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Pulkveža Oskara Kalpaka  
atceres pasākumi

“Audiet mani karogā”, šie 
stiprie vārdi dod spēku un 
ticību savai valstij un tās 
karogam, vairo vienotību.       

Ziemeļu vīri – 
Priecīgi tīrumos lemesi valda, 
drūmi
Kaujas laukā cērtas,
Galvas glaudot sadilušas vāles, 
Brīvības apvāršņus verot.
Altāros svētas ugunis liesmo, 
krustī
Liesmo – Tēvzemes mīlestība – 
Ziemeļu vīri.  
                        /A. Eglītis/

Februārī, ko sauc arī par 
sveču mēnesi, mūsu tuvākie kai-
miņi lietuvieši un igauņi svinēja 
Brīvības svētkus, pasaulē cīnās 
par savas valsts Brīvību… raugā-
mies ar ticību… reiz svinēs BRĪ-
VĪBAS svētkus.

Arī mēs savas domas vel-
tīsim nu jau gandrīz 30 gadu 
garumā mūsu dižajam no-
vadniekam, Latvijas Pirmās Ne-
atkarīgās Armijas komandie-
rim Oskaram Kalpakam (1882. 
gada 6. janvāris – 1919. gada 6. 
marts) 

2022. gada 6. janvārī piemi-
nējām viņu 140. gadadienā, bet 
6. martā pieminēsim viņu Visa-
galā atdusas vietā, dienā, kad 
pirms 103 gadiem viņš krita va-
roņa nāvē tālu no dzimtās Vi-
dzemes, Kurzemē – netālu no 
Ventas krastiem.

Taču pirms tam, kā ik gadu, 
6. marta rīts sāksies ar svinīga 

zvēresta nodošanu O. Kalpaka 
dzimtajās mājās “Liepsalas”. 
Labvēlīgos apstākļos plānots, ka 
solījumu nodos 20 Jaunsardzes 
centra 3. novada pārvaldes jau-
nsargi, savukārt, pēc tam zvē-
restu nodos 8 zemessardzes 26. 
kājnieku bataljona zemessargi.

Dienas noslēgumā paredzēts 
Nacionālo bruņoto spēku pū-
tēju orķestra grupas koncerts 
Ļaudonas vidusskolā un Oskara 
Kalpaka pasākumu cikla uzva-
rētāju apbalvošana. Apmeklējot 
pasākumu iekštelpās, jāuzrāda 
derīgs Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas sertifikāts un jā-
lieto medicīniskās sejas mas-
kas.

Ik gadu Oskara Kalpaka pie-
miņas fonds ir aicinājis skolē-
nus piedalīties vairākos kon-
kursos – patriotiskās dzejas 
konkursā, zīmējumu konkursā, 
vēstures konkursā un erudīcijas 
konkursā.

Atšķirot Latvijas vēstu-
res grāmatu, atbildēsim sev uz 
svarīgākajiem jautājumiem par 
mūsu tautas likteņgaitām… ie-
pazīsim, izzināsim savas dzim-
tās puses varoņus. Šogad vēr-
sim kādu lappusi par vēl kādu 
karavīru, latviešu strēlnieku un 
Neatkarības kara karavīru dēlu 
paaudzes pārstāvi – Andreju 
Eglīti – 21. oktobrī viņa 110. 
atceres gadadienā, kuru lik-
teņceļi aizveda otrā pasaules 
kara notikumos. Lai dziļāk iz-
prastu mūsu novada dzejnieka 
A. Eglīša sūtību, skolēnus aici-

nājām piedalīties dzejas lasī-
jumos patriotiskās dzejas kon-
kursā “AUDIET MANI KAROGĀ 
– SARKAN-BALTI-SARKANĀ”. 
Arī šo konkursu organizē POKPF 
sadarbībā ar Lubānas pilsētas 
kultūrvēsturiskā mantojuma 
centru un A. Eglīša Ļaudonas vi-
dusskolu. Skolēni bija aicināti 
līdz 28. februārim iesūtīt  nofil-
mēto dzejoļu runāšanu, izvēlo-
ties vietu, kas runātājam ir no-
zīmīga un vairo patriotismu. 
Daudz viņa dzejas rindu aplie-
cina dzejnieka ticību Latvijas 
karavīru varonībai. Tās aktuālas 
arī šī brīža sarežģītajā situācijā: 

“Liec zobenu zem galvas
Un dziļi neiemiedz,
Tavs gods un Tēvu zeme
Tev acis aizvērt liedz.”
                               /A. Eglītis/

Ticību un spēku varam smel-
ties dabā, biežāk palūkojoties 
Vid zemes tālēs, saullēktos un 
rietos. Ļaujoties krāsu burvībai, 
ar saviem zīmējumiem iespē-
jams apliecināt savu mīlestību 
Latvijai, tās varoņiem, dzimta-
jam novadam. Notika zīmējumu 
konkurss 5.–12. klašu skolē-
niem “Es nevaru būt citur. Tauta 
ir manas Mājas. Tās nevar citur 
būt.”

Konkursu organizējam sa-
darbībā ar Jāņa Simsona Ma-
donas mākslas skolu (darbi bija 
jāiesūta līdz 1. martam). Sko-
lēnu iesūtītos zīmējumus va-
rēs apskatīt Madonas pilsētas  

bibliotēkā.
Sadarbībā ar Madonas No-

vadpētniecības un mākslas mu-
zeju Pulkveža Oskara Kalpaka 
piemiņas fonds  24. februārī or-
ganizēja 5.–12. klašu skolēniem 
vēstures konkursu “Ir tikai viena 
Latvija, un citas nav nekur’’ at-
tālinātā režīmā. Savukārt, pulk-
veža O. Kalpaka piemiņai vel-
tītais erudīcijas konkurss 1.–4. 
klasei “Mana Latvija”, kas vien-
mēr notika Meirānu Kalpaka pa-
matskolā, šogad noritēja Lu-
bānas vidusskolā 24. un 25. 
februārī.

Atceres pasākumus organizē 
Pulkveža O. Kalpaka piemiņas 
fonds sadarbībā ar Madonas no-
vada pašvaldību. Skolēniem sa-
censības “Kalpaka kauss” notiek 
vairāku gadu garumā, senāk ie-
dibinātajai militarizētajai sta-
fetei klāt nākušas citas aktivitā-
tes. Atbilstoši situācijai, šogad 
Kalpaka kausa sacensības no-
tiek attālinātajā režīmā.  Sakām 
paldies visiem, īpaši tiem cilvē-
kiem, skolotājiem, vadītājiem, 
kas  šo gadu garumā atceres pa-
sākuma cikla ietvertajos  pasā-
kumos ir iesaistījušies, atbalstī-
juši, organizējuši.

Par konkursa rezultātiem 
nākamreiz.  

POKP FONDA valdes un 
Kalpaka atceres pasākuma 

organizatoru vārdā – 
 EDĪTE  ZAUBE

Ukrainai 
nepieciešams 
atbalsts!
Krievijas armija 24. februārī ie-
bruka Ukrainā, tādā veidā pār-
kāpjot neatkarīgas valsts robe-
žas.

Taču aicinām iedzīvotājus būt 
saprotošiem un nepārspīlēt, cen-
šoties no labas sirds ziedot pār-
tiku (kam īss termiņš), higiēnas un 
medicīnas preces u.tml. Palīdzī-
bas organizatori aicina Latvijas ie-
dzīvotājus individuāli nedoties uz 
robežkontroles punktiem, lai ne-
veidotos sastrēgumi, kas kavē palī-
dzības sniegšanu, bet gan sazināties 
ar nevalstiskajām organizācijām vai 
valsts institūcijām, kas koordinē 
palīdzības sniegšanu. Humānā pa-
līdzība Ukrainas civiliedzīvotājiem 
tiek nogādāta centralizētā veidā ar 
VUGD starpniecību.

Tajā pat laikā mēs nedrīkstam 
bezspēcīgi noskatīties uz nežēlīgu 
un bezjēdzīgu uzbrukumu Ukrainai. 
Aicinām ikvienu, kuram ir iespēja 
palīdzēt, norādīt savu informāciju 
šajās vietnēs:

 � uzņēmumi, kas gatavi ziedot 
preces vai bez maksas uzņemt 
bēgļus:  ej.uz/Ukrainai (informāciju 
apkopo Ekonomikas ministrija);

 � uzņēmumi, kas gatavi 
nodarbināt bēgļus: ej.uz/vakances-
cilvekiemnoukrainas (informāciju 
apkopo Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūra);

 � iedzīvotāji, kas gatavi bez 
samaksas uzņemt bēgļus: ej.uz/
atbalstscilvekiemnoukrainas (in-
formāciju apkopo biedrība “Gribu 
palīdzēt bēgļiem”).

Aicinām ziedot platformā www.
ziedot.lv. Par saziedotajiem līdzek-
ļiem sadarbībā ar Aizsardzības mi-
nistriju šobrīd Ukrainas atbalstam 
tiek iegādātas un nogādātas pirmās 
nepieciešamības preces un dīzeļ-
degviela.

Civiliedzīvotājiem, kuri izceļo 
no Ukrainas saistībā ar Krievijas 
Federācijas izraisīto militāro kon-
fliktu, Latvijā tiks sniegts valsts un 
pašvaldību sociālais atbalsts – iece-
ļojušajiem Ukrainas iedzīvotājiem 
tiks noteiktas tiesības saņemt ga-
rantētā minimālā ienākuma pabal-
stu un pabalstu krīzes situācijā. 

Mēs, Madonas novada pašval-
dība, esam sākuši informācijas ap-
kopošanu, ko sniedz iedzīvotāji, uz-
ņēmēji, NVO u.c., kuri vēlas un spēj 
sniegt jebkāda veida praktisku palī-
dzību. Jau tuvākajā laikā oficiālajos 
komunikācijas kanālos informēsim, 
vai un kādas konkrētas preču grupas 
ir nepieciešamas atbalstam, bet jau 
šobrīd sakām lieku paldies Madonas 
novada tūrisma mītņu saimniekiem 
par gatavību iesaistīties bēgļu izmi-
tināšanas plānošanā.
Mēs esam kopā ar  
Ukrainas iedzīvotājiem!
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Par finansējuma 
piešķiršanu baznīcas 
apgaismojuma elektrības 
apmaksai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Barkavas pagasta baznīcas ap-
gaismojuma prožektoru patērē-

Par maksas noteikšanu 
fitnesa zāles 
apmeklējumam

Nosaka Madonas pilsētas 
sporta centra fitnesa (trena-
žieru) zāles individuālā apmek-
lējuma maksu par vienu reizi līdz 
2 st. 3 eiro (t.sk. PVN) un zāles 
mēneša apmeklējuma maksu 25 
eiro (t.sk. PVN).

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

Nolemj no 2022. gada 1. jan-
vāra izdarīt šādus grozījumus 
amatu vienību sarakstos:

1.  Barkavas pansionātā:
1.1.  1 amata vienībai “vadī-

tājs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 1000 eiro uz 1100 eiro, palie-
lināt mēnešalgas fondu no eiro 
1000 uz 1100 eiro;

1.2.  1 amata vienībai “ārsta 
palīgs-medmāsa” palielināt mē-
nešalgas likmi no 720 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 720 eiro uz 875 eiro;

1.3.  1 amata vienībai “so-
ciālais darbinieks” palielināt mē-
nešalgas likmi no 750 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 750 eiro uz 875 eiro;

1.4.  1 amata vienībai “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 650 eiro uz 700 eiro;

1.5.  1 amata vienībai “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 650 eiro uz 700 eiro;

1.6.  11,6 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešalgas 
stundas likmi no 3,30 eiro uz 3,88 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 6438 eiro uz 7563,20 eiro; 

2.  Cesvaines un Dzelzavas 
sociālās aprūpes centrā:

2.1.  1 amata vienībai “vadī-
tājs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 1050 eiro uz 1150 eiro, palie-

lināt mēnešalgas fondu no 1050 
eiro uz 1150 eiro;

2.2.  0,75 amata vienībām 
“ārsta palīgs-medmāsa” palieli-
nāt mēnešalgas likmi no 720 eiro 
uz 875 eiro, palielināt mēnešal-
gas fondu no 540 eiro uz 657 eiro;

2.3.  1 amata vienībai “ambu-
latorās medicīnas māsa” palieli-
nāt mēnešalgas likmi no 762 eiro 
uz 875 eiro, palielināt mēnešal-
gas fondu no 762 eiro uz 875 eiro;

2.4.  1,5 amata vienībām “so-
ciālais darbinieks” palielināt mē-
nešalgas likmi no 750 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 1125 eiro uz 1313 eiro;

2.5.  1 amata vienībai “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 650 eiro uz 700 eiro;

2.6.  0,5 amata vienībām “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 330 eiro uz 350 eiro;

2.7.  1 amata vienībai “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 650 eiro uz 700 eiro;

2.8.  7 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešalgas 
stundas likmi no 3,30 eiro uz 3,88 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 3885 eiro uz 4564 eiro;

2.9.  5 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešalgas 
stundas likmi no 3,70 eiro uz 3,88 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 3110 eiro uz 3260 eiro;

2.10.  0,4 amata vienībām “ve-
ļas pārzinis” palielināt mēnešal-
gas likmi no 500 eiro uz 610 eiro, 
palielināt mēnešalgas fondu no 
200 eiro uz 244 eiro.

3.  Ērgļu sociālās aprūpes 
centrā:

3.1.  0,5 amata vienībām “fel-
dšeris” palielināt mēnešalgas 
likmi no 435 eiro uz 875 eiro, pa-
lielināt mēnešalgas fondu no 
217,50 eiro uz 438 eiro;

3.2.  2,25 amata vienībām 
“medicīnas māsa” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 720 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 1462,50 eiro uz 1620 eiro;

3.3.  2 amata vienībām “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 1300 eiro uz 1400 eiro;

3.4.  2 amata vienībām “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 1300 eiro uz 1400 eiro;

3.5.  14 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešalgas 
stundas likmi no 3,40 eiro uz 3,88 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 8005 eiro uz 9128 eiro.

3.6.  2 amata vienībām “apko-
pējs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 250 eiro uz 500, palielināt mē-
nešalgas fondu no 500 eiro uz 
1000 eiro;

4.  Lubānas sociālās aprūpes 
centrā: 

4.1.  1 amata vienībai “vecākā 
medmāsa” palielināt mēnešalgas 
likmi no 855 eiro uz 875 eiro, pa-
lielināt mēnešalgas fondu no 855 
eiro uz 875 eiro;

4.2.  1 amata vienībai “so-
ciālais darbinieks darbam ar ve-
ciem cilvēkiem” palielināt mē-
nešalgas likmi no 833 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 833 eiro uz 875 eiro;

4.3.  0,5 amata vienībām “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 685 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 685 eiro uz 700 eiro;

4.4.  0,5 amata vienībām “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 685 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 685 eiro uz 700 eiro;

5.  Lubānas vidusskolā:
5.1.  2 amata vienībām “sargs” 

palielināt mēnešalgas likmi no 
500 eiro uz 530 eiro, palielināt 
mēnešalgas fondu no 1000 eiro 
uz 1060 eiro;

6.  Ļaudonas pansionātā:
6.1.  1 amata vienībai “vadī-

tājs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 950 eiro uz 1050 eiro, palieli-
nāt mēnešalgas fondu no 950 eiro 
uz 1050 eiro;

6.2.  1 amata vienībai “ārsta 
palīgs-medmāsa” palielināt mē-
nešalgas likmi no 720 eiro uz 
875 eiro, palielināt mēnešalgas 

fondu no 720 eiro uz 875 eiro;
6.3.  1 amata vienībai “so-

ciālais darbinieks” palielināt mē-
nešalgas likmi no 750 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 750 eiro uz 875 eiro;

6.4.  1 amata vienībai “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 650 eiro uz 700 eiro;

6.5.  0,5 amata vienībām “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 325 eiro uz 350 eiro;

6.6.  8 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešalgas 
stundas likmi no 3,30 eiro uz 3,88 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 4440 eiro uz 5216 eiro;

7.  Mārcienas pansionātā: 
7.1.  1 amata vienībai “vadī-

tājs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 1150 eiro uz 1250 eiro, palie-
lināt mēnešalgas fondu no 1150 
eiro uz 1250 eiro;

7.2.  1 amata vienībai “vecākā 
medicīnas māsa” palielināt mē-
nešalgas likmi no 820 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 820 eiro uz 875 eiro;

7.3.  1 amata vienībai “so-
ciālais darbinieks” palielināt mē-
nešalgas likmi no 750 eiro uz 875 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 750 eiro uz 875 eiro;

7.4.  1 amata vienībai “so-
ciālais rehabilitētājs” palielināt 
mēnešalgas likmi no 650 eiro uz 
700 eiro, palielināt mēnešalgas 
fondu no 650 eiro uz 700 eiro;

7.5.  1 amata vienībai “so-
ciālais aprūpētājs” palielināt mē-
nešalgas likmi no 650 eiro uz 700 
eiro, palielināt mēnešalgas fondu 
no 650 eiro uz 700 eiro;

7.6.  14 amata vienībām “ap-
rūpētājs” palielināt mēnešal-
gas stundas likmi no 3,30 eiro 
uz 3,88, palielināt mēnešalgas 
fondu no 7770 eiro uz 9128 eiro;

7.7.  2 amata vienībām “pa-
vārs” palielināt mēnešalgas likmi 
no 508 eiro uz 590 eiro, palielināt 
mēnešalgas fondu no 1016 eiro uz 
1180 eiro;

7.8.  2 amata vienībām “pa-
vāra palīgs” palielināt mēnešal-

gas likmi no 500 eiro uz 560 eiro, 
palielināt mēnešalgas fondu no 
1000 eiro uz 1120 eiro.

Par pagastu pārvalžu 
nolikumu apstiprināšanu 
jaunā redakcijā

Apstiprina šādus Madonas 
novada pašvaldības iestāžu no-
likumus:

 � Madonas novada Aronas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Barkavas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada 
Bērzaunes pagasta pārvaldes 
nolikumu;

 � Madonas novada Dzelzavas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Kalsnavas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Lazdonas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Liezēres 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Ļaudonas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada 
Mārcienas pagasta pārvaldes 
nolikumu;

 � Madonas novada Mētrienas 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Ošupes 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada 
Praulienas pagasta pārvaldes 
nolikumu;

 � Madonas novada Sarkaņu 
pagasta pārvaldes nolikumu;

 � Madonas novada Vestienas 
pagasta pārvaldes nolikumu.

Tie stājušies spēkā 2022. 
gada 1. februārī.

Par Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
amatpersonu  
iecelšanu

Lai nodrošinātu Madonas 
novada Dzimtsarakstu noda-
ļas sniegto pakalpojumu pie-
ejamību Lubānā un Ērgļos, ie-
ceļ Andu Vasku par Madonas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietnieci Lubānā un 
Vinetu Bagatsku par Madonas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas vietnieci Ērgļos.

tās elektroenerģijas apmaksai no 
Madonas novada pašvaldības lī-
dzekļiem, kas paredzēti baznīcu 
izgaismošanai 574,20 eiro ap-
mērā.

Par siltumapgādes 
pakalpojuma nodrošināšanu 
Ērgļu ciemā

Nolemj, ka SIA “Granulu mo-
bilais siltums” sniegs siltumap-
gādes pakalpojumu Ērgļu ciemā 
līdz 2022. gada 31. maijam un no 
2022. gada 1. jūnija siltumapgā-
des pakalpojumus Ērgļu ciemā 
sniegs SIA “Madonas siltums”.

