, 
rakstiet mums – bjc@madona.lv, 
vai zvaniet 26800048 (Alda).

Konkurss ir tikai daļa no Ma-
donas BJC darba ārkārtas situāci-
jas apstākļos. Turpinās attālinā-
tas interešu izglītības nodarbības, 
tiek veikts metodiskais darbs, plā-
notas nākotnes aktivitātes. 

Lai arī trūkst klātienes tikša-
nos un audzēkņu čalu kabinetos, 
dzīve turpinās. 

Krāsainām idejām bagātu 
baltās ziemas izskaņu vēlot, 

INDRA VEIPA, 
Madonas BJC jaunatnes 

darbiniece

Konkurss  
“Šāda maska, 
tāda maska”

Vai tu  
zināji?

Pēc gandrīz divu gadu 
pārtraukuma, beidzot Latvijā 
valda īsta ziema ar salu un 
sniegu, mudinot pasteigties 
visus ziemas prieku baudītājus. 
Arī Madonas novads un tā 
apkārtne, ietērpta visa “baltā”, 
aicina doties elpu aizraujošos 
piedzīvojumos.

Šogad savu uzvaras gājienu 
svin visvērtīgākais ziemas spor-
ta veids – distanču slēpošana. Ir 
sajūta, ka arī tie, kas nekad vēl 
nebija slēpojuši – nu to šogad ir 
izmēģinājuši. Madonai ir savs lep-
nums – pasakainā mežā ieskautā 
sporta un atpūtas bāze “Smeceres 
sils”, ko pārliecinoši varam saukt 
par labāko un arī vadošo slēpoša-
nas un biatlona bāzi Latvijā. Tra-
ses ir marķētas  no 1  līdz pat 30 km 
garumā, piemērotas kā iesācējiem 
un nedrošajiem slēpotājam, tā arī 
izaicinājumus un spraigākas izjū-
tas cienošajiem slēpotājiem, izvē-
loties stāvāka reljefa distances. Tā 
teikt – vairāk sportam.

Tagad, laikā līdz ārkārtas stā-
vokļa beigām, kad sacensības ne-
tiek rīkotas, sniega priekus pilnī-
bā var izmantot ikviens un jebkurā 
laikā (ne tikai brīvdienu pēcpus-
dienās). Kad vēl tā ir bijis! Stei-
dziet izmantot! Brīvdienās vēro-
jams atpūtnieku pieplūdums no 
visas Latvijas, autostāvvietā prak-
tiski brīvu vietu nav.

Smeceres silā sniega sega re-
gulāri tiek papildināta ar mākslī-
go sniegu, lai slēpot te varētu līdz 
pat pavasarim. Izmantojot auksto 
laiku, janvāra beigās sākta sniega 
ražošana depozītam, tas ir, snie-
ga uzkrāšana nākamajai sezonai, 
lai jau decembrī ļautu plānot gan 
pasaules līmeņa sacensību norisi, 
gan dotu iespēju vietējiem iedzī-

votājiem uzsākt slēpošanas sezo-
nu daudz agrāk.

Liela pateicība krodziņam 
“Bura H”, kas šoziem, spītējot 
aukstumam, Smeceres silā dau-
dziem slēpotājiem katru nedēļas 
nogali pēc veselīgas sportošanas 
nodrošina iespēju iegādāties siltu 
maltīti. Kur vēl labāk! 

Covid-19 pandēmija ieviesusi 
būtiskas izmaiņas ierastajā slēpo-
šanas kalnu izmantošanas kārtībā. 
Kā zināms, lai tiktu uz pāris stun-
dām paslēpot, jāpiesakās rezervē-
šanas sistēmā “Bookla”, kas regu-
lē, cik cilvēku vienlaikus drīkst 
atrasties uz kalna, nepārkāpjot 
valstī noteiktos pulcēšanās iero-
bežojumus. Izmaiņas skārušas arī 
nomas inventāra izsniegšanu un 
kafejnīcu darbību, saprotams, ka 
ir jāpiecieš arī zināmas neērtības, 
tomēr droši varam teikt, ka visu šo 
apstākļu kopums šogad ir ļāvis ne 
tikai funkcionēt slēpošanas trasēm 
kā tādām, bet arī simtprocentīgi iz-
mantot savu resursu.

Nobraucienus ar kalnu slēpēm 
un snovborda dēļiem iespējams iz-
baudīt augstākajā Latvijas virsot-
nē Gaiziņš, kā arī Rēķu kalnā. Lai 
nodrošinātu noteikto kārtību kal-
nu trasēs, kā arī gādātu par slēpo-
tāju apmācību un drošību uz kalna, 
palielināts kontrolējošo darbinie-
ku skaits. Jāpiemin, ka Gaiziņš 
var lepoties ar vislabākajiem, at-
raktīvākajiem un smaidīgākajiem 
operatoriem. Nešaubīgi varam 
teikt, ka slēpošanas trases un kal-
nu saimnieki dara visu iespējamo, 
lai, neskatoties uz stingrajiem no-
teikumiem, saglabātu apmeklētā-
jos prieka, komforta sajūtu un vēl-
mi atgriezties.

Šoziem pie sevis aicina arī vie-
su nams “Šubrakkrasti” – piedā-
vājot baudīt mieru, klusumu un 

dabas skaistumu slēpojot, slido-
jot, pastaigājoties mežā, laižoties 
no kalna, pie ugunskura sildoties 
ar karsto dzērienu vai vakarā re-
laksējoties saunā. Ekstrēmu sajū-
tu cienītājiem tiek piedāvāta iespē-
ja izbraukt arī ar sniega motociklu.

Un vēl jāpiemin medijos jau 
plašu rezonansi guvusī ziņa par 
ledus skulptūru Aronas pilskal-
na pakājē. Madonas pusē iespē-
jams vērot neticamu dabas brīnu-
mu. Laura Galiņa veidotā ledus 
skulptūra sasniegusi 10,2 metrus 
un ir uzskatāma par augstāko le-
dus strūklaku Baltijā, iespējams 
pat Eiropā. To veido dabīga ūdens 
strūkla, kas pa caurulēm tiek pie-
vadīta no vairāk nekā puskilomet-
ra attālumā esošā avota. 

Viss iepriekšminētais Mado-
nas novadā šoziem pulcinājis bez-
gala daudz Latvijas apceļotāju. 
Ņemot vērā ierobežojumu pagari-
nājumu, šī tendence visticamāk sa-
glabāsies vēl visu turpmāko mēne-
si. Ja kaut kas tiek atņemts – kaut 
kas vienmēr tiek dots tā vietā. Šo-
ziem – laimīgi ir  Madonas nova-
da slēpošanas entuziasti, sportisti, 
trašu un kalnu saimnieki, ēdinā-
tāji, kas  prot pielāgoties apstāk-
ļiem, un naktsmītņu saimnieki, 
kuriem darba pilnas rokas. Šī zie-
ma nesusi gandarījumu un finan-
siālu ieguvumu Madonas pilsētai 
un prasmīgiem uzņēmējiem. Pa-
tiesībā – cilvēki bija noilgojušies 
pēc īstas ziemas, ar sapratni izturas 
pret ierobežojumiem, bauda atpūtu 
un priecājas. Tveriet mirkli arī jūs!

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa vecākā 

sabiedrisko  attiecību 
speciāliste

Izbaudi aktīvu un iedvesmojošu 
Vidzemes augstienes ziemu!

Agra Veckalniņa foto
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Madonas novada pašvaldības domes 
22. decembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

tāju ansambļi un pūtēju orķestri; 
G2 – amatierteātri, folkloras ko-
pas, tautas lietišķās mākslas stu-
dijas, mazākumtautību kolektīvi, 
vokālie ansambļi, tautas mūzikas 
kapelas). 

Valsts budžeta mērķdotācija ir 
piešķirta 32 Madonas novada G1 
grupas un deviņiem G2 grupas ko-
lektīviem.

Par nekustamo īpašumu 
iegādi projekta ietvaros

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
30.09.2020. lēmumā Nr. 389 “Par 
nekustamo īpašumu iegādi pro-
jekta “Industriālās zonas, biznesa 
attīstības centra un uzņēmējdarbī-
bas infrastruktūras izveide Mado-
nas novadā” ietvaros”, izsakot to 
šādā redakcijā:

Pirkt no SIA “City Energy”:
� nekustamo īpašumu ar ad-

resi Kārļa iela 1B, Sauleskalns, 
Bērzaunes pagasts, Madonas no-
vads, kas sastāv no zemes 2,1962 
ha platībā, par pirkuma maksu 
42 000 eiro;

� nekustamo īpašumu ar ad-
resi Kārļa iela 7, Sauleskalns, 
Bērzaunes pagasts, Madonas no-
vads, kas sastāv no zemes vienības 
1,5125 ha platībā un uz tā esošām 
būvēm: angārs – ražošanas ēka; 
angārs; ražošanas ēka par pirkuma 
maksu 176 000 eiro;

� nekustamo īpašumu ar ad-
resi Kārļa iela 9, Sauleskalns, 
Bērzaunes pagasts, Madonas no-
vads, kas sastāv no zemes vienī-
bas 1,6785 ha platībā, par pirkuma 
maksu 34 000 eiro;

� nekustamo īpašumu ar no-
saukumu “Kalna Strauti”, adrese 
Raiņa iela 2, Sauleskalns, Bērzau-
nes pagasts, Madonas novads un 
Kārļa iela 8, Sauleskalns, Bērzau-
nes pagasts, Madonas novads, kas 
sastāv no zemes vienības 1,7195 
ha platībā un uz tā esošā būvēm: 
darbnīcas ēka ar adresi Raiņa iela 2; 
darbnīcas ēka ar adresi Kārļa iela 8, 
par pirkuma maksu 130 000 eiro.

Noteikt, ka izdevumus, kas 
saistīti ar īpašumu tiesību pāreju, 
7 640 eiro apmērā, apmaksā Ma-
donas novada pašvaldība.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt aizņē-
muma ņemšanu 382 000 eiro ap-
mērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar 
noteikto procentu likmi un atlik-
to maksājumu uz 3 gadiem Ei-
ropas Savienības fonda projekta 
“Industriālās zonas, biznesa attīs-
tības centra un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide Mado-
nas novadā” īstenošanai. Aizņē-
mumu izņemt vidējā termiņā un 
apgūt 2020. un 2021. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu.”

Nekustamie īpašumi nepie-
ciešami pašvaldības autonomās 
funkcijas – sekmēt saimniecisko 
darbību attiecīgajā administratī-
vajā teritorijā, rūpēties par bez-
darba samazināšanu – nodroši-
nāšanai.

Par projekta izmaksām
Nolemj piešķirt projekta “In-

dustriālās zonas, biznesa attīstī-

bas centra un uzņēmējdarbības 
infrastruktūras izveide Madonas 
novadā” īstenošanai 44 254,72 
no Madonas novada pašvaldības 
2021. gada budžeta līdzekļiem. 
Objekta “Sauleskalna industri-
ālās zonas izbūve Bērzaunes pa-
gastā, Madonas novadā” būvdar-
bi ietver ārējo siltumtīklu izbūvi 
un ārējo ūdens un kanalizācijas 
tīklu izbūvi uz esošajām ēkām.

Par DI projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Nolemj apstiprināt projekta 
iesnieguma “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plāna īstenošanai Ma-
donas novadā” kopējās izmaksas 
1 137 400,18 eiro,  attiecināmās 
izmaksas – 1 137 400,18 eiro, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums – 763 815,33 
eiro, valsts budžeta dotācija – 
32 273,04 eiro, valsts budžets – 
49 373,69 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
96 819,11 eiro. Pašvaldības ie-
guldītais papildus finansējums – 
195 119,01 eiro.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 449 966,38 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar atlikto maksājumu uz 3 
gadiem Eiropas Savienības fonda 
projektam Nr. 9.3.1.1./19/I/041 
“Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas no-
vadā”. Aizņēmumu izņemt vi-
dējā termiņā un apgūt 2021. un 
2022. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu. 

Projekta ietvaros, lai nodroši-
nātu pakalpojumu infrastruktūras 
attīstību, izstrādāti būvprojekti 4 
objektiem: “Biroju ēkas pārbū-
ve par daudzfunkcionālu soci-
ālo pakalpojumu centru bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 
Parka ielā 4, Madonā, Mado-
nas novadā”, “Skolas un jaunie-
šu centra pārbūve par dažādu so-
ciālo grupu kopdzīvojamo māju 
Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā”, 
“Dzīvojamās ēkas pārbūve Za-
ļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagas-
tā, Madonas novadā”, “Dzīvoja-
mās mājas jaunbūve Ozolu ielā 1, 
Ozolos, Liezēres pagastā, Mado-
nas novadā”.

Par pašvaldības funkcijas 
deleģēšanu biedrībai

Nolemj deleģēt biedrībai 
“Bērnu un jauniešu apvienība 
„Rīts”” pašvaldības kompetencē 
esošus pārvaldes uzdevumus, kas 
izriet no Jaunatnes likuma 2.1pan-
ta otrajā daļa un 5. panta pirma-
jā un septītajā daļā noteiktajām 
funkcijām darbam ar jaunatni, 
piešķirot finansējumu 2021. ga-
dā – 21 704 eiro apmērā.  

Par valsts mērķdotācijas 
sadali izglītības iestāžu 
pedagoģiskajiem 
darbiniekiem

Nolemj sadalīt darba samak-
sai un sociālās apdrošināšanas 

obligātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2021. ga-
da 1. janvāra līdz 31. augustam:

� Madonas novada pašval-
dības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem darbi-
niekiem 2 320 432 eiro apmērā, 
t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes 
pakāpi – 934 eiro un 5. kvalitātes 
pakāpi – 138 eiro.

� Dzelzavas speciālajai pa-
matskolai 578 523 eiro.

� Madonas novada pašval-
dības izglītības iestādēm bērnu 
no piecu gadu vecuma izglītoša-
nā nodarbinātajiem pirmsskolas 
izglītības pedagoģiskajiem dar-
biniekiem 419 592 eiro.

� Madonas novada pašval-
dības interešu izglītības program-
mu pedagoģiskajiem darbinie-
kiem 127 858 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 294 eiro. 

Par projektu “Madonas 
pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona 
pārbūve”

Tā kā COVID-19 pandēmi-
jas dēļ kavējās materiālu un ie-
kārtu piegāde, kā arī tika veiktas 
būvprojekta izmaiņas, nolemj ak-
ceptēt līguma ar SIA “Woltec” “1. 
kārta: Sporta zāles korpusa atjau-
nošana. Piebūves mācību korpu-
siem; un 2. kārta: Ēdamzāles/aktu 
zāles korpusa atjaunošana” sum-
mu 2 750 446,26 eiro (ar PVN 
21%) un būvdarbu izpildes ter-
miņu līdz 31.01.2021.

Par ceļu un ielu tīkla 
finansēšanai ņemto kredītu 
atmaksāšanu

Nolemj 2021. gadā atmaksāt 
Madonas novada pašvaldības ce-
ļu un ielu tīkla finansēšanai ņem-
to kredītu pamatsummas izbūves 
un rekonstrukcijas projektiem no 
Valsts pamatbudžeta valsts auto-
ceļu fonda programmas „Mērķ-
dotācijas pašvaldību autoceļiem 
(ielām)” apakšprogrammas pie-

šķirtajiem līdzekļiem 417 993 ei-
ro apmērā. 

Par pašvaldības 
finansējuma piešķiršanu 
pedagogu piemaksām

Nolemj piešķirt  finansēju 
39 296 eiro apmērā pedagogiem 
piemaksai par kvalitāti un soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām no 2021. gada 1. jan-
vāra līdz 31. augustam no budže-
tā pedagogu darba samaksai pare-
dzētajiem līdzekļiem saskaņā ar 
pievienoto sarakstu.

Par autoceļu un ielu 
uzturēšanai paredzēto 
naudas līdzekļu sadalījumu

Nolemj apstiprināt saskaņā 
ar 22.12.2015. „Madonas novada 
pašvaldības ceļu fonda pārvaldīša-
nas kārtība” 3. daļu Madonas no-
vada pašvaldības autoceļu un ielu 
uzturēšanai paredzēto naudas lī-
dzekļu sadalījumu Madonas nova-
da pašvaldības pagastu pārvaldēm 
un Madonas pilsētai 2021. gadā.

Par finansējumu 
piešķiršanu

Nolemj atbalstīt:
� Latvijas Sarkanais krusts 

Madonas novada komitejas lūgu-
mu komitejas aktivitāšu  nodroši-
nāšanai – 1 500 eiro. 

� Madonas pensionāru bied-
rības lūgumu Madonas pilsētas 
pensionāru biedrībai darbības no-
drošināšanai – 1 520 eiro.

� Biedrības “Madonas se-
nioru klubiņš “Pie kamīna” lūgu-
mu biedrības plānoto aktivitāšu 
nodrošināšanai – 940 eiro.

� Madonas novada politiski 
represēto biedrības budžeta pie-
prasījumu biedrības darbības no-
drošināšanai – 1 000 eiro.

Par ceļu uzturēšanu ziemas 
periodā

Nolemj uzdot Madonas nova-
da pašvaldības pagastu pārvaldēm 
Madonas novada pagastu terito-
rijās nodrošināt ceļu tīrīšanu no 
sniega 2021. gadā līdz visām lau-
ku viensētām, kuras ziemas perio-
dā ir apdzīvotas, uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes objektiem, 
kuru īpašnieki nav atteikušies no 
sniega tīrīšanas. Finansēšanas 
avots – pārvaldes pamatbudže-
tā ceļu uzturēšanai paredzētie lī-
dzekļi. (Skat. tabulu)

Nr. 
p.k.

