
Lai veidotu 
spēcīgāku 
teritoriālo un 
simbolisko 
piederību, uzsākts 
aktīvs darbs pie 
jaunā Madonas 
novada ģerboņa 
izstrādes.

5. lpp

J. Simsona 
Madonas mākslas 
skola aicina uz 
lielisku izstādi, 
kļūstot par gaismas 
daļu ceļā uz 
pavasari.

7. lpp

Sniegt personām 
materiālu un 
psihosociālu 
palīdzību, 
organizēt sociālos 
pakalpojumus – 
tā ir tikai daļa no 
Madonas novada 
Sociālā dienesta 
kompetencēm.

8. lpp

Arī 2022. gadā 
Madonas novada 
pašvaldība 
turpinās īstenot 
grantu projektus, 
atbalstot novada 
uzņēmēju izaugsmi 
un konkurētspēju. 

10. lpp
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Turpinās SNIEGA DIENAS 2022!

Atzīmējot Pasaules sniega 
dienu, 15.–30. janvārim 
Madonas novadā ar 
daudzveidīgiem ziemas 
notikumiem tiek svinētas 
“Sniega dienas 2022”. Aicinām 
ikvienu izvēlēties kādu no 
Sniega dienu aktivitātēm un 
turpināt baudīt ziemu!  
Lūk, ko piedāvājam:

 ■ 29. janvāris. Ziemas prie-
ku un sporta diena Ērgļos. Ho-
kejs, dīķa hokejs, slidošana, da-
žādi sīkmači: piku mešana mērķī, 
slēpošana pārī, ragaviņu braucie-
ni. Tiekamies no plkst. 10.00 pie 
Ērgļu hokeja laukuma, Oškalna 
ielā 6, Ērgļos, tel. 26101152.

 ■ 29. janvāris. LVM Kalsna-
vas arborētuma “Orientēšanās 
rogainings”. Orientēšanās skrē-

jiens, arborētuma egļu dažādību 
iepazīšana, kontrolpunktu vāk-
šana, komandā 2–4 cilvēki. Da-
lība – par maksu. Piesakies un 
tiekamies plkst. 12.00 Kalsnavas 
arborētumā, Ogu Īves, Jaunkal-
snava, tel. 27841099.

 ■ 30. janvāris. LVM Kal-
sanvas arborētumā Egles vārda 
dienas svinību spēle “Egļu ta-
ka”. Interaktīvi spēles uzdevumi, 
svētku laimes rats, aklais randiņš 
ar egli, fona mūzika, silta tēja un 
ugunskurs, ragaviņu trase Līgo 
kalnā.  Ieeja – par maksu. Tieka-
mies plkst. 10.00 – 15.00, Kalsna-
vas arborētumā, Ogu Īves, Jaun-
kalsnava, tel. 27841099.

 ■ 30. janvāris. Sniega diena 
Smeceres silā veselības veicinā-
šanas projekta ietvaros. Snie-

ga figūru veidošana, slēpošanas 
sacensības, ragaviņu vilkšanas 
sacensības, pneimobiatlons, ģi-
meņu stafete. Tiekamies no plkst. 
11.00 sporta un atpūtas bāzē Sme-
ceres sils, Lazdonas pagastā, tel. 
27865667.

 ■ Līdz  30. janvārim. Kon-
kurss “Pasaka par Sniegpute-
ni”. Baudi ziemu Madonas no-
vadā, vēro dabas norises, saceri 
pasaku par sniegputeni, līdz 30. 
janvārim nosūti savu pasaku uz 
e-pastu: ilvija.kecko@madona.lv. 
Interesantāko pasaku autoru darbi, 
kas saņems simpātiju balvas, tiks 
publicēti 3. februārī Cesvaines ap-
vienības pārvaldes Facebook kontā. 

 ■ Līdz 31. janvārim. Foto-
konkurss “Sniega dienas Mado-
nas novadā 2022”. Baudi ziemu 

Madonas novadā vai piedalies 
sniega dienu pasākumos, ķer 
skaistākos foto mirkļus, līdz 31. 
janvārim publicē savas fotogrā-
fijas Madonas novada Facebook 
tūrisma kontā @visitmadona ko-
mentāru sadaļā. Interesantāko 
fotogrāfiju autoru, kuri saņems 
simpātiju balvas, darbi tiks pub-
licēti 3. februārī gan Facebook, 
gan interneta vietnē www.visit-
madona.lv.

Apmeklējot Sniega dienas, ie-
vērosim Covid-19 vispārējās epi-
demioloģiskās drošības prasības!

Baudām ziemu Madonas no-
vadā!

Sagatavoja SANITA SOMA, 
Madonas novada pašvaldības 

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas tūrisma 

darba organizatore 

2021. gada nogalē pirmo reizi 
Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs 
izsludināja gadu mijas 
konkursu Madonas novada 
skolēniem, aicinot sagatavot 
un iesūtīt apsveikumus 
un vēlējumus novada 
iedzīvotājiem, Jauno gadu 
sagaidot. Liels prieks, ka 
tajā piedalījās un sirsnīgiem 
apsveikumiem dalījās bērni un 
jaunieši no dažādām novada 
izglītības iestādēm. 

Konkursam noslēdzoties, de-
cembra otrajā pusē tika izvērtēti 

rezultāti un izraudzīti 4 radošāko 
darbu autori, kuri tika aicināti uz 
filmēšanos, lai iemūžinātu 
šos vēlējumus Jaunajā 
gadā visiem novada 
iedzīvotājiem! 

Madonas nova-
da pašvaldības do-
mes priekšsēdētā-
ja Agra Lungeviča 
vārdā izsakām lielu 
pateicību bērniem un 
jauniešiem, kuri iesūtīja 
savas pārdomas, sirsnīgos, cerī-
bu pilnos apsveikumus un laba 
vēlējumus! Paldies Ancei Stūrei 
(Madonas pilsētas vidusskola, 

1. klase), Gitai Bērziņai (Mado-
nas Valsts ģimnāzija, 10. klase), 

Megijai Brečai (Cesvaines vi-
dusskola, 6. klase), Sintijai 

Šķēlei (Degumnieku pa-
matskola, 9. klase), kā 
arī diviem zīmējumu 
autoriem – Zanei Frin-
dei (Cesvaines vidus-
skola, 8. klase) un Mā-

rim Frindem (Cesvaines 
vidusskola, 1. klase).
Laureāti saņēma īpašas pa-

teicības dāvanas, bet  būtiskākais 
– kā sākotnēji tika solīts - laureātu 
apsveikumu video Vecgada vaka-
rā tika publicēts Madonas novada 

mājaslapā un sociālajos tīklos, kā 
arī pirms Jaunā gada sagaidīšanas 
tas tika translēts līdz ar novada 
priekšsēdētāja apsveikumu Mī-
lestības graviņā uz lielā ekrāna. 
Svinīgo uzrunu video aizvien ie-
spējams noklausīties Madonas 
novada Youtube platformā “Mana 
Madona”.

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Gadu mijā veiksmīgi noritējis pirmais domes priekšsēdētāja 
izsludinātais konkurss novada skolēniem
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Madonas novada pašvaldības domes  
2021. gada 13. decembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
2021. gada 21. decembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par energoefektivitātes 
paaugstināšanas 
projektu iesniegšanu 
un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

Nolemj sagatavot un iesniegt 
sekojošus projektus energoefek-
tivitātes paaugstināšanai, izman-
tojot Kohēzijas politikas fonda 
vadības informācijas sistēmu 
2014.–2020. gadam:

 � “Energoefektivitātes paaugst-
ināšanas pasākumu uzlabošana: 
Skolas iela 4, Degumnieki, Ošu-
pes pagasts, Madonas novads”. 
Apstiprina projekta kopējās iz-
maksas 341 220 eiro, t.sk. Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums – 180 000 eiro, Madonas 
novada pašvaldības līdzfinansē-
jums – 161 220 eiro. Projekta ie-
tvaros veicamās aktivitātes – ēkas 

fasādes siltināšana, ēkas bēniņu 
siltināšana, ēkas pagraba un co-
kola siltināšana, logu un durvju 
nomaiņa, mehāniskās ventilācijas 
izbūve tautas nama daļā. Nolemj 
projekta īstenošanai nodrošināt 
priekšfinansējumu 10% apmērā no 
Eiropas Reģionālā Attīstības fonda 
un Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējumu 179 220 eiro.

 � “Energoefektivitātes paaugsti-
nāšanas pasākumu uzlabošana: 
Meža iela 23, Mārciena, Mārcie-
nas pagasts, Madonas novads”. 
Apstiprina projekta kopējās iz-
maksas 356 900 eiro, t.sk. Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums – 250 000 eiro, Madonas 
novada pašvaldības – 106 900 
eiro. Nolemj projekta īstenošanai 
nodrošināt priekšfinansējumu 
10% apmērā no Eiropas Reģionālā 
Attīstības fonda un Madonas no-

vada pašvaldības līdzfinansējumu 
– 131 900 eiro, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē. Projekta ietvaros 
veicamās aktivitātes – ēkas fasā-
des siltināšana, ēkas bēniņu virs 
vienstāva ēkas daļām siltināšana, 
grīdas uz grunts siltināšana un 
cokola siltināšana, ārdurvju no-
maiņa, mehāniskās ventilācijas 
sistēmas izbūve, divcauruļu ap-
kures sistēmas izbūve, apgaismo-
juma nomaiņa.

 � “Energoefektivitātes paaugst-
ināšanas pasākumu uzlabošana: 
“Kastaņas”, Sausnējas pagasts, 
Madonas novads”. Apstiprina pro-
jekta kopējās izmaksas 304 073 ei-
ro, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda finansējums – 155 000 
eiro, Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums – 149 073 eiro. 
Nolemj projekta īstenošanai no-
drošināt priekšfinansējumu 10%  

apmērā no Eiropas Reģionālā At-
tīstības fonda un Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu – 
164 573 eiro, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē. Projekta ietvaros vei-
camās aktivitātes – ēkas fasādes 
siltināšana, ēkas bēniņu grīdas 
siltināšana, cokola siltināšana, 
ārdurvju nomaiņa.

 � “Energoefektivitātes paaugst-
ināšanas pasākumi Lubānas 
vidusskolā: Krasta iela 6, Lubā-
na, Madonas novads”. Apstip-
rina projekta kopējās izmaksas  
485 000 eiro, t.sk. Eiropas Reģio-
nālā attīstības fonda finansējums 
– 300 000 eiro, Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansējums 
– 185 000 eiro. Nolemj projekta 
īstenošanai nodrošināt priekšfi-
nansējumu 10% apmērā no Ei-
ropas Reģionālā Attīstības fonda 
un Madonas novada pašvaldības 

līdzfinansējumu – 215 000 eiro, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 
Projekta ietvaros veicamās aktivi-
tātes – fasādes sienu siltināšana, 
cokola sienu siltināšana, jumta 
pārseguma papildus siltināšana, 
ārdurvju nomaiņa, logu nomaiņa, 
siltumapgādes sistēmas iekšējo 
tīklu uzlabošana.

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

Aktualizē Madonas novada 
attīstības programmas 2013.–
2021. gadam investīciju plānu 
2018.–2021. gadam. Ar to iepa-
zīties iespējams interneta vietnē 
www.madona.lv sadaļā Pašvaldī-
ba/Dokumenti.

Par iestādes vadītāja 
iecelšanu amatā

Par Madonas novada pašval-
dības iestādes “Cesvaines un 
Dzelzavas Sociālās aprūpes 
centrs” vadītāju ieceļ Baibu Žu-
ku.  Amata pienākumu pildīšanu 
Baiba Žuka uzsāk pēc darba līgu-
ma noslēgšanas.

Madonas novada pašvaldības 
dome 2021. gada 25. novembrī 
nolēma ar 2022. gada 1. janvāri 
pašvaldības iestādei “Dzelzavas 
pansionāts” pievienot reorga-
nizējamā Cesvaines Sociālā die-
nesta Sociālās aprūpes nodaļu un 
mainīt nosaukumu no Dzelzavas 
pansionāts uz Cesvaines un Dzel-
zavas Sociālās aprūpes centrs.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas

Nolemj atbrīvot Madonas ka-
toļu draudzi no Madonas pilsē-
tas kultūras nama telpu nomas 
maksas 2021. gada 24. decembrī 
no plkst. 15.00 līdz 18.00 Zie-
massvētku dievkalpojuma or-
ganizēšanai. Aprēķinātie telpu 
nomas neieņemtie ienākumi ir 
257,73 eiro, t.sk. PVN. 

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības iestāžu 
amata vienību sarakstos

Nolemj:
1.1. Madonas pilsētas pirms-

skolas izglītības iestādes “Sau-
līte” amata vienību sarakstā 
(bez pedagogu amatiem) no 
01.01.2022. izdarīt šādus grozī-
jumus:

1.1.  izslēgt 1 amata vienī-
bu “nakts aukle” ar mēnešalgas 
likmi 500 eiro;

1.2.  1 amata vienībai “pirms-
skolas iestāžu un skolu māsa” pa-
lielināt mēnešalgas likmi no 619 
eiro uz 680 eiro;

1.3. 1,5 amata vienībām “peld- 
baseina administrators” palieli-
nāt mēnešalgas likmi no 543 eiro 
uz 580 eiro;

1.4.  0,5 amata vienībām “šu-
vējs, veļas pārzinis” mainīt amata 
vienības nosaukumu uz “šuvējs”, 
mainīt profesijas kodu no 7531 
01; 9121 03 uz 7531 01, mainīt 

amata saimes līmeni no III uz II 
A, mainīt mēnešalgas grupu no 4 
uz 2;

1.5.  1 amata vienībai “veļas 
mazgātājs” mainīt amata vienī-
bas nosaukumu uz “veļas pārzi-
nis”, mainīt profesijas kodu no 
9121 01 uz 9121 03, mainīt amata 
saimes līmeni no I uz III, mainīt 
mēnešalgas grupu no 1 uz 4;

1.6.  1 amata vienībai “saim-
niecības pārzinis, automobiļa 
vadītājs” palielināt mēnešalgas 
likmi no 743 eiro uz 843 eiro;

1.7.  1 amata vienībai “nolikta-
vas pārzinis” palielināt mēnešal-
gas likmi no 700 eiro uz 780 eiro;

1.8.  2 amata vienībām “vecā-
kais pavārs” palielināt mēnešal-
gas likmi no 646 eiro uz 690 eiro;

1.9.  izslēgt 1 amata vienību 
“pavārs” ar mēnešalgas likmi 590 
eiro;

1.11.  3 amata vienībām “pa-
vārs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 590 eiro uz 690 eiro;

1.12.  5 amata vienībām “pa-
vāra palīgs” palielināt mēnešal-
gas likmi no 500 eiro uz 520 eiro;

1.13.  1 amata vienībai “zāles 
administrators” palielināt mē-
nešalgas likmi no 510 eiro uz 520 
eiro;

1. Madonas Valsts ģimnāzijas 
amata vienību sarakstā (bez pe-
dagogu amatiem) no 01.01.2022. 
izdarīt šādus grozījumus:

1.1. amata vienībai “apko-
pējs” ar mēnešalgas likmi 500 ei-
ro palielināt amata vienību skaitu 
no 7 uz 8;

2. Madonas novada bibliotē-
kas amata vienību sarakstā no 
01.01.2022. izdarīt šādus grozī-
jumu:

2.1. izslēgt 1 amata vienību 
“galvenais bibliotekārs” ar mē-
nešalgas likmi 648 eiro;

2.2. 1 amata vienībai “gal-
venais bibliotekārs-metodiķis – 
eksperts” mainīt nosaukumu uz 
“metodiskā darba vadītājs”, mai-
nīt profesijas kodu no 2622 02  
uz 1349 32, mainīt amatu saimes 
līmeni no II uz III, mainīt mēneš-
algu grupu no 8 uz  10, palielināt  
mēnešalgas algas likmi no 882 
eiro uz 900 eiro;

2.3. 1 amata vienībai “Resur-
su un datu pārvaldības nodaļas 

vadītāja” palielināt mēnešalgas 
likmi  no  692 eiro uz 750 eiro;

2.4. 5 amata vienībām “gal-
venais bibliotekārs”, palielināt 
mēnešalgas likmi  no 648 eiro uz 
700 eiro;

2.5. 1 amata vienībai “Pa-
kalpojumu nodaļas vadītājs-da-
torklases administrators”, palie-
lināt mēnešalgas likmi no 744 
eiro uz 800 eiro;