Par projekta pieteikumiem 
zivju resursu pavairošanai

Nolemj piedalīties Lauku at-
balsta dienesta izsludinātajā 

projektu konkursa aktivitātē 
„Zivju resursu pavairošana un 
atražošana publiskajās ūdenstil-
pēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai paš-
valdību īpašumā” ar sekojošiem 
projektu pieteikumiem:

 � “Līdaku mazuļu ielaišana 
Madonas novada Ļaudonas pa-
gasta Sāvienas ezerā”, apstiprinot 
projekta kopējās izmaksas 1 881 
eiro, t.sk. Zivju fonda finansējums 
– 1 692,69 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums – 
188,31 eiro. Projekta mērķis ir 
atjaunot zivju resursu krājumus 
Madonas novada Ļaudonas pa-
gasta Sāvienas ezerā, ielaižot tajā 
5 700 līdaku mazuļus.

 � „Zivju resursu pavairošana 
Madonas novada Ošupes pagas-

ta Lubānas ezerā”, apstiprinot 
projekta kopējās izmaksas 9 240 
eiro, t.sk. Zivju fonda finansē-
jums 8 316 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums 924 
eiro. Projekta mērķis ir atjaunot 
zivju resursu krājumus Madonas 
novada Ošupes pagasta Lubānas 
ezerā, ielaižot tajā 28 000 līdaku 
mazuļus. 

Par maksas noteikšanu 
pakalpojumam Cesvaines 
un Dzelzavas sociālās 
aprūpes centrā 

No 2022. gada 1. marta no-
lemj noteikt maksu vienai perso-
nai par pakalpojumu – īslaicīga 
sociālā aprūpe (sociālās gultas) 
institūcijā pilngadīgām perso-
nām – Cesvaines un Dzelzavas 

sociālās aprūpes centrā – 20 eiro 
diennaktī Madonas novada ie-
dzīvotājiem, 23 eiro  diennaktī 
citu novadu iedzīvotājiem.

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu ieroču 
glabāšanas telpas izbūvei 

Nolemj piešķirt  finanšu lī-
dzekļus  7 430 eiro ieroču glabā-
šanas telpas izbūvei pašvaldības 
nekustamajā īpašumā Ozolu ielā 
24, Madonā, Madonas novadā 
Zemessardzes 26. kājnieku ba-
taljona vajadzībām.

Par nolikumu apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada:
 � Cesvaines apvienības pār-

valdes Cesvaines kultūras nama 
nolikumu;
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 � Ērgļu apvienības pārvaldes 
Ērgļu saieta nama nolikumu;

 � Ērgļu apvienības pārvaldes 
Liepkalnes tautas nama noliku-
mu;

 � Lubānas apvienības pārval-
des Lubānas kultūras nama noli-
kumu;

 � Lubānas apvienības pārval-
des Meirānu tautas nama noliku-
mu.

Apstiprina J. Zābera piemiņai 
veltītā zēnu vokālistu konkursa 
“Aiviekstes lakstīgalas – 2022” 
nolikumu. 

Par Andreja Eglīša  
Ļaudonas vidusskolas 
statusa maiņu un  
Vestienas pamatskolas 
likvidēšanu

Nolemj mainīt Madonas no-
vada pašvaldības vispārējās iz-
glītības iestādes “Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskola” statusu, ar 
2023. gada 1. septembri pārvei-
dojot to par pamatskolu, un no-
teikt, ka izglītības iestāde turp-
māk nodrošina pamatizglītības 
programmu īstenošanu.

Ar 2022. gada 1. septembri 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā nolemj nekomplektēt 10. 
klasi, kā arī neuzņemt izglītoja-
mos 11. klasē. Statusa maiņu jā-

pabeidz līdz 2023. gada 31. au-
gustam.

Nolemj likvidēt Madonas 
novada pašvaldības vispārē-
jās izglītības iestādi “Vestienas 
pamatskola”. Vestienas pamat-
skolas izglītības programmu īs-
tenošanu nodot:

 � pamatizglītības izglītības 
programmu (1.–9. klase) – Ērgļu 
vidusskolai (izglītojamie brīvi 
izvēlas mācību iestādi izglītības 
turpināšanai arī citur);

 � pirmsskolas izglītības prog-
rammu – Ērgļu pirmsskolas izglī-
tības iestādei “Pienenīte”, no-
drošinot pirmsskolas izglītības 
programmas īstenošanu “Vāverī-
tes”, Vestienā, Vestienas pagastā, 
Madonas novads.

Vestienas pamatskolas likvi-
dēšanu nolemj uzsākt ar 2022. 
gada 15. jūniju un pabeigt līdz 
2022. gada 31. jūlijam.

Informācijai:
2019./2020. mācību gadā 

A. Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā mācījās 166 izglītojamie 
(t.sk. vidusskolas posmā – 43), 
2020./2021. m.g. skolā bija 158 
izglītojamie (t.sk. vidussko-
las posmā – 38). Šobrīd, 2022. 
gada janvārī vidusskolā mācās 
150 izglītojamie (t.sk. vidussko-
las posmā – 19, izglītojamo nav 

10. klasē.). Noslēdzot šo mācību 
gadu, 2022. gada jūnijā 12. klasi 
pabeigs 15 izglītojamie un 11. 
klasē  paliks 4 izglītojamie. Arī 
izglītojamo skaits pamatskolas 
posmā neliecina, ka situācija nā-
kotnē ar izglītojamo skaita palie-
lināšanos vidējā posmā varētu 
uzlaboties.

2020./2021. m.g. Vestienas 
pamatskolā bija 36 skolēni un 
24 pirmsskolas izglītojamie. Šo-
brīd Vestienas pamatskolā mā-
cās 26 skolēni un 21 pirmsskolas 
izglītojamais. Arī Vestienas pa-
gasta demogrāfiskā situācija ne-
liecina, ka situācija nākotnē ar 
izglītojamo skaita palielināša-
nos skolā varētu uzlaboties. Liela 
daļa mācību darba skolā norit 
apvienotajās klasēs. 

Abās skolās esošais skolēnu 
skaits neļauj nodrošināt piln-
vērtīgu skolas administrācijas 
un pedagogu darba apmaksu no 
valsts mērķdotācijas, papildus 
tiek piešķirts finansējums no 
pašvaldības budžeta. Pedagogus 
ir grūti nodrošināt ar optimālām 
slodzēm. 

Skolēnu skaits ir kritiski 
mazs, tāpēc nākotnē būs arvien 
grūtāk nodrošināt labu izglītī-
bas kvalitāti, sekmīgu socializā-
cijas prasmju apgūšanu pašiem 
skolēniem, jaunā – kompetencēs 
balstītā mācību satura ieviešanu 
un mūsdienīgas mācību vides at-
tīstīšanu. Kā arī nākotnē nor-
matīvos noteiktais paredz, ka, 
neizpildot noteiktos kritērijus, 
dibinātājam būs jāparedz finan-
sējums vidējā izglītības posmā 
pedagogu darba samaksas no-
drošināšanai. 

2022. gada 20. janvārī tika 

organizēta videotiešsaites for-
māta tikšanās ar Andreja Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas darbinie-
kiem, bet 2. februārī – ar izglī-
tojamo vecākiem, lai pārrunātu 
vispārējās vidējās izglītības no-
drošināšanas jautājumu pagasta 
teritorijā dzīvojošajiem bērniem 
un jauniešiem. 

2022. gada 19. janvārī video-
tiešsaites formātā notika tikšanās 
ar Vestienas pamatskolas darbi-
niekiem, bet 1. februārī – ar izglī-
tojamo vecākiem, lai pārrunātu 
izglītības nodrošināšanas jautā-
jumu pagasta teritorijā dzīvojoša-
jiem bērniem un jauniešiem.

Apstiprina  
pedagogu metodisko 
izstrādņu konkursa  
nolikumu 

Madonas novada pašvaldī-
bas katru mācību gadu organizē 
pedagogu metodisko izstrādņu 
konkursu ar mērķi veicināt izglī-
tības iestāžu pedagogu radošo 
pašizteikšanos, popularizējot 
savu profesionālo un inovatīvo 
darbību, tā stiprinot saikni starp 
radošumu izglītībā un ilgtspē-
jīgu attīstību.

Par finansējuma piešķiršanu 
Kristiāna Dāvida 
pamatskolai

Nolemj piešķirt finansējumu 
315 eiro apmērā mācību līdzekļu 
un mācību literatūras  iegādei 
Kristiāna Dāvida pamatskolai 
2022. gadam no pašvaldības bu-
džetā šim mērķim paredzētajiem 
līdzekļiem. 

Nolemj piešķirt finansējumu 

737,10 eiro ēdināšanas izdevumu 
apmaksai Kristiāna Dāvida pa-
matskolā no 2022. gada 1. janvāra 
līdz 31. maijam no pašvaldības 
budžetā šim mērķim paredzēta-
jiem līdzekļiem. 

Saskaņā ar Valsts izglītības 
informācijas sistēmas datiem uz 
2022. gada 1. janvāri izglītības 
iestādē mācās 21 skolēns, no ku-
riem 10 ir Madonas novada paš-
valdībā deklarēti skolēni.

Par SIA “Madonas 
ūdens” pamatkapitāla 
palielināšanu

Nolemj piešķirt finansējumu 
SIA “Madonas ūdens” 58 615 eiro 
apmērā komercuzskaites mēr-
aparātu un ūdensmērītāju aku 
uzstādīšanai Lubānā un Mei-
rānos, palielinot SIA “Madonas 
ūdens” pamatkapitālu par 58 615 
eiro.

Madonas novada pašvaldī-
bas SIA “Lubānas KP” reorgani-
zācijas sadalīšanas ceļā procesā 
SIA “Madonas ūdens” ir uzsākusi 
Lubānas ūdensapgādes sistēmas 
tehniskā stāvokļa apzināšanu un 
ir konstatējusi – lai veiktu precīzu 
piegādātā ūdens uzskaiti un no-
rēķinus, ir nepieciešams uzstādīt 
350 ultraskaņas un elektromag-
nētiskos komercuzskaites mē-
raparātus gan privāto māju, gan 
juridisko personu, gan daudz-
dzīvokļu māju ievados. Minētā 
summa ietver arī 34 ūdensmērī-
tāju aku uzstādīšanu daudzdzī-
vokļu mājām, jo uzskaites mez-
gla izbūve nav iespējama minēto 
daudzdzīvokļu māju iekštelpās 
(nav pagrabu).

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 8 “Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu 
Rāceņu ezerā”. 

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības 30.12.2021. do-
mes lēmumu Nr. 523 (prot. Nr. 18, 
7. p.). Izdoti saskaņā ar Zvejniecī-
bas likuma 10. panta piekto daļu.

Noteikumi pieņemti ar li-
kumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Saistošo noteikumu mērķis 
ir nodrošināt bioloģiskās daudz-
veidības aizsardzību un racio-

nāli izmantot vērtīgo zivju krā-
jumus Rāceņu ezerā. Licencētā 
makšķerēšana sniedz papildu lī-
dzekļus zivju krājumu pavairo-
šanai un aizsardzībai, kā arī li-
cencētās makšķerēšanas un ar to 
saistītā lauku tūrisma un rekreā-
cijas attīstībai.

Saistošie noteikumi nosaka 
Rāceņu ezerā licencētās mak-
šķerēšanas noteikumus; vides 
un dabas resursu aizsardzības 
prasības; licenču veidus, skaitu, 
maksu par licencēm, saturu, rea-
lizāciju; licencētās makšķerēša-
nas organizētāja pienākumus un 
tiesības.

Saistošie noteikumi stājās  

spē kā 2022. gada 2. februārī un 
to darbības termiņš ir līdz 2025. 
gada 30. jūnijam (ieskaitot).

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi 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 21.12.  
2021. lēmumu Nr. 513 (prot.  
Nr. 17, 30. p.). Precizēti ar Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes 27.01.2022. lēmumu Nr. 46 
(prot. Nr. 2, 4. p.). Izdoti saskaņā 
ar Vispārējās izglītības likuma 
26. panta pirmo daļu.

Noteikumi pieņemti ar li-
kumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

Ar noteikumiem noteikta 
kārtība, kādā Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādēs, 
kas īsteno pirmsskolas izglītī-
bas programmas, tiek reģistrēti, 

uzņemti, atskaitīti pirmsskolas 
vecuma bērni, kā arī kārtība, kā 
tiek nodrošināts diennakts uz-
raudzības pakalpojums.

Saistošie noteikumi stājās 
spēkā 2022. gada 3. februārī.

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

Saskaņā ar Madonas no-
vada pašvaldības 2021. gada 
28. oktobra domes sēdes lē-
mumu Nr. 346 (protokols Nr. 
13, 4. p.) “Par lokālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu te-
ritorijas plānojuma grozīju-
miem 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, ietve-
rot priekšlikumus atsevišķu 
zemes vienību funkcionālā zo-

nējuma grozīšanai”, Madonas 
novada pašvaldības dome vē-
las informēt, ka  tiek uzsākts 
izstrādāt lokālplānojumu Ma-
donas pilsētā. 

Veicot informācijas pieprasī-
jumus no valsts un pašvaldības 
institūcijām, tika konstatēts, ka 
nepieciešams veikt grozījumus, 
tādēļ 2022. gada 27. janvārī tika 
pieņemts lēmums Nr. 57 “Par 
grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības 2021. gada 28. ok-
tobra lēmumā Nr. 346 “Par lokāl-
plānojuma izstrādes uzsākšanu 
un darba uzdevuma apstiprinā-
šanu teritorijas plānojuma gro-

zījumiem Madonas pilsētas ielu 
sarkano līniju precizēšanai, ne-
kustamajos īpašumos Kalna ielā 
31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, 
Rūpniecības ielas daļā, Gaujas 
ielā 33, Daugavas ielas daļā, Dau-
gavas ielā 25, ietverot priekšli-
kumus atsevišķu zemes vienību 
funkcionālā zonējuma grozīša-
nai”

Ar papildus informāciju var 
iepazīties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
https://geolatvija.lv.

Saskaņā ar Madonas no-
vada pašvaldības 2022. gada 

27. janvāra domes sēdes lē-
mumu Nr. 54 (protokols Nr. 2, 
11. p.) “Par lokālplānojuma iz-
strādes uzsākšanu un darba 
uzdevuma apstiprināšanu te-
ritorijas plānojuma grozīju-
miem nekustamajā īpašumā 
“Liepaslejas”, Vestienas pa-
gastā, Madonas novadā  zemes 
vienībā ar kadastra apzīmē-
jumu 7096 004 0012 funkcio-
nālā zonējuma grozīšanai.”, 
Madonas novada pašvaldības 
dome vēlas informēt, ka  tiek 
uzsākts izstrādāt lokālplāno-
jumu nekustamajā īpašumā 
“Liepaslejas”, Vestienas pa-

gastā, Madonas novadā.
Ar papildus informāciju var 

iepazīties Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
https://geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus par lokālplā-
nojuma izstrādi var iesniegt 
Madonas novada pašvaldībā, 
Saieta laukumā 1, 101. kab., Ma-
donā, LV-4801 vai elektroniski 
pa e-pastu: pasts@madona.lv, fi-
ziskām personām norādot vārdu, 
uzvārdu, dzīves vietas adresi, ju-
ridiskām personām norādot re-
ģistrācijas numuru, reģistrācijas 
un darbības vietas adresi.

Paziņojumi par lokāplānojumu izstrādes uzsākšanu  
un darba uzdevumu apstiprināšanu
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Madonas novada pašvaldības domes  
24. februāra sēdes lēmumu pārskats

Par parakstu vākšanas vietu 
noteikšanu 

Nosaka parakstu vākšanu 
vietas tautas nobalsošanas iero-
sināšanai par valsts prezidenta 
apturētā likuma “Grozījumi li-
kumā par ostām” atcelšanu:  

Madonas novada pašvaldība  
(Centrālā administrācija), Saieta 
laukums 1, Madona, Madonas 
novads, LV 4801;

Cesvaines apvienības pār-
valde, Pils iela 1A, Cesvaine, Ma-
donas novads, LV 4871;

Ērgļu apvienības pārvalde, 
Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, 
Madonas novads, LV 4840;

Lubānas apvienības pār-
valde, Tilta iela 11, Lubāna, Ma-
donas novads, LV 4830. 

Nosaka parakstu vākšanas 
darba laiku pirmdienās, trešdie-
nās, piektdienās un svētdienās 
no plkst. 9.00 līdz 13.00, otrdie-
nās, ceturtdienās, sestdienās no 
pl. 15.00 līdz 19.00.

Parakstu vākšana notiks no 
2022. gada 10. marta līdz 8. ap-
rīlim.

Par finansējuma piešķiršanu 
izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošanai

Nolemj piešķirt projekta “Vis-
pārējās izglītības iestāžu mācību 
vides uzlabošana Madonas no-
vadā” īstenošanai finansējumu 
200 000 eiro apmērā paredzēta-
jiem būvdarbiem objektā “Ma-
donas pilsētas vidusskolas ēku 
kompleksa un stadiona pārbūve 
Valdemāra bulvārī 6, Madonā” 
no Madonas novada pašvaldības 
budžeta 2021. gada atlikuma un 
2022. gada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par projektu konkursu

Apstiprina atklāta projektu 
konkursa “Priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas riska jauniešu ie-
saiste jaunatnes iniciatīvu pro-
jektos” V kārtas nolikumu, no-
drošinot 20% priekšfinansējumu 
divām organizācijām (katrai 920 
eiro), kas kopā ir 1 840 eiro jau-
niešu iniciatīvu projektu ievieša-
nai Madonas novada administra-
tīvajā teritorijā.

Par finansiālu atbalstu 
mākslinieku izmitināšanai 

Nolemj piešķirt finansiālu at-
balstu 1 000 eiro apmērā piecu 
izstāžu mākslinieku izmitināša-
nai “MABOCA galerijas” izstāžu 
iekārtošanas laikā.

2022. gada martā Madonā, 
Patērētāju biedrības telpās, uz-
sāks darbu patstāvīga kultū-
ras telpa “MABOCA galerija” ar 
primāro funkciju – laikmetīgās 
mākslas galerija. Galerijā plānoti 
arī nepieradinātās mūzikas kon-
certi, teātra izrādes, izklaidējoši 
un izglītojoši kultūras notikumi. 
Galerijas mērķis ir popularizēt 
Madonas vārdu, līdz ar to veici-
nāt kultūras tūrismu Madonā. 

Galerijas dibinātāji Valsts 
Kultūrkapitāla fonda konkursā 
“Nevalstisko organizāciju saim-
nieciskās darbības atbalsts” 
saņēmuši finansiālu atbalstu 
galerijas uzturēšanai, saimnie-
ciskajiem izdevumiem, divu dar-
binieku algām, kā arī piecu iz-

Lēmumus publicēšanai sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,  
Madonas novada  

Centrālās administrācijas  
Attīstības nodaļas vecākā 

sabiedrisko attiecību speciāliste

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

zālē Saieta laukumā 1. Madonā, kā arī 
ar lēmumu video apskatu iespējams 

iepazīties www.madona.lv

Nr. 
p.k. Pakalpojuma veids Mērvienība

Cena EUR  
(bez PVN  

*no 2022. gada 
1. jūlija ar PVN)

1. Cesvaines pils apskate:

1.1. pieaugušajiem 1 apmeklējums  
1 personai 6

1.2. skolēniem, studentiem, pensionāriem 1 apmeklējums  
1 personai 3

1.3.
ģimenei (1 pieaugušais ar 1 līdz 3 
bērniem, 2 pieaugušie ar 1 līdz 2 
bērniem)

1 apmeklējums  
1 ģimenei 10

1.4.