Pārvalde
Kopā:

No pašvaldības 
budžeta (EUR)

No ceļu fonda 
(EUR)

Pavisam kopā 
(EUR)

1. MADONA 157388 242506 399894
2. ARONAS PAGASTS 22353 34441 56794
3. BARKAVAS PAGASTS 19487 30026 49513
4. BĒRZAUNES PAGASTS 18915 29144 48059
5. DZELZAVAS PAGASTS 15819 24375 40194
6. KALSNAVAS PAGASTS 26130 40261 66391
7. LAZDONAS PAGASTS 6819 10506 17325
8. LIEZĒRES PAGASTS 19907 30672 50579
9. ĻAUDONAS PAGASTS 22120 34084 56204

10. MĀRCIENAS PAGASTS 14928 23000 37928
11. MĒTRIENAS PAGASTS 19569 30153 49722
12. OŠUPES PAGASTS 18936 29177 48113
13. PRAULIENAS PAGASTS 21202 32668 53870
14. SARKAŅU PAGASTS 21545 33198 54743
15. VESTIENAS PAGASTS 12875 19837 32712

 KOPĀ: 417993 644048 1062041

2021. gada februāris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”. 

MADONAS NOVADA

Par pašvaldības 
nekustamā 
īpašuma izsoli 
Nolemj atsavināt – 

pārdot mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli pašvaldības nekustamo 
īpašumu “Lejas Rupsala”, kadas-
tra numurs 7082 002 0072 Ošu pes 
pagasts, Madonas novads, kas sa-
stāv no viena zemes gabala 7.98 
ha platībā par izsoles sākumcenu 
17 600 eiro.

Par nekustamā īpašuma 
iegādi izsolē 

Nolemj piedalīties AS “Sada-
les tīkls” rīkotājā izsolē par ne-
kustamā īpašuma „Aiviekstes mā-
ja 12-602”, Aiviekstē, Kalsnavas 
pagastā iegādi, nosakot maksimā-
lo iegādes summu 19 000 eiro, no 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ne-
izmantotajiem investīciju līdzek-
ļiem. Kalsnavas pagasta pārvaldei 
šīs telpas nepieciešamas pašvaldī-
bas funkciju veikšanai.

Par atbrīvošanu no nodevas 
par ielu tirdzniecību 
samaksas

Ņemot vērā valstī izsludināto 
ārkārtējo situāciju un noteiktos 
ierobežojumus, ir nepieciešams 
pagarināt atbalsta sniegšanas 
termiņu vietējiem ražotājiem 
un tirgotājiem. Nolemj grozīt 
16.06.2020. Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumu Nr. 
232 “Par atbrīvošanu no nodevas 
par ielu tirdzniecību samaksas”, 
izsakot lēmuma 1. punktu šādā 
redakcijā: Nepiemērot komersan-
tam vai citam saimnieciskās dar-
bības veicējam Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 13 “Par pašvaldības noteikta-
jām nodevām Madonas novadā” 
4. punktā noteikto nodevas likmi 
par ielu tirdzniecību Madonas no-
vada administratīvajā teritorijā no 
2020. gada 17. jūnija līdz ārkārtē-
jās situācijas izbeigšanai.

Par valsts budžeta 
mērķdotācijas piešķiršanu 
novada māksliniecisko 
kolektīvu vadītājiem    

Nolemj sadalīt piešķirto 2020. 
gada otrā pusgada valsts budžeta 
mērķdotāciju 14 098 eiro apmē-
rā māksliniecisko kolektīvu vadī-
tājiem darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām.

Pamatojoties uz aprēķinu, 
2020. gadā vienam G1 kopre-
pertuāra kolektīvam aprēķinā-
ti 794 eiro un vienam G2 grupas 
kolektīvam aprēķināti 397 eiro 
(G1 – kori, deju grupas, koklē-
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Madonas novada pašvaldības domes 
30. decembra sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
19. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

➔  4. lpp

Par amata 
vienību sarakstu 
apstiprināšanu
Nolemj paaugstināt 

minimālo mēneša darba algu līdz 
500 eiro, saskaņā ar MK noteiku-
miem Nr. 707, darbiniekiem, ku-
riem šobrīd ir noteikta minimālā 
mēneša algas likme, kā arī paaug-
stināt mēneša darba algu par 10 
eiro tiem darbiniekiem, kuriem 
šobrīd mēnešalgas likme ir 500–
600 eiro.  

Ar 01.01.2021. apstiprina:
� Aronas pagasta pārvaldes 

un tās pakļautībā esošo iestāžu  
amata vienību sarakstu.

� Barkavas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

“Barkavas pansionāts”:
izslēgt amata vienību pavārs, 

profesijas kods 5120 02, amata 
vienību skaits – 1; 

izslēgt amata vienību diētas 
māsa, profesijas kods 2221 11, 
amata vienību skaits – 0.5;

izslēgt amata vienību veļas 
mazgātājs, profesijas kods 9121 
01, amata vienību skaits – 1;

iekļaut amata vienību veļas 
pārzinis, profesijas kods 9121 03, 
amata vienību skaits – 1, ar mē-
nešalgas likmi 500,- EUR. 

“Barkavas pamatskolas 
pirms skolas izglītības grupa”:

izslēgt amata vienību virtuves 
vadītājs, profesijas kods 5151 05, 
amata vienību skaits – 1;

izslēgt amata vienību pavārs, 
profesijas kods 5120 02, amata 
vienību skaits – 1;

izslēgt amata vienību pavāra 
palīgs, profesijas kods 9412 01, 
amata vienību skaits – 2.

izveidot jaunu sadaļu “Apvie-
notā virtuve”:

iekļaut amata vienību virtuves 
vadītājs, profesijas kods 5151 05, 
amata vienību skaits – 1, ar mē-
nešalgas likmi 597,- EUR;

iekļaut amata vienību pavārs, 
profesijas kods 5120 02, amata 
vienību skaits – 2, ar mēnešalgas 
likmi 555,- EUR;

iekļaut amata vienību pavāra 
palīgs, profesijas kods 9412 01, 
amata vienību skaits – 2, ar mē-
nešalgas likmi 500,- EUR;

iekļaut amata vienību diētas 
māsa, profesijas kods 2221 11, 

amata vienību skaits – 0.5, ar mē-
nešalgas likmi 720,- EUR.

� Bērzaunes pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu.

� Dzelzavas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu.

� Kalsnavas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu amata vienību sarakstu.

� Lazdonas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

“Multifunkcionālais bērnu un 
jauniešu centrs “Kodols””:

izslēgt amata vienību vadī-
tājs-kultūras un sporta pasāku-
mu organizators, profesijas kods 
3435 20, 3423 03, amata vienību 
skaits – 1;

iekļaut amata vienību vadī-
tājs, profesijas kods 1431 11, ama-
ta vienību skaits – 0,5, ar mēnešal-
gas likmi 335,- EUR. 

iekļaut amata vienību kultūras 
un sporta pasākumu organizators, 
profesijas kods 3435 20, 3423 03 
amata vienību skaits – 0,5, ar mē-
nešalgas likmi 335,- EUR. 

– Ļaudonas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

grozīt amata vienībai sociālais 
darbinieks, profesijas kods 2635 
01, amata vienību skaitu no 0,5 uz 
1, ar mēnešalgas likmi 750,-EUR;

grozīt amata vienībai sociā-
lais rehabilitētājs, profesijas kods 
3412 02, amata vienību skaitu no 
0,5 uz 1, ar mēnešalgas likmi 650,-
EUR.

� Liezēres pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu amata vienību sarakstu.

� Mārcienas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu.

� Mētrienas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu   amata vienību sarakstu.

� Ošupes pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

ar 28.01.2021. grozīt ama-
ta vienībai pirmsskolas izglītības 
skolotājs, profesijas kods 2342 01, 
amata vienību skaitu no 1.752 uz 
2.23, ar mēnešalgas likmi 790,-
EUR;

ar 28.01.2021. grozīt amata 

vienībai pirmsskolas skolotāja pa-
līgs, profesijas kods 5312 01, ama-
ta vienību skaitu no 2,5 uz 2, ar 
mēnešalgas likmi 580,- EUR.

� Praulienas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

“Praulienas pagasta pirms-
skolas izglītības iestāde “Pasaci-
ņa””

grozīt amata vienībai pirms-
skolas izglītības skolotājs, profe-
sijas kods 2342 01, amata vienību 
skaitu no 7,3 uz 7,55, ar mēnešal-
gas likmi 790,- EUR.

� Sarkaņu pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu.

� Vestienas pagasta pārval-
des un tās pakļautībā esošo iestā-
žu  amata vienību sarakstu.

� Madonas Valsts ģimnāzi-
jas amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

grozīt amata vienībai direkto-
ra vietnieks saimnieciskajā darbā, 
profesijas kods 1345 09, amata 
vienību skaitu no 0,7 uz 1, ar mē-
nešalgas likmi 895,- EUR;

grozīt amata vienībai apko-
pējs, profesijas kods 9112 01, ama-
ta vienību skaitu no 3,5 uz 4,5, ar 
mēnešalgas likmi 500,-EUR;

iekļaut amata vienību videono-
vērošanas iekārtu operators, pro-
fesijas kods 9629 05, amata vienī-
bu skaits – 1, ar mēnešalgas likmi 
630,- EUR;

iekļaut amata vienību pirms-
skolas iestāžu un skolu māsa, pro-
fesijas kods 2221 34, amata vie-
nību skaits – 0,7, ar mēnešalgas 
likmi 570,- EUR;

izslēgt amata vienību dežu-
rants, profesijas kods 9629 05, 
amata vienību skaits – 1.

– Madonas pilsētas vidussko-
las amata vienību sarakstu, veicot 
šādus grozījumus:

grozīt amata vienībai pirms-
skolas iestāžu un skolu māsa, 
profesijas kods 2221 34, amata 
vienību skaitu no 1 uz 0,3, ar mē-
nešalgas likmi 570,-EUR.

� Madonas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādes “Kasta-
nītis” amata vienību sarakstu.

� Madonas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādes “Priedī-
te” amata vienību sarakstu.

� Madonas pilsētas pirms-
skolas izglītības iestādes “Saulī-
te” amata vienību sarakstu.

� Madonas pilsētas Ēdinā-
šanas dienesta amata vienību sa-
rakstu.

� Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolas amata vienību sa-
rakstu, veicot šādus grozījumus:

grozīt amata vienībai profesio-
nālās ievirzes skolotājs, profesijas 
kods 2320 02, amata vienību skai-
tu no 1,15 uz 1,2, ar mēnešalgas 
likmi 790,- EUR;

grozīt amata vienībai profe-
sionālās ievirzes skolotājs (saga-
tavošanas un absolventu grupai), 
profesijas kods 2320 02, amata 
vienību skaitu no 2 uz 1.;

grozīt amata vienībai saim-
niecības pārzinis, profesijas kods 
5151 11, amata vienību skaitu no 
0,3 uz 0,5, ar mēnešalgas likmi 
597,- EUR.

� Jāņa Norviļa Madonas 
mūzikas skolas amata vienību sa-
rakstu, veicot šādus grozījumus:

iekļaut amata vienību ārsta 
palīgs, profesijas kods 2240 01, 
amata vienību skaits – 0,5, ar mē-
nešalgas likmi 820,- EUR.

– Madonas bērnu un jaunat-
nes sporta skolas un sporta centra 
amata vienību sarakstu, veicot šā-
dus grozījumus

grozīt amata vienībai profesio-
nālās ievirzes skolotājs, profesijas 
kods 2320 02, amata vienību skai-
tu no 3,5 uz 5,2, ar mēnešalgas lik-
mi 790,- EUR;

izslēgt amata vienību futbo-
la treneris (jauniešu), profesi-
jas kods 3422 03, amata vienību 
skaits – 0,4;

izslēgt amata vienību medmā-
sa,, profesijas kods 3221 01, ama-
ta vienību skaits – 0,5;

iekļaut amata vienību ārsta 
palīgs, profesijas kods 2240 01, 
amata vienību skaits – 0,5, ar mē-
nešalgas likmi 820,- EUR. 

� Madonas bērnu un jaunie-
šu centra amata vienību sarakstu.

� Madonas novada bibliotē-
kas amata vienību sarakstu.

� Madonas pilsētas kultūras 
nama amata vienību sarakstu.

� Sporta un atpūtas bāzes 
“Smeceres sils” amata vienību sa-
rakstu.

� Madonas Novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja amata vie-
nību sarakstu.

� Apstiprināt Madonas no-
vada bāriņtiesas amata vienību 
sarakstu.

� Madonas novada pašval-

dības Sociālā dienesta amata vie-
nību sarakstu.

� Madonas novada pašval-
dības Īpašuma uzturēšanas noda-
ļas amata vienību sarakstu. 

� Iestādes “Madonas novada 
pašvaldība” (centrālā administrā-
cija) amata vienību sarakstu, vei-
cot šādus grozījumus:

izslēgt amata vienību grāmat-
vedis ekonomists Finanšu noda-
ļā, profesijas kods 3313 01, amata 
vienību skaits – 1;

iekļaut amata vienību eko-
nomists Finanšu nodaļā, profe-
sijas kods 2631 02, amata vienī-
bu skaits - 1, ar mēnešalgas likmi 
930,- EUR;

izslēgt amata vienību eko-
nomists Finanšu nodaļā, profe-
sijas kods 2631 02, amata vienī-
bu skaits – 1, ar mēnešalgas likmi 
1070,- EUR;

iekļaut amata vienību vecākais 
ekonomists Finanšu nodaļā, pro-
fesijas kods 2631 02, amata vienī-
bu skaits – 1, ar mēnešalgas likmi 
1070,- EUR.

Par grozījumiem sporta un 
atpūtas bāzes “Smeceres 
sils” maksas pakalpojumos

Sakarā ar slēpju nomas pie-
prasījuma pieaugumu un esošā 
nomas punkta nespēju nodroši-
nāt pieprasījumu nolemj izdarīt 
papildinājumus un grozījumus 
Madonas novada pašvaldības 
domes 29.03.2018. lēmumā Nr. 
138 “Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas novada 
pašvaldības domes izveidotajās 
iestādēs Madonas pilsētā” Mado-
nas novada pašvaldības iestādes 
“Sporta un atpūtas bāze “Smece-
res sils””:

� maksa par slēpošanas in-
ventāra nomu, komplekts (slēpes, 
zābaki, nūjas) bērniem līdz 18 ga-
diem (2 stundas) 3 eiro ar PVN.  

� maksa par slēpošanas in-
ventāra nomu, komplekts (slēpes, 
zābaki, nūjas)  pieaugušajiem (2 
stundas) 6 eiro ar PVN.

Par priekšfinan-
sējuma 
piešķiršanu 
projekta 

“Vidzeme iekļauj” 
īstenošanai

Pamatojoties uz sniegto pa-
kalpojumu apjoma pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura trau-
cējumiem un bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem projektā 
“Vidzeme iekļauj” palielināšanos 
2020. gadā, nolemj piešķirt papil-

dus priekšfinansējumu 18 000 ei-
ro no Madonas novada pašval-
dības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Par finansējumu biedrībām 
2021. gadā

Nolemj atbalstīt:
– Biedrības bērniem, jaunie-

šiem un pieaugušajiem ar dažā-
diem funkcionāliem traucēju-
miem “Mēs saviem bērniem” 
lūgumu biedrības aktivitāšu no-
drošināšanai 1 500 eiro. 

– Madonas reģiona audžuģi-
meņu biedrības “Spēkavots” fi-
nansējuma pieprasījumu aktivitā-
tēm 600 eiro apjomā.

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstā

Nolemj veikt šādus grozīju-
mus 30.12.2020. domes lēmuma 
Nr. 564  pielikumā Nr. 2 “Barka-
vas pagasta pārvaldes amata vie-
nību un tās pakļautībā esošo ies-
tāžu amata vienību saraksts ar 
01.01.2021”, grozot sadaļā “Ap-

vienotā virtuve” amata vienības 
“pavārs” (2 vienības) mēnešalgas 
likmi no “EUR 555,00” uz “stun-
das tarifa likme EUR 3,32”. 

Par uzņēmējdarbības 
konkursu nolikumu 
apstiprināšanu 

Apstiprina biznesa ideju kon-
kursa “Madona var labāk!” noli-
kumu 2021. gadam.

Apstiprina grantu konkursa 
“Sertifikācijas un standartu ievie-
šana uzņēmumā” nolikumu 2021. 

gadam.
Apstiprina Uzņēmēju sadarbī-

bas projektu konkursa nolikumu 
2021. gadam.

Nolikumi atrodami vietnē 
www.businessmadona.lv

Par SIA “Madonas siltums” 
pamatkapitāla palielināšanu

Nolemj veikt mantisko iegul-
dījumu SIA „Madonas siltums” 
pamatkapitālā.



Ieguldīts pamatlīdzeklis – siltum-
trase Dārza ielā 7, palielinot SIA 
„Madonas siltums” pamatkapitā-
lu par 71 800 eiro. Pamatlīdzeklis 
“siltumtrase Dārza iela 7” 675 m 
ir jaunizbūvēts siltumtīklu posms 
Madonas pilsētā starp Zābera ie-
lu un Dārza ielu, un tas ietilpst 
kopējā pilsētas centralizētajā sil-
tumapgādes sistēmā.