2.6. 1 amata vienībai “Bērnu 
literatūras nodaļas vadītājs”, pa-
lielināt mēnešalgas likmi  no 700 
eiro uz 750 eiro.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības 
apvienību pārvalžu, pagastu 
pārvalžu un to pakļautībā 
esošo iestāžu amata vienību 
sarakstos

1. Ērgļu apvienības pārval-
des un tās pakļautībā esošo ie-
stāžu amata vienību sarakstā ar 
01.01.2022. izdarīt šādus grozī-
jumus:

1.1. Ērgļu apvienības pārval-
des pakļautībā esošās iestādes 
“Ērgļu sociālās aprūpes centrs” 
amata vienībai “aprūpētājs” ar 
mēnešalgas likmi 600 eiro palie-
lināt amatu vienību skaitu no 13 
uz 14;

1.2. Ērgļu apvienības pārval-
des struktūrvienībā “Īpašumu 
uzturēšanas nodaļa” izveidot 1 
jaunu amata vienību “mikroauto-
busa vadītājs” ar profesijas kodu 
8322 06, stundas algas likmi 3,70 
eiro, amata saimi 41., amata sai-
mes līmeni II, mēnešalgas grupu 
6;

2. Ļaudonas pagasta pārval-
des pakļautībā esošās iestādes 
“Ļaudonas pagasta pārvaldes 
pirmsskolas izglītības iestāde 
“Brīnumdārzs”” amata vienību 
sarakstā no 01.01.2022. izdarīt 
šādus grozījumus:

2.1. izslēgt 0,3 amata vienības 
“interešu pulciņa audzinātājs” ar 
mēnešalgas likmi 500 eiro;

2.2. amata vienībai “pirms-
skolas skolotāja palīgs – pavado-
nis” ar stundas algas likmi 2,99 
eiro palielināt amata vienību 
skaitu no 0,2 uz 0,35;

2.3. izveidot 0,15 jaunas ama-

ta vienības “pirmsskolas iestāžu 
un skolu māsa”, ar profesijas 
kods 222134, mēnešalgas likmi 
516 eiro, amata saimi 5.2., ama-
ta saimes līmeni III, mēnešalgas 
grupu 7;

2.4. amata vienībai “pirms-
skolas skolotājs palīgs” ar mē-
nešalgas likmi 580 eiro palielināt 
amata vienību skaitu no 3 uz 
3,25;

Par valsts mērķdotācijas 
sadali Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagoģiskajiem 

darbiniekiem 

Nolemj sadalīt valsts mērķdo-
tāciju Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2022. gada 1. 
janvāra līdz 31. augustam:

 � Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādēm bērnu no pie-
cu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pirmsskolas izglītības 
pedagoģiskajiem darbiniekiem 
– 567 645 eiro apmērā, t.sk. pie-
maksu par 3. kvalitātes pakāpi – 
445 eiro;

➔  3. lpp

Madonas novada pašvaldības izglītības 
iestādes, kurās apgūst pirmsskolas 
izglītības programmas

Izglītojamo 
skaits, vecāki 
par 5 gadiem 

uz 01.09.2021.

Nosacītie 
izglītojamie 

kopā

Mērķdotācija 
8 mēnešiem, 

EUR

Aronas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Sprīdītis" 19 20 17 720

Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Vārpiņa" 31 36 31 760

Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde 
"Brīnumzeme" 38 46 37 128

Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Rūķis" 16 16 14 208

Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde 
"Pienenīte" 47 47 43 720

Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Lācītis Pūks" 27 29 25 672

Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde 
"Rūķīši" 36 36 33 488

Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Brīnumdārzs" 24 29 25 544

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde "Kastanītis" 44 44 31 920

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde "Priedīte" 96 96 69 640

Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestāde "Saulīte" 140 154 111 112

Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības 
iestāde "Pasaciņa" 56 71 62 416

Barkavas pamatskola 23 23 20 416

Degumnieku pamatskola 11 11 9 768

Lazdonas pamatskola 8 8 7 104

Liezēres pamatskola 14 18 15 816

Vestienas pamatskola 11 11 9 768

641 695 567 200

  
Kvalitātes pakāpes 445

Kopā mērķdotācija 8 mēn. 567 645
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 � Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vis-
pārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem –  
3 253 860 eiro apmērā, t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes pakāpi – 636 eiro;

Izglītības iestādes  
nosaukums

Izglītojamo 
skaits uz 

01.09.2021

Normētie 
izglītojamie  

kopā

Mērķdotācija  
8 mēnešiem  

ar VSAOI, EUR

Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola 153 172,3 187 064

Cesvaines vidusskola 269 317,8 315 024
Ērgļu vidusskola 204 244,9 279 176
Lubānas vidusskola 171 194,75 222 008
Madonas Valsts ģimnāzija 263 396,16 347 384
Madonas pilsētas vidusskola 951 1072,9 940 808
Madonas pilsētas vidusskola 
(neklātiene) 32 21,24 18 624

Barkavas pamatskola 93 102,3 111 064
Bērzaunes pamatskola 97 109,1 118 440
Degumnieku pamatskola 69 72 78 168
Dzelzavas pamatskola 77 90 97 704
Kalsnavas pamatskola 102 112,6 122 248
Kusas pamatskola 66 80,9 87 832
Lazdonas pamatskola 49 67 72 744
Liezēres pamatskola 66 96,7 104 992
Praulienas pamatskola 92 105,1 114 112
Vestienas pamatskola 26 33 35 832

2780 3288,75 3 253 224

Kvalitātes pakāpes 636
Kopā mērķdotācija 8 mēn. 3 253 860

 � Dzelzavas speciālajai pamatskolai – 532 904 eiro apmērā, t.sk. pe-
dagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām – 320 008 eiro;

Pedagogu darba 
samaksai mēnesī 

(tarifikācijai),  
EUR

Pedagogu 
darba 

samaksai 
mēnesī ar 

VSAOI, EUR

8 mēnešiem, 
EUR

Dzelzavas speciālā 
pamatskola pedagogu algām 32 366 40 001 320 008 

 Izglītojamo skaits vienā mēnesī 8 mēnešiem

Dzelzavas speciālā 
pamatskola uzturēšana 75 26 612 212 896 

Kopā 532 904 

 � Madonas novada pašvaldības 
interešu izglītības programmu 
pedagoģiskajiem darbiniekiem 
– 171 919 eiro apmērā, t.sk. pie-
maksu par 3. kvalitātes pakāpi – 
191 eiro. 

Par grozījumiem  
Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
iestāžu pedagogu  
amata vienību sarakstos

Nolemj ar 01.01.2022. veikt 
šādus grozījumus ar Mado-
nas novada pašvaldības domes 
16.11.2021. sēdes lēmumu Nr. 
433 “Par Madonas novada pašval-
dības izglītības iestāžu pedagogu 
amata vienību sarakstu apstipri-
nāšanu” apstiprinātajos izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku 
amata vienību sarakstos:

Cesvaines pirmsskolas izglītī-
bas iestādes “Brīnumzeme” ama-
ta vienību sarakstā:

 � izslēgt “vadītāja vietnieks iz-
glītības jomā”, profesijas kods 
134504, 1 amatu vienību;

 � iekļaut “pirmskolas metodiķis”, 
profesijas kods 235101, 0,5 amatu 
vienības, ar amatalgas likmi EUR 
919,00 mēnesī;

 � grozīt “pirmskolas izglītības 
mūzikas skolotājs”, profesijas 
kods 234202, amatu vienības no 
1 uz 0,75, ar amatalgas likmi EUR 
872,00 mēnesī;

 � grozīt “pirmskolas izglītības 

sporta skolotājs”, profesijas kods 
234203, amatu vienības no 1 uz 
0,625, ar amatalgas likmi EUR 
872,00 mēnesī;

 � grozīt “skolotājs logopēds”, 
profesijas kods 235201, amatu 
vienības no 0,86 uz 0,46, ar ama-
talgas likmi EUR 830,00 mēnesī.

Par projekta  
būvniecības izmaksu 
apstiprināšanu un 
līguma izpildes termiņa 
pagarināšanu

Sakarā ar Covid-19 pandēmi-
jas radītajiem šķēršļiem mate-
riālu un iekārtu rūpnīcu darbība 
pastāvīgi tiek pārtraukta, līdz ar 
to kavējās atsevišķu materiālu 
piegāde. Tāpat būvniecības laikā 
būvprojektā atklātas neprecizitā-
tes, pretrunas darbu daudzumos 
un rasējumos, kas būtiski ietek-
mējušas būvdarbu procesa norisi 
objektā, tāpēc autoruzraudzības 
kārtībā ir veiktas būvprojekta iz-
maiņas. Tāpat būvdarbu gaitā ir 
atklājušies papildus darbi.

Akceptē SIA “PK serviss”  
būvdarbu līguma Nr. MNP/2.4.6/ 
21/15 “Tipogrāfijas ēkas pārbūve 
par Madonas biznesa attīstības 
centru” izpildes termiņa paga-
rinājumu par 112 kalendārajām 
dienām un apstiprina papildus 
darbu izmaksas.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kon-

troles un pārraudzības padomi 
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu 
35 455,67 eiro apmērā Valsts kasē 
uz 20 gadiem ar noteikto procen-
tu likmi un atlikto maksājumu uz 
3 gadiem Eiropas Savienības fon-
da projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 
“Industriālās zonas, biznesa at-
tīstības centra un uzņēmējdar-
bības izveidi Madonas novadā” 
īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 
un apgūt 2022. gadā, tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes 
“Madonas novada 
bāriņtiesa” amata vietām

Bāriņtiesas priekšsēdētāja 
amatam bija pieteicies 1 amata 
pretendents, bāriņtiesas priekš-
sēdētāja vietnieka/bāriņtiesas 
locekļa amatam bija pieteikušies 
2 amata pretendenti un bāriņtie-
sas locekļa amatam bija pietei-
kušies 14 amata pretendenti.

Atklātā pretendentu kon-
kursa atlases komisija pieņēma 
lēmumu nevirzīt apstiprināša-
nai domes sēdē nevienu amata 
pretendentu bāriņtiesas priekš-
sēdētāja amatam un atkārtoti 
izsludināt atklātu konkursu šim 
amatam.   

Nolemj iecelt Andri Kļaviņu 
par jaunizveidojamās Madonas 
novada pašvaldības iestādes 
“Madonas novada bāriņtiesa” 
bāriņtiesas priekšsēdētāja p.i. 
ar 01.01.2022. līdz dienai, kad 
tiek iecelts amatā bāriņtiesas 
priekšsēdētājs vai ar citu rīkoju-
mu tiek uzdots pārtraukt pildīt 
bāriņtiesas priekšsēdētāja pie-
nākumu izpildītāja pienākumus, 
atkarībā no tā, kurš no šiem no-
tikumiem iestāsies agrāk.

Madonas novada pašvaldības domes  
2021. gada 30. decembra sēdes lēmumu pārskats
Par sociālās aprūpes, 
sociālā atbalsta un 
rehabilitācijas pakalpojuma 
nodrošināšanu

Nolemj deleģēt nodibinā-
jumam “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Diakonijas 
centrs” pārvaldes uzdevumu 
– nodrošināt sociālās aprūpes, 
sociālā atbalsta un rehabilitāci-
jas pakalpojuma sniegšanu piln- 
gadīgām personām ar garīga 
rakstura traucējumiem – dienas 
aprūpes centrā, paredzot tā no-
drošināšanu Kalsnavas pagastā 
un Lubānā no 2022. gada 3. jan-
vāra līdz 2022. gada 31. maijam, 
tādējādi arī nodrošinot projekta 
“Vidzeme iekļauj” realizēšanas 
nepārtrauktību un to, ka novadā 
pārvaldes uzdevums tiek nodro-
šināts vienādā veidā un efektīvi.

Par ceļu un ielu tīkla 
finansēšanai ņemto 
kredītu pamatsummas 
atmaksāšanu 

Nolemj 2022. gadā atmaksāt 
Madonas novada pašvaldības ceļu 
un ielu tīkla finansēšanai ņemto 
kredītu pamatsummas būvniecī-
bas projektiem no Valsts pamat-
budžeta valsts autoceļu fonda 
programmas “Mērķdotācijas paš         - 
valdību autoceļiem (ielām)” 
apakš programmas piešķirtajiem 
līdzekļiem 525 950 eiro apmērā. 

Par ceļu uzturēšanu  
ziemas periodā

Madonas novada pašvaldības 
pagastu un apvienību pārvaldēm 
Madonas novada teritorijās no-
drošināt ceļu tīrīšanu no snie-
ga 2022. gadā līdz visām lauku 
viensētām, kuras ziemas periodā 
ir apdzīvotas, uzņēmumiem un 
sabiedriskas nozīmes objektiem, 
kuru īpašnieki nav atteikušies no 
sniega tīrīšanas.

Par Madonas novada 
pašvaldības autoceļu un 
ielu uzturēšanai paredzēto 
naudas līdzekļu sadalījumu 
2022. gadā

Apstiprina saskaņā ar 30.12. 
2021. “Madonas novada pašval-
dības ceļu fonda pārvaldīšanas 
kārtība” 3. daļu Madonas novada 
pašvaldības autoceļu un ielu uztu-
rēšanai paredzēto naudas līdzek-
ļu sadalījumu Madonas novada 
pašvaldības pagastu pārvaldēm, 
apvienību pārvaldēm un Madonas 
pilsētai 2022. gadā (skat. tabulu).

Pārvalde
No pašvaldī-
bas budžeta 

(EUR)

No ceļu 
fonda 
(EUR)

Pavisam 
kopā (EUR)

Madonas pilsēta 148 790 254 271 403 061
Aronas pagasta pārvalde 20 496 35 026 55 522
Barkavas pagasta pārvalde 18 274 31 229 49 503
Bērzaunes pagasta pārvalde 18 155 31 025 49 180
Dzelzavas pagasta pārvalde 14 870 25 412 40 282
Kalsnavas pagasta pārvalde 24 301 41 527 65 828
Lazdonas pagasta pārvalde 6 259 10 695 16 954
Liezēres pagasta pārvalde 18 316 31 301 49 617
Ļaudonas pagasta pārvalde 20 442 34 933 55 375
Mārcienas pagasta pārvalde 13 844 23 658 37 502
Mētrienas pagasta pārvalde 18 375 31 401 49 776
Ošupes pagasta pārvalde 17 456 29 831 47 287
Praulienas pagasta pārvalde 19 530 33 376 52 906
Sarkaņu pagasta pārvalde 20 011 34 197 54 208
Vestienas pagasta pārvalde 11 973 20 462 32 435
Cesvaines apvienības pārvalde 51 293 87 656 138 949
Ērgļu apvienības pārvalde 48 696 83 217 131 913
Lubānas apvienības pārvalde 34 869 59 588 94 457

KOPĀ: 525 950 898 805 1 424 755

Par atbrīvošanu  
no telpu nomas  
maksas

Nolemj atbrīvot Madonas 
pilsētas pensionāru biedrību no 
Madonas pilsētas kultūras nama 
telpu nomas maksas 2022. gada 
14. janvārī no plkst. 12.00 līdz 
17.00 koncerta organizēšanai. 
Aprēķinātie telpu nomas neie-
ņemtie ienākumi ir 257,75 eiro, 
t.sk. PVN.

Par projekta pieteikuma 
iesniegšanu stāvlaukuma 
pārbūvei

Nolemj sagatavot un iesniegt 
projekta pieteikumu “Auto un 
moto apmācības laukuma, stāv-
laukuma un pievedceļu pārbūve 
sporta un atpūtas bāzē “Smeceres 
sils”, Lazdonas pagastā, Madonas 
novadā, nodibinājuma “Mado-
nas novada fonds” izsludinātajā 
LEADER projektu iesniegumu ➔  3. lpp

➔ 2. lpp

konkursā un apstiprina projek-
ta attiecināmās izmaksas 44 000 
eiro apmērā, tajā skaitā Lauku 
atbalsta dienesta finansējums – 
39 600 eiro un Madonas novada 
pašvaldības finansējums – 4 400 
eiro.

Projekta ietvaros paredzēts 
izbūvēt asfalta segumu auto un 
moto apmācības laukumā un 
stāvlaukumā pie sporta un atpū-
tas bāzes “Smeceres sils” admi-
nistrācijas ēkas.