ģimenei (1 pieaugušais ar 1 līdz 4 
bērniem, 2 pieaugušie ar 1 līdz 3 
bērniem, viena daudzbērnu ģimene 
(uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību 
“3+ Ģimenes karte” vai citu daudzbērnu 
ģimenes statusu apliecinošu dokumentu)

1 apmeklējums  
1 ģimenei 8,5

1.5. grupai (10 personas un vairāk) 
(skolēniem, studentiem, pensionāriem)

1 apmeklējums  
1 personai 2,5

1.6. pieaugušo grupai (10 personas un vairāk) 1 apmeklējums 
1 personai 5

2. Gida pakalpojumi (papildus ieejas maksai pilī)

2.1.
Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili (1 ekskursija 45 minūes) 
Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pilsmuižas kompleksu  
(1 ekskursija 45 minūtes)

2.1.1. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 
personām valsts valodā

1 personai  
1 ekskursija 2

2.1.2. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 
personām svešvalodā

1 personai  
1 ekskursija 2,5

2.1.3. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 
personām valsts valodā

1 grupai   
1 ekskursija 25

2.1.4. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 
personām svešvalodā

1 grupai  
1 ekskursija 30

2.1.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 
personām valsts valodā

1 grupai  
1 ekskursija 40

2.1.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 
personām svešvalodā

1 grupai  
1 ekskursija 60

2.2. Ekskursijas vadīšana pa Cesvaines pili un pilsmuižas teritoriju  
(1 ekskursija 1 stunda 30 minūtes)                                                                                                  

2.2.1. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 
personām latviešu valodā

1 personai  
1 ekskursija 3

2.2.2. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 10 
personām svešvalodā

1 personai 
1 ekskursija 3,5

2.2.3. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 
personām latviešu valodā

1 grupai  
1 ekskursija 30

2.2.4. Ekskursijas vadīšana grupām līdz 29 
personām svešvalodā

1 grupai  
1 ekskursija 35

2.2.5. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 
personām latviešu valodā

1 grupai  
1 ekskursija 50

2.2.6. Ekskursijas vadīšana grupām no 30 
personām svešvalodā

1 grupai  
1 ekskursija 70

3. Citi ar pils apmeklējumu saistītie pakalpojumi

3.1. Muzejizglītojošā programma 1 nodarbība  
1 personai 2,5

3.2. Muzejizglītojošā programma ģimenēm 1 nodarbība  
1 personai 2

3.3. Muzeja krājuma apmeklējums, 
vēsturnieka vadībā (līdz 10 personām)

1 apmeklējums  
1 personai 2

3.4. Spēļu aktivitātes muzejā (papildus ieejas 
maksai)

1 aktivitāte  
1 persona 1

3.5. Radošās darbnīcas (papildus ieejas 
maksai)

1 radošā darbnīca  
1 personai 3

3.6.

Jaunlaulāto fotografēšanās pilī vai cita 
profesionāla fotografēšanās pils telpās 
(pakalpojuma cenā nav iekļauts muzeja 
apmeklējums)

1 fotosesija 30

4. Cesvaines pils telpu un teritorijas noma

4.1. Telpu noma līdz divām stundām

4.1.1. Mednieku telpa 1 stunda 50

4.1.2. Konferenču zāle 1 stunda 50

4.1.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 70

4.1.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 50

4.1.5. Ēdamzāle 1 stunda 40

4.1.6. Kundzes istaba 1 stunda 40

4.1.7. Kabinets 1 stunda 40

4.1.8. Bibliotēka 1 stunda 35

4.1.9. Nodarbību telpa 1 stunda 25

4.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 30

4.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 30

4.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 50

4.2. Telpu noma virs divām stundām

4.2.1. Mednieku telpa 1 stunda 40

4.2.2. Konferenču zāle 1 stunda 40

4.2.3. Konferenču zāle (ar aprīkojumu) 1 stunda 60

4.2.4. Balles zāle un mūzikas salons 1 stunda 40

4.2.5. Ēdamzāle 1 stunda 30

4.2.6. Kundzes istaba 1 stunda 30

4.2.7. Kabinets 1 stunda 30

4.2.8. Bibliotēka 1 stunda 30

4.2.9. Nodarbību telpa 1 stunda 15

4.2.10. Vienas pils terases noma 1 stunda 20

4.2.11. Pilij pieguļošās teritorijas noma 1 stunda 20

4.2.12. Tējas namiņš 1 stunda 40

5. Kustamās mantas noma

5.1. Stāvgalda ar galdautu noma
1 galds ar 
galdautu 
1 pasākums

6

5.2. Stāvgalda bez galdauta noma 1 galds 
1 pasākums  5

5.3. Vīna, šampanieša, sulas glāžu noma 1 glāze 
1 pasākums 0,20

5.4. Galds (1600 x 800 x H750 mm) noma 1 galds 
1 pasākums 7

5.5. Galds (1600 x 800 x H750 mm) ar 
galdautu un galda svārkiem

1 galds ar 
galdautu  
1 pasākums

10

5.6. Kafijas, tējas krūzes 1 krūze 
1 pasākums 0,40

5.7. Termoss 5 l, kafija 1 termoss 
1 pasākums 3

5.8. Termoss 9,5 l, tēja 1 termoss 
pasākums 6

stāžu norisei 2022. gadā.

Par aizņēmuma ņemšanu 
investīciju projektam

Apstiprina investīciju projekta 
“Autoceļš Sarkaņu pagastmāja–
Biksēre posms no īpašuma “Le-
jieši” līdz valsts autoceļam P37” 
īstenošanu par kopējo summu  
162 390,53 eiro. Nolemj piešķirt 
Madonas novada pašvaldības lī-
dzfinansējumu 29 458,58 eiro in-
vestīciju projekta īstenošanai.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvojuma kontro-
les un pārraudzības padomi at-
balstīt aizņēmuma ņemšanu  
132 931,95 eiro apmērā investī-
ciju projekta īstenošanai Valsts 
kasē uz 20 gadiem ar noteikto 
procentu likmi un atlikto mak-
sājumu uz 3 gadiem. Aizņēmumu 
izņemt un apgūt 2022. gadā un 
tā atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības pamatbu-
džeta līdzekļiem.

Par maksas pakalpojumu 
izmaksu apstiprināšanu 
Cesvaines pilī

Nosaka maksas pakalpoju-
mus Cesvaines pilī un Cesvai-
nes pilsmuižā no 2022. gada  
1. marta saskaņā ar cenrādi:

Par pakalpojumiem maksu 
neiekasē no:

 � Bērniem līdz septiņu gadu 
vecumam;

 � Personām līdz 18 gadu ve-
cumam ar invaliditāti, personām 
ar I un II grupas invaliditāti (uz-
rādot invaliditātes apliecību) un 
no vienas invalīdu pavadošās 
personas;

 � Bāreņiem un bez vecāku 
gādības palikušiem bērniem, in-
ternātskolu audzēkņiem un bēr-
niem no sociālās rehabilitācijas 
centriem (uzrādot statusu aplieci-
nošu dokumentu) un tos pavado-
šajām personām (viens pedagogs 
vai viena persona uz 10 bērniem 

vai audzēkņiem);
 � Grupas vadītājam (vienai 

personai), ja grupa ir līdz 25 cil-
vēkiem;

 � Grupu vadītājiem (divām 
personām), ja grupā ir 25 un vai-
rāk cilvēku;

 � Plašsaziņas līdzekļu pār-
stāvjiem, kas vēlas atspoguļot 
norises pilī;

 � 20% atlaide pils apmeklēju-
mam, ja pasākuma dēļ slēgta kā-
da no publiski pieejamajām pils 
telpām.

Katra mēneša pēdējā treš-
dienā visiem pils apmeklētājiem 
ieeja ir par brīvu.
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Noteikti daudzi novada 
iedzīvotāji pēdējā gada 
laikā bija pamanījuši 
plašo rosību Sauleskalnā. 
Projekta “Industriālās zonas, 
biznesa attīstības centra un 
uzņēmējdarbības izveide 
Madonas novadā” ietvaros ir 
pabeigti būvdarbi Sauleskalna 
teritorijā, tādējādi uzlabojot 
uzņēmējdarbības vidi un 
palielinot darbavietu skaitu 
Madonas novadā.

Projekta mērķis ir Madonas 
novada industriālās teritorijas re-
vitalizācija, reģenerējot degra-
dēto teritoriju atbilstoši Mado-
nas novada attīstības programmai 
2013.–2020. gadam, nodrošinot 
videi draudzīgu un vides ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugsmi, ra-
dot jaunas darbavietas, piesaistot 
nefi nanšu investīcijas, izbūvējot 
laukumus un noliktavu ēkas Sau-
leskalnā un pārbūvējot tipogrāfi -
jas ēku Madonas pilsētā par biz-
nesa attīstības centru.

Projekta ietvaros izbūvēti un 
ekspluatācijā pieņemti objekti:

� asfaltēti laukumi ar kopējo 
platību 25 098 m2 - Kārļa ielā 7, 
Kārļa ielā 9, un Kārļa ielā 1B;

� noliktavas ēka ar kopējo 
platību 1554 m2 Kārļa ielā 9;

� noliktavas ēka ar kopējo 
platību 1930,5 m2 Raiņa ielā 2;

� nojume ar kopējo platību 
300,1 m2 Raiņa ielā 2;

� asfaltēts laukums ar kopējo 
platību 10 677,7 m2 Raiņa ielā 2.

“Papildus noliktavu un lau-
kumu būvdarbiem tika veikta arī 
inženierkomunikāciju izbūve, tai 
skaitā arī lietus ūdens kanalizā-
cija, teritorijas apgaismojums, kā 
arī izbūvēti ugunsdzēsības rezer-
vuāri, lai nodrošinātu ugunsdro-
šības prasības teritorijā. Industri-
ālās zonas teritorija Sauleskalnā ir 
sadalīta sešās nomas daļās, no ku-
rām izsoles kārtībā piecām jau ir 
noskaidroti nomnieki, kuri aplie-
cinājuši, ka spēs sasniegt projekta 
rezultatīvos rādītājus.” stāsta Ma-
donas novada projektu sagatavo-
šanas un ieviešanas speciālists, 

Noslēgti industriālās zonas 
būvdarbi Sauleskalnā

Madonas novada pašvaldība lūdz Madonas 
novada iedzīvotājus – nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātājus, nekustamā īpašuma 
nodokli maksāt maksāšanas paziņojumā no-
rādītajos Madonas novada pašvaldības ban-
ku kontos:

A/S SEB Banka   
konta Nr. LV83 UNLA 0050 0167 2574 6

A/S Swedbank   
konta Nr. LV94 HABA 0001 4020 4157 6

A/S Citadele    
konta Nr. LV40 PARX 0000 2620 6000 2

Sevišķi lūdzam to ievērot tiem nodokļa 
maksātājiem, kuri līdz šim veica nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumus Ērgļu, Lubānas 
un Cesvaines apvienību kontos. Informējam, ka 
nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus var 
veikt arī veikalu tīkla “Maxima” kasēs, uzrādot 
maksāšanas paziņojumu.

Veicot nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sā jumu, lūdzam precīzi norādīt īpašumu, par 
kuru tiek maksāts nodoklis. Sevišķi tas attiecas 
uz tiem nodokļa maksātājiem, kuri maksā par 
nomātu vai citai personai piederošu nekustamo 
īpašumu.

No 2021. gada 
10. maija iedzīvotājiem 
ir iespēja saņemt valsts 
apmaksātu psiholoģisko un 
psihoterapeitisko palīdzību, 
lai mazinātu Covid-19 
pandēmijas izraisītās 
sekas psihiskajai veselībai. 

Psiholoģiskā atbalsta kon-
sultācijas ir pieejamas pacien-
tiem ar depresiju un noteiktām 
diagnozēm, lai risinātu ar stresu 
saistītus traucējumus, neiro-
tiskā spektra traucējumus, ēša-
nas traucējumus.

Pieteikšanās konsultācijai
Nosūtījumu konsultācijas 

saņemšanai var izsniegt ģime-
nes ārsts vai psihiatrs (bērniem 
– bērnu psihiatrs), izvērtējot pa-
cienta sūdzības. 

Sagatavojot nosūtījumu, 
ārsts noteiks nepieciešamo te-
rapijas ilgumu līdz 10 valsts ap-
maksātām vizītēm. Ņemot vērā 
Covid-19 pandēmijas radītos ris-
kus, šīs konsultācijas speciālisti 
var nodrošināt klātienē vai attā-
lināti, izmantojot kādu no inter-
neta platformām. 

Speciālisti
Valsts apmaksātas psiholo-

ģiskās palīdzības konsultāci-
jas sniedz klīniskie un veselības 
psihologi, klīniskie un veselības 
psihologi ar tālākizglītību psiho-
terapijā un ārsti-psihoterapeiti, 
kuriem noslēgts līgums ar Nacio-
nālo veselības dienestu.

Vairāk informācijas, kā arī 
speciālistu saraksts pieejams 
Nacionālā veselības dienesta 
(NVD) interneta vietnē www.vm-
nvd.gov.lv, sadaļā Iedzīvotājiem-
Valsts apmaksāti veselības ap-
rūpes pakalpojumi – Psihiskā 
veselība. 

Konsultācijas 
pieejamas arī Madonā,  

piesakot pa tālr. 26447326

Valsts 
apmaksātas 
psihologa 
konsultācijas

ceļu inženieris Edgars Gailums.
Būvdarbi turpinās Madonas 

pilsētā Saieta laukumā 2A, ti-
pogrāfi jas ēkā. “Objektā šobrīd 
tiek veikti telpu iekšējie apda-
res darbi, grīdu izbūves darbi, 
izbūvētas liftu šahtas, lai varētu 
uzstādīt pasažieru un kravas li-
fts, tādējādi nodrošinot arī vi-
des pieejamību objektā. Tāpat 
arī notiek iekšējā apgaismojuma 
izbūve, siltumapgādes un venti-
lācijas sistēmu ierīkošana, iek-
šējo ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīklu izbūve, elektronisko 
sakaru un tīklu sistēmu izbūve, 
ārējo ūdensapgādes un kanali-

zācijas tīklu izbūve, kā arī veikti 
ēkas fasādes siltināšanas un ap-
dares darbi. Kopumā paveikti 
63 % no paredzētajiem darbiem” 
stāsta Madonas novada projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste Indra Kārkliņa.

“Īstenojot industriālās zo-
nas projektu, ieskaitot tipogrāfi -
jas ēkas pārbūvi par biznesa at-
tīstības centru Madonā, novadā 
kopumā tiks radītas 46 jaunas 
darbavietas. Projekta nosacī-
jumi paredz, ka izbūvēto terito-
riju nomniekiem līdz 2023. gada 
31. decembrim sava uzņēmuma 
attīstībā jāiegulda fi nanšu lī-

dzekļi projekta attiecināmo iz-
maksu apmērā – 4 378 995 EUR. 
Šis projekts ir neatsverams ie-
guldījums tautsaimniecībā” ko-
mentē Madonas novada projektu 
sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste Klinta Galeja.

Būvdarbi veikti ERAF darbī-
bas programmas “Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā vir-
ziena “Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivi-
tāte” 5.6.2. specifi skā atbalsta 
mērķa “Teritoriju revitalizācija, 
reģenerējot degradētās teritori-
jas atbilstoši pašvaldību integrē-
tajām attīstības programmām” 
projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/020 
“Industriālās zonas, biznesa at-
tīstības centra un uzņēmējdarbī-
bas infrastruktūras izveide Ma-
donas novadā” ietvaros.

Būvdarbus veica personu ap-
vienība “Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “Jēkabpils būve” un sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību 
“Latgalija”” par kopējo līgum-
cenu EUR 4 119 977,86 bez PVN.

Būvuzraudzību veica SIA 
“VIRES” par kopējo līgumcenu 
EUR 18 876,37 bez PVN.

Projektēšanu un autoruzrau-
dzību veica sabiedrība ar ierobe-
žotu atbildību “B & L projekti” 
par kopējo summu EUR 40 080,30 
bez PVN, SIA “BM-projekts” par 
kopējo summu EUR 13 450,00 
bez PVN un Ināra Ketlere-Krū-
miņa par kopējo summu EUR 
3 850,00 bez PVN.

Varam priecāties, ka Mado-
nas novadā arvien vairāk attīstās 
industriālās zonas, kas dod ie-
spēju efektīvi darboties vietējiem 
uzņēmējiem un radīt jaunas dar-
bavietas novada iedzīvotājiem. 
Šis, kā arī citi uzņēmējdarbības 
vidi uzlabojoši projekti ir iegul-
dījums Madonas novada iedzīvo-
tāju labklājības veicināšanā.

I nformāciju sagatavoja 
Madonas novada

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas un 

Projektu ieviešanas nodaļas 
speciālisti
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Sociālais darbs

Sociālā darba nodaļā per-
sonas (ģimenes) var vērsties, ja 
nepieciešama vienreizēja kon-
sultācija vai sarežģītas prob-
lēmsituācijas risināšana. Kon-
sultācijas un atbalstu sniegs 
sociālie darbinieki darbam ar 
ģimenēm un bērniem. Risinot 
gadījumus, kopā ar klientu tiek 
sastādīts sociālās rehabilitāci-
jas plāns. Pusaudžiem ar uzve-
dības problēmām tiek sastādīti 
uzvedības sociālās korekcijas 
un sociālās palīdzības plāni. 
Sociālo darbu ar ģimenēm un 
bērniem darbinieki veic, sa-
darbojoties ar citām institūci-
jām (bāriņtiesu, skolu, policiju, 
ārstniecības iestādēm u.c.), no-
drošinot informācijas apmaiņu 
un vienojoties par kopējiem 
mērķiem un uzdevumiem ģime-
nes situācijas uzlabošanai. Lai 
veiksmīgi risinātu gadījumus, 
sociālie darbinieki darba ietva-
ros bērniem piedāvā dažādu te-
rapeitu pakalpojumus. 

Darbinieki ir apguvuši daudz-
veidīgas darba metodes gan 
grupu darbā, gan konsultējot in-
dividuāli, kā arī regulāri pieda-
lās Labklājības ministrijas rīko-
tajās mācībās, kas veicina sociālo 
darbu ar dažādām mērķa grupām: 
“Darbs ar ģimenēm un bērniem”, 
“Darbs ar atkarīgām un līdzatka-
rīgām personām”, “Darbs ar var-
darbībā cietušām un vardarbību 
veikušām personām” un “Darbs 
ar personām ar garīga rakstura 
traucējumiem”. 

Ērgļos tiek īstenotas grupu 
nodarbības vardarbību vei-
kušām personām. Ir ieplāno-
tas grupu nodarbības arī citām 
klientu grupām. 

Sociālie  
pakalpojumi

 � Informācija par atskurbi-
nāšanas un naktspatversmes 
pakalpojumiem

Likuma “Par pašvaldībām” 
12. pantā noteikts, ka pašvaldī-
bas attiecīgās administratīvās 
teritorijas iedzīvotāju interesēs 
var brīvprātīgi realizēt savas ini-
ciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas 

nav Saeimas, Ministru kabineta, 
ministriju, citu valsts pārvaldes 
iestāžu, tiesas vai citu pašval-
dību kompetencē vai arī ja šāda 
darbība nav aizliegta ar likumu.
Sociālais dienests informē, ka 
Madonas novada pašvaldība, pa-
matojoties uz 2022. gada 18. jan-
vāra domes lēmumu Nr. 41 (pro-
tokols Nr. 1, 41. p.), ir noslēgusi 
sadarbības līgumu ar Balvu no-
vada pašvaldību par atskurbi-
nāšanas pakalpojumu. Madonas 
novada administratīvajā teri-
torijā dzīvesvietu deklarējušās 
personas, kuras atrodas alko-
hola vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, ir iespējams nogādāt 
Balvu novada atskurbtuvē.

