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Apstiprināti  
vairāki atbalsta 
instrumenti 
energoresursu 
cenu pieauguma 
kompensēšanai 
mājsaimniecībām.

6. lpp

Kultūras ministrija 
ir pieņēmusi 
lēmumu 2022. gada 
6. oktobrī reģistrēt 
Ģerboņu reģistrā 
ar Valsts heraldikas 
komisijas atzinumu 
apstiprināto 
Madonas novada 
ģerboni.

9. lpp

Personas  
apliecība  
(eID karte) kā 
obligāts personu 
apliecinošs 
dokuments un 
identifikācijas rīks 
būs nepieciešams  
no 2023. gada 
1. maija.

10. lpp

SIA “Madonas  
ūdens” informē  
par norēķinu kārtību 
Ērgļu iedzīvotājiem, 
tarifiem un citām 
aktualitātēm.

11. lpp

Lasiet 
numurā:

Iekļaujošās nedēļas aktivitātes 
Madonas novadā
Septembra izskaņā dienas aprūpes centros ikviens tika aicināts uz kopīgu 
darbošanos, lai iepazītos ar “Vidzeme iekļauj” projektu. Pasākumi, kuru 
vienotais temats bija “Miķeļdienas ieskaņas”, notika Latvijas Evaņģēliski 
Luteriskās baznīcas Diakonijas centra Kopienas centrā “Baltā Ūdensroze” 
Madonā, Lubānas filiālē “Eglāji 1” un filiālē Jaunkalsnavā “Veseta”.
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Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 20. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

2022. gada oktobris
MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 

INFORMATĪVS IZDEVUMS.
Izdevējs –   

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

Atbildīgā par izdevumu –  
Ilze Riekstiņa.

Iespiests SIA “Erante”.

Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada oktobris

Par Madonas novada 
teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu

Nolemj uzsākt Madonas no-
vada teritorijas plānojuma (turp-
māk – Teritorijas plānojums)  
izstrādi.

Atbilstoši Administratīvo te-
ritoriju un apdzīvoto vietu liku-
ma Pārejas noteikumu 17. punk-
tam, saistošie noteikumi par no-
vada teritorijas plānojumu jāiz-
strādā līdz 2025. gada 31. decem-
brim. Teritorijas plānojuma iz-
strāde uzsākama pēctecīgi, ievē-
rojot labo praksi teritorijas attīs-
tības plānošanā, ņemot vērā arī 
to, ka stājusies spēkā Madonas 
novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģija 2022.–2035. gadam.

Izstrādes mērķis – nodroši-
nāt Madonas novada kultūrvēs-
turisko, dabas un ekonomisko 
resursu ilgtspējīgu un  līdzsva-
rotu attīstību.

Par izmaksu apstiprināšanu 
jumta dzegas nomaiņai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
Cesvaines apvienības pārvaldei, 
Cesvaines vidusskolas dzegas no-
maiņai 9 660,55 eiro. Līdzekļus 
piešķirot no Cesvaines vidussko-
las 2022. gada ieņēmumu pārpil-
des.

Remonta laikā tiks veikta 
esošās jumta dzegas apdares de-
montāža, trupējošo kokmateriā-
lu nomaiņa un dzegas apdares 
montāža ar krāsotiem apdares 
dēļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu lietus 
kanalizācijas tīklu izbūvei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
6 102,82 eiro apmērā lietus kana-
lizācijas tīklu izbūvei Kalsnavas 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādei ”Lācītis Pūks” no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī-
bas nesadalītajiem līdzekļiem, 
kas ņemti no dabas resursu no-
dokļa.

Par finansējuma 
piešķiršanu jumta 
remontam

Nolemj piešķirt Praulienas 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādei “Pasaciņa” jumta re-
montam 3 476,12 eiro no Mado-
nas novada pašvaldības 2022. 
gada budžeta nesadalītajiem lī-
dzekļiem.

Par finansējuma piešķiršanu 
mājas remontam pēc 
ugunsgrēka

Nolemj piešķirt finansējumu 
18 782,92 eiro mājas starpstāvu 
pārseguma un pašvaldības dzī-
vokļa Dārza ielā 2–3, Lazdonā, 
Lazdonas pagastā, remontam, lī-
dzekļus piešķirot no Madonas no-
vada pašvaldības 2022. gada ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par finansējuma 
piešķiršanu komunālajiem 
maksājumiem un 
kurināmajam

Nolemj piešķirt finansējumu 
5 000 eiro Lubānas apvienības 
pārvaldei Sociālās aprūpes centra 
filiālei “Rupsala” kurināmā mate-
riāla iegādei, līdzekļus piešķirot 
no Madonas novada pašvaldības 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Par maksas noteikšanu 
pašvaldības pansionātos vai 
sociālās aprūpes centros

Nolemj ar 2022. gada 1. no-
vembri noteikt maksu vienai per-
sonai diennaktī par sociālo pa-
kalpojumu – ilgstoša sociālā ap-
rūpe un sociālā rehabilitācija in-
stitūcijā pilngadīgām personām – 
pašvaldības pansionātos vai so-
ciālās aprūpes centros (eiro): 

Sociālā 
aprūpes 
centra/

pansionāta 
nosaukums

Diennakts 
maksa 

Madonas 
novada 
iedzīvo
tājiem  

(ar 1.–3. 
aprūpes 
līmeni)

Diennakts 
maksa 

Madonas 
novada 
iedzīvo
tājiem  
(ar 4. 

aprūpes 
līmeni)

Dien
nakts 
maksa 

citu  
novadu 
iedzīvo
tājiem

Mārcienas 
Sociālās 
aprūpes 
centrs

26,30 27,95 29,59

Barkavas 
pansionāts 22,03 23,67 25,32

Ļaudonas 
pansionāts 23,01 24,66 26,30

Cesvaines 
un 
Dzelzavas 
Sociālās  
aprūpes 
centrs

24,66 26,30 27,95

Lubānas 
Sociālās 
aprūpes 
centrs

26,30 27,95 29,59

Ērgļu 
Sociālās 
aprūpes 
centrs

23,01 24,66 26,30

Par maksas noteikšanu 
Cesvaines un Dzelzavas 
Sociālās aprūpes centrā

Nolemj ar 2022. gada 1. no-
vembri noteikt maksu vienai per-
sonai par sociālo pakalpojumu – 
īslaicīga sociālā aprūpe (sociālā 
gulta) institūcijā pilngadīgām per-
sonām – Cesvaines un Dzelzavas 
Sociālās aprūpes centrā – 24,66 
eiro diennaktī Madonas novada 
iedzīvotājiem ar 1.–3. aprūpes lī-
meni, 26,30 eiro diennaktī Mado-
nas novada iedzīvotājiem ar 4. ap-
rūpes līmeni un 27,95 eiro dien-
naktī citu novadu iedzīvotājiem.

Par grozījumiem 
noteikumos par minimālo 
un maksimālo izglītojamo 
skaitu 

Nolemj izdarīt grozījumus 
Madonas novada pašvaldības no-

teikumos Nr. 29 “Par minimālo 
un maksimālo izglītojamo skaitu 
Madonas novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestādēs, pirms-
skolas izglītības iestādes grupās, 
speciālās izglītības iestādēs un 
interešu izglītības grupās” un pa-
pildināt noteikumus šādā redak-
cijā:

“Grupu atvēršana vai izglīto-
jamo dalīšana grupās veicama at-
bilstoši izglītības iestādei piešķir-
tajiem valsts un pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem, ņemot vērā iz-
glītojamo skaitu:

 � divas grupas var veidot, ja 
izglītojamo skaits ir 25 un vairāk;

 � trīs grupas var veidot, ja iz-
glītojamo skaits ir 45 un vairāk;

 � četras grupas var veidot, ja 
izglītojamo skaits ir 65 un vairāk;

 � piecas grupas var veidot, ja 
izglītojamo skaits ir 85 un vairāk;

 � sešas grupas var veidot, ja 
izglītojamo skaits ir 105 un vai-
rāk;

 � septiņas grupas var veidot, 
ja izglītojamo skaits ir 125 un 
vairāk.

Ja izglītojamo skaits iestādē ir 
mazāks par 25 un tie ir vecumā no 
pusotra līdz septiņiem gadiem, 
saskaņojot ar Madonas novada 
Centrālās administrācijas Izglītī-
bas nodaļu, ir pieļaujams veidot 
divas grupas, ja katrā no grupām 
izglītojamo skaits nav mazāks par 
12 Madonas pilsētā vai 10 pagas-
tos vai apvienībās.”

Par grozījumiem izglītības 
iestāžu pedagoģisko 
darbinieku amata vienību 
skaita noteikšanas kārtībā

Nolemj izdarīt grozījumus 
Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu, kuras īsteno 
pirmsskolas izglītības program-
mas, pedagoģisko darbinieku 
amata vienību skaita noteikšanas 
kārtībā un izteikt 2. pielikumu 
šādā redakcijā:

Amata vienību skaita 
noteikšanas kritēriji

Amata 
vienību 

skaits vienai 
grupai ar 

darba laiku 
12 stundas 

dienā

Grupās ar bērnu skaitu no 20 2

Grupās ar bērnu skaitu 
18–19 1,9

Grupās ar bērnu skaitu 
14–17 1,8

Grupās ar bērnu skaitu 10–
13 (tajā skaitā izglītojamie no 
5 gadu vecuma)

1,7

Grupās ar bērnu skaitu 
10–13 (ja grupā ir tikai 
izglītojamie līdz 4 gadu 
vecumam). Grupā papildus 
pedagogam strādā divi 
skolotāja palīgi (1,5 skolotāja 
palīga amata slodzes)

1,00 

Ja grupas darba laiks ir 11 
stundas dienā, tad amata 
vienību skaits (atbilstoši no 
1. līdz 4. punktam) uz vienu 
grupu ir par 0,05 amata 
likmēm mazāks

Ja grupas darba laiks ir 10 
stundas dienā, tad amata 
vienību skaits (atbilstoši 
no 1. līdz 4. punktam) uz 
vienu grupu ir par 0,1 amata 
likmēm mazāks

*Jaukta vecuma grupās ar 
izglītojamajiem no 1 līdz 4 
gadu vecumam var noteikt 
papildu 0,25 skolotāja palīga 
amata vienības uz vienu 
grupu

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

Sadala Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tādēm programmas “Latvijas 
skolas soma” īstenošanai pare-
dzētos valsts budžeta līdzekļus 
11 264 eiro apmērā.

Izglītības iestāde

Izglīto
jamo 
skaits 
01.09. 
2022.

Finansē
jums, 
EUR  

Cesvaines apvienības pārvalde

Cesvaines 
vidusskola 283 1124

Ērgļu apvienības pārvalde

Ērgļu vidusskola 220 874

Lubānas apvienības pārvalde

Lubānas vidusskola 161 640

Madonas pilsēta

Madonas Valsts 
ģimnāzija 274 1089

Madonas pilsētas 
vidusskola 967 3842

Aronas pagasta pārvalde

Kusas pamatskola 57 226

Barkavas pagasta pārvalde

Barkavas 
pamatskola 100 397

Bērzaunes pagasta pārvalde

Bērzaunes 
pamatskola 107 425

Dzelzavas pagasta pārvalde

Dzelzavas 
pamatskola 77 306

Dzelzavas speciālā 
pamatskola 79 314

Kalsnavas pagasta pārvalde

Kalsnavas 
pamatskola 93 369

Lazdonas pagasta pārvalde 

Lazdonas 
pamatskola 48 191

Liezēres pagasta pārvalde

Liezēres 
pamatskola 76 302

Ļaudonas pagasta pārvalde 

Andreja Eglīša 
Ļaudonas 
pamatskola

124 493

Ošupes pagasta pārvalde

Degumnieku 
pamatskola 61 242

Praulienas pagasta pārvalde

Praulienas 
pamatskola 108 430

Kopā 2835 11264

budžets 11264

uz 1 
skolēnu 3,973

Par finansējuma  
piešķiršanu  
Bērzaunes pagasta 
struktūrvienībām

Nolemj piešķirt finansējumu 
Bērzaunes pamatskolas centrālās 
ieejas kāpņu remontam un skolas 
fasādes atjaunošanai 3 294,44 
eiro no Madonas novada pašval-
dības 2022. gada budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansējumu 
Bērzaunes Īpašuma uzturēšanas 
nodaļai, lai veiksmīgi pildītu 
savu funkciju un nodrošinātu ne-
kustamā īpašuma, ielu un ceļu 
uzturēšanu, 7 905,44 eiro,  Fi-
nansējumu ņemot no Bērzaunes 
pagastā pārvaldes un iestāžu bu-
džeta ieņēmumu pārpildes 2022. 
gadā.

Par finansējuma  
piešķiršanu Ērgļu  
apvienības pārvaldes 
īpašumu uzturēšanas 
nodaļai

Nolemj piešķirt finansējumu 
Ērgļu apvienības pārvaldes Īpa-
šumu uzturēšanas nodaļai sadzī-
ves kanalizācijas būvprojekta iz-
strādei Ērgļu pagasta Pļaviņu 
ielas izbūvei 2 500 eiro apmērā no 
2022. gada Madonas novada paš-
valdības nesadalītajiem līdzek-
ļiem, kas ņemti no Ērgļu apvienī-
bas pārvaldes 2021. gada atliku-
ma. 

Par finansējuma  
piešķiršanu siltummezgla 
pārbūvei

Nolemj piešķirt finansējumu 
Ērgļu pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Pienenīte” siltummezgla 
pārbūvei 3 790,51 eiro no 2022. 
gada nesadalītajiem līdzekļiem, 
kas ņemti no Ērgļu apvienības 
pārvaldes 2021. gada atlikuma.

Par energoefektivitātes 
projekta izmaksu 
apstiprināšanu

Apstiprina kopējās būvdarbu 
izmaksas 37 218,38 eiro apmērā, 
20 kW saules paneļu sistēmas uz-
stādīšanai Andreja Eglīša Ļaudo-
nas vidusskolā, Skolas ielā 2, Ļau-
donā, Ļaudonas pagastā, Mado-
nas novadā.

Nolemj lūgt Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 77 627,03 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga-
diem ar noteikto procentu likmi 
un atlikto maksājumu uz 3 ga-
diem Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 4.2.2.0/20/I/016 
“Energoefektivitātes paaugstinā-
šanas pasākumu uzlabošana 
Andreja Eglīša Ļaudonas vidus-
skolā” īstenošanai. Aizņēmumu 
izņemt 2022. gadā un tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš-
valdības budžetu.

Projekta ietvaros veicamās 
aktivitātes – ēkas fasādes siltinā-
šana, jumta siltināšana un segu-
ma atjaunošana, ēkas cokola sil-
tināšana, izbūvēt ventilācijas 
sistēmu ar rekuperācijas iekār-
tām, modernizēt esošo apkures 
sistēmu un nomainīt luminiscē-
tos gaismekļus uz LED tipa ap-
gaismojumu, izbūvēt ugunsdzē-
sības dīķi, kas nodrošina uguns-
drošības normatīvo aktu izpildi. 
Projekta ietvaros paredzēts uz-
stādīt arī saules paneļus, kuru 
rezultātā saražotā enerģija tiks 
nodota ēkas pašpatēriņam – ap-
gaismojuma, ventilācijas sistē-
mas darbībai.

Par energoefektivitātes 
projekta iesniegšanu 
un  līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

Nolemj sagatavot un iesniegt 
projektu “Energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumu uzlabo-
šana Skolas iela 4, Degumnieki, 
Ošupes pagasts, Madonas no-
vads”.

Apstiprina projekta kopējās 
izmaksas – 341 220 eiro,  t.sk.  
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Eiropas Reģionālā attīstības fon-
da finansējums – 238 854 eiro, 
Madonas novada pašvaldības lī-
dzfinansējums – 102 366 eiro. 

Projekta īstenošanai nodroši-
nāt priekšfinansējumu 10% ap-
mērā no Eiropas Reģionālā Attīs-
tības fonda un Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
126 251,40 eiro, ņemot aizņēmu-
mu Valsts kasē.