Par 2021. gada budžeta 
grozījumiem

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus Nr. 23 “Par grozījumiem 
Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 3 
“Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2021. gada budžetu”

Apstiprināti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
30.12.2021. lēmumu Nr. 547 
(Prot. Nr. 18, 31. p.).
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Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 20. jūlija 

domes sēdē, protokols Nr. 5, 23. p.)  
1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2021. gadam ieņēmumos  
44 572 400,00 eiro apmērā.”

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 20. jūlija 

domes sēdē, protokols Nr. 5, 23. 
p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2021. 
gadam izdevumos 59 218 088,00  
eiro apmērā.”

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 3 „Par Madonas novada paš-
valdības 2021. gada budžetu” 
(apstiprināti 2021. gada 20. jūlija 

domes sēdē, protokols Nr. 5, 23. 
p.) 5. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības ziedojumus 2021. 
gadam šādā apmērā:

5.1. kārtējā gada ieņēmumi  
4 915,00 EUR;

5.2. kārtējā gada izdevumi  
12 525,00 EUR;

5.3. naudas līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu 25718 EUR.”

Par civilās  
aizsardzības plāna 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas nova-
da sadarbības teritorijas civilās 
aizsardzības plānu. 

Iepazīties ar to iespējams in-
terneta vietnē www.madona.lv  
sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Ci-
ti dokumenti.

Lēmumus publicēšanai 
sagatavoja 

ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar lēmumu pilnu tekstu 
var iepazīties www.madona.lv vai 

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā

kā arī ar lēmumu video apskatu 
iespējams iepazīties  

www.madona.lv

Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 18. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par iestādes  
“Ērgļu Sociālās aprūpes 
centrs” vadītāju

Ar 2022. gada 21. janvāri ie-
ceļ Janu Bukovsku par Madonas 
novada pašvaldības iestādes 
“Ērgļu Sociālās aprūpes centrs” 
vadītāju.

Par 2022. gada nolikumu 
apstiprināšanu 

Apstiprina sekojošus noliku-
mus 2022. gadam:

 �  grantu konkursam “Konkurēt-
spējas, izaugsmes, pētniecības un 
inovāciju kapacitātes stiprināša-
na uzņēmumiem”;

 �  grantu konkursam “Sertifikā-
cijas un standartu ieviešana uz-
ņēmumā”;

 �  biznesa ideju konkursam “Ma-
dona var labāk!”.

Par finansiālu atbalstu 
grāmatas izdošanai 

Nolemj piešķirt finansiālu 
atbalstu 930,20 eiro apmērā grā-
matas par Dzidru Rubeni izdoša-

Par maksas noteikšanu pašvaldības pansionātos un 
sociālās aprūpes centros

Nolemj ar 2022. gada 1. martu noteikt maksu vienai personai par 
sociālo pakalpojumu – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitā-
cija institūcijā pilngadīgām personām – pašvaldības pansionātos vai 
sociālās aprūpes centros: 

Sociālās aprūpes centra 
nosaukums

Mēneša 
maksa 

Madonas 
novada 

iedzīvotājiem

Mēneša 
maksa  

citu novadu 
iedzīvo tājiem

Diennakts 
maksa 

Madonas 
novada 

iedzīvo tājiem

Diennakts 
maksa  

citu novadu  
iedzīvo
tājiem

Mārcienas pansionāts 600,00 700,00 19,73 23,01
IV aprūpes līmenis 650,00 750,00 21,37 24,66
Barkavas pansionāts 520,00 620,00 17,10 20,38
IV aprūpes līmenis 570,00 670,00 18,74 22,03
Ļaudonas pansionāts 550,00 650,00 18,08 21,37
IV aprūpes līmenis 600,00 700,00 19,73 23,01
Cesvaines un Dzelzavas 
Sociālās aprūpes centra 
Dzelzavas struktūrvienība

600,00 700,00 19,73 23,01

IV aprūpes līmenis 650,00 750,00 21,37 24,66
Cesvaines un Dzelzavas 
Sociālās aprūpes centra 
Cesvaines struktūrvienība

600,00 700,00 19,73 23,01

IV aprūpes līmenis 650,00 750,00 21,37 24,66
Lubānas Sociālās 
aprūpes centrs 600,00 700,00 19,73 23,01

IV aprūpes līmenis 650,00 750,00 21,37 24,66
Ērgļu Sociālās aprūpes 
centrs 520,00 620,00 17,10 20,38

IV aprūpes līmenis 570,00 670,00 18,74 22,03

Par grozījumiem  
Dzelzavas pagasta 
pārvaldes amata vienību 
sarakstos

Nolemj veikt sekojošus gro-
zījumus Dzelzavas pagasta pār-
valdes amata vienību sarakstā ar 
2022. gada 1. janvāri:

Dzelzavas speciālā pamat-
skola (valsts finansējums):

1. grozīt amata vienībai “ārsts”, 
profesijas kods 2211 01, mēnešal-
gas likmi no 950 eiro uz 1489 eiro;

2. samazināt amata vienībai 
“ārsts”, profesijas kods 2211 01, 
amata vienību skaitu no 0,3 uz 
0,1;

3. grozīt amata vienībai “med  - 
māsa”, profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 629 eiro uz 
985 eiro;

4. grozīt amata vienībai “ma-
sāžas māsa” – medmāsa, profe-
sijas kods 2221 34, 2221 13  mē-
nešalgas likmi no 604 eiro uz 926 
eiro; (masāžas māsa -profesijas 
kods 2221 13, mēnešalgas likmi 
no 580 eiro uz 867 eiro; med-
māsa – profesijas kods 2221 34, 
mēnešalgas likmi no 629 eiro uz 
985 eiro);

5. samazināt amata vienībai 
“masāžas māsa-medmāsa” pro-
fesijas kods 2221 344, 2221 13 
amata vienību skaitu no 0,4 uz 
0,3;

6. grozīt amata vienībai 
“naktsaukle”, profesijas kods 
5311 01, mēnešalgas likmi no 500 
eiro uz 510 eiro;

7. grozīt amata vienībai “vir-
tuves vadītājs”, profesijas kods 
5151 05, mēnešalgas likmi no 529 
eiro uz 600 eiro;

7. grozīt amata vienībai “pa-
vārs”, profesijas kods 3434 01, 
mēnešalgas likmi no 510 eiro uz 
530 eiro;

8. samazināt amata vienībai 
“pavāra palīgs”, profesijas kods 
9412 01, amata vienību skaitu no 
1,5 uz 1,3;

6. grozīt amata vienībai “liet-
vedis”, profesijas kods 3341 04, 
mēnešalgas likmi no 516  eiro uz 
580 eiro;

7. samazināt amata vienī-
bai “lietvedis”, profesijas kods  
3341 04, amata vienību skaitu no 
0,5 uz 0,3;

8. grozīt amata vienībai “fi-
zioterapeits”, profesijas kods 
2264 02, mēnešalgas likmi no 714 
eiro uz 1311 eiro;

9. samazināt amata vienībai 
“fizioterapeits”, profesijas kods 
2264 02, amata vienību skaitu 
no 0,4 uz 0,3;

10. samazināt amata vienībai 
“apkopējs”, profesijas kods 9112 
01, amata vienību skaitu no 2,9 
uz 2,4;

11. izslēgt amata vienībai 
“uzskaitvedis”, profesijas kods 
431103, amata vienību skaitu 0,7.

Par grozījumiem 
pedagoģisko darbinieku 
amata vienību sarakstos

Nolemj ar 2022. gada 1. jan-
vāri veikt šādus grozījumus izglī-
tības iestāžu pedagoģisko darbi-
nieku amata vienību sarakstos:

 � Cesvaines Mūzikas un māk-
slas skolas amata vienību sa-
rakstā grozīt “profesionālās ie-
virzes skolotājs”, profesijas kods 
232002, amatu vienības no 2,13 
uz 1,63, ar amatalgas likmi 830 
eiro mēnesī.

 � Lubānas Mākslas skolas amata 
vienību sarakstā grozīt “profe-
sionālās ievirzes skolotājs”, pro-
fesijas kods 232002, amatu vien-
ības no 0,454 uz 0,8, ar amatalgas 
likmi 830 eiro mēnesī.

 � J. Norviļa Madonas Mūzikas 
skolas amata vienību sarakstā 
grozīt profesionālās ievirzes 
skolotājs, profesijas kods 232002, 
amatu vienības no 4,25 uz 2,5 ar 
amatalgas likmi 830 eiro mēnesī.

 � J. Simsona Madonas Mākslas 
skolas amata vienību sarak-
stā grozīt “profesionālās ievir-
zes skolotājs”, profesijas kods 
232002, amatu vienības no 1,15 
uz 1,25 ar amatalgas likmi 830 
eiro mēnesī.

 � Madonas Bērnu un jaunatnes 
sporta skolas amata vienību sa-
rakstā grozīt “profesionālās ie-
virzes skolotājs”, profesijas kods 
232002, amatu vienības no 3,5 
uz 6 ar amatalgas likmi 830 eiro 
mēnesī.

Par grozījumiem Lubānas 
apvienības pārvaldes 
amata vienību sarakstos

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada Lubānas apvienī-
bas pārvaldes un tās pakļautībā 
esošo iestāžu amata vienību 
sarakstā un izdarīt šādu grozī-
jumu: no 2022. gada 1. janvāra 
Īpašuma uzturēšanas nodaļā iz-
veidot jaunas 0,5 amata vienības 
“skolēnu pavadonis” ar profesi-
jas kodu 5311  03, ar mēnešalgas 
likmi 530 eiro, ar mēnešalgas 
fondu 265 eiro, ar amata saimi 
29., amata saimes līmeni I, mē-
nešalgas grupu 4.

Par finansējuma 
piešķiršanu nevalstiskajām 
organizācijām 

Nolemj lūgumu finansējuma 
piešķiršanai atbalstīt daļēji un 
ieteikt Madonas novada pašval-
dības Finanšu nodaļai, izstrā-
dājot pašvaldības 2022. gada 
budžeta projektu, paredzēt 1500 
eiro sekojošu biedrību darbības 
un aktivitāšu nodrošināšanai:

 �  Madonas pilsētas pensionāru 
biedrībai; 

 � Biedrībai “Madonas senioru 
klubiņš “Pie kamīna”;

 �  Biedrībai bērniem,  jaunie šiem 
un pieaugušajiem ar dažādiem 
funk cio nā liem traucējumiem 
“Mēs sa viem bērniem”.

Nolemj atbalstīt biedrības 
“Latvijas Sarkanais krusts” Ma-
donas novada komitejas lūgumu 
un ieteikt Madonas novada paš-
valdības Finanšu nodaļai, iz-
strādājot pašvaldības 2022. gada 
budžeta projektu, paredzēt bied-
rības “Latvijas Sarkanais krusts” 
Madonas novada komitejas akti-
vitāšu nodrošināšanai 1500 eiro.

Par sadarbības 
līguma noslēgšanu 
par atskurbināšanas 
pakalpojumu 

Nolemj slēgt līgumu ar Bal-
vu novada pašvaldību par Balvu 
novada pašvaldības policijas at-
skurbtuves sniegto pakalpojumu 
izmantošanu, jo tā ir Madonas 
novada pašvaldībai tuvākā at-
skurbtuve. Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija ap-
maksā pašvaldības izdevumus līdz 
15 eiro apmērā par katru atskur-
bšanas telpā ievietoto personu.

Par grozījumiem 
pašvaldības iestāžu 
Madonas pilsētā amata 
vienību sarakstos

Nolemj Madonas novada So-
ciālā dienesta amata vienību sa-
rakstā izdarīt šādus grozījumus:

 �  0,5 amata vienībām “zobārsts” 
mainīt mēnešalgas likmi no 2044 
eiro uz stundas algas likmi 24,50 
eiro;

 �  0,6 amata vienībām “zobārst-
niecības māsa” mainīt mēnešal-
gas likmi no 700 eiro uz stundas 
algas likmi 7 eiro; 

 � 0,5 amata vienībām “zobu hi-
giēnists” mainīt mēnešalgas likmi 
no 1084 eiro uz stundas algas 
likmi 13 eiro.
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INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

nai no Attīstības nodaļas 2022. 
gada kultūras budžeta.

2023. gada 25. decembrī iz-
cilajai Madonas deju skolotā-
jai Dzidrai Rubenei apritēs 100 
gadu. Grāmatā tiks izklāstīts 
Dzidras Rubenes dzīvesstāsts, 
apkopotas vēsturiskās liecības 
par Dzidras Rubenes vadītajiem 
deju kolektīviem un izcelts viņas 
veikums Latvijas mērogā.

Par grāmatas papildus 
eksemplāru pārdošanu

Nolemj atsavināt grāmatas 
“Lubānas vidusskola laika lokos” 
280 eksemplārus, pārdodot tos 
par brīvu cenu. Grāmatas viena 
eksemplāra atsavināšanas cena 
14,28 eiro.

Par biedrības “Rollertour” 
iesniegumu

Nolemj samazināt sporta un 
atpūtas bāzes “Smeceres sils” no-
mas maksu par 50%, kas ir 125 ei-
ro (ieskaitot PVN 21%), distanču 
slēpošanas pārgājiena — seriāla 
”Latloppet” 3. posma organizē-
šanai 2022. gada 27. februārī.

Par finansējuma  
piešķiršanu biedrībai

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 445 eiro apmērā teātra, leļļu 
teātra studijas vadītājai (2 stun-
das nedēļā) darba samaksas no-
drošināšanai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām no 2022. gada janvāra 
līdz jūnijam no izglītības pasā-
kumu budžetā šim mērķim pare-
dzētā finansējuma. 
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Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 17  
“Materiālās palīdzības 
pabalsti Madonas  
novadā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 25.11.2021. 
lēmumu Nr. 461 (prot. Nr. 15, 28. 
p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 14. pantu, 43. panta 
trešo daļu. Izdoti saskaņā ar liku-
ma “Par pašvaldībām” 14. pantu, 
43. panta trešo daļu.

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

Saistošajos noteikumos no-
teikti pabalsti, kas tiek piešķirti 
kā pašvaldības brīvprātīgās ini-
ciatīvas pabalsti. Saistošie no-
teikumi nosaka Madonas novada 
pašvaldības materiālās palīdzības 
pabalstu veidus un apmērus, pa-
balstu piešķiršanas un izmaksas 
kārtību un to personu loku, kuras 
ir tiesīgas saņemt šos pabalstus. 
Materiālās palīdzības pabalsti 
tiek piešķirti, neizvērtējot mate-
riālo situāciju.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 19 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-

da pašvaldības domes 25.11.2021. 
lēmumu Nr. 466 (prot. Nr. 15, 33. 
p.). Izdoti saskaņā ar Sociālo pa-
kalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta otro un trešo da-
ļu. Invaliditātes likuma 12. panta 
sesto daļu un Ministru kabineta 
2003. gada 27. maija noteikumu 
Nr. 275 “Sociālās aprūpes un so-
ciālās rehabilitācijas pakalpoju-
mu samaksas kārtība un kārtība, 
kādā pakalpojuma izmaksas tiek 
segtas no pašvaldības budžeta” 6. 
punktu.

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

Saistošie noteikumi nosa-
ka Madonas novada pašvaldības 
sniegto sociālo pakalpojumu vei-
dus, to pieprasīšanas, saņemša-
nas un samaksas kārtību. Saisto-
šajos noteikumos definēti sociālo 
pakalpojumu veidi, klientu loks, 
kas var saņemt sociālos pakalpo-
jumus, kā arī pakalpojumu pie-
šķiršanas kārtība.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 18 “Sociālās 
palīdzības pabalsti Madonas 
novadā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 25.11.2021. 
lēmumu Nr. 462 (prot. Nr. 15, 
29. p.). Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta tre-

šo daļu, 15. panta pirmās daļas 
7. punktu, Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 
33. panta trešo daļu, 36. panta 
piekto un sesto daļu, likuma “Par 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” 14. panta sesto daļu. 

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

Saistošie noteikumi nosa-
ka sociālās palīdzības pabalstu 
veidus un apmēru, pabalstu pie-
prasīšanas, piešķiršanas un sa-
ņemšanas kārtību; trūcīgas un 
maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas statusa noteikšanas kārtību, 
maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni, kā arī pa-
švaldības atbalstu krīzes situācijā 
Madonas novada pašvaldībā.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 16 “Pabalsti 
bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušajam 
bērnam un audžuģimenei 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas nova-
da pašvaldības domes 25.11.2021. 
lēmumu Nr. 460 (prot. Nr. 15, 27. 
p.). Precizēti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 30.12.2021. 
lēmumu Nr. 517 (prot. Nr. 18, 1. 
p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta trešo da-
ļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa 

jautājumu risināšanā” 25.2 pan-
tu, Ministru kabineta 15.11.2005. 
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bā-
renim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ār-
pusģimenes aprūpē, kā arī pēc ār-
pusģimenes aprūpes beigšanās” 
22., 27., 30., 31., 31.1 punktu, Mi-
nistru kabineta 26.06.2018. no-
teikumu Nr. 354 “Audžuģimenes 
noteikumi” 78. punktu. 