Krīzes situācijā, kad perso-
nai ir nepieciešams naktspat-
versmes pakalpojums (īslaicīgas 
uzturēšanās iespējas Madonā), 
ja tā nav alkohola vai apreibi-
nošo vielu ietekmē, lūgums zva-
nīt 26136243. Naktspatversmes 
pakalpojumu nodrošina arī Jē-
kabpils naktspatversme Zaļā 
ielā 9, Jēkabpilī, iepriekš zvanot 
65236440.

 � Informācija par  DI pakal-
pojumiem 

Novadu reformas rezultātā ir 
paplašinājies projekta “Vidzeme 
iekļauj” Nr. 9.2.2.1/15/I/003 
darba spektrs. Pie jau esošā die-
nas aprūpes centra pilngadīgām 
personām ar garīga rakstura 
traucējamiem “Baltā ūdensroze” 
klāt ir nākusi filiāle – dienas ap-
rūpes centrs pilngadīgām per-
sonām ar garīga rakstura trau-
cējumiem “Eglāji” Lubānā. Abos 
dienas aprūpes centros pakal-
pojuma sniedzējs, pamatojoties 
uz deleģējuma līgumu, ir nodi-
binājums “Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Diakoni-
jas centrs”. Dienas aprūpes cen-
tru “Baltā ūdensroze” Madonā 
apmeklē 12 jaunieši, kopienas 
centra “Baltā ūdensroze” die-
nas aprūpes centra filiāli “Eglāji” 
apmeklē 10 jaunieši no Mado-
nas novada un sadarbībā ar Va-
rakļānu novada pašvaldību arī 
3 jaunieši no Varakļānu novada. 
Dienas aprūpes centra pakal-
pojumi projektā izvērtētajām 

pilngadīgajām personām tiek fi-
nansēti no projekta “Vidzeme 
iekļauj”.

Uz 2022. gada 1. februāri 
Madonas novadā projektā “Vi-
dzeme iekļauj” kopumā bija iz-
vērtētas 58 pilngadīgas perso-
nas, pakalpojumus var saņemt 
vai turpina saņemt 42 personas 
un izvērtēti 65 bērni ar funk-
cionāliem traucējumiem, 10 no 
tiem projektu ir noslēguši, 3 
projektā iesaistītie bērni ir mai-
nījuši deklarēto dzīvesvietu. 52 
bērni ir saņēmuši vai turpina 
saņemt sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumus projekta ietva-
ros.

No 2022. gada 1. janvāra pro-
jekta “Vidzeme iekļauj” ietva-
ros izvērtētie bērni ar funkcio-
nāliem traucējumiem un viņu 
likumiskie pārstāvji, pilngadī-
gas personas ar garīga rakstura 
traucējumiem pakalpojumus var 
saņemt, sazinoties ar sociālo 
darbinieci Ritu Šuvcāni, tālrunis 
20232979, adrese – Blaumaņa 
iela 3, Madona.

 � Informācija par pakalpo-
jumu “Aprūpe mājās“  

Madonas novada pašvaldī-
bas 2021. gada 25. novembra 
saistošo noteikumu Nr. 19 “Par 
sociālajiem pakalpojumiem Ma-
donas novadā” (turpmāk – Sais-
tošie noteikumi)  5. punktā no-
teikti sociālie pakalpojumi, ko 
sniedz Madonas novada pašval-
dība, tajā skaitā 5.1.5. apakš-
punktā noteiktais pakalpojums 
“Aprūpe mājās”. Saistošo no-
teikumu 32.1. apakšpunktā pa-
redzēts, ka līdzmaksājumu par 
aprūpes mājās pakalpojumu at-
bilstoši aprūpes līmenim nosaka 
ar pašvaldības domes lēmumu. 
Saistošo noteikumu 26. punktā  
noteikts, ka ir četri aprūpes lī-
meņi un noteikts veicamo darbu 
apjoms stundās katram aprūpes 
līmenim.

Madonas novada pašvaldībā 
pakalpojumu sniedz biedrība 
„Latvijas Samariešu apvienība”, 
šī pakalpojuma izmaksas ir:

1) I aprūpes līmenis (līdz 4 
stundām nedēļā) – 85,00 EUR 
(bez drošības pogas), 95 EUR (ar 

Sociālā dienesta aktuālā informācija
drošības pogu) mēnesī;

2) II aprūpes līmenis (līdz 6 
stundām nedēļā) – 95,00  EUR 
mēnesī;

3) III aprūpes līmenis (līdz 8 
stundām nedēļā) – 105,00 EUR 
mēnesī;

4) IV aprūpes līmenis (līdz 10 
stundām nedēļā) – 160,00 EUR 
mēnesī.

No 2022. gada 1. aprīļa 
klienta līdzdalības maksājumu 
par “Aprūpes mājās” pakalpo-
jumu: 

1) I aprūpes līmenis (līdz 4 
stundām nedēļā) – 20,00 EUR 
mēnesī;

2) II aprūpes līmenis (līdz 6 
stundām nedēļā) – 30,00 EUR 
mēnesī;

3) III aprūpes līmenis (līdz 
8 stundām nedēļā) – 40,00 EUR 
mēnesī;

4) IV aprūpes līmenis (līdz 
10 stundām nedēļā) – 50,00 EUR 
mēnesī.

Trūcīgas personas ir atbrī-
votas no līdzdalības maksāju - 
ma, maznodrošinātas personas 
mak sā 50% no līdzdalības mak-
sājuma.

Sociālā  
palīdzība

Aktuālākais šī brīža pabalsts 
ir mājokļa pabalsts. Mājokļa pa-
balstu var saņemt, ja izdevumi 

par mājokli ir lielāki par ienā-
kumiem vai tie pilnībā nesedz 
izdevumus par mājokli. Lai sa-
ņemtu mājokļa pabalstu, tiek 
ņemti vērā šādi kritēriji: mājokļa 
platība, īres/apsaimniekošanas 
izdevumi, izdevumi par gāzi, 
elektroenerģiju, karsto un auk-
sto ūdeni, apkuri, tai skaitā par 
cieto kurināmo, atkritumu iz-
vešanu, asenizāciju, nekustamā 
īpašuma nodokli, izdevumi par 
telekomunikāciju un interneta 
lietošanu u.c. 

Lai izvērtētu mājsaimnie-
cības materiālo situāciju, So-
ciālajā dienestā jāiesniedz: ie-
sniegums, darba devēja izziņa 
par 3 mēnešu neto ienākumiem, 
izziņa par 3 mēnešu ienāku-
miem no saimnieciskās darbī-
bas, bankas kontu izdrukas par 
3 pēdējiem mēnešiem, informā-
cija un apliecinošie dokumenti 
par citiem regulāriem un nere-
gulāriem ienākumiem, izdevu-
mus par mājokli apliecinoši do-
kumenti.

Visām izdevumu pozīcijām ir 
noteikti maksimāli pieļaujamie 
normatīvi, ko nosaka Ministru 
kabineta 2020. gada 17. decem-
bra noteikumu Nr. 809 “Notei-
kumi par mājsaimniecības ma-
teriālās situācijas izvērtēšanu 
un sociālās palīdzības saņem-
šanu” 3. pielikums (skat. tabulu).

Piemēri:

Mājokļa pabalsta apmērs atsevišķi 
dzīvojošam pensionāram vai cilvēkam ar 
invaliditāti

= 109 x koeficients 2,5
+ izdevumu par mājokli summa
– ienākumi

Mājokļa pabalsta apmērs 
mājsaimniecībai, kurā tikai pensionāri vai 
cilvēki ar invaliditāti

= (109 + 76) x koeficients 2
+ izdevumu par mājokli summa
– ienākumi

Mājokļa pabalsta apmērs ģimenei ar 2 
bērniem

= (109+76+76+76) x koeficients 1,5
+ izdevumu par mājokli summa
– ienākumi (izņemot ģimenes valsts 
pabalstu)

Informēju, ka atbildes uz neskaidriem jautājumiem var 
saņemt Sociālajā dienestā Blaumaņa ielā 3, Madonā, kā 
arī pie sociālajiem darbiniekiem pagastu un apvienību 
pārvaldēs, kontakti atrodami: www.madona.lv.

Informāciju apkopoja  
ILZE FĀRNESTE, 

Madonas novada Sociālā dienesta vadītāja 

Aicinām ziedot piemineklim
Anna Kuzina (1947–2021), „Braku” muzeja ilggadēja vadītāja, palikusi 
mūsu atmiņās kā izcila zinātāja par rakstnieku R. Blaumani, „Brakiem” 
un Ērgļiem.

Viņas pētījumi ir apkopoti daudzās grāmatās, nozīmīgākās no tām – „Blau-
maņu pavārgrāmata”, „Blaumanis tuvplānā”, „Reiz Ērgļos” un „Rūdolfa Blau-
maņa valodas vārdnīca”.

2022. gada pavasarī A. Kuzinai apritētu 75 gadi.
Sagaidot viņas dzimšanas dienu, „Braku” muzejs kopā ar piederīgajiem vē-

las uzstādīt pieminekli kā pateicību par A. Kuzinas bagāto mūžu un ieguldī-
jumu Ērgļu kultūrvēstures saglabāšanā.

Aicinām arī Jūs katru, kas vēlas A. Kuzinai  
pateikties un godināt viņu 75. dzimšanas dienā,  

ziedot naudu piemineklim, pārskaitot naudu uz biedrības  
„Rūdolfa Blaumaņa kultūrvēsturiskais mantojums” kontu:  

Swedbank, LV08HABA0551033902828;  
reģ. Nr. 40008103311.

 Informāciju sagatavoja ILZE FELBERGA, 
Ērgļu apvienības pārvaldes  Tūrisma informācijas centra konsultante
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Madonas novadā turpinās 
deinstitucionalizācijas 
projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/041 
“Pakalpojumu 
infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošanai Madonas 
novadā” realizēšana. 

Lai uzlabotu sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras kvalitāti un īs-
tenotu deinstitucionalizācijas 
(tekstā – DI) projektu Madonas 
novadā, – gan Ozolos, gan Ma-
donā, uzbūvētas, kā arī sociālās 
aprūpes vajadzībām atbilstoši 
pielāgotas vairākas ēkas. 

Deinstitucionalizācija ir pa-
līdzības sniegšanas forma, kas 
vērsta uz neatkarīgas dzīves 
veicināšanu un sabiedrības ra-
dīto šķēršļu mazināšanu perso-
nām ar garīga vai funkcionāla 
rakstura traucējumiem, ārpus 
ģimenes aprūpē esošiem bēr-
niem, kā arī audžu ģimenēm.

“DI projekta ietvaros tiek 
plānota sociālās aprūpes iestā-
dēs mītošo klientu vajadzību iz-
pēte un individuālajām vajadzī-
bām atbilstošas infrastruktūras 
un pakalpojumu attīstība paš-
valdībās, speciālistu apmācība 
jaunu pakalpojumu sniegšanā, 
kā arī dažādi citi pasākumi, lai 
pārtrauktu klientu ievietošanu 
institūcijās, piedāvājot alterna-
tīvus pakalpojumus. Jāpiemin 
gan, ka sagatavot dzīvei sabied-
rībā paredzēts tikai tos klien-
tus, kuri, saskaņā ar novērtēša-
nas komisijas atzinumiem, būs 
spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi 
ārpus sociālās aprūpes iestā-
dēm,” skaidro Madonas novada 
Sociālā dienesta vadītāja Ilze 
Fārneste.

DI projekta mērķis ir palieli-
nāt sociālo pakalpojumu pieeja-
mību tuvu dzīvesvietai perso-
nām ar invaliditāti un bērniem, 
novērst institucionalizāciju nā-
kotnē, tādējādi veidojot iekļau-
jošāku sabiedrību.

Projekts veidots, lai sa-
sniegtu šādas sabiedrības mērķ - 
grupas – ārpusģimenes ap-
rūpē esošos bērnus, bērnus ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
pilngadīgas personas ar garīga 
rakstura traucējumiem, poten-
ciālos aizbildņus, adoptētājus 
un audžu ģimenes. 

Izbūvē vairākus 
sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras objektus

“Projekta ietvaros paredzēt 
veikt būvdarbus šādos objek-
tos: “Biroju ēkas pārbūve par 
daudzfunkcionālu sociālo pa-
kalpojumu centru bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
Parka ielā 4, Madonā, Madonas 
novadā”, “Skolas un jauniešu 
centra pārbūve par dažādu so-
ciālo grupu kopdzīvojamo māju 
Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezē-
res pagastā, Madonas novadā”, 
“Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā 
ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā”, “Dzīvoja-
mās mājas jaunbūve Ozolu ielā 
1, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā”.

Šobrīd būvdarbi ir pabeigti 
objektos “Dzīvojamās mājas 

Turpinās deinstitucionalizācijas 
plāna īstenošana Madonas novadā

jaunbūve Ozolu ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā”,  Dzīvojamās ēkas pārbūve 
Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pa-
gastā, Madonas novadā”. 

Jau kopš 2021. gada septem-
bra notiek būvdarbi objektā 
“Biroju ēkas pārbūve par dau-
dzfunkcionālu sociālo pakalpo-
jumu centru bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem Parka ielā 
4, Madonā, Madonas novadā”. 
Būvdarbus veic SIA “Erbauer 
group”. 

Martā  ekspluatācijā plānots 
nodot ēkas Ozolu ciemā – Ozolu 
ielā 1 un Zaļā ielā 3. Jau tuvākajā 
laikā plānots uzsākt būvdarbus 
arī Jaunatnes ielā 1, Ozolos, pār-
būvējot skolas un jauniešu cen-
tru par dažādu sociālo grupu 
kopdzīvojamo māju, – informē 
Madonas novada pašvaldības 
projektu sagatavošanas un ie-
viešanas speciāliste Ilze Medne.

Ilze Fārneste norāda, ka ap-
jomīgais projekts ir radījis pār-
maiņas un daudz jautājumu Ma-
donas novada bērnu un jauniešu 
ārpusģimenes aprūpes un atbal-
sta centra “Ozoli” darbiniekiem. 
“Madonas novada sociālais die-

nests, sadarbībā ar projekta   
“Vidzeme iekļauj” komandu un 
novada domes pārstāvjiem ti-
kās, lai diskutētu par pāreju uz 
ģimeniskai videi pietuvinātu pa-
kalpojumu sniegšanu bērniem 
ārpusģimenes aprūpē jaunizvei-
dotajos pakalpojumos Liezēres 
pagasta Ozolu ciemā. Pēc izzi-
nošām un saturīgām diskusijām 
apmeklējām šobrīd vēl topošos 
pakalpojumus –  ģimeniskai vi-
dei pietuvinātu māju un jau-
niešu māju Ozolos.

Tā kā teju noslēgsies būvnie-
cības darbi, tad tiek domāts ne 
tikai par pakalpojuma izveidi, 
bet arī par telpu iekārtošanas 
darbiem, par ikdienā nepiecie-
šamajām lietām – gultām, skap-
jiem, rakstāmgaldiem,” skaidro 
Ilze Fārneste.

Plānotie projektā 
sasniedzamie rezultāti:

1) Jauna dzīvojamā ēka Ozolu 
ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, 
Madonas novadā ģimeniskai vi-
dei pietuvināts pakalpojums ar 
normatīviem atbilstošām 6 vie-
tām;

2) Dzīvojamā ēkā – Zaļā iela 

3, Ozolos, Liezēres pagastā, Ma-
donas novadā jauniešu mājas pa-
kalpojums, nodrošinot normatī-
viem atbilstošas 8 vietas;

3) Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, nodrošinot nor-
matīviem atbilstošas 13 vietas;

4) Parka ielā 4, Madonā, Ma-
donas novadā Sociālās rehabili-
tācijas centrs bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem un viņu 
likumiskajiem pārstāvjiem ar 
iespēju sniegt pakalpojumu 38 
bērniem;

5) Parka ielā 4, Madonā, 
Madonas novadā “Atelpas brī- 
ža pakalpojums” bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbil-
stošas 5 vietas;

6) Jaunatnes ielā 1, Ozolos, 
Liezēres pagastā, Madonas no-
vadā grupu dzīvokļa pakalpo-
jums pilngadīgām personām ar 
garīga rakstura traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbil-
stošas 14 vietas;

7) Parka ielā 6, Madonā, Ma-
donas novadā dienas aprūpes 
centrs pilngadīgām personām ar 

garīga rakstura traucējumiem, 
nodrošinot normatīviem atbil-
stošas 22 vietas. 

Projekta “Pakalpojumu in-
frastruktūras attīstība deinsti-
tucionalizācijas plāna īstenoša-
nai Madonas novadā” kopējās 
izmaksas ir 1 445 534,63 EUR, no 
tām:

 � Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums – 763 815,33 
EUR;

 � Valsts budžeta dotācija – 
81 646,73 EUR;

 � Madonas novada pašvaldī-
bas līdzfinansējums – 600 072,57 
EUR.

Plānotos būvdarbus pare-
dzēts pabeigt līdz šī gada 31. de-
cembrim, savukārt DI projekta 
mērķu īstenošana Madonas no-
vadā notiks līdz 2023. gada bei-
gām.

Projekta īstenošanas ter-
miņš  līdz 31.12.2022.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada 

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas un Projektu 
ieviešanas nodaļas speciālisti 
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uzņēmuma attīstību? 

Grants ļāva uzsākt ražošanu. 
Pašā sākumposmā, kad investē-
šanai līdzekļi ir pieejami tik, cik 
ir, taču tie ir nepieciešami mil-
zīgi, šis atbalsts ir neatsverams. 
Tas ir viens no retajiem atbalsta 
instrumentiem, kur pašam jau-
najam uzņēmumam nav nepie-
ciešams pašu finansējums. Mēs 
toreiz ieguvām iespēju īstenot 
savu pieteikto ideju par 4000 
eiro, kas likās milzīga summa, 
tādējādi arī nostiprinājās pārlie-
cību par savu ideju. 

Biznesa ideju konkursā sa-
ņemto grantu izmantojām pa-
matlīdzekļu iegādei – tika iegā-
dāta CNC frēzmašīna, kas ļauj 
precīzi izveidot mazākas detaļas. 

Kāda ir uzņēmuma  
pieredze, izmantojot  
uzņēmēju sadarbības  
projektā sniegto  
finansējumu? 

Pozitīva. Abas reizes to esam 
īstenojušas kopā ar diviem lie-
liskiem Madonas novada uzņē-
mumiem – SIA “Melma”, kuru 
pārstāv kastu meistare Madara 
Meldere un SIA “Lat Angus”, 
kuru prezentē maestro gaļas lau-
ciņā – Ieva Galiņa. Pirmajā gadā 
šo grantu izmantoju fotosesijai, 
kur jau ilgākā laika periodā sa-
darbojamies ar burvīgo Sandiju 
Veikšu, kas arī ir madoniete. Sa-
vukārt otrā gada grantu izman-
tojam – iegādājoties kartona 
iepakojumu sūtīšanai no SIA 
“Melma”. Tāds pamatīgs sieviešu 

– madoniešu – uzņēmēju – sa-
darbības projekts.

Vai piesaistīt pašvaldības 
finansējumu abos grantu 
konkursos bija viegli? 

