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21. jūnija vakarā sporta un 
atpūtas kompleksā “Rēķu 
kalns” ikviens varēja iejusties 
īsti latviskā gaisotnē. Jau 
pats nosaukums pasaka, ka 
galvenais varonis saulgriežu 
stāstā ir Saule, ko papildina 
citas latvju rakstu zīmes. 

Viss pasākums noritēja “uz 
tautiskas nots”, akcentējot uguns 
dziļi filozofisko, mitoloģisko un re-
liģisko nozīmi mūsu tautas dzīvē 
un tradīcijās. Un kā neatņemama 
sastāvdaļa – daba, tās klātbūtne 
un spēks, ko varam no tās smelties.

Kalnā bija izvietotas 5 skulptū-
ru grupas, kuras mākslinieku gru-
pa, tēlnieka Kārļa Īles vadībā, vei-

doja jau vairākas dienas iepriekš. 
Kā uzsvēra pats mākslinieciskās 
idejas autors, – šis ir īstais brīdis 
caur latvisko tradīciju spēku salie-
dēt cilvēkus, jo jau labu laiku dzī-
vojam sarežģītos apstākļos, kad 
viena liksta nomaina citu, un ie-
rastais dzīves ritms ir trauksmains 
un nestabils.

Festivālu ieskandināja folkloras 
kopas “Vērtumnieki” un “Libe”. 
Saulei rietot, sākot no kalna pakā-
jes, iedegās Zvaigznes, Mēness, 
Māras ūdeņi, Māras krusts, Zīme, 
kā vairāku zīmju apvienojumu un 
noslēgumā pašā kalna galā blakus 
skatuvei – Saule. Katrai no zīmēm 
ir īpaša nozīmē – Zvaigznes sargā 
no ļaunums, Mēness simbolizē vī-

Līdz ar Līgo svētkiem un 
Jāņiem ir iestājusies vasara – 
ar sauli, siltu, karstu laiku,  ar 
brīvdienām, atvaļinājumiem 
un citiem vasaras 
vilinājumiem. Zaļajā zonā 
starp Mīlestības graviņu un 
Madonas novada bibliotēku ir 
nolaidies neatpazīts lidojošs 
objekts.

 
Vides objekta autors Norberts 

Kudiņš, aicinot noticēt neparas-
tajam, priecāties par interesanto, 
darba simbolisko nozīmi atstāj tā 
vērotāju ziņā. Katrs var sajust sa-
vas asociācijas un vides objektā 
ieraudzīt ko savu. 

Madonas novada bibliotēka  
saziņā ar Madonas novada paš-
valdības Attīstības nodaļu, nolūkā  
veidot kopīgu stāstu par jauno 
vides objektu NLO bibliotēkas 
pieguļošajā teritorijā,  lai  vide  
ap lidojošo šķīvīti  pilsētas vēstu-
riskajā centrā kļūtu par iemīlētu  
tikšanos vietu, no 2. jūlija (pasau-
les NLO diena) līdz 16.08.2022. 
izsludina eseju konkursu „NLO 
vēstījums”. 

Par konkursu:
“Mana darba devīze – noticēt 

neparastajam, priecāties par in-
teresanto.

Kāpēc tieši šajā vietā Mado-
nā? Kādā nolūkā? Kādu vēstījumu 
NLO vēlas paust tuvās bibliotēkas 
kontekstā. Varbūt tiek meklēta 
bibliotēkā pieejamā informācija 
vai noteikta grāmata. Varbūt šai 
vietai ap NLO un bibliotēku jā-
kļūst par tikšanos vietu laikā un 
telpā, par vietu vēsturiskajā pil-
sētas centrā, kur tikties paau-
dzēm, baudīt kultūrvēstures pie-
dāvājumu, ļauties izziņas prie-
kam. Aicinām vides objektu uz-
tvert kā neikdienišķo Madonas 
ikdienišķajā. Nebaidīsimies būt 
neparasti! 

Konkursa norise:
 � Darbi jāiesniedz perso-

nīgi Madonas novada bibliotē-

Uguns skulptūru festivāls “Caur rakstiem saule lēca”
rišķību, Māras zīmes auglību, vis-
beidzot Saule, kas ir visas dzīvības 
pamats. Īpašu noskaņu, radīja gru-
pas “Sintēze” skandētās melodijas, 
kas senajām tradīcijām piedeva 
mūsdienīgu skanējumu. 

Madonas novada pašvaldības 
finansēto projektu īstenoja Sarka-
ņu pagasta pārvalde. Liels paldies 
AS “Cesvaines piens”, ZS “Mada-
ras”, SIA “Junge”, atpūtas kom-
pleksam “Rēķu kalns”, PII “Saulī-
te” un ikvienam,  kas iesaistījās un 
atbalstīja.

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas vadītāja

Novada bibliotēkā vasarā…

kas bērnu literatūras nodaļā vai 
elektroniski liga.filipova@mado-
na.lv, norādot savu kontaktin-
formāciju. 

 � Iesniegtā 
darba  apjoms – 
ne vairāk kā vie-
na A4 formāta 
lapa.

 � Darbus 
vērtēs  Madonas 
novada bibliotē-
kas, Madonas nova-
da pašvaldības pārstāvju 
žūrija.

 � Tiks vērtēts: NLO vēstī-
jums – ideja, konteksts, rosinā-
jumi. 

 � Oriģinālāko darbu autori  
tiks apbalvoti.

 � Piedaloties konkursā, 
dalībnieki atļauj savus  
darbus izmantot Madonas un 
Madonas novada bibliotēkas 
publicitātei.

Vairāka informācijas pa tālr. 
64821926 vai e-pastu: liga.filipo-
va@madona.lv.

Kā ierasts, Madonas novada 
bibliotēka turpina piedāvāt 
katram interesējošus 

pakalpojumus, aktuālus 
resursus un saturīgu 

laika pavadīšanu – 
publiskas aktivitātes 
ikvienam.

Pateicoties VKKF fi-
nansiālajam atbalstam, 

noslēguma fāzē ir projekta 
“Sarunas par vērtībām un lite-

ratūru Madonas novada bibliotē-
kā” realizācija. Sākot no aprīļa  
apmeklētājiem ir bijusi iespēja 
tikties ar iemīļotiem un novērtē-
tiem latviešu autoriem Jāni Joņe-
vu, Martu Pujātu un Ingunu Bau-
eri.

 
Noslēdzošā projekta 
 tikšanās – Madonas novada 
bibliotēkā ar romāna 
“Kalendārs mani sauc” autoru, 
aktieri, dramaturgu un režisoru 
Andri Kalnozolu notiks šī gada 
14. jūlijā plkst. 17.00. 

 Laipni aicinām piedalīties. 
Īpaši uzrunājam dalībai Oskarus – 
romāna galvenā varoņa vārda 
brāļus Oskaru vārdadienā.  

Kopš 2020. gada, kad izdots 
Andra Kalnozola romāns „Kalen-
dārs mani sauc”, tas ieguvis ne 
tikai spēcīgas lasītāju simpātijas, 
bet arī atzīts par nominācijas 
„Spilgtākā debija” uzvarētāju 
konkursā „Latvijas Literatūras 
gada balva 2021”. Romāns „Kilo-
grams kultūras” fināla balsojumā 
„Literatūras” kategorijā ieguva 
vislielāko lasītāju atbalstu, un 
A. Kalnozolam piešķirta arī Talsu 
novada iedibinātā Aleksandra 
Pelēča literārā prēmija. Šajā va-
sarā plānota filmas uzņemšana 
pēc romāna motīviem, bet tagad 
tas nonācis pie lasītājiem armē-
ņu valodā.

Ik trešdienu ar jaunām grāma-
tām tiek papildināta “3td e-GRĀ-
MATU bibliotēka, kura ir pieejama 
ikvienam  lasītājam, ar bibliotēkas 
e-kataloga autorizācijas datiem 
(lietotājvārds un parole), un ir jā-

veic reģistrācija vietnē www.3td.lv.  
Ja vēl neesat kļuvis par publiskās 
bibliotēkas lasītāju vai arī iepriekš 
neesat tajā izmantojis autorizāci-
jas datus, varat vērsties jebkurā 
pašvaldību publiskajā bibliotēkā.

Vēl jūlijā Madonas novada 
bibliotēkas konferenču zālē laipni 
aicinām aplūkot tautas tēlotāj-
mākslas studijas “Madona” darbu 
izstādi. 

Šoreiz aplūkojamas ir Ritas 
Zepas, Agitas Auziņas, Agneses 
Briedes, Maijas Jaunbērziņas, 
Ausmas Pirogas, Maijas Žubes, 
Marijas Dauģes un Iritas Galejas 
gleznas. 

Vēršam uzmanību, ka laika 
periodā no 1. jūlija līdz 20. au-
gustam Madonas novads biblio-
tēka darbadienās atvērta no 
plkst. 10.00 

Madonas novada bibliotēkas 
vārdā – direktore  
IMELDA SAULĪTE

Madonā uzstādīts jauns vides objekts.  Foto A. Veckalniņš

A.Veckalniņa foto
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2022. gada jūlijs
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs

Par finansējuma piešķiršanu 
lietus kanalizācijas tīkla 
izbūvei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
lietus kanalizācijas tīkla izbūvei 
no Madonas novada pašvaldības 
dabas resursu nodokļu ieņēmu-
miem:

 �  Raiņa ielā 21, Madonā, 
11 975,05 eiro apmērā, jo kopā ar 
lietus ūdeņiem īpašumā nonāk 
arī eļļas un citas kaitīgās ielas, 
kuras no braucamās ielas daļas 
lietus ieskalo īpašumā;

 �  Valdemāra bulvārī 6, Ma-
donā, 5 009,62 eiro apmērā, jo 
lietus kanalizācijas tīkls Mado-
nas pilsētas vidusskolā Valdemā-
ra bulvārī 6, Madonā, nespēj no-
drošināt lietus ūdeņu savākšanu.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu lietus 
notekūdeņu un  
kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanai 

Nolemj piešķirt 56 304,05 eiro 
no Madonas novada pašvaldības 
atlikuma nesadalītajiem līdzek-
ļiem dabas resursu nodokļa konta 
uz Ērgļu apvienības pārvaldes 
Īpašumu uzturēšanas nodaļas 
struktūrvienību.

Par papildus  
finanšu līdzekļu  
piešķiršanu skolēnu 
nodarbinātības 
pasākumiem 

Nolemj piešķirt 3 662 eiro fi-
nansējumu aktīvā nodarbinātības 
pasākuma “Nodarbinātības pasā-
kumi vasaras brīvlaikā personām, 
kuras iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās izglī-
tības iestādēs” īstenošanai Lubā-
nas apvienības pārvaldē papildus 
8 darba vietu nodrošināšanai.

Par finansējuma  
piešķiršanu ēkas jumta 
remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
dzegas un lietus notekūdens sis-
tēmas remontam ēkas Saules ielā 
18B, Madonā, kuru nomā Neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības 
dienests, 7 615,78 eiro apmērā no 
2022. gada Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem, kas ņemti no Mado-
nas pilsētas 2021. gada pārdota-
jiem īpašumiem.

Par finansējuma  
piešķiršanu Kusas 
pamatskolas sporta 
 zāles apgaismojuma 
nomaiņai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Kusas pamatskolas sporta zāles 
apgaismojuma nomaiņai 6 561,70 
eiro no 2022. gada Madonas no-

Nr. 
p.k.

Iestāde

Valsts budžeta līdzekļi

5 gadi 
un vairāk

EUR 
17,86 uz 

izglītojamo 
(2370)

1. 
Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Sprīdītis”

19 339

2.
Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Vārpiņa”

31 554

3.
Cesvaines pirmsskolas izglītības iestāde 
“Brīnumzeme”

38 679

4. 
Dzelzavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Rūķis”

16 286

5. Ērgļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” 47 839

6. 
Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Lācītis Pūks”

27 482

7. Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši” 36 643

8. 
Ļaudonas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Brīnumdārzs”

24 429

9. 
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Kastanītis”

44 786

10. 
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Priedīte”

96 1714

11. 
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Saulīte”

140 2500

12. 
Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde 
“Pasaciņa”

56 1000

13. Barkavas pamatskola 23 411

14. Degumnieku pamatskola 11 196

15. Lazdonas pamatskola 8 143

16. Liezēres pamatskola 14 250

17. Vestienas pamatskola 11 196

KOPĀ 641 11447

 Izglītības iestāde
KOPĀ 
1.-12.
klasē

EUR 
17,86 uz 

izglītojamo

Mācību 
līdzekļi 
(2370) 
40%

Mācību 
literatūra 

(5233) 60%

1.
Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskola

153 2732 1093 1639

2. Cesvaines vidusskola 269 4803 1921 2882

3. Ērgļu vidusskola 204 3643 1457 2186

4. Lubānas vidusskola 171 3053 1221 1832

5. Madonas Valsts ģimnāzija 263 4696 1878 2818

6. Madonas pilsētas vidusskola 983 17552 7021 10531

7. Barkavas pamatskola 93 1661 664 997

8. Bērzaunes pamatskola 97 1732 693 1039

9. Degumnieku pamatskola 69 1232 493 739

10. Dzelzavas pamatskola 77 1375 550 825

11. Kalsnavas pamatskola 102 1821 728 1093

12. Kusas pamatskola 66 1179 472 707

13. Lazdonas pamatskola 49 875 350 525

14. Liezēres pamatskola 66 1179 472 707

15. Praulienas pamatskola 92 1643 657 986

16. Vestienas pamatskola 26 464 186 278

KOPĀ 2780 49640 19856 29784

vada pašvaldības nesadalītajiem 
līdzekļiem, kas ņemti no Aronas 
pagasta pārvaldes 2021. gada 
pārdotajiem īpašumiem.

Par atbrīvošanu  
no telpu nomas  
maksas

Atbrīvot Madonas pensionāru 
biedrību no Madonas pilsētas 
kultūras nama filiāles “Vidzeme” 
telpu nomas maksas 12. maijā no 
plkst. 10.00 līdz 13.00 pasākuma 
“Atskaites un pārvēlēšanu sapul-
ce” rīkošanai. Aprēķinātie telpu 
nomas neieņemtie ienākumi 

kopā sastāda 27,60 eiro, t.sk. 
PVN.

Par mācību literatūrai 
un mācību līdzekļiem 
paredzēto valsts  
budžeta līdzekļu  
sadalīšanu

Nolemj sadalīt 2022. gadam 
Madonas novada pašvaldības 
pirmsskolas, vispārējās pamata 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību līdzekļu un mā-
cību literatūrai iegādei paredzēto 
valsts budžeta līdzekļus 61 087 
eiro apmērā (skat. tabulas).

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

Nolemj sadalīt Madonas no-
vada pašvaldības vispārējās pa-

mata un vispārējās vidējās izglī-
tības iestādēm programmas 
“Latvijas skolas soma” īstenoša-
nai paredzētos valsts budžeta lī-
dzekļus 16 896 eiro apmērā sa-
skaņā ar pievienoto sarakstu 
(skat. tabulu).

Nr. Izglītības iestāde
Izglītojamo 

skaits 
01.09.2021.

Finansējums,  
EUR  

 Cesvaines apvienības pārvalde   

1. Cesvaines vidusskola 269 1596

 Ērgļu apvienības pārvalde   

2. Ērgļu vidusskola 204 1210

 Lubānas apvienības pārvalde   

3 Lubānas vidusskola 171 1015

 Madonas pilsēta   

4. Madonas Valsts ģimnāzija 263 1560

5. Madonas pilsētas vidusskola 983 5831

 Ļaudonas pagasta pārvalde   

6. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 153 908

 Aronas pagasta pārvalde   

7. Kusas pamatskola 66 392

 Barkavas pagasta pārvalde   

8. Barkavas pamatskola 93 552

 Bērzaunes pagasta pārvalde   

9. Bērzaunes pamatskola 97 576

 Dzelzavas pagasta pārvalde   

10. Dzelzavas pamatskola 77 457

11. Dzelzavas speciālā pamatskola 68 403

 Kalsnavas pagasta pārvalde   

12. Kalsnavas pamatskola 102 605

 Lazdonas pagasta pārvalde   

13. Lazdonas pamatskola 49 291

 Liezēres pagasta pārvalde   

14. Liezēres pamatskola 66 392

 Ošupes pagasta pārvalde   

15. Degumnieku pamatskola 69 409

 Praulienas pagasta pārvalde   

16. Praulienas pamatskola 92 546

 Vestienas pagasta pārvalde  0

17. Vestienas pamatskola 26 154

 KOPĀ 2848 16896

Par finansējuma piešķiršanu 
futbola trenera  
apmaksai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
594 eiro apmērā Ērgļu novada ap-
vienībai futbola trenera apmak-
sai (8 stundas nedēļā) darba sa-
maksas nodrošināšanai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām no 2022. gada 
maija un jūnija mēnešiem no iz-
glītības pasākumu budžetā no 
nodarbībām bērniem ar speciā-
lajām vajadzībām paredzētā fi-
nansējuma. 