Par projekta būvniecības 
izmaksām objektam 
“Madonas pilsētas 
vidusskolas ēku kompleksa 
un stadiona pārbūve

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
1 645 689,43 eiro apmērā Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto maksā-
jumu uz 3 gadiem Eiropas Savie-
nības fonda projekta “Vispārējās 
izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā” īs-
tenošanai – būvdarbiem objek-
tā “Madonas pilsētas vidusskolas 
ēku kompleksa un stadiona pār-
būve Valdemāra bulvārī 6, Mado-

nā” – skolas I mācību korpusa un 
savienojošo gaiteņu atjaunošanai. 
Aizņēmumu izņemt vidējā termi-
ņā un apgūt 2021. un 2022. gadā 
un tā atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu. 

Pamatojoties uz būvniecības 
procesa papildus darbiem objektā – 
Madonas pilsētas vidusskola, no-
lemj akceptēt līguma ar SIA “Wol-
tec” “1. kārta. Sporta zāles korpusa 
atjaunošana. Piebūves mācību kor-
pusiem; un 2. kārta. Ēdamzāles/ak-
tu zāles korpusa atjaunošana” sum-
mu 2 752 823,44 eiro ar PVN.

Par SIA “Madonas 
ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu

Nolemj veikt mantisko iegul-
dījumu SIA „Madonas ūdens”, 
ieguldot pamatkapitālā pamatlī-
dzekļus – ūdensvads Smilšu ielā 
10, ūdensvads Smilšu ielā 12, ka-

nalizācija Smilšu ielā 10, kanali-
zācija Smilšu ielā 12 un palielinot 
SIA „Madonas ūdens” pamatka-
pitālu par 122200 eiro. Izbūvē-
tie pamatlīdzekļi ūdensvadu un 
kanalizāciju sistēmu inženierko-
munikāciju būves atrodas Ma-
donas pilsētā, Smilšu ielā, un tie 
ietilpst kopējā pilsētas centralizē-
tājā ūdenssaimniecības sistēmā.

Par projekta līdzfinansējumu
Nolemj sagatavot un iesniegt 

Latvijas vides aizsardzības fon-
dā projekta iesniegumu “Peldošās 
laivu piestātnes atjaunošana Lu-
bāna mitrājā” par kopējām izmak-
sām 50 976,26 eiro un nodrošināt 
projekta īstenošanai Madonas no-
vada pašvaldības līdzfinansējumu 
20 976,26 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības 2021. ga-
da budžeta līdzekļiem.

Projekta ietvaros plānots iz-
veidot laivu novietni uz jauniem 
pontoniem, no jauna izstrādāt ko-
ka nesošo karkasu un klāju.

Par finansējuma 
piešķiršanu biedrībai  
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj piešķirt finansējumu 
biedrībai bērniem, jauniešiem un 

pieaugušajiem ar dažādiem funk-
cionāliem traucējumiem “Mēs sa-
viem bērniem” 1 562 eiro apmērā 
darba samaksas nodrošināšanai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām no 2021. 
gada janvāra līdz jūnijam no izglī-
tības pasākumu budžetā šim mēr-
ķim paredzētā finansējuma:

– deju kolektīva “Mazais cil-
vēciņš” vadītājai (4 stundas nedē-
ļā) – 781 eiro;

– teātra, leļļu teātra studi-
jas vadītājai (2 stundas nedēļā) – 
390,50 eiro;

– ansambļa vadītājai (2 stun-
das nedēļā) – 390,50 eiro.

Par vecāku maksas 
pārtraukšanu profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēm 

Sniedzot atbalstu izglītojamo 
ģimenēm, nolemj pārtraukt vecā-
ku maksas aprēķināšanu Madonas 
novada pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības iestādēs: J. Nor-
viļa Madonas Mūzikas skolā, 
J. Simsona Madonas Mākslas 
skolā un Madonas Bērnu un jau-
natnes sporta skolā no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2020./2021. mācību 
gada beigām, jo  mācību process 
tiek organizēts attālināti, kā arī 
noteikti ierobežojumi klātienes 

apmācību norisei.

Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai 

Nolemj piešķirt palīdzību – līdz-
finansējumu energoefekti vi tātes 
pasākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas J. Ra maņa iela 
13, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Ma-
donas novads, dzīvokļu īpašnieku 
kopībai 50% apmērā no energo-
efektivitātes pasākumu veikšanas 
izmaksām, kas ir 4 501,20 eiro, 
līdzfinansējumu ieskaitot daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas pār-
valdnieka – biedrības “Raiņi” – no-
rēķinu kontā.

Saskaņā ar saistošajiem no-
teikumiem līdzfinansējums ener-
goefektivitātes pasākumiem tiek 
piešķirts:

� dzīvojamās daudzdzīvok-
ļu mājas energoaudita veikšanai 
līdz 50 % no izmaksām;

� tehniskās apsekošanas 
veik šanai līdz 50% no izmaksām;

� energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas tāmes sastādīša-
nai līdz 50% no izmaksām;

� vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas izstrā-
dāšanai līdz 50% no izmaksām.

Madonas novada pašvaldības domes 
28. janvāra sēdes lēmumu pārskats

Par novada 
pašvaldības 
2021. gada 
budžetu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteikumus 
Nr. 3 “Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu”.

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

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam ieņēmumos  25 162 984 eiro 
apmērā un izdevumos 27 242 399 
eiro apmērā.

Naudas līdzekļu un nogul-
dījumu atlikums gada sākumā – 
6 519 718 eiro.

Neatmaksātie aizņēmumi uz 
gada sākumu – 20 776 407 eiro, 
galvojumi – 5 761 964 eiro.

Madonas novada domes 
priekšsēdētājs ir tiesīgs ar rīkoju-
mu piešķirt līdzekļus neparedzē-
tiem gadījumiem līdz 2 000 eiro.

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

Visus 5. un 6. punktā minētos 
piešķīrumus iekļaut kārtējos paš-
valdības budžeta grozījumos, ku-
rus pieņem Madonas novada do-
me.

Noteikt, ka Madonas novada 
pašvaldības administrācijas finan-
šu nodaļa, budžeta ieņēmumu da-
ļas neizpildes gadījumā var finan-
sēt pašvaldības  budžeta iestādes 
proporcionāli budžeta ieņēmumu 
izpildei.

Pilnvarot pašvaldības izpild-
direktoru, pārvalžu vadītājus un 
Madonas pilsētas pārvaldnieku 
apstiprināt Madonas novada paš-
valdības pasākumu, iestāžu un 

struktūrvienību ieņēmumu un iz-
devumu tāmes 2021. gadam.

Par pašvaldības telpu 
nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā biedrībai  
“Melnais piens”

Nolemj nodot biedrībai “Mel-
nais piens” bezatlīdzības lietošanā 
biedrības funkciju veikšanai telpas 
ēkā Meža ielā 2, Lazdonā, Lazdo-
nas pagastā, no telpu grupas – bi-
roja telpas, kuru kopējā platība 
39,7m2. 

Telpas tiek nodotas ar mērķi 
tās lietot biedrības funkciju veik-
šanai saskaņā ar biedrības reģistrē-
tajiem darbības mērķiem (kultūras 
attīstības veicināšana; mūsdienī-
gās mākslas attīstības veicināša-
na; elektroniskās mūzikas attīstī-
šana un popularizēšana; iespēju 
radīšana jauniešu iesaistīšanai kul-
tūras dzīvē, īpaši atbalstot iesais-
tīšanos tās veidošanā), telpas lie-
tot tā, lai nepasliktinātu to stāvokli.

Biedrībai ir pienākums neka-
vējoties nodot atpakaļ bezatlīdzī-
bas lietošanā piešķirtās telpas, ja 
tās netiek izmantotas paredzēta-
jam lietošanas mērķim, vai tiek iz-
beigts līgums par telpu nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā vai iestājas 
līgumā par telpu nodošanu  bezat-
līdzības lietošanā cits minētais ga-
dījums;

Biedrībai pienākums veikt ko-
munālo pakalpojumu (elektrība, 
ūdens un kanalizācija, apkure, sa-
dzīves atkritumi) maksu saistībā ar 
telpu lietošanu.

Par speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusa 
noteikšanu

Nolemj piešķirt speciālistam 
izīrējamas dzīvojamās telpas sta-
tusu Madonas novada pašvaldības 
īpašumā esošai dzīvojamai telpai – 
dzīvokļa īpašumam Ezera iela 6-7, 
Lazdona, Lazdonas pagasts, Ma-
donas novads.

Par Madonas novada 
pašvaldības noteikumu 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības noteikumus Nr. 4 
“Madonas novada pašvaldības īpa-
šumā, valdījumā esošās zemes iz-
nomāšanas un nomas līgumu ad-
ministrēšanas kārtība”, kas  stājas 
spēkā 2020. gada 1. februārī.

Noteikumu projekts izstrādāts 
ar mērķi noteikt Madonas novada 
pašvaldībai piekrītošo un piedero-
šo zemesgabalu iznomāšanas kār-
tību, zemesgabalu nomas līgumu 
termiņus un zemesgabalu nomas 
līgumu administrēšanas kārtību.

Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 5 ”Fi-
nanšu līdzekļu vai mantas dāvinā-
jumu (ziedojumu) pieņemšanas 
un izlietošanas kārtība Madonas 
novada pašvaldības iestādēs”, kas 
stājas spēkā 2020. gada 1. februārī.

Noteikumu projekts izstrādāts 
ar mērķi noteikt ārējo normatīvo 
aktu regulējuma vienādu piemēro-
šanas kārtību visās Madonas no-
vada pašvaldības iestādēs dāvanu, 
dāvinājumu (ziedojumu) pieņem-
šanai un pārzināšanai, kas veicinā-
tu atbalsta saņemšanu pašvaldības 
administratīvo resursu, materiā-
li tehniskās bāzes pilnveidošanai 
un uzlabošanai, infrastruktūras 
sakārtošanai, kultūras, izglītības, 
drošības, sporta, vides aizsardzī-
bas, veselības aizsardzības, soci-

ālās palīdzības, sociālo pakalpoju-
mu u.c. pakalpojumu un pasākumu 
nodrošināšanai; noteikt dāvināju-
mu (ziedojumu), pārvaldīšanas un 
izlietošanas kārtību;  nodrošināt 
likumīgu dāvinājumu (ziedojumu) 
izmantošanu. 

Par grozījumiem amata 
vienību sarakstos

Nolemj veikt sekojošus grozī-
jumus Madonas novada pašvaldī-
bas domes 30.12.2020. lēmumā Nr. 
564 „Par Madonas novada pašval-
dības pagastu pārvalžu, Madonas 
pilsētas un to iestāžu un Madonas 
novada pašvaldības administrāci-
jas amata vienību sarakstu apstip-
rināšanu”:

Dzelzavas pagasta pārval-
des amata vienību sarakstā ar 
01.01.2021.:

Dzelzavas speciālā pamatsko-
lā:

– grozīt amata vienībai ārsts, 
profesijas kods 2211 01, 0,3 ama-
ta vienības, mēnešalgas likmi no 
950 uz 1 489 eiro;

– grozīt amata vienībai med-
māsa, profesijas kods 2221 34, 1 
amata vienība, mēnešalgas likmi 
no 629 uz 985 eiro;

 – grozīt amata vienībai masā-
žas māsa – medmāsa, profesijas 
kods 2221 34, 2221 13, 0,4 amata 
vienības, mēnešalgas likmi no 604 
uz 926 eiro;

– grozīt amata vienībai nakts-
aukle, profesijas kods 5311 01, 2,6 
amata vienības, mēnešalgas likmi 
no 500 uz 510 eiro;

– grozīt amata vienībai pavārs, 
profesijas kods 3434 01, 1 amata 
vienība, mēnešalgas likmi no 510 
uz 515 eiro;

– grozīt amata vienībai lietve-
dis, profesijas kods 3341 04, 0,5 
amata vienības, mēnešalgas likmi 
no 516 uz 530 eiro;

– grozīt amata vienībai fizio-

terapeits, profesijas kods 2264 02, 
0,4 amata vienības, mēnešalgas 
likmi no 714 uz 1 311 eiro.

Apstiprinātajā Madonas Valsts 
ģimnāzijas amata vienību sa-
rakstā: apkopējs, profesijas kods 
911201, no 4,5 uz 7 amatu vienī-
bām, ar amatalgas likmi no 500 ei-
ro mēnesī ar 01.02.2021.;

Apstiprinātajā Madonas Bērnu 
un jaunatnes sporta skolas ama-
ta vienību sarakstā: profesionālās 
ievirzes skolotājs, profesijas kods 
232002, no 5,2 uz 6,7 amatu vienī-
bām, ar amatalgas likmi no 790 ei-
ro mēnesī ar 01.01.2021.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projektam

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt aiz-
ņēmuma ņemšanu 1 808 873,92 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 gadiem 
Eiropas Savienības fonda projekta 
“Industriālās zonas, biznesa attīstī-
bas centra un uzņēmējdarbības in-
frastruktūras izveide Madonas no-
vadā” objekta “Tipogrāfijas ēkas 
pārbūve par Madonas biznesa at-
tīstības centru” īstenošanai. Aiz-
ņēmumu izņemt vidējā termiņā un 
apgūt 2021. un 2022. gadā un tā at-
maksu garantēt ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu.

Sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu  
var iepazīties 

www.madona.lv vai  
klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā
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Atgādinām, ka ar 01.01.2019. 
stājušies spēkā Madonas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 13 “Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 2011. 
gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada pašvaldībā””, 
kas paredz 7 uzņēmēju – 
nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijas, kurām 
ir tiesības saņemt nodokļa 
atvieglojumus:

1. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona par 
īpašumā esošām vai nomātām 
ēkām (telpu grupām), ja tās tiek 
izmantotas saimnieciskās darbī-
bas veikšanai un noslēgtajā no-
mas līgumā ir atrunāts, ka nom-
nieks sedz nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumus, un izpildās 
viens no zemāk minētajiem nosa-
cījumiem – 50% apmērā no ēkas 
(vai daļas) nodokļa summas:

� ja juridiska persona veic 
komercdarbību un reģistrēta Ko-

mercreģistrā mazāk par 3 gadiem, 
un izveidotas ne mazāk kā 3 pa-
stāvīgās darbavietas, (t.i. darba lī-
gumi uz šīm darbavietām noslēgti 
uz nenoteiktu laiku, turpmāk tek-
stā – pastāvīgās darbavietas);

� ja fiziska persona Valsts 
ieņēmumu dienestā reģistrējusies 
kā nodokļu maksātājs – saimnie-
ciskās darbības veicējs mazāk par 
3 gadiem, un izveidotas ne mazāk 
kā 3 pastāvīgās darbavietas.

2. Madonas novadā reģistrē-
ta fiziska vai juridiska persona, 
kuras īpašumā ir rūpnieciskās ra-
žošanas ēkas, ja tajās notiek pa-
matražošana un izpildās zemāk 
minētie nosacījumi – 50% apmē-
rā no ēkas nodokļa summas:

� Madonas novadā reģistrē-
ta fiziska vai juridiska persona vai 
tās struktūrvienība, kura darbojas 
Madonas novadā un kuras darbī-
bas veids saskaņā ar Eiropas Sa-
vienības saimniecisko darbību 
statistiskās klasifikācijas NACE 
2. redakciju ir “Apstrādes rūpnie-
cība” (C sadaļa);

� investēti līdzekļi ražošanā 
iepriekšējā taksācijas gadā tādā 

apmērā, kas nav mazāks par uz-
ņēmuma grāmatvedības politikā 
noteikto.

3. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona, ku-
ras īpašumā ir ēkas, kuru statuss ir 
viesnīcas un sabiedriskās ēdinā-
šanas ēkas, ja izpildās zemāk mi-
nētie nosacījumi – 25% apmērā no 
ēkas nodokļa summas:

�	 tiek	 sniegti	 izmitināšanas	
vai	 sabiedriskās ēdināšanas pa-
kalpojumi;

� persona vai uzņēmums ir 
reģistrēts vismaz 2 informācijas 
nesējos kā tūrisma	 pakalpojumu	
sniedzējs	(t.sk.	pašvaldības).

4. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona par 
jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, 
kas tiek izmantota saimniecis-
kās darbības veikšanai (izņemot 
azartspēļu organizēšanu, vairum-
tirdzniecību, mazumtirdzniecī-
bu, telpu iznomāšanu) – 90% ap-
mērā no ēkas nodokļa summas 
pirmajā gadā pēc ēkas nodošanas 
ekspluatācijā.

5. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona par 

ēkām, kas tiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai, ja 
tiek uzlabota ēku energoefektivi-
tāte – 50% apmērā no ēkas nodok-
ļa summas pirmajā gadā pēc būv-
darbu pabeigšanas.

6. Madonas novadā reģistrēta 
juridiska persona, kura iepriekšē-
jā taksācijas gadā nodrošinājusi:

� 20 – 49 pastāvīgas darba-
vietas – 25% apmērā no ēkas no-
dokļa summas;

� 50 un vairāk pastāvīgas 
darbavietas – 50%	 apmērā	 no	
ēkas	nodokļa	summas.

7. Madonas novadā reģistrē-
ta fiziska vai juridiska persona 
par īpašumā esošām vai nomā-
tām ēkām (telpu grupām) – 50% 
apmērā no ēkas nodokļa summas, 
ja izpildās zemāk minētie nosacī-
jumi:

� uzņēmums darbojas Infor-
mācijas un komunikāciju tehnolo-
ģiju nozarē;

� izveidotas ne mazāk kā 3 
pastāvīgās darbavietas.