Pieteikšanās process pašval-
dības finansējuma iegūšanai ir 
ļoti atvieglots un vienkāršots. 
Īpaši, ja jau ir izmantots grants 
“Madona var labāk”, visa nepie-
ciešamā informācija jau ir aiz-
pildīta un papildus gatavoties 
nevajag. Turklāt, ja ir kādas ne-
skaidrības, uz tām visām ērti var 
atrast informāciju vai sazināties 
ar atbildīgajiem speciālistiem. 

Ko ieteiktu citiem  
Madonas novada  
uzņēmējiem, kas uzsāk  

savu uzņēmējdarbību? 

Nebaidīties mēģināt – kas 
neriskē, to neģipsē (smejot). Bet 
tik tiešām – pamēģināt sevi šajā 
lauciņā. Madonas novadā eso-
šie atbalsta instrumenti ir tik 
daudzveidīgi un tik viegli pie-
ejami, ka ir grēks tos neizman-
tot. Mums ir pieejams Lauku At-
balsta dienesta finansējums, uz 
vietas pašiem ir savs inkubators 
ar iedvesmojošiem un motivējo-
šiem darbiniekiem, kā arī mums 
ir milzīgas atbalsta iespējas no 
pašvaldības tieši uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai, kas citos nova-
dos nav tik plašas.

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas speciālisti

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.
Turpmākajos “Madonas Novada Vēstneša” numuros stāstīsim par Madonas 
novada sniegto atbalstu un uzņēmumiem, kas to jau ir izmantojuši. Iepazīstot 
to pieredzi, iespējams arī tu atklāsi sevī uzņēmēju un pieņemsi drosmīgu 
lēmumu uzsākt uzņēmējdarbību. Pirmais pieredzes stāsts – SIA “H&L”. 

Par uzņēmumu SIA H&L
Dibināts 2019. gadā. Atrodas Madonas novadā. Ražo funkcionālas  
bērnu dizaina mēbeles ar zīmolu “rūme”.

Zīmols “rūme” piedāvā ilgtspējīgas, augstas kvalitātes bērnu mēbeles, 
kas “aug” līdzi bērnam un kalpos vairākām paaudzēm. Produktus 
raksturo funkcionalitāte, praktiskums un ērtība skandināvu dizainam 
raksturīgās iezīmēs. “Rūme” tic, ka katram bērnam ir vajadzīga sava 
telpa, un tai ir jābūt saderīgai ar kopējo interjeru ģimenes labsajūtai. 
“Rūme” prioritāte ir bērna vecumam atbilstošas un drošas vides izveide, 
stiprinot bērna iztēli, radošumu, attīstību un patstāvību.

Uzņēmumu vada Lelde Cepīte.

Pastāstiet nedaudz vairāk  
par uzņēmumu - kāpēc  
sākāt darboties?  
Kas jūs motivēja šāda veida 
uzņēmējdarbībai? 

Lelde Cepīte: – Uzņēmēj-
darbības ideja radās pavisam 
nejauši, bet tajā pat laikā pašsa-
protami. Kļūstot par jaunajiem 
vecākiem, mums nākas saskar-
ties ar vairākām problēmām, ku-
rām cenšamies atrast risināju-
mus. Viena no tām bija mantu 
novietošanas organizēšana, un 
bērnam atbilstošas vides iekār-
tošana kopējā telpā. Jeb mana 
vēlēšanās bija kvalitatīvas bēr-
niem drošas vietas izveide, kur 
attīstīties un augt caur spēli un 
darbību. Tad nu radās ideja par 
bērnu stūrīti – un tā jau arī ideja 
par rūmi. Sākot ar maziem sīku-
miem bērniem, kas tapa, slīpējot 
virtuvē, līdz bērnu mēbelēm, ku-
ras rūmējas arī dažviet Amerikā. 
Izklausās ļoti vienkārši, taču tas 
viss, protams, bija daudz sarež-
ģītāk un komplicētāk. Bet gal-
venie faktori laikam bija būšana 
tepat Madonā, attiecīgais mo-
ments, atbalsta cilvēki un laiks. 

Kādus Madonas  
novada piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim esat 
izmantojusi? 

Izmantoti ir gandrīz visi pie-
ejamie. No Madonas novada 
pašvaldības sniegtajiem atbal-
sta instrumentiem esam izman-
tojuši biznesa ideju konkursa 
“Madona var labāk!” grantu fi-
nansējumu, kā arī uzņēmēju 
sadarbības projektu konkursa 
finansējumu. Līdztekus tam 
esam izmantojuši Madonas no-
vada fonda organizēto LEADER 
projektu finansējumu, kā arī 
esam Madonas biznesa inkuba-
tora klienti. 

Kā “Madona var labāk!” 
atbalsts ir sekmējis 

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

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2022
KONKURSA PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI:

29.04.2022. plkst. 16.00
30.06.2022. plkst. 16.00
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 īstenošanai – 6 mēneši

GRANTU KONKURSS   
“SERTIFIKĀCIJAS  
UN STANDARTU  
IEVIEŠANA UZŅĒMUMĀ”

Max grants – 1000 EUR
Projekta īstenošanai – 12 mēneši

Vairāk info – www.businessmadona.lv

Uzņēmuma publicitātes foto
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Madonas novada pašvaldības  
2022. gada budžets

2022 / BUDŽETA IEŅĒMUMI  EUR

Iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis

15 548 852

Nekustamā 
īpašuma nodoklis

1 629 599

Budžeta iestāžu ieņēmumi

      1 981 006

Azartspēļu nodoklis 

5 000

Pašvaldību budžeta 
transferti

388 500

Valsts budžeta 
transferti

20 061 121

39 614 078 EUR

39%

5%1%

51%
4%

2022 / BUDŽETA IZDEVUMI EUR

Vispārējie valdības dienesti

3 751 662 Ekonomiskā darbība  
un pārējie izdevumi 

879 696

Teritoriju 
un mājokļu 
apsaimniekošana, 
vides aizsardzība 

7 922 102

Atpūta, kultūra, 
reliģija, sports

3 320 864
Izglītība

19 373 335

Sociālā 
aizsardzība

7 632 112

42 879 771 EUR

18% 9%
2%

18%

8%
45%

APSTIPRINĀTAIS FINANSĒJUMS PROJEKTU ĪSTENOŠANAI 2022. gadā

 � A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas 
energoefektivitātes pasākumu paaugstināšana – 
1 093 913 EUR, t.sk. valsts finansējums 73 510 EUR, 
Valsts kases aizdevums 562 116 EUR;

 � Vispārējās mācību vides uzlabošana  
Madonas novadā – 2 566 162 EUR,  
t.sk. valsts finansējums 2 067 362 EUR,  
Valsts kases aizdevums 478 226 EUR; 

 � Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un 
uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas 
novadā – 1 068 507 EUR, t.sk., valsts finansējums 
904 819 EUR, Valsts kases aizdevums 111 819 EUR;

 � Autoceļa Biksēre – Sarkaņu pagastmāja Sarkaņu 
pagastā, Madonas novadā atjaunošana –  
147 436 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 119 239 EUR;

 � Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā – 197 830 EUR, 
t.sk. Valsts kases aizdevums 168 156 EUR.

IZGLĪTĪBA

TERITORIJU APSAIMNIE KOŠANA, UZŅĒMĒJDARBĪBA

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

 � Pakalpojumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Madonas 
novadā – 1 127 115 EUR, t.sk. valsts finansējums 
760 002 EUR, Valsts kases aizdevums 277 680 EUR;

48,53 %

27,14 %

17,06 %

8 093 652 EUR

ATPŪTA, KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS

7,27 %

 � Sporta laukuma izbūves un labiekārtošanas darbi  
pie Cesvaines vidusskolas – 425 073 EUR,  
t.sk. Valsts kases aizdevums 382 566 EUR;

 � Pasta ēkas pārbūve par bibliotēku “Piesaules”, 
Dzelzavas pagasts – 3 509 EUR;

 � Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmsskolas 
izglītības iestādes ēku, Blaumaņa ielā 19,  
Madonā – 204 087 EUR,  
t.sk. Valsts kases aizdevums 161 025 EUR; 

 � Mūzikas skolas ēkas pārbūve, Blaumaņa ielā 16, 
Madonā būvprojekta izstrāde – 63 553 EUR.

 � Rūpniecības ielas Madonā atjaunošana un 
būvuzraudzība – 652 515 EUR, t.sk. valsts finansējums 
429 389 EUR, Valsts kases aizdevums  – 194 023 EUR;

 � Publisko ceļu izbūve uz uzņēmumiem  
Bērzaunes pagastā – 1 546 EUR;

 � Strūves ģeodēziskā loka punkta “Sestukalns” publiskās 
infrastruktūras izbūve un virtuālā skatu torņa izveide – 
50 200 EUR, t.sk. valsts finansējums 45 000 EUR;

 � Optiskā tīkla paplašināšana Madonas novadā –  
78 700 EUR;

 � Sociālās aprūpes centra vienkāršotā atjaunošana 
“Ošupes pamatskola”, Ošupes pagasts, Madonas 
novads – 253 939 EUR, t.sk. Valsts kases aizdevums 
190 454 EUR.

 � Zaļā tūrisma ceļu attīstība, izveidojot vienotu ilgtspējīgu 
attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” – 
 10 387 EUR, t.sk. valsts finansējums 9 867 eur.

 � Kultūras un vēsturiskā mantojuma saglabāšana un 
veicināšana Cesvaines pilī 149 180 EUR –  
Valsts kases aizdevums.
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Madonas novada pašvaldības 
dome šī gada janvārī 
apstiprināja Madonas 
novada pašvaldības 2022. 
gada budžetu. Novada 
pamatbudžets 2022. gadam 
ieņēmumos ir apstiprināts 
39 614 078 eiro, bet 
izdevumos – 42 879 771 eiro. 
Salīdzinot ar 2021. gada 
sākumu, plānotie ieņēmumi 
pieauguši par 4 906 889 
eiro, bet izdevumi pieauguši 
par 4 821 323 eiro. Naudas 
līdzekļu un noguldījumu 
atlikums gada sākumā ir 
6 179 451 eiro, kas ir par  
3 263 065 eiro mazāk nekā 
2021. gada sākumā. 

Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta izstrāde ilga 
vairāk nekā pusgadu. Jau ierasti 
gan valsts gan pašvaldību budže-
tus raksturo dažādi apzīmējumi. 
Ņemto vērā 2021. gada centrālos 
notikumus, 2022. gada budžetu 
var raksturot kā strukturālo pār-
maiņu un sociālā atbalsta bu-
džetu.

“Strukturālo pārmaiņu”, jo 
izveidots jauns novads ar jau-
nām iestādēm, pārvalžu apvienī-
bām, centralizētu grāmatvedību 
u.c. pārmaiņām, ko nesusi re-
forma. Un jaunais budžets atspo-
guļo visas šīs būtiskās izmaiņas, 
kas notikušas novada pārvaldī-
bas sistēmā. Novada teritorijas 
paplašināšanās nenoliedzami 
deva jaunus izaicinājumus, jo 
neizbēgami teritorijās, kuras ie-
kļāvās jaunveidotajā Madonas 
novadā, līdzšinējā prakse bija at-
šķirīga, un to visu salāgot nebija 
vienkāršs uzdevums. Šis darbs 
vēl nav noslēdzies, jo ir jomas, 
kur pakalpojumu apjoms un sa-
turs būs vēl jāpilnveido.

“Sociālā atbalsta”, jo tieši so-
ciālā atbalsta mehānismu sadaļā 
vērojams lielākais fi nansējuma 
pieaugums. Ja par pašu budžetu 
mēs varam teikt, ka tas nav pa-
lielinājies, tad sociālā joma ir tā, 
kur šis palielinājums ir būtiski 
jūtams. 

Sociālā atbalsta izdevumu 
pieaugums ir saistīts ar mājokļa 
pabalsta palielināšanu. Tas būs 
nepieciešams arvien lielākam 
skaitam iedzīvotāju un ar šo pa-
balstu kaut daļēji centīsimies 
kompensēt elektrības un citu 
pakalpojumu cenu kāpumu. Pa-
gaidām grūti prognozēt, kādus 
vēl izaicinājumus mums nesīs 
2022. gads, tādēļ sociālā atbal-
sta pasākumu kopums būs tas 
instruments, ar ko centīsimies 
iedzīvotājiem pēc iespējas vai-
rāk palīdzēt. Jāpiebilst, ka soci-
ālo pabalstu sistēma, kas ietver 
arī bezmaksas ēdināšanu pirms-
skolā un skolā,  ir izlīdzināta visā 
novadā, pielīdzinot to lielākajai 
summai. No tā lielākie ieguvēji ir 
Ērgļu, Lubānas un Cesvaines ap-
vienību iedzīvotāji.

Dzīvojam ļoti sarežģītā laikā, 
kas liedz droši prognozēt nā-
kotni, tādēļ būtiski veidot da-
žādus “drošības spilvenus”. Arī 
pašvaldības budžetā tādi ir plā-
noti. Piemēram 1,6 miljoni eiro 
esam atstājuši kā nesadalītos lī-

dzekļus, kas būs pašvaldības rī-
cībā dažādu situāciju risināšanai 
– vai tas būtu sociāls atbalsts no-
vada iedzīvotājiem vai papildu fi -
nansējums kādam jau ieplānota-
jam projektam. 

Kā jau minēju, budžets vei-
dots piesardzīgi, taču tajā ie-
kļauts fi nansējums visām bū-
tiskākajām jomām, tajā skaitā 
sporta un tūrisma aktivitātēm, 
kultūras pasākumiem, uzņēmēj-
darbības atbalstam, jauniešu no-
darbinātībai u.c. 

Atšķirībā no iepriekšējiem ga-
diem, pamatbudžetā ietverta arī 
investīciju sadaļa. Kopumā in-
vestīciju projektiem plānoti ap-
tuveni 8 miljoni eiro – gan paš-
valdības, gan valsts, gan ES fondu 
fi nansējums. Kā nozīmīgākos 
varu minēt Madonas pilsētas vi-
dusskolas 5. kārtas izbūvi, Cesvai-
nes vidusskolas stadiona būvnie-
cību, Madonas pilsētas apvedceļa 
pārbūvi, Ļaudonas vidusskolas 
energoefektivitātes projekta rea-
lizēšanu, industriālās zonas un 
biznesa attīstības centra būvnie-
cības noslēgumu. Tie ir tikai daži 
no projektiem, kurus šogad iece-
rēts pilnībā vai daļēji īstenot. 

Kaut arī viens no vadmotī-
viem, plānojot jauno novada bu-
džetu, bija piesardzība, 2022. 
gads budžeta un pašvaldības ie-
cerēto aktivitāšu ziņā vienlaikus  
ir uzlūkojams arī ar optimismu. 
Martā iesniegsim vairākus aug-
stas gatavības investīciju projek-
tus valsts mērķdotācijai (vienai 
pašvaldībai projektu īstenošanai 
pieejami līdz 2 miljoniem eiro). 
Tie ir projekti, kas saistīti ar at-
balstu uzņēmējdarbības vai pa-
kalpojumu infrastruktūras at-
tīstībai, uzlabojot pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību iedzīvo-
tājiem. Šis būs konkurss, kurā ar 
saviem projektiem sacentīsies 
Latvijas pašvaldības.

Atsevišķu projektu īsteno-
šanai centīsimies iegūt kredītu, 
tostarp aizņēmumu 1 000 000 
eiro apmērā pašvaldības noteik-
tam prioritāram investīciju pro-
jektam, kas atbilst pašvaldības 
attīstības programmas investī-
ciju plānam. Vienlaikus aktīvi 
strādājam pie Eiropas struktūr-
fondu fi nansējuma piesaistes 
projektiem, kas saistīti ar ēku 
siltināšanu un ielu apgaismo-
jumu.  

Labā ziņa ir arī tā, ka gada 
sākumā vērojama pozitīva ten-
dence saistībā ar iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa iekasēšanu. Ja 
tā saglabāsies, gada beigās va-
ram cerēt uz  budžeta  pārpildi, 
kas ļaus vairāk līdzekļu veltīt to 
aktivitāšu īstenošanai, kurām fi -
nansējums budžetā netika ieplā-
nots. Protams, gads vēl ir garš un 
situācija var strauji mainīties, jo 
īpaši saskaroties ar jauniem izai-
cinājumus, taču piesardzīgs op-
timisms saglabājas. 

Detalizēts budžeta izklāsts

Madonas novada pašval-
dības budžets izstrādāts sa-
skaņā ar spēkā esošo likumdo-
šanu  par budžetu un fi nanšu 

vadību, likumu “Par pašvaldību 
budžetiem”, likumu “Par paš-
valdībām”, MK noteikumiem, 
kas izdoti saskaņā ar šiem liku-
miem.

Budžeta veidošanas principi 
ir saglabājušies nemainīgi – no 
budžeta tiek fi nansēta iestāde, 
aktivitāte, projekts. Katrai ies-
tādei, atbilstoši apstiprinātajam 
amatu vienību sarakstam, aprē-
ķināts darba algas fonds, pare-
dzēti līdzekļi izdevumu segšanai 
par apkuri, elektrību, ūdeni un 
kanalizāciju, skolēnu pārvadā-
jumiem, degvielas iegādei, pro-
duktu iegādei skolēnu un PII au-
dzēkņu ēdināšanai, 1.–4. klašu 
skolēnu ēdināšanai, atkritumu 
izvešanai un utilizēšanai. 

Papildus valsts fi nansēju-
mam, pašvaldība ir ieplānojusi 
trūkstošo fi nansējumu peda-
gogu atalgojumiem  gan mūzi-
kas, mākslas skolu, Bērnu un jau-
natnes sporta skolas, Bērnu un 
jauniešu centra pedagogu atal-
gojumam, gan vispārizglītojošo 

skolu pedagogiem, kopā gadam – 
2 540 619 eiro.

 Visiem skolēniem no 1. līdz 
12. klasei paredzētas brīvpusdie-
nas (0,81 eiro dienā 5.–12. klašu 
skolēniem no pašvaldības bu-
džeta produktu iegādei, pirma-
jiem pieciem mēnešiem 126 511 
eiro, 1.–4. klašu skolēnu ēdinā-
šanai pusi fi nansējuma piešķir 
valsts – 72 727 eiro un pusi paš-
valdība  – 72 727 eiro).

Plānots fi nansējums pašval-
dības pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņu ēdināšanai pro-
duktu iegādei 1,32 eiro par vienu 
apmeklējuma dienu vai 1,57 eiro 
par vienu diennakti. Pirmajiem 8 
mēnešiem PII audzēkņu ēdinā-
šanai paredzēti 229 137 eiro. 

Skolu un pirmskolas izglītī-
bas iestāžu audzēkņu ēdināšanai 
budžetā ir noteikta arī rezerve 
229 537 eiro apmērā, kas plānota 
ēdināšanas izdevumiem sākot no 
septembra (gada pēdējiem 4 mē-
nešiem).

MADONAS NOVADA 
2022. GADA BUDŽETA 

PRIORITĀTES

05
Finanšu rezerve 
iespējamam 
energoresursu cenu 
kāpumam un citiem 
neparedzētiem 
gadījumiem

04
Jaunizveidotā 
novada struktūras un 
iestāžu fi nansēšana 
(vienlīdzīga to 
funkciju un darbības 
nodrošināšana, )

03
ES struktūrfondu un 
citu ārējo fi nanšu 
avotu piesaiste 
infrastruktūras 
projektiem

02
Izglītības nozares 
stiprināšana 
(bezmaksas ēdināšanas 
nodrošināšana skolas 
un pirmsskolas izglītības 
iestādēs)

01
Uzlabojumi sociālajā 
aizsardzībā (sociālo 
pakalpojumu 
dažādošana un 
apjoma palielināšana)

Līdzīgi kā citus gadus, pašval-
dība ieplānoja skolēnu braucienu 
uz izglītības iestādēm izdevumu 
segšanu. Šogad tie ir 233 259 
eiro. 