Par pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanu  
nodibinājumam

Nolemj deleģēt nodibināju-
mam “Latvijas Evaņģēliski lute-
riskās baznīcas Diakonijas 
centrs” noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas izrietošos 
pārvaldes uzdevumus – dienas 
centra pakalpojumu pilngadīgām 
personām, dienas aprūpes centra 
pakalpojumu pilngadīgām perso-

nām ar garīga rakstura traucēju-
miem, atbalsta centra pakalpoju-
mu, zupas virtuves pakalpojumu, 
higiēnas pakalpojumu un noslēgt 
deleģējuma līgumu uz vienu 
gadu.

Deleģētā pārvaldes uzdevuma 
izpildei nolemj nodot bezatlīdzī-
bas lietošanā šādu mantu:

 �  telpas ēkā Parka ielā 6, 
Madonā, ar to kopējo platību 
498,8 m2. Telpas ir izremontētas, 
tās pilnībā ir lietojamas pārval-
des uzdevuma veikšanai un tām 
nav bojājumu;

 �  telpas dienas centra ēkā, 
“Eglāji 1”, Indrānu pagasts, Ma-
donas novads, 1., 2. stāvā ar ko-
pējo platību 155,8 m2;

 �  telpas ēkā Vesetas ielā 
4, Jaunkalsnava, Kalsnavas pa-
gasts, Madonas novads, 1. stāva 
telpas 82 m2 un 2. stāva 23. telpu 
12,7 m2, kopējā platība 94,7 m2;

 �  kustamo mantu normālā 
darba stāvoklī.
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Par klienta līdzdalības 
maksājumu par higiēnas 
pakalpojumu

Nosaka klienta līdzdalības 
maksājumu par sociālo pakalpo-
jumu – higiēnas pakalpojumu, kas 
ietver:

 � pirts un dušas pakalpoju-
mu – viena stunda vienai perso-
nai –  5 eiro;

 � dušas pakalpojumu pieau-
gušajam – viena persona, viena 
mazgāšanās reize – 1 eiro;

 � dušas pakalpojumu bērnam 
no 10 gadu vecuma – viena per-
sona, viena mazgāšanās reize – 
0,50 eiro;

 � veļas mazgāšanu un žāvē-
šanu – viena veļas mazgāšanas 
reize – 1 eiro;

Nosaka, ka no līdzdalības 
maksājuma ir atbrīvoti Madonas 
novada pašvaldības  iedzīvotāji:

 � bērni līdz 10 gadu vecu-
mam;

 � trūcīgas vai maznodroši-
nātas personas, kurām Madonas 
novada Sociālais dienests izsnie-
dzis izziņu par atbilstību trūcī-
gas vai maznodrošinātas perso-
nas statusam;

 � daudzbērnu ģimenēm, uz-
rādot Goda ģimenes karti.

Lēmums stājas spēkā 2022. 
gada 1. jūnijā.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
konsolidētā pārskata 

apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada konsoli-
dēto gada pārskatu:

Bilances kopsumma – 
142 933 929 euro;

Pārskata gada budžeta izpil-
des rezultāts – 3 271 544 euro.

Pamatbudžeta izpilde:
Ieņēmumi pēc naudas plūs-

mas metodes – 55 472 873 euro;
Izdevumi pēc naudas plūsmas  

metodes – 58 749 481 euro.
Finansēšana
Saņemtais aizņēmums  – 

9 182 678 euro;
Aizņēmuma atmaksa – 

3 193 580 euro;
Kapitāldaļu iegāde – 94 566 

euro.
Ar Madonas novada pašvaldī-

bas 2021. gada konsolidēto gada 
pārskatu pilnā apjomā var iepa-
zīties Finanšu nodaļā.

Par energoefektivitātes 
paaugstināšanas projekta 
izmaksām

Apstiprina papildus darbu iz-
maksas SIA “Trast būve”  būvdar-
bu līgumam Nr. 2.4.6./21/47 

“Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” par kopējo sum-
mu 37 368,43 eiro, ieskaitot pie-
vienotās vērtības nodokli. 

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 37 368,43 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
“Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par izmaksu apstiprināšanu 
Mētrienas pamatskolas 
pārbūvei 

Apstiprina projekta “Mētrie-
nas pamatskolas pārbūve par bi-
roja ēku Centra ielā 5, Mētrienā, 
Madonas novadā” īstenošanu par 
kopējo summu 199 091 eiro un 

nolemj piešķirt Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
40 934,90 eiro.

Nolemj lūgt pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu 
158 156,10 eiro apmērā projekta 
īstenošanai Valsts kasē uz 20 
gadiem ar noteikto procentu lik-
mi un atlikto maksājumu uz 3 
gadiem. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2022. un 2023. gadā un tā 
atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem.

Uz ēku paredzēts pārcelt Mēt-
rienas pagasta pārvaldi, ģimenes 
ārsta praksi, saglabāt esošās PII 
telpas, kā arī novērst ēkā konsta-
tētos Būvniecības Valsts kontro-
les biroja pārkāpumus.

Par Madonas novada 
pašvaldības investīciju 
projekta “Muzeja ēkas 
pārbūve vides pieejamības 
nodrošināšanai” Skolas ielā 
10A, Madonā” īstenošanu

Apstiprina investīciju projek-
ta “Muzeja ēkas pārbūve vides 

pieejamības nodrošināšanai” 
Skolas ielā 10A, Madonā” īsteno-
šanu par kopējo summu 
231 473,96 eiro un nolemj pie-
šķirt Madonas novada pašvaldī-
bas finansējumu 10 648,00 eiro 
projekta īstenošanai no Madonas 
novada pašvaldības 2022. gada 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu  
267 199,41 eiro apmērā investī-
ciju projekta “Muzeja ēkas pār-
būve vides pieejamības nodroši-
nāšanai” Skolas ielā 10A, Mado-
nā” īstenošanai, Valsts kasē uz 
20 gadiem ar noteikto procentu 
likmi un atlikto maksājumu uz 3 
gadiem. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības  pamatbudžeta lī-
dzekļiem.

Projekta ietvaros plānotās 
darbības: priekštelpām  ieklāts 
jauns grīdas segums, pieguļošo 
durvju nomaiņu, iekšdurvju no-
maiņa izstāžu zālēm, ēkas man-
sarda stāva grīdai – starpstāvu 
pārsegumam – tiek palielināta 
nestspēja, esošās koka konstruk-
cijas  kāpnes tiek aizstātas ar 
jaunām kāpnēm, pārbūvēta telpa 
uz vides pieejamu tualeti, pār-
būvēti inženierkomunikāciju  
tīkli, pie jaunajām kāpnēm uz-
stādīta pacelšanas platforma. 

Par atbalstu folkloras kopu 
dalībai Starptautiskajā 
folkloras festivālā

Nolemj atbalstīt Madonas no-
vada folkloras kopu dalību Starp-
tautiskajā folkloras festivālā 
“Baltica 2022”, kas norisināsies 
6.–10. jūlijam Siguldas un Talsu 
novados, nodrošinot pašvaldības 
transportu un sedzot pusdienu 
izmaksas un naktsmītņu izdevu-
mus, tos apmaksājot no Madonas 
novada pašvaldības 2022. gada 
budžetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

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

Nolemj izdarīt sekojošus gro-
zījumus Ērgļu apvienības pārval-
des pakļautībā esošās iestādes 
“Ērgļu Sociālās aprūpes centrs” 
amata vienību sarakstā no 
01.06.2022.:

 � amata vienībai “kurinā-
tājs” (profesijas kods 818 204, 
amata saime 13, līmenis II A, 
mēnešalgas grupa 2) samazināt 
amata vienības no 4 uz 3, sagla-
bājot stundas algas likmi 3,12 
eiro un nosakot mēnešalgas fon-
du 1530 eiro.

 � amata vienībai “sētnieks” 
(profesijas kods 961 301, amata 
saime 13, līmenis I, mēnešalgas 
grupa 1) palielināt amata vienī-
bas no 0,6 uz 1,1  saglabājot mē-
nešalgas likmi 500 eiro un nosa-
kot  mēnešalgas fondu 550 eiro.

Par nolikumu 
apstiprināšanu

Ar mērķi veidot vienotu iz-

pratni par jaunatnes politiku no-
vadā un nodrošinātu vienādas 
prasības un sniegtā pakalpojuma 
kvalitāti, apstiprina nolikumus 
sekojošiem bērnu un jauniešu 
iniciatīvu  un multifunkcionāla-
jiem centriem:

 � Aronas pagasta multifunk-
cionālā centrs “1. stāvs”;

 � Barkavas pagasta bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs;

 � Bērzaunes pagasta  bēr-
nu un jauniešu iniciatīvu centrs 
“Dinamika”;

 � Cesvaines multifunkcionā-
lais centrs;

 � Dzelzavas pagasta  bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centrs;

 � Ērgļu multifunkcionālais 
centrs; 

 � Kalsnavas pagasta multi-
funkcionālais centrs “UP’s”;

 � Lazdonas pagasta bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs “Ko-
dols”;

 � Liezēres pagasta  bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs “Mū-
mas”;

 � Lubānas multifunkcionā-
lais centrs;

 � Ļaudonas pagasta  bērnu un 
jauniešu iniciatīvu centrs “Acs”;

 � Mārcienas pagasta bēr-
nu un jauniešu iniciatīvu centrs 
“Ideja”;

 � Mētrienas pagasta  bēr-
nu un jauniešu iniciatīvu centrs 
“Centriņš”;

 � Ošupes pagasta multifunk-
cionālā centrs “13.km”;

 � Praulienas pagasta bēr-
nu un jauniešu iniciatīvu centrs 
“Epicentrs”;

 � Sarkaņu pagasta multi-
funkcionālais centrs “Logs”;

 � Vestienas pagasta  bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centrs 
“Saulesstars”.

Par Madonas novada 
pašvaldības investīciju 
projekta “Auto un moto 
apmācības laukuma, 
stāvlaukuma un pievedceļu 
pārbūve sporta un 
atpūtas bāzē “Smeceres 
sils”, Lazdonas pagastā, 
Madonas novadā” 2. kārtā” 
īstenošanu un aizņēmuma 
ņemšanu

Apstiprina investīciju projek-
ta “Auto un moto apmācības lau-
kuma, stāvlaukuma un pievedce-
ļu pārbūve sporta un atpūtas 
bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas 
pagastā, Madonas novadā” 2. 
kārtā” īstenošanu par kopējo 
summu 389 480,32 eiro un no-
lemj piešķirt Madonas novada 
pašvaldības finansējumu 3 865,95 
eiro investīciju projekta īsteno-
šanai no Madonas novada paš-
valdības 2022. gada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 385 614,37 
eiro apmērā investīciju projekta 
“Auto un moto apmācības lauku-
ma, stāvlaukuma un pievedceļu 
pārbūve sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils”, Lazdonas pagas-
tā, Madonas novadā” 2. kārtā” 
īstenošanai,  Valsts kasē uz 20 
gadiem ar noteikto procentu lik-

mi un atlikto maksājumu uz 3 
gadiem. Aizņēmumu izņemt un 
apgūt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības  pamatbudžeta līdzek-
ļiem.

Projekta īstenošana paredzē-
ta 2 kārtās, tā īstenošanas ter-
miņš 31.12.2022.

Par ielu seguma virsmas 
apstrādes projekta 
īstenošanu un aizņēmuma 
ņemšanu

Apstiprina projekta “Ielu se-
guma virsmas apstrāde Madonas 
novadā” īstenošanu par kopējo 
summu 349 429,76 eiro un nolemj 
piešķirt finansējumu 52 414,46 
eiro investīciju projekta īsteno-
šanai no Madonas novada paš-
valdības 2022. gada pamatbudže-

ta  nesadalītajiem līdzekļiem.
Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-

ņēmuma un galvojuma kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 297 015,30  
eiro  apmērā projekta “Ielu segu-
ma virsmas apstrāde Madonas 
novadā”” īstenošanai,  Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto maksā-
jumu uz 3 gadiem. Aizņēmumu 
izņemt un apgūt 2022. gadā un 
tā atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības  pamatbu-
džeta līdzekļiem.

Investīciju projekta ietvaros 
plānots ielu seguma virsmas 
apstrādi veikt Madonas pilsētas  
Dumpu, Pumpuru, Slimnīcas, 
Smilšu, Ūdens, Lienes ielās, Bar-
kavas ciema Svaru un Dzirnavu 
ielās, Lubānas pilsētas Dzelzceļa 
un Meža ielās.

Par valsts vietējo autoceļu pārņemšanu Madonas novadā

Nolemj pārņemt bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpa-
šumā valsts autoceļu posmus, kas norādīti tabulā.

  
Autoceļa maršruts Autoceļa posms Uzturē-

šanas  
klase

Autoceļa 
numurs Autoceļa nosaukums No  

km
Līdz  
km

Kopā  
km

V850 Grotūži–Klētskalns 0,000 5,370 5,370 D

V882 Migļi–Vālēni 0,000 3,650 3,650 D

V883 Meiteņkalns–Kalnamuiža 0,000 2,200 2,200 D

V890 Pievedceļš Dzelzavas stacijai 0,000 0,400 0,400 D

V891 Prauliena–Linājkalns 0,000 2,500 2,500 D

V892 Saikava–Visagala stacija 0,000 6,540 6,540 D

V903 Mūrnieki-Gaigalieši (posms 
Mūrnieki-a/cV871 pieslēgumam) 0,000 4,33 4,33 D

Satiksmes ministrija ne ilgāk kā piecus gadus pārskaita pašvaldībai 
papildu mērķdotācijas finansējumu 1 560 eiro gadā par katru attiecī-
gās pašvaldības īpašumā pārņemto valsts vietējā autoceļa vai tā pos-
ma kilometru.



Par finansējuma piešķiršanu 
ielas virskārtas seguma 
atjaunošanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Lubānas apvienības pārvaldei, 
Peldu ielas, kopgarums 215 m, 
Lubānā virskārtas seguma atjau-
nošanai 3 203,29 eiro no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, kas ņemti no ceļu mēr-
ķdotācijas.

Par finansējuma  
piešķiršanu investīciju 
projektiem

Apstiprina investīciju projek-
ta “Ļaudonas ciema ielu virsmu 
apstrāde” par kopējo summu   
56 431,74 eiro īstenošanu un no-
lemj piešķirt finansējumu no Ma-
donas novada pašvaldības 2022. 
gada pamatbudžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem, kas ņemti no 
ceļu mērķdotācijas – Ļaudonas 
pagasta pārvaldes iepriekšējos 
gados uzkrātajiem ceļu mērķdo-
tācijas līdzekļiem.

Plānots veikt ielu virsmu 
apstrādi Upes ielā un Avotu ielā 
(starp Graudu ielu) Ļaudonas ciemā.

Apstiprina investīciju projek-
ta “Tilta pār Vesetas upi Pārupes 
ielā, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pa-
gastā, Madonas novadā” pārbū-
ves īstenošanu par kopējo summu 
873 727,41 eiro un nolemj piešķirt 
Madonas novada pašvaldības fi-
nansējumu 137 950,07 eiro no 
Madonas novada pašvaldības 
2022. un 2023. gada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas ņem-
ti no ceļu mērķdotācijas.

Projektā paredzēts veikt eso-
šā tilta nojaukšanas un jauna til-
ta būvniecības darbus. Jaunā til-

ta konstrukcijas nestspēja pare-
dzēta atbilstoši pašreiz spēkā 
esošajā standartā noteiktajām 
slodzēm. Tiltam paredzētais 
brauktuves platums – 7,5 m un 
ietves platums – 1,5 m. Kopējais 
garums – 26,5 m. Tiltam tiks no-
drošināts LED apgaismojums.