Projekta ietvaros veicamās 
aktivitātes – ēkas fasādes siltinā-
šana, ēkas bēniņu siltināšana, 
ēkas pagraba un  cokola siltinā-
šana, logu un durvju nomaiņa, 
mehāniskās ventilācijas izbūve 
tautas nama daļā. 

Nolemj sagatavot un iesniegt 
projektu “Energoefektivitātes pa-

augstināšanas pasākumi Lubānas 
vidusskolā, Krasta iela 6, Lubāna, 
Madonas novads”.

Apstiprina projekta kopējās 
izmaksas 590 460 eiro, t.sk. Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
finansējums 350 000 eiro,  Mado-
nas novada pašvaldības līdzfi-
nansējums – 240 460 eiro. 

Projekta īstenošanai nodroši-
nāt priekšfinansējumu 10% ap-
mērā no Eiropas Reģionālā Attīs-
tības fonda un Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējumu 
275 460 eiro, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.

Projekta ietvaros veicamās ak-
tivitātes – fasādes sienu siltināša-
na, cokola sienu siltināšana, jum-
ta pārseguma papildus siltināša-

na, ārdurvju nomaiņa, siltu m
apgādes sistēmas iekšējo tīklu 
uzlabošana. Pēc energoefektivitā-
tes pasākumu īstenošanas plāno-
tais ikgadējais primārās enerģijas 
samazinājums ēkā – 226179 kWh/
gadā un plānotais ikgadējais sil-
tumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zinājums – 7,54 ekvivalenta ton-
nas/ gadā.

Par izmaiņām  
Cesvaines pils budžeta 
plānā

Nolemj Cesvaines pils budžeta 
izdevumu sadaļā iekļaut 30 979,03 
eiro no Cesvaines pils 2022. gada 
ieņēmumiem Cesvaines pils kafej-
nīcas darbības nodrošināšanai un 
telpu aprīkošanai.

Telpas pagrabstāvā tika izbū-
vētas, ņemot vērā nepieciešamību 
tur nākotnē izvietot ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai paredzē-
to aprīkojumu, kā arī tās paredzēt 
kafejnīcas viesu uzņemšanai. Ne-
pieciešams iegādāties gan virtu-
ves tehnoloģiskās iekārtas, gan 
aprīkojumu viesu uzņemšanai, 
dažādus virtuves piederumus, 
galdautus un citas lietas, kuras 

būtiski nepieciešamas kafejnīcas 
telpu aprīkošanai. 

Par finansējuma piešķiršanu 
PVN maksājumiem

Nolemj piešķirt finansējumu 
58 167 eiro apmērā pievienotās 
vērtības nodokļa maksājumiem 
no Madonas novada 2022. gada 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Šāda situācija radusies, jo, 
pārejot uz vienotu grāmatvedības 
sistēmu, ar 2022. gada 1. jūliju 
PVN maksājumi tiek pārskaitīti 
centralizēti un, plānojot 2022. 
gada budžetu, nevarēja precīzi 
paredzēt PVN maksājumu apjo-
mu, jo līdz apvienošanai daļa ap-
vienību nebija PVN maksātājas.

Par ūdensapgādes  
un kanalizācijas 
pakalpojumu tarifa 
apstiprināšanu 

Sakarā ar to, ka 2022. gada 
1. septembrī SIA “Madonas 
ūdens” uzsāka ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu sniegšanu Lu-
bānas pilsētas un Meirānu ciema 
teritorijās un  pamatojoties uz 
straujo elektrības cenu kāpumu, 
apstiprina ūdenssaimniecības 
pakalpojumu tarifus Lubānas pil-
sētā un Meirānu ciemā: 

 � ūdensapgādes pakalpoju-
mu tarifs 1,45 EUR/m3 (bez pie-
vienotās vērtības nodokļa); 

 � kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs 2,08 EUR/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa).

Tarifi stājas spēkā ar 2022. 
gada 1. novembri.

Pamatojoties uz to, ka dotajā 
brīdī notiek ūdenssaimniecības 
pakalpojuma sniedzēja SIA 
“Ūdas” reorganizācijas process, 
kura rezultātā ar 01.11.2022. SIA 
“Ūdas” tiks pievienota SIA “Ma-
donas ūdens”, apstiprina SIA 
“Ūdas” ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifus:

 � ūdensapgādes pakalpoju-
mu tarifs 1,45 EUR/m3 (bez pie-
vienotās vērtības nodokļa); 

 � kanalizācijas pakalpojumu 
tarifs 2,08 EUR/m3 (bez pievie-
notās vērtības nodokļa); 

Tarifi stājas spēkā ar 2022. 
gada 1. novembri.

Par pārvaldes uzdevuma 
deleģēšanu biedrībai  
“Mēs saviem bērniem”

Nolemj deleģēt biedrībai bēr-
niem, jauniešiem un pieauguša-
jiem ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem “Mēs saviem bēr-
niem” no noteiktās pašvaldības 
autonomās funkcijas izrietošos 
pārvaldes uzdevumus – sociālo 
pakalpojumu sniegšanu: dienas 
aprūpes centra pakalpojumu bēr-
niem ar funkcionāliem traucēju-
miem; sociālās rehabilitācijas 
centra pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
“Atelpas brīža” pakalpojumu bēr-
niem ar funkcionāliem traucēju-
miem, noslēdzot līgumu starp 
Madonas novada pašvaldību un 
biedrību “Mēs saviem bērniem” 
uz vienu gadu.

Nozīmīgs resurss deinstitu-
cionalizācijas īstenošanai ir ne-
valstiskās organizācijas, kuras 
piedāvā kvalitatīvus sociālās 
rehabilitācijas pakalpojumus. So-

ciālajā dienestā ir 66 klienti, kuri 
deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros saņem sociālos pakalpo-
jumus. Lielākais pakalpojumu 
sniedzējs ir biedrība bērniem, 
jauniešiem un pieaugušajiem ar 
dažādiem funkcionāliem traucē-
jumiem “Mēs saviem bērniem”, 
nodrošinot 47 pakalpojumu pie-
prasījumus.

Biedrībai ir vairāk kā 10 gadu 
pieredze sociālo pakalpojumu 
sniegšanā un vismaz 5 gadu pie-
redze darbā ar bērniem ar funk-
cionāliem traucējumiem, tai ir 
nepieciešamie kvalificētie speciā-
listi, kas nodrošina sociālos pa-
kalpojumus bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem gan dienas 
aprūpes centrā, gan sociālās 
rehabilitācijas centrā, gan nodro-
šinot īslaicīgas aprūpes jeb “Atel-
pas brīža” pakalpojumu. Biedrī-
bai ir atbilstošs skaits sociālo 
darbinieku, sociālo aprūpētāju/
rehabilitētāju, interešu pulciņu 
audzinātāju un papildus speciā-
listu/terapeitu.

Par grozījumiem  
Madonas novada 
pašvaldības iestāžu amata 
vienību sarakstos

Nolemj Jāņa Simsona Mado-
nas mākslas skolas amata vienību 
sarakstā izdarīt šādus grozījumus 
no 01.10.2022.:

 � amata vienībai “apkopējs” 
samazināt amata vienību skaitu 
no 1 uz 0,7, samazināt mēne-
šalgas fondu no 500 eiro uz 350 
eiro, mainīt amata saimi no 13. 
uz 16.;

 � no amata vienību saraksta 
izslēgt 0,5 amata vienības “saim-
niecības pārzinis”.

Par maksas pakalpojumu 
izmaksu apstiprināšanu 
sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils”

Sakarā ar cenu kāpumu un 
palielinoties uzturēšanas izmak-
sām sporta un atpūtas bāzē 
“Smeceres sils”, nolemj noteikt 
maksas pakalpojumus ar 2022. 
gada 1. novembri saskaņā ar cen-
rādi:

Nr. Nosaukums Bez 
PVN PVN Summa

12.  Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils” ar 01.11.2022.

12.1. Šautuves pakalpojumi                                                    

12.1.1. Maksa par šautuves 1 mērķa izmantošanu (2 stundas) 2 stundas 4,96 1,04 6,00

12.1.2. Šautuves izmantošana ar instruktora darbu 1 stunda (1–3 personas) 1 stunda 24,79 5,21 30,00

12.1.3. Maksa par patronu 1 gab. 0,12 0,03 0,15

12.2. BMX trases barjeras izmantošana 1 stunda 16,53 3,47 20,00

12.3. Pludmales laukuma īre (ar iepriekšēju rezervāciju) 1 stunda 4,13 0,87 5,00

12.4.
Sporta bāzes izmantošana sacensībām (iekļautas pamatslēpošanas trases 
un asfalta trase. Speciāla sagatavošana konkrētām sacensībām – atsevišķa 
samaksa):

12.4.1. līdz 100 dalībniekiem 1 diennakts 157,02 32,98 190,00

12.4.2. no 101–200 dalībniekiem 1 diennakts 231,40 48,60 280,00

12.4.3. no 201–400 dalībnieki 1 diennakts 297,52 62,48 360,00

12.4.4. no 401–700 dalībnieki 1 diennakts 404,96 85,04 490,00

12.4.5. vairāk kā 700 1 diennakts 537,19 112,81 650,00

12.5. Slēpošanas un rollerslēpošanas trase

12.5.1. Slēpošanas un rollerslēpošanas trases īre bērni līdz 18 gadiem

12.5.1.1. bērni līdz 18 gadiem 1 stunda 1,24 0,26 1,50

12.5.1.2. pieaugušie 1 stunda 2,48 0,52 3,00

12.5.2. Distanču slēpošanas abonementi: 

12.5.2.1 bērni līdz 18 g.v. un pensionāriem 1 mēnesis 4,13 0,87 5,00

12.5.2.2 bērni līdz 18 g.v. un pensionāriem 1 sezona 9,92 2,08 12,00

12.5.2.3 pieaugušie 1 mēnesis 8,26 1,74 10,00

12.5.2.4 pieaugušie 1 sezona 16,53 3,47 20,00

12.6. Mototrase

12.6.1. Maksa par treniņu dienu pieaugušajiem un jauniešiem no 16 g. vecumam 1 diena 8,26 1,74 10,00

12.6.2. Maksa par treniņu dienu mototrasē bērniem līdz 16 g. vecumam  1 stunda 4,13 0,87 5,00

12.6.3. Maksa par treniņu dienu mototrasē Madonas novada bērniem līdz 7 g. vecumam  bez maksas

12.6.4. Sezonas abonements pieaugušajiem un jauniešiem no 16 g.v. 1 sezona 28,93 6,07 35,00

12.6.5. Sezonas abonements mototrasē bērniem līdz 16 g. vecumam 1 sezona 16,53 3,47 20,00

12.6.6. Mottrases īre 1 stunda 1 stunda 49,59 10,41 60,00

12.6.7. Automašīnu novietošana moto trases stāvlaukumā sacensību laikā (par 1 dienu)  
ar 2015. gada 1. augustu 1 diena 2,48 0,52 3,00

12.7. Telpu noma:

12.7.1. Loģistikas māja (bez saunas) 1 diena 165,29 34,71 200,00

12.7.1.1 Konferenču zāle 1 stunda 12,40 2,60 15,00

12.7.1.2 Sauna 1 stunda 16,53 3,47 20,00

12.7.1.3 Kafejnīcas zāle 1 diennakts 115,70 24,30 140,00

12.7.1.4 Kafejnīcas zāle 1 stunda 16,53 3,47 20,00

12.7.2. Finiša mājas noma 1 diennakts 57,85 12,15 70,00

12.7.3. Naktsmītnes finiša mājā ar saviem guļampiederumiem 1 diennakts 6,61 1,39 8,00

12.7.4. Naktsmītne kempinga mājiņā bez veļas 1 diennakts 4,96 1,04 6,00

12.7.5. Guļbūves atpūtas mājas:

12.7.5.1 Pieaugušie 1 nakts 12,40 2,60 15,00

12.7.5.2 Bērni līdz 18 gadiem 1 nakts 9,92 2,08 12,00

12.7.5.3 Minimālā mājiņas cena 1 nakts 66,12 13,88 80,00

12.7.5.4 Papildus vietas ar saviem matračiem 1 nakts 6,61 1,39 8,00

12.7.5.5 Pasākums līdz 12 stundām (bez nakšņošanas) no 12 līdz 20 personām 12 stundas 82,64 17,36 100,00

12.7.6. Slēpju sagatavošanas vienas telpas noma 1 diennakts 20,66 4,34 25,00

12.8. Sporta inventāra noma

12.8.1. Maksa par slēpošanas inventāra nomu, komplekts (slēpes, zābaki, nūjas)  
bērniem līdz 18 gadiem 2 stundas 4,13 0,87 5,00

12.8.2. Maksa par slēpošanas inventāra nomu, komplekts (slēpes, zābaki, nūjas) 
pieaugušajiem 2 stundas 6,61 1,39 8,00

12.8.3. Velosipēdu noma 1 stunda 4,13 0,87 5,00

12.8.4. Velosipēdu noma 1 diennakts 9,92 2,08 12,00

12.8.5. Transpondera īre(čipa) 1 diena 0,83 0,17 1,00

12.8.6. Starta pulksteņa īre 1 diena 1 diena 20,66 4,34 25,00

12.9. Citi sporta bāzes pakalpojumi:

12.9.1. Telts vieta, persona 1 diennakts 2,48 0,52 3,00

12.9.2. Ugunskura vieta ar malku 1 diennakts 8,26 1,74 10,00

12.9.3. Reklāmas izvietošana (mēnesī) 1 mēnesis 33,06 6,94 40,00

12.9.4. Trašu sagatavošanas tehnikas retraka noma par vienu darba stunda 1 stunda 74,38 15,62 90,00



Domes ziņas
Par finansējuma piešķiršanu 
Madonas pilsētas ielu 
seguma virsmu  
apstrādei 

Nolemj piešķirt  finansējumu 
Madonas pilsētas ielu segumu 
virsmu apstrādei 119 602,88 eiro 
apmērā, finansējumu ņemot no 
Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem, kas ņemti no 
Madonas pilsētas autoceļa fonda 
(valsts mērķdotācijas) uzkrājuma 
no iepriekšējiem gadiem. 

Investīciju projekta ietvaros 
plānota ielu seguma virsmas ap-
strāde Madonas pilsētas – Dum-
pu, Pumpuru, Slimnīcas, Smilšu, 
Ūdens, Lienes ielās. 

Par Madonas novada 
pašvaldības noteikumu 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 31 
“Par valsts budžeta mērķdotāci-
jas un pašvaldības finansējuma 
aprēķina un sadales kārtību Ma-
donas novada pašvaldības izglī-
tības iestāžu pedagogu darba sa-
maksai”.

Par valsts mērķdotācijas 
sadali vispārējās 
pamatizglītības un 
vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba  
samaksai 

 � Sadala Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pama-
tizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obli-
gātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2022. 
gada 1. septembra līdz 31. de-
cembrim 1 750 451 eiro apmērā.

 � Iedala Dzelzavas speciāla-
jai pamatskolai valsts mērķdotā-
ciju no 2022. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim 297 567 eiro 
apmērā, t.sk. pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām  

iemaksām 185 616 eiro. 

Par valsts mērķdotācijas 
sadali pirmsskolas izglītības 
pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai

Sadala Madonas novada paš-
valdības izglītības iestādēm bēr-
nu no piecu gadu vecuma izglīto-
šanā nodarbināto pirmsskolas 
izglītības pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzēto valsts mērķdotā-
ciju no 2022. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim 307 740 eiro 
apmērā.

Par valsts mērķdotācijas 
sadali interešu un 
profesionālās ievirzes 
izglītības iestāžu 
pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai 

Sadala Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības prog-
rammu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzēto mērķdotāciju no 
2022. gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim 92 896 eiro apmērā.

Par mācību līdzekļiem 
paredzēto valsts budžeta 
līdzekļu sadali 

Sadalīt 2022. gadam Madonas 
novada pašvaldības vispārējās 
pamata un vispārējās vidējās iz-
glītības iestāžu mācību līdzekļu 
iegādei paredzēto valsts budžeta 
līdzekļus 47 546 eiro apmērā.