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

Saistošie noteikumi nosa-
ka Madonas novada pašvaldības 
pabalstu veidus, apmēru, piepra-
sīšanas un piešķiršanas kārtību 
pilngadību sasniegušam bārenim 
vai bez vecāku gādības palikušam 
bērnam (turpmāk – bārenis) pēc 
ārpusģimenes aprūpes beigšanās, 
bārenim, kurš nodots aizbildnībā 
vai audžuģimenē, un audžuģime-
nei (t.sk. specializētajai audžu-
ģimenei). Pabalstus var saņemt 
bārenis, par kura ārpusģimenes 
aprūpi lēmumu pieņēmusi Mado-
nas novada bāriņtiesa, Cesvaines 
novada bāriņtiesa, Ērgļu novada 
bāriņtiesa vai Lubānas novada 
bāriņtiesa, un audžuģimenei, ku-
rā bērnu ievietojusi kāda no mi-
nētajām bāriņtiesām.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 1. janvārī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 22  

“Par koku ciršanu ārpus 
meža Madonas novada 
pašvaldības teritorijā”.

Apstiprināti ar Madonas 
novada pašvaldības domes 
30.12.2021. lēmumu Nr. 535 
(prot. Nr. 18, 19. p.). Izdoti sa-
skaņā ar Meža likuma 8. pan-
ta otro daļu, Ministru kabineta 
2012. gada 2. maija noteikumiem 
Nr. 309 “Noteikumi par koku cir-
šanu ārpus meža” 22. punktu. 
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināša-
nai.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā ar Madonas novada 
pašvaldību saskaņojama koku cir-
šana ārpus meža pašvaldības teri-
torijā, koku ciršanas ārpus meža 
pašvaldības teritorijā publiskās 
apspriešanas procedūras kārtību 
un gadījumus, kad rīko publisko 
apspriešanu, kā arī zaudējumu 
atlīdzības aprēķināšanas kārtību 
par dabas daudzveidības sama-
zināšanu saistībā ar koku ciršanu 
pilsētas un ciema teritorijā paš-
valdības teritorijā.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 19. janvārī.

Ar saistošo noteikumu pilnu 
tekstu var iepazīties  

www.vestnesis.lv 
vai klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1, Madonā.

No 2022. gada 1. marta mainīsies 
SIA “Madonas Siltums” siltumenerģijas tarifs
13.01.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padome (lēmums Nr. 13, prot. Nr. 2, 8 p.) “Par 
sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” 
siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” nolēma:

1. apstiprināt SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,76 EUR/MWh;
1.2.  siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,63 EUR/MWh;
1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,84 EUR/MWh;
1.4. siltumenerģijas gala tarifu 53,23 EUR/MWh;
2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1. punktā apstiprinātie 

tarifi ir spēkā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 30. aprīlim;
3. apstiprināt SIA „Madonas Siltums” siltumenerģijas apgādes 

pakalpojumu tarifus (bez pievienotās vērtības nodokļa):
3.1. siltumenerģijas ražošanas tarifu 34,90 EUR/MWh;
3.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 16,93 EUR/MWh;
3.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,84 EUR/MWh;
3.4. siltumenerģijas gala tarifu 53,67 EUR/MWh;
4. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 3. punktā apstiprinātie 

tarifi ir spēkā no 2022. gada 1. maija;
5. piešķirt SIA „Madonas Siltums” atļauju pašai saskaņā ar me-

todiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kuri-
nāmā cenu izmaiņu gadījumā.

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties www.madonassiltums.lv

2021. gada nogalē Madonas 
novada pašvaldība aicināja 
ikvienu jaunizveidotā novada 
iedzīvotāju neatkarīgi no 
vecuma vai dzīvesvietas 
piedalīties aptaujā un 
izteikt savas domas, kādām 
vērtībām jābūt attēlotām 
jaunajā Madonas novada 
ģerbonī. Kopumā aptauju 
aizpildīja 106 Madonas 
novada iedzīvotāji, ko var 
vērtēt kā ļoti augstu iesaisti. 
Pateicamies visiem, kas 
iesaistījās un dalījās ar 
priekšlikumiem.

Ar 2022. gada 1. jūliju, stājo-
ties spēkā reformai, spēku zaudē-
ja Madonas novadā apvienojamo 
pašvaldību ģerboņi.

Jaunizveidoto pašvaldību do-
mes, ja novada nosaukums nav 
mainīts, varēja pieņemt lēmu-
mu: saglabāt līdzšinējo ģerboni 
vai noteikt laiku jauna ģerboņa 
izstrādei. Madonas novada dome 
26. augusta sēdē nolēma atzīt par 
spēku zaudējušiem jaunizveido-
tajā Madonas novadā iekļauto 
novadu ģerboņus un uzsākt jaunā 
Madonas novada ģerboņa izstrā-
des procesu. Jauns novads – jauns 
ģerbonis – tāds, kas vislabāk rak-
sturotu Madonas novada savda-
bību, unikalitāti; ar ko esam stipri 
un atpazīstami; ar ko atšķiramies 
no citiem novadiem; ar ko lepo-
jamies.

Līdz ar domes lēmumu sākās 
darbs pie vienota ģerboņa, kas 

sevī iemiesotu spēcīgāku terito-
riālo un simbolisko piederību ap-
vienotajam Madonas novadam, 
izstrādes. Madonas iedzīvotāju 
gada nogalē sniegtās idejas ir 
apkopotas un nodotas jaunā Ma-
donas novada ģerboņa izstrādā-
tājiem, kuru vērtējumā iedzīvo-
tāju ieteikumi ir ļoti kvalitatīvi 
un palīdzēs jaunā ģerboņa skiču 
izstrādē.

Ieteikumus apkopojot, re-
dzam, ka iedzīvotāji Madonas 
novadu galvenokārt asociē ar za-
ļo un zilo krāsu – attiecīgi meži 
un ūdens/debesis, taču vairākkārt 
minētas arī citas krāsas – balta, 
dzeltena, brūna un sarkana. Rau-
goties uz īpašībām, kas raksturo 
mūsu novadu, aptaujās atkārtoti 
minēts novada reljefs, kā arī mie-
rīgums, plašums, zaļums, piemi-
not arī daudzveidību, kustību, 
strādīgumu u.c. īpašības.

Atbildēs dominēja tādas vēr-
tības, kā cilvēks, daba, ģimene, 
tradīcijas. Bieži tika minēts arī 
vēsturiskais mantojums, infra-
struktūra, izglītība, sports, uzņē-
mējdarbība un tūrisms. Pateica-
mies ikvienam Madonas novada 
iedzīvotājam, kas iesaistījās un 
dalījās ar priekšlikumiem.

Lai jaunā novada ģerbonis 
būtu izveidots ne tikai atbilsto-
ši Madonas novada iedzīvotāju 
vēlmēm, bet arī heraldikas nosa-
cījumiem un tradīcijām, ģerboņa 
izstrāde uzticēta māksliniekiem 
Jurim Ivanovam un Ilzei Lībietei, 
kas praktiskajā heraldikā strādā 

jau no 1988. gada. Pieredzes ba-
gātais mākslinieku kolektīvs ir 
izstrādājis vairāk kā 165 ģerbo-
ņus no kuriem 115 ir pašvaldību 
ģerboņi. To vidū ir arī Madonas 
novada Barkavas, Liezēres, Ošu-
pes pagastu ģerboņi, kā arī Ērgļu 
novada un Lubānas novada un 
pilsētas ģerboņi.  

Jāuzsver, ka heraldika ir zi-
nātne, kas realizējas atbilstoši zi-
nātniskiem principiem, nosacīju-
miem, likumībām un tradīcijām. 
Heraldikā tiek lietotas noteiktas 
krāsas un metāli, īpašs heraldisko 
simbolu, figūru mākslinieciskais 
atveids. Tādēļ ģerboņa projekta 
izstrādes procesā mākslinieki un 
pašvaldība konsultēsies ar Valsts 
heraldikas komisiju, lai iedzīvo-
tāji varētu iepazīties jau ar ko-
rektām, heraldikas principiem 
atbilstošām ģerboņa skicēm.

Madonas novada ģerboņa iz-
strādes procesu plānots veikt līdz 
2022. gada vasarai.

Jāpiebilst, ka jaunā Madonas 
novada ģerboņa izstrāde neie-
tekmē novada pilsētu, kā arī pa-
gastu ģerboņu lietojumu, ja tie ir 
apstiprināti Heraldikas komisi-
jā. Tie joprojām paliek spēkā un 
saskaņā ar saistošajiem notiku-
miem ģerboņus var izmantot kā 
līdz šim.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas  

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Informējam, ka izdevumā “Madonas novada Vēstnesis” 2021. 
gada decembra numura 6. lpp. bija ieviesusies kļūda sadaļā par 
apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem. Vēršam uzmanību uz 
datumiem, kad tie stājušies spēkā.

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 21.09.2021. saistošajos 
noteikumos Nr. 6 “Par atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai at-
tālinātā mācību procesa vai karantīnas laikā”. Saistošie noteikumi 
stājušies spēkā 2021. gada 5. novembrī.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13 “Par 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas 
novada pašvaldībā”. Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2021. ga-
da 3. novembrī.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15 “ Pa-
balsts krīzes situācijā saistībā ar Covid-19 izplatību”. Saistošie no-
teikumi stājušies spēkā 2021. gada 27. novembrī.

Apstiprināti saistošie noteikumi

Aptaujā par jaunā Madonas novada 
ģerboņa izstrādi piedalījušies  
106 novada iedzīvotāji

Uzmanību! 
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Ir noslēdzies Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada  
nogalē rīkotais konkurss  
„Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums”, kurā tika 
vērtēti 39 konkursam 
pieteiktie objekti – par  
7 vairāk nekā pērn, un 
noskaidroti konkursa laureāti.

Konkursā tika aicināts pie-
dalīties ikviens Madonas novada 
privātmājas vai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājas iedzīvotājs, 
uzņēmums un iestāde (valsts 
un pašvaldības), kas ar gaumīgu 
noformējumu svētku laiku vēlē-
jās padarīt skaistāku, košāku un 
svinīgāku. Konkursam iesūtītos 
pieteikumus vērtēja žūrijas ko-
misija, kā arī iedzīvotāji, balsojot 
par savu favorītu Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapā.

6. janvārī noslēdzās novada 
iedzīvotāju balsojums (kopumā 
tika saņemts vairāk nekā 4000 
balsu), un arī žūrijas komisija ir 
izvērtējusi konkursā pieteiktos 
objektus.

Jāatgādina, ka saskaņā ar 
konkursa nolikumu, šogad kon-
kursa žūrijas komisija noteica 
pa vienam uzvarētājam katrā no 
6 atsevišķām nominācijām. Ko-
misija vērtēja tikai tos konkursa 
dalībniekus, kas nav ieguvuši ap-
balvojumus iepriekšējos 3 gados.

Visplašāk – ar 19 dalībnie-
kiem – pārstāvētā kategorija bija 
“Skaistākais privātmājas Zie-
massvētku noformējums”. Lie-
lāko punktu summu tajā ieguva 
Vestienas pagastā esošā pri-
vātmāja Salāja ielā 2. Ņemot 
vērā lielo konkurenci, komisija 
nolēma apbalvot arī otru lielāko 
punktu summu ieguvušo privāt-
māju, kas augsti novērtēta arī ie-
dzīvotāju balsojumā, Ozolu ielā 
20A, Madonā.

Mazāka konkurence, vien 3 
konkursanti, valdīja nomināci-
jā “Skaistākais daudzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas Ziemassvētku 
noformējums”. Tajā augstāko 
komisijas novērtējumu ieguva 
daudzdzīvokļu ēka Alejas ielā 7, 
Praulienas pagastā.

Nedaudz lielāka aktivitāte 
bija nominācijā “Skaistākais iz-
glītības iestādes Ziemassvētku 
noformējums”, kurā žūrija par 
skaistāk dekorēto atzina pirms-
skolas izglītības iestādi “Pie-
nenīte”, J. Grota ielā 2, Ērgļos. 
Jāpiebilst, ka šogad izglītības ie-
stādes konkursā pārstāvēja tikai 
bērnudārzi. Nākamgad jāsaņe-
mas arī skolām.

Tikpat liels konkursantu 
skaits bija arī nominācijā “Skais-
tākais uzņēmuma Ziemassvētku 
noformējums”. Tajā par uzvarē-
tāju kļuva kokapstrādes uzņē-
mums “Latvāņi”, Bērzaunes 
pagastā.

Prieks, ka plaši pārstāvētas 
konkursā bija pašvaldības iestā-
des, tādēļ, līdzīgi kā privātmā-
jām, arī nominācijā “Skaistākais 
sabiedriskās (pašvaldības, valsts 
iestādes/kapitālsabiedrības) ēkas 
Ziemassvētku noformējums” ko-
misijai bija plašs darba lauks, un 
arī novērtējums šīs kategorijas 
konkursantiem bija augsts, kas 

Noskaidroti konkursa “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums” laureāti

liecina, ka iestādes ar gaumīga 
noformējuma izveidi bija pacen-
tušās. Vienlaikus apbēdina, ka 
valsts iestādes un kapitālsabied-
rības savas ēkas nebija pieteiku-
šas konkursam, tādēļ savstarpēji 
konkurēja vien pašvaldības ob-
jekti. Šajā nominācijā par uzvarē-
tāju tika atzīts kinoteātris “Vid-
zeme”, Tirgus ielā 5, Madonā. 

Vissavdabīgākā un konkursa 
kritērijiem nepakļāvīgākā bija 
nominācija “Oriģinālākais paš-
darinātais Ziemassvētku nofor-
mējums”. Arī komisijas redzē-

jums un viedokļi dalījās, tādēļ 
par uzvarētājiem tika noteikti 
divi lielāko balsu skaitu guvušie 
konkursanti – Rīgas iela 1A, Ma-
donā ar savām sniega figūrām, 
kas diemžēl nespēja noturēties 
pretim pirmajam atkusnim, līdz 
ar to vērtējums bija jābalsta vien 
uz fotogrāfijām, un kafejnīca 
“Kore”, Rīgas ielā 16, Ērgļos.

Nominācijā “Madonas no-
vada iedzīvotāju simpātija” trīs 
laureātus noteica tikai iedzīvo-
tāju balsojums. Šajā balsojumā, 
atšķirībā no konkursa žūrijas ko-
misijas vērtējuma, tika vērtēti arī 
iepriekšējo gadu laureāti. Iedzī-
votāju aktivitāte balsojumā bija 
augstāka nekā pērn. Balsojuma 
rezultāti liecina, ka iedzīvotāji 
lielākoties savas balsis atdeva par 
skaistāk rotātajām privātmājām, 
un likumsakarīgi, ka arī par lau-
reātiem kļuva tieši privātmājas: 

“Salna”, Liezēres pagastā, 
Raiņa iela 46, Madonā; 
“Līderes Avotiņi”, Aronas 

pagastā.
Konkursa „Skaistākais Zie-

massvētku noformējums” katras 
nominācijas uzvarētājs saņēma 
Madonas novada pašvaldības 
Atzinības rakstu un dāvanu karti 
140 eiro vērtībā. 

Novēlam, lai nākamajā kon-
kursā dalībnieku skaits kļūst vēl 
kuplāks un koši, izdomas bagāti, 
eleganti, sirsnīgi un svētku izjūtu 
raisoši Ziemassvētku noformēju-
mi priecē ikvienu.

Laureātu foto, kā arī visu kon-
kursam pieteikto ēku foto galeri-
ju var aplūkot interneta vietnē 
www.madona.lv.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada pašvaldības 
Centrālās administrācijas  

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists
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P. Luiss reiz sacīja, ka “labi 
uzrakstīta lappuse ir tā, 
no kuras nevar izņemt 
zilbi, lai nesabojātu frāzi”, 
tā varētu raksturot Jāņa 
Simsona Madonas mākslas 
skolas atbalsta biedrības 
organizēto izstādi “Gaisma”, 
kuras kodolu veido Jāņa 
Simsona Madonas mākslas 
skolas absolventu, projekta 
“Dizaina balss”, Latvijas 
dizaina un mākslas 
vidusskolu, animācijas 
konkursa “Gaismas parole” 
un konkursa “Gaismas 
rādiusā” dalībnieku darbi, 
kuros Gaisma ir galvenais 
vadmotīvs.  