Apstiprina investīciju projek-
ta “Ielu apgaismojuma rekons-
trukcija Stacijas ielā, Ērgļu cie-
mā” īstenošanu par kopējo sum-
mu 24 135,52 eiro un nolemj pie-
šķirt Madonas novada pašvaldī-
bas finansējumu no 2022. gada 
Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem līdzekļiem, kas 
ņemti no ceļu mērķdotācijas.

Par finansējuma  
piešķiršanu objekta 
topogrāfijas, būvprojekta 
izstrādes un būvdarbu 
veikšanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Centrālas administrācijas Projek-
tu ieviešanas nodaļai par to-
pogrāfijas uzmērīšanu, būvpro-
jekta izstrādi un būvdarbu veik-
šanu Palīgēkas nojaukšanai Tilta 
ielā 14, Lubānā 6 794,15 eiro, ie-
skaitot pievienotās vērtības no-
dokli, no Madonas novada paš-
valdības 2022. gada budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas ņem-
ti no Lubānas apvienības pārval-
des 2021. gada atlikuma.

Palīgēku nepieciešams no-
jaukt, jo tā ir nolietojusies un zau-
dējusi noturību. Jumta konstruk-
cija deformējusies, koka dēļu ap-
šuvuma apakšējā daļā novērojami 
bojājumi (trupe). Jumta segums 
– azbestcementa loksnes –  
novecojušas un tās nav ieteica-
mos izmantot tālākai ēkas eks-
pluatācijai.

Par papildu  
finansējuma piešķiršanu 
katlu mājas  
izbūvei

Nolemj piešķirt papildu finan-
sējumu Lazdonas pagasta pārval-
des pamatskolai katlu mājas iz-
būvei 11 000 eiro apmērā no 

2022. gada Madonas novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Par finansējuma  
piešķiršanu aktīvās  
atpūtas centra  
remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
1 855 eiro apmērā Degumnieku 
aktīvās atpūtas centra remontam 
no 2022. gada Madonas novada 
pašvaldības nesadalītajiem lī-
dzekļiem, kas ņemti no Ošupes 
pagasta pārvaldes 2021. gada 
pārdotajiem īpašumiem.

Tiks veikta baseina filtrācijas 
sistēmas un cirkulācijas sūkņa 
bojājuma novēršana, kas ir nepie-
ciešama, lai nodrošinātu veik-
smīgu nepārtrauktu atpūtas cen-
tra darbību, pēdējo reizi šāds re-
monts tika veikts pirms 5 ga-
diem.

Par valsts budžeta 
mērķdotāciju sadali 
māksliniecisko  
kolektīvu vadītājiem  
1. pusgadā

Sadala piešķirto 2022. gada 
pirmā pusgada valsts budžeta 
mērķdotāciju 20 452,50 eiro 
māksliniecisko kolektīvu vadītā-
jiem darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām.

Pamatojoties uz aprēķinu, 
2022. gadā vienam G1 kopreper-
tuāra kolektīvam aprēķināti 810 
eiro un vienam G2 grupas kolek-
tīvam aprēķināti 405 eiro (G1 – 
kori, deju grupas, koklētāju an-
sambļi un pūtēju orķestri; G2 – 
amatierteātri, folkloras kopas, 
tautas lietišķās mākslas studijas, 
mazākumtautību kolektīvi, vokā-
lie ansambļi, tautas mūzikas ka-
pelas). 

Valsts budžeta mērķdotācija 
ir piešķirta 43 Madonas novada 
G1 grupas un 15 G2 grupas kolek-
tīviem. Latvijas Nacionālais kul-
tūras centrs mērķdotācijas pār-
skaitīšanu pašvaldībām veic di-
vas reizes gadā. 

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas 

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Sporta deju klubs “Rondo”” no 
Madonas pilsētas kultūras nama 
telpu nomas maksas sporta deju 
vasaras nometnes organizēšanai. 
Aprēķinātie telpu nomas neie-
ņemtie ienākumi ir 179,40 eiro, 
t.sk. PVN.

Plānotais pasākuma laiks–  
no 9.00 līdz 13.00 šādos datumos: 
no 16. jūnija līdz 17. jūnijam, no 
20. jūnija līdz 21. jūnijam, no 11. 
jūlija līdz 15. jūlijam, no 15. au-
gusta līdz 18. augustam.

Nolemj atbrīvot Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolu no Ma-
donas Valsts ģimnāzijas kopmīt-
ņu telpu nomas maksas, izmiti-
not 12 “25. latviešu mūzikas 
svētku” meistarklašu vadītājus. 
Svētki notiks no 27. jūlija līdz 6. 
augustam Madonas novadā. 12 
meistarklašu dalībnieki, vadītāji 
un profesionāli mūziķi 10 naktis 
mitināsies Madonas Valsts ģim-
nāzijas dienesta viesnīcā.

Aprēķinātie telpu nomas ne-
ieņemtie ienākumi ir 871,20 eiro, 
t.sk. PVN.

Par Madonas novada 
pašvaldības iestādes 
nosaukuma maiņu 

Nolemj mainīt Madonas no-
vada pašvaldības iestādes “Ma-
donas novada bērnu un jauniešu 
ārpusģimenes aprūpes un atbal-
sta centrs “Ozoli”” nosaukumu uz 
“Madonas novada Sociālās aprū-
pes un rehabilitācijas centrs 
“Ozoli”” ar 2022. gada 1. augustu.

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības amata 
vienību sarakstos 

Nolemj no 01.08.2022. izdarīt 
šādus grozījumus Madonas nova-
da Liezēres pagasta pārvaldes un 
tās pakļautībā esošās iestādes 
“Madonas bērnu un jauniešu ār-
pusģimenes aprūpes un atbalsta 
centrs “Ozoli”” amata vienību 
sarakstā:

 � izslēgt 0,25 amata vienības 
“vadītāja vietnieks”;

 � izslēgt 0,5 amata vienības 
“psihologs”;

 � izslēgt 1 amata vienību 
“virtuves strādnieks”;

 � izslēgt 0,5 amata vienības 
“apkopējs”;

 � amata vienībai “audzinā-
tājs” mainīt amata nosaukumu 
uz “sociālais audzinātājs”, pa-
lielināt amata vienību skaitu no 
3 uz 4, mainīt profesijas kodu no 
5311 04 uz 5311 06, palielināt 
mēnešalgas likmi no 560 eiro 
uz 600 eiro, palielināt mēnešal-
gas fondu no 1 680 eiro uz 2 400 
eiro;

 � amata vienībai “audzinā-
tāja palīgs” mainīt amata no-
saukumu uz “audzinātājs (aprū-
pētājs)”, mainīt profesijas kodu 
no 5312 01 uz 5311 04, 5322 02, 
palielināt mēnešalgas likmi no 
500 eiro uz 560 eiro, palielināt 
mēnešalgas fondu no 2 500 eiro 
uz 2 800 eiro, mainīt amata sai-
mes līmeni no II A uz II B, mainīt 
mēnešalgas grupu no 4 uz 5.

Par papildus budžeta 
līdzekļu piešķiršanu  
iestādes funkcijas 
reorganizācijai

Apstiprina “Madonas novada 
bērnu un jauniešu ārpusģimenes 
aprūpes un atbalsta centra “Ozo-
li””: budžeta ieņēmumus 23 722 
eiro apmērā, budžeta izdevumus 
191 000 eiro apmērā.

Nolemj piešķirt no budžeta 
nesadalītā atlikuma iestādes 
funkcijas reorganizācijai 4 977 
eiro.

Par uzturēšanās maksas 
noteikšanu 

Nosaka maksu 1 190 eiro mē-
nesī vienam bērnam no citām 
pašvaldībām par sociālās aprūpes  
un sociālās rehabilitācijas pakal-
pojumiem “Madonas novada So-
ciālās aprūpes un rehabilitācijas 
centrā “Ozoli”” no 2022. gada 1. 
augusta.

Par maksas  
pakalpojumiem  
Cesvaines vidusskolas 
dienesta viesnīcā 

Nosaka maksu par naktsmītni 
Cesvaines vidusskolas dienesta 
viesnīcā, īslaicīgi īrējot gul-
tasvietu, no 2022. gada 1. jū- 
nija:

 � 1–3 naktis: par vienu gul-
tasvietu – 12 eiro no 01.06.2022, 
bez PVN un 14,52 euro no 
01.07.2022, ar PVN;

 � 4 un vairāk naktis: par 
vienu gultasvietu – 10 euro no 
01.06.2022, bez PVN un 12,10 
euro no 01.07.2022, ar PVN.

Par finansējuma  
piešķiršanu Ērgļu  
apvienības pārvaldes 
Īpašumu uzturēšanas 
nodaļai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Ērgļu apvienības pārvaldes Īpa-
šumu uzturēšanas nodaļai par 
būvprojekta izstrādi Ērgļu pagas-
ta Pļaviņu un Mehanizatoru ielu 
pārbūvei 11 785,40 eiro apmērā 
no 2022. gada Madonas novada 

pašvaldības nesadalītajiem lī-
dzekļiem, kas ņemti no Ērgļu ap-
vienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma. 

Par finansējuma  
piešķiršanu objektam  
Parka ielā 4

Nolemj piešķirt finansējumu 
16 657,61 eiro objektam Parka ielā 
4, Madonā,  no 2022. gada Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem. 

Objektā tiek īstenots projekts 
“Pakalpojumu infrastruktūras at-
tīstība deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas nova-
dā”, veicot  biroja ēkas pārbūvi 
par daudzfunkcionālu sociālo pa-
kalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem.

Par projekta “Vētrā bojātā 
Cesvaines vidusskolas 
ēkas jumta atjaunošana” 
īstenošanu 

Apstiprina projekta “Vētrā 
bojātā Cesvaines vidusskolas ēkas 
jumta atjaunošana” īstenošanu 
par kopējo summu 59 349,73 eiro.

Nolemj palielināt budžeta ie-
ņēmumus un izdevumus par 
20 935,01 eiro Cesvaines vidus-
skolas ēkas jumta atjaunošanai 
un piešķirt finansējumu 38 414,72 
eiro no 2022. gada Madonas no-
vada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Par finansējuma  
piešķiršanu iekšējās 
ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
remontam  

Lubānas vidusskolas ēkā

Nolemj piešķirt finansējumu 
Lubānas vidusskolas iekšējās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas remontam 21 199,99 
eiro no 2022. gada Madonas no-
vada pašvaldības budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem, kas ņemti 
no Lubānas apvienības pārvaldes 
2021. gada atlikuma.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu Madonas 
novada pirmsskolas 
izglītības iestādei “Saulīte”

Nolemj grozīt rullo žalūzijām 
nepieciešamos finanšu līdzekļus 
2 851,20 eiro apmērā no esošā 
iestādes budžeta ēdināšanas sa-
daļas finanšu ietaupījuma.

Piešķirt papildu finansējumu 
Madonas pilsētas pirmsskolas iz-
glītības iestādei “Saulīte”:

 � profesionālā veļas žāvē-
tāja (ar tilpumu 10 litri) iegādei 
2 813,35 eiro apmērā no Mado-
nas novada pašvaldības nesada-
lītajiem līdzekļiem, kas ņemti 
no Madonas pilsētas pārvaldes 
2021. gada pārdotajiem īpašu-
miem;

 � daudzfunkcionālās zā-
les grīdas seguma nomaiņai 
12 796,38 eiro apmērā no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Par Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un  
Madonas novada  
attīstības programmas  
gala redakcijas 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 
2022.–2047. gadam gala redakci-
ju un Madonas novada attīstības 
programmas 2022.–2028. gadam 
gala redakciju.

Ar dokumentiem iespējams 
iepazīties interneta vietnē www.
madona.lv.

Madonas novada pašvaldības domes  
21. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
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Madonas novada pašvaldības domes  
29. jūnija sēdes lēmumu pārskats

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu telpu 
aprīkojuma iegādei

Nolemj piešķirt papildu finan-
sējumu Mārcienas pansionātam 
aprīkojuma un inventāra iegādei 
telpu Meža ielā 23, Mārcienā, Ma-
donas novadā, aprīkošanai 6 790 
eiro apmērā no 2022. gada Mado-
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Aprīkojot šīs telpas un izvie-
tojot tajās 15 gultas vietas, būs 
iespēja palielināt Mārcienas pan-
sionāta klientu skaitu no 61 uz 
76.

Par atbalstu ilgtspējīgam 
sociālam projektam

Nolemj atbalstīt projektu 
“Mākslas tilti Madonā”, piešķirot 
atlaidi telpu nomas maksai Ma-
donas Valsts ģimnāzijā projekta 
aktivitātēm no 2022. gada 27. jū-
nija līdz 19. augustam 100% ap-
mērā, piešķirot finansējumu 500 
eiro mākslas piederumu un ma-
teriālu iegādei radošajām darbnī-

cām. Dalībnieku nokļūšanu pro-
jekta norises vietā nodrošina 
Ļaudonas un Liezēres pagastu 
pārvaldes. Nolemj izdevumus 
segt no budžetā nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Projekta mērķauditorija ir at-
balsta speciālisti un pedagogi no 
ārpusģimenes institūcijām Mado-
nas novadā, bērni un jaunieši no 
ģimenei pietuvinātām mājām 
“Ozoli”, seniori no Ļaudonas pan-
sionāta.

Par vēlēšanu iecirkņu 
atrašanās vietas un 
nosaukuma maiņu

Gatavojoties 14. Saeimas vē-
lēšanu norises organizēšanai, no-
lemj:

 � mainīt vēlēšanu iecirkņa 
Nr. 675  atrašanās vietu no “Ģi-
menes atbalsta centra “Zīļuks” 
zāle “Jaunozoliņi””, ar adresi 
“Jaunozoliņi”, Sidrabiņi, Sausnē-
jas pagasts, Madonas novads uz 
“Sausnējas pakalpojumu snieg-
šanas centrs”, ar adresi “Rīti”, 
Sausnēja, Sausnējas pagasts, Ma-

donas novads;
 � mainīt vēlēšanu iecirkņa 

Nr. 677 atrašanās vietu no “Ves-
tienas pagasta pārvalde” ar ad-
resi “Pagastmāja”, Vestiena, Ves-
tienas pagasts, Madonas novads 
uz “Vestienas pagasta pārvalde” 
ar adresi “Vestienas muiža”, Ves-
tiena, Vestienas pagasts, Mado-
nas novads;

 � precizēt vēlēšanu iecirkņa Nr. 
670 nosaukumu no “Tautas nams” 
uz “Mētrienas tautas nams”. 

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu investīciju 
projekta realizēšanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
investīciju projekta “Sporta lau-
kuma izbūve un teritorijas labie-

kārtošana pie Cesvaines vidus-
skolas, Cesvainē” realizēšanai 25 
209,50 eiro apmērā no 2022. gada 
Madonas novada pašvaldības bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Par izmaksu  
apstiprināšanu un 
aizņēmuma ņemšanu 
projekta īstenošanai

Apstiprina projekta “Strūves 
ģeodēziskā loka punkta “Sestu-
kalns” publiskās infrastruktūras 
izbūve un virtuālā skatu torņa 
izveide” kopējās izmaksas 50 000 
eiro, t.sk. publiskais finansējums 
45 000 eiro un Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums 
5 000 eiro.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
muma un galvojuma kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 50 000 eiro 
apmērā Valsts kasē uz 20 gadiem 
ar noteikto procentu likmi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem 
projekta “Strūves ģeodēziskā loka 
punkta “Sestukalns” publiskās 
infrastruktūras izbūve un virtu-

ālā skatu torņa izveide” īstenoša-
nai. Aizņēmumu izņemt un apgūt 
2022. gadā un tā atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Nolemj piešķirt finansējumu 
6 100,30 eiro apmērā no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem, kas ņemti no Ērgļu ap-
vienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Uzsāktas projekta īstenošanas 
aktivitātes – šķembu stāvlauku-
ma izbūve, 2 gab. piknika nojum-
ju, tualetes, velo novietnes un 
informatīvā stenda uzstādīšana.

Par Madonas  
novada pašvaldības  
2021. gada publisko 
pārskatu

Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada publisko 
pārskatu. Ar to iepazīties iespē-
jams interneta vietnē www.mado-
na.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumen-
ti/Publiskais pārskats.

Par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu 

Nolemj slēgt papildus vieno-
šanos ar pašvaldības kapitālsa-
biedrību SIA “Madonas nam-
saimnieks” pie 29.06.2020. līgu-
ma par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu, papildinot SIA 
“Madonas namsaimnieks” pakal-
pojuma sniegšanas teritoriju: 

 � Ērgļu, Jumurdas Sausnējas 
pagasti – ar 2022. gada 1. augustu;

 � Cesvaines pilsēta un Ces-
vaines pagasts – ar 2022. gada 
1. novembri.