Par finansējuma piešķiršanu 
biedrībai

Nolemj piešķirt finansējumu 
667 eiro apmērā biedrības bēr-
niem, jauniešiem un pieauguša-
jiem ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem “Mēs saviem bēr-
niem” teātra studijas vadītājai (2 
stundas nedēļā) darba samaksas 
nodrošināšanai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām no 2022. gada septembra 
līdz 2023. gada maijam no izglī-
tības pasākumu budžetā šim 
mērķim paredzētā finansējuma. 

Par Madonas novada 
pašvaldības maksas 
pakalpojumu cenrāža 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada 

pašvaldības maksas pakalpojumu 
cenrāžus.

Par siltumenerģijas 
pakalpojuma tarifa 
apstiprināšanu

Apstiprina SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” siltu-
menerģijas apgādes tarifu Saules-
kalna ciematā  77,23 EUR/MWh 
(bez PVN). Tarifs stājās spēkā no 
2022. gada 13. oktobra.

Par finansējuma  
piešķiršanu ielu 
apgaismojuma izbūvei

Nolemj piešķirt finansējumu 
Liezēres pagasta pārvaldei apgais-
mojuma izbūvei Nākotnes ielā, 
Zaļā ielā un Lauku ielā 34 794,86 
eiro apmērā. Līdzekļus piešķirt no 
Madonas novada pašvaldības ne-
sadalītajiem līdzekļiem, kas daļē-
ji (17 483 eiro) ņemti no Liezēres 
pagasta pārvaldes autoceļa fonda 
(valsts mērķdotācijas) uzkrājuma 
no iepriekšējiem gadiem atliku-
ma, 16 173,86 eiro no Liezēres pa-
gasta pārvaldes 2021. gada pārdo-
tajiem īpašumiem un 1 138 eiro 
no Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Liezēres pagastā šā gada ok-
tobra mēnesī tiks īstenots AS 
“Sadales tīkls” projekts, kura ie-
tvaros Nākotnes ielā, Zaļā ielā un 
Lauku ielā tiks demontētas gais-
vadu elektrības līnijas un to bal-
sti, tā vietā elektrības kabeļus 
ierokot zemē. Patreiz uz demon-
tējamiem balstiem atrodas ielu 
apgaismojuma gaismekļi.

Par finansējuma  
piešķiršanu  
dzīvojamajai mājai

Pamatojoties uz to, ka Ļaudo-
nas pagasta pārvaldē esošā 
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja 
Brīvības ielā 9, Ļaudonā, Ļaudo-
nas pagastā, 100% īpašnieks ir 
Madonas novada pašvaldība, no-
lemj piešķirt finansējumu Ļaudo-
nas pagasta pārvaldei dzīvojamās 
mājas Brīvības ielā 9 SIA “Mado-
nas namsaimnieks” izrakstīto rē-
ķinu apmaksai par fasādes (sie-
nas) demontāžas darbiem saskaņā 
ar aktu un par tehniskās apseko-
šanas atzinumu (TAA), kopējā 
summa 1 510,45 eiro. Finansēju-
mu paredzēt no 2022. gada bu-
džeta ieņēmumiem, tos ņemot no 
Ļaudonas pagasta pārvaldes 2022. 
gada pārdotajiem īpašumiem.

Par Madonas novada 
Attīstības programmas 
2022.–2028. gadam 
investīciju plāna 
aktualizēšanu

Lai veicinātu Madonas nova-
da ilgtspējīgu attīstību, plānojot 
budžeta līdzekļu lietderīgu izlie-
tojumu, aktualizē Madonas no-
vada attīstības programmas in-
vestīciju plānu 2022.–2028. ga-
dam.

Par publisko teritoriju 
apgaismojuma 
modernizācijas 
projektu iesniegšanu 
un nepieciešamā 

līdzfinansējuma 
nodrošināšanu

 � Nolemj iesniegt projekta 
iesniegumu “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūrā Ma-
donas novada pilsētu teritorijās”  
Emisijas kvotu izsolīšanas ins-
trumenta finansētā atklātā pro-
jektu konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūrā”.

Apstiprina projekta kopējās 
izmaksas 765 936,09 eiro, no ku-
rām Emisijas kvotu izsolīšanas 
instrumenta finansējums – 
451 902,29 eiro un pašvaldības 

Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 13. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Par izglītības iestāžu direktoru darba samaksas 
apstiprināšanu

Apstiprina Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksu.

Pilsēta, pagastu pārvalde, 
izglītības iestāde

Izglītojamo 
skaits,  

01.09.2022.
Slodze

Atalgojums,  
EUR no 

 01.09.2022.

Cesvaines apvienības pārvalde 

Cesvaines vidusskola 283 1 1556

Ērgļu apvienības pārvalde 

Ērgļu vidusskola 220 1 1481

Lubānas apvienības pārvalde 

Lubānas vidusskola 161 1 1431

Madonas pilsēta 

Madonas Valsts ģimnāzija 274 1 1714

Madonas pilsētas vidusskola 982 1 2070

Barkavas pagasta pārvalde 

Barkavas pamatskola 58 PII+100 1 1331

Bērzaunes pagasta pārvalde 

Bērzaunes pamatskola 107 1 1267

Ošupes pagasta pārvalde 

Degumnieku pamatskola 23 PII+ 61 1 1203

Dzelzavas pagasta pārvalde 

Dzelzavas pamatskola 77 1 1203

Dzelzavas speciālā pamatskola 7 PII+71 1 1443

Kalsnavas pagasta pārvalde 

Kalsnavas pamatskola 93 1 1203

Aronas pagasta pārvalde 

Kusas pamatskola 57 1 1203

Lazdonas pagasta pārvalde 

Lazdonas pamatskola 11 PII+48 1 1203

Ļaudonas pagasta pārvalde 

A.Eglīša Ļaudonas pamatskola 124 1 1328

Liezēres pagasta pārvalde 

Liezēres pamatskola 40 PII+76 1 1267

Praulienas pagasta pārvalde 

Praulienas pamatskola 108 1 1267

Par Madonas novada 
pašvaldības  
2022. gada budžeta 
grozījumiem

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus Nr. 38 “Par grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības sais-
tošajos noteikumos Nr. 3 “Par 
Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžetu”.

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

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
3 “Par Madonas novada pašval-

dības 2022. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2022. gada 27. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 26. 
p.) 1. punktu šādā redakcijā: 

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022. 
gadam ieņēmumos 42 993 225 
eiro apmērā.”

Izteikt Madonas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
3 “Par Madonas novada pašval-
dības 2022. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2022. gada 27. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 26. 
p.) 2. punktu šādā redakcijā: 

“Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2022. 
gadam izdevumos 48 335 003 
eiro apmērā.”

4 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada oktobris

dījumā, nodrošināt projekta ie-
snieguma iesniedzēja līdzfinan-
sējumu un priekšfinansējumu 
630 365,40 eiro apmērā, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē.

 � Nolemj iesniegt projekta 
iesniegumu “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūrā Ma-
donas novada ciemu teritorijās” 
Emisijas kvotu izsolīšanas ins-
trumenta finansētā atklātā pro-
jektu konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana paš-
valdību publisko teritoriju ap-
gaismojuma infrastruktūrā”.

Apstiprina projekta kopējās 
izmaksas 775 253,43 eiro, no ku-
rām Emisijas kvotu izsolīšanas 

instrumenta finansējums – 
457 399,52 eiro un pašvaldības 
līdzfinansējums – 317 853,91 eiro.

Projekta apstiprināšanas ga-
dījumā, nodrošināt projekta ie-
snieguma iesniedzēja līdzfinan-
sējumu un priekšfinansējumu 
638 033,57 eiro apmērā, ņemot 
aizņēmumu Valsts kasē. Projekta 
kopējo izmaksu apmērs tiks pre-
cizēts pēc projektā paredzēto ie-
pirkumu veikšanas.

Projektu mērķis ir Madonas 
novada pilsētu un pagastu ciema 
teritorijās publisko teritoriju ap-
gaismojuma modernizācija, kas 
samazina siltumnīcefekta gāzu 
emisijas un esošo publisko teri-
toriju apgaismojuma elektroener-
ģijas patēriņu.

līdzfinansējums – 314 033,80 eiro.
Projekta apstiprināšanas ga-



Domes ziņas
Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 17. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par siltumenerģijas 
pakalpojuma tarifa 
apstiprināšanu 

Apstiprina siltumenerģijas 
apgādes tarifu Aiviekstes ciema-
tā  108,67 EUR/MWh (bez PVN). 
Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 
1. decembra.

Par finansējuma piešķiršanu 
kokskaidu granulu iegādei

Nolemj piešķirt finansējumu 
Mārcienas pagasta pārvaldei 
kokskaidu granulu iegādes rēķina 
apmaksai 1 843,20 eiro apmērā. 
Finansējumu ņemot Madonas no-
vada pašvaldības nesadalītajiem 
līdzekļiem, kas ņemti no 2021. 
gadā pārdotajiem Mārcienas pa-
gasta pārvaldes nekustamajiem 
īpašumiem. 

Par finansējuma piešķiršanu 
skursteņu pārmūrēšanai 

Nolemj piešķirt finansējumu 
skursteņu pārmūrēšanai Sarkaņu 
amatu skolas ēkai Kalna ielā 2, 
Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Ma-
donas novadā 2 355,45 eiro ap-
mērā no Madonas novada pašval-
dības 2022. gada budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem, kas ņemti 
no Sarkaņu pagasta pārvaldes 
2021. gada pārdotajiem īpašu-
miem.

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu lietus 
kanalizācijas tīklu izbūvei 

Nolemj piešķirt papildus fi-
nansējumu lietus kanalizācijas 
tīklu izbūvei Kalsnavas pirmssko-
las izglītības iestādē “Lācītis 
Pūks” 1 281,59 eiro apmērā PVN 
segšanai no 2022. gada Madonas 
novada pašvaldības nesadalīta-

jiem līdzekļiem, kas ņemti no da-
bas resursu nodokļa. 

Par papildus finansējuma 
piešķiršanu ēkas fasādes 
remontam

Nolemj piešķirt papildus fi-
nansējumu Kalsnavas pagasta 
pārvaldes ēkas fasādes remontam 
1 560,40 eiro apmērā PVN segša-
nai, finansējumu piešķirot no 
Madonas novada pašvaldības 
2022. gada budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem. 

Par finansējuma  
piešķiršanu Vestienas 
pagasta pārvaldei

Nolemj piešķirt Vestienas pa-
gasta pārvaldei finansējumu 
5 156,18 eiro apmērā pagasta 
pārvaldes administratīvo telpu 
elektroinstalācijas remontam un 
gaismas ķermeņu nomaiņai dar-
ba telpās “Vestienas muižā”, Ves-
tienas pagastā, no Madonas no-
vada pašvaldības 2022. gada bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem, 
kas ņemti no Vestienas pagasta 
pārvaldes 2021. gada pārdotajiem 
īpašumiem.

Par sabiedrībā balstītu 
sociālo pakalpojumu 
infrastruktūras īstenošanu 

Nolemj atbalstīt piedāvājumu 
projekta “Pakalpojumu infra-
struktūras attīstība deinstitucio-
nalizācijas plāna īstenošanai” 
ietvaros izveidot papildus pakal-
pojuma infrastruktūru – grupu 
dzīvokļus 4 pilngadīgām perso-
nām ar garīga rakstura traucēju-
miem Meža ielā 5, Mārcienā, 
Mārcienas pagastā, Madonas no-
vadā, un specializētās darbnīcas 
24 pilngadīgām  personām ar ga-

rīga rakstura traucējumiem Meža 
ielā 23, Mārcienā, Mārcienas pa-
gastā, Madonas novadā pēc gro-
zījumu veikšanas Vidzemes plā-
nošanas reģiona deinstituciona-
lizācijas plānā  2017.–2020. ga-
dam par finansējuma pārdali DI 
ERAF projektos.

Apstiprina šī projekta īsteno-
šanu, iekļaujot papildus pakalpo-
jumus un tiem pieejamo papildus 
Eiropas Reģionālā un attīstības 
fonda un valsts budžeta  
finansējumu: kopējās izmaksas 
2 783 656,16 eiro,  attiecināmās 
izmaksas 2 091 194,69 eiro, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda finansējums 1 517 093,37 
eiro, valsts budžeta dotācija 
63 301,24 eiro, valsts budžets 
125 777,36 eiro, Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējums 
385 022,72 eiro, neattiecināmās 
izmaksas 692 461,47 eiro.

Par atbrīvošanu no telpu 
nomas maksas 

 � Nolemj atbrīvot Madonas 
pensionāru biedrību no Mado-
nas pilsētas kultūras nama telpu 
nomas maksas Valsts svētku svi-
nību organizēšanai. Aprēķinātie 
telpu nomas neieņemtie ienāku-
mi kopā aprēķināti 206,20 eiro, 
t.sk. PVN.

 � Nolemj atbrīvot Imantu 
Pulksteni no telpu nomas mak-
sas Skolas ielā 8, Madonā, 26. 
“Ģitāristu sesijas” organizēša-
nai. 

No 25. līdz 27. oktobrim, sko-
lēnu rudens brīvlaikā, Madonā 
tiek organizēta 26. “Ģitāristu se-
sija”, kurā piedalīsies jaunieši 
galvenokārt no Madonas novada, 
kuri varēs apgūt kokles un ģitā-
ras spēli, dziedāšanu un ritmiku. 
Dalībniekus plānots izmitināt 
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Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības maksas 
pakalpojumu cenrāžos un siltumenerģijas pakalpojuma 
tarifos

Nolemj veikt šādus grozījumus:
 � Mārcienas pagasta pārvaldē sniegtajos maksas pakalpojumos, 

to cenrādī grozīt punkta 2. Telpu apkure apakšpunktu 2.1. 

2. Telpu apkure Mēr-
vienība

Cena 
bez PVN 
(EUR)

PVN 12% 
(EUR)

Cena kopā 
ar PVN 
(EUR)

2.1. Jaunā iela 1 administrācijas ēka 1 m2 1,52 0,18 1,70
 

 � Ošupes pagasta pārvaldē sniegtajos maksas pakalpojumos, to 
cenrādi papildināt ar punktu 7.

7. Telpu apkure Mēr- 
vienība

Cena 
bez PVN 
(EUR)

PVN 12% 
(EUR)

Cena kopā 
ar PVN 
(EUR)

7.1. Skolas ielā 10 1 mwh 89,15 10,70 99,85

 � Nolemj apstiprināt siltumenerģijas apgādes tarifu Skolas ielā 
10, Degumniekos, Ošupes pagastā – 89,15 EUR/MWh bez PVN un 
Jaunā ielā 1, Mārcienā, Mārcienas pagastā, – 1,52 EUR/m2 bez PVN. 
Tarifs stājas spēkā no 2022. gada 1. decembra. 

Madonā, Skolas ielā 8.
 � Nolemj atbrīvot biedrī-

bu “Dotība” no Madonas pilsē-
tas kultūras nama telpu nomas 
maksas 28. oktobrī no plkst. 
12.00 līdz 21.00 Latvijas kausa 
izcīņas Breaking sacensību rī-
košanai 50% apmērā (220 eiro) 

no aprēķinātajiem telpu nomas 
neieņemtiem ienākumiem, kas 
kopā ir 440 eiro, t.sk. PVN.

Breaking dejas ir iekļautas 
2024. gada olimpiskajās spēlēs, 
tās pārstāv Pasaules sporta deju 
federācija, kā arī Latvijas sporta 
deju federācija.

Sagatavoja 
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

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

klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1. Madonā,  

kā arī ar lēmumu video apskatu  
iespējams iepazīties 

interneta vietnē www.madona.lv

2016. gada 1. martā Madonas 
novada pašvaldība ar 
Vidzemes plānošanas 
reģionu noslēdza 
sadarbības līgumu, īstenojot 
deinstitucionalizācijas (DI) 
plānu, ar mērķi palielināt 
kvalitatīvu institucionālai 
aprūpei alternatīvu sociālo 
pakalpojumu dzīvesvietā un 
ģimeniskai videi pietuvinātu 
pakalpojumu pieejamību 
personām ar invaliditāti un 
bērniem. DI pakalpojumu 
infrastruktūras attīstības 
plāna īstenošanai Madonas 
novadā ir paredzēts 
izveidot septiņus jaunus 
pakalpojumus un šī raksta 
mērķis ir sniegt ieskatu par 
sociālajiem pakalpojumiem 
bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem.