Izstādes koncepcijas pamatā 
ir vēlme parādīt, ka dizains iz-
stādē izgaismo ne tikai dizaina 
objektus, bet atrod gaismu arī 
glezniecībā, grafikā, fotomākslā, 
modes mākslā un tēlniecībā.

Izstādes “Gaisma” ietvaros 
tapusi veiksmīga sadarbība ar 
profesionālās izglītības vidus-
skolām un eksponēti audzēkņu 
veikumi no profesionālās iz-
glītības kompetences centra 
Dau gavpils Dizaina un māk-
slas vidusskolas “Saules skola” 
(īsāk – PIKC), Rēzeknes Mākslas 
un dizaina vidusskolas, kā arī no 
Valmieras Dizaina un mākslas 
vidusskolas. Izstādes koncepcijā 
iekļauta iecere sniegt daudzpu-
sīgu ieskatu profesionālajā iz-
glītībā, vienlaicīgi iepazīstinot 
jauniešus ar tālākizglītības ie-
spējām reģionā.

Izstāde tapusi vairāku pro-
jektu rezultātā un ir to redzamā 

daļa. Aktivitātes atbalstījis Valsts 
Kultūrkapitāla fonds, Vidzemes 
plānošanas reģions, Madonas 
novada pašvaldība.

Projekta laikā norisinājušās 
vairākas aktivitātes – izdots ka-
lendārs, notikusi izstāde Mado-
nas pilsētvidē, izveidota spēle “No 
skaliņa līdz elektrībai”, īstenots 
video un foto projekts “Dizaina 
balss”, turpināta modes skates 
ideja. Iesaistīto skolu tērpu skate 
apskatāma uz pašizgatavotiem 
manekeniem. Aktivitātes “Di-

zains izgaismo!” ietvaros, starp 
mākslas un dizaina vidusskolām 
tiek meklēts nākotnes jaunais di-
zaineris – Dizaina Balss – ar po-
tenciālu nest Latvijas vārdu pa-
saulē. Radošākie, mērķtiecīgākie 
un konkurētspējīgākie projektā 
iesaistītie dalībnieki tiks paziņo-
ti izstādes “Gaisma” noslēgumā.

Projekta īstenošanā pieda-
lījušies Jāņa Simsona Madonas 
mākslas skolas audzēkņi, video 
filmēšanā dalību ņēmušas skolas 
pedagoģes – Vita Vasiļjeva, Alise 

Miezīte, Laima Šmiukše un 6.A 
kursa audzēkne Izabella Anna 
Spridzāne.

Video materiāla filmēšanā un 
audzēkņu fotosienas izveidē pie-
dalījušies Aleksandrs Ezeriņš un 
Kārlis Šulcs. Paldies visiem, kas 
iesaistījās, lai projekts taptu un 
īstenotos reālajā dzīvē.

Jaunieši, kuri meklē sevi pro-
fesionālajā izglītībā, šī izstāde 
ir veltīta tieši jums! Iespējams 
izstāde “Gaisma” spēs jūs ie-
dvesmot pilnveidoties kādā no 

Latvijas dizaina un mākslas vi-
dusskolām.

Kā teic Jāņa Simsona Ma-
donas mākslas skolas direktore 
K. Šulce: “Notikums ilgi gaidīts, 
bet tagad jau raksta sevi vēstures 
atmiņā, tāpēc nenokavē un nāc 
uz muzeju, kļūsti par gaismas 
daļu ceļā uz pavasari!”

Izstāde apskatāma Madonas 
Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs līdz 2022. 
gada 27. februārim. 

***
Izstāžu zāles šobrīd apmeklē-

jamas zaļajā režīmā, ieeja muzejā 
tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifikātu un atgādinām, ka ne-
pieciešams paņemt līdzi arī per-
sonu apliecinošu dokumentu.

Bērniem līdz 12 gadu vecu-
mam jābūt kopā ar pieaugušo, 
kurš var uzrādīt sadarbspējīgu 
Covid-19 vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikātu.

Bērniem no 12 gadu vecuma 
jāuzrāda vakcinācijas vai pārsli-
mošanas sertifikāts, vai testēša-
nas sertifikāts, vai laboratorijas 
izziņa par pēdējo 72 stundu laikā 
veiktu skrīninga testu ar negatī-
vu rezultātu.

Muzeja apmeklētājiem (iz-
ņemot apmeklētājiem no vienas 
mājsaimniecības) ir jāievēro 2 
metru savstarpēja distance, kā 
arī jālieto sejas maskas, nosedzot 
muti un degunu (izņemot bērnus 
līdz 7 gadu vecumam).

Jāņa Simsona  
Madonas mākslas skolas 

komanda

Šis mācību gads Madonas 
Bērnu un jauniešu centrā 
saistīts ar 55 gadu jubileju, 
savukārt, Madonas 
novada bērnu literatūras 
nodaļai –70 gadu jubileja. 
Vairāku desmitu gadu 
laikā ir  izveidojusies 
cieša sadarbība. Paldies 
Madonas novada bibliotēkas 
direktorei Imeldai Saulītei, 
bērnu literatūras nodaļas 
vadītājai Līgai Fiļipovai un 
galvenajai bibliotekārei 
bērnu literatūras nodaļā 
Rutai Kozlovskai un citām 
bibliotekārēm.

Ir interesanti darboties 
starpdisciplināri. Veidojot vizuā-
lās un vizuāli plastiskās mākslas, 
radošās industrijas un citu pul-
ciņu audzēkņu iesniegto darbiņu 
izstādi, kopā ar bibliotekārēm 

Tēlnieku Ģirtu Burvi lubānieši 
iepazina pagājušajā vasarā, 
kad dzejnieces Broņislavas 
Martuževas mājvietā 
“Dārziņi” tika atklāti viņa 
veidotie “Rakstu akmeņi”. 
Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzejā varēja 
aplūkot viņa veidoto izstādi 
“Metāla origami”, bet 
Mētrienā tika atklāts vides 
objekts “Laika rats”. 

Izstāde “GAISMA” gaida apmeklētājus muzejā

Izstādes idejas autori un izveidotāji – Jāņa Simsona Madonas mākslas skolas pedagogi (no kreisās Vita 
Vasiļjeva, Alise Miezīte, Laima Šmiukše, Vija Toča, Kristīne Šulce, Māris Karlsons, Dzintra Livmane,  
Lāsma Lasmane).                                                                                                                                Kārļa Šulca foto

Madonas novada interešu izglītības bērnu un jauniešu izstāde  
“Svētku laiks” Madonas novada bērnu literatūras nodaļā

Ģirta Burvja tēlniecības darbu izstāde “Domakmeņi ‘22”
Ģirts Burvis par šo izstādi 

saka: “2021. gadā Madonā es iz-
stādīju vairākus savus metāla 
darbus, savus “metāla origami”, 
kuri top locīti no loksnes un lie-
lākoties izvēršas par plastiskām 
lielformāta skulptūrām, bet ar 
Lubānu man vairāk saistās ak-
mens skulptūras, un tādēļ šeit 
esmu turpinājis sava mūža ve-
co tēmu – domu akmeņi. Dom-
akmeņi kā ideju sēklas, kuras 

meklē sev vietu, kur iesēties, lai 
materializētos par skulptūrām, 
un saistībā ar šo tēmu: pirmo šā-
du izstādi  rīkoju 2008. gadā, un 
daudzi domakmeņi jau atraduši 
savu vietu un  materializējušies, 
piemēram, Bernātos – dabas par-
kā – skulptūras, kurās var iesēs-
ties cilvēki, bet daudz  un daudz 
vēl rodas manā prātā. To es šeit 
esmu izstādījis un nododu lubā-
niešu vērtējumam: varbūt rodas 

labvēlīga augsne.”
Tēlnieka darbu izstāde būs 

skatāma līdz 10. aprīlim Lubā-
nas tūrisma un kultūrvēsturiskā 
mantojuma centra izstāžu zālē. 
Uz tikšanos! 

Informāciju sagatavoja  
ILZE KRAUKLE, 

Lubānas tūrisma un 
kultūrvēsturiskā centra 

vadītāja

radoši. Izstādes “Svētku laiks” 
dalībnieki: Madonas novada De-
gumnieku pamatskolas vizuālās 
mākslas pulciņš, skolotāja Una 
Salmane, Cesvaines vidusskolas 
“Skaisto lietu darbnīca”, skolotā-
ja Ilze Pliska, Dzelzavas speciālās 
pamatskolas kokapstrādes pul-
ciņš, skolotāji Gunārs Tālzemis, 
Atis Grīnbergs, Madonas Valsts 
ģimnāzijas Mākslas studija, sko-
lotāja Zane Beģe-Begge, Mado-
nas pilsētas vidusskolas tehnis-
kās jaunrades pulciņš, skolotāja 
Jekaterina Ļitvina, 3D modelēša-
nas pulciņš, skolotāja Līga Ozdo-
ba, Madonas Bērnu un jauniešu 
centra Mākslas studijas Tu visu 
vari, pulciņš „Mīļlietiņas” sko-
lotāja Rimma Smoļska, krāsaino 
smilšu darbnīca, skolotāja San-
dra Pulkstene, pulciņš „Es vides 
telpā”, skolotāja Laura Zariņa, 
Modes studijas „Defilē”, skolotā-

ja Vineta Blumberga, Keramikas 
pulciņš, skolotājs Māris Karlsons. 
Izstāde apskatāma vairs tikai līdz 
29. janvārim. 

Savukārt Madonas Novadpēt-
niecības un mākslas muzejā būs 
apskatāma interešu izglītības 
pedagogu darbu izstāde “Dzīves 
sapņu darbi”, kur pedagogi ai-
cināti atklāt savus talantus, vai 
hobijus. Šāda izstāde tiek rīkota 
otro reizi. Nākotnē tā varētu vei-
doties kā tradīcija. Izstāde ap-
skatāma no 28. janvāra līdz 13. 
martam.

Informāciju sagatavoja 
VINETA BLUMBERGA, 

Madonas Bērnu un jauniešu 
centra metodiķe,  

Madonas novada interešu 
izglītības vizuālās un  

vizuāli plastiskās mākslas 
pulciņu koordinatore

Līgu un Rutu tika piemeklētas 
atbilstošas grāmatiņas, kuras iz-
stādes un bērnu lasītavas apmek-
lētājiem rada sevišķu interesi. 

Bērni dažādās tehnikās ra-
dījuši īstus mākslas darbus. Vis-
dažādākie darbi no māla, koka, 
krāsainajām smiltīm un citiem 
materiāliem. Piemēram no va-

tes kociņiem veidotās sniegpār-
sliņas, vai no kartona izvei-
doti sienas dekori. Šāda veida 
darbošanās attīsta skolēnos jau-
nas kompetences un dzīvei svarī-
gas prasmes. 

Paldies skolotājiem, kuri ša-
jā saspringtajā laikā bērnos spēj 
atklāt savus talantus, izpausties 
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Sociālā dienesta vadītājs  

Sociālā darba nodaļa  Sociālās palīdzības nodaļa    Sociālo pakalpojumu nodaļa  

Sociālās palīdzības 
organizators Madonā 

Sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem Madonā 

Sociālais darbinieks darbam ar 
ģimenēm un bērniem Madonā 

 

Sociālais darbinieks Madonā 

 

Sociālais darbinieks – asistenta 
pakalpojums 

 Sociālais darbinieks – mājaprūpes 
pakalpojums 

 
Sociālais darbinieks – DI 

projekta ietvaros 

Projekta ieviešanas 
speciālists  

 

Lietvedis 

Sociālais rehabilitētājs 

Pagastu un apvienību pārvalžu apkalpošanas punkti 

SD Aronā SD Barkavā 

SD Bērzaunē SD Dzelzavā 

SD Lazdonā SD Liezērē 

SD Ļaudonā SD Mārcienā 

SD Mētrienā SD un SPO Kalsnavā 

SD Praulienā SD Ošupē 

SD Sarkaņos SD Vestienā 

 

Sociālo institūciju 
metodiskā pārraudzība 

 

Sociālo pakalpojumu 
pārraudzība 

SD un SPO Cesvainē SD un SPO Lubānā 

SD un SPO Ērgļos 

Psihologs 

Madonas novada Sociālā dienesta informācija
Šī raksta mērķis ir iepazīstināt novada iedzīvotājus ar jaunizveidoto Madonas novada Sociālo dienestu

Pēc novadu reformas no 
2022. gada 1. janvāra darbību 
uzsāka jaunizveidotais 
Madonas novada Sociālais 
dienests, kura kompetencē 
ir palīdzēt personām, 
ģimenēm un personu grupām 
atrisināt vai mazināt sociālās 
problēmas, attīstot viņu 
resursus un, iesaistot atbalsta 
sistēmā, sniegt materiālo 
atbalstu, lai apmierinātu viņu 
pamatvajadzības un veicinātu 
personu līdzdalību savas 
situācijas uzlabošanā.

Dienesta struktūrā (attēlā) ir 
trīs nodaļas:

1. Sociālās palīdzības no-
daļa. Galvenie uzdevumi – 
sniegt sociālo palīdzību novada 
iedzīvotājiem; novērtēt klientu 
vajadzības, materiālos un per-
soniskos resursus; sniegt perso-
nām psihosociālu un materiālu 
palīdzību; izskatīt un izvērtēt 
personu iesniegumus par sociālo 
palīdzību, pieņemt lēmumus par 
sociālās palīdzības piešķiršanu 
vai atteikumu; noteikt klien-
ta līdzdarbības pienākumus, 
vieno joties par veicamajiem pa-
sākumiem; novērtēt problēmas 
un iespējamos riskus sociālās 
palīdzības jomā novadā.

2. Sociālā darba nodaļa. 
Galvenie uzdevumi – nodroši-
nāt profesionālu un mērķtiecīgu 
sociālā darba un sociālo pakal-
pojumu sniegšanu ģimenēm ar 
bērniem, jauniešiem un pilnga-
dīgām personām; organizēt so-
ciālos pakalpojumus ģimenēm, 
kurās ir bērna attīstībai nelab-
vēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, 
aizbildņiem un citām personu 
grupām, kurām tas nepiecie-
šams; nodrošināt individuālās 
konsultācijas, sniegt psihoso-
ciālu palīdzību, kā arī nodroši-
nāt sociālā darba pakalpojumu 
pieejamību; izskatīt un izvērtēt 
personu iesniegumus par sociā-
lo pakalpojumu piešķiršanu.

3. Sociālo pakalpojumu 
nodaļa. Galvenie uzdevumi – 
nodrošināt un organizēt so-
ciālo pakalpojumu saņemšanu 
novada iedzīvotājiem; novērtēt 
klientu vajadzības, problēmas 
un iespējamos riskus sociālo 
pakalpojumu jomā; sniegt per-
sonām psihosociālu palīdzību; 
izskatīt un izvērtēt iesniegumus 
par sociālajiem pakalpojumiem.

Sociālā palīdzība

Trūcīgas un maznodrošinā-
tas mājsaimniecības ienākumu 
slieksnis Madonas novadā:

Trūcīgas mājsaimniecības ie-
nākumu slieksnis – pirmajai un 
vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā – 272 eiro, pārējām perso-
nām mājsaimniecībā – 190 eiro.

Maznodrošinātas mājsaim-
niecības ienākumu slieksnis – 
pirmajai un vienīgajai personai 
mājsaimniecībā – 327 eiro; pār-
ējām personām mājsaimniecī-
bā – 229 eiro.

Sociālās palīdzības pabal-
stu veidi ir pamata (garantē-
tā minimālā ienākuma (GMI) 
pabalsts, un mājokļa pabalsts) 
sociālās palīdzības pabalsti un 
papildus sociālās palīdzības pa-
balsti. Paš valdības saistošajos  
noteikumos ir noteikti papildus 

sociālās palīdzības pabalsti – 
pabalsts veselības aprūpes pa-
kalpojumu apmaksai, pabalsts 
bērna izglītībai un pabalsts krī-
zes situācijā. Lai saņemtu atbal-
stu, tiek vērtēti gan ienākumi, 
gan īpašumi, kā ari ir nepiecie-
šams līdzdarboties.