Par deleģējuma līguma 
slēgšanu augstas 
detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas uzturēšanai

Valsts pārvaldes iekārtas li-
kumā noteiktajā kārtībā nolemj 
slēgt deleģējuma līgumu uz 4 ga-
diem ar SIA „Mērniecības datu 
centrs” par Madonas novada aug-
stas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas datu bāzes uzturē-
šanu un izmantošanu. 

SIA “MDC” deleģējuma līgu-
mā minēto uzdevumu var veikt 
efektīvāk, jo SIA “MDC” rīcībā ir 
visi nepieciešamie resursi pārval-

des uzdevuma izpildei – izveido-
ta pašvaldības datubāze ADTI 
datiem, izveidots darbu reģistrs 
ģeodēziskajos darbos sertificēto 
personu iesniegto, pārbaudīto un 
reģistrēto darbu uzskaitei, Mado-
nas novada pašvaldības darbinie-
kiem tiek nodrošināta iespēja 
pārlūkot un iegūt augstas detali-
zācijas topogrāfisko informāciju 
karšu pārlūkā https://topografija.
lv.

Par projekta būvniecības 
izmaksu apstiprināšanu 
un līguma izpildes termiņa 
pagarināšanu 

Apstiprina un akceptē papil-
dus izmaksas par kopējo summu 
182 001,66 eiro, ieskaitot pievie-
notās vērtības nodokli, kā arī ak-
ceptē un pagarina būvdarbu līgu-

ma izpildes termiņu līdz 
29.07.2022.

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 182 001,66 
eiro, ieskaitot pievienotās vērtī-
bas nodokli, Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 “In-
dustriālās zonas, biznesa attīstī-
bas centra un uzņēmējdarbības 
izveide Madonas novadā” īsteno-
šanai. Aizņēmumu izņemt un ap-
gūt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Par finansējuma piešķiršanu

Nolemj piešķirt finansējumu 
Ērgļu apvienības pārvaldei rēķinu 
apmaksai 4 075,5 eiro apmērā no 
2022. gada Madonas novada paš-
valdības nesadalītajiem līdzek-
ļiem, kas ņemti no Ērgļu apvienī-
bas pārvaldes 2021. gada atliku-
ma. Ērgļu apvienības pārvaldes 
Īpašumu uzturēšanas nodaļa vei-
kusi trenažieru uzstādīšanu un 
parka labiekārtošanu.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2022. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2022. gada 
budžetu”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
29.06.2022. lēmumu.

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

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 3 
„Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2022. gada budžetu” (apstip-
rināti 2022. gada 27. janvāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 2, 26. p.) 
1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022. 
gadam ieņēmumos 40 085 672  
eiro apmērā.”

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 3 
„Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2022. gada budžetu” (apstip-

rināti 2022. gada 27. janvāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 2, 26. p.) 
2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022. 
gadam izdevumos 45 302 475 eiro 
apmērā.”

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 

interneta vietnē www.madona.lv

Paziņojums par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma 
apstiprināšanu
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada  
29. jūnija domes sēdes lēmumu Nr. 424 (Prot. Nr. 15, 23. p.)  
“Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā Vītolu ielā 8A, Kusā, 
Aronas pagastā, Madonas novadā  zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 7042 006 0793 funkcionālā zonējuma 
grozīšanai”,  uzsākta lokālplānojuma izstrādāšana. 

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv un Madonas 
novada mājaslapā www.madona.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Novada attīstības plānošanas dokumenti.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumu iesniegt Madonas 
novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101. kab., Madonā, LV-4801 
vai elektroniski: pasts@madona.lv, fiziskām personām norādot 
vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norā-
dot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Paziņojums par grozījumiem lēmumā par 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. jūnija domes sēdes lēmumu Nr. 425 
(Prot. Nr. 15, 24. p.) “Par grozījumiem Madona novada pašvaldības 28.10.2021. lēmumā 
Nr. 346 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu 
teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, 
nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, 
Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu 
zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”.

Madonas novada pašvaldības dome informē, ka  tiek veikti grozījumi lēmumā.
Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā 

https://geolatvija.lv un Madonas novada mājaslapā www.madona.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/
Novada attīstības plānošanas dokumenti.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas no-
vada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@
madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām 
norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
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Atbalsts uzņēmējiem6

Izmanto Madonas novada pašvaldības atbalstu 
un dod iespēju uzplaukt savam uzņēmumam!

Kad dzirdam vārdus “var labāk!” aizdomājamies 
gan par līdz šim paveikto, gan nākotnē darāmo. 
Uzņēmējam tā ir ikdiena, jo apstāties pie 
sasniegtā un nobremzēt uzņēmuma attīstību 
būtu līdzvērtīgi tā slēgšanai. Jau kopš 2013. 
gada jauno Madonas novada uzņēmēju biznesa 

idejas, piedaloties konkursā “Madona var labāk!”, saņem Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu, kas ir pirmais vai nākamais solis uzņēmuma 
attīstībā. Gadu gaitā pašvaldības sniegtais atbalsts uzņēmējiem ir tikai 
paplašinājies, taču moto paliek nemainīgs – “Madona var labāk!”, jo vienmēr 
var labāk. Turpinām stāstīt par Madonas novada sniegto atbalstu un 
uzņēmējiem, kas to jau ir izmantojuši. Iepazīstot to pieredzi, iespējams arī tu 
atklāsi sevī uzņēmēju un pieņemsi drosmīgu lēmumu uzsākt uzņēmējdarbību. 
Šajā numurā iepazīstinām ar SIA “MELMA” pieredzes stāstu. 

SIA “MELMA”
Uzņēmums dibināts 2020. gadā. Atrodas Madonas novadā - Bērzaunē. 
Esam specializējušies personalizēta iepakojuma izgatavošanā no dizaina 
papīriem un kartoniem, kas ir mūsu pamatprodukcija, ko izgatavojam 
klientiem pēc pasūtījuma (dizains, izmērs, krāsa, apjoms, logo).

Papildus piedāvājam arī dažādu produkciju, kas ir izgatavota no  
papīra - kartiņas, aploksnes, utml. Visu, kas saistās ar svētkiem.  
Kā arī papildus sākam piedāvāt dekorēšanas pakalpojumus.

Uzņēmumu vada Madara Meldere.

BIZNESA IDEJU  
KONKURSS  
“MADONA VAR LABĀK!”
Max grants – 6000 EUR
Idejas/projekta  
īstenošana – 6 mēneši
Projekta uzraudzība – 3 gadi

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2022
KONKURSA PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI:

31.08.2022. plkst. 16.00

31.10.2022. plkst. 16.00

GRANTU KONKURSS  
“KONKURĒTSPĒJAS,  
IZAUGSMES, PĒTNIECĪBAS 
UN INOVĀCIJU KAPACITĀTES 
STIPRINĀŠANA UZŅĒMUMIEM”
Max grants – 300 EUR
Projekta īstenošana – 6 mēneši

GRANTU KONKURSS   
“SERTIFIKĀCIJAS  
UN STANDARTU  
IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ”
Max grants – 1000 EUR
Projekta īstenošana – 12 mēneši

www.businessmadona.lv

Pastāstiet nedaudz vairāk 
par uzņēmumu – kāpēc 
sākāt darboties? Kas 
Jūs motivēja šāda veida 
uzņēmējdarbībai?

Bērzaune ir mana dzimtā 
puse un pēc 10 gadiem Rīgā un 
bērna piedzimšanas mainījās 
manas prioritātes un gribējās at-
griezties savās dzimtajās mājās. 
Lēmums nāca ļoti viegli, pārcēlos 
un viss realizējas. Vasarā pārcē-
los un rudenī jau biju iestājusies 
Madonas BI pirmsinkubācijas 
programmā ar iepakojuma ražo-
šanas ideju, kas nav rūpnieciski 
ražotais iepakojums, visiem vie-
nāds. Rīgā strādājot, jau bija gūta 
pieredze personalizēta iepakoju-
ma ražošanā, un tehniskā domā-
šana ļauj realizēt dažādās klien-
tu vēlmes.  Kā arī blakus bija cil-
vēki, kas redzēja cik man ļoti deg 
acis par to, ko daru, un teica – 
dibini uzņēmumu un piesaisti 
pašvaldības finansējumu.

Kādus Madonas novada 
piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim esat 
izmantojuši?

Savu uzņēmuma ideju pre-
zentēju Madonas novada pašval-
dības grantu konkursā “Madona 
var labāk!”, kur saņēmu atbalstu. 
Esmu divas reizes piedalījusies 
un ir veiksmīgi piesaistīts uzņē-
mēju sadarbības projektu kon-
kursa finansējums.

Kā šis pašvaldības atbalsts 
ir sekmējis uzņēmuma 
attīstību?

Tas ļāva vēl vairāk noticēt sa-
vai idejai, ka tā arī ir uzrunājusi 
citus. Protams, katram uzņēmu-
mam pats sākums prasa lielu fi-
nansiālu ieguldījumu. Taču, ie-
gūtais grants 4000 EUR apmērā, 
kas, uzsākot uzņēmējdarbību, 
nav maza summa, deva iespēju 
iegādāties iekārtas, kas ļāva pa-
lielināt ražošanas apjomus un 
piedāvāt atšķirīgu produkciju. 

Par iegūto finansējumu tika 
iegādāts griešanas ploteris, liel-
formāta drukas printeris un izcir-
šanas iekārta.

Kāda ir uzņēmuma pieredze, 
izmantojot biznesa 
ideju konkursā “Madona 
var labāk!”  sniegto 
finansējumu?

Tikai pozitīva. Sadarbības 
projektu konkursa finansējums 
jau ir divas reizes izmantots, abas 
reizes kopā ar diviem lieliskiem 
Madonas novada uzņēmumiem,  
kuru vadībā arī ir mammas ar lie-
liem sapņiem, ambīcijām un uz-
drīkstēšanos, ka mēs varam. SIA 

“H&L” jeb Rūme, ko vada Lelde, 
ražo unikālas funkcionālās bērnu 
dizaina mēbeles un SIA “LAT AN-
GUS” , ko vada Ieva, piedāvā da-
žādus gaļas izstrādājumus un ne 
tikai. Pirmajā reizē finansējums 
tikai izlietots fotosesijai un pro-
dukcijas reklamēšanai sociālajos 
tīklos, otrajā – fotosesijai.

Vai piesaistīt pašvaldības 
finansējumu bija viegli?

Neteikšu, ka viegli, bet arī ne 
grūti. Jo, ja sirdī dedz par savu ide-
ju, ko vēlies realizēt dzīvē, tad 
satraukums var būt vienīgais, kas 
var nedaudz biedēt brīdī, kad stā-
vi komisijas priekšā un aizstāvi 

savu ideju. Bet pieteikšanās pro-
cess pašvaldības finansējuma ie-
gūšanai ir vienkāršots, nav nekā 
sarežģīta. Un ja rodas kādas ne-
skaidrības, tad pašvaldības speciā-
listi ir ļoti pretimnākoši un pie 
viņiem var vērsties pēc palīdzības.

Ko Jūs ieteiktu citiem 
Madonas novada 
uzņēmējiem, kas uzsāk 
 savu uzņēmējdarbību?

Uzdrīksties! Ja tevī mājo sap-
nis, tev par to “deg acis”, tad nav 
par ko baidīties. Jo to liesmiņu 
redz arī citi. Ja savu sirdsdarbu 
vari pārvērst par reālu uzņēmēj-
darbību un būt pats sev priekš-

nieks, kāpēc nedarīt.
Madonas novada piedāvātie 

atbalsta instrumenti ļauj nodibi-
nāties, attīstīties vai pamudināt 
neapstāties, ja kas nenotiek, kā 
plānots. Tie ir ļoti plaši un pieeja-
mi kā jauniem uzņēmumiem, tā 
arī tiem, kas darbojas jau kādu 
laiku. Tādas iespējas, kā Madonas 
novads piedāvā uzņēmējiem, 
būtu vēl jāpameklē. 

Uzdrīksties, realizē savu sap-
ni un pievienojies Madonas uzņē-
mējiem!

Informāciju sagatavoja
Madonas novada

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas

speciālisti

Uzņēmuma publicitātes foto

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs



Aktuāli 7Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs

Pārgājieni

9. jūlijs – Dieviena, 
Gaiziņkalns. 22 km garās 
distances pārgājiens ar dabiskām 
šķēršļu joslām un piedzīvojuma 
garšu, piemērots gājējiem ar 
pieredzi, tel. 29453973.

23. jūlijs – Teiču dabas 
rezervāta Sildu taka.  
3,5 km, dabas izziņa ar vides 
gidu, tel. 29139677.

6. augusts – Krustkalnu dabas 
rezervāta Krākas avotu taka. 
2 km, dabas izziņa ar vides gidu, 
tel. 29139677.

13. un 20. augusts – Teiču 
dabas rezervāta Sildu taka. 
3,5 km, dabas izziņa ar vides 
gidu, tel. 25708126, 26112686.

14. augusts – Kāla ezers un 
mellenes. 10 km, nesteidzīgs 
pārgājiens ar ekskursijām, 
Vestienas muiža, rotkalis, 
daiļdārzs, divi ezeri, sieri un 
ogas, tel. 29130437.

20. augusts – Tūrisma 
salidojums Ērgļos. Vairāki 
pārgājienu maršruti, aktīvās 
atpūtas piedzīvojumi, www.
stacija.eu, tel. 29482824.

Velo ekskursijas

17. jūlijs – Aiviekstes 
ozoli, Meirāni, Lubāna. 24 km, 
Meirānu un Lubānas muižas, 
Zābera Vecais ceplis, Lubānas 
vīnotavas vīna dārzs, divas 
baznīcas zem viena jumta, 
amatnieku centrs, moto trase, 
Martuževas dzejas klēts, akmeņu 
parks Vaidavas, tel. 29130437.

20. augusts – Apkārt Lubānam. 
57 km, ezers, savdabīgas mitrāja 
ainavas, kanāli, dambji, slūžas, 
putni, brauciens piemērots velo 
braucējiem ar pieredzi, 
tel. 29234956.

Auto ekskursijas

23. jūlijs, 13. un 
27. augusts – Iepazīsti lielāko 
ezeru Latvijā. 57 km apkārt 
Lubāna ezeram, tel. 29234956.

13. un 14. augusts – Mājas 
kafejnīcu dienas. Iespēja 
ciemoties pie 16 Madonas novada 
saimniecēm: Aronas, Kalsnavas, 
Jumurdas, Indrānu, Sarkaņu, 
Sausnējas, Vestienas pagastos, 
Cesvainē un Lubānā.  

 Ar vilcienu

23. jūlijs un 
27. augusts – Ar vilcienu uz 
Madonu un Cesvaini.  Pastaigas 
ar gidu, Biržu muiža un Madonas 
muzejs, keramikas darbnīca, 
Cesvaines pilsmuiža, izšūto 
gleznu galerija, tel. 26172637.

Visu vasaru – LVM Kalsnavas 
arborētumā  25% ieejas biļetes 
atlaide vilciena pasažieriem, 
uzrādot konkrētajā dienā 
iegādātu AS “Pasažieru vilciens” 
vilciena biļeti.

Visos pasākumos dalība pēc 
pieteikuma! 

www.visitmadona.lv  
FB/VisitMadona

Apkopoja SANITA SOMA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
tūrisma darba organizatore

Muzejam šī vasara iezīmēsies 
ar sengaidītām pārmaiņām 
un dažādām aktivitātēm.

Jūlija otrajā pusē tiks uzsākta 
izstāžu zāļu ēkas pārbūve vides 
pieejamības nodrošināšanai. Kā 
jebkurš muzejs un iestāde, arī 
mēs vēlamies būt atvērti ikvie-
nam un tiecamies veidot visiem 
pieejamu un pielāgotu vidi. Ar 
Madonas novada pašvaldības fi-
nansiālo atbalstu muzeja izstāžu 
zālēs tiks veikti vairāki uzlaboju-
mi. Visvairāk tie skars mansardu, 
kāpnes uz otro stāvu un sanitāri 
tehniskos mezglus, pielāgojot tos 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem. Projekta ietvaros tiks no-
mainītas durvis, 1. stāva grīdas 
segums, noņemti sliekšņi, ierīko-
ta ventilācija, sakārtota apkures 
sistēma, veikti elektroinstalācijas, 
ugunsdrošības un citi darbi. Nā-
kotnē plānots muzeju pielāgot arī 
cilvēkiem ar redzes un dzirdes 
traucējumiem.