Projekta ietvaros ir pabeigta 
ēkas Parka ielā 4, Madonā reno-
vācija, kurā būs dienas aprūpes 
centrs bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem (13 vietas); soci-
ālās rehabilitācijas centrs bēr-
niem ar funkcionāliem traucēju-
miem un viņu likumiskajiem 
pārstāvjiem (38 vietas) un “Atel-
pas brīža” pakalpojums bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem 

(5 vietas).
Dienas aprūpes centrs ir 

vieta, kur bērniem ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem tiek 
nodrošināta aprūpe, iespē-
jas attīstīt vai saglabāt 
kognitīvās (uztveres, 
domāšanas, kustī-
bas, runas) spējas, 
interesanti pavadīt 
brīvo laiku. Dienas 
aprūpes centrā bērns 
būs pieskatīts un no-
darbināts tajos brīžos, 
kad neatrodas mācību iestā-
dē, bet vecāki strādā vai, piemē-
ram, dodas vizītē pie ārsta.

Sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumi. Centrā tiks nodroši-
nāti dažādi rehabilitācijas pakal-
pojumi, kuri nepieciešami bērna 
veselības uzlabošanai vai spēju 
saglabāšanai. Katrā pašvaldībā 
pieejamo speciālistu klāsts var 
būt atšķirīgs, tomēr tiks nodro-
šināti  primāri nepieciešamie pa-
kalpojumi – psihologa, fiziotera-
peita, ergoterapeita, logopēda, 
mūzikas terapeita, smilšu spēļu 
terapeita un citi pakalpojumi.

“Atelpas brīdis” – vieta, kur 
vecākiem, kuriem ir īpaši kop-
jams bērniņš, ir iespēja “atvilkt 
elpu” un atpūsties no ikdienas 
rūpēm par bērnu. “Atelpas brī-

dis” ir diennakts pakalpojums, 
kurā tiek nodrošināta bērna pie-
skatīšana, aprūpe, pašaprūpes 
spēju attīstīšana un saturīga brī-

vā laika pavadīšana.
Kas ir funkcionāli 

traucējumi? Funkcio-
nālie traucējumi no-
zīmē gan fiziskus 
traucējumus, tādus 
kā redzes, dzirdes un 
kustību traucējumi, 

gan arī psihiskas sa-
slimšanas un intelektu-

ālās attīstības traucējumus. 
Pie funkcionāliem traucējumiem 
pieskaitāmas arī vispārējas sa-
slimšanas, kuras ilglaicīgi ietek-
mē cilvēka dzīves kvalitāti, tādas 
kā celiakija, bronhiālā astma, 
cukura diabēts u.c.

Lai varētu saņemt sociālās 
rehabilitācijas un dienas aprūpes 
centra pakalpojumus, projekta 
ietvaros bērnam ar funkcionā-
liem traucējumiem tiek sagata-
vots individuāls atbalsta plāns, 
kurā noteikti nepieciešamie pa-
kalpojumi. Par pakalpojumu pie-
šķiršanu lēmumu pieņem pašval-
dības sociālais dienests, pama-
tojoties uz bērna likumiskā pār-
stāvja iesniegumu.

Vidzemes plānošanas reģionā 
(Varakļānu novads, Valkas no-

vads, Alūksnes novads, Gulbenes 
novads, Smiltenes novads, Ma-
donas novads, Cēsu novads, Val-
mieras novads) dzīvo ap tūkstoš 
bērnu ar funkcionāliem traucē-
jumiem. Madonas novadā – 138 
(dati 2021. gada decembrī, 
avots  – VDEĀVK).

Laikā, kamēr notika ēkas Par-
ka ielā 4 Madonā renovācija, bēr-
ni ar funkcionāliem traucēju-
miem, saņēma un šobrīd saņem 
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jumus–terapijas. Visi šie pakal-
pojumi palīdz uzlabot bērnu dzī-
ves kvalitāti, kaut nedaudz at-
vieglo ģimenes ikdienu un mazi-
na risku bērniem nonākt institu-
cionālajā aprūpē. Nozīmīgs re-
surss deinstitucionalizācijas īs-
tenošanai ir nevalstiskās organi-
zācijas, kuras piedāvā kvalitatī-
vus sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojumus. Sociālajā dienestā ir 
66 klienti, kuri DI projekta ietva-
ros saņem sociālos pakalpoju-
mus. Lielākais pakalpojumu 
sniedzējs ir biedrība “Mēs saviem 
bērniem”, nodrošinot 47 pakal-
pojumu pieprasījumus. Ģimeņu 
centrs “TuTi” nodrošina 12 pa-
kalpojumu pieprasījumus. Bērnu 
likumiskie pārstāvji izvēlas sa-
ņemt pakalpojumus arī citur (18 
pakalpojumu pieprasījumi), kā 

piemēram Rēzeknē – reitterapiju, 
masāžas; Daugavpilī – osteopāta 
pakalpojumu; Rīgā un Valmierā 
ABA terapiju; Rīgā un arī pie in-
dividuālajiem pakalpojumu snie-
dzējiem – mūzikas terapiju. Ma-
donas novadā šobrīd tiek izvēr-
tēti vēl 13 bērni ar funkcionā-
liem traucējumiem, lai turpmāk 
saņemtu sociālos pakalpojumus.

Septembrī dome lēma deleģēt 
sociālo pakalpojumu sniegšanu 
biedrībai bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem ar dažādiem funk-
cionāliem traucējumiem “Mēs 
saviem bērniem” Šobrīd notiek 
aktīvs darbs – telpu Parka ielā 4, 
Madonā iekārtošana, dokumentu 
sakārtošana, lai varētu uzsākt 
sociālo pakalpojumu bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
sniegšanu. Ar šī centra atvēršanu 
Madonas novads būs īstenojis vēl 
vienu DI plāna aktivitāti. 

Ja cilvēks saņem nepiecieša-
mo atbalstu, tas ir ieguvums visai 
sabiedrībai un veicina gan drošī-
bas sajūtu, gan kopējo labklājību! 
PATEICĪBA visiem DI plāna īste-
nošanā iesaistītajiem!

Informāciju sagatavoja 
ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada  

Sociālā dienesta vadītāja

Infrastruktūras attīstība sociālo pakalpojumu sniegšanai
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Atbilstoši Energoresursu 
cenu ārkārtēja pieauguma 
samazinājuma pasākumu 
likumam, apstiprināti 
vairāki atbalsta instrumenti 
energoresursu cenu 
pieauguma kompensēšanai 
mājsaimniecībām, kas apkurē 
izmanto elektroenerģiju, 
dabasgāzi, koksnes briketes, 
koksnes granulas un 
malku, kā arī centralizētās 
siltumapgādes pakalpojumu.

Arī Madonas novada iedzīvo-
tāji no 2022. gada 1. oktobra var 
pieteikties valsts atbalstam ap-
kures izmaksu kompensācijai 
portālā https://www.epakalpojumi.
lv/ 

Ja nav iespējams pieteikties 
epakalpojumam, pakalpoju-
mu no 3. oktobra pašvaldībā ir 
iespējams saņemt  klātienē – pa-
gastu un apvienību pārvaldēs un 
klientu apkalpošanas centros. Ar 
sarakstu un kontakttālruņiem ie-
spējams iepazīties vietnē www.
madona.lv. 

Madonas novada pašvaldībā, 
Saieta laukumā 1, Madonā, klā-
tienē iespējams saņemt pakalpo-
jumu arī iepriekš piesakoties uz 
konkrētu laiku. Pieteikties tele-
foniski 80000020 vai 64860090. 

IESNIEGUMA IESNIEGŠANA

Iesniegumā obligāti jānorāda 
tā iesniedzēja:

 � vārds, uzvārds,
 � personas kods,
 � kontaktinformācija,
 � kredītiestādes vai pasta 

norēķinu sistēmas konta nu-
murs, kurā ieskaitāms atbalsts 
mājsaimniecībai.

Svarīgi! Var norādīt citai per-
sonai piederošu bankas kontu un 
arī šīs personas vārdu, uzvārdu, 
personas kodu. Ja nav iespējams 
atbalstu mājsaimniecībai saņemt 
bankas kontā, norēķini skaidrā 

naudā tiks nodrošināti no 2022. 
gada 1. novembra.

Iesniegumam pievieno šādus 
dokumentus:

1) mājokļa īpašuma vai lieto-
šanas tiesības apliecinošu doku-
mentu, ja attiecīgā informācija 
nav pašvaldības rīcībā;

2) maksājumu apliecinošus 
dokumentus par koksnes granu-
lu, koksnes brikešu vai malkas 
iegādi vienam mājoklim, ja apku-
rei izmanto koksnes granulas, 
koksnes briketes vai malku;

3) rēķinu par elektroenerģiju 
konkrētajam mājoklim, ja apkurei 
izmanto elektroenerģiju.

Mājokļa īpašuma vai lietoša-
nas tiesības apliecina:

 � zemesgrāmatā nostiprinā-
tas īpašumtiesības,

 � īres līgums,
 � Valsts zemes dienesta iz-

sniegta izziņa par dzīvokļa īpa-
šuma tiesībām,

 � mantojuma apliecība,
 � nekustamā īpašuma no-

dokļa maksātāja rēķins,
 � elektroenerģijas rēķins vai 

līgums,
 � cits.

Izņēmuma gadījumā: mājokļa 
īpašuma vai lietošanas tiesības 
var apliecināt arī turētājs jeb fak-
tiskais valdītājs.

ATBALSTA APMĒRS  
UN TERMIŅŠ

Apkure ar koksnes  
granulām un koksnes 
briketēm

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 
2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 
2022. gada 1. maija līdz 2023. 
gada 30. aprīlim – lai saņemtu 
atbalstu, čeka vai  cita maksāju-
mu apliecinoša dokumenta datu-
mam ir jābūt šajā periodā.

Koksnes briketēm un koksnes 
granulām cenu slieksnis noteikts 
300 eiro par tonnu bez pievieno-
tās vērtības nodokļa (aptuveni 65 
eiro/MWh).

Izmaksu pieaugums tiks kom-
pensēts 50% apmērā (t.i., ja iz-
maksas pārsniedz 300 eiro/tonnā 
bez pievienotās vērtības nodok-
ļa), bet ne vairāk kā 100 eiro/ton-
nā (bez pievienotās vērtības no-
dokļa) apmērā.

Maksimālais atbalsta apjoms, 
par kuru varēs saņemt atbalstu, 
vienai mājsaimniecībai būs 10 
tonnas.

Apkure ar malku

1) Ja nav maksājumu aplieci-
noša dokumenta.

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 
2022. gada 30. novembrim.

Iesniegumā jāietver pašaplie-
cinājums par malkas iegādi.

Malkai, kas iegādāta līdz 
2022. gada 31. augustam un kurai 
nav maksājumu apliecinoša do-
kumenta, valsts kompensēs vien-
reizēju fiksētu atbalstu 60 eiro 
vienam mājoklim.

2) Ja ir maksājumu apliecinošs 
dokuments.

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā 
no 2022. gada 1. oktobra līdz 
2023. gada 30. aprīlim.

Atbalsta periods noteikts no 
2022. gada 1. maija līdz 
2023. gada 30. aprīlim – proti, lai 
saņemtu atbalstu, čeka vai cita 
maksājumu apliecinoša doku-
menta datumam ir jābūt šajā pe-
riodā.

Malkai  noteikts cenu līmenis, 
virs kura sāk sniegt atbalstu – 40 
eiro/ber.m3 bez pievienotās vēr-
tības nodokļa.

Valsts kompensē izmaksu pie-
augumu 50% apmērā no cenas 
virs noteiktā cenu līmeņa (t.i., ja 

izmaksas pārsniedz 40 eiro/ber.
m3), bet ne vairāk par 15 eiro/ber.
m3 bez pievienotās vērtības no-
dokļa.

Maksimālais atbalsta apjoms, 
par kuru var saņemt atbalstu, 
vienai mājsaimniecībai ir 35 ber.
m3 jeb 21 sters.

Svarīgi! Elektroniskajos ie-
sniegumos jānorāda tāda mērvie-
nība, kāda norādīta maksājuma 
dokumentā (kg / litri / steri / cieš-
kubikmetri / berkubikmetri). Sis-
tēma jebkādās norādītajās mēr-
vienībās iegādāto malkas dau-
dzumu pārrēķinās ber.m3.

Ja par šo pašu mājokli jau ir 
saņemts malkas atbalsts māj-
saimniecībai 60 eiro apmērā, at-
balsta apmēru mājsaimniecībai 
atbilstoši maksājumu apliecino-
šiem dokumentiem aprēķina kā 
starpību starp aprēķināto atbal-
sta apmēru un izmaksāto atbal-
stu 60 eiro (t.i., tiks izmaksāts 
atbalsts par summu, kas pār-
sniedz 60 eiro).

Apkure ar  
elektroenerģiju

Iesniegumu par atbalstu māj-
saimniecībai iesniedz laikposmā 
no 2022. gada 1. novembra līdz 
2023. gada 31. maijam.

Atbalsta periods noteikts no 
2022. gada 1. oktobra līdz 
2023. gada 30. aprīlim – lai sa-
ņemtu atbalstu, rēķina par elek-
troenerģiju maksājuma datumam 
ir jābūt periodā no 2022. gada 
1. novembra līdz 2023. gada 
31. maijam.

Mājsaimniecībām, kuras ap-
kurei izmanto elektroenerģi-
ju, atbalsts tiek piešķirts tiem 
elektroenerģijas lietotājiem, kuru 
patēriņš ir lielāks par 500 kWh 
mēnesī, bet ne vairāk kā 
2000 kWh mēnesī, ja elektroener-
ģija tiek izmantota mājokļa apku-
rei.

Valsts kompensē 50% no elek-

troenerģijas cenas, kas pārsniedz 
0,160 eiro/kWh bez pievienotās 
vērtības nodokļa, bet ne vairāk 
kā 0,100 eiro/MWh bez pievieno-
tās vērtības nodokļa.

Jebkurai mājsaimniecībai pir-
mās patērētās 500 kWh jāapmak-
sā atbilstoši elektroenerģijas tir-
gotāja noteiktajai elektroenerģi-
jas cenai, bet kompensēts tiek 
patēriņš, kas pārsniedz šo slieks-
ni (ieskaitot pievienotās vērtības 
nodokli).

Svarīgi! Visos gadījumos ie-
sniegumā ietver pašapliecināju-
mu (atzīme iesniegumā) par at-
tiecīgās apkures esību mājoklī un 
to, ka citi mājsaimniecības locek-
ļi nav iesnieguši iesniegumu at-
balsta saņemšanai par iesniegu-
mā minēto mājokli.

Ja apkuri nodrošina dabas-
gāze vai centralizētā apkure, 
atbalsts mājsaimniecībām tiks 
piemērots automātiski rēķinos. 

  

 Pašvaldība atbalstu 
mājsaimniecībai nepiešķir, 
ja:

 � iesniegumā un tam pie-
vienotajos dokumentos ietvertā 
informācija neatbilst šā atbalsta 
saņemšanas nosacījumiem;

 � sniegta apzināti nepatiesa 
informācija.

 Oktobra laikā Madonas nova-
dā kopumā saņemti vairāk nekā 
4000 pieteikumi, no tiem aptuve-
ni 40%, izmantojot portālu E-pa-
kalpojumi, bet aptuveni 60% pie-
teikumu iesniegti klātienē.

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada Centrālās 

administrācijas
Attīstības nodaļa un 

Lietvedības nodaļa

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam 
apkurei Madonas novadā
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ROADS”, būvuzraudzību – SIA 
”Verus Specto”, autoruzraudzī-
bu – SIA “Fundamentum”. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 
343 463,33 bez PVN. Projekts 
tiek īstenots divās kārtās. Pirmā 

kārta tiek finansēta no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) “Madonas no-
vada fonds” izsludinātā LEADER 
pasākuma “Darbību īstenošana 
saskaņā ar sabiedrības virzītas 

vietējās attīstības stratēģiju” ak-
tivitātes “Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas”, otrā 
kārta – Madonas novada pašval-
dības finansējums.