1. Garantētā minimālā ienā-
kuma (GMI) pabalsts pirmajai un 
vienīgajai personai mājsaimnie-
cībā ir 109 eiro, pārējām perso-
nām – 76 eiro.

2. Mājokļa pabalstu aprēķi-
na un piešķir atbilstoši Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likumam un Ministru ka-
bineta noteikumiem, kur aprēķi-
nāšanai piemērojami koeficienti 
GMI sliekšņa summai mājsaim-
niecībā. Piemērojot koeficientu, 
piešķirtā mājokļa pabalsta ap-
mērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 
summu, kas veidojas no klienta 
sākotnēji iesniegto atsevišķo iz-
devumu pozīciju summas. Mā-
jokļa pabalstu izmaksā vienu 
reizi trīs mēnešos. Savukārt pa-
balstu kurināmā iegādei izmak-
sā vienu reizi kalendārajā gadā. 
Lai aprēķinātu un piešķirtu šo 
pabalstu, jāiesniedz rēķini par 
pakalpojumiem.

3. Pabalstu veselības aprū-
pes pakalpojumu apmaksai 100% 
apmērā piešķir ārstēšanās iz-
devumu (ģimenes ārsta, polik-
līniku pakalpojumi, stacionārā 
ārstēšana, neatliekamā medi-
cīniskā palīdzība, izmeklējumi, 
manipulācijas) kompensēšanai 
un ar ārsta recepti nozīmētu 
medikamentu iegādes izdevumu 
kompensēšanai. Pabalsta kopējā 
summa vienai personai trūcīgā 
mājsaimniecībā ir līdz 150 eiro 
gadā, maznodrošinātā mājsaim-
niecībā – līdz 200 eiro gadā. Lai 
saņemtu šo pabalstu, jāiesniedz 
iesniegums, izraksts par ār-
stēšanos stacionārā, izziņa par 
ambulatoro ārstēšanos (veidla-
pa 027/u), recepšu kopijas un iz-

devumu apliecinoši dokumenti. 
Pabalstu var pieprasīt trīs mē-
nešu laikā no medicīnas pakal-
pojumu saņemšanas vai preču 
iegādes dienas.

4. Pabalstu bērna izglītībai 
piešķir pirmsskolas izglītības 
iestāžu un vispārizglītojošo sko-
lu audzēkņiem vienreiz gadā 75 
eiro katram bērnam trūcīgā ģi-
menē un 45 eiro katram bērnam 
maznodrošinātā ģimenē.

5. Pabalstu krīzes situācijā 
piešķir dabas vai cilvēku izraisī-
tas katastrofas gadījumā, ja ka-
tastrofa skārusi dzīvojamo vidi. 
Pabalsta summa ir līdz divu val-
stī noteikto minimālo mēneša 
darba algu apmēram. Saskaņā 
ar sociālā darbinieka atzinumu 
gadījumos, kad citu ārēju noti-
kumu dēļ mājsaimniecībai vairs 
nav iespēju izmantot ierastos 
problēmu risināšanas veidus, ir 
iztērēti savi uzkrājumi, un sa-
viem spēkiem tā nespēj pārvarēt 
notikuma radītās sekas, tai ir 
nepieciešama materiāla palīdzī-
ba un nav saņemts pabalsts krī-
zes situācijā saistībā ar Covid-19 
izplatību, var saņemt atbalstu 
līdz vienas valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas ap-
mēram.

6. Vienreizēju bērna piedzim-
šanas pabalstu 300 eiro par katru 
jaundzimušo ir tiesības saņemt 
vienam no vecākiem, ja ne mazāk 
kā gadu pirms bērna dzimšanas 
viņa pamatdzīvesvieta deklarēta 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā un ja jaundzimušā pirmā 
dzīvesvieta deklarēta pašvaldī-
bas administratīvajā teritorijā, 
un pabalsts nav piešķirts citā 
pašvaldībā.

7. Pabalstu nozīmīgā dzīves 
jubilejā piešķir personām, kuras 
sasniegušas 75, 80, 85, 90, 95 
gadu vecumu, pabalsta apmērs – 
100 eiro, bet 100 un vairāk gadu 
jubilejās pabalsta apmērs ir 200 
eiro. Pabalstu piešķir personām, 

kuras  deklarējušas savu pamat-
dzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā ne mazāk kā 5 gadus.

8. Apbedīšanas pabalsts pa-
redzēts apbedīšanas izdevumu 
segšanai. Pabalsts tiek piešķirts, 
ja mirušās personas deklarētā 
dzīvesvieta bija pašvaldības te-
ritorija. Pabalsta apmērs ir 600 
eiro. Atsevišķos gadījumos, kas 
saistīti ar ārpus valsts mirušas 
personas apbedīšanu, Sociālais 
dienests var piešķirt un izmaksāt 
pabalstu līdz 1500 eiro. Pabalstu 
pilnā apjomā piešķir gadījumos, 
ja netiek saņemts Valsts sociālas 
apdrošināšanas aģentūras (turp-
māk – VSAA) apbedīšanas pa-
balsts. Ja saņemts VSAA apbedī-
šanas pabalsts, tad pašvaldības 
pabalsta apmērs tiek aprēķināts 
kā starpība starp summu 600 
eiro un VSAA izmaksāto sum-
mu, ko apliecina VSAA lēmums 
par pabalsta piešķiršanu. 

9. Pabalsts svētkos politiski 
represētajām personām – pa-
balsts, ko izmaksā reizi gadā 
Latvijas Republikas proklamēša-
nas gadadienā (18. novembris), 
tas ir 50 eiro.

10. Pabalsts svētkos Černobi-
ļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekiem ir pabalsts, ko iz-
maksā reizi gadā par godu Lat-
vijas Republikas Lāčplēša dienai 
(11. novembri), tas ir  50 eiro.

11. Pabalstu bērna izglītībai 
piešķir un izmaksā daudzbērnu 
ģimenēm obligātās pirmssko-
las izglītības iestāžu un vispā-
rizglītojošo skolu audzēkņiem 
vienreiz gadā 45 eiro katram 
bērnam.

12. Pabalstu veselības aprū-
pes pakalpojumu apmaksai pie-
šķir personām, kurām ir noteikts 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieka statuss, 
un pabalsta apmērs – līdz 300 
eiro gadā, kā arī personām ar 
1991. gada barikāžu dalībnieka 

statusu, pabalsta apmērs – līdz 
50 eiro gadā. Personām, kuras 
slimo ar slimībām, kuru ārstē-
šanai nepieciešami lieli finan-
siāli resursi un to apliecina ārstu 
konsīlija lēmums, pabalsta ap-
mērs var būt līdz 3000 eiro gadā. 

Sociālie pakalpojumi

Pašvaldība nodrošina so-
ciālos pakalpojumus atbilstoši 
novada iedzīvotāju vajadzībām 
un saskaņā ar pašvaldības fi-
nansiālajām iespējām. Tiesības 
saņemt sociālos pakalpojumus 
ir personām, kuras savu dzīves-
vietu deklarējušas Madonas no-
vada administratīvajā teritorijā, 
krīzes situācijā ģimenēm (per-
sonām), kuras uzturas Madonas 
novada administratīvajā teri-
torijā, personām bez noteiktas 
dzīvesvietas un personām, kuru 
pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir 
bijusi Madonas novada admi-
nistratīvā teritorija. Pašvaldība 
sniedz un nodrošina šādus so-
ciālos pakalpojumus:

1. Sociālie pakalpojumi dzī-
vesvietā – sociālā darba pakal-
pojums, psihologa pakalpojums, 
speciālistu pakalpojumi, ģime-
nes asistenta pakalpojums, aprū-
pes mājās pakalpojums,  aprūpes 
pakalpojums bērniem ar invali-
ditāti, sociālā rehabilitācija bēr-
niem, kuri cietuši no prettiesis-
kām darbībām, dienas aprūpes 
centra pakalpojums pilngadī-
gām personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem, dienas centra 
pakalpojums pilngadīgām per-
sonām, higiēnas pakalpojums, 
zupas virtuves pakalpojums, 
atbalsta centra pakalpojums, 
atbalsta un izglītojošās grupas, 
specializētā transporta pakalpo-
jums, pašvaldības transporta un/
vai mobilā pacēlāja pakalpojums, 
tehnisko palīglīdzekļu nodroši-
nāšana.

➔  9. lpp

Saīsinājumi:

SD – sociālais darbinieks
SPO – sociālās palīdzības 
organizators
DI – deinstitucionalizācija
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2. Sociālie pakalpojumi institū-
cijā – ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
pilngadīgām personām, īslaicīga 
sociālā aprūpe (sociālās gultas) 
institūcijā pilngadīgām perso-

nām, ilgstoša sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija institūcijā 
bērniem.

Pašvaldība īsteno Labklājības 
Ministrijas projektu “deinstitu-
cionalizācija”, un tā ietvaros tiks 
papildināts sociālo pakalpojumu 
apjoms, kā piemēram, sociālā 

rehabilitācija bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem vai in-
validitāti, grupu dzīvokļa pakal-
pojums, specializētās darbnīcas 
personām ar invaliditāti un atel-
pas brīža pakalpojums.

Informēju, ka ar saistošajiem 
noteikumiem par palīdzības pie-

šķiršanas kārtību, pabalstu ap-
mēriem un sociālajiem pakalpo-
jumiem var iepazīties Madonas 
novada pašvaldības mājaslapā  
www.madona.lv. 

Saņemt skaidrojumus iespē-
jams Sociālajā dienestā Blau-
maņa ielā 3, Madonā, kā arī pie 

sociālajiem darbiniekiem pagas-
tu un apvienību pārvaldēs – in-
formācija saziņai – mājaslapā 
www.madona.lv

ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada  

Sociālā dienesta vadītāja

Atgādinām, ka atbilstoši 
Madonas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem  
Nr. 13 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada 
pašvaldībā” Madonas 
novada uzņēmumi var 
saņemt nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu šādos 
gadījumos:

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 izpil-
dās viens no zemāk minētajiem 
nosacījumiem – 50% apmērā no 
ēkas (vai daļas) nodokļa summas:

 �  ja juridiska persona veic 
komercdarbību un reģistrēta Ko-
mercreģistrā mazāk kā 3 gadus, 
un izveidotas ne mazāk kā 3 pa-
stāvīgas darbavietas, (t.i. darba lī-
gumi uz šīm darbavietām noslēg-
ti uz nenoteiktu laiku, turpmāk 
tekstā – pastāvīgas darbavietas);

 �  ja fiziska persona Valsts ie-
ņēmumu dienestā reģistrējusies 
kā nodokļu maksātājs – saimnie-
ciskās darbības veicējs mazāk kā 

3 gadus, un izveidotas ne mazāk 
kā 3 pastāvīgas darbavietas.

2. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona, ku-
ras 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 dar-
bojas Madonas novadā un kuras 
darbības veids saskaņā ar Eiropas 
Savienības 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 ēdi-
nāšanas ēkas, ja izpildās zemāk 
minētie nosacījumi – 25% apmē-
rā 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, mazumtirdzniecību, 
telpu iznomāšanu) – 90% apmērā 
no ēkas nodokļa summas pirma-
jā gadā pēc ēkas nodošanas eks-
pluatācijā.

5. Madonas novadā reģistrēta 
fiziska vai juridiska persona par 
ēkām, kas tiek izmantotas saim-
nieciskās darbības veikšanai, ja 
tiek uzlabota ēku energoefekti-
vitāte – 50% apmērā no ēkas no-
dokļa summas pirmajā gadā pēc 
būvdarbu pabeigšanas.

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

 � 20–49 pastāvīgas darbavie-
tas – 25% apmērā no ēkas nodok-
ļa summas;

 � 50 un vairāk pastāvīgas dar-
bavietas – 50% apmērā no ēkas 
nodokļa summas.

 � 7. Madonas novadā reģis-
trēta fiziska vai juridiska persona 

par īpašumā esošām vai nomā-
tām ēkām (telpu grupām) – 50% 
apmērā no ēkas nodokļa summas, 
ja izpildās zemāk minētie nosa-
cījumi:

 � uzņēmums darbojas infor-
mācijas un komunikāciju tehno-
loģiju nozarē;

 � izveidotas ne mazāk kā 3 
pastāvīgas darbavietas.

Nodokļa atvieglojumi netiek 
summēti un netiek piemēroti 
vienlaicīgi. Ja vienlaicīgi ir tie-
sības saņemt nodokļa atvieglo-
jumus pēc vairākiem punktiem, 
tiek piemērota lielākā no atlai-
dēm.

Lai nodokļa atvieglojumu sa-
ņemtu par visu taksācijas gadu, 
iesniegums Madonas novada pa-
švaldībā jāiesniedz līdz 31. mar-
tam.

Noteiktos nodokļa atvieglo-
jumus piemēro, ja uzņēmumam 
nav pašvaldības budžetā ieskai-
tāmo nodokļu parādu vai nomas 
maksas parādu par nomāto paš-
valdības īpašumu. 

Plašāka informācija – www.
businessmadona.lv.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada Centrālās 

administrācijas Attīstības 
nodaļas speciālisti

Janvāris ir ne tikai sniega, sala 
un jauna gada startēšanas 
mēnesis, bet arī laiks, kad 
savu dzimšanas dienu atzīmē 
Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs. Šogad jau piecdesmit  
piekto! 

Madonas novada jaunie-
šu dome aicina šo noti-
kumu atzīmēt, piedalo-
ties foto orientēšanās 
spēlē “Soļi pilsētā”.  
Līdz 6. februārim kat-
ram interesentam tiek 
dota iespēja ielūkoties 
BJC raibajā ceļā cauri lai-
kiem, izzināt vēstures faktus 
un jēgpilni pavadīt laiku. 

Kas jādara lai piedalītos? Ma-
donas novada jauniešu domes 
facebook lapā un jauniešu centrā 
“KUBS” atrodamas darba lapas 
ar 17 fotogrāfijām. Katrai foto-
grāfijai pievienots apraksts, kas 
palīdzēs vietas atrašanā. Galve-
nais uzdevums – atpazīt vietas, 
kur uzņemtas fotogrāfijas, doties 
turp un uzņemt savu foto. Spēle 
paredzēta komandām (vismaz 2 
cilvēki). Par katru pareizi atrastu 
vietu tiek piešķirts viens žetons, 
ar kuru vēlāk būs iespēja piedalī-
ties balvu izlozē (jo vairāk žeto-

nu, jo lielāka iespēja iegūt balvu).
Dalībniekiem jābūt vērīgiem, jo 
vienā no kontrolpunktiem paslē-
pies slepenais uzdevums, kuru 
izpildot, varēsiet iegūt vēl 5 pa-
pildus žetonus. Ievietojot savu 
mīļāko foto, kas iegūts spēles 
laikā, sociālajās vietnēs ar mirk-

ļbirku #bjc55, var nopelnīt 
vienu papildus žetonu. 

Neizpaliks arī pār-
steiguma balvas par 
oriģinalitāti.

Spēli beidzot, vi-
si uzņemtie materiāli 

(neatkarīgi no tā, cik 
vietas esat atraduši) jā-

sūta Whatsapp uz tālruņa 
numuru 26607730, norādot ko-
mandas nosaukumu, dalībnieku 
skaitu un kontaktpersonas vār-
du, uzvārdu. Spēles laikā svarīgi 
atbildīgi izturēties pret savu un 
apkārtējo veselību – ģērbties at-
bilstoši laika apstākļiem, ievērot 
ceļu satiksmes noteikumus un 
valstī noteiktās epidemioloģis-
kās prasības. 

Lai izdodas! 

Vēlot veiksmi, 
INDRA VEIPA, 

Madonas BJC jaunatnes 
darbiniece ➔  9. lpp

➔  8. lpp

Aicinām uzņēmējus izmantot nekustamā īpašuma  
nodokļa atvieglojumus

Jaunieši aicina  
uz foto orientēšanos

Projekts “Jaunatnes darbinieku 
kapacitātes stiprināšana, attīstot digitālā  
un mobilā /ielu darba ar jaunatni  
sistēmu Madonas novadā”

cības par digitālajiem rīkiem un 
to izmantošanu darbā ar jaunat-
ni. Projekta otrajā daļā paredzē-
tas apmācības par mobilo un ie-
lu darbu ar jaunatni, kā arī darbu 
ar jauniešiem ar ierobežotām 
iespējām. Projektā paredzētas 
ne tikai teorētiskās apmācības, 
bet arī praktiska zināšanu un 
prasmju izmantošana darbā ar 
jaunatni. Lai nostiprinātu ie-
gūtās zināšanas un veicinātu 
starpinstitucionālo sadarbību 
paredzēta tikšanās ar sadarbī-
bas partneriem no pašvaldības 
un valsts iestādēm, lai vienotos 
par kopīga sadarbības modeļa 
izveidi Madonas novadā.