Saskaņā ar iepirkumu vides 
pieejamības projektu izstrādāja 
SIA „B&L Projekti” arhitekta Jāņa 
Liepiņa vadībā. Madonas novada 
pašvaldība ir ņēmusi aizņēmumu 

Madonas novada pašvaldības 
dome 29. jūnija domes sēdē 
nolēma apstiprināt Madonas 
novada ģerboņa attēla 
projektu.

Jāatgādina, ka ceļš uz jauno 
Madonas novada ģerboni tika uz-
sākts pērn 26. augustā, kad dome 
pieņēma lēmumu atzīt par spēku 
zaudējušiem jaunizveidotajā Ma-
donas novadā iekļauto novadu – 
Madonas, Cesvaines, Ērgļu un Lu-
bānas – ģerboņus un uzdeva Cen-
trālās administrācijas Attīstības 
nodaļai uzsākt Madonas novada 
ģerboņa izstrādes procesu.

Iedzīvotāju iesaiste 
ģerboņa izstrādē

Līdz 2021. gada nogalei Mado-
nas novada pašvaldība aicināja 
ikvienu jaunizveidotā novada ie-
dzīvotāju piedalīties aptaujā un 
izteikt savas domas, kādām vērtī-
bām jābūt attēlotām jaunajā Ma-
donas novada ģerbonī, kas rakstu-
rotu Madonas novada savdabību, 
unikalitāti; ar ko esam stipri un 
atpazīstami; ar ko atšķiramies no 
citiem novadiem; ar ko lepojamies. 
Kopumā aptauju aizpildīja 106 
Madonas novada iedzīvotāji.

Lai jaunā novada ģerbonis būtu 
izveidots ne tikai atbilstoši novada 
iedzīvotāju vēlmēm, bet arī heral-
dikas nosacījumiem un tradīcijām, 
tā izstrāde bija uzticēta mākslinie-
kiem Jurim Ivanovam un Ilzei Lī-
bietei, kas praktiskajā heraldikā 
strādā jau no 1988. gada. Pieredzes 
bagātais mākslinieku kolektīvs ir 
izstrādājis vairāk nekā 165 ģerbo-
ņus, no kuriem 115 ir pašvaldību 
ģerboņi. To vidū ir arī Barkavas, 
Liezēres, Ošupes pagastu ģerboņi, 

par līguma summu EUR 
267 199,41 (ieskaitot PVN). Būv-
darbus veiks SIA “Trasta Būve” 
A. Seržāna vadībā. Zīmīgi, ka šis 
uzņēmums jau ir veicis labiekār-
tošanas darbus vairākās ēkās Biržu 
muižas vēsturiskajā centrā. Cerē-
sim, ka arī mūsu sadarbība būs 
veiksmīga. Ja viss izdosies kā iece-
rēts, remontdarbus plānots pa-
beigt gada beigās, lai apmeklētāji 
atkal varētu baudīt gan izstādes, 
gan pasākumus. Paldies Madonas 
novada pašvaldībai par atbalstu.

Lai arī remontdarbu laikā mu-
zeja izstāžu zāles apmeklētājiem 
būs slēgtas, rosība un darbi turpi-
nāsies, pielāgojot nodarbībām un 

aktivitātēm pārējās muzeja ēkas, 
etnogrāfijas un sadzīves priekš-
metu krātuvi Sarkaņos un H. Med-
ņa kultūrizglītības centru “Dzies-
musvētku skola”.

Jau augustā uzņemsim Baltijas 
muzeoloģijas veicināšanas biedrī-
bas dalībniekus, lai radošajās mu-
zejpedagogu Nedarbnīcās “Pēt-
nieks / Spēlnieks / Muzejpeda-
gogs” diskutētu par skolēniem 
paredzētām nodarbībām. Rudens 
pusē sadarbībā ar uzņēmēju I. Ga-
liņu  atvērsim izstādi, kas būs vel-
tīta “Iedzēnu” dārzniecībai un 
mūsu izcilajiem selekcionāriem 
A. Maizītim, R. Āboliņam, R. Dum-
bravam. Viņu selekcionētie augļ-

Dome apstiprina Madonas novada 
ģerboņa attēla projektu

kā arī Ērgļu novada un Lubānas 
novada un pilsētas ģerboņi. 

Ģerboņa izstrādes posmā, ko-
pumā tika radīti 19 meti. Balsto-
ties uz iedzīvotāju idejām, domes 
deputātu ierosinājumiem, māksli-
nieku radošās un vienlaikus heral-
diski precīzās pieejas bāzi tika no-
nākts līdz gala rezultātam. Jāuz-
sver, ka heraldika ir zinātne, kas 
balstās uz vēsturiskiem princi-
piem, nosacījumiem, likumībām 
un tradīcijām. Heraldikā tiek lie-
totas noteiktas krāsas un metāli, 
īpašs heraldisko simbolu, figūru 
mākslinieciskais atveids, kas ļauj 
ģerboni izmantot gan mazākajā – 
vizītkartes vai zīmoga izmērā, gan 
attēlam uz ugunsmūra. Tādēļ iz-
strādes procesā mākslinieki un 
pašvaldība konsultējās ar Valsts 
heraldikas komisiju, kuras ieteiku-
mi palīdzēja nonākt līdz heraldi-
kas principiem atbilstošām ģerbo-
ņa skicēm.

Ģerbonī ietvertie  
novada simboli

Domes apstiprinātajā jaunā 
Madonas novada ģerboņa metā ap-
vienojas visi nozīmīgākie elemen-
ti, ar kuriem gan vietējiem novada 
iedzīvotājiem, gan viesiem asociē-
jas Madonas novads. Zelta gaiļa 
galva ir vēsturiskā Madonas pilsē-
tas ģerboņa elements. Gailis kā 
cīņā un darbā saucējs, gaismas, 
austošas dienas un dziesmas (Ma-
donas himnas) simbols. Gailis kā 
varas zīme, kas vienlaikus simbo-
lizē spēku un aizsardzību.

Gailis attēlots sarkanā – Vid-
zemes kultūrvēsturiskā apgabala 
krāsas – laukā. 

Ģerboņa vairogveidīgā pamat-
ne tiek šķelta ar sudraba pavedienu 
pāri (no kreisās uz labo pusi). Šis 
heraldikas elements simbolizē Ma-
donas novada pauguraino apvidu. 
Divas augstākās virsotnes Latvijā 
atrodas tieši Madonas novadā – 
Gaiziņkalns un Sirdskalns.

Ģerboņa apakšējā daļā zaļā 
laukā attēlotas trīs sniegpārslas. 
Sniegpārsla kā elements izvēlēta 
sasaistē ar Madonas kā ziemas gal-
vaspilsētas/reģiona statusu. Ma-
donas novads ir bagāts ar sniegu, 
ziemas aktīvās atpūtas un sporta 
veidu tradīcijām. Sniegpārslu 
skaits, savukārt, simbolizē trīs no-
vadus – Cesvaines, Ērgļu un Lubā-
nas, kas pēc Administratīvi terito-
riālās reformas iekļāvušies kopējā 
Madonas novadā. Zaļās krāsas 
lauks akcentē novada mežainumu 
(aptuveni 50% no novada teritori-
jas klāj meži), dabas bagātības, un 
ekotūrismu.  

Valsts heraldikas komisijas lo-
cekļi atzinīgi vērtēja pašvaldības 

vēlmi jaunajā ģerbonī saglabāt ele-
mentu un vizuālo līdzību ar ie-
priekšējo Madonas novada ģerbo-
ni, kas padara ģerboni vieglāk at-
pazīstamu, kā arī veido pēctecību 
un pārmantojamību, kam heraldi-
kā ir ļoti nozīmīga loma. 

Turpmākais ģerboņa 
reģistrācijas process 

Domes lēmumā, ar kuru 29. jū-
nijā tika apstiprināts Madonas no-
vada ģerboņa attēla projekts, Ma-
donas novada Centrālās adminis-
trācijas Attīstības nodaļai tika 
uzdots organizēt Madonas novada 
ģerboņa attēla apstiprināšanu 
Valsts Heraldikas komisijā; veikt 
visus nepieciešamos pasākumus 
Madonas novada ģerboņa reģistrā-
cijai Latvijas Republikas Kultūras 
ministrijā, kā arī sabiedrības infor-
mēšanu par izstrādāto ģerboni, 
izvēlētajiem elementiem un to he-
raldisko nozīmi.

Pēc Madonas novada ģerboņa 
reģistrācijas pašvaldības un tās 
iestāžu vajadzībām vairs netiks 
izmantots mazais valsts ģerbonis, 
to aizstājot ar Madonas novada 
ģerboni, par to izdodot atsevišķu 
Madonas novada pašvaldības iz-
pilddirektora rīkojumu.  Motivētu 
lēmumu par ģerboņa reģistrāciju 
vai atteikumu reģistrēt ģerboni 
Kultūras ministrija pieņem sešu 
mēnešu laikā no iesnieguma sa-
ņemšanas dienas.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja vasara
koki un puķes joprojām aug mūsu 
dārzos. Izstāde būs ceļojoša un 
būs apskatāma daudzviet.

Turpināsies muzeja krājuma 
materiālu digitalizācija, īpašu vē-
rību veltot lielformāta priekšme-
tiem. Tos ikviens varēs apskatīt 
Nacionālā muzeju krājuma kop-
katalogā mājaslapā nmkk.lv. 

Projekta “Latvijas skolas 
soma” ietvaros piedāvāsim iz-
braukuma nodarbības novada 
skolām. Ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda atbalstu muzeja speciālisti 
uzsākuši gatavot tiešsaistes mu-
zejpedagoģisko programmu “Es 
un vide man apkārt”.

Šovasar speciālistiem biežāk 
nākas vadīt ekskursijas pa pilsē-
tu, vērojama interese par Mado-
nu. Brauc dažādas mērķgrupas, 
nereti izsakot vēlmi atgriezties 
mūsu pilsētā vēlreiz. Esam patei-
cīgi apmeklētājiem par uzticību 
muzejam un ceram, ka nākošajā 
gadā tiksimies izstādēs, pasāku-
mos, koncertos un citās aktivitā-
tēs patīkamos un ērtos apstākļos, 
kādus nodrošinās muzeja telpu 
rekonstrukcija.

Informāciju sagatavoja  
LĪVIJA ZEPA,  

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja direktore

Vasaras 
tūrisma 
pasākumi
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28. jūnijā Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras (LIAA) 
Madonas biznesa inkubators 
sadarbībā ar Madonas novada 
pašvaldību organizēja 
mazliet neierastāka formāta 
pasākumu – tikai sievietēm. 

Uzņēmējas, inkubatora dalīb-
nieces, darītājas, uzņēmēju asis-
tentes, skolēnu mācību uzņēmumu 
dalībnieces tikās un apmainījās 
aktualitātēm, kā arī noklausījās 
stilistes Ingas Zaharovas vadīto 
lekciju “Biznesa lietišķā etiķete”. 
Stiliste atgādināja, ka apģērbam, 
arī lietišķam, jāpaspilgtina sievie-
tes personība, kā arī jāpadomā par 
to, lai nēsājam ilgtspējīgu apģēr-

bu, piedomājot par iespējām to 
pārstrādāt pēc valkāšanas beigām. 

LIAA Madonas biznesa inku-
batora vadītāja tikšanās ievadvār-
dos teica: “Šo pasākumu gribējām 
pasniegt kā dāvanu sievietēm, kas 
pandēmijas laikā atbalstīja un tur-
pināja organizēt gan savus uzņē-
mumus, vadīt un atbalstīt darba 
biedrus, kā arī saglabāt harmoniju 
savās ģimenēs. Šis lai ir kā jaunas 
tradīcijas aizsākums – tikties, lai 
smeltos iedvesmu, apspriesties, 
tīkloties un atbalstīt vienai otru.”

Informāciju sagatavoja  
ZANE RADŽĒLE, 

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora  

vecākā projektu vadītāja

Madonas novada iedzīvotāji 
un caurbraucēji noteikti 
ir pamanījuši, ka uzsākti 
Rūpniecības ielas (posmā 
no Augu ielas līdz dzelzceļa 
pārbrauktuvei) atjaunošanas 
darbi.

Projekta ietvaros tiks atjau-
nots 3,5 km garš posms ar kar-
sto asfaltu 4 cm biezumā. 

Būvdarbus veic SIA “Limba-
žu ceļi”, bet būvuzraudzības 
darbus – SIA “Sunlight avenue”. 

Darbu laikā ceļa aprīkojums 
tiks uzstādīts saskaņā ar LVS 
77 “Ceļa zīmes”, LVS 85 “Ceļa 
apzīmējumi” un Ministru kabi-
neta noteikumiem Nr. 421 (No-
teikumi par darba vietu aprīko-
šanu uz ceļiem). Darbu veicē-
jiem ir tiesības regulēt satiksmi 
darbu veikšanas laikā, ja rodas 
neparedzēti apstākļi, kurus ar 
darba vietas aprīkojuma shēmā 
esošajiem tehniskajiem līdzek-
ļiem nav iespējams nekavējo-
ties novērst. Būvdarbu laikā 
tiks nodrošināta iedzīvotāju un 
operatīvo transportlīdzekļu 
piekļūšana īpašumiem. Lukso-
foru darbības signāli tiks izvē-
lēti un koriģēti saskaņā ar kon-
krētā dienas darba posma ga-
rumu, darba laiku, kā arī satik-
smes intensitāti. Laika periodos 

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 17 “Grozījumi 
Madonas novada 
pašvaldības 21.12.2021. 
saistošajos noteikumos Nr. 
21 “Pirmsskolas vecuma 
bērnu reģistrācijas, 
uzņemšanas, atskaitīšanas 
un diennakts uzraudzības 
pakalpojuma sniegšanas 
kārtība Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
iestādēs, kas īsteno 
pirmsskolas izglītības 
programmas””

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
31.05.2022. lēmumu Nr. 326 
(prot. Nr. 13, 3. p.). Izdoti saska-
ņā ar Vispārējās izglītības liku-
ma 26. panta pirmo daļu.

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

Grozījumi paredz, ka izglītī-
bas iestāde līdz 31. jūlijam izdod 
rīkojumu par bērna, kurš 1. sep-
tembrī uzsāks pamatizglītības 
ieguvi, atskaitīšanu no izglītības 
iestādes (pirmsskolas izglītības 
programmas apguves), vienlai-
kus paredzot, ka bērnam, kurš 
1. septembrī uzsāks pamatizglī-
tības ieguvi, bet kuram līdz 
31. jūlijam vēl nav apritējuši pil-
ni septiņi gadi, ir tiesības turpi-
nāt izglītības iestādes apmeklē-
šanu līdz 15. augustam.

Saistošie noteikumi papildi-
nāti ar punktu, kurā paredzētas 
izglītības iestādes tiesības vasa-
ras mēnešos darbinieku atvaļi-
nājuma laikā pārtraukt pedago-
ģisko procesu no divām līdz čet-

rām nedēļām, trīs mēnešus ie-
priekš rakstveidā aptaujājot bēr-
nu likumiskos pārstāvjus par 
bērna aprūpes nepieciešamību 
pašvaldības izglītības iestādes 
pedagoģiskā procesa pārtrauku-
ma laikā. Izglītības iestādes va-
dītājam pedagoģiskā procesa 
pārtraukšanu saskaņos ar paš-
valdību.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 8. jūnijā.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 15 “Grozījumi 
Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 
25. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 19 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem 
Madonas novadā””

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
24.05.2022. lēmumu Nr. 314 
(prot. Nr. 12, 52. p.). Izdoti sa-
skaņā ar Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likuma 
3. panta otro un trešo daļu, In-
validitātes likuma 12.  panta ses-
to 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 budže-
ta” 6. punktu.

Ar saistošajiem noteikumiem 
tiek izdarīti grozījumi Saistošo 
noteikumu 46., 56., 81. punktā, 
paredzot, ka sociālo pakalpoju-
mu persona var saņemt pašval-
dībā vai pie normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvēlēta pa-
kalpojumu sniedzēja.