Saistībā ar COVID-19 šogad 
pašvaldība paredzējusi līdzekļus 
108 694 eiro apmērā izdevumu 
segšanai, kas radušies saistībā ar 
valstī izveidojušos situāciju CO-
VID-19 dēļ.

Ieņēmumi

Pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumus veido nodokļu ie-
ņēmumi – iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekustamā īpašuma 
nodoklis, azartspēļu nodoklis; 
nenodokļu ieņēmumi – valsts 
un pašvaldību nodevas, ieņē-
mumi no depozītiem un kontu 
atlikumiem un citi nenodokļu ie-
ņēmumi; transfertu ieņēmumi
(maksājumi) no valsts un pašval-
dību budžetiem un budžeta ies-
tāžu ieņēmumi.

Nodokļu ieņēmumi

Ieņēmumi no nodokļiem ko-
pumā plānoti 17 183 451 eiro jeb 
43,38% no ieņēmumu kopap-
joma. 

Ieņēmumi no iedzīvotā ju ie-
nākuma nodokļa plānoti 15 548 852 
eiro. Salīdzinot ar pagājušā gada 
sākumu, tie ir palielinājušies par 
1 663 984 eiro. Plānotie ieņēmumi 
no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
2022. gadā ir 39,25% no ieņē-
mumu kopapjoma.

Ieņēmumi no nekustamā īpa-
šuma nodokļa plānoti 1 629 599 
eiro jeb par 13 688 eiro mazāk kā 
2021. gada sākotnējais plāns.

Ieņēmumi no azartspēļu no-
dokļa 2022. gadā plānoti 5 000 
eiro apmērā jeb par 31 000 eiro 
mazāk nekā 2021. gada sākumā. 
Tas saistīts ar valsts ieviestajiem 
drošības pasākumiem COVID-19 
infekcijas samazināšanai.

Nenodokļu ieņēmumi

2022. gada Madonas novada 
budžetā nenodokļu ieņēmumus 
plānots iekasēt 59 127 eiro ap-
mērā, tajā skaitā, valsts un paš-
valdību nodevas 33 511 eiro, 
procentu ieņēmumus par kontu 
atlikumiem 1 536 eiro, pārē-
jos nenodokļu ieņēmumus 6 764 
eiro, ieņēmumus no īpašuma 
pārdošanas 17 316 eiro.

Budžeta iestāžu ieņēmumi

Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 
ieņēmumi no sniegtajiem mak-
sas pakalpojumiem, telpu no-
mas, maksas par komunālajiem 
pakalpojumiem un citi pašu ie-
ņēmumi. Tie plānoti 1 921 879 
eiro apmērā jeb 4,85% no ieņē-
mumu kopapjoma.

Transfertu ieņēmumi

Pašvaldības ieņēmumu struk-
tūrā liels īpatsvars ir no valsts 
budžeta un citu pašvaldību bu-
džetiem saņemtajiem maksāju-
miem (transfertu ieņēmumiem), 
tie plānoti 20 449 621 eiro jeb 
51,62% no ieņēmumu kopap-
joma. 

Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžets
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Lai pašvaldībām radītu līdz-
vērtīgas iespējas ar likumu no-
teikto funkciju izpildei, ņemot 
vērā pašvaldību sociālekono-
miskās atšķirības, notiek pašval-
dību finanšu izlīdzināšana. Paš-
valdību finanšu izlīdzināšanas  
sistēma paredz pašvaldību fi-
nanšu atšķirību daļēju izlīdzi-
nāšanu, lai veicinātu pašvaldību 
iniciatīvu un patstāvību savu fi-
nanšu resursu veidošanā un no-
drošinātu finansiālās darbības 
aizsardzību. Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanu veic ar Pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda 
(PFIF) starpniecību. Madonas no-
vada pašvaldība 2022. gadā sa-
ņems dotāciju no PFIF 7 341 179 
eiro.

Ieņēmumi no valsts budžeta 
mērķdotācijām izglītībā plānoti:

 � Dzelzavas internātpamat-
skolai 532 904 eiro pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligā-
tajām iemaksām, kā arī internāt-
pamatskolas uzturēšanas izmak-
sām;

 � Pamatizglītības, vispārējās 
vidējās izglītības daļējai pedago-
gu darba samaksai un valsts soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām  3 253 860 eiro;

 � Interešu izglītības prog-
rammu daļējai pedagogu darba 
samaksai un valsts sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām 171 919 eiro;

 � Bērnu no 5 gadu vecuma 
izglītošanā 567 645 eiro apmērā 
pirmskolas izglītības pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai un 
sociālajām iemaksām.

Mērķdotācijas pedagogu 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām, saskaņā ar likuma “Par 
valsts budžetu” pielikumiem ie-
plānotas laika periodam no 2022. 

gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. 
augustam.

Plānots, ka pašvaldība 2022. 
gadā saņems mērķdotāciju asis-
tentu pakalpojumiem 360 000 
eiro, mērķdotāciju literatūras/
mācību līdzekļu iegādei 61 087 
eiro. 

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgtajiem līgumiem ar Latvi-
jas Nacionālo kultūras centru 
par profesionālās ievirzes mū-
zikas/mākslas/dejas izglītības 
programmu finansēšanu, minis-
trija 2022. gadam piešķir  valsts 
budžeta pieejamo finansējumu 
476 279 eiro pedagogu darba sa-
maksai un valsts sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 
mākslas un mūzikas programmai.

Saskaņā ar pašvaldības no-
slēgto līgumu ar Izglītības un zi-
nātnes ministriju, ministrija pie-
šķir pašvaldībai no valsts budžeta 
līdzekļus par kopējo summu 
270 717 eiro, lai nodrošinātu pro-
fesionālās ievirzes sporta izglītī-
bas programmu īstenošanu 2022. 
gadā.

Ieņēmumi pašvaldības bu-
džetā no citām pašvaldībām iz-
glītības funkciju nodrošināšanai 
plānoti 388 500 eiro.

Pašvaldība ir noslēgusi lī-
gumu ar Nodarbinātības valsts 
aģentūru par aktīvā nodarbinā-
tības pasākuma “Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanu, 
kam tiks saņemts finansējums 
190 800 eiro.

1.–4. klases skolēnu ēdināša-
nai pirmajiem 5 mēnešiem plā-
nots saņemt no valsts budžeta 
72 727 eiro.

Pašvaldība 2022. gadā sa-
ņems valsts mērķdotāciju pašval-
dību autoceļu (ielu) uzturēšanai 
1 424 755 eiro.

2022. gadā pašvaldība plāno 
saņemt 4 289 949 eiro lielu valsts 

mērķdotāciju dažādu ES finan-
sētu projektu īstenošanai.

Pamatbudžeta  
ieņēmumu izmaiņas, 
salīdzinot ar  
2021. gada sākumu

Palielinājušies prognozētie 
ieņēmumi no:

 � iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa par 1 663 984 eiro;

 � ieņēmumiem no maksas 
pakalpojumiem par 96 690 eiro;

 � mērķdotācijām no valsts 
budžeta par 5 198 480 eiro;

 � samazinājušies plānotie 
ieņēmumi no 

 � nekustamā īpašuma 
nodokļa par 13 688 eiro;

 � dotācija no pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fonda par 
1 055 879 eiro;

 � azartspēļu nodokļa par 
31 000 eiro;

 � transfertiem no citām 
pašvaldībām par 901 400 eiro;

 � nenodokļu ieņēmumiem 
par 39 103 eiro;

Izdevumi

Izpildvaras funkciju nodro-
šināšanai plānots finansējums 
3 751 662 eiro apmērā, tajā skaitā 
pašvaldības iepriekšējos gados 
saņemto un kārtējā gadā plānoto 
aizņēmumu procentu nomaksa 
44 559 eiro, kredītu apkalpošanas 
maksu samaksai 49 703 eiro. Aiz-
ņēmumi nepieciešami ES struk-
tūrfondu projektu realizācijai.

Sabiedriskai kārtībai un dro-
šībai paredzēts finansējums 
16 600 eiro apmērā. Ekonomis-
kajai darbībai paredzēts finansē-
jums 570 769 eiro apmērā.  Šajos 
izdevumos ietilpst finansējums 
vispārējiem nodarbinātības pa-
sākumiem, lauksaimniecībai, tū-
rismam. Lai  atbalstītu nodarbi-

nātības līmeņa paaugstināšanos 
un nodrošinātu bezdarbnieku ie-
saisti algotajos pagaidu sabied-
riskajos darbos,  noslēgts līgums 
ar Nodarbinātības Valsts aģen-
tūru par algotu pagaidu sabied-
risko darbu vietu izveidi un finan-
sējuma piesaisti.

Pašvaldības teritoriju un mā-
jokļu apsaimniekošanai pare-
dzēts finansējums 7 922 102 eiro 
apmērā. Šo izdevumu īpatsvars 
pašvaldības budžetā ir 18,47%. 
Šajos izdevumos ietilpst  finansē-
jums mājokļu attīstībai, teritoriju 
attīstībai un apsaimniekošanai, 
ūdensapgādei, ceļu uzturēšanai, 
investīciju projektu īstenošanai. 

Veselībai paredzēti 292 327 
eiro. Galvenokārt līdzekļi pare-
dzēti ambulatoro ārstniecības 
iestāžu darbībai.

Atpūtai un kultūrai pare-
dzēti 3 320 864 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā  ir 
7,74%. Līdzekļi paredzēti kultū-
ras  un sporta pasākumu orga-
nizēšanai, bibliotēku, muzeju, 
kultūras namu darbības nodroši-
nāšanai.

Izglītībai paredzēti 19 373 335 
eiro. Šo izdevumu īpatsvars paš-
valdības budžetā ir 45,18%. Lī-
dzekļi paredzēti pirmsskolas 
izglītības iestāžu, vispārējās iz-
glītības iestāžu, mūzikas un  
mākslas skolu, bērnu un jau-
natnes sporta skolas, bērnu un 
jauniešu centra darbības no-
drošināšanai, dažādu izglītības 
pasākumu organizēšanai, sko-
lēnu pārvadājumiem, ēdināša-
nai. Šajā summā ietilps arī rezer-
ves izglītības iestāžu pedagogu 
atalgojumiem no septembra 
līdz decembrim, kā arī līdzekļi 
pirmsskolas izglītības iestāžu au-
dzēkņu un vispārējo skolu sko-
lēnu ēdināšanai otrajā pusgadā. 
Šeit paredzēti arī daži izglītības 

investīciju projekti.  
Sociālai aizsardzībai pare-

dzēti 7 632 112 eiro. Šo izdevumu 
īpatsvars pašvaldības budžetā ir 
17,80%. Tajā skaitā 1 332 187 eiro 
ir sociālajiem pabalstiem pare-
dzētie līdzekļi.  

Finansēšanai (aizdevumu pa-
matsummu atmaksai) 2022. gadā 
ir paredzēti 2 242 928 eiro. Plā-
nots arī saņemt aizņēmumus 
2 794 484 eiro apmērā.

48,72% no kopējiem pamat-
budžeta izdevumiem (20 891 605 
eiro) paredzēts izlietot atalgoju-
mam un darba devēja valsts so-
ciālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām (ieskaitot rezervi 
pedagogu atalgojumiem no sep-
tembra), 3 293 354 eiro paredzēts 
izlietot komunālo pakalpojumu 
apmaksai, degvielas un kurināmā 
iegādei, 1 197 866 eiro no paš-
valdības budžeta līdzekļiem pa-
redzēti produktu iegādei 1.–12. 
klašu skolēnu un pirmsskolas iz-
glītības iestāžu audzēkņu ēdinā-
šanai (ieskaitot rezervi 2. pusga-
dam) un pansionātu iemītnieku 
ēdināšanai, 233 359 eiro pare-
dzēti skolēnu pārvadājumiem. 
Ceļu un ielu uzturēšanai pare-
dzēti 1 424 755 eiro.

Ņemot vērā esošo situāciju 
valstī, kas saistīta ar COVID-19 
pandēmiju, pašvaldība sniedz pa-
līdzību krīzes situācijā nonāku-
šajiem iedzīvotājiem. Madonas 
novada pašvaldības Sociālais die-
nests piešķir pabalstus ģimenēm 
(personām), ja saistībā ar ārkār-
tas situāciju tām ir iestājušies aps-
tākļi, kurā tās saviem spēkiem ne-
spēj pārvarēt ārkārtas situācijas 
radītās sekas.

AGRIS LUNGEVIČS,
Madonas novada pašvaldības

domes priekšsēdētājs

Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
apkopota informācija par 
laika periodu no 2009. līdz 
2021. gadam. 

Informāciju sagatavoja 
VINETA LAMBERTE,

Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 

vadītāja

Dzimtsaraksti starp divām pašvaldību reformām

28139 27878 27601 27664 27228 26654 26766 26037 25385 24962 24019 23585 23182

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

IEDZĪVOTĀJU SKAITS MADONAS NOVADĀ

POPULĀRĀKIE BĒRNU VĀRDI

Roberts, Gustavs,  
Kristaps, Alise,  
Evelīna, Laura

Kristers, Emīls,  
Markus, Evelīna,  
Ieva, Keita

Gustavs, Daniels,  
Jānis, Viktorija,  
Alise, Elizabete

Markus, Adrians,  
Emīlija, Elīna

Roberts, Emīls,  
Markuss, Karlīna,  
Amanda, Anete

Gustavs, Jānis, 
Kārlis, Evelīna,  
Keita, Marta

Roberts, Gustavs,  
Estere, Evelīna, 
Elizabete

Jānis, Artūrs,  
Emīls, Marta,  
Evelīna, Gabriela

Ernests, Adrians,  
Emīlija, Estere,  
Marta

Reinis, Everts,  
Roberts, Emīlija,  
Dārta, Justīne

Artūrs, Kārlis  
Tomass, Keita,  
Sofija

Gustavs, Adrians,  
Ralfs, Alise,  
Marta

13 gadu laikā vidējais mūža 
ilgums Madonas novada 

iedzīvotājiem palielinājies  
par 5,4 gadiem vīriešiem  

un par 3,6 gadiem sievietēm. 

VIDĒJAIS MŪŽA  
ILGUMS  

2021. gadā

70,4
gadi

80,6
gadi
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Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras (LIAA) 
biznesa inkubatori izziņo 
2022. gada pavasara 
uzņemšanu un aicina jaunos 
uzņēmējus un biznesa 
ideju autorus pieteikties 
pirmsinkubācijas programmai 
sava reģiona LIAA biznesa 
inkubatorā.

No 2022. gada 1. līdz 21. mar-
tam pieņemam pieteikumus dalī-
bai pirmsinkubācijas programmā 
divpadsmit LIAA biznesa inkuba-
toros visā Latvijā. 

Pirmsinkubācijas (PINK) 
programma ir piemērota gan fi-
ziskām, gan juridiskām perso-
nām, kas vēlas izvērtēt savas 
biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu 
mēnešu garumā programmas da-
lībniekiem būs iespēja saņemt 
visu nepieciešamo savas biznesa 
idejas attīstīšanai – aprīkotas 
darba telpas jeb kopradi, men-
toru un citu uzņēmēju atbalstu, 
seminārus un mācības (ierobežo-
jumu laikā apmācības tiek nodro-
šinātas tiešsaistē), kā arī vērtīgus 
kontaktus un pievienošanos lie-
lākajai jauno uzņēmēju kopienai 
Latvijā.  

Pirms pieteikuma aizpildīša-
nas interesentus aicinām uz klā-
tienes un tiešsaistes konsultā-
cijām sev tuvākajā reģionālajā 
biznesa inkubatorā vai tā atbal-
sta vienībā. Ja esi LIAA Madonas 
biznesa inkubatora teritorijas 

(Madonas, Varakļānu, Gulbenes, 
Alūksnes novads) iedzīvotājs, 
piesakies konsultācijām, rakstot 
madona@liaa.gov.lv vai zvanot 
+371 62400907.

Pieteikumus programmai var  
iesniegt elektroniski, nosūtot 
elektroniski parakstītu pietei-
kumu uz pasts@liaa.gov.lv vai iz-
mantojot portālu www.latvija.lv. 
Pieteikšanās anketa atrodama 
– https://www.liaa.gov.lv/lv/prog-
rammas/biznesa-inkubatori/pie-
teiksanas. 

Pirmsinkubācijas program-
mas dalībnieki apmācību laikā at-
tīsta visdažādākās idejas: augļu 
un dārzeņu pārstrāde, dažādu 
izstrādājumu ražošana no koka, 
tekstila vai māla, bērnu rotaļlietu 
radīšana, kā arī dažādu pakal-
pojumu piedāvāšana klientiem. 
Viena no pagājušā gada idejām 
bija pakalpojuma – vīna degus-
tāciju – piedāvāšana. Šo ideju 
pirmsinkubācijas programmā at-
tīstīja Laura Griščenko, kas da-
lību programmā uzsāka, atro-
doties ārzemēs. Viņa par PINK 
programmā iegūto saka: “Viss 
sākas ar to “īpašo” sajūtu – ja tai 
neklausīsi, tad tā pārvērtīsies par 
“sāpīgo” sajūtu un sāks traucēt.
Tas, ko es gribu pateikt, ka ir jā-
izvēlas starp divām lietām – neko 
nedarīt vai darīt tās īpašās sajūtas 
dēļ. Abos gadījumos būs grūti!

Ļoti vienkāršs piemērs: nav 
viegli saņemties sportot un dzī-
vot veselīgi, kā arī neko nedarīt 

uztraukties par to, ko citi par tevi 
padomās. Īstenībā jau ir tā, ka, 
izņemot tavus tuvākos, tu neesi 
nevienam tik īpašs, lai par tevi 
kāds ilgi domātu un analizētu, cik 
ļoti tu izgāzies vai nē. 

Trešā lieta – ir brīži, kad jutī-
sies fiziski un garīgi noguris, bet 
šis ir nogurums, kas atnes ganda-
rījumu un piepildījuma sajūtu. 

Ja tu izjūti visus šos trīs grū-
tumus, kā arī, protams, vēl daudz 
citus, un tos izdzīvo un pārdzīvo, 
tad tas nozīmē, ka esi uz pareizā 
ceļa un vajag tikai turpināt. Vienā 
brīdī iemācīsies sadzīvot ar šīm 
sajūtām un tās pat izbaudīt, jo, 
kad tām tiek pāri, tad rodas tā 
īpašā sajūta, ko varētu nosaukt 
arī par tauriņu sajūtu vai pat ad-
renalīnu, kas liek turpināt virzī-
ties uz priekšu.  

Pēdējais, manuprāt, svarīgā-
kais punkts ir tas, ka šīm grūtī-
bām nevajag iet cauri vienam. Ir 
svarīgi atrast sev līdzīgi domājo-
šos, kuri arī ir izvēlējušies “darī-
šanu” nevis “nedarīšanu”. 

Biznesa inkubators ir tā vieta, 
kur tev palīdzēs un atbalstīs, tur 
atradīsi cilvēkus, kuriem nebūs 
vienalga, vai tu izgāzies vai nē. 
Tas ir kā privātais treneris, kurš 
tevi pieskata un pasaka, ko tu 
dari pareizi vai nepareizi, ko va-
rētu darīt citādāk, lai tuvotos sa-
viem izvirzītajiem mērķiem. 