Nodokļa atvieglojumi ne-
tiek summēti un netiek piemēroti 
vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tiesī-

bas saņemt nodokļa atviegloju-
mus pēc vairākiem punktiem, tiek 
piemērota lielākā no atlaidēm. Lai 
nodokļa atvieglojumu saņemtu 
par visu taksācijas gadu, iesnie-
gums Madonas novada pašval-
dībā jāiesniedz līdz 31. martam. 
Noteiktos nodokļa atvieglojumus 
piemēro, ja uzņēmumam nav paš-
valdības budžetā ieskaitāmo no-
dokļu parādu vai nomas maksas 
parādu par nomāto pašvaldības 
īpašumu.

Ar pilnu saistošo noteikumu 
Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu noteikša-
nu Madonas novada pašvaldībā” 
tekstu un dokumentiem, kādi ne-
kustamā īpašuma nodokļu mak-
sātājiem jāiesniedz, var iepazī-
ties Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā www.madona.lv sada-
ļā “Pašvaldības saistošie notei-
kumi”. 

Informāciju sagatavoja  
ILZE VOGINA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja

Aicinām Madonas novada uzņēmējus izmantot 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus

Jaunumi LIAA Madonas biznesa inkubatorā
LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā tuvojas jauno 
dalībnieku uzņemšana. Jauno 
uzņēmēju un ideju autoru 
pieteikumu pieņemšana sākas 
jau 2021. gada 1. martā un 
turpināsies līdz 22. martam. 
Tādēļ uzrunājam jaunos 
uzņēmējus un biznesa ideju 
autorus Madonas, Cesvaines, 
Lubānas, Ērgļu, Varakļānu, 
Gulbenes, Jēkabpils, Aknīstes, 
Pļaviņu, Krustpils novadā, vai 
uzņēmējus, kuri plāno savu 
biznesu veidot šajā reģionā, 
apmeklēt LIAA Madonas 
biznesa inkubatora organizētos 
pasākumus iepazīties ar 
atbalsta programmām. 

Pirmsinkubācija – 6 mēne-
šu programma piemērota bizne-
sa ideju autoriem un jaundibinā-
tiem komersantiem. Dalība ir bez 
maksas. Līdzfinansējums no da-
lībniekiem nav nepieciešams.

Programmas atbalsts: sākot-
nējais biznesa idejas novērtē-
jums; individuālas konsultācijas; 
Biznesa skolas apmācības – trīs 
dienas biznesa pamatu apguvei 
pieredzējušu pasniedzēju vadī-
bā; PINK skola – nodarbību cikls 
biznesa idejas modeļa pilnveidei 
kopā ar biznesa inkubatora ko-
mandu; koprades telpa un biroja 
aprīkojums; uzņēmējdarbības vi-
des iepazīšana – uzņēmēju piere-
dzes stāsti un vizītes; dalība Lat-
vijas lielākajā jauno uzņēmēju 
kopienā.

Inkubācija – Inkubācijas at-
balsts paredzēts uzņēmumiem, 
kuri reģistrēti Latvijas Repub-
likas Komercreģistrā ne ilgāk 
par 3 (trīs) gadiem. Inkubāci-
jas dalībnieku un biznesa inku-
batora kopīgais uzdevums ir at-
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tīstīt produktus/pakalpojumus, 
kā arī palielināt dalībnieku re-
sursus un zināšanas, lai nākot-
nē inkubācijas atbalstu saņēmu-
šais komersants kļūtu par globāli 
konkurētspējīgu un eksportējošu 
uzņēmumu.

Programmas atbalsts: nozares 
ekspertu un mentoru konsultāci-
jas; padziļinātas apmācības un se-
mināri; koprades telpa un biroja 
aprīkojums; dalība Latvijas lielā-
kajā jauno uzņēmēju kopienā; 5% 
līdzfinansējums dažādiem pakal-
pojumiem un iekārtām; 30% līdz-
finansējums izejmateriālu un iz-
ejvielu iegādei; bezmaksas dalība 
LIAA biznesa inkubatoru kopīgā 
stendā nozaru izstādēs, pop-up 

stendos u.c. pasākumos.
Saistībā ar jauno dalībnieku 

uzņemšanu inkubatorā, plāno-
ti arī vairāki tiešsaistes pasāku-
mi, kuru laikā varēs iepazīties ar 
LIAA Madonas biznesa inkuba-
tora dalībniekiem, darbiniekiem 
un noskaidrot interesējošos jau-
tājumus.

Pieteikšanās visiem pasāku-
miem, rakstot uz e-pastu: mado-
na@liaa.gov.lv (sūtiet interesējo-
šā pasākuma nosaukumu, savu 
vārdu un uzvārdu, kā arī e-pas-
ta adresi).

19.02.  plkst. 12.00–14.00 
Visi interesenti tiek aicināti uz 
tiešsaistes formāta INFO stundu 
“Pusdienu kafija ar INK’u”. Ma-

donas biznesa inkubators aicina: 
“Paņem kafijas krūzi, ieslēdz da-
toru un mēs Tev pastāstīsim par 
LIAA biznesa inkubatoru piedā-
vātajām iespējām uzņēmējdarbī-
bas atbalstam!” Jums būs iespē-
ja virtuāli tikties un aprunāties 
ar tiem jaunajiem Madonas re-
ģiona uzņēmējiem, kuri jau sa-
ņem LIAA atbalstu, kā arī dzir-
dēt detalizētu prezentāciju par 
pirmsinkubācijas un inkubāci-
jas programmām un pieteikšanās 
procedūru abām programmām.

24.02. plkst. 15.00–18.00 
Tiešsaistes svinīgā LIAA Mado-
nas biznesa inkubatora atbalsta 
vienības Gulbenē atklāšana. Tie, 
kuri pieslēgsies pasākumam va-

rēs apskatīt jaunās telpas, iepazī-
ties ar darbiniekiem, uzzināt par 
iespējām, ko jaunajiem uzņēmē-
jiem piedāvās šī atbalsta vienība. 

Pasākumā uzstāsies arī pār-
stāvji no Gulbenes novada pašval-
dības, LIAA biznesa inkubatoru 
departamenta, kā arī Gulbenes no-
vada uzņēmēji, kuri dalīsies savos 
pieredzes stāstos. Jaunā uzņēmēja 
Egija Kleismete stāstīs par skaisto 
bērnu preču zīmolu “Cibric”, bet 
jau pieredzējušais uzņēmējs Ed-
gars Birže SIA “Leff” dalīsies sa-
vā uzņēmēja stāsta par plūdlīniju 
parketa grīdu zīmolu “Quite”.

Pēc prezentācijām moderē-
ta diskusija par uzņēmējdarbības 
vidi Gulbenē un LIAA biznesa in-
kubatoru sniegtajām iespējām.

25.02. plkst 16.00–18.00 
Tiešsaistes pasākums “Video tūre 
LIAA Madonas biznes inkubato-
ra uzņēmumos”. Pasākums notiek 
Vidzemes plānošanas reģiona or-
ganizētās “Vidzemes inovāciju 
nedēļas” ietvaros. 

Pasākuma laikā virtuāli vie-
sosimies pie trim LIAA Madonas 
biznesa inkubatora uzņēmējiem 
viņu ražotnēs. Šie trīs uzņēmē-
ji pēdējā pus gada laikā strādāju-
ši ciešā sadarbībā ar zinātniekiem 
un ar LIAA vaučeru programmas 
atbalstu radījuši jaunus inovatī-
vus produktus. 

Pasākuma noslēgumā uzstā-
sies arī LIAA darbinieki no Biz-
nesa inkubatoru departamenta un 
Inovatīvas uzņēmējdarbības at-
tīstības nodaļas, lai stāstītu par 
iespējām, ko tie piedāvā.

Informāciju sagatavoja  
ANETE URKA, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora  

vecākā projektu vadītāja



6 Madonas Novada Vēstnesis 
            2021. gada februāris Budžets

Janvāra nogalē ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
lēmumu apstiprināts Madonas 
novada pašvaldības 2021. gada 
budžets. Novada pamatbudžets 
2021. gadam ieņēmumos ir 
apstiprināts 25 162 984 eiro, 
bet izdevumos – 27 242 399 
eiro. Salīdzinot ar 2020. 
gada sākumu, ieņēmumi 
samazinājušies par 905 041 
eiro, bet izdevumi pieauguši par 
1 174 374 eiro. Naudas līdzekļu 
un noguldījumu atlikums 
gada sākumā – 6 519 718 
eiro. Atlikuma palielinājums 
salīdzinot ar 2020. gada 
sākumu ir 641 474 eiro.

Šis gads iezīmējas ar budže-
ta ieņēmumu samazinājumu, sa-
līdzinot ar 2020. gada sākumu. 
Iemesls tam – par 5% ir samazinā-
jusies valdības piešķirtā iedzīvotā-
ju ienākuma nodokļa daļa pašval-
dībām, līdz ar to būtiski samazinot 
arī Madonas novada budžetu. Sa-
mazinājušies ir arī ieņēmumi no 
maksas pakalpojumu sniegšanas. 
Turklāt, sākot ar 2021. gadu ir pie-
audzis Latvijā noteiktais minimā-
lās algas apmērs, kas būtiski palie-
lina novada izdevumus. Līdz ar to 
rodas nepieciešamība ieņēmumu 
samazinājumu un izdevumu pa-
lielinājumu segt no Madonas no-
vada budžeta atlikuma. 

Brīdī, kad visā valstī pašvaldī-
bu kopējie budžeti tiek būtiski sa-
mazināti, esam raduši risinājumu 
tam, lai pēc iespējas pasargātu ies-
tāžu darbiniekus un mazaizsargā-
tākās iedzīvotāju grupas, nodroši-
not finansējumu gan pašvaldības 
iestādēm, kas sniedz iedzīvotājiem 
nepieciešamos pakalpojumus, gan 
sociālajiem pakalpojumiem, kam 
atvēlēts lielākais finansējuma ap-
joms Madonas novada pastāvēša-
nas vēsturē. Tas ietver audzēkņu 
bezmaksas ēdināšanu no bērnu-
dārza līdzi pat vidusskolas pēdē-
jai klasei un atbalstu pārtikas pa-
kas vai naudas pārskaitījuma veidā 
attālinātā mācību procesa laikā. 
Pozitīvo rezultātu no minimālās 
algas un GMI paaugstinājuma sa-
jutīs liels skaits Madonas novada 
mājsaimniecību. Covid-19 infek-
cijas slimības izplatības mazinā-
šanas pasākumiem un aktivitātēm 
šā gada budžetā plānoti ap 100 000 
eiro. 

2021. gada budžetā esam sa-
glabājuši arī visu iespējamo atbal-
stu uzņēmējiem – gan tiem, kas 
tikai sāk savu biznesu, gan tiem, 
kas biznesā ir jau gadu desmitiem. 
Kaut arī šajā gadā kultūras un 
sporta pasākumu apjoms, iespē-
jams, būs mazāks, nekā esam ie-
raduši, arī šīm aktivitātēm budžetā 
atvēlēts finansējums. Atbalsts plā-
nots arī novada nevalstisko orga-
nizāciju darbībai. 

Apzināmies, ka dzīvojam ne-
noteiktības laikā un daudzām si-
tuācijām jāpiemērojas atbilsto-
ši izmaiņām, kuras mums nosaka 
ārējie apstākļi. Neraugoties uz to, 
Madonas novada pašvaldībai ir iz-
devies izveidot sabalansētu budže-
tu. Apzinoties un prognozējot sa-
režģīto situāciju, pašvaldība jau 
2020. gadā ekonomēja līdzekļus, 
kas ļāva izveidot atlikumu 3,8 mil-

joni eiro apmērā – vienu no lielā-
kajiem valstī. Laikā, kad vairākas 
pašvaldības budžeta sabalansē-
šanai ir spiestas ņemt kredītus, 2 
miljonus eiro no uzkrājuma va-
ram novirzīt pašvaldības pamat-
funkciju nodrošināšanai. Alterna-
tīva būtu slēgt iestādes, samazināt 
darbinieku skaitu un darbinie-
ku atalgojumu, kas uz pandēmi-
jas radītā sarežģītā sociālekono-
miskā fona būtu smags trieciens 
mūsu sabiedrībai. Mums šāda iz-
vēle nav jāveic. Gluži otrādi, vēl 
1,7 miljonus eiro no uzkrātajiem 
līdzekļiem varam novirzīt investī-
ciju projektu īstenošanai visā no-
vadā. 

Šis ir solidaritātes budžets. 
Tajā ievērtētas katras sabiedrības 
grupas intereses un vajadzības, 
kā arī ielikts labs pamats Mado-
nas novada, šogad jau teritoriāli 
un iedzīvotājus skaita ziņā – lie-
lāka, turpmākai attīstībai.     

Detalizēts budžeta izklāsts 
Madonas novada pašvaldības 

budžets izstrādāts saskaņā ar spē-
kā esošo likumdošanu par budže-
tu un finanšu vadību, likumu “Par 
pašvaldību budžetiem”, 
likumu “Par pašval-
dībām”, MK notei-
kumiem, kas izdo-
ti saskaņā ar šiem 
likumiem. 

Budžeta vei-
došanas principi, 
neraugoties uz bu-
džeta ieņēmumu sa-
mazinājumu, ir sagla-
bājušies nemainīgi – no 
budžeta tiek finansēta iestāde, ak-
tivitāte, projekts. Katrai iestādei, 
atbilstoši apstiprinātajam amatu 
vienību sarakstam, aprēķināts dar-
ba algas fonds, paredzēti līdzek-
ļi izdevumu segšanai par apkuri, 
elektrību, ūdeni un kanalizāciju, 
skolēnu pārvadājumiem, degvie-
las iegādei, produktu iegādei sko-
lēnu un PII audzēkņu ēdināšanai, 
1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai, at-
kritumu izvešanai un utilizēšanai. 

Papildus valsts finansējumam 
pašvaldība ir ieplānojusi trūkstošo 
finansējumu gan mūzikas, māks-
las skolu, Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas, Bērnu un jauniešu 
centra pedagogu, gan vispārizglī-
tojošo skolu pedagogu atalgoju-
mam 8 mēnešiem – 1 230 886 eiro.

Visiem skolēniem no 1. līdz 
12. klasei paredzētas brīvpus-
dienas: 5.–12. klašu skolēniem 
no pašvaldības budžeta 0.71 eiro 
dienā produktu iegādei, pirmajiem 
pieciem mēnešiem – 90 691 eiro, 
1.–4. klašu skolēnu ēdināšanai 
pusi finansējuma piešķir valsts – 
51 939 eiro un pusi pašvaldība – 
51 939 eiro.

Plānots finansējums no paš-
valdības budžeta pirmsskolas iz-
glītības iestāžu audzēkņu ēdināša-
nai – produktu iegādei 1,32 eiro 
par vienu apmeklējuma dienu vai 
1,57 eiro par vienu diennakti. Pir-
majiem 8 mēnešiem PII audzēkņu 
ēdināšanai paredzēti 189 727 eiro. 

Skolu un pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņu ēdināša-
nai budžetā ir noteikta arī rezerve 
212 293 eiro apmērā gada pēdē-

jiem 4 mēnešiem).
Lai arī attālināto mācību dēļ ir 

samazinājies skolēnu pārvadāju-
mu skaits novadā, līdzīgi kā citus 
gadus, pašvaldība ieplānojusi sko-
lēnu braucienu apmaksu uz izglītī-
bas iestādēm. 

Šogad pašvaldība paredzējusi 
arī līdzekļus 119 415 eiro apmērā 
izdevumu segšanai, kas radušies 
saistībā ar COVID-19 pandēmijas 
izraisīto situāciju valstī.

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

Ieņēmumi
Pašvaldības pamatbudžeta ie-

ņēmumus veido nodokļu ieņēmu-
mi – iedzīvotāju ienākuma nodok-
lis, nekustamā īpašuma nodoklis, 
azartspēļu nodoklis; nenodokļu 
ieņēmumi – valsts un pašvaldību 
nodevas, naudas sodi un sankcijas, 
ieņēmumi no depozītiem un kontu 
atlikumiem un citi nenodokļu ie-
ņēmumi; transfertu ieņēmumi jeb 
maksājumi no valsts un pašvaldī-

bu budžetiem un budžeta 
iestāžu ieņēmumi.

Ieņēmumi no no-
dokļiem kopumā 
plānoti 11 823 491 
eiro jeb 46.99% no 
ieņēmumu kopap-
joma. 

Ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienāku-

ma nodokļa plānoti 
10 573 284 eiro. Salīdzinot 

ar pagājušā gada sākumu, tas ir par 
480 990 eiro mazāk. Plānotie ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa ieņē-
mumi 2021. gadā ir 42.06% no ie-
ņēmumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpa-
šuma nodokļa plānoti 1 230 207 
eiro jeb par 5 416 eiro mazāk nekā 
bija paredzēts 2020. gada sākotnē-
jā plānā.

Ieņēmumi no azartspēļu no-
dokļa 2021. gadā plānoti 20 000 
eiro apmērā jeb par 2 000 eiro vai-
rāk nekā 2020. gada sākumā.

2021. gada budžetā nenodokļu 
ieņēmumus plānots iekasēt 32 241 
eiro apmērā, tajā skaitā valsts un 
pašvaldību nodevas 14 255 ei-
ro apmērā, procentu ieņēmumus 
par kontu atlikumiem 2 331 eiro 
apmērā, naudas sodus un sankci-
jas 2 000 eiro apmērā, pārējos ne-
nodokļu ieņēmumus – 13 655 ei-
ro apmērā.