Grozīti Saistošo noteikumu 

4., 11., 15., 28., 36., 45., 55., 72., 
80., 85., 106., 115., 124. punkti, 
svītrojot no tiem prasību uzrādīt 
personu apliecinošu dokumentu, 
iesniedzot iesniegumu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 8. jūnijā.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 4 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu 
Viešūrā”

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības 15.02.2022. do-
mes lēmumu Nr. 106 (prot. Nr. 3, 
37. p.). Precizēti ar Madonas no-
vada pašvaldības 28.04.2022. 
domes lēmumu Nr. 256 (prot. Nr. 
11, 20. p.). Precizēti  ar Madonas 
novada pašvaldības 31.05.2022. 
domes lēmumu Nr. 355 (prot. Nr. 
13, 33. p.) Izdoti saskaņā ar Zvej-
niecības likuma 10. panta piekto 
daļu.

Saistošo noteikumu mērķis ir 
nodrošināt bioloģiskās daudzvei-
dības aizsardzību un racionāli 
izmantot vērtīgo zivju krājumus 
Viešūrā. Licencētā makšķerēša-
na sniedz papildu līdzekļus zivju 
krājumu pavairošanai un aizsar-
dzībai, kā arī licencētās makšķe-
rēšanas un ar to saistītā lauku 
tūrisma un rekreācijas attīstībai.

Saistošie noteikumi nosaka 
Viešūrā licencētās makšķerēša-
nas noteikumus; vides un dabas 
resursu aizsardzības prasības; 
licenču veidus, skaitu, maksu par 
licencēm, saturu, realizāciju; li-
cencētās makšķerēšanas organi-
zētāja pienākumus un tiesības.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 8. jūnijā un to 
darbības termiņš ir līdz 2026. 
gada 31. decembrim.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 18 “Interešu 
izglītības un pieaugušo 
neformālās izglītības 
programmu licencēšanas 
kārtība”

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
31.05.2022. lēmumu Nr. 327 
(prot. Nr. 13, 4. p). Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, Izglītības 
likuma 46. panta piekto daļu un 
47. panta trešo daļu.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Madonas novada 
pašvaldība īsteno pašvaldības 
kompetenci, izsniedzot licences 
privātpersonām, kas nav reģis-
trētas Izglītības iestāžu reģistrā, 
interešu un pieaugušo neformā-
lās izglītības programmu īsteno-
šanai. Noteikumi nosaka izglītī-
bas programmu licencēšanai ie-
sniegto dokumentu izvērtēšanas 
kārtību, lēmuma par licences 
izsniegšanas, licences termiņa 
pagarināšanas, licences izsnieg-
šanas atteikuma vai licences 
anulēšanu pieņemšanas kārtību.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 16. jūnijā.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 19 “Grozījumi 
Madonas novada 
pašvaldības 21.09.2021. 
saistošajos noteikumos Nr. 7 
“Par augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas 
aprites kārtību Madonas 
novadā”’’

Apstiprināti ar Madonas no-

vada pašvaldības domes 
31.05.2022. lēmumu Nr. 356 
(prot. Nr. 13, 33. p.). Izdoti sa-
skaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 43. panta pirmās daļas 
13. punktu, Ģeotelpiskās infor-
mācijas likuma 13. panta sesto 
daļu un 26. panta trešo daļu.

2.1. Atbilstoši Ministru kabi-
neta 2009. gada 3. februāra no-
teikumu Nr. 108 “Normatīvo 
aktu projektu sagatavošanas no-
teikumi” 177., 178. un 119. punk-
tam veikti grozījumi saistošo 
noteikumu nosaukumā un pieli-
kuma nosaukumā.

2.2. Saistošo noteikumu 
5. punkta otrais un trešais tei-
kums pārkāpa pašvaldībai ar Mi-
nistru kabineta 2012. gada 
24. aprīļa noteikumu Nr. 281 
“Augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas un tās centrā-
lās datubāzes noteikumi” 
69. punktu doto pilnvarojuma 
apjomu. Tāpat saistošo noteiku-
mu 13. un 14. punktā noteiktās 
prasības ir jau noteiktas Ministru 
kabineta 02.09.2014. noteikumos 
Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Tā-
pēc pašvaldība no sasitošajiem 
noteikumiem izslēdz attiecīgās 
normas, lai sasitošie noteikumi 
atbilst normatīvajiem aktiem ar 
augstāku juridisko spēku.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 22. jūnijā.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada Centrālās 

administrācijas Attīstības 
nodaļas vecākā sabiedrisko 

attiecību speciāliste
Ar saistošo noteikumu  

pilnu tekstu var iepazīties 
 www.vestnesis.lv 

vai klientu apkalpošanas zālē 
Saieta laukumā 1, Madonā

Apstiprinātie saistošie noteikumi

Tikties, lai smeltos 
iedvesmu

Uzsākti Rūpniecības ielas 
atjaunošanas darbi

ar augstāko satiksmes intensi-
tāti vajadzības gadījumā tiks 
norīkoti satiksmes regulētāji.

Kopējās darbu izmaksas – 
541 686,75 eiro, Satiksmes mi-
nistrija sedz 70%, bet Madonas 
novada pašvaldības finansē-
jums ir 162 151,01 eiro, kas ir 
30% no nepieciešamā finansē-
juma būvdarbiem. Tam tiks pie-
saistīts aizdevums atbilstoši 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 143 “Noteikumi par kritēri-
jiem un kārtību, kādā tiek iz-
vērtēti un izsniegti valsts aiz-
devumi pašvaldībām Covid-19 
izraisītās krīzes seku mazinā-
šanai un novēršanai”.

Projekta īstenošanas laiks ir 
2022. gada 22. septembris.

Būvdarbu laikā Madonas no-
vada pašvaldība aicina au-
tobraucējus nepārsniegt atļauto 
braukšanas ātrumu un būt pie-
sardzīgiem, kā arī jau laicīgi at-
vainojas ceļa lietotājiem par 
sagādātajām neērtībām. Būsim 
saprotoši un pacietīgi!

Informāciju sagatavoja  
IVETA RAIMO, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas 
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste 



Sadarbība 9

Šī gada maija nogalē 
Madonas sadraudzības pilsēta 
Kulēna (Francija) atzīmēja 
savu 50. sadraudzības 
gadadienu ar Vaiji (Vācija) un 
30. sadraudzības gadadienu ar 
Madonu. Gadadienas svinīgos 
pasākumus, kuru caurvijošā 
tēma bija miers, apmeklēja arī 
Madonas novada delegācija 
trīs cilvēku sastāvā.

Delegācijas vadītājs, Madonas 
novada domes priekšsēdētāja viet-
nieks Zigfrīds Gora,  pastāstīja, ka 
miera tēma no Kulēnas ir atbalso-
jusies arī Madonā. 

“Kulēnas pilsētas jauniešu 
dome piedāvāja sadraudzības ideju 
materializēt plāksnē, kuru piestip-
rināt visās Kulēnas sadraudzības 
pilsētās, kur ir Miera ielas. Rezul-
tātā tika izveidotas piecas plāk-
snes, kas tika vai vēl tiks uzstādītas 
piecās pilsētās trīs dažādos konti-
nentos – Kulēnā, Vaijē, Madonā, 
Kitīhoukā (ASV) un Kourā (Nigē-
ra). Ikdienā šī plāksnes pilsētu ie-
dzīvotājiem atgādinās, ka viena no 
lielākajām cilvēces vērtībām ir ie-
spēja dzīvota miera apstākļos. Tas 
ir pretnostatījums tai necilvēcībai, 
ko šobrīd Krievija īsteno Ukrainā. 
Mums sabiedrībā ir jāveido izprat-
ne, ka cilvēces nākotne ir atkarīga 
no sadarbības, iecietības, izprat-
nes, miera, nevis kara”, 22. jūnijā, 
atklājot plāksni Miera ielā 1, klāt-
esošos uzrunāja Zigfrīds Gora.

Svinīgā pasākumā gaitā Kulē-
nas, Vaijes un Madonas pārstāvji 

arī parakstīja savstarpēju memo-
randu pret diskrimināciju, kas sevī 
ietver aicinājumu nepakļaut cilvē-
kus diskriminācijai pēc etniskām, 
dzimuma, profesionālām vai citām 
pazīmēm. Arī vēršanās pret diskri-
mināciju sabiedrībā ilgtermiņā 
veicina mieru un iecietību.

Miera simbolisko nozīmi ak-
centēja arī Madona pilsētas pār-
valdnieks Guntis Ķeveris.

“Prieks, ka Madonā ir Miera 
iela – viena no mazākajām ielām 
pilsētā. Miera tēma šobrīd ir aktu-
āla visā pasaulē – arī pie mums. 
Genocīds, ko Krievija īsteno Ukrai-
nā nav prātam aptverams. Droši 
vien neviens no mums, dzīvojot 
Miera apstākļos, nevarēja iedomā-
ties, ka Eiropā var atkārtoties tas, 
ko pasaule pieredzēja pagājušajā 
gadsimtā. Man šķita, ka cilvēce 
savā attīstībā, tai skaitā arī kon-
fliktu risināšanā, ir gājusi uz 
priekšu, taču Krievijas rīcība de-
monstrē, ka tā citas metodes, kā 
vien ieroču spēks un genocīds pret 
citas valsts iedzīvotājiem un oku-
pācija, nepazīst. Ikdienā, ejot ga-
rām šai plāksnei, tā kalpos par at-
gādinājumu gan miera vērtībai un 
nozīmei, gan Ukrainas tautas va-
roņiem, kuri šobrīd cīnās ne tikai 
par sevi un savu valsti, bet par 
mums visiem”, uzsvēra Guntis Ķe-
veris, un rosināja apzināt arī citas 
Madonas pilsētas vai novada sa-
darbības un sadraudzības pilsētas, 
vai tajās ir Miera iela, un papildi-
nāt plāksnes saturu ar jaunām at-
zīmēm.  

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs

Izglītības un zinātnes 
ministrijas (IZM) un Latvijas 
Jaunatnes padomes pārstāvji 
(LKP) pašvaldību vizīšu 
ietvaros jūnija sākumā 
apmeklēja Madonu, kur tikās 
ar pašvaldības pārstāvjiem, 
kas atbildīgi par jaunatnes 
politiku novadā – Madonas 
novada domes priekšsēdētāju 
Agri Lungeviču, domes 
priekšsēdētāja vietnieku 
Zigfrīdu Goru, Izglītības un 
jaunatnes lietu komitejas 
vadītāju Valdu Kļaviņu, 
Attīstības nodaļas vadītāju 
Ilzi Voginu, Attīstības nodaļas 
vecāku speciālisti jaunatnes 
un ģimenes politikas jomā 
Ingu Strazdiņu.

IZM Politikas iniciatīvu un 
attīstības departamenta projekta 
koordinatore Renāte Mencendor-
fa tikšanās laikā norādīja, ka paš-
valdību apmeklējumi vērtējami 
kā atbalsta vizītes, kuru laikā 
IZM ieskicē būtiskākos elementus 
jaunatnes politikas plānošanā un 
īstenošanā pašvaldībā, šobrīd ak-
tuālās plānotās izmaiņas jomas 
regulējumā, kā arī informēja par 
iespējām saņemt finanšu resur-
sus un atbalstu darba ar jaunatni 
attīstīšanai pašvaldībās no valsts 
budžeta.

“Vizīšu mērķis ir iepazīt paš-
valdību darbu ar jaunatni, dalī-
ties labajos piemēros un saskar-
ties ar to realitāti, ar kādu ikdie-
nā saskaras pašvaldības. Lai tie 
ministrijas darbinieki, kas atbild 
par jaunatnes politiku, savu dar-
bu varētu balstīt uz praksi, nevis 
teorētiskiem apcerējumiem, ai-
cinot pašvaldības paveikt neie-
spējamo,” par apmeklējuma mēr-
ķi pastāstīja Renāte Mencendor-
fa.

LJP pārstāves Anda Upeniece 
un Marta Renāte Jērica, savukārt, 
informēja par iespējām sadarbī-
bas veidošanai ar jaunatnes orga-
nizācijām un uzsvēra jaunatnes 
nevalstiskās organizācijas kā bū-
tisku papildinošo resursu darbam 
ar jaunatni pašvaldībās.

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas vecākā speciā-
liste jaunatnes un ģimenes poli-
tikas jomā Inga Strazdiņa, pre-
zentējot paveikto Madonas nova-
dā darbā ar jaunatni, akcentēja, 
ka pašvaldībā pēc teritoriālās 
reformas izstrādāta skaidra sis-
tēma darbā ar jaunatni, veicot 
strukturālas izmaiņas jaunatnes 
politikas plānošanā un ieviešanā.

“Esam sakārtojuši  darbinieku 
slodzes un atalgojuma sistēmu. 
Tiešo darbu ar jauniešiem veic 
jaunatnes darbinieki, savukārt 
jaunatnes politikas plānošanu 
veic speciālists jaunatnes un ģi-
meņu politikas jomā. Novada pa-
gastos un pilsētās atrodas telpas 
jauniešu iniciatīvai un aktivitā-
tēm. Nesen multifunkcionālo 
centru atklājām Ērgļos, kas līdz 
šim tur nebija darbojies. Tiek īs-
tenoti vairāki projekti, kas vērsti 
uz atbalstu jauniešiem, kā piemē-
ram “Jauniešu karjeras izvēle un 
amata prasmju apguve” ar 40 va-

Madonas novada bāriņtiesa 
aicina pieteikties audžuģimenes 
statusam
Madonas novada bāriņtiesa aicina novada iedzīvotājus 
pieteikties audžuģimenes statusa iegūšanai. Vēlamies 
apzināt tās ģimenes, kuras mūsu novadā būtu gatavas 
uzņemties šos pienākumus un palīdzēt  bērniem, pieņemot 
viņus uz laiku savā ģimenē. 
Bāriņtiesa var nodot bērnu audžuģimenei, ja:

 � bērna vecāki ir miruši;
 � bērns ir atrasts;
 � bērna vecākiem ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības 

tiesības;
 � bērna vecākiem pārtrauktas bērna aizgādības tiesības;
 � bērns atrodas viņa veselībai vai dzīvībai bīstamos apstākļos;
 � izveidojusies konfliktsituācija starp bērnu un vecākiem 

vai aizbildni, audžuģimeni;
 � bērna vecāku slimība, kas liedz vecākiem veikt pilnvērtīgu 

bērnu aprūpi.
Labklājības ministrija nodrošina psiholoģiskās palīdzības, 

informatīvā un metodiskā atbalsta sniegšanu audžuģimenēm, 
kā arī bezmaksas audžuģimeņu apmācību.

Audžuģimenes, kurās ievietoti bērni, tiek arī materiāli at-
balstītas.

Vairāk informācijas un pieteikšanās – Madonas novada 
bāriņtiesā Blaumaņa ielā 3, Madonā, tālr. 64807295. 

Madonā Miera ielā 
atklāta plāksne mieram

Madonas novads –  
viens no labās prakses 
piemēriem darbā ar jauniešiem

kancēm (500 eiro katrai vakan-
cei) vai “Jauniešu iniciatīvu pro-
jektu konkurss”, kurā šogad ar 
500 eiro atbalstīti 14 jauniešu 
vecumā 13–25 gadiem projekti,” 
daļu no paveiktā saistībā jaunat-
nes politikas aktivitātēm Mado-
nas novadā iezīmēja Inga Straz-
diņa.   

Attīstības nodaļas vadītāja 
Ilze Vogina piebilda, ka katru 
gadu, plānojot nodaļas aktivitā-
tes, tiek noteiktas atsevišķu 
jomu, kā arī kopīgās prioritātes.

“Šajā gadā viena no kopīga-
jām prioritātēm bija jaunieši un 
ģimenes. Visas aktivitātes, ko 
plānojam un īstenojam, vērstas 
uz atbalstu šīm grupām, tostarp 
arī, infrastruktūras projekti, kam 
gada ietvaros rodam finansēju-
mu. Kā vienu no tiem varu minēt 
pērn izveidoto āra trenažieru 
laukumu Vestienā. Šogad līdzīgu 
projektu plānots īstenot Barka-
vā,” par pašvaldības fokusu uz 
aktivitātēm, kas sniedz labumu 
pēc iespējas plašākām iedzīvotā-
ju grupām, tostarp jauniešiem, 
pastāstīja Ilze Vogina.  

Renāte Mencendorfa neslēpa, 
ka Madonas novada pašvaldības 
sistēma darbā ar jaunatni ir vēr-
tējama kā viens no labās prakses 
piemēriem Latvijā.