Informāciju sagatavoja 

KLINTA GALEJA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Projektu ieviešanas nodaļas
Projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Pieteikšanās kārtība valsts atbalstam 
apkurei Madonas novadā

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 22 “Par 
decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanas un 
uzskaites kārtību Madonas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
29.06.2022. lēmumu Nr. 418 
(prot. Nr. 15, 17. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 31.08.2022. lēmumu Nr. 552 
(prot. Nr. 19, 22. p.). Izdoti saska-
ņā ar Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu likuma 6. panta ceturtās 
daļas 5. punktu un Ministru ka-
bineta 2017. gada 27. jūnija notei-
kumu Nr. 384 “Noteikumi par 
decentralizēto kanalizācijas sis-
tēmu apsaimniekošanu un reģis-
trēšanu” 6. punktu.

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

Saskaņā ar Ministru kabineta 
2017. gada 27. jūnija noteikumu 
Nr. 384 “Noteikumi par decentra-
lizēto kanalizācijas sistēmu ap-
saimniekošanu un reģistrēšanu” 
6. punktu pašvaldība saistošajos 
noteikumos nosaka ciemus, uz 
kuru teritorijās esošām decentra-
lizētajām kanalizācijas sistēmām 
neattiecas šajos noteikumos no-
teiktās prasības; minimālo bie-
žumu notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanai no MK noteikumu Nr. 
384 3.2. un 3.3. apakšpunktā mi-
nētajām decentralizētajām kana-
lizācijas sistēmām, ņemot vērā 
būvju veidu, ūdens patēriņu kon-
krētajā īpašumā un decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas iekārtu 
tilpumu; MK noteikumu Nr. 384 
3.1., 3.2. un 3.3. apakšpunktā mi-
nēto decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu kontroles un uzraudzības 
kārtību; 6.4. prasību minimumu 
asenizatoram.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 13. septembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 33 “Kārtība, 

kādā tiek segti braukšanas 
izdevumi izglītojamajiem 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
31.08.2022. lēmumu Nr. 554 
(prot. Nr. 19, 24. p.). Izdoti saska-
ņā ar Sabiedriskā transporta pa-
kalpojumu likuma 14. panta tre-
šo daļu, Ministru kabineta 2021. 
gada 22. jūnija noteikumu Nr. 414 
“Braukšanas maksas atviegloju-
mu noteikumi” 17. punktu.

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

Ar saistošajiem noteikumiem 
noteikta finansiāla palīdzība ģi-
menēm ar bērniem, kuri iegūst 
izglītību Madonas novada paš-
valdības vispārējās un profesio-
nālās ievirzes izglītības iestādēs. 
Papildus Ministru kabineta no-
teikumos noteiktajiem atvieglo-
jumiem, braukšanas izdevumu 
kompensācijas 10.–12. klašu iz-
glītojamajiem ir palielinātas līdz 
100 % apmēram, kā arī kompen-
sēti braukšanas maksas izdevumi 
uz profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestādēm.

Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Madonas novada 
pašvaldībā tiek nodrošināti izglī-
tojamo pārvadājumi, kā arī gadī-
jumus, kad izglītojamajiem ir tie-
sības saņemt braukšanas maksas 
izdevumu kompensāciju, un kār-
tību, kādā Madonas novada paš-
valdība nodrošina šīs kompensā-
cijas saņemšanu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 17. septembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 9 “Par 
paaugstinātas nekustamā 
īpašuma nodokļa likmes 
piemērošanu Madonas 
novada pašvaldībā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 31. marta lēmumu Nr. 204 
(prot. Nr. 8, 21. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-

mes 2022. gada 20. septembra 
lēmumu Nr. 568 (prot. Nr. 20, 
5. p.). Izdoti saskaņā ar likuma 
“Par nekustamā īpašuma nodok-
li” 3. panta (1.4) daļu.

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

Lai arī turpmāk Madonas no-
vada pašvaldības teritorijā veici-
nātu vizuāli pievilcīgas un sakār-
totas vides, kas neapdraud paš-
valdības iedzīvotāju drošību, 
uzturēšanu un veidošanu, ir ne-
pieciešama sistēma, kas mudinā-
tu būvju īpašniekus (valdītājus) 
to būves uzturēt tādā kārtībā, 
kas neapdraud cilvēku drošību un 
nedegradē vidi. Viens no pasāku-
miem minētā mērķa sasniegšanai 
ir paaugstinātas nekustamā īpa-
šuma nodokļa likmes piemēroša-
nu būvēm, kas klasificētas kā vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cil-
vēku drošību apdraudošas.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 23. septembrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 29 “Par ielu 
tirdzniecību un tirgus 
statusa piešķiršanas 
kārtību Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 
23.08.2022. lēmumu Nr. 511 
(prot. Nr. 18, 34. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 20.09.2022. lēmumu Nr. 567 
(prot. Nr. 20, 4. p.). Precizēti ar ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 29.09.2022. lēmumu Nr. 651 
(prot. Nr. 21, 44. p.). Izdoti saska-
ņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 3. punktu, 
likuma “Par nodokļiem un node-
vām” 12. panta pirmās daļas 4. 
punktu, Ministru kabineta 2010. 
gada 12. maija noteikumu Nr. 440 
“Noteikumi par tirdzniecības vei-
diem, kas saskaņojami ar pašval-
dību, un tirdzniecības organizē-
šanas kārtību” 8. un 9. punktu, 
Alkoholisko dzērienu aprites li-
kuma 8. panta pirmo, trešo un 
ceturto daļu.

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

Saistošajos noteikumos tiek 
noteikta kārtība, kādā tirdznie-
cības dalībnieks vai tirdzniecības 
organizators saskaņo ar Madonas 
novada pašvaldību tirdzniecības 
vietas iekārtošanu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā publis-
kās vietās, tirdzniecības vietās 
realizējamo preču grupas, kārtī-
ba ielu tirdzniecības organizēša-
nai, sabiedriskās ēdināšanas pa-
kalpojumu sniegšanai ielu tirdz-
niecībā, īslaicīgai ielu tirdzniecī-
bai, ielu tirdzniecības organizē-
šanai un sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai pasāku-
ma laikā, kā arī kārtību, kādā tiek 
saskaņota alkoholisko dzērienu 
tirdzniecība mazumtirdzniecības 
novietnēs un izbraukuma tirdz-
niecībā sabiedriskos pasākumos. 
Noteikumi nosaka arī ielu tirdz-
niecības dalībnieka, tai skaitā 
sabiedriskās ēdināšanas pakalpo-
jumu sniedzēja un ielu tirdznie-
cības organizatora pienākumus 
kārtības nodrošināšanai, nosacī-
jumus pašvaldības izsniegto at-
ļauju darbības apturēšanai uz 
laiku un pašvaldības nodevas par 
tirdzniecību publiskās vietās ob-
jektus, likmes, samaksas kārtību, 
kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts 
tirgus statuss.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 11. oktobrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 26 “Par 
dzīvojamo telpu izīrēšanu 
kvalificētam speciālistam 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 28. jūlija lēmumu Nr. 473 
(prot. Nr. 17, 18. p.). Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 29.09.2022. lēmumu Nr. 611 
(prot. Nr. 21, 4. p.).  Izdoti saska-
ņā ar likuma “Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 
21.1 panta otro daļu un 21.2 pan-
ta otro daļu.

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

Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Madonas novada pašvaldība 
sniedz palīdzību kvalificēta spe-
ciālista nodrošināšanai ar dzīvo-
jamo telpu.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 14. oktobrī.

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 20 “Par 
palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā 
Madonas novadā”.

Apstiprināti ar Madonas no-
vada pašvaldības domes 2022. 
gada 29. jūnija lēmumu Nr. 402 
(prot. Nr. 15, 1. p.), Precizēti ar 
Madonas novada pašvaldības do-
mes 29.09.2022. lēmumu Nr. 610 
(prot. Nr. 21, 3. p.). Izdoti saskaņā 
ar likuma “Par palīdzību dzīvok-
ļa jautājumu risināšanā” 6. panta 
otro daļu, 7.panta piekto un sesto 
daļu, 11. panta ceturto daļu, 15. 
pantu, 21.5 panta ceturto daļu, 
21.7 panta pirmo daļu, 21.9 panta 
otro daļu, 24. panta pirmo daļu.

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

Noteikumi nosaka personu 
kategorijas, kuras ir tiesīgas sa-
ņemt Madonas novada pašvaldī-
bas palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā, palīdzības sniegšanas 
kārtību, termiņu, uz kādu slē-
dzams īres līgums.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 18. oktobrī.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar saistošo noteikumu pilnu 
tekstuvar iepazīties  

www.vestnesis.lv 
vai klientu apkalpošanas zālē 

Saieta laukumā 1, Madonā

Apstiprinātie saistošie noteikumi

Madona novada pašvaldība 
īsteno projektu “Auto 
un moto apmācību 
laukuma, stāvlaukuma un 
pievedceļu pārbūve sporta 
un atpūtas bāzē “Smeceres 
sils”, Lazdonas pagastā, 
Madonas novadā”,  
ID Nr. 22-05-AL23-A019.  
2208-000001.

Projekta ietvaros jau veik-
ti auto un moto apmācību 
laukuma un stāvlaukuma pie 
administrācijas ēkas asfaltē-
šanas darbi. Kopējā asfaltētā 
laukuma platība ir 7350 m2.

Šobrīd noris labiekārtoša-
nas darbi – pasažieru paviljo-
na uzstādīšana, zālāja ierīko-
šana, dabīgā akmens bruģa 
izbūve un LED apgaismojuma 
uzstādīšana. 

Būvdarbus veic SIA “LV 

Turpinās Auto un moto apmācību laukuma, 
stāvlaukuma un pievedceļu pārbūve sporta 
un atpūtas bāzē “Smeceres sils”
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Vidzemes iekļaujošās nedēļas 
laikā, kad ikviens varēja 
apmeklēt un kopīgi darboties 
kādā no pašvaldībās 
izveidotajiem dienas aprūpes 
centriem, grupu dzīvokļiem, 
specializētajām darbnīcām 
cilvēkiem ar invaliditāti, 
aizvadīti 17 dažāda mēroga 
pasākumi, pulcējot vairāk 
nekā 500 darbīgu un 
ieinteresētu cilvēku. 

Pasākumi notika Cēsu, Val-
mieras, Alūksnes, Smiltenes, 
Valkas novados un arī Madonas 
novadā.

Šāds pasākumu kopums no-
tika pirmo reizi un to organizē-
ja Vidzemes plānošanas reģions 
sadarbībā ar pašvaldībām un 
nevalstiskajām organizācijām, 
lai veicinātu izpratni par sabied-
rībā balstītiem sociālajiem pa-
kalpojumiem cilvēkiem ar garīga 
rakstura traucējumiem.

Vairāku gadu garumā paš-
valdības intensīvi strādā pie tā, 
lai attīstītu vietējo infrastruk-
tūru un sociālos pakalpojumus, 
kas veicinātu cilvēku ar invali-
ditāti pilnvērtīgu dzīvi un ie-
kļaušanu sabiedrībā. Tomēr ne 
visi sabiedrības pārstāvji zina 
un izprot, kas noris viņu apkār-
tnē. Iekļaujošās nedēļas laikā 
caur dažādām kopīgām un rado-
šām nodarbēm gan bērni, gan 
pieaugušie varēja uzzināt vai-
rāk.

26., 27. un 28. septembrī Ma-
donas novada dienas aprūpes 
centros ikviens tika aicināts uz 
kopīgu darbošanos. Bija iespēja 
tikties un iepazīties ar “Vidzeme 
iekļauj” projektu. Pasākumi no-
tika Latvijas Evaņģēliski Lute-
riskās baznīcas Diakonijas cen-
tra Kopienas centrā “Baltā 
Ūdensroze” Madonā, Parka ielā 
6, Lubānas filiālē “Eglāji 1” un 
filiālē Jaunkalsnavā “Veseta”.

Kopienas centra “Baltā 
ūdensroze” vadītāja Kristīna 
Gribonika dalās ar savu pieredzi: 
“Deinstitucionalizācijas projekts 
mums katram ir devis iespēju 
paskatīties uz patieso dzīvi. Cil-
vēkiem ar funkcionāliem traucē-
jumiem ir iespēja saņemt dažā-
dus sociālos pakalpojumus, pie-
mēram dienas aprūpes pakalpo-
jumu un dažādas nodarbības, 
kas uzlabo un pilnveido ikdienu. 
Klienti, kuri daudzus gadus bija 
pavadījuši mājās, tagad var iziet 
sabiedrībā un darboties kopā. 
Un saprot, ka, pavadot ikdienu 
sabiedrībā, uzlabojas arī veselī-
ba. Strādājot četrus gadus kopie-
nas centrā “Baltā ūdensroze”, 
esmu novērojusi klientu veselī-
bas stāvokļa uzlabošanos un so-
ciālo prasmju pilnveidošanos. 
Arī ikdienā un svētkos ciemos 
nāk bērnudārza bērni, skolēni, 
biedrības un draudzes. Tas dot 
mūsu klientiem iespēju iepazī-
ties un sadraudzēties ar citiem 
cilvēkiem. Nevienā darbā nees-
mu saņēmusi tādu cilvēku mī-
lestību un patiesumu, kā strādā-
jot Kopienas centrā “Baltā 
ūdensroze”. Liels paldies par at-
balstu Madonas pašvaldībai, 

Iekļaujošās nedēļas aktivitātes 
Madonas novadā

Madonas novada Sociālajam die-
nestam, projekta “Vidzeme ie-
kļauj” atbalstītājiem, brīvprātī-
gajiem un ikkatram, kas padara 
mūsu klientu ikdienu pilnvērtī-
gu”. 

Sociālā dienesta Pakalpoju-
mu nodaļas vadītājas Ilzes Kan-
čas vēstījums par šiem pasāku-
miem: “Mani uzrunāja 
pasākuma moto “Pa-
stāsti man un es 
aizmirsīšu. Parādi 
man un es atcerē-
šos. Iesaisti mani 
un es sapratīšu” 
(ķīniešu sakām-
vārds). Apmeklējot 
pasākumus Madonas 
novadā, kuru vienotais te-
mats – “Miķeļdienas ieskaņas,” 
bija iespēja pabūt visos novada 
dienas aprūpes centros. Pasāku-
mā ar nosaukumu “Daba ap 
mums”, kas norisinājās  Kopie-
nas centrā “Baltā Ūdensroze” 
Madonā, visi tikām aicināti ie-
saistīties dažādās darbnīcās, 
skatīties smilšu kino, kopā pava-
dīt laiku sarunās, zālienā veidot 
rudenīgu mandalu. Lubānā mūs 
sagaidīja ar pārsteiguma dāva-
nu, kaltētu ābolu sainīti, ko ga-
tavojuši dienas aprūpes centra 
apmeklētāji. Ciemiņi tika aicinā-
ti iepazīties ar centra ikdienu, 
apskatīt un arī iegādāties centra 
dalībnieku darbiņus: siltas vil-
nas zeķes, jaunu veidolu un pie-
lietojumu ieguvušus stikla trau-

kus. Klausījāmies Igauņu ģime-
nes muzikālos priekšnesumu, 
iesaistījāmies spēlēs un kopā 
darinājām lielo rudens materiā-
lu paklāju. Savukārt Jaunkalsna-
vā pasākumā “Daba mūs stipri-
na” centra apmeklētāji un ciemi-
ņi  varēja iepazīties  ar AS “Lat-
vijas valsts meži” Kalsnavas ar-

borētumā augošo koku lapu, 
sēklu un čiekuru kolekciju, 

tikties ar spēkavīru un 
sporta entuziastu Di-
dzi Zariņu, kopā dar-
boties radošajās darb-
nīcās. 