Ir tāds Kidlinsa likums: “Ja 
tu vari skaidri uz papīra uzraks-
tīt problēmu, tad tā jau pa pusei 

ir atrisināta.” Ar problēmas defi-
nēšanu un tās daļēju atrisināšanu 
noteikti var palīdzēt biznesa in-
kubatora darbinieki. 

Es jums novēlu veiksmi savu 
biznesa ideju īstenošanā. Ja kāds 
saka, ka tas nav iespējams, tad 
pierādiet, ka ir gan!”

LIAA biznesa inkubatoros 
savu biznesa ideju attīstījuši 2474 
pirmsinkubācijas dalībnieki, no 
kuriem vairāk nekā 50 biznesa 
ideju autori bijuši latvieši, kas 
dzīvo ārvalstīs jeb diasporas pār-
stāvji. Inkubācijas programmā 
šobrīd savu uzņēmumu turpina 
attīstīt 363 jaunie uzņēmēji un 
to komandas, bet 86 inkubācijas 
programmu veiksmīgi noslēguši, 
saņemot atbalstu 4 gadu garumā.

LIAA biznesa inkubatoru 
mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvot-
spējīgu un konkurētspējīgu uz-
ņēmumu izveidi un attīstību. 
LIAA Biznesa inkubatorus fi-
nansē ERAF projekts “Reģionālie 
biznesa inkubatori un Radošo in-
dustriju inkubators”. 

Sazinies ar mums, lai varam 
atbildēt uz Tevi interesējošiem 
jautājumiem. Uz tikšanos!

Papildus informācija: 
LIAA Madonas biznesa 

inkubators 
Blaumaņa iela 3, Madona 

madona@liaa.gov.lv  
Tālrunis: +371 62400907 

inkubatori.magneticlatvia.lv

LIAA 2022. gada pavasara 
uzņemšana biznesa inkubatoros

Viena no pagājušā gada idejām 
bija pakalpojuma – vīna degustā-
ciju – piedāvāšana. Šo ideju pirm-
sinkubācijas programmā attīstīja 
Laura Griščenko.

un sadzīvot ar sliktu fizisko vese-
lību ir grūti. Ir tikai divi varianti 
– abi vienlīdz sarežģīti. Atšķirība 
ir tā, ka sākumā nekā nedarīšana 
šķiet vieglāka, bet pēc tam tā pa-
liek smagāka. Ar darīšanu ir ot-
rādi – uzsākot tā ir grūta, bet pēc 
tam tā paliek vieglāka.

Ja tu izvēlēsies “darīšanu”, 
tad sākumā grūtākais ir nepār-
dzīvot un turpināt iesākto, ja arī 
kaut kas nesanāk, jo tā noteikti 
notiks. Ja šķiet, ka viss uzreiz iz-
dosies, vajag ļoti uzmanīties. 

Otra lieta, kas ir sarežģīti – 

Jau desmito gadu Madonas 
novada pašvaldība vasaras 
mēnešos – no 1. jūnija līdz  
31. augustam – īstenos 
projektu “Jauniešu karjeras 
izvēle un amata prasmju 
apguve”. 

Tā mērķis ir veicināt Mado-
nas novada jauniešu (no 16 līdz 25 
gadiem) nodarbinātību vasaras 
brīvlaikā. Projekta ietvaros paš-
valdība līdzfinansēs 40 darbavie-
tas Madonas novada uzņēmumos. 

Darba devējiem vakantās 
darbavietas pieteikumu pro-
jektam jāiesniedz elektroniski 
no 2022. gada 7. marta līdz 
3. aprīlim (ieskaitot), aizpil-
dot pieteikuma veidlapu: https://
ej.uz/x162 vai noskenējot attēlā 
redzamo QR kodu. 

Jauniešu pieteikšanās va-
saras darbu vakancēm  notiks 
no 2022. gada 12. aprīļa līdz 9. 
maijam.

2022. gada 7. martā plkst. 
15.00 paredzēts tiešsaistes infor-
matīvais seminārs. Pieteikšanās 
semināram, aizpildot elektronisko 
veidlapu: https://ej.uz/qszp vai no-
skenējot attēlā redzamo QR kodu. 

Kontaktinformācija:  
INGA STRAZDIŅA, 

Madonas novada 
Centrālās administrācijas  

Attīstības nodaļas 
vecākā speciāliste jaunatnes 

un ģimenes politikas jomā

Uzņēmēj, piesaki darba vakanci jaunietim!
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Pēc vērienīgiem pārbūves  
un restaurācijas darbiem  
28. janvārī ekspluatācijā tika 
nodots Austrumvidzemes 
kultūras un mākslas centrs 
Cesvaines pils, kas jau 
12. februārī atkal vēra 
savas durvis, lai uzņemtu 
apmeklētājus.

Pārrobežu sadarbības pro-
jekta Nr. LV-RU-002 „Kultū-
ras un vēsturiskā mantojuma 
saglabāšana un veicināšana 
Latvijā un Krievijā” ietvaros 
pilī paveikti nozīmīgi darbi ar 
mērķi atjaunotas kultūrvēstu-
riskās vērtības Cesvainē, Dau-
gavpilī un Pleskavas pilsētā 
Krievijā.

Ir paveikti būtiski darbi, lai 
nodrošinātu pilī ugunsdrošī-
bas un apsardzes signalizāciju, 
kā arī trauksmes izziņošanas 
sistēmu. Nozīmīgs ieguldījums 
pils saglabāšanai un uzturēša-
nai ir centrālapkures sistēmas 
ierīkošana daļai no pils telpām, 
kā arī ir sakārtota kanalizācijas 
un notekūdeņu sistēma.

Cesvaines pils otrajā stāvā 
izbūvēts vestibils ar aprīkotu 
konferenču zāli un telpu pils 
darbiniekiem. No vestibila uz 
bēniņiem uzstādītas jaunas 
koka kāpnes, izgatavotas pēc 
senajām pils fotogrāfijām, ie-
kļaujot atsevišķus elementus, 
kas vēl bija saglabājušies no 
vēsturiskajām kāpnēm.

Projekta ietvaros ir atrisi-
nāts šobrīd tik ļoti aktuālais 
vides pieejamības jautājums, 
kas paredz pils pieejamību cil-
vēkiem ar pārvietošanās grū-
tībām. Šim nolūkam ierīkots 
pacēlājs, kuru ietver jaunas be-
tona kāpnes. Savukārt, pils labā 
spārna pagrabā ir atjaunotas un 
pielāgotas telpas ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanas vaja-
dzībām.

Savu sākotnējo krāšņumu ir 
atguvis viens no pils kamīniem 
lielā torņa Medību telpā. Ka-
mīns ar vēsturiskajiem zaļajiem 
glazētajiem podiņiem pilnībā 
restaurēts, tam ir vēstures pie-
minekļa nozīmes statuss (valsts 
aizsardzības Nr. 4047), kā arī 
vēsturisko veidolu atguvusi arī 

Cesvaines pils vērusi durvis apmeklētājiem

viena no pils āra terasēm, kuru 
šobrīd grezno koka kolonnas, 
kokgriezumi un kapara jumts.

Paralēli projektam pilī ir no-
tikuši arī citi restaurācijas darbi 
– balles zāles griestu plafona 
mākslinieciskās apdares konser-
vācija, ZA stūra griestu māks-
linieciskās apdares glābšanas 

darbi, kā arī pilnībā atjaunotas 
divas konsoles kā noslēdzoši ele-
menti 2. stāva vestibilam pie lie-
lajām koka kāpnēm.

Realizētais projekts noteikti 
dos iespēju paplašināt kultūras 
produktu un pakalpojumu klāstu 
Cesvaines pilī, veicinās kultūras 
pieejamību, kā arī palielinās tū-

risma plūsmu Madonas novadā.
Ņemot vērā valstī noteiktos ie-

robežojumus, Cesvaines pils at-
vēršana notika bez lielām svi-
nībām, tomēr svinīgā gaisotnē. 
Cesvaines pils kolektīvs vēlējās, lai 
šī diena ir svētki pašai pilij, cesvai-
niešiem un ikvienam, kurš sekojis 
līdzi pils atjaunošanas darbiem.

Cesvaines pils atvēršanās 
dienā apmeklētājus priecēja 
akustiskā klaviermūzika, kas ta-
pusi projekta ALPHA-DO L&A 
ietvaros. Skaņdarbi ir tapuši 
Cesvaines pils balles zāles mū-
ziķu telpā uz pils flīģeļa un dod 
iespēju ikvienam pils apmeklē-
tājam jebkurā laikā ieklausīties 
pils mūzikas skaņu vibrācijās.

Vēl pilnīgāku svētku sa-
jūtu palīdzēja rast mākslinieces 
Laimas Bakānes darbu izstāde 
“Balle pilī”. Darbi tapuši autor-
tehnikā, daļa no tiem gatavoti 
tieši izstādei Cesvaines pilī.

Tāpat pils zālēs apskatāmi 
izcilā tekstilmākslinieka Georga 
Barkāna gobelēni no Cesvaines 
pils muzeja krājuma. Ar savu 
neatkārtojamo māksliniecisko 
rokrakstu, kuram raksturīga iz-
smalcinātā kolorīta izjūta, tek-
stila virtuozitātei sabalsojoties 
ar intelektuālām abstrakcijām 
un oriģinālu telpiskās domāša-
nas pārnesumu plaknē, Georgs 
Barkāns ir viens no tiem māks-
liniekiem, kura devums pieder 
pie latviešu tekstilmākslas vir-
sotnēm.

Cesvaines pils šobrīd pieņem 
pieteikumus dažādu pasākumu 
gan privātu, gan korporatīvu, 
organizēšanai un telpu nomai, 
kā arī ir atvērta sadarbībai ar ra-
došo industriju pārstāvjiem iz-
stāžu, koncertu, meistarklašu, 
plenēru un citu radošu darbību 
izpausmēm.

Cesvaines pils būs pieejama 
apmeklētājiem no otrdienas 
līdz piektdienai no plkst. 10.00 
līdz 17.00, bet sestdienās un 
svētdienās no plkst. 10.00 līdz 
16.00. Tuvojoties pavasarim, 
pils darba laiki nedēļas nogalē 
tiks pagarināti, tāpēc iesakām 
sekot līdzi aktuālajai informāci-
jai par Austrumvidzemes kultū-
ras un mākslas centra Cesvaines 
pils darbību.

Šobrīd pils darbojas “zaļajā“ 
līmenī – apmeklētāji tikai ar de-
rīgiem Covid-19 vakcinācijas vai 
pārslimošanas faktu apliecino-
šiem sertifikātiem.

LINDA BAKMANE,
Austrumvidzemes kultūras 
un mākslas centra vadītāja

Šoziem noritēja aktīvs darbs 
pie Madonas novada tūrisma 
portāla www.visitmadona.
lv pārveides. Būtiskākās 
izmaiņas veicināja fakts, ka 
portālam pievienota Ērgļu, 
Cesvaines un Lubānas tūrisma 
objektu un pakalpojumu 
sniedzēju datubāze, līdz ar to 
novada tūrisma piedāvājuma 
informācija ir pieejama 
vienkopus. 

Mājaslapu ergli.lv, cesvaine.lv, 
lubana.lv līdzšinējās tūrisma sa-
daļas ir aizvietotas un lietotājam 
atveras kā visitmadona.lv. Lai sa-
glabātu vietu identitāti, katram 
galamērķim ir izveidots facebook 
konts: VisitErgli, VisitCesvaine, 
VisitMadona, VisitLubana.

Meklējot visitmadona.lv in-
formāciju par atpūtas iespējām, 
lietotājs to var darīt gan pēc te-
matiskām interesēm (apskates 
objekti, slēpošana, aktīvā at-

tures objektu informācija pa-
pildināta ar izziņas faktiem par 
katras vietas vērtībām. Aicinām 
tūrisma vietu saimniekus ak-
tīvi iesaistīties sava informāci-
jas bloka uzturēšanā – informēt 
mūs par jaunumiem, pakalpo-
jumu vai cenu izmaiņām, ie-
sniegt aktuālus foto materiālus.

Paralēli strādājam pie por-
tāla sadaļas “Tūrisma karte” 
rekonstrukcijas. Tas ir digitāls 
interneta karšu pārlūks, kas vei-
dots uz “BalticMaps” karšu pa-
matnes. Kartē būs pieejami visi 
novada tūrisma objekti, lietotājs 
tos varēs atlasīt atbilstoši gala-
mērķim vai interesēm (ēdinā-
šana, apskates vietas, u.c.).  Kā 
jaunums jāmin maršrutu plāno-
šanas rīks (šobrīd izstrādes sta-
dijā), kas katram ceļotājam ļaus 
veidot savām interesēm un ceļo-
šanas veidam (kājām, velo, auto) 
atbilstošus maršrutus. Plānotājs 
loģiskā secībā savienos atlasītos 

objektus, aprēķinās attālumus 
starp tiem un norādīs uz ceļā pa-
vadāmo laiku. 

Šobrīd portālam visitma-
dona.lv ir izveidota latviešu va-
lodas versija, turpinās darbs pie 
angļu un krievu valodu versiju 
sagatavošanas. Paralēli sveš-
valodu satura un karšu pārlūka 
veidošanai tiek veikti portāla 
tehniskie un lietošanas ērtuma 
uzlabojumi. Portālu adminis-
trē Madonas novada pašvaldības 
tūrisma speciālisti. Lai aktuali-
zētu informāciju vai pievienotu 
jaunumus, tūrisma vietu saim-
niekus aicinu sazināties ar tu-
vāko Tūrisma informācijas cen-
tru – Ērgļos, Madonā, Cesvainē 
vai Lubānā. 

Informāciju sagatavoja 
SANITA SOMA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas tūrisma 
darba organizatore

Tūrisma portāla visitmadona.lv pārmaiņas

pūta, ēdināšana, naktsmītnes, 
pirtis, maršruti, ceļveži), gan 
galamērķu principa (Ērgļi, Ma-
dona, Cesvaine, Lubāna). 

Katram novada tūrisma ob-
jektam un pakalpojuma snie-
dzējam ir izveidots atsevišķs 

informācijas bloks, kur vienotā 
redakcijā  pieejama informācija 
par piedāvātajiem pakalpoju-
miem, cenām, atrašanās vietu 
Google Map kartē, kontaktiem 
un vizuālais materiāls ar foto-
grāfijām. Dabas un kultūrvēs-
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Marts nāk ar saulainākām 
dienām un jauniem 
piedāvājumiem no Madonas 
Bērnu un jauniešu centra.

Pavasarīgās noskaņās jau 
februārī Madonas Bērnu un jau-
niešu centrs izsludināja radošo 
darbu konkursu–izstādi “Bū-
ris NEparastais”, aicinot bērnus, 
jauniešus, ģimenes, vispārizglī-
tojošo un profesionālo ieviržu iz-
glītības iestāžu audzēkņus tajā 
iesaistīties. Dalībniekiem 
jāizveido mākslinie-
cisks, košs, oriģināls 
vides objekts, di-
zaina priekšmets – 
putnu būris. Darbs 
veicams brīvi izvē-
lētā tehnikā un ma-
teriālos (domājot par 
būrīša svaru, vēja ie-
tekmi, lietu utt.).  Līdz 1. 
aprīlim mākslas darbi tiks gai-
dīti Madonas BJC, Skolas ielā 8a, 
Madonā. Tos vērtēs profesionāla 
žūrija un sociālās vietnes face-
book lietotāji, nosakot savas sim-
pātijas. Labāko darbu autoriem – 
balvas! Savukārt, no 8. aprīļa visi 
konkursa darbi, kuri atbildīs tē-
mai un noteikumam par piemē-
rotību āra videi, tiks izstādīti Mī-
lestības graviņā pie Madonas BJC. 
Iepazīties ar konkursa nolikumu 
var mūsu mājaslapā – www.bjc.
madona.lv.

Laikam kļūstot siltākam un 
epidemioloģiskajai situācijai dro-
šākai, konkursā aizsākto putnu 
tematiku plānots turpināt arī ak-
tīvajā pēcpusdienā “Gaidot put-
nus”, kas norisināsies 19. marta 
priekšpusdienā pie Madonas 
BJC, Skolas ielā 8a. Tā būs lie-
liska iespēja satikties, uzzināt 
vairāk par mūsu spārnotajiem 
draugiem, izgatavot putnu būrīti, 
piedalīties konkursos, radoša-
jās aktivitātēs un lieliski pavadīt 
laiku kopā ar ģimeni. Būs arī viesi 
– putnu pazinēji. 

Tajā pašā dienā interesentiem 
tiks piedāvāts vēl kāds jaunums. 
Kā svīre guļ lidojuma laikā? Kā-
pēc balodim patīk pilsētā? Kāda 
māja der meža pūcei? Uz šiem un 
daudziem citiem jautājumiem at-
bildes varēs rast, veicot izzinošās 
pastaigas “Laižam putnos!” Mī-
lestības graviņā.  Madonas BJC 
pedagogi sarūpējuši bagātīgu in-
formācijas klāstu. Ne viens vien 
interesants fakts par putniem 
atklāsies pastaigas pieturpunk-
tos.  Pirmsskolas iestāžu un skolu 
klašu grupas, kā arī ģimenes un 
citi interesenti, šo piedāvājumu 
varēs izmantot līdz pat Lieldie-
nām.

Ir lieliski parūpēties par put-
niem, bet jāatceras arī par sevi un 
savu labsajūtu. Pavasara brīvlaikā 
Madonas BJC aicina apmeklēt Ve-
selības nedēļas aktivitātes. Ma-
donas novada Veselības veicinā-
šanas projekta ietvaros, pieejami  
dažādi tematiski pasākumi.

Brīvdienas sāksim 14.  martā 
plkst. 11.00 ar nodarbību “Dros-
 me draudzēties” Jauniešu centrā 
“KUBS”. Tā veltīta Bērnu un jau-
niešu garīgās veselības veicinā-

šanai, veidojot izpratni par emo-
cionālās vardarbības ietekmi uz 
veselību. Ar improvizācijas teātra 
metodēm izskaidrojot, kas ir mo-
bings un kā to mazināt, nodar-
bību vadīs sociālā pedagoģe Dace 
Dzilna.

Otrdien 15. matā plkst. 
11.00–15.00, Mīlestības gravi-
ņas teritorijā visi laipni aicināti 
uz Sportiņdienu “Kustīgs, lus-
tīgs, veselīgs!”. Tās ietvaros plā-
nota draiska izkustēšanās svaigā 

gaisā, konkursi un stafetes. 
Aktīvākajiem  - iespēja 

tikt pie balvām.
Īpašs notikums 

gaidāms trešdien, 
16. martā, plkst. 
11.00, kad Jauniešu 
centrā “KUBS” gaidī-

sim 10–12 gadus ve-
cas meitenes, lai psiholo-

ģes Diānas Feldmanes vadībā 
piedalītos nodarbībā “Cikla šovs 
– mana ķermeņa slepenā koda 
atklāšana”. Tā ir mūsdienīga, 
inovatīva dzimumaudzināšanas 
programma meitenēm par pu-
bertāti, kas pusaudžiem saistošā 
veidā skaidro kā izsargāties no 
pāragru seksuālo attiecību uzsāk-
šanas, neplānotas grūtniecības, 
abortiem, infi cēšanās ar seksuāli 
transmisīvajām slimībām. Uz šo 
nodarbību iepriekš jāpiesakās, 
zvanot – 26442207. 