“Jums ir ielikti labi pamati. 
Reti kurai no pašvaldībām apvie-
nojoties ir izdevies slikto pieredzi 
nolikt malā, nevis turpināt iemī-
to taku, bet pārņemt un ieviest 
visa novada mērogā labo piere-
dzi. Klausoties Madonas novada 
pieredzi, saklausu daudz labu ri-
sinājumu, jo īpaši starpnozaru 
sadarbībā. Savā ziņā jūs ar savu 
praksi jau ejat pa priekšu politi-
kas izstrādātājiem valsts līmenī. 

Klausoties Madonas 
novada pieredzi, 
saklausu daudz 
labu risinājumu, jo 
īpaši starpnozaru 
sadarbībā. Savā 
ziņā jūs ar savu 
praksi jau ejat pa 
priekšu politikas 
izstrādātājiem valsts 
līmenī.
            R. Mencendorfa

Līdz šim bija Jaunatnes politikas 
pamatnostādnes, bet ar šo gadu – 
Bērnu, jaunatnes un ģimenes pa-
matnostādnes”, Madonas novada 
paveikto darbā ar bērniem, jau-
natni un ģimenēm uzteica IZM 
pārstāve. 

Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Agris Lungevičs 
atzina, ka arī jaunatnes lietās re-
formas nav nākušas viegli, taču 
svarīgi bija tās veikt pēc iespējas 
ātrāk un izlēmīgāk.

“Mūsu mērķis vienmēr ir bijis 
sasniegt jauniešus un veidot vi-
ņos sajūtu, ka viņi paši daudz var 
iespēt un paveikt. Ka viņu idejas 
un ieceres ir īstenojamas. Atslē-
gas lietas, virzoties uz šo mērķi, 
jau ir izdarītas, taču mums ir jā-
iet uz priekšu, jārada papildu 
vilkme, lai labās iestrādes turpi-
nātos. Paldies visiem, tai skaitā 
arī IZM, kas šajā ceļā palīdz,” uz-
svēra Agris Lungevičs.

Inga Strazdiņa prezentācijas 
laikā minēja arī dažus izaicināju-
mus, kas lielākoties ir kopīgi dau-
dzām pašvaldībām, kā piemē-
ram, augstā darbinieku mainība 
vai jauniešu līdzdalības un moti-
vācijas trūkums.

IZM pārstāve gan minēja, ka 
darbs ar jaunatni ne vienmēr ir 
izmērāms ciparos. “Dažkārt bū-
tiskāk nevis tas, cik daudz jau-
niešu formāli iesaistīti kādā ak-
tivitātē, bet tas, cik kvalitatīva šī 
iesaiste ir bijusi. Divi vai trīs jau-
nieši, kas, noslēdzoties aktivitā-
tei, saprot, ka vēlas atgriezties 
Madonas novadā, dibināt ģimeni, 
izveidot uzņēmumu, ir daudz 
vērtīgāka iesaiste par 100 jaunie-
šiem, kas no jūsu novada aiz-
brauks prom un nekad neatgrie-
zīsies. Darbā ar jauniešiem ir sva-
rīgi apzināties, ka rezultāts ne-
kad nebūs ātrs. Tas var nākt pēc 
gada, pusotra vai pat desmit. 
Zinu, ka daudzi vēlas atdevi ie-
raudzīt uzreiz, taču tas ne vien-
mēr ir iespējams,” skaidroja Re-
nāte Mencendorfa.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

sabiedrisko attiecību 
speciālists

Plāksnes atklāšanas brīdī, no kreisās – Juris Marjuničs, Guntis Ķeveris, 
Zigfrīds Gora.
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Madonas novada Sociālā dienesta darbinieki viesojās Balvu novada 
Sociālajā dienestā, Dienas centrā, guva iedvesmu no Dienas centra 
apmeklētāju radītajiem darbiem un iepazina zemnieku saimniecības 
“Kotiņi” produkciju.

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs

Pēc novada reformas no 
2022. gada 1. janvāra darbību 
uzsāka jaunizveidotais 
Madonas novada Sociālais 
dienests, apvienojot četrus 
sociālos dienestus – Madonas, 
Cesvaines, Ērgļu un Lubānas.

 2022. gada 15. martā bija so-
ciālo darbinieku profesionālie 
svētki, proti, Vispasaules sociālā 
darba diena, kuru svētku gaisot-
nē atzīmēja arī Madonas novada 
Sociālā dienesta darbinieki. Dar-
biniekus sveikt bija ieradusies arī 
domes vadība. Sociālais dienests 
no Madonas novada pašvaldības 
domes vadības svētkos saņēma 
sveicienus, iedvesmojošus novē-
lējumus sociālā darba turpināša-
nai, kā arī iespēju izmantot do-
mes transportu pieredzes apmai-
ņas braucienam. 

Pieredzes apmaiņas brau-
ciens notika 14. jūnijā, kad devā-
mies uz Balvu novada sociālo 
dienestu ar mērķi iepazīties ar 
dienesta darbu pēc novadu refor-
mas, lai tādējādi savstarpējās sa-
darbības un pieredzes apmaiņas 
rezultātā pilnveidotu savu profe-
sionālo potenciālu. Iepazināmies 
ar labās prakses piemēriem pēc 
novadu reformas, ar ko mūs pre-
zentācijā iepazīstināja Balvu no-
vada sociālie darbinieki. Anali-
zējām dažādas situācijas, kuras 
rodas  darba procesā, ar iespēju 
palūkoties uz sevi no malas kā uz 
sociālo darbinieku un savām rī-
cībām. Diskutējām par iegūtajām 
atziņām, kā arī novērtējām ie-
spēju tās izmantot ikdienas dar-
bā. 

Dienas otrajā pusē apskatī-
jām zemnieku saimniecību “Ko-
tiņi”, kuras pamatdarbība ir 
graudkopība, un kā papildus no-
darbošanās – rapšu eļļas un pār-
tikas miltu ražošana un realizā-
cija. “Kotiņos“ ražo pērļu grūbas, 
grūbas, lobītas pupas, lobītus 
zirņus, pelēkos zirņus, pupu, zir-
ņu, rudzu, speltas kviešu miltus 
un rapšu eļļu. Savukārt Rekavas 
dzirnavās degustējām saimnie-
cībā lolotos produktus.

Pieredzes apmaiņas brau-
ciens deva iespēju veidot kopīgu 
kolektīva identitāti, kas šobrīd ir 
ļoti svarīga gan sadarbības stip-

MADONAS NOVADA 
PAŠVALDĪBA  
IZSLUDINA  
ATKLĀTU KONKURSU

UZ ĒRGĻU VIDUSSKOLAS 
DIREKTORA AMATU
Saskaņā ar 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un 
pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un 
koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu 
vadītāju amatu pretendentu atlasei” Madonas novada 
pašvaldības dome 21.06.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 
385 “Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas 
direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu”.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties novada 
mājaslapā www.madona.lv.

Prasības pretendentiem:

 � uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu 
tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par 
pedagogu;

 � izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta 
noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un pro-
fesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību no-
teiktajām prasībām;

 � valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši 
Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Sa-
vienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai 
nepieciešamajā apjomā;

 � vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības 
jomā vai izglītības vadības darbā pēdējo desmit gadu laikā; 
par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās pamata vai 
vispārējās vidējās izglītības iestādes vadības darbā;

 � zināšanas izglītības satura un kvalitātes jautājumos;
 � zināšanas un prasmes vispārējās izglītības satura un 

metodikas jomā;
 � vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt 

komandā;
 � teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas 

prasmes;
 � labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
 � labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības 

sajūta.

Piedāvājam:

 � darbu uz nenoteiktu laiku;
 � daudzveidīgu, dinamisku un atbildīgu darbu;
 � stabilu atalgojumu EUR 1378,00 pirms nodokļu nomak-

sas un sociālās garantijas atbilstoši valsts un pašvaldība iestā-
dēs strādājošajiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 � pieteikums (1. pielikums, kas atrodams www.madona.lv)
 � īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
 � izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu un to 

pielikumu kopijas;
 � valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams);
 � pretendenta sagatavots apraksts – vīzija par Ērgļu vi-

dusskolas darbības un ilgtspējīgas attīstības virzieniem kvali-
tatīvas un laikmetīgas izglītības nodrošināšanā;

 � papildus pretendents var iesniegt citus dokumentus, kas 
apliecina pretendenta kompetenci darbam skolas direktora 
amatā (atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem un /vai 
sadarbības partneriem u.c.).

Dokumentus pretendenti uz Ērgļu vidusskolas direktora 
amatu var iesniegt līdz 2022. gada 18. jūlijam plkst. 18.00:

 � personīgi slēgtā aploksnē Madonas novada pašvaldībā 
Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, darba laikā, uz 
aploksnes norādot „Konkursam uz Madonas novada pašvaldī-
bas Ērgļu vidusskolas direktora amatu”;

 � sūtot pa pastu adresātam Madonas novada pašvaldī-
ba, adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV – 
4801;

 � sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu doku-
mentu uz elektroniskā pasta adresi: pasts@madona.lv.
Tālrunis uzziņām: 64860562, 26136230.

Ar informāciju par Madonas novada pašvaldības 
personas datu apstrādes nolūkiem saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 
un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/
EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. panta 
nosacījumiem ir iespējams iepazīties Madonas novada 
pašvaldības privātuma politikā novada mājaslapā  
www.madona.lv.

Sociālā dienesta darbinieku 
pieredzes apmaiņas brauciens

rināšanai kolektīvā, gan katra 
darbinieka personiskajai noturī-
bai, jo atrodamies absolūti izai-
cinošā notikumu kontekstā – Co-
vid-19, teritoriālā reforma, Ukrai-
nas bēgļi. Man kā vadītājai prio-
ritāra ir darbinieku iekļaušana 
kolektīvā, jo darbiniekiem ir jā-
jūtas emocionāli piederīgiem, un 

šādi pieredzes braucieni ir viens 
no “instrumentiem”, kā veidot 
profesionālu komandu. Paldies 
domes vadībai par šādu iespēju! 

ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada  

Sociālā dienesta vadītāja 

Turpinās  projekts Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā”

Madonas novada pašvaldība laikā no 01.01.2020. īsteno projektu Nr. 9.3.1.1/19/I/041“Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā”.

Projekta mērķis: Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Ma-
donas novada pašvaldībā.

Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas 
novadā” ietvaros jau ir izveidota pakalpojumu infrastruktūra ģimeniskai videi pietuvinātajiem un jau-
niešu mājas pakalpojumiem Ozolu ielā 1 un Zaļā ielā 3  Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā.

Šobrīd projekta ietvaros notiek būvdarbi:
1) “Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 

1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, nodrošinot grupu dzīvokļa pakalpojumu. Būvdarbus veic 
SIA “Solart būve”, būvuzraudzību veic SIA “Sistēmeksperts”.

2) “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā”, Būvdarbus veic SIA “Erbauer group”, būvuzrau-
dzību veic SIA “Būvrem”.

Informāciju sagatavoja INESE SOLOZEMNIECE, 
Madonas novada Centrālās administrācijas Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja

Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas novadā
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ARONAS  
PAGASTĀ

Skāķu kalna kapos 6. augustā / 16.00
Līdēres Vecajos kapos  
13. augustā / 14.30
Līdēres Jaunajos kapos  
13. augustā / 16.00
Tālrunis: 26531050

BARKAVAS  
PAGASTĀ

Saikavas kapos 2. jūlijā / 13.00
Barkavas centra kapos  
6. augustā / 12.00
Muižas kapos 6. augustā / 15.00
Tālrunis: 20047048

BĒRZAUNES PAGASTĀ 

Grostonas kapos 30. jūlijā / 14.00
Bērzaunes kapos 6. augustā / 14.00
Tālrunis: 27015118 

CESVAINES 
APVIENĪBAS  
PĀRVALDĒ 

Cesvaines kapos 10. jūlijā / 15.00
Kārzdabas kapos 10. jūlijā / 16.00
Strazdukalna kapos 10. jūlijā / 17.00
Ķinderu kapos 31. jūlijā / 10.00
Tālrunis: 28658274

DZELZAVAS  
PAGASTĀ 

Mierakalna kapos 13. augustā / 14:00
Biksenes kapos 13. augustā / 15:00
Balvānīcu kapos 13. augustā / 16:00
Tālrunis: 28672066

ĒRGĻU 
APVIENĪBAS  
PĀRVALDĒ

JUMURDAS PAGASTA KAPOS 
Jumurdas kapos 16. jūlijā  / 14.00
Vējavas kapos 16. jūlijā / 16.00 

SAUSNĒJAS PAGASTA KAPOS
Runakalna kapos 13. augustā / 15.00
Liepkalnes kapos 13. augustā / 17.00
Sausnējas kapos 20. augustā / 16.00 
Tālrunis: 26191640

ĒRGĻU PAGASTA KAPOS 
Miera kapos 13. augustā / 12.00
Sauleskalna kapos  
13. augustā / 15.00
Katrīnas kapos 20. augustā / 14.00
Blaumaņa kapos 3. septembrī / 13.00 
Tālrunis: 26528132

KALSNAVAS  
PAGASTĀ

Jāņukalna kapos 25. jūnijā / 12.00
Veckalsnavas kapos 30. jūlijā / 11.00
Tālrunis: 26490710

16. jūlijā / 15.00 Svētā Mise  
un aizlūgums par  
Veckalsnavas kapos apbedītajiem
(Rīko Jaunkalsnavas katoļu draudze, 
tālrunis informācijai: 29559299, 
priesteris Elvis) 

LIEZĒRES PAGASTĀ 

Liezēres kapos 6. augustā  
(laiks tiks precizēts)
Tālrunis: 26490710

LUBĀNAS APVIENĪBAS 
PĀRVALDĒ

Lubānas jaunajos kapos  
30. jūlijā / 14.00
Tālrunis: 26594314

Visagala kapos 6. augustā /12.00
Tālrunis: 28307998

ĻAUDONAS 
PAGASTĀ

Ļaudonas kapos 26. jūnijā / 14.00
Pārupes kapos 9. jūlijā / 14.00
Mētrienas kapos 7. augustā / 14.00
Tālrunis: 26590186

MADONAS  
PILSĒTĀ

Madonas pilsētas kapos  
30. jūlijā / Svētbrīdis 13.00 (katoļu)  
14.00 (luterāņu)
Liseskalna kapos  
6. augustā / 13.00 Kopīgs aizlūgums 
(luterāņu, katoļu)
Tālrunis: 27871358

MĀRCIENAS  
PAGASTĀ 

Mārcienas pagasta kapos  
2. jūlijā / 14.00 
Tālrunis: 29339624

MĒTRIENAS  
PAGASTĀ 

Ozolkalna kapos 3. jūlijā / 14.00 
Tālrunis informācijai: 26590186

OŠUPES  
PAGASTĀ

Krievbirzes kapos  
25. jūnijā / 12.00
Tālrunis: 25622223

PRAULIENAS PAGASTĀ

Vistiņlejas kapos  
16. jūlijā / 13.00
Tālrunis: 27825165

SARKAŅU  
PAGASTĀ

Sarkaņu kapos 9. jūlijā / 14.00
Tālrunis: 29424739

VESTIENAS  
PAGASTĀ

Vecajos kapos 30. jūlijā / 15.00
Jaunajos kapos 30. jūlijā / 16.00
Tolkas kapos 6. augustā / 16.00
Tālrunis: 26807209

Informāciju apkopoja  
AIGARS NOVIKS, 

Madonas novada Centrālās 
administrācijas vecākais 
speciālists kultūras jomā 

Latvijas Zaļais punkts un 
vides apsaimniekošanas 
uzņēmums SIA “Eco Baltia 
vide”,  sadarbībā ar “Tet” un 
“Maxima Latvija” no šā gada 
maija visā Latvijā īsteno 
kampaņu “Elektrotehnikas 
šķirošanās tūre”.

Kampaņas ietvaros aicina Ma-
donas iedzīvotājus piedalīties no-
lietotās un vairs nevajadzīgās 
elektrotehnikas šķirošanas kam-
paņas otrajā posmā, kas no 1. līdz 
31. jūlijam notiks atkritumu šķiro-
šanas laukumā Madonā, Augu ielā 
29. Ikviens kampaņas dalībnieks, 
kurš nodos kādu iekārtu, varēs 
piedalīties izlozē par vērtīgām 
balvām – jaunu telefonu, grīdas 
tīrīšanas robotu, TV vai veikalu 
“Maxima” dāvanu karti 100 eiro 
vērtībā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot 
gan lielo sadzīves tehniku, tostarp 
ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas u.c., 
gan arī mazo tehniku, piemēram, 
mikroviļņu krāsnis, blenderus, 
elektriskos svarus, fēnus, virtuves 
kombainus un citas ierīces, kā arī 
papildu var kopā ar elektroniku 
nodot uzkrātās baterijas un aku-
mulatorus. 