Projektā paredzēti arī divi 
pieredzes apmaiņas braucieni, 

lai iepazītos ar jaunatnes darba 
attīstību citās pašvaldībās.

Projekta rezultāti, plānotā 
ietekme un ilgtspēja – projekta 
rezultātā ir izveidojusies stabila 
Madonas novada jaunatnes dar-
binieku komanda, kuru zināša-
nas un prasmes ir pietiekamas, 
lai nodrošinātu darbu ar jaunat-
ni visā novada teritorijā visiem 
jauniešiem.

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas 
vecākais speciālists ģimenes 
un jaunatnes politikas jomā

No 2021. gada  
13. decembra līdz  
2022. gada 1. 
novembrim Madonas 
novada pašvaldībā ar 
Jaunatnes starptautiskās 
programmas aģentūras 
atbalstu un Izglītības 
un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts 
programmas 2021.–2023. 
gadam finansējumu 
tiks īstenots projekts 
“Jaunatnes darbinieku 
kapacitātes stiprināšana, 
attīstot digitālā un 
mobilā/ielu darba ar 
jaunatni sistēmu Madonas 
novadā.”

Projekta mērķis – uzlabot 
Madonas novada jaunatnes 
darbinieku kapacitāti digitālā 
un mobilā/ielu darba ar jau-
natni jomās.

Galvenās projekta akti-
vitātes vērstas  uz jaunatnes 
darbinieku kompetences pa-
augstināšanu, nodrošinot mā-
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BIZNESA IDEJU KONKURSS "MADONA VAR LABĀK!"

GRANTU KONKURSS 
“KONKURĒTSPĒJAS, IZAUGSMES, PĒTNIECĪBAS UN

INOVĀCIJU KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA UZŅĒMUMIEM”

PIETEIKUMU IESNIEGŠANA

GRANTU KONKURSS 
“SERTIFIKĀCIJAS UN STANDARTU IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ”

PAŠVALDĪBAS GRANTU

KONKURSI UZŅĒMĒJIEM

2022

Līdzfinansējums biznesa uzsākšanai vai attīstībai, sekmējot
darbavietu radīšanu, jaunu produktu un pakalpojumu
veidošanu

Max grants - 6000 EUR
Idejas/projekta īstenošanai - 6 mēneši
Projekta uzraudzība - 3 gadi

Vairāk info www.businessmadona. lv

Līdzfinansējums projektiem, kas paredz aktivitātes noieta
tirgus paplašināšanai un jaunu tirgu apgūšanai, mārketinga
aktivitātes atpazīstamības veicināšanai, komunikācijas un
publicitātes pasākumus, kā arī pasākumus jaunu produktu
un tehnoloģiju attīstīšanai, prototipēšanai vai testēšanai un
rūpnieciskiem pētījumiem, t.sk., iesaistei sadarbības
platformās un pētniecības programmās, inovatīvu aprites
ekonomikas principu ieviešanu uzņēmumā

Max grants - 300 EUR
Projekta īstenošanai - 6 mēneši

Līdzfinansējums uzņēmumu kvalitātes, vides, darba
drošības, ugunsdrošības, pārtikas drošības vai
energopārvaldības sistēmas ieviešanas uzņēmumā audita
pakalpojuma veikšanai un dokumentācijas sagatavošanai

Max grants - 1000 EUR
Projekta īstenošanai - 12 mēneši

28.02.2022. plkst.16:00;
29.04.2022. plkst.16:00;
30.06.2022. plkst.16:00;
31.08.2022. plkst.16:00;
31.10.2022. plkst.16:00

parakstītu ar drošu elektronisku parakstu, var iesniegt nosūtot 
uz e-pasta adresi – pasts@madona.lv; 
personīgi Madonas novada Centrālajā administrācijā, Saieta 
laukums 1, Madona, LV 4801;
pa pastu - Madonas novada Centrālā administrācija, Saieta 
laukums 1, Madona, LV-4801 (datums uz pasta nosūtīšanas 
zīmoga nedrīkst būt vēlāks par konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņu); 
papildus iesniegtajam oriģināleksemplāram, iesūtīt konkursa 
pieteikuma elektronisko versiju uz e-pasta adresi 
uznemejdarbiba@madona.lv.

Konkursu pieteikumu iesniegšanas termiņi:

Konkursa pieteikuma iesniegšana:

 � uzņēmumu, to sniegto pa-
kalpojumu reklāmas izvietošanai 
drukātajos medijos un sociālajos 
tīklos;

 � Google Ads kampaņu izstrā-
dei un īstenošanai;

 � mājaslapas izstrādei un 
responsivitātes uzlabošanai;

 � dizaina un zīmola izstrādei;
 � uzņēmumu korporatīvās 

identitātes izstrādei un ievieša-
nai;

 � reprezentatīvo materiālu 
izstrādei;

 � informatīvo materiālu un vi-
des reklāmas izstrādei un drukai;

 � produkcijas fotosesiju īste-
nošanai;

 � tirdzniecības/pasākumu 
no jumju iegādei, u.c.

Grantu konkursa “Sertifi-
kācijas un standartu ieviešana 
uzņēmumā” ietvaros Madonas 
novada pašvaldība līdzfinansē 
novada uzņēmumu vides un ra-
žošanas procesu un sistēmu iz-
veidi iekšējās uzraudzības veik-
šanai uzņēmumā. Sabiedrība ar 
ierobežotu atbildību “MittHus” 
2021. gadā saņēmusi līdzfinan-
sējumu 1000 EUR apmērā kvali-
tātes, vides un arodveselības un 
darba drošības vadības sistēmu 
(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
ISO 45001:2018) ieviešanai un 
sertificēšanai.

Jau devīto gadu Madonas 
novada pašvaldībā tika īstenots 
projekts “Jauniešu karjeras 
izvēle un amata prasmju ap-
guve”, kura ietvaros pašvaldība 
27 214 EUR apmērā līdzfinansē-
ja darbavietas Madonas novada 
uzņēmumos, kas tika piedāvā-
tas/izveidotas jauniešiem vasa-
ras periodā no 1. jūnija līdz 31. 
augustam. 2021. gadā projekts 
ieguva lielu atsaucību gan no uz-
ņēmēju, gan jauniešu puses. 28 
Madonas uzņēmumi iesniedza 63 
vakances, uz kurām tika saņemts 
361 pieteikums no 127 novada 
jauniešiem. 

Arī 2022. gadā Madonas no-
vada pašvaldība turpinās īstenot 
grantu projektus, atbalstot nova-
da uzņēmēju izaugsmi un konku-
rētspēju.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada Centrālās 

administrācijas Attīstības 
nodaļas speciālisti

2021. gadā īstenotie grantu 
konkursi uzņēmējiem

Jau devīto gadu tika īstenots biznesa ideju konkurss “Madona var labāk!”, kura ietvaros tika saņemti 
18 pieteikumi, bet atbalstīti 6 biznesa ideju projekti 19 840 EUR apmērā , piešķirot finansējumu SIA “WHO 
WE ARE”, SIA “Ingas FoTo”, SIA “Ducimus”, SDV Kaspars Ozoliņš, SIA “Herbtaste” un SIA “TreeLand” 
biznesa ideju īstenošanai:

 � mājaslapas, internetveikala, dizaina komplektu reklāmu izveidei, aprīkojuma un programmatūras 
iegādei digitālā mārketinga pakalpojumu un sociālo tīklu dizaina uzņēmuma izveidei; 

 � foto laboratorijas iegādei fotostudijas izveidei;
 � autoservisa iekārtu un aprīkojuma iegādei; 
 � ražošanas uzņēmuma stila grāmatas, logotipa, etiķetes izveidei septiņām produktu vienībām, iepa-

kojuma, stenda dizaina un POS materiālu izstrādei;
 � programmatūras iegādei būvniecības ieceru dokumentācijas izstrādes, vadīšanas un attīstības plā-

nošanas dokumentu izstrādes pakalpojuma sniegšanai;
 � mājaslapas izstrādei un formātzāģa iegādei kokapstrādes uzņēmumā.

Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa ietvaros līdzfinansējumu mārketinga pasākumu īste-
nošanai 2021. gadā saņēmuši 36 novada uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji – IK “Aleksale”, SIA 
“WeldDeko”, SIA “Salix Solutions”, SIA “MittHus”, SIA “Natur Haus”, SIA “Meetra”, SIA “JVZ Dzirnavas”, 
SIA “JJK Grupa”, SDV Andris Štikāns, SDV Marina Finartija, SDV Lelde Maļinovska, SIA “Etna design”, 
SDV Rigonda Sirsniņa, SDV Egils Ezerkalns, ZS “Kalna-Maruškas”, SIA “OJC Systems”, SIA “Lancori”, SIA 
“Niko Galdniecība”, SIA “Madonas alus”, SIA “MADONAS UGUNS SIERS”, SIA “Rubens farm”, SIA “LAT 
ANGUS”, SIA “H&L”, SIA “MELMA”, SDV Anete Juška, SDV Kaspars Ozoliņš, SIA “TreeLand”, ZS “ROGAS”, 
ZS “JĀŅKALNI”, ZS “Kučuru dzirnavas”, SIA “Plūkt”, SIA “Geotech”, SIA “Mirdz”, SDV Anna Baikova, SIA 
“Kūku feja”, SIA “ĀDERE A”. Līdzfinansējums 12 000 EUR apmērā izlietots šādām aktivitātēm:

2021. gada nogale 
LIAA Madonas biznesa 
inkubatora dalībniekiem un 
absolventiem bijusi diezgan 
darbīga. 

Novembrī inkubācijas prog-
rammas dalībnieks SIA “MA-
DONAS UGUNS SIERS” savu 
Raclette tipa saražoto sieru devās 
prezentēt uz Dubaiju (AAE), kur 
izstādes “EXPO 2020” laikā no-
risinājās izstādes “YUMMEX” un 
“The Speciality Food Festival”, 
kurās pārtikas nozares ražotā-
ji no visas pasaules prezentēja 
savu produkciju. Uzņēmuma 
valdes locekle Lāsma Adamovi-
ča dalījās iespaidos par šo izstā-
di: “Izstādes laikā “MADONAS 
UGUNS SIERS” jeb “Madonas Fi-
re cheese” (tas ir mūsu starptau-
tiskais nosaukums) iepazīstināja 
simtiem klientu ar mūsu īpašo, 
grilējamo Raclette sieru. Interese 
par mūsu produktu bija tiešām 
milzīga. Esam veiksmīgi atraduši 
mūsu siera izplatītāju Apvieno-
tajos Arābu Emirātos. Izstādes 
laikā ieguvām potenciālo sadar-
bības partneri arī Ēģiptē, šobrīd 
noris pārrunas. Uzskatu, ka esam 
veiksmīgi startējuši izstādē, un 
tas mums ir devis iespēju parā-
dīt sevi pasaulei un iegūt arī lie-
lāku pārliecību pašiem par savu 
produktu. Tuvajos Austrumos 
tirgus ir interesants un citāds, 
piemēram, jebkuram produktam, 
arī mūsu sieram, nepieciešams 
“Halal” sertifikāts. Tāpat jābūt 
gataviem nodrošināt lielu pro-
dukcijas daudzumu, jo viņi domā 
konteineros, nevis paletēs.”

Inkubācijas programmas uz-
ņēmuma “Etna Design” ražotie 
iekaramie grozi no vulkāniskās 
šķiedras septembrī tika izstādīti 
Moncas trasē Itālijā, kur tobrīd 
norisinājās Formula 1 sacensī-
bu posms. Taču jau novembra 
vidū dizaina grozi, kas spēj iz-
turēt pat līdz 350 kg lielu svaru, 
tika rādīti dizaina un interjera 
izstādes “COCOON 2021” ap-
meklētājiem. Izstāde notika Bri-
selē, Beļģijā, kur trīs dienu laikā 
interesenti varēja iepazīties ar 
mākslas un interjera priekš-
metiem. Raivis Kaspars, “Etna 
Design” dibinātājs, par izstādēs 
gūto pieredzi saka: “Manuprāt, 
izstādes ir efektīvākais veids, kā 
reklamēt uzņēmumu un tā pro-
duktu. Mūsu ražotais produkts 
nav lēts, tāpēc mums ir svarīgi, 
ka patērētājam pirms pirkuma 
veikšanas ir iespēja to aplūkot, 
aptaustīt, izmēģināt. Moncā un 
Briselē tika nodibināti vērtīgi 
kontakti.”

Uzņēmumam “Letari”, kas 
ražo veselīgus rīsu un lēcu čipsus, 
ir izstrādāts zīmols “O’BYTE”, 
kas radīts kopā ar dizaina studi-
jas “Asketic” radošajiem prātiem. 
Novembrī par šo veikumu studi-
ja ieguva godpilno 2. vietu kon-
kursā “Baltic Packaging Awards 
2021”, kas norisinājās Lietuvā. 

16. decembrī norisinājās kon-
kursa “Eksporta un inovācijas 
balva” apbalvošanas ceremonija. 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūra sadarbībā ar Ekonomi-
kas ministriju un Latvijas Ekspor-
tētāju asociāciju “The Red Jackets” 
jau sešpadsmito gadu godināja 
Latvijas komersantus, kas sasnie-
guši labus rezultātus jaunu un ek-
sportspējīgu produktu ražošanā, 
inovāciju ieviešanā. Uzņēmums 
“OBBA CARBON”, kas Mārcie-
nas pagastā ražo augstas kvalitā-
tes kokogles, apbalvojumiem tika 
nominēts divās kategorijās – “Ek-
sporta jaunpienācējs” un “Eks-
portspējīgākais komersants mazo 
komercsabiedrību grupā”, par ko 
saņēma atzinības rakstu.

Pirmsinkubācijas program-
mas rudens sasaukuma grupa 
decembrī prezentēja līdz šim 
paveikto. Pa šo laiku dalībnieki 
veikuši mērķa klientu aptaujā-
šanu, savu produktu un pakalpo-
jumu popularizēšanu, kā arī jau 
nodibinājuši pirmās sadarbības, 
parādījuši sevi plašākam klientu 
lokam tirdziņos. Priecājamies, 
ka vēl viena pirmsinkubācijas 
programmas absolvente Linda 
Dambeniece-Migliniece ir reģis-
trējusi saimniecisko darbību un 
nu jau plašākai publikai piedāvā 
atkārtoti lietojamas autiņbik-
sītes bērniem. Par produktu un 
zīmola stāstu vairāk var uzzināt 
www.doopsis.com.

Ja arī Tev ir biznesa ideja un 
jūti, ka uzņēmējdarbība ir tas, ko 
vēlies darīt, bet vajadzīga moti-
vācija un nedaudz papildināt jau 
esošās zināšanas, gatavojies jau 
laikus – no 21. februāra līdz 4. 
martam plānojam uzņemt inku-
bācijas dalībniekus, savukārt no 
1. līdz 21. martam – pirmsinku-
bācijas programmas dalībniekus. 
Seko līdzi jaunumiem LIAA Ma-
donas biznesa inkubatora Face-
book kontā facebook.com/LIAA-
Madona, lai nepalaistu garām 
savu iespēju. Sazinies ar mums, 
rakstot – madona@liaa.gov.lv vai 
zvanot 62400907.