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, telpu nomas, 
maksas par komunālajiem pakal-
pojumiem un citi pašu ieņēmumi. 
Tie plānoti 1 008 825 eiro apmē-
rā jeb 4.01% no ieņēmumu kopap-
joma.

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā liels īpatsvars ir no valsts bu-
džeta un citu pašvaldību budže-
tiem saņemtajiem maksājumiem 
(transfertu ieņēmumiem), tie plā-
noti 6 016 131 eiro jeb 23,9% no 
ieņēmumu kopapjoma. 

Lai radītu pašvaldībām līdzī-
gas iespējas ar likumu noteikto 
funkciju izpildei, ņemot vērā to 

sociālekonomiskās atšķirības, no-
tiek pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šana, lai veicinātu pašvaldību ini-
ciatīvu un patstāvību savu finanšu 
resursu veidošanā un nodrošinā-
tu pašvaldību finansiālās darbī-
bas aizsardzību. Šis process tiek 
nodrošināts ar pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda (PFIF) starp-
niecību. Madonas novada pašval-
dība 2021. gadā saņems dotāciju 
no PFIF 6 282 296 eiro apmērā.

Ieņēmumi no valsts budžeta 
mērķdotācijām izglītībā plānoti:

� Dzelzavas internātpamat-
skolai – 578 523 eiro pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām, kā arī internāt-
pamatskolas uzturēšanas izmak-
sām;

� Pamatizglītības, vispārē-
jās vidējās izglītības daļējai pe-
dagogu darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām – 2 320 432 eiro;

� Interešu izglītības prog-
rammu daļējai pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām – 127 858 eiro;

� Bērnu no 5 gadu vecuma 
izglītošanā – 419 592 eiro apmērā 
pirmskolas izglītības pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un so-
ciālajām iemaksām.

Mērķdotācijas pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām, 
saskaņā ar likuma “Par valsts bu-
džetu” pielikumiem, ieplānotas 
laika periodam no 1. janvāra līdz 
31. augustam.

Plānots, ka pašvaldība 2021. 
gadā saņems mērķdotāciju asis-
tentu pakalpojumiem 156 000 ei-
ro, māksliniecisko kolektīvu darba 
samaksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
pirmajam pusgadam – 13 839 ei-
ro, mērķdotāciju literatūras un mā-
cību līdzekļu iegādei – 59 550 eiro, 
primārās veselības aprūpes pakal-
pojumu apmaksai – 24 849 eiro. 

Saskaņā ar pašvaldības noslēg-
tajiem līgumiem ar Latvijas Nacio-
nālo kultūras centru par profesio-
nālās ievirzes – mūzikas, mākslas, 
dejas – izglītības programmu fi-
nansēšanu, ministrija 2021. ga-
dam piešķir valsts budžeta finan-
sējumu pedagogu darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 56 766 eiro 
mākslas programmai un 354 084 
eiro mūzikas programmai.

Saskaņā ar noslēgto līgumu, Iz-
glītības un zinātnes ministrija pie-
šķir pašvaldībai no valsts budžeta 
līdzekļus kopsummā 244 008 ei-
ro, lai nodrošinātu profesionālās 
ievirzes sporta izglītības program-
mu īstenošanu 2021. gadā.

Ieņēmumi pašvaldības budže-
tā no citām pašvaldībām izglītības 
funkciju nodrošināšanai plānoti 
350 000 eiro, bet par sniegtajiem 
sociālās palīdzības iestāžu pakal-
pojumiem – 7 000 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi līgumu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
par  pasākuma “Algoti pagaidu sa-
biedriskie darbi” īstenošanu, kam 
tiks atvēlēts finansējums 117 000 
eiro.

1.–4. klases skolēnu ēdināša-

nai pirmajiem 5 mēnešiem plānots 
saņemt no valsts budžeta 51 939 
eiro.

Pašvaldība saņems valsts 
mērķdotāciju pašvaldību autoceļu 
un ielu uzturēšanai 1 062 041 eiro.

Salīdzinot ar 2020. gada sāku-
mu, palielinājušies prognozētie ie-
ņēmumi no azartspēļu nodokļa par 
2 000 eiro, mērķdotācijas no valsts 
budžeta – par 344 216 eiro.

Samazinājušies plānotie ie-
ņēmumi no iedzīvotāju ienāku-
ma nodokļa par 480 990 eiro, ne-
kustamā īpašuma nodokļa – par 
5 416 eiro, transfertiem no citām 
pašvaldībām – par 50 000 eiro, ie-
ņēmumiem no maksas pakalpoju-
miem – par 244 568 eiro, dotācija 
no pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas fonda – par 458 074 eiro 
un nenodokļu ieņēmumiem – par 
12 209 eiro.

Izdevumi
Izpildvaras funkciju nodro-

šināšanai plānots finansējums 
2 937 965 eiro apmērā, tajā skaitā 
aizņēmumu procentu nomaksai  – 
58 221 eiro, kredītu apkalpošanas 
izdevumiem – 57 895 eiro. Aizņē-
mumi nepieciešami ES struktūr-
fondu projektu realizācijai.

Ekonomiskajai darbībai pa-
redzēts finansējums 301 130 eiro 
apmērā. Šajos izdevumos ietilpst 
finansējums vispārējiem nodarbi-
nātības pasākumiem, lauksaim-
niecībai, tūrismam. Lai veicinā-
tu  iedzīvotāju nodarbinātību un 
nodrošinātu bezdarbnieku iesaisti 
algotajos pagaidu sabiedriskajos 
darbos, noslēgts līgums ar Nodar-
binātības Valsts aģentūru par algo-
tu pagaidu sabiedrisko darbu vie-
tu izveidi un finansējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai ieplānots 
finansējums 4 653 692 eiro ap-
mērā. Šo izdevumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 17.1%. Šajos 
izdevumos ietilpst finansējums 
mājokļu attīstībai, teritoriju attīs-
tībai un apsaimniekošanai, ūdens-
apgādei, ceļu uzturēšanai. In-
vestīciju projektu realizācijai ar 
budžeta grozījumiem no atlikuma 
uz gada sākumu tiks novirzīti pa-
pildus līdzekļi.

Veselības nozarei paredzē-
ti 170 662 eiro. Galvenokārt am-
bulatoro ārstniecības iestāžu dar-
bībai.

Atpūtai un kultūrai paredzē-
ti  izdevumi 2 544 947 eiro apjo-
mā. Šo izdevumu īpatsvars pašval-
dības budžetā ir 9.34%. Līdzekļi 
nodrošinās kultūras un sporta pa-
sākumu organizēšanu, bibliotēku, 
muzeju, kultūras namu darbību.

Izglītībai paredzēti 11 480 580 
eiro. Šo izdevumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 42.14%. Lī-
dzekļi tiks izlietoti pirmsskolas 
izglītības iestāžu, vispārējās izglī-
tības iestāžu, mūzikas un mākslas 
skolu, bērnu un jaunatnes sporta 
skolas, bērnu un jauniešu centra 
darbības nodrošināšanai, dažādu 
izglītības pasākumu organizēša-
nai, skolēnu pārvadājumiem, ēdi-
nāšanai. Šajā summā ietilps arī re-
zerves izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojumam no septembra līdz 
decembrim, kā arī līdzekļi audzēk-

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2021. gadam



Madonas Novada Vēstnesis  7 
                 2021. gada februāris  Budžets

ņu ēdināšanai otrajā pusgadā.  
Sociālajai aizsardzībai pare-

dzēti 3 522 202 eiro. Šo izdevu-
mu īpatsvars pašvaldības budžetā 
ir 12.94%. Tajā skaitā 789 946 ei-
ro ir sociālajiem pabalstiem pare-
dzētie līdzekļi.  

Finansēšanai (aizdevumu pa-
matsummu atmaksai) 2021. gadā 

ir paredzēti 1 630 553 eiro.
57% no kopējiem pamatbu-

džeta izdevumiem, 15 522 626 
eiro, paredzēts izlietot atalgoju-
mam un darba devēja valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām, ieskaitot rezervi peda-
gogu atalgojumiem no septembra, 
2 078 630 – komunālo pakalpo-

jumu apmaksai, degvielas un ku-
rināmā iegādei, 808 119 eiro no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem 
paredzēti produktu iegādei 1.–12. 
klašu skolēnu un pirmsskolas iz-
glītības iestāžu audzēkņu ēdināša-
nai (ieskaitot rezervi 2. pusgadam) 
un pansionātu iemītnieku ēdināša-
nai, 187 863 eiro – skolēnu pārva-

dājumiem. 
Ceļu un ielu uzturēšanas izde-

vumiem ieplānoti 417 993 eiro.
Ņemot vērā esošo situāci-

ju valstī, kas saistīta ar Covid-19 
pandēmiju, pašvaldība sniedz pa-
līdzību krīzes situācijā nonāku-
šajiem. Madonas novada pašval-
dības Sociālais dienests piešķir 

pabalstus ģimenēm un personām, 
ja saistībā ar ārkārtas situāciju tām 
ir iestājušies apstākļi, kurus tās sa-
viem spēkiem nespēj pārvarēt.

AGRIS LUNGEVIČS, 
Madonas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs

Vispārējiem  
valdības  
dienestiem

2 938 333

Kopā EUR

27 242 399

Teritoriju un 
mājokļu  

apsaimnie- 
košanai, vides 

aizsardzībai

4 653 992

Sociālajai 
aizsardzībai

3 522 202

Aizņēmumu 
atmaksai

1 630 553

Pārējie 
izdevumi

471 792
(tostarp, 
atbalsts 
uzņēmējdarbībai, 
tūrismam, 
veselībai)

Izglītībai

11 480 580

12.93%

10.79%

1.73%

42.14%

2021 / BUDŽETA IZDEVUMI

17.08%

Atpūtai, kultūrai, 
reliģijai, sportam

2 544 947

9.34%

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības budžets 2021. gadam

5.99%

 

Kopā EUR

2 544 947

Atbalsts 
sabiedriskajām 
organizācijām 
(biedrībām, NVO, 
baznīcas draudzēm)

57 805

Atbalsts 
sportistiem, 
komandām un sporta 
klubiem/balvas;  
sporta būvju un 
laukumu uzturēšana

129 940

SAB  
“Smeceres sils” 

198 831

Sporta pasākumiem

252 797
Muzejiem

260 897

Bibliotēkām

451 767

Kultūras 
namiem

899 738

Kultūras 
pasākumiem

293 172

ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS, RELIĢIJAIZDEVUMI  

11.52%

10.25%
9.93%

7.80%

5.12%

2.27%
17.75%

35.36%

 TERITORIJU UN MĀJOKĻU  
APSAIMNIEKOŠANA

IZDEVUMI  

Pagastu 
īpašumu 

uzturēšanas 
nodaļām

2 081 979

Ielu un ceļu 
uzturēšanai

1 062 041

Madonas 
Īpašumu 

uzturēšanas 
nodaļai

817 893

Pērējie teritoriju 
un mājokļu 
apsaimniekošanas 
darbi, vides 
aizsardzība

359 262

Teritoriju attīstībai

60 000

Projektēšanai

125 000

Mājokļu attīstībai

147 817

22.82%

17.57%

44.73%

2.69%

1.29%

7.72%

Kopā EUR

4 653 992

3.18%

 

IZGLĪTĪBAIZDEVUMI  

37.12%

12.57%

5.04%

5.39%

7.98%

24.89%9 pirmsskolas 
izglītības 

iestādēm un 
5 pirmsskolas 

izglītības 
grupām pie 

skolām

2 858 403

Pārējiem izglītības 
pasākumiem, 
savstarpējiem 
norēķiniem

916 082

Rezerve pedagogu 
algām IX-XII

618 886

13 vispār-
izglītojošajām 

izglītības 
iestādēm

4 261 077

3 interešu un 
prof.ievirzes 

izglītības 
iestādēm

1 443 157

Audzēkņu, skolēnu 
ēdināšanai

596 589

Skolēnu 
pārvadājumiem,  
māc. līdzekļu iegādei

207 863

Dzelzavas spec. 
pamatskolai

578 523

Kopā EUR

11 480 580

5.20%

1.81%

 

• Diakonijas centram “Baltā  
ūdensroze” – 102430

• Atbalsta/krīzes centram  
mātēm ar bērniem – 34627 

Kopā EUR

3 522 202

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBAIZDEVUMI  

16.38%

22.43%

35.77%

12%

5.95%

1.15%

1.28%

Novada iedzīvotāju 
uzturēšanās citu 
novadu sociālās 
aprūpes iestādēs

45 000

Sociālajai 
palīdzībai pagastos

40 526

Bērnu namam  
(Liezēres BJĀAC “Ozoli”)

177 585

Bāriņtiesai

209 506

Sociālās palīdzības 
dienesta darbības 
nodrošināšanai

422 620

Sociālās 
aprūpes 
centriem 

(pansionātiem)

1 259 962

Pašvaldības 
sociālajiem 
pabalstiem

789946

Sociālajai 
aprūpei un 

rehabilitācijai

577 057

Sociālajai 
aprūpei un 

rehabilitācijai

• Latvijas samariešu apvienībai – 234000
• Sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem  

bērniem ar fiziskiem traucējumiem – 50000 
• Asistenta pakalpojumiem invalīdiem – 156000

5.04%

 

2021 / BUDŽETA IEŅĒMUMI 

Kopā EUR

25 162 984

Iedzīvotāju 
ienākuma no-

doklis

10 573 284

Valsts budžeta 
transferti

11 941 427

Nekustamā 
īpašuma nodoklis

1 230 207

Azartspēļu  
nodoklis

20 000

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi

10 08 825

Pašvaldību  
budžeta transferti

357 000

42.02%

47.45%

4.89%

4.01%

1.42%

0.13%
Citi ieņēmumi 

(sodi, nodevas)

32 241
0.08%

 



Madonas novadā viena no tradīcijām ir atskats 
uz pagājušo gadu sportā un laureātu 
godināšana. 

Madonas bērnu un jaunatnes sporta skola 
(BJSS) savus laureātus ir noteikusi biatlonā, 
distanču slēpošanā, orientēšanās sportā, viegl-
atlētikā un BMX. Diemžēl, ņemot vērā epidemio-
loģisko situāciju un valstī noteikto aizliegumu ārkār-
tējās situācijas laikā rīkot gan sporta pasākumus, gan sacensības, 
arī pasākums “Sporta laureāts”, kas tradicionāli tika rīkots jaunā 
gada sākumā, šoreiz nenotika. Arī Madonas BJSS 2020. gada spor-
ta laureātu apbalvošana atlikta uz nenoteiktu laiku. Tomēr – lepo-
ties un priecāties par ikviena sportista panākumiem iepriekšējā se-
zonā ir vienmēr vēlami un atbalstoši.

Pievilcīgas uzņēmējdarbības 
vides attīstībai un novada 
uzņēmēju atbalstam, 
Madonas novada pašvaldība 
īsteno dažādus pasākumus, 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
projektus, grantu konkursus, 
kā arī nodrošina dažādu 
pakalpojumu pieejamību. 
Sakārtota uzņēmējdarbības 
vide un pieejamās atbalsta 
programmas ir uzņēmējiem 
būtiski pašvaldības atbalsta 
instrumenti. 2021. gadā 
Madonas novada pašvaldība 
īstenos 4 grantu konkursus 
novada uzņēmējiem, piešķirot 
līdzfinansējumu dažādām 
aktivitātēm.

Viens no šādiem atbalsta ins-
trumentiem ir Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums biz-
nesa projektu īstenošanai kon-
kursa “Madona var labāk!” ie-
tvaros – finansējums līdz 4000 
EUR vienam projektam uzņē-
mējdarbības uzsākšanai, attīs-
tībai, darbības jomas pilnveido-
šanai vai pārprofilēšanai, jaunu 
produktu un pakalpojumu vei-
došanai, konkurētspējas veici-
nāšanai. Līdz šim “Madona var 
labāk!” grantu ir saņēmuši 124 
uzņēmumi 319 561 EUR apmērā.