Šī nedēļa, apmeklē-
jot nelielu daļiņu no pir-

mā Vidzemes iekļaujošās 
nedēļas pasākumu klāsta, man 

bija emocionāli piepildīta. Esot 
kopā ar dienas aprūpes centru 
darbiniekiem un klientiem, vē-
rojot viņu savstarpējo komuni-
kāciju, ieraugot dalībnieku dar-
biņus, rodas gandarījums par to, 
ka, “Vidzeme iekļauj” projektu 
realizējot, dienas aprūpes centru 
pakalpojumi ir palīdzējuši tik 
daudziem cilvēkiem iziet no sa-
vām mājām, iesaistīties aktivi-
tātēs, mācīties un apgūt prasmes 
ikdienišķu un ne tik ikdienišķu 
darbu veikšanai, būt kopā, būt 
sabiedrībā. Paldies dienas aprū-
pes centru klientiem un darbi-
niekiem par ieguldījumu, veik-
smīgu jums nākamo darba cēlie-
nu, radošas idejas, spēku un uz-
drīkstēšanos to īstenošanā!”

Savukārt sociālā darbiniece 
Ieva Repša piedalījās Miķeļdie-
nas ieskaņas pasākumā Jaun-
kalsnavā “Daba mūs stiprina”. 
Ievas piedzīvotais un redzētais: 
“Centra apmeklētāji un viesi tika 
mīļi sagaidīti, katram tika pa-
sniegta pēc pašu izvēles stipri-
noša rudens vitamīnu augļu spē-
ka burciņa, ko dienas aprūpes 
centra “Veseta” apmeklētāji un 
personāls kopā pagatavojuši.

Dienas pasākumu vadīja šar-
mantā Inese Zīle, dzirkstīja 
prieks, čalas un mūzika fonā. Pa-
sākums sākās ar daudziem sil-
tiem vārdiem un mīļiem sveicie-
niem, sveica pagasta pārvalde, 
sociālā darbiniece pasniedz zie-
dus, “Vidzeme iekļauj” adminis-
trācija novēlēja veiksmīgu dar-
bošanos arī turpmāk. Tikām ie-
pazīstināti ar  dienas aprūpes 
centra “Veseta” ikdienu un 
sniegtajiem pakalpojumus.

Kā pirmā no aktivitātēm – iz-
zinoša darbošanās ar AS “Latvi-
jas valsts meži” radošajās darb-
nīcās. Pauzēs tika baudītas rude-
nīgas plātsmaizes, veselīgas uz-
kodas, spirdzinoša kafija un sirdi 
sildoša tēju, kuru gatavojuši die-
nas aprūpes centra “Veseta” tu-
vinieki.  Atstājām savus plaukstu 
nospiedumus kopīgā gleznā sa-
darbībā ar Kalsnavas multifunk-
cionālo centru jauniešiem “UPS”. 
Izmēģinājām spēkus sporta ak-
tivitātēs un stafetēs kopā ar Lat-
vijas armijas militārās policijas 

karavīru un pieredzējušo spēka-
vīru un sporta entuziastu Didzi 
Zariņu, apguvām ikdienā vese-
lības uzturēšanai svarīgus vin-
grinājumus. Iepazināmies ar 
“Boccia” spēli kopā ar dienas 
aprūpes centra apmeklētājiem. 

Diena pagāja nemanot, jo ap-
kārt virmoja sirds siltuma strā-
vojums un smaidīgas sejas, ko 
ikdienas skrējienā tik bieži ne-
sanāk sastapt... Paldies organi-
zatoriem!”

Sociālā darbiniece Zanda 
Roģe stāsta: ”Projekts “Vidzeme 
iekļauj” dod iespēju ieraudzīt 
līdzcilvēkus, kuri ir mums bla-
kus ar savu patieso “es”, viņi ne-
tēlo, viņi neizliekas. Šie cilvēki, 
kuri iesaistīti un darbojas pro-
jektā, ir ar atvērtām sirdīm, dā-
vājot mums savu sirds siltumu.

Paldies “Eglāju” meitenēm 
no Lubānas dienas aprūpes cen-
tra, kas projekta ietvaros Vidze-
mes iekļaujošajā nedēļā gan sev, 
gan ciemiņiem uzjundīja asinis 
ar jestrām dziesmām un dejām, 
ikkatrs pielika savu roku, aužot 
ziedu paklāju. Bija padomāts par 
jauniešu pašdarināto lietu tir-
dziņu, kā arī vēderam tika savs 
prieks, vārot gardu zupu uz 
ugunskura”.

Sociālā dienesta Pakalpoju-
ma nodaļas vadītāja Ilze Kanča 
nedēļas nogalē, jau oktobra pir-
majā dienā, viesojās Spāres mui-
žā uz iekļaujošās nedēļas noslē-
guma pasākumu – rudens gada-
tirgu, kura nosaukums – “Kopā”, 
to organizēja dienas aprūpes 
centrs, specializētās darbnīcas 
un grupu māja “Spāre”. Apmek-
lētāji varēja apskatīt, iepazīt un 
iegādāties Vidzemes specializē-
tajās darbnīcās un dienas aprū-
pes centros tapušo produkciju – 
rotaļlietas, rotaslietas, sveces, 
ziepes, traukus, interjera priekš-
metus un adījumus, veselīgus 
gardumus un  dzērienus. Bija ie-
spēja tikties ar kanisterapeiti un 
redzēt suņu demonstrāciju, bau-
dīt izjādes ar zirgu. Kā jau īstenā 
gadatirgū, bija gan dziesmas, 
gan dejas.

Projekta “Vidzeme iekļauj” 
vadītāja Ina Miķelsone uzsvēra: 
“No katra paša ir atkarīga viņa 
vēlme vai nevēlēšanās pieņemt 
to, kas nav pazīstams, sapro-
tams, šķiet savāds vai dažiem 
pat nepareizs. Dažkārt cilvēki 
veido savus priekšstatus, pat ne-
zinot apstākļus, procesus un ie-
meslus. Šis un turpmākie šādi 
pasākumi kalpo par pamudinā-
jumu iepazīt līdz šim nezinā-
mo – atnākt, aprunāties, kopīgi 
padarboties ar cilvēkiem, saprast 
un līdz ar to būt pieņemošākiem 
pret ikvienu no apkārtējiem.” 

Plānots, ka līdzīgi pasākumi 
tiks īstenoti arī nākamajā gadā. 
Turpinām iesāktos ikdienas dar-
bus, tos pilnveidojot un veiksmī-
gi realizējot iesākto deinstitu-
cionalizācijas projektu Madonas 
novadā. 

Informāciju sagatavoja 
ILZE FĀRNESTE, 
Madonas novada  

Sociālā dienesta vadītāja

Iekļaujošās nedēļas ietvaros Madonas novada dienas aprūpes centros ikviens tika aicināts uz kopīgu 
darbošanos un Miķeļdienas ieskaņas pasākumiem.
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Kultūras ministrija, izskatot 
Madonas novada pašvaldības 
iesniegumu, ir nolēmusi 
2022. gada 6. oktobrī  
reģistrēt Ģerboņu reģistrā  
ar Valsts heraldikas komisijas 
2022. gada 26. septembra 
atzinumu apstiprināto 
Madonas novada ģerboni.

Ģerboņa apraksts:  šķelts no 
kreisās ar sudraba pavedienspā-
ri: sarkans un zaļš; augšā zelta 
gaiļa galva, lejā – trīs sudraba 
sniegpārslas kreisās spāres vir-
zienā.

Atgādinām, ka ceļš uz jauno 
Madonas novada ģerboni tika 
uzsākts pērn 26. augustā, kad 
dome pieņēma lēmumu atzīt par 
spēku zaudējušiem jaunizveido-
tajā Madonas novadā iekļauto 
novadu: Madonas novada, Ces-
vaines novada, Ērgļu novada, Lu-
bānas novada ģerboņus un uzde-
va Centrālās administrācijas At-
tīstības nodaļai uzsākt Madonas 
novada ģerboņa izstrādes proce-
su.

Līdz 2021. gada nogalei Ma-
donas novada pašvaldība aicinā-
ja ikvienu jaunizveidotā novada 
iedzīvotāju neatkarīgi no vecu-
ma vai dzīvesvietas piedalīties 
aptaujā un izteikt savas domas, 
kādām vērtībām jābūt attēlotām 
jaunajā Madonas novada ģerbo-

Reģistrēts Madonas novada ģerbonis

nī – tādā, kas vislabāk raksturotu 
Madonas novada savdabību, uni-
kalitāti; ar ko esam stipri un at-
pazīstami; ar ko atšķiramies no 
citiem novadiem; ar ko lepoja-
mies. Kopumā aptauju aizpildīja 
106 Madonas novada iedzīvotāji.

Lai jaunā novada ģerbonis 
būtu izveidots ne tikai atbilstoši 
Madonas novada iedzīvotāju vēl-
mēm, bet arī heraldikas nosacī-
jumiem un tradīcijām, ģerboņa 
izstrāde tika uzticēta mākslinie-
kiem Jurim Ivanovam un Ilzei Lī-
bietei, kas praktiskajā heraldikā 
strādā jau no 1988. gada. Piere-
dzes bagātais mākslinieku kolek-
tīvs ir izstrādājis vairāk nekā 165 
ģerboņus no kuriem 115 ir paš-
valdību ģerboņi. To vidū ir arī 
Madonas novada Barkavas, 
Liezēres, Ošupes pagastu ģerbo-
ņi, kā arī Ērgļu novada un Lubā-
nas novada un pilsētas ģerboņi. 
Mākslinieku komandai tika no-

dotas apkopotās iedzīvotāju ide-
jas, kuras tie jau tālāk centās ie-
dzīvināt jaunā ģerboņa metos.

Jāpiebilst, ka ģerboņa izstrā-
des posmā, kopumā tika radīti 19 
meti. Balstoties uz iedzīvotāju 
idejām, domes deputātu ierosinā-
jumiem, mākslinieku radošās un 
vienlaikus heraldiski precīzās 
pieejas bāzi, tika nonākts līdz 
gala rezultātam. Jāuzsver, ka he-
raldika ir zinātne, kas realizējas, 
atbilstoši zinātniskiem princi-
piem, nosacījumiem, likumībām 
un tradīcijām. Heraldikā tiek lie-
totas noteiktas krāsas un metāli, 
īpašs heraldisko simbolu, figūru 
mākslinieciskais atveids, kas ļauj 
ģerboni izmantot gan mazākajā – 
vizītkartes vai zīmoga – izmērā, 
gan attēlam uz ugunsmūra. Tā-
dēļ ģerboņa projekta izstrādes 
procesā mākslinieki un pašvaldī-
ba konsultējās ar Valsts heraldi-
kas komisiju. Komisijas konsul-

tācijas un ieteikumi palīdzēja 
nonākt līdz heraldikas princi-
piem atbilstošām ģerboņa ski-
cēm.

Domes apstiprinātajā jaunā 
Madonas novada ģerboņa metā 
apvienojas visi nozīmīgākie ele-
menti ar kuriem gan vietējiem 
novada iedzīvotājiem, gan vie-
siem asociējas Madonas novads. 
Zelta gaiļa galva ir vēsturiskā 
Madonas pilsētas ģerboņa ele-
ments. Gailis kā cīņā un darbā 
saucējs, gaismas, austošas dienas 
un dziesmas (Madonas himnas) 
simbols. Arī spēku zaudējušā Ma-
donas novada ģerbonī tika attē-
lots gailis, kā varas zīme, kas 
vienlaikus simbolizē spēku un 
aizsardzību.

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

Ģerboņa vairogveidīgā pa-
matne tiek šķelta ar sudraba pa-
vedienu pāri (no kreisās uz labo 
pusi). Šis heraldikas elements 
simbolizē Madonas novada pau-
guraino apvidu. Divas augstākās 
virsotnes Latvijā atrodas tieši 
Madonas novadā – Vidzemes 
augstienē (Gaiziņkalns un 
Sirdskalns).

Ģerboņa apakšējā daļā zaļā 
laukā attēlotas trīs sniegpārslas. 
Sniegpārsla kā elements izvēlēta 
sasaistē ar Madonas kā ziemas 

galvaspilsētas/reģiona statusu. 
Madonas novads ir bagāts ar 
sniegu, ziemas aktīvās atpūtas 
un sporta veidu tradīcijām. 
Sniegpārslu skaits savukārt sim-
bolizē trīs novadus – Cesvaines, 
Ērgļu un Lubānas, kas pēc Admi-
nistratīvi teritoriālās reformas 
iekļāvušies kopējā Madonas no-
vadā. Zaļās krāsas lauks akcentē 
novada mežainumu (~50% no no-
vada teritorijas klāj meži), dabas 
bagātības, un ekotūrismu. 

Valsts heraldikas komisijas 
locekļi atzinīgi vērtēja pašvaldī-
bas vēlmi jaunajā ģerbonī sagla-
bāt elementu un vizuālo līdzību 
ar iepriekšējo Madonas novada 
ģerboni, kas padara ģerboni vieg-
lāk atpazīstamu, kā arī veido 
pēctecību un pārmantojamību, 
kam heraldikā ir ļoti nozīmīga 
loma. 

Ģerboņa izstrādes process ir 
noslēdzies, bet darbs pie ģerboņa 
iedzīvināšanas tikai sākas. Jau 
drīzumā pašvaldība izstrādās 
saistošos noteikumus, kas regla-
mentēs gan ģerboņa, gan citas 
novada simbolikas lietošanu.

Informāciju sagatavoja  
EGILS KAZAKEVIČS,

Madonas novada  
Centrālās administrācijas

Attīstības nodaļas sabiedrisko 
attiecību speciālists

LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā un tā atbalsta 
vienībās Gulbenē un  
Alūksnē rudens jau ierasti  
ir aktīvs periods.  
Izņēmums nebija arī  
šis gads. 

No 1. līdz 21. septembrim 
norisinājās jaunu dalībnieku uz-
ņemšana pirmsinkubācijas 
(PINK) programmā, kas ir veik-
smīgi noslēgusies. Šobrīd norisi-
nās līgumu slēgšanas process, 
taču sagaidāms, ka LIAA Mado-
nas biznesa inkubatora kopienu 
papildinās 20 dalībnieki, kas 
sešu mēnešu garumā attīstīs sa-
vas biznesa idejas vai uzlabos jau 
esošo produktu, pakalpojumu un 
papildinās savas zināšanas par 
biznesa modeļa veidošanu, zīmo-
lu un finanšu plānošanu. Dalīb-
nieki plāno attīstīt dārzeņu un 
augļu pārstrādi, tūrisma objektus 
un aktīvās atpūtas iespējas, sa-
biedriskās ēdināšanas un juridis-
kos pakalpojumus, kā arī mēbeļu 
un ilgtspējīgu produktu ražoša-
nu no otrreiz izmantojamiem 
materiāliem. 

23. septembrī noslēdzās 
pirmsinkubācijas 2022. gada pa-
vasara grupas apmācības, kad, kā 
ierasts, dalībnieki prezentēja pa-
veikto un stāstīja par saviem nā-
kotnes plāniem. 

Jau šobrīd visiem ir pieejami 
adīti lina lakati, ādas somas ar 
izšuvumiem, dekoratīvi dizaina 
elementi no koka, kā arī piena 
pārvadājumi un auto evakuatora 
pakalpojumi. Pavisam drīz sa-
biedrībai būs pieejami arī grā-

Aktualitātes LIAA Madonas 
biznesa inkubatorā

matvedības un foto organizēša-
nas pakalpojumi. Tāpat tiek do-
māts par bērnu zobu higiēnas 
uzlabošanas pasākumiem, bērnu 
pieskatīšanas istabu un mauču 
ražošanu.

Vēlam ikvienam programmas 
absolventam veiksmīgu turpmā-
ko attīstību un nerimstošu mērķ 
tiecību!

Vasarā tika aizsākta jauna 
tradīcija, kad tiekas kādas kon-
krētas nozares pārstāvji no LIAA 
Madonas un Rēzeknes biznesa 
inkubatoriem. 28. septembrī no-
tika šāds tīklošanās un pieredzes 
apmaiņas pasākums būvniecības, 

kokapstrādes un mēbeļu ražoša-
nas nozares uzņēmumiem. Dalīb-
nieki viesojās Balvos un apmek-
lēja SIA “Timber Kit” ražotni un 
SIA “Kureti Cafe”, kur neformālā 
gaisotnē padalījās ar šī brīža ak-
tualitātēm, izaicinājumiem un 
eksporta jautājumiem.  