Katrs dalībnieks, kurš šķiroša-
nas laukumā nodos vismaz vienu 
iekārtu, varēs reģistrēties izlozei 
par sevis izvēlētu balvu – jaunu te-
lefonu, grīdas tīrīšanas robotu, TV 
vai veikalu “Maxima” dāvanu kar-
ti 100 eiro vērtībā.* Izloze, atbilsto-
ši balvu kategorijām, notiks un re-

ZINI – RĪKOJIES!
Ziņo par vidē izmestiem 
atkritumiem!

Kāds izmet vidē atkritumus – ko darīt? Nekavējies, zvani pašvaldības policijai!

Ziņo par vides pārkāpumiem, izmantojot VIDES SOS

Lejuplādē
mobilo aplikāciju

Vides SOS.

Reģistrējies
Vides
SOS.

Norādi savu
e-pastu un

tālruņa numuru.

Nofotografē
un apraksti,
kas noticis.

Nosūti
ziņojumu.

1 2 3 4 5

6 7 8

Valsts vides dienests
saņems tavu ziņojumu

un izvērtēs to!

Atbilstoši pārkāpuma
raksturam, Valsts vides dienests

pieņems to risināšanai vai
nodos risināšanai

pašvaldībai/zemes īpašniekam.

?

 Problēmas
risinājumam

seko līdzi kartē
www.videssos.lv.

#KopāParTīruVidi
Materiāls tapis ar 
Latvijas vides aizsardzības fonda 
atbalstu

Pirms ziņo par vides piegružošanu,
apdomā, varbūt atkritumus vari
savākt paša spēkiem!

?

SIA “Madonas namsaimnieks” (turpmāk – 
uzņēmums) informē Madonas novada 
iedzīvotājus par izmaiņām atkritumu 
izvešanas tarifā Uzņēmuma atkritumu 
apsaimniekošanas zonā.

Uzņēmums, ievērojot labas pārvaldības prin-
cipus un savu klientu intereses, ir ilgu laiku strā-
dājis ar pilnu atdevi un ekonomisku pieeju, lai, 
neskatoties uz straujo cenu kāpumu valstī, no-
turētu atkritumu apsaimniekošanas tarifu eso-
šajā līmenī. Neskatoties uz Covid-19 ietekmi, 
uzņēmumam bija izdevies strādāt un nodrošināt 
klientiem pakalpojumu par cenu, kāda tika no-
teikta pamatojoties uz 31.10.2019. Madonas no-
vada pašvaldības pieņemto lēmumu. 

Diemžēl kara darbība Ukrainā ir ievērojami 
ietekmējusi degvielas cenu kāpumu valstī, kā 
rezultātā uzņēmums vairs nevar klientiem no-

drošināt atkritumu izvešanas pakalpojumu par 
tādu pašu cenu, kāda tika noteikta 2019. gadā.

Straujais degvielas cenu kāpums uzņēmu-
mam rada ievērojamus zaudējumus, kā rezultātā 
uzņēmums tika spiests pārskatīt atkritumu iz-
vešanas tarifu. 

2022. gada 24. maijā Madonas pašvaldība pie-
ņēma lēmumu Nr. 308 „Par pastāvīgās atkritumu 
izvešanas daļas maksas izmaiņām”, uz kuru pa-
matojoties, ar 2022. gada 1. jūliju apstiprināja 
atkritumu savākšanas tarifu – 13.75 EUR/m³ (bez 
PVN).

Izmaiņas atkritumu savākšanas tarifa daļā ir 
pamatotas, jo šobrīd ir mainījusies ekonomiskā 
situācija valstī, kā rezultātā ir būtiski pieaugusi 
degvielas cena, kas ir ievērojama pakalpojuma 
izmaksu daļu, kā arī sadārdzinājušies citi ener-
goresursi, transporta uzturēšanas, konteineru 
iegādes un uzturēšanas izmaksas.

Madonas iedzīvotājus aicina nodot 
nevajadzīgo elektrotehniku un  
laimēt noderīgas balvas!

Kapusvētki  
Madonas novada 
kapsētās

Par izmaiņām atkritumu izvešanas tarifā

zultāti tiks paziņoti 18. augustā, 
tos publicējot Latvijas Zaļā punkta 
mājaslapā www.zalais.lv sadaļā Ak-
tuāli, kā arī ar laimētājiem kampa-
ņas rīkotāji sazināsies individuāli.

Informējam, ka visa veida no-
lietotās un nederīgās sadzīves un 
elektrotehnikas iekārtas tiek kla-
sificētas kā videi kaitīgie atkritu-
mi, jo tās var saturēt videi un cil-
vēkam bīstamas vielas. Ja baterijas 
vai elektroiekārtas netiek nodotas 
otrreizējai pārstrādei, tās, nokļūs-
tot apkārtējā vidē, var radīt toksis-
ku piesārņojumu, kas kaitē gan 
dabai, gan cilvēku veselībai. Elek-
troiekārtas un baterijas satur virk-
ni bīstamu ķīmisku vielu, piemē-
ram, svinu, kadmiju, alvu, dzīv-
sudrabu u.c. 

Kampaņa “Elektrotehnikas šķi-

rošanās tūre” Latvijas reģionos no-
tiek no 19. maija un turpināsies līdz 
31. jūlijam. Tās pirmajā posmā ne-
vajadzīgo tehniku iedzīvotāji bija 
aicināti nodot speciālos pieņemša-
nas punktos pie veikaliem “Maxi-
ma” vairāk nekā 20 pilsētās. Līdz 
šim lielāko daudzumu veco elek-
troiekārtu kampaņas laikā pārstrā-
dei nodeva Saldus iedzīvotāji – vai-
rāk nekā 14 tonnas. Plašāka infor-
mācija par kampaņu “Elektroteh-
nikas šķirošanās tūre” pieejama 
www.ecobaltiavide.lv sadaļā Jaunu-
mi.

* Informējam, ka, reģistrējoties 
izlozei elektrotehnikas nodošanas 
brīdī, visi iegūtie dati var tikt izman-
toti tikai un vienīgi kampaņas izlo-
zes vajadzībām.
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9. jūlijā Lubānā notiks ilgi gaidītie 
Aiviekstes svētki. Svētkos būs ne-
pieciešams straumes spēks, kad ies 
kā pa viļņiem, brīžiem būs jābūt uz 
viena viļņa un nepieciešams spēks, 
viļņus šķeļot. 

Jau kopš seniem laikiem mūsu senči ap-
metās uz dzīvi upju un ezeru krastos. Ai-
viekstes upe rāmi apskalo Gaigalavas, Bērz-
pils, Lazdukalna, Lubānas, Ošupes, Indrānu, 
Barkavas, Praulienas, Mētrienas, Ļaudonas, 
Kalsnavas, Aiviekstes, Variešu, Krustpils, Pļa-
viņu teritorijas un „Aiviekstes svētkos” prie-
cājamies visus upes krastos dzīvojošos ļaudis 

Afiša12 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada jūlijs

No 27. jūlija līdz 6. augustam 
Madonas novadā notiks 
25. latviešu mūzikas svētki. 
Skanēs labākais no latviešu 
komponistu klasikas un 
laikmetīga skaņuraksta 
izcilu mūziķu sniegumā. 
Vairākos koncertos gaidāmi 
pirmatskaņojumi. Topošie 
mūziķi un komponisti 
piedalīsies ikgadējās 
meistarklasēs.

Līdzās koncertiem latviešu 
mūzikas svētkos ļoti nozīmīga sa-
daļa ir jauno komponistu meistar-
klases. Kopš 2013. gada kopumā 
41 jaunais skaņradis 10 dienu il-
gos meistarkursos slīpējis amata 
prasmi pie atzītiem kompozīcijas 
meistariem un profesionālu mū-
ziķu ansambļa, kas iestudē dalīb-
nieku rakstītos darbus. Epizodiski 

šeit ir piedalījušies arī daži dalīb-
nieki no Lietuvas un Igaunijas, 
taču šogad tās ir ieguvušas skanī-
gu starptautisku skanējumu, jo 
piedalīsies arī 4 dalībnieki no Lie-
tuvas. 

Šī gada skaista iezīme ir sa-
sniegtais rekordlielais pieteikumu 

skaits – kopā 16.
Ik gadu latviešu mūzikas svēt-

kos paralēli norit meistarkla-
ses “Daba pilna mūzikas” Marģera 
Smudža vadībā. Gadu gaitā ir iz-
veidojusies brīnišķīga meistarkla-
šu komanda. Ja kāds reiz ir pabijis 
nometnē, tad pārsvarā piedalās 

arī citugad un ņem līdzi draugus. 
Meistarklašu līmeni šobrīd var 
vērtēt kā augstu, kam pamatā ir 
izcili meistarklašu vadītāji. Nu 
jau ierasti šo kvalitāti nodrošina 
pianiste Agnese Egliņa, vijolniece 
Paula Šūmane, čelliste Anna Ve-
selova, flautiste Vita Rozēna-Ga-
ļicka, perkusionists Mikus Bāliņs. 
Par improvizācijas un zīmējumu 
teātri rūpējas Varis Klausītājs, bet 
par orķestri Mārtiņš Bergs. 

Iepriecina, ka nometnes da-
lībnieku skaits ar katru gadu pie-
aug. Ja pagājušajā gadā tie bija 
75, tad šogad to skaits jau sa-
sniedz 95 dalībniekus no 25 mū-
zikas skolām.

Svētkus organizē: Jāņa Norvi-
ļa Madonas Mūzikas skola sadar-
bībā ar Vidzemes jauno talantu 
atbalsta fondu.

Svētkus finansiāli atbal-
sta: Madonas novada pašvaldība, 
Valsts kultūrkapitāla fonds, “Lat-
vijas valsts meži”.

Svētkus atbalsta: Madonas 
kultūras nams, Cesvaines Evaņģē-
liski luteriskā baznīca, Cesvaines 
pils, Madonas Valsts ģimnāzija, 
Madonas reģiona laikraksts 
“Stars”, laikraksts “Ir”, Latvijas 
Radio 1, Latvijas Radio 3.

Informāciju par koncertiem, to 
norises vietām un biļešu iegādes 
iespējām skatīt interneta vietnē 
www.musicmadona.lv. 

Koncertu laikā ilustratīvi māks-
linieciskiem mērķiem un nolūkā in-
formēt sabiedrību par notikušo pa-
sākumu var tikt veikta fotografēša-
na, video un/vai audio ieraksta 
veikšana.

Jau divpadsmit gadu garumā 
par spīti dažādiem lokāliem 
un globāliem notikumiem 
esam organizējuši skaistus 
Cesvaines svētkus. Un šis gads 
nav izņēmums – svētki būs!

Kā ierasts, svētkos pulcējamies 
pēdējā jūlija sestdienā, un tas nav nejauši 
izvēlēts datums. Svētku nedēļas svētdienā 
vienos no lielākajiem lauku kapiem Latvi-
jā – Ķinderu kapos – notiek kapusvētki, kas 
pulcē vairāku paaudžu esošos un bijušos 
cesvainiešus. Šogad svētkus svinēsim visu 
nedēļas nogali – 29., 30., 31. jūlijā. 

Neizpaliks ikgadējās tradicionālās no-
rises – ieskaņu koncerti, sporta sacensī-
bas, mākslas plenērs, daudzveidīga kon-
certprogramma gan lieliem, gan maziem 
cesvainiešiem, mūsu seniem draugiem un 
viesiem. Organizējot svētkus un plānojot 
to programmu, tiek domāts par visiem, ku-
riem sirdij tuva Cesvaine. Sev interesējošu 
aktivitāti vai norisi varēs izvēlēties ikviens 
svētku apmeklētājs. Pēdējos gados par 
svētku norišu galveno vietu izvēlēts Svēt-

ku laukums (laukumā pie Cesvaines TV 
torņa), arī šogad svētki gavilētājus pulcēs 
tieši tur.

Tradicionāli svētku iesākums būs jau 
plkst. 8.00 sestdienas rītā – Cesvaini mo-
dinās vokāli instrumentālais ansamblis 
“Labrīt, Cesvaine”, kam sekos muzikāli, 
teatrāli izzinoši un izklaidējoši notikumi. 
Savukārt 31. jūlijā svētkus noslēgsim ar 
teātra izrādi Kraukļu skolā, kas arī ir viena 
no tradicionālajām svētku norišu vietām. 

Plašākai informācijai par pasākumu 
plānu, tuvojoties pasākumam, aicinām se-
kot Cesvaines apvienības pārvaldes sociālo 
tīklu kontos, kā arī mājaslapā www.cesvai-
ne.lv. 

Informāciju sagatavoja  
KRISTĪNE AUMELE, 

Cesvaines kultūras nama vadītāja

25. latviešu mūzikas svētki

Svētkus atklāsim 29. jūlijā 
18.00 ar gada koka – egles – 
stādīšanu pie Ērgļu saieta 
nama. Domājam ilgtspējīgi 
un zaļi un stādam koku, lai 
katru gadu uz Ziemassvētkiem 
varam rotāt savu egli. 

Būs apskatāma arī Kalsnavas arborē-
tuma izstāde “Čiekurs-egle-eglīte”.

Pēc svētku atklāšanas sāksies tradicio-
nālie zoles mači.

Lai jaudīgi iesāktu pirmo svētku dienu, 
21.00 notiks brīvdabas “Carnival Youth” 
koncerts Ērgļu estrādē.

30. jūlija rīts sāksies agri – 5.00 no rīta 
pie Ogres upes sāks pulcēties makšķernie-
ki uz sacensībām. No saķertajiem lomiem 
stadionā pie upes pusdienas laikā tiks lie-
lajā katlā gatavots draudzīgais mie-
lasts –  zivju zupa.

Pa dienu notiks disku golfa čempio-
nāts, volejbols, 3x3 basketbols, SUPošanas 
sacensības, sīkmači un putu ballīte.

Vēlētos īpaši izcelt plenēru “Koka sim-
fonija”, kas notiks sadarbībā ar Kalsnavas 
arborētumu. Ērgļu pils parkā būs gan da-
žādas izzinošas darbnīcas, gan Dzeņu ģi-
menes dzīvnieku ferma.

Paši mazākie varēs doties bērnu ratiņu 

parādē un piedalīties mazulīšu rāpošanas 
sacensībās estrādē. 

Asāku sajūtu cienītājiem notiks arī 
auto veiklības braucieni stadionā pie 
upes. 

Kad diena būs aktīvi pavadīta un spor-
ta sacensību uzvarētāji apbalvoti, Ērgļu 
estrādē norisināsies muzikāla izrāde 
R. Blaumanis “Īsa pamācība mīlēšanā”.

Vakarā sagaida lustīga dancošana 
ar  grupu “Zelta kniede”.

31. jūliju, svētdienu, noslēgsim ar 
“Dziedošo kristālu trauku skaņām” medi-
tācijas meistarklasēm Ērgļu saieta namā.

Informācijai par pasākumu plānu aici-
nām sekot Ērgļu apvienības pārvaldes so-
ciālo tīklu kontos FB/VisitErgli un FB/erglu-
saietanams, kā arī mājaslapā www.ergli.lv. 

Informāciju sagatavoja  
ILZE FELDBERGA, 

Ērgļu apvienības pārvaldes 
Tūrisma informācijas centra 

konsultante

CESVAINES SVĒTKI
29., 30., 31. jūlijā

ĒRGĻU SVĒTKI
29., 30., 31. jūlijā

AIVIEKSTES SVĒTKI
9. jūlijā

Cesvaine, Ērgļi, Lubāna svin!

un viesus satikt Lubānā. Laikam mainoties 
mainās teritoriju nosaukumi, bet tas ļauj 
svētkiem kļūt vēl krāsainākiem un košākiem. 
Priecāsimies Jūs redzēt Lubānā 2022. gada 
9. jūlijā! Jūs gaida plaša programma!

Informāciju sagatavoja  
VELGA PUZULE, 

Lubānas kultūras nama vadītāja

www.musicmadona.lv