Kopš 2016. gada Madonas no-
vada pašvaldībā īsteno “Uzņē-
mēju sadarbības projektu kon-
kursu”, tā ietvaros piešķirot 
līdzfinansējumu līdz 1000 EUR 
uzņēmēju kopīgām mārketinga 
aktivitātēm, sadarbībai pētniecī-
bā un inovācijās ar zinātniskajām 
institūcijām, kopīgām aktivitātēm 
noieta tirgu paplašināšanai un jau-
nu noieta tirgu apgūšanai. Kon-
kursa ietvaros piešķirts pašvaldī-

Pašvaldības grantu konkursi 
uzņēmējiem 2021. gadā

Sportists Sporta veids Treneris

Sabīne Grudule Biatlons Rolands Pužulis

Patrīcija Keita Kolna Biatlons Rolands Pužulis

Dārta Ruļuka Biatlons Rolands Pužulis

Martins Arama Biatlons Una Arama

Rainers Upenieks Biatlons Aira Bērziņa

Everts Bekasovs Biatlons Aira Bērziņa

Bruno Bīrītis Biatlons Aira Bērziņa

Armands Zālītis Biatlons Arnis Šmugais

Madara Veckalniņa Biatlons, distanču 
slēpošana

Dainis Vuškāns,  
Una Arama

Līva Šahno Biatlons, distanču 
slēpošana

Dainis Vuškāns,  
Una Arama

Niks Saulītis Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Ilvars Bisenieks Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Lauris Kaparkalējs Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Katrīna Bērziņa Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Linda Kaparkalēja Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Ginters Bērziņš Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Gustavs Sināts Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Silvestrs Švauksts Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Lauma Vīgante Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Lāsma Marta Beķere Distanču slēpošana Agnese Caune

Helēna Roštoka Distanču slēpošana Agnese Caune

Alise Plāte Distanču slēpošana Agnese Caune

Ritvars Ļepeškins Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Mārtiņš Dzenītis  Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Dāvis Vintišs   Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Anete Strauta Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks, Juris Švarcs

Uģis Roberts Beķeris  Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Elīza Madsena    Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Anete Vintiša Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Laura Dūma Vieglatlētika Anita Krauklīte

Reinis Rivsenieks Vieglatlētika Anita Krauklīte

Ērika Līna Rivseniece Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis

Luīze Barkāne Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis

Daniela Keite Lielupe Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis,  
Anita Krauklīte

Nikola Inuss Vieglatlētika Anita Krauklīte,  
Aleksandrs Krauklītis

Undīne Baškevica Vieglatlētika Anita Krauklīte,  
Aleksandrs Krauklītis

Nils Kornejs BMX Vents Štrombergs

Treneri
Treneris Sporta veids

Rolands Pužulis Biatlons

Una Arama Biatlons

Aira Bērziņa Biatlons

Arnis Šmugais Biatlons

Dainis Vuškāns Distanču slēpošana

Agnese Caune Distanču slēpošana

Gunārs Ikaunieks Orientēšanās sports

Juris Švarcs Orientēšanās sports

Anita Krauklīte Vieglatlētika

Aleksandrs Krauklītis Vieglatlētika

Vents Štrombergs BMX

Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas 
“Sporta laureāts 2020”
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Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļa šogad 
ir iecerējusi sagatavot 
informatīvu stendu par bijušo 
PSRS Mārcienas armijas 
bāzi. Stendu plānots novietot 
Mārcienā pie tautas nama.

Sadarbība ar Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzeja un 
Mārcienas pagasta pārvaldes spe-
ciālistiem esam apkopojuši vēs-
turisko liecību faktus, bet intere-
santa stāsta izveidošanai, mums 
pietrūkst vizuālā materiāla. 

Lūdzam atsaukties jebkuru 
iedzīvotāju, ja privātajos krāju-
mos ir saglabājušās uzskatāmas 
liecības (priekšmeti, piemiņas 
lietas, dokumenti, fotogrāfijas), 
kas saistītas ar PSRS laikiem 
Mārcienā vai militāro bāzi. Tie 
var būt jebkāda veida notikumi 
Mārcienā vai arī ārpus tās, ku-
rā iesaistījušies armijas cilvēki, 
vai notikumi saistīti ar armijas 
dzīvi. Piemēram, attēli vai doku-
menti par vietām, kuras tika iz-
nīcinātas armijas bāzes izveides 
vajadzībām; armijas  bāzes būv-
niecība vai ceļa būvēšana uz plā-

Meklējam vizuālas liecības par 
bijušo PSRS Mārcienas armijas bāzi

noto raķešu palaišanas laukumu 
Gaiziņkalnā; armijas dienesta no-
tikumi, militārās bāzes pamešana 
deviņdesmitajos gados u.c.  Sais-
tošas ir arī  fotogrāfijas ar Mār-
cienas armijas pilsētiņas ikdienas 
notikumiem: skolu, veikalu, kul-
tūras dzīvi, privātu sadzīvi, radu 
saitēm, ģimeņu draudzību, mā-
jokli u.c. Interesē laika periods 
no 1950. līdz 1994. gadam, kad 

padomju armija Mārcienu atstāja. 
Piedāvātie uzskates materiāli 

tiks pārfotografēti, un tūlītēji at-
griezti to īpašniekiem. 

Kontaktpersona: SANITA SOMA, 
Madonas novada pašvaldības 

tūrisma darba organizatore,  
tel. 29130437,  

e-pasts: sanita.soma@ 
madona.lv. 

bas grants 23 projektu īstenošanai, 
kā rezultātā atbalstu saņēmuši 69 
uzņēmumi Ņemot vērā faktu, ka 
2020. gadā pieteikumu skaits šim 
atbalsta veidam divkāršojās, 2021. 
gadā kopējais finansējums “Uzņē-
mēju sadarbības projektu konkur-
sa” ietvaros ir palielināts. 

Sakārtotai un efektīvai uz-
ņēmuma vadības sistēmai ir iz-
šķiroša nozīme uzņēmuma at-
tīstībā, tā apliecina atbilstošu 
attīstības politiku, sakārtotus 
iekšējos un ārējos procesus, ļau-
jot uzņēmumam sasniegt savus 
biznesa mērķus un samazinot ar 
tā darbības vadību saistītos ris-
kus. Pašvaldības grantu kon-
kurss “Sertifikācijas un stan-
dartu ieviešana uzņēmumā” 
paredz piešķirt līdzfinansējumu 
līdz 1000 EUR Madonas nova-
da uzņēmumu kvalitātes, vides, 
darba drošības, ugunsdrošības, 
pārtikas drošības un energopār-
valdības sistēmu ieviešanas au-
dita pakalpojuma veikšanai un 
dokumentācijas sagatavošanai, 
tādējādi atbalstot uzņēmumu vi-
des un ražošanas procesu un sis-
tēmu sakārtošanu uzņēmumu 
iekšējās uzraudzības veikšanai, 
darbības efektivizācijai un ilgt-
spējas nodrošināšanai. 

Projektu pieteikumu iesnieg-
šana ir uzsākta no 01.02.2021., iz-
vērtēšana 2021. gadā noteikta 5 
reizes gadā. Projektu pieteikumu 
iesniegšanas termiņi ir līdz:

 � 2021. gada 26. februāra  
plkst. 16.00;

 � 2021. gada 30. aprīļa  
plkst. 16.00;

 � 2021. gada 30. jūnija  
plkst. 16.00;

 � 2021. gada 31. augusta  
plkst. 16.00;

 � 2021. gada 29. oktobra  
plkst. 16.00.
Konkursu nolikumi un pietei-

kuma veidlapas pieejamas www.
madona.lv sadaļā “Uzņēmējdar-
bība”, kā arī www.businessmado-
na.lv. Konsultācija par attiecīgo 
konkursu vai pieteikuma sagata-
vošanu – pa tālr. 20204906 vai e-
pastā: ilze.vogina@madona.lv.  

Martā tiks uzsākta Mado-
nas novada pašvaldības projek-
ta “Jauniešu karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve” īsteno-
šana. Projekta ietvaros pašval-
dība līdzfinansēs 30 darbavietas 
Madonas novada uzņēmumos, 
kas tiks piedāvātas/būs izveido-
tas novada jauniešiem vasaras 
periodā. Madonas novada paš-
valdības finansējums 1 darba de-
vējam tiks piešķirts minimālās 
mēneša darba algas – EUR 500 
apmērā  par 1 jaunieša normā-
lā darba laika ietvaros nostrādā-
tajām stundām. Darba devējiem 
vakanto darbavietu pieteikumu 
iesniegšana šogad noteikta no 
15.03.2021.–08.04.2021. Infor-
mācija par projekta norises kār-
tību un termiņiem, kā arī darba 
devēju vakanču pieteikuma veid-
lapa būs pieejama www.busines-
smadona.lv un www.madona.lv 
sadaļā “Uzņēmējdarbība”.

Informāciju sagatavoja  
ILZE VOGINA, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vadītāja
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Aronas  
pagasts

Barkavas  
pagasts

Bērzaunes  
pagasts

Dzelzavas  
pagasts

Kalsnavas  
pagasts

Lazdonas  
pagasts

Liezēres  
pagasts

Ļaudonas  
pagasts

Mārcienas  
pagasts

Mētrienas  
pagasts

Ošupes  
pagasts

Praulienas  
pagasts

Sarkaņu  
pagasts

Vestienas  
pagasts

Dzimušo  
skaits

Kopā novadā

200
Mirušo 
skaits

Kopā novadā

359

Demogrāfiskā situācija Madonas novadā  2020. gadāVidējais mūža garums 
Madonas novadā 

(gadi)

67,7
vīriešiem

80,9 
sievietēm

Dzimuši
Reģistrēti 205 jaundzimušie, 

t.sk. 200 Madonas novada bērni – 
100 zēni un 100 meitenes, kas ir 
par 29 bērniem novadā vairāk ne-
kā iepriekšējā gadā. 

Laulībā dzimuši 50%, atzīta 
paternitāte 47%, nav ieraksta par 
tēvu 3% bērnu. 

33% gadījumu jaundzimušais 
mātei ir pirmais bērns, 37% – ot-
rais, 21% – trešais, 7% – ceturtais, 
2% – piektais.

Reģistrēti 3 dvīņu pāri.

Populārākie bērnu vārdi:
Zēniem – ARTŪRS, KĀR-

LIS, RALFS un TOMASS – ve-
cāki to dāvājuši  4 dēliem.

Meitenēm – KEITA un SOFI-
JA – vecāki to dāvājuši 4 meitām.

Neparastākie vārdi: Enzo, 
Niko, Rikards – zēniem,  Adīne, 
Alīsija, Eiva, Fibi, Leila, Mūna – 
meitenēm.

Laulības
Reģistrētas 113 laulības (t.sk. 

3 laulības reģistrētas draudzēs),  
kas ir par 12 laulībām mazāk 
nekā 2019. gadā. 22 laulības re-
ģistrētas ārpus dzimtsarakstu  

nodaļas telpām.
69% jaunlaulāto stājušies pir-

majā laulībā, 27% – otrajā, 4% – 
trešajā, 1% – piektajā.

Jaunākajam līgavainim 21 
gads, vecākajam – 68. Jaunāka-
jai līgavai 21 gadi, vecākajai – 77 
gadi. 

Izdarītas 40 atzīmes par laulī-
bas šķiršanu, kas ir par 12 mazāk 
nekā 2019. gadā.

30% laulības šķirtas tiesā, 
70% – pie notāra.  

Ilgākā laulība bija noslēgta 
1980. gadā, īsākā – 2020. gadā. 
Biežāk šķirtas 1990., 2017., 2018., 
2019. gadā slēgtās laulības.

Miruši
Reģistrēti 418 miršanas ga-

dījumi t.sk. 359 mūsu novada ie-
dzīvotāji, kas ir par 7 mirušajiem 
vairāk nekā iepriekšējā gadā, un 
59 no citām pašvaldībām. Miruši 
178 vīrieši un 181 sievietes (Ma-
donas novada iedzīvotāji). 

Nāves cēlonis 54% gadījumos 
ir sirds un asinsrites sistēmas sli-
mības, 21% – ļaundabīgi audzē-
ji, 7% – elpošanas sistēmas slimī-
bas, dažādi ievainojumi – 4,1%, 
pašnāvības – 1,4%, COVID-19 – 
1,4% (6 mirušie). Vecākie miru-

šais – 103 un 101 gadu veci.

Vidējais mūža garums 
Vidējais mūža garums Ma-

donas novadā ir 74,3 gadi; vīrie-
šiem – 67,7 gadi, sievietēm – 80,9 
gadi.

Detalizētāka informācija
www.madona.lv

Informāciju sagatavoja  
VINETA LAMBERTE, 

Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2020. gadā

Ministru kabinets piektdien, 
5. februārī, pieņēma lēmumu 
par ārkārtējās situācijas 
pagarināšanu līdz 6. aprīlim. 
Situācija joprojām ir 
epidemioloģiski bīstama, Latvija 
saslimstības ziņā ir piektajā 
vietā Eiropas Savienībā. Aizvien 
nepieciešama pacietība un 
izturība slimības apkarošanā.

ATGĀDINĀJUMAM!
Kā mēs varam mazināt sa-

slimstību un atgriezties ierastajā 
dzīves ritmā?

Ikvienam apzinoties savu 
LĪDZATBILDĪBU un ievērojot 
drošības noteikumus. Atturoties 
no tikšanās ar cilvēkiem ārpus sa-
vas mājsaimniecības. Pareizi lie-
tojot sejas masku (tai jānosedz gan 
deguns, gan zods). Lai pasargātu 
sevi un citus no saslimšanas ar 
Covid-19, turpmāk sejas vairogu 
drīksti lietot tikai tad, ja uzvilkta 
ir arī sejas maska. Veikalos un sa-
biedriskās vietās ievērojot savstar-
pējo fizisko distanci.

PALĪDZĪBA KRĪZES 
SITUĀCIJĀ:

Ja gadījumā esi saslimis.
Lielākā daļa slimnieku Co-

vid-19 pārslimo vieglā formā un 
to ārstē mājās. Simptomi (var būt 
drudzis, sauss klepus, nogurums, 
temperatūra, kakla sāpes, vemša-
na, caureja, galvassāpes, garšas un 
ožas pazušana) var būt dažas die-
nas un cilvēks sāk justies labāk 
pēc aptuveni 7 dienām. Taču ir ļo-
ti svarīgi ievērot ģimenes ārsta un 
SPKC epidemiologa noteikto stin-
gro izolāciju un citas drošības no-
rādes gan Jums, gan mājiniekiem, 
jo vīruss turpina izplatīties pat, ja 
jūtaties labi.

Ja ķermeņa temperatūra pār-
sniedz 41°C un ja sajūtat tieši pēk-
šņas spiedošas, žņaudzošas, plēso-
šas vai dedzinošas sāpes aiz krūšu 
kaula, kuras pavada elpas trūkums 
un sirds ritma traucējumi, nekavē-
joties zvaniet Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības dienestam uz 
ārkārtas tālruni 113.

Ja piedzīvojat psiholoģisku 
krīzi un nepieciešams emocio-
nāls atbalsts, sazinieties ar Krīžu 
un konsultāciju centra “Skalbes” 
diennakts bezmaksas krīzes tālru-
ni 67222922 vai 27722292.

Ja esi nonācis grūtībās Co-
vid-19 noteikto ierobežojumu 
laikā. 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests, neizvērtējot ģi-
menes (personas) ienākumus, var 
piešķirt ģimenei (personai) pabal-
stu krīzes situācijā. Pabalstu pie-
šķir laikā, kamēr visā valstī ir iz-
sludināta ārkārtas situācija sakarā 

ar Covid-19 izplatību, un vienu ka-
lendāra mēnesi pēc ārkārtas situā-
cijas beigām. 

Dienests piešķir ģimenei (per-
sonai) pabalstu krīzes situācijā, ja 
saistībā ar ārkārtas situāciju tai ir 
iestājušies apstākļi, kurā tai vairs 
nav iespējams izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, un 
ģimene (persona) pati saviem spē-
kiem nespēj pārvarēt ārkārtas si-
tuācijas radītās sekas. Krīze ārkār-
tas situācijas kontekstā nenozīmē 
tikai saslimšanu ar Covid-19, no-
nākšanu karantīnā vai pašizolāci-
ju. 

Krīzes galvenās pazīmes:
 � mājsaimniecības ienāku-

mu būtiska samazināšanās vai pil-
nīga zaudēšana salīdzinājumā ar 
iepriekšējo periodu pirms šīs ār-
kārtas situācijas iestāšanās,

 � nespēja šajā situācijā veikt 
visus obligātos maksājumus un 
apmierināt savas un savu ģimenes 

locekļu pamatvajadzības.
 � Mājsaimniecības pārstāvis 

sociālajā dienestā iesniedz iesnie-
gumu (atsūta elektroniski, ievieto 
pasta kastītē), kurā persona aplie-
cina, ka:

 � ģimene atrodas krīzes si-
tuācijā, t.i., mājsaimniecības piln-
gadīgie ģimenes locekļi zaudēju-
ši darbu,

 � nesaņem bezdarbnieka pa-
balstu,

 � nesaņem atbalstu par dīk-
stāvi.

Ņemot vērā Labklājības mi-
nistrijas vadlīnijas sociālo dienes-
tu darbam ārkārtas situācijā, kur 
ministrija aicina visām pašvaldī-
bām ierobežot klientu apkalpo-
šanu klātienē, izvērtējot izņēmu-
ma situācijas, aicinām Madonas 
novada iedzīvotājus būt saproto-
šiem un sazināties ar sociālo die-
nesta darbiniekiem pa tālruni – 
Madonas pilsētas iedzīvotājiem 
par sociālo palīdzību – 64807292, 
par sociālo aprūpi un rehabilitāci-
ju – 64807296; pagastu teritorijā 
dzīvojošajiem sazināties ar savas 
administratīvās teritorijas apkal-
pojošo sociālo darbinieku. Pilna 
kontaktinformācija atrodama viet-
nē www.madona.lv.

Ja Tev nepieciešama pašizo-
lācija.

Lai sniegtu atbalstu Madonas 
novada iedzīvotājiem COVID-19 
izplatības laikā, tiek nodrošināta 
iespēja veikt pašizolāciju sekojo-
šā adresē: “Ošupes pamatskola”, 
Ošupes pagasts, Madonas novads, 
LV-4830. Pakalpojums tiek nodro-
šināts tikai Madonas novadā dek-
larētajiem iedzīvotājiem.

Personu pieteikšanos uz paš-
valdības nodrošinātu pašizolācijas 

pakalpojumu saņemšanu koordinē 
Madonas novada pašvaldības So-
ciālais dienests, bet Ošupes pagas-
ta pārvalde – praktisko darbību.

Kā rīkoties, ja vecāks sasli-
mis ar Covid-19 infekciju un ir 
nepieciešama aprūpe bērnam.