Savukārt, piektdien, 18. 
martā Veselības nedēļu no-
slēgs psihoemocionālās labsa-
jūtas diena kopā ar suņiem Ma-
donas BJC teritorijā Skolas ielā 
8a. Ja interesē nodarbība trauk-
smes mazināšanai, jaunu, vese-
līgu prasmju apguve dažādu ve-
cumu bērniem, – var pievienoties 
grupām plkst. 14.00 vai plkst. 
15.00. Madonas BJC pedagoģe un 
kanisterapeite Ingūna Tihomi-
rova visus gaidīs kopā suņiem – 
Niku, Martu un Billi.

Pavasaris solās būt rosīgs ne 
tikai Madonas BJC audzēkņiem, 
bet arī pedagogiem. 17. martā 
Madonas novada interešu izglī-
tības pedagogi pulcēsies uz tradi-
cionālo forumu, kas šoreiz veltīts 
tēmai “Pedagoga labjūtības vei-
cināšana un sadarbība mācīšanas 
procesā”. Kā ierasts, plānota da-
līšanās pieredzē un darbošanās 
interešu izglītības jomu darba 
grupās. Pašpilnveidei – lekcija 
“Drosme būt nemiera laikos”, ko 
vadīs psihologs Marks Jermaks. 
Jaunu prasmju apguvei paredzēta 
saturīga līdzdalība tematiskajās 
meistarklasēs.

Piekritīsiet, marts gaidāms 
pasākumiem piesātināts. Priecā-
jamies, ka Madonas BJC 55. ju-
bilejas gads uzsācies saturīgi un 
aizraujoši. Par visām pavasarī-
gajām Madonas BJC aktivitātēm 
vairāk var uzzināt mūsu mājas-
lapā un sociālās vietnes facebook 
profi lā.

Lai saulaini un interesanti arī 
Jums!

Informāciju sagatavoja
INDRA VEIPA,

Madonas BJC jaunatnes 
darbiniece 

Madonas novada pašvaldība 
izsludina pieteikšanos 
jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursam. Iepriekšējos gados 
jaunieši ir izrādījuši lielu 
interesi par šo iniciatīvu 
2019. gada – īstenoti 10 
projekti (līdz 200 eiro katram 
projektam), 2020. gadā – 
īstenoti 6 projekti (līdz 
200 eiro katram projektam) 
un 2021. gadā – īstenoti 
9 projekti (līdz 500 eiro 
vienam projektam). 

Projektu konkursa mērķis ir
atbalstīt jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalību sabiedriskajos proce-
sos Madonas novadā, savu inte-
rešu, ideju realizēšanā un prob-
lēmu risināšanā. Sekmēt jauniešu 
lietderīga brīvā laika pavadīša-
nas un neformālās izglītības po-
pularizēšanu un aktualizēšanu. 
Sniegt iespēju jauniešiem gūt 
pieredzi un prasmes projektu iz-
strādāšanā un realizēšanā. Šogad 
vienam projektam paredzētais fi -
nansējums ir līdz 500 eiro, kopā 
paredzēts atbalstīt 10 projektus. 

Projekta iesniedzējs ir Ma-
donas novada jaunietis vai jau-
niešu grupa vecumā no 13 līdz 
25 gadiem (ieskaitot), ar nosacī-
jumiem: 

�  Ja ir vairāki jaunieši gru-
pā, katram dalībniekam Projek-
ta pieteikumā ar savu parakstu                  
jāapliecina dalība projekta īste-
nošanā;

�  Pretendentam projekts jā-
īsteno kopā ar sadarbības organi-
zāciju – nevalstisku organizāciju 
vai Madonas novada pašvaldības 
iestādi, kura ir projekta fi nansē-
juma saņēmējs. 

2022. gadā fi nanšu līdzekļi 
tiks piešķirti šādiem mērķiem:

�  Aktivitātēm brīvā dabā 
(piemēram, pārgājieni, orientē-
šanas u.c.);

�  Neformālās mācīšanās ak-
tivitātēm un pasākumiem saistī-
bā ar drošību, veselību, vides aiz-
sardzību, sportiskām aktivitātēm, 
pilsonisko līdzdalību;

�  Fiziskām aktivitātēm, kas 
neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu 

Madonas 
Bērnu un jauniešu 
centra pavasarīgais 
piedāvājums

Par pieteikšanos jauniešu iniciatīvu 
projektu konkursam

iepriekšējo sagatavotību attie-
cīgajā sporta veidā (piemēram, 
sporta diena, vingrošanas festi-
vāls u.c.);

�  Madonas novada teritoriju 
un/vai objektu izveide un labie-
kārtošana; 

�  Radošai pašizpausmei (pie-
mēram, radošajām darbnīcām, iz-
stāžu veidošanai u.c.);

�  Brīva tēma (tiks atbalstīta, 
ņemot vērā vērtēšanas kritērijus).

Projekta pieteikumu (1. 
un 2. pielikums) iesniedz līdz 
2022. gada 29. aprīlim (ieskai-
tot), aizpildot elektronisko pie-
teikuma veidlapu https://ej.uz/
wx8s vai noskenējot attēlā re-
dzamo QR kodu. 

Lai iegūtu papildus informā-
ciju par konkursu un pieteikumu 
aizpildīšanu, aicinām pieteikties 
informatīvajam tiešsaistes semi-
nāram, kas notiks 2022. gada 14. 
martā 16.00. Pieteikšanās anketa 
– https://ej.uz/4d17 vai noskenē-
jot attēlā redzamo QR kodu. 

Jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa nolikums un pietei-
kuma veidlapas pieejamas mā-
jaslapā www.madona.lv. 

Kontaktinformācija: 
INGA STRAZDIŅA,

Madonas novada
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas
vecākā speciāliste jaunatnes 

un ģimenes politikas jomā  
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No 7. līdz13. februārim 
Madonas novada 
rokdarbniecēm bija iespēja 
ieadīt savu rakstu rindu 
koprades projektā “Šalle 
Latvijai”. Projekts iesācies 
2021. gada 18. novembrī 
un turpināsies līdz šā 
gada novembra sākumam. 
Aicinājums iesaistīties 
projektā, ar speciāli tam 
sagatavotu video, izskanēja 
Facebook.com oficiālajā lapā, 
kurā arī varēja iepazīties ar 
projekta nolikumu. Madonas 
novadā pirmā tam atsaucās 
Inese Suta no Liezēres 
pagasta, kas tad arī kļuva 
par novada koordinatoru 
visos jautājumos, kas saistīti 
ar projekta norisi. Interesi 
piedalīties projektā izteica 
rokdarbnieces no Mārcienas, 
Cesvaines, Sarkaņiem, 
Vestienas un Liezēres.

Pirmā koprades projekta pie-
turvieta – Mārcienas kultūras 
nams, kur Mārcienas adītājas – 
Irina Mihova, Rita Ivanova,  Inta 
Garance, Karīna Rusova, Tatjana 
Knipa, Egita Kalniņa, Sarmīte 
Miša kopā noadīja 1,50 metrus. 
Kā atzina kultūras nama vadī-
tāja Zanda Buzina: “Šajā šalles 
gabaliņā  tika ieadīts Mārcienas 
vārds, labas domas, prieks, sirds 
siltums,  patriotiskas sajūtas un 
emocijas, veltītas Latvijai.”

No Mārcienas šalles ceļš tur-
pinājās uz Cesvaini, kur, kā pa-
stāstīja Rokdarbu un audēju stu-
dijas vadītāja Vanda Podiņa, 
šallē savu rakstu rindu kopā ar 
viņu, ieadīja arī Sandra Briede, 
Ārija Deksne, Sarmīte Dzene un 
Silvija Savickaite.

Nākamā projekta pieturvieta 
– Sarkaņu pagasts, kur iespēju ie-
adīt savu krāsaino dzīparu rindu 
bija Sarkaņos amatu skolā, kā 
arī multifunkcionālajā centrā 
“Logs” Biksērē. Šo iespēju izman-
toja rokdarbu un aušanas pulciņa 
dalībnieces. Tāpat vakara stun-
dās savu rakstu kopējā šallē iea-
dīja citas interesentes, kam va-
ļasprieks ir adīšana. Sarkaņos 
savu vēlējumu Latvijai ieadīja 

tumu. Paldies Marijai Lorei, Da-
cei Čanderei, Maritai Čimrovai, 
Ilgai Sabitovai, Agnesei Ģērķei 
un Ingai Stradiņai”.

Projekta “Šalle Latvijai” pē-
dējā pieturvieta Madonas no-
vadā – Liezeres pagasts un par 
to savs stāsts ir kultūras nama 
vadītājai Leldei Pietai: «Uz 
Liezēres pagastu “Šalle Latvijai” 
atceļoja, pateicoties liezērie-
tei Inesei Sutai, kura bija uzņē-
musies koprades darbu atgādāt 
uz mūsu novadu. Nezināju par 
šādu akciju, tāpēc priecājos, ka  
Inese piezvanīja un piedāvāja 
arī Liezēres rokdarbniecēm iea-
dīt šallē savus rakstus. Liezēres 
pagastā rokdarbnieces nav ap-
vienojušās pulciņā vai interešu 
grupā, katra pati par sevi kaut 
ko mājā darina, bet šādās akci-
jās piedalās labprāt. Esam sava 
pagasta ietvaros rīkojuši līdzī-
gus kopdarbus- – veidojušas ko-
pējas kvadrātiņu tekstilgleznas. 
“Šalle Latvijai” mums bija uz-
ticēta divas dienas, centāmies 
kā varējām, jo tomēr valdziņu 
skaits liels un laika maz. Šallē 
ieadījām Liezērei raksturīgo, to 
kas saistās ar mūsu pagastu – 
ezeri, meži, pa vidu arī kāda ko-
šāka josliņa. Pagasta noskaņas 
un savas labās domas šallē iea-
dīja 11 liezērietes – Indra Laz-
diņa, Lelde Pieta, Ligita Pieta, 
Māra Cīrule, Ingrīda Banka, Ed-
īte Maršāne, Iveta Korsīte, Līga 
Daukste, Ingrīda Šķēle, Iveta 
Larionova un Inese Suta.”

Lai mūsu ieadītās rindiņas 
un mīlestība tinas un savijas 
lielā šalles ritulī! 

Vēl līdz gada beigām šalle 
turpinās ceļot no vienas vie-
tas uz citu, kur tiks ieadīti da-
žādi raksti. Tā kļūs arvien ga-
rāka, līdz apvīs un sasildīs mūsu 
mīļo Latviju. Projekta noslē-
gumā šalle tiks nodota Brīvda-
bas muzejam. Kopā ar šalli ceļu 
pa mūsu zemi turpina arī al-
bums, kurā vēlējuma vārdus ie-
rakstījušas arī adītājas no Ma-
donas novada.

Materiālu apkopoja  
VALDA KĻAVIŅA, 

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas vadītāja

 

“Šalle Latvijai” Madonas novadā

Irina Bačuka, Daira Drozdova, 
Anita Kurmīte, Valda Kļaviņa, 
Vivita Ļebedeva, Ineta Simt-
niece, Sandra Pulkstene, Iveta 
Zariņa, Sandra Grigorjeva, Edīte 
Maršāne, Vanda Podiņa un Sil-

vija Savickaite. Katra ieadītā rin-
diņa ir īpaša un unikāla, krāsaina 
un interesanta, piepildīta ar savu 
domu un šī brīža noskaņojumu. 

Kā pastāstīja Vestienas tau-
tas nama vadītāja Jolanta Bar-

dziņa: “Tikai uz vienu dienu 
“Šalle Latvijai’’ no Sarkaņiem 
atceļoja uz Vestienu, kur vie-
tējās rokdarbnieces tajā ieadīja 
Vestienas ezeru zilumu, pakalnu 
zaļumu, vizbulītes un sirds sil-

Ar lepnumu par savējiem!
Ziemas Olimpiskajās spēles 
Pekinā Latviju pārstāvošajiem 
Madonas distanču slēpotājiem 
Raimo Vīgantam un Kitijai 
Auziņai bija debija, taču viņi 
prata sevi ļoti labi parādīt. 

Latvijas sporta līdzjutējus 
īpaši pārsteidza un vēsturisku 
panākumu sarūpēja Raimo Vī-
gants, izcīnot sprintā augsto 
20. vietu un sasniedzot mūsu 
valsts augstāko panākumu olim-
piskajās spēlēs šajā disciplīnā. 
Arī Kitija Auziņa gan komandu 
sprintā, gan stafetē savu posmu 
veica ļoti labi, veicot svarīgu ie-
guldījumu komandas rezultāta 
sasniegšanā.

Neskatoties uz dažādiem iz-
aicinājumiem Pekinas olimpis-
kajās spēlēs – sarežģītām tra-
sēm un to reljefu augstkalnē, kā 
arī skarbajiem, brīžiem pat eks-
tremālajiem laika apstākļiem – 

vēju un aukstumu, kas sacensī-
bas padarīja visai smagas, mūsu 
sportisti guvuši milzīgu piere-
dzi, konkurējot un sacenšoties ar 
pasaules līderiem. 

Lepojamies ar sportistu sa-
sniegumiem un spēju tikt galā 
ar visai nepieradinātiem laikaps-
tākļiem un lielo slodzi. Paldies 
ģimenēm, treneriem, atbalstī-
tājiem un pavadošajam perso-
nālam, kas spējaiedvesmot, lika 
nepadoties un turpināt īste-
not savus mērķus. Novēlam, lai 
šī pieredze kļūst par motivāciju 
turpmākajai karjerai un jauniem 
panākumiem!

Informāciju sagatavoja  
ILZE RIEKSTIŅA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas 

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste
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KĀPĒC TO IR SVARĪGI ZINĀT?

Katastrofu, pandēmiju vai 
karadarbības rezultātā var pazust 
elektrība, internets un mobilie sakari, 
var nestrādāt veikali, degvielas 
uzpildes stacijas un bankomāti. 
Šī informācija palīdzēs Tev un Tavai 
ģimenei savlaicīgi sagatavoties, lai 
spētu noturēties (izdzīvot) šādos 
apstākļos vismaz pirmās 72 stundas 
jeb 3 diennaktis, līdz atbildīgie 
dienesti būs spējīgi atjaunot 
kritiskos pakalpojumus un sniegt 
nepieciešamo palīdzību. Labākais 
veids, kā pasargāt sevi un savus 
tuviniekus, ir savlaicīgi sagatavoties 
jebkādai ekstremālai situācijai. 

1. Izrunā un vienojies ar saviem 
tuviniekiem par rīcības plānu. 

2. Sagatavo pārtikas, ūdens un pirmās 
nepieciešamības preču krājumus vismaz 
3–7 dienām.

3. Saliec ārkārtas gadījumu somu.

4. Pieraksti blociņā vai iegaumē savu 
tuvinieku, kaimiņu, draugu un citu 
Tev svarīgu personu mobilo tālruņu 
numurus.

Rīcība pirmajās 72 stundās / 3 diennaktīs

Izdzirdot trauksmes sirēnas vai 
apziņošanu ar skaļruņiem: 
ieslēdz TV vai ieslēdz RADIO !

Seko informācijai atbildīgo 
dienestu sociālajos tīklos un 
mājaslapās: www.mod.gov.lv,  
www.mil.lv, www.sargs.lv, 
www.iem.gov.lv, 
www.vm.gov.lv

Facebook kontos: 
@aizsardzibasministrija; 
@latvijasarmija; 
@latvianfi refi ghters;
@Valsts.policija; 
@Iekslietas; 
@VeselibasMinistrija; 
@NMPdienests 

Twitter kontos: 
@aizsardzībasmin; 
@latvijas_armija; 
@ugunsdzeseji; 
@Valsts_policija;
@IeM_gov_lv; 
@veselibasmin;
@NMPdienests

KĀ RĪKOTIES KRĪZES SITUĀCIJĀ?

1. Saglabā mieru.

2. Pildi atbildīgo dienestu rīkojumus.

3. Palīdzi tuviniekiem.

4. Noskaidro, vai kaimiņiem un cilvēkiem blakus nav 
nepieciešama palīdzība.

5. Iesaisties kā brīvprātīgais, sniedz atbalstu.

6. Arī Tu vari sniegt atbalstu pirmajās dienās ar savām 
zināšanām un prasmēm, materiāli tehniskajiem līdzekļiem 
un resursiem, psiholoģisko atbalstu cietušajiem, 
atbalstu ģimenēm, kuru locekļi iesaistīti apdraudējuma 
pārvarēšanā, vai citādi palīdzēt.

7. Ja iespējams, turpini darbu, it īpaši tad, ja strādā iestādē 
vai uzņēmumā, kas nodrošina sabiedrību ar kritiskiem 
pakalpojumiem: elektrība, sakari, ārstniecība u.tml.

Krīzes laikā varētu nedarboties aptiekas vai tikt 
apgrūtināts ārstniecības iestāžu darbs. Tādēļ pārliecinies, 
ka Tavā mājas aptieciņā ir vismaz viens ārstniecības 
līdzeklis no šādām medikamentu grupām un sekojoši 
līdzekļi, ko rekomendē Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests:

KATRAS MĀJSAIMNIECĪBAS APTIECIŅĀ JĀBŪT:

1. pretsāpju un temperatūru mazinošiem līdzekļiem;

2. medikamentiem pret gremošanas traucējumiem;

3. pretalerģijas medikamentiem;

4. medikamentiem ar nomierinošu efektu;

5. dezinfekcijas līdzekļiem;

6. pārsienamiem materiāliem un šķērēm (plāksteru 
komplekts, marles saites, salvetes u.c.);

7. ikdienā tev nepieciešamie medikamenti;

8. kā arī siltumu atstarojošai izdzīvošanas segai un 
termometram.

Izstrādājusi Aizsardzības ministrija pēc Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta rekomendācijām

IEDZĪVOTĀJU BRĪDINĀŠANA UN INFORMĒŠANA PAR NOTIKUŠO UN TURPMĀKO RĪCĪBU 

112 – vienotais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs.

PIEVIENOJIES ZEMESSARDZES 
26. KĀJNIEKU BATALJONAM
Zemessardze ir skaitliski lielākā Nacionālo bruņoto spēku 
vienība un valsts aizsardzības pamats. Zemessardze ir 
pārstāvēta visā Latvijā – Zemgalē, Latgalē, Vidzemē un 
Kurzemē. Šodien vairāk nekā 8300 pašaizliedzīgu Latvijas 
pilsoņu no savas pamatnodarbošanās – darba vai studijām 
–  brīvajā laikā jau ir apguvuši un turpina pilnveidot prasmes 
un iemaņas, kas nepieciešamas mūsu valsts aizsardzībai. 
Zemessargi pilda ne tikai militārus uzdevumus, bet arī 
veic visai sabiedrībai svarīgus uzdevumus, piemēram, 
sniedz atbalstu pazudušu cilvēku meklēšanā, iznīcina 
sprādzienbīstamus priekšmetus, piedalās glābšanas darbos, 
dzēš ugunsgrēkus, novērš plūdu radītās sekas, kā arī sniedz 
atbalstu valsts un pašvaldību institūcijām likumpārkāpumu 
novēršanā, sabiedriskās kārtības un drošības garantēšanā.  

 ESI SAVAS ZEMES SARGS – 
STĀJIES ZEMESSARDZĒ !

LATVIJAS AIZSARDZĪBA IR MŪSU KOPĪGA ATBILDĪBA
Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa numuru  25678517

vai 
      rakstot uz e-pastu:  26bn@mil.lv

iepazīsties ar bukletu 
“Kā rīkoties krīzes gadījumā” 
ziņu portālā 
sargs.lv/lv/tema/72-stundas