10. oktobrī norisinājās kon-
sultatīvās komisijas sēde, kuras 
laikā LIAA Madonas biznesa in-
kubatora komersanti prezentēja 
mērķu progresu un uzņēmumu 
attīstību, kā arī atbildēja uz ko-
misijas jautājumiem. Komisija 
inkubācijas dalībnieku paveikto 
vērtē pozitīvi un priecājas par ko-

mersantu izaugsmi un jau sa-
sniegto. 

18. oktobrī Karjeras nedēļas 
ietvaros LIAA Madonas biznesa 
inkubators uzņēma ciemiņus no 
Lazdonas pamatskolas, Barkavas 
pamatskolas, Bērzaunes un Kusas 
pamatskolām. Biznesa inkubato-
ra vadītāja Iveta Vabule iepazīs-
tināja ar inkubatoru, pastāstīja 
par kopienas komersantiem un 
to, kādu atbalstu tie pie mums 
saņem. Tāpat interesenti aizrau-
tīgi klausījās “H&L” SIA vadītājas 
Leldes Cepītes stāstu par zīmola 
“rūme” veidošanu, bērniem un 
vecākiem draudzīgu mēbeļu ra-

žošanu un uzņēmējdarbību kopu-
mā. Vēlāk skolēni devās uz SIA 
“Letari” ražotni, kur bija iespēja 
ne tikai savām acīm apskatīt gar-
do “O’BYTE” čipsu ražošanas 
procesu, bet arī tos nogaršot. Al-
vis Jāmants, SIA “Letari” valdes 
loceklis, pastāstīja par veiksmēm 
un neveiksmēm uzņēmējdarbībā, 
kā arī dalījās pieredzē par jauna 
pārtikas produkta izstrādes pro-
cesu.

Informāciju sagatavoja  
ZANE RADŽĒLE,

LIAA Madonas biznesa 
inkubatora vecākā  

projektu vadītāja
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No 2023. gada  1. maija 
personas apliecība  
(eID karte) būs obligāts 
personu apliecinošs 
dokuments Latvijas pilsonim 
un nepilsonim, kurš sasniedzis 
15 gadu vecumu.  

Grozījumi “Personu apliecino-
šu dokumentu likumā” nosaka, ka 
Latvijas iedzīvotāji, kuriem perso-
nu apliecinošu dokumentu derī-
guma termiņš ir beidzies no 2020. 
gada 1. marta, varēs izmantot šos 
dokumentus savu pamattiesību 
īstenošanai valsts iekšienē vēl līdz 
pat 2023. gada 30. aprīlim. Tādē-
jādi minētajā laika periodā cilvēki 
ar dokumentiem, kuriem derīgu-
ma termiņš beidzies ne senāk kā 
2020. gada 1. martā, varēs, piemē-
ram, saņemt pakalpojumus vese-
lības, labklājības, sociālajā, izglī-
tības, tiesību aizsardzības jomā, 
kā arī piedalīties Saeimas vēlēša-
nās. 

eID karte ir personu aplieci-
nošs dokuments jeb elektroniskās 
identifikācijas rīks pakalpojumu 
saņemšanai digitālā un fiziskā 
vidē. eID karte 2023. gadā kļūs par 
universālu atslēgu piekļuvei valsts 
pārvaldes un privātā sektora pa-
kalpojumiem, kas ļauj attālināti 
nokārtot formalitātes, parakstīt 
līgumus, pārvaldīt savas finanses, 
apmaksāt rēķinus internetbankā, 
izmantot savu oficiālo elektronis-
ko adresi portālā Latvija.lv, kā arī 
digitāli apliecināt identitāti, saņe-
mot klātienes pakalpojumus, pie-
mēram, sabiedriskajā transportā. 
Ņemot vērā, ka daudzi valsts un 
privātā sektora pakalpojumi ir ērti 
pieejami digitāli, ir jānodrošina 
iedzīvotājiem iespēja tiem brīvi 

piekļūt – ar drošu digitālo risinā-
jumu – eID kartes palīdzību. 

Lielākajā daļā no 29 Pilsonī-
bas un migrācijas lietu pārvaldes 
teritoriālajām nodaļām ir būtiski 
samazinājušas rindas uz personu 
apliecinošu dokumentu – pases 
un personas apliecības jeb eID 
kartes – noformēšanu.

 Pakalpojums tiek sniegts kat-
ru darba dienu. Primāri tas notiek 
RINDAS KĀRTĪBĀ, proti, nav jā-
veic iepriekšējs pieraksts. 

“Nākamā gada pavasarī un 
vasarā daudzi Latvijas iedzīvotāji 
apmeklēs Pārvaldi, lai noformētu 
jaunus dokumentus. Aicinu klien-
tus neatlikt dokumentu noformē-
šanu uz pēdējo brīdi un doties uz 
Pārvaldi jau tagad,” uzsver Pār-
valdes priekšniece Maira Roze.

Lai padarītu pakalpojumu 
klientiem ērtāku, 25 nodaļās ie-
viesta iespēja iestāties rindā attā-
lināti, izmantojot Qticket mobilo 
lietotni. Tas ļauj klientiem taupīt 
un plānot laiku – var iestāties rin-
dā, vēl esot mājās vai darba vietā, 
un doties uz nodaļu saņemt pa-
kalpojumu tikai tad, kad lietotnē 
pieejamā informācija liecina par 
pakalpojuma saņemšanas laika 
tuvošanos.

Papildinformācija: 

eID karti iespējams saņemt 
klātienē kādā no Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) 29 teritoriālajām noda-
ļām vai Latvijas Republikas pār-
stāvniecībās ārzemēs.

Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde Madonas novadā atro-
das: 

MADONAS NODAĻA
Adrese: Rīgas iela 2, 
Madona, LV-4801
Tālrunis: 67209489
E-pasts:  
madona@pmlp.gov.lv

Ja iedzīvotājiem nepieciešama 
palīdzība vai atbalsts, lai izman-
totu eID kartes funkcionalitāti, 
vai rodas jautājumi par tās iespē-
jām, aicinām vērsties portālā 
eparaksts.lv, iepazīties ar atbil-
dēm uz biežāk uzdotajiem jautā-
jumiem vai meklēt palīdzību 
kādā no 140 Valsts un pašvaldību 
vienotajiem klientu apkalpošanas 

Šogad Latvijas Banka svin 
savu simtgadi. Par godu šim 
notikumam septembra nogalē 
Madonas novada bibliotēkā 
tika atklāta Latvijas Bankas 
ceļojošā izstāde “No Ventspils 
līdz Valkai. Latvijas Banka 
novados (1922–1940)”. 

Izstāde jau ir viesojusies 
Ventspilī, Kuldīgā un Jelgavā, 
Cēsīs, bet pēc Madonas nu jau 
devusies uz Jēkabpili, Daugavpi-
li, Rēzekni un Valku. Saistībā ar 
izstādes atklāšanu Madonā, no-
risinājās Latvijas Bankas pado-
mes locekles Ilzes Posumas, eko-
nomistes Ievas Opmanes un pre-
ses sekretāra Jāņa Silakalna sa-
runa ar vietējiem viedokļu līde-
riem.

Šādas reģionālās sarunas Ma-
donā nenotiek pirmo reizi. Jau 
iepriekš Latvijas Banka ir orga-
nizējusi šādas diskusijas lielāka-
jās Latvijas pilsētās, tai skaitā 
Madonā, lai sekotu līdzi notieko-
šajam ekonomikas, finanšu un 
attīstības jomā ne tikai galvas-
pilsētā, bet arī reģionos. Uz šo 
diskusiju ar bankas padomes lo-
cekli Ilzi Posumu un viņas kolē-
ģiem bija ieradušies gan Mado-
nas novada pašvaldības, gan vie-

Madonas novada viedokļu līderi tiekas 
ar Latvijas Bankas pārstāvjiem

tējo uzņēmumu un organizāciju 
pārstāvji. 

Sarunas pirmajā daļā I. Posu-
ma iepazīstināja ar centrālās 
bankas redzējumu par aktualitā-
tēm tautsaimniecībā un skaidrās 
un bezskaidrās naudas maksāju-
mu jomu, bet pēc tam uzklausīja 
Madonas līderu viedokli un jau-

tājumus finanšu, tautsaimniecī-
bas, maksājumu, ilgtspējīgas at-
tīstības jomā. 

Sarunas dalībnieki dalījās ar 
pieredzi, savu skatījumu un ide-
jām, kā padarīt Madonas novadu 
vēl pievilcīgāku iedzīvotājiem, 
jaunajām ģimenēm, kā arī uzņē-
mējiem. Tika runāts par aktuāla-

jām problēmām – energoefekti-
vitāti, pārmaiņu ietekmi uz dzī-
ves kvalitāti un ekonomisko iz-
augsmi, nepieciešamo fizisko un 
finanšu resursu pieejamību un to, 
kādiem priekšnosacījumiem ir jā-
būt, lai veidotos stipra un sabied-
rībai pievilcīga pilsēta.

Kā viens no aktuālajiem dis-

kusijas jautājumiem bija par kli-
mata pārmaiņām un to, kā šīs 
pārmaiņas ietekmēs Latviju. Vai 
šīs pārmaiņas būs kā drauds vai 
iespēja? Palielinoties kopējam 
nokrišņu daudzumam un pieau-
got to intensitātei, paaugstino-
ties temperatūrai, veidojoties 
karstuma viļņiem, pieaugot ve-
ģetācijas periodam un samazino-
ties salam un sniega daudzu-
mam, mainīsies arī sezonā iegū-
tās ražas apjoms un kvalitāte, ko 
visiem – gan lauksaimniekiem, 
gan mazdārziņu īpašniekiem –  
pierādīja arī šīs vasaras laikaps-
tākļi. 

Diskusijas noslēgumā tās da-
lībnieki vienprātīgi atzina to, ka 
Latvijas attīstībai jānotiek vi-
sur – ne tikai galvaspilsētā, bet 
arī reģionos. Un, neraugoties uz 
to, ka puse no valsts iedzīvotāju 
skaita un divas trešdaļas no eko-
nomikas lokalizējas Rīgas reģio-
nā, valstij nav jāpārstāj rūpēties 
par reģioniem un tur dzīvojošo 
sabiedrības daļu. 

Informāciju sagatavoja 
Madonas novada 

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa

Personas apliecība (eID karte) kā obligāts personu 
apliecinošs dokuments un identifikācijas rīks

centriem, tostarp, 
Madonas novadā:

Madonas novada  
CESVAINES PILSĒTAS 
VPVKAC
Pils iela 1a, Cesvaines 
pilsēta, Madonas novads, 
LV4871;
tālr. 66954813 ; 64852715; 
epasts: cesvaine@
pakalpojumucentri.lv 

Madonas novada 
ĒRGĻU PAGASTA VPVKAC
1. Rīgas iela 10, Ērgļi,  
Ērgļu pagasts,  
Madonas novads, LV4840;
 tālr. 64871231; epasts:  
ergli@pakalpojumucentri.lv

2. Rīgas iela 5, Ērgļi,  
Ērgļu pagasts, Madonas 
novads, LV4840;
tālr. 66954883;
epasts: erglbiblio@tvnet.lv;  
erglubiblioteka@madona.lv

Madonas novada LUBĀNAS 
PILSĒTAS VPVKAC
Tilta 11, Lubānas pilsēta, 
Madonas novads, LV4830;
tālr.  66954828; 64894091;
epasts: lubana@
pakalpojumucentri.lv

IZBRAUKUMS  
UZ MEIRĀNIEM
Meirānu Stacija 1, Meirāni, 
Indrānu pagasts,  
Madonas novads, LV4826;
tālr. 64829640 
(Meirānu bibliotēka);   
epasts: 
lubana@pakalpojumucentri.lv 

Aicinājums neatlikt dokumentu 
nomaiņu uz nākamo pavasari!
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 � Lubānā, Meirānos – 19. no-
vembrī;

 � Praulienā, Vecsaikavā – 21. 
novembrī;

 � Biksērē, Dzelzavā, Poļvar-

kā, Sarkaņos – 22. novembrī;
 � Lazdonā – 25. novembrī;
 � Madonā – no 26. novembra 

līdz nākamā mēneša 1. datu-
mam

Par iespēju pieteikt 
pakalpojumu lūgums 
sazināties ar 
SIA “Madonas ūdens”  
pa tālruni 64807070.

Sakarā ar to, ka no 
01.11.2022. SIA “Madonas 
ūdens” ir SIA “ŪDAS”  
saistību un tiesību 
pārņēmējs, lūdzam ievērot 
sekojošu norēķinu kārtību, 
norēķinoties par patērēto 
ūdeni un kanalizāciju.

Sākot ar 2022. gada 1. novembri, 
SIA “ŪDAS” rēķinus par oktobra 
mēnesi jāapmaksā  SIA “Madonas 
ūdens” norēķinu kontos, kas no-
rādīti oktobra rēķinos:

AS SEB banka    
UNLALV2X 
LV21UNLA0030900460204

AS Swedbank   
HABALV22
LV65HABA0001408041548

AS Citadele banka  
PARXLV22
LV39PARX0006693600012

Latvijas Pasts (AS LPB Bank) 

LPNSLV21
LV69LPNS0004802878911

SIA „Madonas namsaimnieks” 
kasē, Saieta laukums 1, Madona 
(Madonas novada pašvaldības 
ēkā) no katra mēneša 10. līdz 25. 
datumam,

Ērgļu apvienības pārvaldes 
kasē.

Mūsu rekvizīti: SIA ”Madonas 
ūdens”, reģistrācijas Nr. 
47103001173, Raiņa 54, Madona, 
Madonas novads, LV 4801. 
 

Norēķinos (ailē – Maksājuma 
mērķis) obligāti jāuzrāda SIA 
“Madonas ūdens” abonenta vai 
rēķina  numurs, vai adrese (arī 
dzīvokļa numurs), par kuru tiek 
veikta samaksa.

SIA “Madonas ūdens”  
informē par norēķinu kārtību

siltums
Madonas

ūdens
Madonas

slimnīca
Madonas

namsaimnieks
Madonas

komunālais
uzņēmums

Kalsnavas
komunālais
uzņēmums

Bērzaunes

Nepārsaldē!  
Piesaki skaitītāja noņemšanu!

Vienots  
ūdensapgādes 
tarifs

Ar 2022. gada 
1. novembri stāsies 
spēkā vienots 
ūdensapgādes tarifs 
SIA “Madonas ūdens” 
apkalpes zonā:

 � ūdensapgādes 
pakalpojumu tarifs –  
1,45 EUR/m3  

(bez PVN);

 �  kanalizācijas 
pakalpojumu tarifs –  
2,08 EUR/m3  
(bez PVN).

Sakarā ar Madonas nova-
da pašvaldības domes pie-
ņemto lēmumu, tarifs stā-
sies spēkā Lubānas apvie-
nības pārvaldes un SIA 
“ŪDAS” apkalpes teritori-
jā (Ērgļi), kā arī sakarā ar 
Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas pie-
ņemto lēmumu — līdzši-
nējā “Madonas ūdens” ap-
kalpes zonā Madonā.

Skaitītāju rādījumi, ja nav at-
tālinātās nolasīšanas, jāiesniedz 
katra mēneša 19. datumā:

 � Reģistrējoties SIA “Mado-
nas ūdens” mājaslapā (https://
www.madonasudens.lv), sadaļā 
KLIENTIEM (COMAX);

 � Piesakot grāmatiņas skai-
tītāju rādījumu iesniegšanai vai 
uz papīra lapas (norādot adresi, 
uzvārdu), kas jāiemet SIA “Ma-
donas ūdens” izvietotajās past-
kastēs daudzdzīvokļu māju pir-
majās kāpņu telpās;

 � Zvanot uz tel. 64807071; 
64807073; 64807070 un ierunā-
jot balss pastā: klienta numuru 
(ja nezina, tad adresi) un skaitī-
tāja rādījumu.