Situācijā,  kad  Madonas nova-
da pašvaldībā vecāks ir saslimis  ar 
Covid-19 infekciju  un ir nepiecie-
šams nodrošināt  bērna aprūpi dro-
šos apstākļos – rīkojoties saskaņā 
ar Labklājības ministrijas izstrādā-
tajām vadlīnijām – bērnu īslaicīgai 
aprūpei (izmitināšanai) pielāgotas 
telpas Jaunatnes iela 3, Liezērē, 
Madonas novadā.

Pakalpojumu pēc vajadzības 
nodrošina BJAAC “Ozoli” sadar-
bībā ar Madonas novada bāriņ-
tiesu, sociālo dienestu un Liezē-
res pagasta pārvaldi. Pakalpojums 
tiek nodrošināts tikai Madonas no-
vadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Izdevumi (samaksa personā-
lam, aprīkojums, materiāli, komu-
nālie pakalpojumi) tiks segti no 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Sargāsim paši sevi un viens ot-
ru arī turpmāk!

Aktuālā informācija  
par COVID-19 –  
www.covid19.gov.lv
Vienotais bezmaksas tālrunis 
par COVID-19 – 8345

Informāciju apkopoja 
 ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
 Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko  attiecību speciāliste 
sadarbībā ar ILZI FĀRNESTI 

Madonas novada pašvaldības 
Sociālā dienesta vadītāja 

vietnieci

Informācija un atgādinājumi Covid-19 krīzes laikā
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Februāris ir laiks, 
kad tiek atzīmēta 
svētā Valentīna 
diena – mīlestības 
svētki. Madonas 
novada jauniešu 
dome, piedāvājot 
aizraujošu foto 
orientēšanās spēli “Ar 
sirdi Madonas novadā”, 
aicina vērst savu 
sirsnību ne tikai vienam 
uz otru, bet arī uz savu 
novadu. 

Lai iesaistītos, nepiecie-
šams savs auto, fotokamera  
un neizsīkstošs piedzīvoju-
mu gars! Startēt var kā in-
dividuāli, tā komandā (viena 

Madonas Valsts ģimnāzija 
2021. gadu sagaidījusi 
ar priecīgu notikumu – 
2020. gada 28. decembrī 
ekspluatācijā pieņemta 
Madonas Valsts ģimnāzijas 
(MVĢ) jaunā ēka (Skolas iela 
10, Madona). Skolas pārbūve ir 
lielākais, finanšu ietilpīgākais 
projekts, kāds īstenots 
Madonas novadā šajā ES fondu 
plānošanas periodā (2014.–
2020. gads).

Projekts tika īstenots četrās 
kārtās. Pirmajā kārtā veikta sa-
vienojošā korpusa paplašināša-
na, izveidojot divstāvīgu ēkas 
korpusu, ēkas 1. stāvā izveidojot 
ēdamzāli, ēdiena sadales telpas, 
telpu siltummezglam, atsevišķu 
ieejas mezglu, kāpņu telpas, gai-
teņus. Lai nodrošinātu vides pie-
ejamību šajā korpusā, tika izbū-
vēts lifts. Ēkas 2. stāvā izvietoti 
mācību kabineti.

Otrajā kārtā pagrabstāvā iz-
veidotas garderobes ar 46 slē-
dzamiem apavu skapīšiem, sa-
nitārie mezgli, trenažieru zāle, 
ģērbtuves, arhīva telpa, saimnie-
cības palīgtelpas, kāpņu telpas 
un papildu evakuācijas izejas. 1. 
stāvā atjaunota sporta zāle, ģēr-
btuves un palīgtelpas, savukārt 
2. stāvā izveidota mediju studi-
ja un sporta klase.

Trešajā kārtā pagrabstāvā iz-
veidoti darbmācības, mājturības 
un tehnoloģiju kabineti, gardero-
be ar 126 slēdzamiem skapīšiem 
un tautas tērpu noliktavu. Kor-
pusa 1. stāvā izbūvēta bibliotē-
ka, lasītava, grāmatu glabātuve, 
dežuranta telpa, atjaunoti sani-
tārie mezgli un mācību kabineti. 
2. stāvā izvietots skolas direkto-
ra kabinets, skolotāju istaba, at-
jaunots sanitārais mezgls, aktu 
zāle un mācību kabineti. 3. stā-
vā atjaunoti sanitārie mezgli un 
izveidotas mācību kabinetu tel-

Ekspluatācijā pieņemta  
Madonas Valsts ģimnāzijas jaunā ēka

Aktivitātes  
Dzelzavas 
speciālajā 
pamatskolā

Priecājamies, ka arī šajā 
semestrī mācības mūsu skolā 
notiek klātienē.  
Pasākumi drīkst notikt tikai 
klases, grupas ietvaros.  
Mums visiem pietrūkst 
kopīgu pasākumu, satikšanos 
ar draugiem, bet, neskatoties 
uz pašreizējo situāciju valstī, 
var baudīt ziemas priekus – 
celt sniegavīrus, pikoties, 
braukt no kalna, slēpot, 
slidot.

Janvārī klašu grupās 
notika dažādi pasākumi:  
Barikāžu atceres diena,  
Spēļu pēcpusdienas, mācību 
priekšmetu nedēļas, sveicām 
janvāra jubilārus.

No 25. līdz 29. janvārim 
notika Matemātikas nedēļa.

Vairāku gadu garumā 
mūsu skolā bija izveidojusies 
tradīcija, ka “Matemātikas 
nedēļā” bija aktivitāte “Tirgus 
placis”. Šogad Covid-19 vīrusa 
izplatības ierobežošanas 
noteikumus ievērojot, 
pirkšanai un pārdošanai ir 
uzlikti noteikumi, tāpēc mums 
šogad matemātika iet roku 
rokā ar mākslu, sevis izpēti, 
uzmanības un precizitātes 
treniņu. 

Šogad “Matemātikas nedēļā” 
darbošanās pa dienām:

� Otrdiena – 
KRĀSAINIE CIPARI 
(jāizdaiļo klases cipars).

� Trešdiena – ES 
SKAITĻOS (mērām, sveram 
paši sevi).

� Ceturtdiena – 
ZĪMĒJAM RŪTĪS (veidojam 
dažādus zīmējumus rūtiņas 
pēc parauga vai patstāvīgi).

� Pirmdienā, piektdienā 
un arī citās dienās brīvajā 
laikā – PATSTĀVĪGAIS 
DARBS (patstāvīgs darbs 
un punktu pelnīšana 6.–9. 
un profesionālās apmācības 
klasēm Uzdevumos.lv).

Par piedalīšanos 
matemātikas nedēļā visi 
skolēni saņēma saldumus un 
atzinības.

No 8. februāra skolā tiek 
organizēta projektu nedēļu. 
Šī gada tēma – “Esi vesels!”, 
kas šobrīd ļoti aktuāla visā 
pasaulē un arī mūsu skolā!

Visiem vēlot veselību, 
ANITA DADZE, 

Dzelzavas speciālās 
pamatskolas direktore 
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pas, savukārt ēkas 4. stāvā, kas 
līdz šim netika izmantots, izvei-
dots mūzikas kabinets, vizuālās 
mākslas studija un izstāžu tel-
pa. Izbūvējot kāpnes, pieejamāks 
kļuvis arī skolas skatu tornītis, 
no kura paveras skaista pilsētas 
panorāma. Lai nodrošinātu vides 
pieejamību šajā korpusā, tiks iz-
būvēts lifts.

Pēdējā – ceturtajā kārtā – ti-
ka veikta skolas stadiona pārbū-
ve, kuras ietvaros atjaunoja eso-
šo stadionu, izveidojot trīs celiņu 
skrejceļu, četrus 100 m distances 
celiņus, skrejceļu, tāllēkšanas 
bedri, augstlēkšanas, šķēpme-
šanas un lodes grūšanas sekto-
ru, skatītāju sēdvietas, futbola 
laukumu ar mākslīgo segumu, 
norobežojošu žogu apkārt sta-
diona teritorijai. Izveidots bas-
ketbola laukums ar jaunu gumijas 
plākšņu segumu un basketbo-
la groziem, volejbola laukums 
ar smilšu segumu, āra trenažieru 
laukums ar gumijas plākšņu se-

gumu, kas aprīkots ar mūsdienu 
prasībām atbilstošiem trenažie-
riem. Nojaukta esošā palīgēka, 
tās vietā uzstādot konteinertipa 
būvi sporta aprīkojuma uzglabā-
šanai. Veikta stadiona pieguļo-
šās teritorijas apzaļumošana, ce-
liņu izveidošana, apgaismojuma 
un videonovērošanas ierīkošana. 
Ceturtā kārta ekspluatācijā nodo-
ta ar atliktiem darbiem. Būvnie-
kam stadionā vēl jāieklāj gumijas 
segums un mākslīgā futbola lau-
kuma zāliena segums.

Būvniecības valsts kontro-
les biroja inspektora, kas uzrau-
ga 3. kategorijas būvju nodošanu 
ekspluatācijā, atzinums aplie-
cina, ka dokumenti un būve ir 
sakārtoti augstā kvalitātē. Vis-
lielākā nozīme rezultāta sasnieg-
šanā – būvnieka SIA “Woltec”, 
būvuzrauga SIA “Būvrem”, au-
toruzrauga SIA “Ceturtais stils”, 
skolas vadības un Indras Kārkli-
ņas (Madonas novada pašvaldī-
bas Projektu ieviešanas nodaļas 

projektu sagatavošanas un ie-
viešanas speciāliste, kas vadīja 
Madonas Valsts ģimnāzijas ēku 
kompleksa un stadiona pārbūvi) 
vienotā komandas darbā. 

Ņemot vērā ēkas vēsturisko 
un emocionālo nozīmi, atbildī-
gi veikta daudzu ēkas vēsturisko 
akcentu saglabāšana. Kur vien 
tas iespējams, saglabāti un at-
jaunoti ēkas oriģinālie interjera 
elementi, kā, piemēram, kāpņu 
margas. Pagrabstāvā saglabātas 
atsegtas mūrakmens sienas u.c. 

Skolas pārbūves periodā dar-
bos aktīvi iesaistījās arī MVĢ di-
rektore Vanda Maderniece, kura 
atzīst, ka skolas nodošana eks-
pluatācijā ir sengaidīts brīdis gan 
ģimnāzijas skolēniem, gan peda-
gogu kolektīvam. Svinīgā ēkas 
atklāšana plānota, kad Covid-19 
ierobežojumi tiks atcelti.

Jāatgādina, ka būvdarbi objek-
tam “Madonas Valsts ģimnāzijas 
ēku kompleksa un stadiona pār-
būve” noritēja projekta “Vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vides 
uzlabošana Madonas novadā”, 
ident. Nr. 8.1.2.0/17/I/017 ietva-
ros. Būvdarbu kopējās izmaksas: 
EUR 4 414 597, 23, t.sk. būvdar-
bu izmaksas – EUR 4 333 376,70, 
būvuzraudzības izmaksas – EUR 
56 536,53, autoruzraudzības iz-
maksas – EUR 24 684,00.

Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda un valsts budžeta do-
tācijas finansējums būvdarbiem 
EUR 1 539 656,06. Visas izmak-
sas norādītas ar pievienotās vēr-
tības nodokli.

Kopējā platība, kurā veik-
ti pārbūves darbi – ēkai 4752,70 
m2, stadionam 5 121,00 m2.

 Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas sabiedrisko 

attiecību speciālists

Jaunieši aicina mīlestības mēneša piedzīvojumā
mājsaimniecība). Spēles notei-
kumi pieejami Madonas no-
vada jauniešu domes profi-
lā sociālajā vietnē Facebook. 
Turpat atrodamas arī darba la-
pas ar 20 meklējamo objektu 
fotogrāfijām no Madonas pil-
sētas un visiem novada pa-
gastiem. 

Katrai fotogrāfijai pie-
vienots apraksts, kas palīdz 
vietas atrašanā, un punktu 
skaits, kādu var iegūt, at-
rodot konkrēto vietu. Pa-
pildus punktus iespējams 
iegūt, izpildot papildus 
uzdevumus, kā arī par 
auto un komandas no-
formējumu, atbilsto-
ši mīlestības svētku te-
matikai.

Kad atrasti kon-
trolpunkti, visus uz-
ņemtos foto un iz-
pildītos uzdevumus 

(neatkarīgi no tā, cik 
vietas esat atradis) jāsūta uz nu-

muru – 26230296 (WhatsApp), 
norādot komandas nosaukumu, 
dalībnieku skaitu un kontaktper-
sonas vārdu, uzvārdu. Kontrol-
punktu meklējumiem atvēlēts 
viss februāris.

Un, protams, balvas! Tās sa-
ņems visvairāk punktus ieguvu-
šie, kā arī radošāko foto un intere-
santākā auto noformējuma autori. 

Jaunieši aicina būt atbildī-
giem, saudzēt savu un apkārtējo 
veselību, ievērojot valstī noteik-
tos epidemioloģiskos ierobežo-
jumus. Protams, arī laika apstāk-
ļiem piemērota apģērba un apavu 
izvēle nāks tikai par labu.

Ja rodas kādi jautājumi, 
zvaniet vai rakstiet Katrīnai 
26230296.

Lai mīlestības pilns šis laiks 
jūsu ģimenē, mājās un ikdienā! 
Un tiekamies kontrolpunktos!

Madonas novada  
jauniešu domes vārdā – 

PAULA SILAVA 



Madonas novada 
bibliotēka aicina
Lai ikvienam būtu iespējams 
izmantot Madonas novada 
bibliotēkas attālinātos 
pakalpojumus, piedāvājam 
reģistrēties bibliotēkā. 
Reģistrētiem lietotājiem ir iespēja  
saņemt autorizācijas datus un 
izmantot mājās bez maksas 
datubāzes:

 � Letonika.lv – interneta 
pakalpojums, kas nodrošina pie-
kļuvi enciklopēdijām, vārdnīcām, 
pilnteksta literatūrai, attēliem, au-
dio un video ierakstiem, valodas 
uzziņām un citiem informācijas 
resursiem; 

 � Encyclopaedia Britanni-
ca Library – universāla daudzno-
zaru enciklopēdisko publikāciju 
datubāze bibliotēkām – noderēs 
gan mācību, gan studiju, gan dar-
ba procesā, ļaujot gūt informāciju 
dažādās zinātņu nozarēs;

 � 3td e-GRĀMATU biblio-
tēka – pieeja grāmatām latviešu 
valodā – gan latviešu oriģināllite-
ratūrai, gan tulkotiem darbiem. E-
GRĀMATU bibliotēka katru ne-
dēļu tiek papildināta ar jaunām 
e-grāmatām.

 � Pielāgojoties situācijai, šo-
brīd īpaši vēlamies uzsvērt un ai-
cināt izmantot mūsu attālinātos 
pakalpojumus:

� Konsultācijas dažādu e-
pakalpojumu lietošanā;

� Tematiskās uzziņas (tele-
foniski, e-pastā);

� Elektroniskajā kopkata-
logā ir iespēja rezervēt grāmatas, 
žurnālus, audiovizuālos materiā-
lus, spēles, pagarināt lietošanas 
termiņus vai iestāties rindā uz kā-
du izdevumu;

� Printēšanas pakalpojums 
(pirms nākat uz bibliotēku, ai-
cinām dokumentus nosūtīt uz e-
pastu: biblioteka@madona.lv vai 
WhatsApp (+371 29471956), vai 
arī dokumentus ievietot zibatmiņā 
jeb flešā. 

Šogad Madonai būs 95! Šo 
svētku sakarā bibliotēkā noritēs 
aktivitāte “Madonas vārds Ta-
vās mājās”! Aicinām iesūtīt foto 
ar suvenīriem, priekšmetiem, uz 
kuriem ir attēlota Madonas sim-
bolika vai vārds Madona – uz e-
pastu: biblioteka@madona.lv, 
Whats App (+371 29471956), vai 
rakstot privātas vēstules bibliotē-
kas sociālo tīklu kontos. 

Jaunums bibliotēkā! Izman-
to iespēju un sazinies ar mums 
WhatsApp (+371 29471956), lai 
saņemtu atbildes uz jautājumiem 
par bibliotēkas aktualitātēm, uzzi-
ņām, lai pasūtītu grāmatas vai no-
sūtītu dokumentus printēšanai.  

Jautājumu gadījumā droši 
zvaniet uz kādu no norādītajiem 
telefona numuriem:
Abonements: 64821268, 
29471956; 
Uzziņu lasītava: 64820912;
Bērnu literatūras nodaļa: 
64821926.

Informāciju sagatavoja  
DACĪTE TOMIŅA, 
Madonas novada bibliotēkas 
Pakalpojumu nodaļas vadītāja
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Noskaidroti konkursa uzvarētāji
Ir noslēdzies Madonas novada 
pašvaldības pēc sešu gadu 
pārtraukuma rīkotais konkurss 
„Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”, kurā tika 
vērtēti 32 konkursam pieteiktie 
objekti – 17 Madonas pilsētā un 
15 novada pagastos. 

Jāatgādina, ka konkursā tika 
aicināts piedalīties ikviens Ma-
donas novada privātmājas vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas iedzīvotājs, uzņēmums un ies-
tāde (valsts un pašvaldības), kas 
ar gaumīgu noformējumu svēt-
ku laiku vēlējās padarīt skaistāku, 
košāku un svinīgāku. Konkursam 
iesūtītos pieteikumus vērtēja žū-
rijas komisija, kā arī iedzīvotāji, 
balsojot par savu favorītu Mado-
nas novada pašvaldības mājasla-
pā. 22. janvārī balsojums noslē-
dzās (kopumā tika saņemts vairāk 
nekā 2500 balsu).