Informāciju sagatavoja 
ZANE RADŽĒLE, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vecākā projektu 

vadītāja

LIAA  
Madonas biznesa 
inkubatora 
aktualitātes 2021. gadā Madonas novada pašvaldība īstenoja 4 grantu 

projektus novada uzņēmējiem. 
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,,Lai redzētu, kas dzīlēs spīd,
Es apstājos pie acu akas katras.
Man tik caur citiem sevi iepazīt,
Man tik caur citiem 
                  sevi citos atrast. “ 
                        /Jānis Sirmbārdis/

“Arvien vēl man prātā, kā, puišelis 
būdams, nācu no pasta ar pirmo sa-
ņemto “Bērnības” numuru rokā. Gāju pa 
ceļu, šķirstīdams pēc tipogrāfijas krāsas 
smaržojošās lapas, iebāzis ziņkārīgo de-
gunu žurnālā un daudz nebēdādams par 
lielceļu oļiem, kas apdauzīja baso kāju 
pirkstus. Tas bija mans pirmais žurnāls. 
Dīktin izdīkts no mātes, jo pēc kara, 
grūtajā laikā, katrs rublis prasījās vai-
rākas reizes rokās apgrozāms, pirms to 
izdod. Varbūt tāpēc saņemtais žurnāls 
man šķita tik neparasti krāšņs. Stars no 
kādas citas, vilinošas un noslēpumai-
nas pasaules. Žurnāls ,,Bērnība” daļēji 
vainīgs arī pie tā, ka literārās intereses 
manī ņēmušas virsroku pār visām ci-
tām, kuru arī nav bijis mazums. Padevu 
pirkstiņu žurnālam, piedalīdamies tā iz-
sludinātajā skolēnu literārajā konkursā, 
un žurnāls paņēma visu roku, piešķir-
dams šajā konkursā man pirmo vietu, 
tādejādi vēl vairāk uzkurinādams manu 
rakstīt vēlēšanos.” Šādus vārdus, savā 
intervijā žurnālam “Draugs” 1985. gada 
decembrī saka mūsu novadnieks, dzej-
nieks un tulkotājs Jānis Sirmbārdis. 13. 
janvārī, dzejnieka dzimšanas dienā, mēs 
atceramies, godinām mūsu Jāni Sirm-
bārdi, ielūkojamies dzejnieka atstātajā 
daiļrades mantojumā. Jānis Sirmbār-
dis savā dzejā atspoguļojis vēstījumus 
par dzimto novadu, rakstījis mīlestī-
bas vārsmas. Gandrīz vai katrā dzejas 
krājumā izskan humora un pašironijas 

Līdz ar Jaunā gada pirmajām dienām Ērgļu 
pagasta teritorijā esošajā bijušā dzelzceļa jeb 
“zaļā ceļa” posmā ir pabeigta aprīkošana ar 
posma marķējumu jeb norādes zīmēm. Uz 
gulšņu stabiem ir izvietotas gan kilometru 
zīmes, gan informācijas zīmes, gan arī upju 
zīmes. 

Norādes zīmēs ietverta informācija par būtis-
kākajiem objektiem un attālumu līdz tiem. Pie-
mēram, Veģeru krustojumā uz zīmēm ir “dodiet 
ceļu”, kas brīdina kājāmgājējus un velosipēdistus, 
ka “zaļo ceļu” šķērso pašvaldības autoceļš. Papil-
dus zīme satur informāciju par tūrisma objektiem, 
virzienu un attālumiem līdz tiem.

“Zaļais ceļš” ir paredzēts, lai to galvenokārt 
izmantotu kājāmgājēji un riteņbraucēji, kā arī 
nākotnē kā maršrutu, kurā ziemas periodā doties 
ar slēpēm.

Madonas novada pašvaldība, kā projekta sais-
tību pārņēmēja, atgādina, ka posms paredzēts ti-
kai nemotorizētajam transportam, pa to aizliegts 
pārvietoties ar mašīnām, motocikliem, kvadra-
cikliem. Izņēmuma gadījumā posmu var izman-
tot iedzīvotāji, lai nokļūtu savā īpašumā. Šajā ga-
dījumā aicinām posmu izmantot apzinīgi, aktīvi 
atpūsties brīvā dabā, izbaudīt un rīkoties videi 
draudzīgi, neatstājot aiz sevis atkritumus!

Galvenās Madonas novada Ērgļu apvienības 
aktivitātes projekta ietvaros:

 � Bijušā dzelzceļa posma infrastruktūras uz-
labošana no stacijas “Ērgļi” līdz Ogres novada 
robežai 7 km garumā, posma pielāgošana nemo-
torizētajam transportam;

 � Norādes zīmju un informācijas stendu izvie-
tošana.

Šī  publikācija ir sagatavota Latvijas–Krievijas 
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. ga-
dam projekta ietvaros. Par tās saturu pilnībā atbild 
Gulbenes novada pašvaldība un tā var neatspoguļot 
Programmas, Programmas dalībvalstu Latvijas un 
Krievijas, kā arī Eiropas Savienības viedokli.

Projektu (Nr. LV-RU-006) “GREENWAYS RIGA–
PSKOV” (Zaļie ceļi Rīga-Pleskava) līdzfinansē Lat-
vijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programma 
2014.–2020. gadam.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammu 2014.–2020. gadam līdzfinansē Eiropas Sa-
vienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
ramma 2014.–2020. gadam finansiāli atbalsta vien-
otas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzla-
bot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu 
un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas 
Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mā-
jaslapa ir www.latruscbc.eu.

2021. gada novembrī un decembrī 
projekta ietvaros „Braku” klētij 
tika nomainīts jauns niedru jumts, 
jo vecais bija nolietojies un kļuvis 
ļoti plāns. 

Lai novadītu lieko mitrumu, tika iz-
veidota drenāža, jo „Brakos” ir augsts 
gruntsūdens līmenis. Darbus veica 
SIA „Niedres.lv”. Var tikai puišus ap-
brīnot, kuri salīdzinoši nepatīkamos 
laik apstākļos, rudens drēgnumā un 
aukstumā drosmīgi un pacietīgi veica 
darbus, sagaidot arī pirmo sniegu un 
nopietnāku aukstumu. Projekta galve-
nie finansiālie atbalstītāji ir Nacionālā 
kultūras matojuma pārvalde – 9000 
eiro un Madonas novada Ērgļu apvie-
nības pārvalde – 2500 eiro.

Sagaidot pavasarī kārtējo muzeja 
sezonu, apmeklētāji varēs priecāties 
par vēl vienu jaunu un skaistu nied-
ru jumtu. Deviņu gadu laikā „Brakos” 
sešām koka ēkām ir nomainīts jumta 
segums, vēl tas jāveic sīklopu kūtij un 
lielajai govju kūtij. 

Sausnējas bibliotēkā sadarbībā 
ar Madonas Novadpētniecības un 
mākslas muzeju apskatāma izstāde 
“Inese Birstiņa. Cimdu foto”.

Inese Birstiņa dzimusi 1942. gadā 
Madonā, dzīvojusi Ļaudonas pagasta 
“Ķikuros”. 1944. gadā kopā ar vecā-
kiem (māte – māksliniece un rakstnie-
ce – Erna Ķikure, tēvs – Jānis Dzelme) 

emigrējusi. 2017. gadā Madonas Novad-
pētniecības un mākslas muzejā izstādē 
“Atgriešanās mājās” satikās Erna Ķikure 
(1906–2003) un viņas meitas – tekstil-
māksliniece Inese Birstiņa (dzīvo Kanā-
dā) un gleznotāja Dzidra Mičule (dzīvo 
Austrālijā). 

Tekstilmāksliniece Inese Birstiņa 
ir apguvusi arī citas mākslas nozares. 
1980. gadu sākumā pievērsās filcēšanai 

un gadus desmit ar to aktīvi nodarbojās. 
1990. gados sāka fotografēt uz ielas no-
kritušus cimdus, saskatot tajos cilvēka 
nodarbošanos – no darba līdz izpriecām 
visos gadalaikos. Cimdi ir pazaudēti, ne 
aizmesti tīšām. Tie daiļrunīgi stāsta… 
Izstāde skatāma līdz pat 4. martam

Informāciju sagatavoja  
INGA GROTE,  

Sausnējas bibliotēkas vadītāja

Projekta  
“Zaļais ceļš” 
īstenošana Ērgļos

Foto izstāde Sausnējas bibliotēkā

Informāciju sagatavoja ZINTA SAULĪTE, 
Rūdolfa Blaumaņa memoriālā muzeja „Braki” vadītāja 

Zintas Saulītes foto

„Braku” klētij – jauns jumts

Novadniekam  
Jānim Sirmbārdim – 85

Dzejnieks Jānis Sirmbārdis pasākumā ,,Dzenis dzejo dzejolīt’” Jumurdas Saieta ēkā.   
                     Initas Lapsas foto

deva, esošā laika nesaudzīga uzlūkoša-
na. Dzejnieka darbi apkopoti 15 dzejoļu 
krājumos: „Asnu zobeni” (1962), „Die-
nu bites” (1966), „Saulstaru atslēgas” 
(1968), „Kaleidoskops” (1972), „Nātru 
smarža” (1975), „Kartupeļu rakšana 
Ērgļos” (1977), „Brūkleņzieds” (1980), 
„Sešas pagales manā pavardā” (dzejas 
izlase, 1981), „Dzejas mājas kapitāl-
remonts” (1984), „Ak, mūžs!” (1986), 
„Velna ducis” (1987), „Valoda” (1987), 
„Atskaidrošanās” (1991), „Pārplīsušais 
laiks” (2001), „Neaizmirstuļu pļāvējs” 
(2002). Veikti atdzejojumi no krievu, 
baltkrievu, ukraiņu un gruzīnu valodas. 
Jānis Sirmbārdis tulkoja B. Akuņiņa de-
tektīvromānus. Jumurdas ļaudis bieži 
varēja satikt dzejnieku gan nākot no 

Rīgas–Ērgļu vilciena, kad jāmēro ceļš 
līdz dzimtajām mājām “Kalna Jērcēni” 
Jumurdā, gan dzejas mīļotāju pasāku-
mos Jumurdas skolā, gan kultūras namā. 
Dzejnieks ar prieku dalījās savās pārdo-
mās, tā brīža notikumu redzējumā, lasī-
ja savu jaunāko dzeju. 13. janvārī mūsu 
dzejniekam Jānim Sirmbārdim – 85. 
Jumurdas bibliotēkā aicinu iepazīties 
ar dzejnieka Jāņa Sirmbārža daiļrades 
faktiem, dzejas krājumiem. Jumurdas 
saieta ēkas logos no 13. janvāra līdz 
24. janvārim varat aplūkot foto izstā-
di – “Te man savu mūžu zarot!”.

Informāciju sagatavoja  
AGITA OPINCĀNE,  

Jumurdas bibliotēkas bibliotekāre 

Notiek niedru jumta klāšanas darbi. 
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Lekcijas 
jauno 
ģimeņu 
skoliņā
Madonas slimnīcā 
sadarbībā ar Madonas 
slimnīcas vecmāti 
Agnesi Lemeševsku no 
šī gada janvāra uzsākusi 
darbu Jauno ģimeņu 
skoliņa (lekcijas par 
maksu zoom platformā). 
Agnese Lemeševska 
ir arī Latvijas 
zīdīšanas veicināšanas 
konsultantu asociācijas 
biedre. Vairāk 
informācijas par 
skoliņu – Madonas 
slimnīcas mājaslapā un 
facebook kontā.

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, vieglatlētikā un BMX. Diemžēl, ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju un valstī noteikto aizliegumu 
ārkārtējās situācijas laikā, arī šogad pasākums “Sporta 
laureāts”, kas tradicionāli tiek rīkots jaunā gada sākumā, 
šoreiz nenotiks. Madonas BJSS 2021. gada sporta laureāti 
tiks apbalvoti individuāli.  
Lai panākumi ikvienam arī šajā gadā!

Sportisti Sporta veidi Treneri

Ernests Plotka Biatlons, distanču slēpošana Una Arama,  
Aira Bērziņa

Amēlija Platā Biatlons, distanču slēpošana Una Arama,  
Aira Bērziņa

Sabīne Mālniece Biatlons, distanču slēpošana Una Arama,  
Aira Bērziņa

Rainers Upenieks Biatlons, distanču slēpošana Aira Bērziņa

Bruno Bīrītis Biatlons, distanču slēpošana Aira Bērziņa

Armands Zālītis Biatlons Arnis Šmugais

Patrīcija Keita Kolna Biatlons Rolands Pužulis

Dārta Ruļuka Biatlons, distanču slēpošana Rolands Pužulis

Ervīns Kūlītis Biatlons Rolands Pužulis

Valts Vuškāns Biatlons Rolands Pužulis

Madara Veckalniņa Biatlons, distanču slēpošana Dainis Vuškāns,  
Una Arama, Aira Bērziņa

Līva Šahno Biatlons, distanču slēpošana Dainis Vuškāns,  
Una Arama

Lauris Kaparkalējs Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Katrīna Bērziņa Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Linda Kaparkalēja Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Ginters Bērziņš Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Lauma Vīgante Distanču slēpošana Dainis Vuškāns

Lāsma Marta Beķere Distanču slēpošana Agnese Caune

Alise Plāte Distanču slēpošana Agnese Caune

Dārta Šķēle 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

Elīza Madsena    Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Anete Vintiša Orientēšanās sports Gunārs Ikaunieks

Bruno Lielbārdis Vieglatlētika Lana Līcīte

Daniels Lielbārdis Vieglatlētika Lana Līcīte

Ērika Līna Rivseniece Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis

Luīze Barkāne Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis

Daniela Keita Lielupe Vieglatlētika Aleksandrs Krauklītis,  
Anita Krauklīte

Nikola Inuss Vieglatlētika Anita Krauklīte,  
Aleksandrs Krauklītis

Oskars Turkins BMX Vents Štrombergs

Treneri Sporta veidi

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
Lana Līcīte Vieglatlētika
Vents Štrombergs BMX

Ar mērķi veicināt 
Madonas novada 
pašvaldības jauniešu 
interesi par prakses 
īstenošanu Madonas 
novadā, aicinām 
Madonas novada 
uzņēmējus, iestāžu 
vadītājus pieteikt 
prakses vietas savos 
uzņēmumos un iestādēs.

Datu bāzes 
izveidei prakses vietu 
pieteikumus iesniegt, 
aizpildot ANKETU līdz šī 
gada 1. februārim – anketa 
atrodama interneta vietnē 
www.madona.lv vai  
nolasot attēlā redzamo  
QR kodu.

Informāciju datu bāzē 
būs iespējams papildināt. 

Prakses vietu 
apkopojums būs pieejams 
Madonas novada 
pašvaldības informācijas 
avotos. 

6. janvāris. Lubānas 
evaņģēliski luteriskās baz-
nīcas 150 gadu jubileja. 
Draudzē jauns mācītājs Gun-
tars Agate Paeglis un priecīga 
vēsts – Madonas novada pa-
švaldības domes piešķirtais 
finansējums gan Lubānas 
evaņģēliski luteriskās drau-
dzes, gan arī Lubānas Romas 
katoļu draudzes baznīcas āra 
apgaismojuma uzstādīšanai 
un baznīcu izgaismošanai.

6. janvāris. Pirmā Lat-
vijas armijas virspavēlnie-
ka Oskara Kalpaka 140. 
dzimšanas diena. Godinot 
pulkvedi, viņa atdusas vietā 
Visagala kapsētā ik gadu tiek 
nolikti ziedi un svecītes. Tra-
dicionāli skolām katru gadu 
notiek pasākumu cikls “Kal-
paka kauss” – dažādi kon-
kursi un sacensības. Janvāra 
beigās skolas saņems noli-
kumu 2022. gada “Kalpaka 
kausam”. Konkursi notiks, 
ņemot vērā un pielāgojoties 
epidemioloģiskās  drošības 
prasībām. 6. martā tiek plā-

Madonas novada un Madonas 
Bērnu un jaunatnes sporta 
skolas “Sporta laureāts 2021”

Uzņēmēji un iestāžu vadītāji aicināti pieteikt 
prakses vietas un veidot vienotu datu bāzi!

 
Kontaktinformācija – INGA STRAZDIŅA,

Madonas novada pašvaldības Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas vecākā speciāliste jaunatnes un ģimenes politikas jomā,

tel. 27862080, e-pasts: inga.strazdina@madona.lv. 

Janvāris – svētku mēnesis 
Lubānas apvienības pārvaldē

noti noslēguma pasākumi – piemiņas 
brīdis Visagala kapsētā un NBS orķes-
tra koncerts, kā arī konkursa uzvarē-
tāju apbalvošana. Šogad noslēguma 
pasākums notiks Ļaudonā. Tiek apko-
poti vairāku gadu Kalpaka pasākumu 
cikla bērnu zīmējumu konkursu darbi, 
un Madonas pilsētas bibliotēkā tiks 
veidota izstāde.

30. janvāris. Lubānas pilsētas 30. 

dzimšanas diena. 29. janvārī, atzīmē-
jot pilsētas jubileju, gaidāms saksofo-
nista Arņa Grapa koncerts “Vienmēr 
jaunais saksofons”. Plašākas svinības 
janvārī, ņemot vērā valstī noteiktos 
ierobežojumus, nav plānotas.

Informāciju sagatavoja  
LIGITA PĒTERSONE, 

informatīvā izdevuma  
“Lubānas Ziņas” redaktore

Pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka Oskara Kalpaka piemiņas vieta.