Apkopojot žūrijas komisijas 
vērtējumu un iedzīvotāju balsoju-
mu, par uzvarētājiem privātmāju 
kategorijā (pilsētā un novada pa-
gastos) tika atzīti:

� Ziedu iela 14, Madona; 
� Rīgas iela 44, Madona; 
� Ozolu iela 29, Madona; 
� “Dzeņi-Vāciets”, Sarkaņu 

pagasts; 
� „Kalna Meiri”, Liezēres 

pagasts;
� „Ezermalas”, Praulienas 

pagasts; 
� „Vecais pagasta nams”, 

Jāņukalns, Kalsnavas pagasts; 
� Liepu iela 2, Mētrienas 

pagasts; 
� Pļavu iela 2, Barkavas pa-

gasts.

Kad precīzi tas notiks, vēl nav 
zināms, taču šogad neatpazīta 
lidojoša objekta vizīte Madonas 
pilsētā īstenosies.

Runa gan nav par īstu NLO, 
bet vides objektu, kuru plānots uz-
stādīt Valdemāra bulvārī – līdzās 
Madonas novada bibliotēkai un 
Mīlestības graviņai. Pirms divām 
nedēļām Madonas novada pašval-
dība uzsāka aptauju “NLO Mado-
nā – būt vai nebūt!”, kurā aicināja 
iedzīvotājus sniegt vērtējumu šai 
idejai. Aptauja apzināti tika vei-
dota ar noslēpuma un intrigas pie-
garšu, jo, kā zinām, arī citplanētie-
ši ir noslēpumainas būtnes, kas ne 
visiem atklājas. Priecājamies, ka 
iedzīvotāji, kas piedalījās aptau-
jā, lielākoties pareizi nolasīja tās 
vēstījumu un to uztvēra ar vieglu 
humora pieskaņu. Paldies visiem, 
kas ne tikai nobalsoja aptaujā, bet 
sniedza arī plašākus komentārus, 
kas palīdzēs turpmākajā darbā. 

3. februārī aptauja noslēdzās 
un kopumā tika saņemtas vairāk 
nekā 300 balsis. Atbalstu idejai iz-
teica 80%, savukārt, 17% pauda 
vēlmi, lai NLO dodas citur. 3% no 
anketas aizpildītājiem atzina, ka 
viņiem ir vienalga. 

Iedzīvotāji, kas balsoja par 
ideju, aktīvi pauda savu vērtēju-
mu. Vieni tajā saskata interesan-
tu, tūristus piesaistošu vietu, citi – 

Iedzīvotāju simpātiju balvu 
saņēma Rīgas iela 29, Madona, 
un „Salna”, Liezēres pagasts.

Konkursam tika pieteikti arī 
vairāki pašvaldības iestāžu objek-
ti. To vidū par uzvarētājiem žūri-
jas un iedzīvotāju vērtējumā tika 
atzīti: 

� pirmsskolas izglītības ies-
tāde „Saulīte”, Raiņa iela 17, Ma-
dona; 

� J. Simsona Madonas māks-
las skola, Valdemāra bulv. 3, Ma-
dona;  

� Liezēres pagasta pārvalde 
(10 objekti) 

� Barkavas pamatskola, 
Skolas iela 1, Barkava.

Žūrijas komisijas simpātiju 
balvu tika nolemts piešķirt multi-
funkcionālajam jaunatnes iniciatī-
vu centram „Kubs”, Raiņa iela 12, 
Madona.

Uzņēmumu un sabiedrisko 
ēku kategorijā tika iesniegti tikai 
divi objekti, no tiem augstāko žū-
rijas komisijas un iedzīvotāju vēr-

tējumu saņēma 
� veikals „Rigerte”, Raiņa 

iela 4a, Madona.
Vēl mazāka aktivitāte bija 

daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
kategorijā, kur tika saņemts tikai 
viens pieteikums. Šajā nominācijā 
uzvarētājs netika noteikts.

Iedzīvotāji droši vien pama-
nīja, ka daudzi krāšņi rotāti īpa-
šumi konkursam netika pieteikti. 
Lai motivētu īpašniekus būt aktī-
vākiem, piedaloties konkursā arī 
turpmākajos gados, žūrijas komi-
sija nolēma piešķirt speciālbalvas: 

� Sarkaņu bibliotēkai; 
� Raiņa iela 37, Madona;
� Avotu iela 15, Madona; 
� Rīgas iela 30, Madona.
Konkursa „Skaistākais Zie-

massvētku noformējums” kat-
ras nominācijas uzvarētājs saņē-
ma Madonas novada pašvaldības 
Pateicības rakstu un dāvanu kar-
ti 140 eiro vērtībā (speciālbalvas 
saņēmējiem – dāvanu karte 70 ei-
ro vērtībā).

Konkursam „Skaistākais Zie-
massvētku noformējums” pie-
teiktos objektus izvērtēja žūrijas 
komisija septiņu cilvēku sastā-
vā: Ilze Vogina, Madonas nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļas 
vadītāja (komisijas priekšsēdētā-
ja); Gita Lutce, Īpašumu uzturē-
šanas nodaļas vadītāja; Agnese 
Silupa, Attīstības nodaļas aina-
vu arhitekte; Daiga Torstere, At-
tīstības nodaļas vecākā speciālis-
te kultūras jomā; Linda Bakmane, 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu kuratore; Inga Za-
harova, stiliste; Egils Kazakevi-
čs, pašvaldības Attīstības nodaļas 
sabiedrisko attiecību speciālists. 
Žūrijas komisijai tās darbā palī-
dzēja arī fotogrāfs Agris Veckal-
niņš.

Ilze Vogina Madonas nova-
da pašvaldības Attīstības nodaļas 
un žūrijas komisijas vārdā izsaka 
pateicību ikvienam novada iedzī-
votājam un uzņēmējam, kas rotā-
ja savas mājas, pagalmus un dar-
bavietas, lai kopīgi radītu svētku 
noskaņu un padarītu šos svētkus 
gaišākus visiem novada iedzīvo-
tājiem.

Tradīcija ir atjaunota, un ie-
dzīvotāju aktīvā iesaiste, gan pie-
sakoties konkursam, gan balsojot 
par svētku noformējumiem, lieci-
na, ka tā noteikti tiks turpināta. 

Paldies visiem, kas piedalījās 
un palīdzēja Madonas novadam 
svētku laikā iemirdzēties!

 Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  

sabiedrisko attiecību speciālists

Madonā nosēdīsies NLO!

oriģinālu, formās nesamākslotu, 
pietiekami atturīgu un pilsētvidei 
piemērotu gaismas objektu. Pro-
tams, viedoklis ir arī tiem, kas ne-
vēlas NLO redzēt Madonā, pa-
matojot ar to, ka šāds objekts 
Madonas tēlam nepiedien.

Kāpēc NLO?  
Ieraugot NLO, daudzi dro-

ši vien iekšēji uzdeva jautājumu 
“Kāpēc NLO?” Ideja par tieši šā-
du vides objektu, nav nejauši pa-
ķerta no gaisa. 2018. gada noga-
lē Madonas novada pašvaldība 
rīkoja ideju konkursu “Mado-
nas pilsētas vides objektu dizai-
na izstrāde”. Trešo vietu konkur-
sā kompetentas žūrijas vērtējumā 
ieguva tēlnieka Norberta Kudiņa 

piedāvātā savdabīgā un interesan-
tā ideja par gaismas objektu pie 
Madonas bibliotēkas – NLO lido-
jošo šķīvīti, kas balstās uz metā-
la konstrukcijām un gaismas staru 
ietekmē rada sajūtu, ka tas levitē. 
Darba nosaukums – „NLO 1-kla-
siskais”. 

Šobrīd ir pienācis laiks autora 
ideju īstenot dzīvē. Madonas no-
vada pašvaldības Attīstības noda-
ļas ainavu arhitekte Agnese Silupa 
skaidro, ka vides objekts šobrīd ir 
iecerēts  aptuveni 5 metrus augsts 
un 3 metrus plats. Diennakts tum-
šajā laikā to paredzēts izgaismot. 
Idejā ietilpst arī solu jeb sēdvietu 
izveide nedaudz kosmiski futūris-
tiskās noskaņās.

“Līdz ar vides objekta uzstādī-
šanu plānots veikt arī  pieejas celi-
ņu, apgaismojuma izbūvi, apstādī-
jumu ierīkošanu. Šogad plānojam 
arī uzsākt vides objektam līdzās 
esošās Mīlestības graviņas labie-
kārtošanas darbus. Saskaņā ar iz-
strādātu labiekārtojuma projektu 
būvprojekta kārtu plānots izbū-
vēt apgaismojumu, uzstādīt video 
novērošanu, izbūvēt celiņus, ska-
tu platformas, atpūtas vietas u.c.,” 
informē Agnese Silupa.   

Vides objekta koncepcija
Vides objekta autors Norberts 

Kudiņš atzīst, ka viņš darba sim-

bolisko nozīmi atstāj tā vērotāja 
ziņā. Katrs var sajust savas aso-
ciācijas un vides objektā ieraudzīt  
ko savu. 

“Mana darba devīze – noticēt 
neparastajam, priecāties par inte-
resanto. Ja izdotos radīt rotāciju, 
radīt levitācijas sajūtu, tas būtu 
piemineklis neikdienišķībai,“ – 
tā par savu darbu stāsta Norberts 
Kudiņš, un turpina, “Ciest neva-
ru aiz ausīm pievilktus stāstus. 
Rīgā – Bastejkalnā stāv bronzas 
kumeļš – stāv jau daudzus gadu 
desmitus. Viņš neko nesimbolizē. 
Vai pazīstamais piemineklis Pē-
terburgā – Čižiks Pižiks – zvirbu-
lis dabīgajā izmērā (daudzas rei-
zes jau nozagts). Var teikt, ka tur 
ir simbols – simbolizē vietējo Pē-
terburgas iedzīvotāju, kas rude-
ņos nelido prom, pavasaros neat-
griežas, bet pēc būtības, tas ir tikai 
zvirbulis, ar kuru fotografējas mil-
joniem cilvēku.” 

Arī Madonas iedzīvotājus un 
viesus mēs aicinām vides objek-
tu uztvert kā neikdienišķo Mado-
nas ikdienišķajā. Nebaidīsimies 
būt neparasti!  

Informāciju sagatavoja EGILS 
KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas  

sabiedrisko attiecību speciālists

Publicitātes attēls
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Madonas novada pašvaldības  
INVESTĪCIJAS INFRASTRUKTŪRĀ 

2018–2020

♦ 2782 vienības ergonomiskas mēbeles  
Madonas skolās.

♦ Jauns informāciju un komunikāciju tehnoloģiju 
aprīkojums novadā.

♦ Jauni dabas zinātņu kabineti, mācību klases  
un laboratorija Madonas skolās.

♦ Jaunas sporta zāles (Madona, Barkava, Kalsnava, 
Vestiena), stadioni.

♦ Multifunkcionāla zāle Madonas pilsētas vidusskolā.
♦ Centrālapkure un ventilācijas sistēmas  

(Dzelzava, Vestiena).
♦ Paaugstināta energoefektivitāte (Liezēre).

6 800 000 eur

Mācību vides 
uzlabošanai 
izglītības iestādēs

♦ Uzsākta infrastruktūras projektu īstenošana – 
industriālās zonas Sauleskalnā un biznesa attīstības 
centra Madonā izveide.

♦ Ielu, ceļa posmu pārbūve 5 km garumā  
uz uzņēmumiem (Sauleskalnā, Madonā,  
uz Saukas kūdras purvu).

 2 100 000 eur

Atbalsts 
uzņēmējdarbībai

♦ Atjaunota bērnu nodaļa.
♦ Paplašināta ambulatorā nodaļa.
♦ Iegādāts aprīkojums un mūsdienīgas  

medicīnas iekārtas – daudzfunkcionāls 
operāciju galds, anestēzijas mašīna ar monitoru, 
laparoskops, digitālais ultrasonogrāfs un 
mamogrāfs.

1 100 000 eur

SIA “Madonas 
slimnīca” 

♦ 13 jauni bērnu rotaļu laukumi visās  
pirmsskolas izglītības iestādēs Madonā un novada 
pagastos.

♦ 4 publiskie rotaļu laukumi (Biksēres ciemā, Kusas 
ciemā, Madonas pilsētas Upes skvērā  
un Priežu kalnā).

♦ Aktīvās atpūtas laukums Ozolos.
♦ Trieciena absorbējošās gumijas segums.
♦ 150 jaunas, sertificētas rotaļu un  

vingrošanas iekārtas.

699 000 eur

Bērnu rotaļu 
laukumiem

♦ Elektroniski-mehāniska biatlona šautuve.
♦ Pazemes pāreja.
♦ Biatlona stadiona starta-finiša laukums.
♦ Apgaismojums.

1 900 000 eur

SAB “Smeceres sils”  
infrastruktūrai

♦ Virsmu apstrāde, asfaltēšana ceļiem  
un ielām (Madonā, Mētrienā, Biksērē) 6,7 km 
garumā no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

♦ Pašvaldības ceļu pārbūve Madonas  
novada pagastos 56,4 km garumā  
ar LAD atbalstu.

♦ Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” pievadceļš 
0,7 km garumā ar valsts dotāciju.

4 600 000 eur

Investīcijas ceļu  
infrastruktūrai

♦ Jauni 889 LED tipa gaismekļi.
♦ Viedā vadības sistēma. 
♦ Ieguvumi – ietaupījums gadā  

ap 70 000 eiro; pielāgota gaismas intensitāte atbilstoši 
satiksmes plūsmai; pilsētā ir videi draudzīgs un gaišs 
apgaismojums. 

800 000 eur

LED apgaismojums 
Madonā

92 500 eur

Optisko  
kabeļu tīklam

♦ Pilsētā un pagastos izbūvēts optisko kabeļu tīkls ~ 
120 km garumā.

♦ Vienots interneta pieslēgums.
♦ Ieguvumi – stabila un droša datu apmaiņa; 

zibenīgi ātrs internets, izmaksu samazinājums par 
interneta piegādes pakalpojumiem. 

Vairāk kā

18  
miljoni eiro

6 800 000 EUR

Mācību vides uzlabošanai 
izglītības iestādēs

4 600 000 EUR

Investīcijas ceļu  
infrastruktūrai2 100 000 EUR

Atbalsts  
uzņēmējdarbībai

1 900 000 EUR

SAB “Smeceres sils”  
infrastruktūrai

1 100 000 EUR

SIA “Madonas slimnīca” 

92 500 EUR

Optisko  
kabeļu tīklam

699 000 EUR

Bērnu rotaļu 
laukumiem

800 000 EUR

LED apgaismojums  
Madonā

Finansējuma avoti: 
pašvaldības budžets – 31%; 
valsts budžets – 8%; 
ES finansējums – 61%.

Esam augstāk!

Madonas novada pašvaldības  
INVESTĪCIJAS UN PROJEKTI

KOMUNĀLAJĀ SAIMNIECĪBĀ / 2018–2020 

12 370
Tādam skaitam Madonas 
novada iedzīvotāju tiek 

nodrošināti ūdenssaimniecības 
pakalpojumi.

26 000    EUR apmērā

Uzņēmums iegādājies  
dalīto atkritumu 
vākšanas konteinerus: 
60 – stiklam,  
100 – plastmasai un 
papīram.

Pagastos uzstādīti 40 konteineri stiklam  
un 50 – plastmasai.

Madonā izveidoti 5 jauni dalīto 
atkritumu savākšanas punkti.

2019. gadā Vislatvijas “Stikla šķiratlonā” 
Madonas novada pašvaldībai  
3. labākais rezultāts – pārstrādei nododot  
24,58 t stikla atkritumu.

2020. gadā “Elektronikas šķiratlonā”  
iedzīvotāji pārstrādei nodevuši  
36,46 t elektropreču.

Energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
projekts Madonas 
daudzdzīvokļu mājā.

890 000 EUR
Kopējās izmaksas

Jauna katlu māja 
un siltumtīkli Vestienas ciemā, 

nodrošinot siltumapgādi 
Vestienas pamatskolai,  

tās sporta zālei, internātam, 
bērnudārzam, tautas namam 

u.c. ēkām.

66,81 
kWh/m2

Siltumenerģijas 
ietaupījums 

gadā

4 600 000 EUR

Esošo katlu māju efektivitātes 
paaugstināšanas projekti 
Ozolos, Kusā, Dzelzavā, Barkavā 
un Madonā – jauni šķeldas katli un 
samazināta siltuma ražošanas iekārtu 
ietekme uz vidi.

950 000 EUR

Jaunu siltumtīklu izbūve Madonā  
20 km garumā, pieslēdzot 
jaunus siltumenerģijas patērētājus 
Valmieras, Avotu, Liepājas un 
Ziedu ielā.

24 KM

Savienojošā siltumtīklu posma 
starp Dzelzavu un Aizpurvi izveide 

24 km garumā.

Izbūvēti un  
rekonstruēti:

Ūdens- 
apgādes  
tīkli

Kanalizācijas tīkli

190 000  EUR apjomā

SIA  
“Madonas 
ūdens”  
pārziņā:

Ūdens- 
apgādes  

tīkli

Kanalizācijas 
tīkli

Dziļurbumi

2020. gadā uzņēmums izbūvējis  
36kW saules paneļu elektrostaciju, 
saulainās dienās pilnībā nodrošinot 
elektroenerģiju Madonas pilsētas 
ūdensapgādes vajadzībām.

114  
km

143  
km

28

4,8  
km

3,2  
km