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu 
īpašniekiem un īrniekiem, ku-
riem nav uzstādīti ūdens skaitī-
tāji, aprēķins tiks veikts pēc nor-
mas – 6 m3 vienam deklarētajam 
iedzīvotājam. Jāiesniedz iesnie-

gums, ja faktiski dzīvo cits iedzī-
votāju skaits.

Rēķinus par novembra mē-
nesī patērēto ūdeni un kanalizā-
ciju katrs iedzīvotājs saņems līdz 
15. decembrim. Iedzīvotāji, kuri 
līdz šim rēķinu saņēma epastā, 
arī turpmāk to saņems epastā. 
Klienti, kuri ir iesnieguši savu 
mobilā telefona numuru, sa-
ņems īsziņu telefonā. Klienti, 
par kuriem nav iepriekš minētās 
kontaktinformācijas (epasts, 
tālruņa numurs), rēķinus sa-
ņems ar pasta starpniecību par 
maksu 1,45 euro. Lai, saņemot 
rēķinu, nebūtu jāmaksā pasta 
pakalpojumi, lūdzam paziņot 
SIA “Madonas ūdens” klientu 
daļai savu mobilā telefona nu-
muru vai epasta adresi. Šo in-
formāciju lūdzam sniegt pa te-
lefonu 64807071 vai sūtīt epa-
stā: info@madonasudens.lv. 

Pārmaksa par ūdens un kana-
lizācijas pakalpojumu, kas radu-
sies ar SIA “ŪDAS”, tiek pārņem-

ta un saglabāta norēķinos ar SIA 
“Madonas ūdens”. 

Iedzīvotājiem, kuriem līdz 
31.10.2022. ir uzkrājušies parādi 
SIA “ŪDAS” par ūdens un kana-
lizācijas pakalpojumiem, samak-
sa jāveic Madonas novada paš-
valdības kontā: 

SEB banka, UNLALV2X, 
LV37UNLA 0030900130116.

Līgumus pārslēgsim pakāpeniski, 
par to sniedzot klientam atseviš-
ķu informāciju.

Tikšanās ar iedzīvotājiem 
notiks 2022. gada 
4. novembrī plkst. 18.00, 
Ērgļu saieta nama zālē.

Jebkuru neskaidrību un 
jautājumu gadījumā vai, ja nav 
saņemts rēķins, lūdzam zvanīt: 
64807073.

SIA “Madonas ūdens” 
administrācija

Ja gada aukstajā periodā 
neizmantosi ūdeni, ir iespēja 
noņemt ūdens patēriņa 
skaitītājus – nodot tos  
SIA “Madonas ūdens” 
glabāšanā, bet līdz ar siltā 
laika iestāšanos – uzstādīt 
atpakaļ. 

Šāds pakalpojums jau ikgadē-
ji privātmāju klientiem tiek pie-
dāvāts, lai pasargātu skaitītājus 
no sasalšanas un iespējamās 
ūdens noplūdes. Pakalpojuma 
cena ir 5 eiro.

Atceries, ka skaitītāju sasal-
šanas gadījumā atbildība par vi-
sām sekām ir privātmājas īpaš-
niekam. 

Šo pakalpojumu pēc iepriek-
šējas pieteikšanās veiksim:

 � Barkavā, Stalīdzānos, Ļau-
donā, Mētrienā, Degumniekos, 
Ošupē – 17. novembrī;

 � Kusā, Lauterē, Liezērē, 
Ozolos – 18. novembrī;

Bērnu baseina adrese –  
Raiņa iela 17, Madona.

DARBA LAIKS: 

Ceturtdien, piektdien  
16.30–19.00, 
sestdien 13.00–18.00, 
svētdien 10.00–15.00 
Maksas pakalpojumi, iepriekš 
pazvanot un saskaņojot laiku  
pa tālruni 22405835.

CENRĀDIS MAKSAS 
PAKALPOJUMIEM:

 � Pirmsskolas vecuma bērns (1)  
ar pieaugušo (1)  
1 stunda – 2,20 eiro ar PVN

 � Pirmsskolas vecuma bērni 
(2–3) ar pieaugušo (1)  
1 stunda – 3,50 eiro ar PVN

 � Ģimenes apmeklējums  
1 stunda – 5 eiro ar PVN

 � Jaunākā skolas  vecuma bērns 
līdz 11 gadiem (1)  
1 stunda – 2,20 eiro ar PVN

 � Pirmsskolas vecuma bērnu 
grupa (līdz 10 bērniem) ar  
1–2 pieaugušajiem  
1 stunda – 24,99 eiro ar PVN

 � Skolēniem 12–18 gadiem ar 
pieaugušajiem  
1 stunda – 3,50 eiro ar PVN

 � Madonas novada pirmsskolas 
iestāžu organizētas un 
pieteiktas grupas  
1 stunda – bez maksas.

Visi aicināti baudīt  
ūdens priekus!

Madonas pilsētas 
PII ,,SAULĪTE” 
baseins  
atsācis darbu
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Rudens ir aktīvi iesācies arī 
jaunatnes jomā. Ņemot vērā 
to, ka jauniešu līdzdalība ir 
nozīmīgs faktors, kas jāņem 
vērā, veidojot jaunatnes 
politiku kopumā, šobrīd ir 
uzsākta jauniešu informēšana 
par iespēju iesaistīties novada 
jauniešu dzīves uzlabošanā, 
ko iespējams izdarīt, 
iesaistoties Madonas novada 
jauniešu domē (MNJD). 

Madonas novada jauniešu 
dome ir dibināta  2009. gadā un 
šo gadu laikā domes aktivitātēs 
ir iesaistījušies daudzi jaunieši, 
kuriem tas bija pirmais solis būt 
aktīviem, paust savu viedokli, 
realizēt savas idejas un iniciatī-
vas. Pieredze, kas iegūta, darbo-
joties jauniešu domē, ir palīdzē-
jusi arī turpmāk būt aktīviem un 
sa sniegt savus mērķus. 

Lai popularizētu Madonas 
novada jauniešu domi un aicinā-
tu jauniešus vairāk iesaistīties 
novada dzīvē, 2022. gada oktob-
rī Madonas  novada jauniešu do-
mes pārstāvji sadarbībā ar jau-
niešu centriem ir uzsākuši vizī-
tes novada pagastos. Pirmā tik-
šanās 13. oktobrī notika Sarkaņu 
pagasta multifunkcionālajā cen-

Diskusija par jauniešiem 
svarīgo un aktuālo, veidojot 
mūsu pilsētu

Kas ir būtisks mūsdienu 
jauniešiem? Kādu pilsētu 
vēlas viņi redzēt, vai tas tiek 
sadzirdēts un uzklausīts?  
Kā iedzīvotājus iesaistīt, 
runājot par pilsētas šodienas 
attīstību un tās nozīmi 
nākotnē, kāda ir tā vieta,  
kur mēs vēlamies dzīvot? 

Šādi jautājumi tika uzdoti 
14. oktobra pasākumā Madonas 
Valsts ģimnāzijā, kurā uz disku-
siju ar Madonas valsts ģimnāzijas 
un Madonas pilsētas vidusskolas 
jauniešiem aicināja Madonas no-
vadpētniecības un mākslas mu-
zejs sadarbībā ar UNESCO Latvi-
jas Nacionālo komisiju un „British 
Council“ pārstāvniecību Latvijā. 
Galvenais diskusijas vadītājs un 
lektors – viens no zināmākajiem 
ilgtspējīgas attīstības mērķu ek-
spertiem Eiropā, britu muzeju ek-
sperts Henrijs Makgī (Henry Mc-
Ghie). 

Savu diskusiju ar jauniešiem 
Henrijs Makgī iesāka ar ievēroja-
mākās cilvēktiesību aizstāves un 
aktīvistes Eleanoras Rūzveltas 
(Eleanor Roosevelt) 1958. gada ci-
tātu: „Kur, galu galā, sākas vispā-
rējās cilvēktiesības? – Neievēro-
jamās vietās, turpat pie mājām, 
un šīs vietas ir tik mazas, atrodas 
tik tuvu, ka nav attēlotas nevienā 
pasaules kartē. Taču tieši tā ir 
katra cilvēka pasaule – apkaime, 
kur šis cilvēks dzīvo, skola vai 
augstskola, kurā viņš mācās, rūp-
nīca, lauku saimniecība vai birojs, 
kurā viņš strādā. Tieši tur ikviens 
cilvēks — vīrieši un sievietes, pie-
augušie un bērni – meklē vienādu 
taisnīgumu, vienlīdzīgas iespējas, 
vienādu cilvēcisko cieņu bez jel-

trā “Logs”. Tikšanās laikā jaunie-
šu domes pārstāvji stāstīja par to, 
kas ir Madonas novada jauniešu 
dome, kāds ieguvums ir, līdzdar-
bojoties domē. Kā arī informēja  
par citām jaunatnes jomas aktu-
alitātēm un brīvprātīgo darbu. 
Šādas vizītes arī turpmāk  plāno-
tas  visā novada teritorijā. 1. no-
vembrī Madonas novada jauniešu 

domes pārstāvji dosies uz Lubā-
nas multifunkcionālo centru. Ja 
vēlies pievienoties kādā no tikša-
nās reizēm, iesaistīties kādā  
MNJD organizētajā aktivitātē vai 
būt daļa no jauniešu domes lielis-
kās komandas, seko līdzi infor-
mācijai Madonas novada jauniešu 
domes sociālajos kontos.

No 2022. gada Madonas no-

vads ir pievienojies Eurodesk tīk-
lam, kļūstot par Vidzemes reģio-
na informācijas punktu. Eurode-
sk ir Eiropas jaunatnes informā-
cijas tīkls, kas sniedz informāciju 
un konsultācijas jauniešiem un 
darbā ar jaunatni iesaistītajiem 
par dažādām mobilitātes iespē-
jām Eiropā. Eurodesk ietvaros no-
tiek dažādas aktivitātes, kurās 

jauniešiem ir iespēja iegūt jaunas 
zināšanas, lietderīgi pavadīt brī-
vo laiku un iepazīties ar citu paš-
valdību jauniešiem. 18. oktobrī 
Aizkrauklē Eurodesk kampaņas 
“Time to move”  ietvaros Euro-
desk tīklā iesaistīto Vidzemes re-
ģiona jauniešiem bija iespēja pie-
dalīties erudīcijas spēlē “PieDA-
LOS 2.0 ”.  Pirmajā daļā jaunie-
šiem bija iespēja pārbaudīt savas 
zināšanas par Eurodesk kahoot 
spēlē, otrajā daļā bija jāizveido 
kolāža par to, kādam būtu jābūt 
jauniešu centram pagastā, un 
trešajā daļā ar etīdes palīdzību 
bija jāpiedāvā risinājums kādai 
no problēmsituācijām. Madonas 
novadu pārstāvēja Madonas no-
vada jauniešu domes jaunieši, 
kas kopvērtējumā izcīnīja otro 
vietu. Šādas aktivitātes plānotas 
arī turpmāk un tajās būs iespēja 
piedalīties aktīvākajiem novada 
jauniešiem. 

Informāciju sagatavoja  
INGA STRAZDIŅA,

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas vecākais 
speciālists jaunatnes un 
ģimenes politikas jomā

Jaunieši vēlas tikt sadzirdēti 

kādas diskriminācijas. Ja šīs tiesī-
bas būs mazsvarīgas minētajās 
vietās, tām nebūs lielas nozīmes 
arī citviet. Būs veltīgi censties pa-
nākt progresu visā pasaulē, ja cil-
vēki neveltīs saskaņotus centie-
nus tam, lai atbalstītu šīs tiesības 
savā tuvākajā apkārtnē.” 

Vai sabiedrība zina savas tie-
sības? Bieži vien nē un, kā uzsvē-
ra H. Makgī, tas ir bīstami, jo cil-
vēki neiegūst to, kas viņiem pie-
nākas un sabiedrība neveidojas 
tāda, kādai tai būtu jābūt pēc Cil-
vēktiesību likuma. Līdz ar to, sa-
runājoties ar jauniešiem, uzsvērts 
tika tieši cilvēktiesību jautājums, 
kas būtu jāņem vērā, veidojot Ma-
donu, savu apkārtējo vidi tieši 
tādu, kādā vēlamies dzīvot.  Dis-
kusijas mērķis bija iesaistīt jau-
niešus izaicinājumā “Madona 
2030”, aicinot uzzīmēt un apraks-
tīt savu Madonu. H. Makgī iezī-
mēja vairākus būtiskus aspektus, 
kādēļ sabiedrībai ir jāzina cilvēk-
tiesību deklarācija un, kādēļ 

mums ikvienam ir svarīgi domāt 
par ANO ilgtspējīgās attīstības 
mērķiem.  

Pasākuma laikā 8 jauniešu 
grupas radīja un vēlāk prezentēja 
savu vīziju par “Madonu 2030”. 
Un katras jauniešu grupas prezen-
tācija vairāk un vairāk pārliecinā-
ja par to, ka mēs, sabiedrība, pā-
rāk maz vaicājam viņu viedokli. 
Jaunieši vēlas, lai viņus uzklausa 
un viņiem ir svarīga plaukstoša 
pilsēta, tāda, kurā viņi vēlas dzī-
vot arī pēc skolas beigšanas, kurā 
ikvienam ir tiesības.

Mūs uzrunāja jauniešu ietei-
kumi un idejas, tādēļ, apkopojot 
tās, vēlamies dalīties ar plašāku 
sabiedrību. Šos ieteikumus var ie-
dalīt vairākas jomās: plaukstoša 
ekonomika, kultūras mantojuma 
un institūciju loma nākotnē, ap-
kārtējas vides loma un tās atjau-
nošana, pilsētas infrastruktūras 
sakārtošana, pieejamības veicinā-
šana, zaļā domāšana, rūpes par 
dzīvniekiem:

 � Parku un pastaigu vietu veido-
šana ar sakārtotu infrastruktūru, 
piemērotu kājāmgājējiem, jauna-
jām māmiņām ar bērnu ratiņiem, 
cilvēkiem ar kustību traucēju-
miem, kā arī pilsētas viesiem;

 � Zaļās vides saglabāšana, stādot 
kokus un veidojot jaunus dārzus;

 � Vides piesārņojuma mazināša-
na un zaļās domāšanas veicinā-
šana;

 � Ekoloģisko un “zero waste” vei-
kalu veidošana;

 � Atpūtas vietu pilsētas centrā –
jaunu pludmaļu, jauna stadiona, 
lielāka skeitparka, publiski pie-
ejama peldbaseina un slidota-
vas – izveide; 

 � Pilsētas ekonomiskās attīstības 
veicināšana: vēja parku izveide;

 � Augstas kvalitātes restorāni, 
kuri darbojas arī brīvdienās un 
vakaros, autobusi, kuri piedāvā 
ēdienu, ēdienu piegādes pakalpo-
jumi; 

 � Dzīvnieku viesnīcas izveide;
 � Infrastruktūras sakārtošana: ie-

las, jauni ceļi, soliņi;
 � Jaunu tūrisma objektu radīša-

na;
 � Plaukstoša, uz attīstību vērsta 

kultūras institūciju darbība: pla-
ša, moderna un ikvienam pieeja-
ma bibliotēka, starptautiska mē-
roga izstādes Madonas muzejā, 
izstādes par citu tautu kultūru 
un valstīm. Jaunu un daudzveidī-
gu kultūras pasākumu un festivā-
lu piedāvājums. Plašākas izvēles 
studijām Madonā;

 � Konkurētspējīgs atalgojums pil-
sētā, jaunu speciālistu un eksper-
tu piesaiste;

 � Sakārtots dzīvojamais fonds: 
atjaunotas pamestās ēkas, izvei-
doti jauni dzīvokļi, uzbūvētas jau-
nas ēkas;

 � Medicīnisko pakalpojumu, spe-
ciālistu un kvalitatīvas veselības 
aprūpes pieejamība;

 � Brīvprātīgā darba popularizēša-
na, tā veidojot iekļaujošu kopienu.

Šāda 2030. gadā varētu būt 
Madona – pilsēta, kurā vēlas dzī-
vot ikviens, kurā vēlas atgriezties, 
kurā tiek domāts par cilvēktiesī-
bām un kopējo sabiedrības labu-
mu.

Liels paldies Madonas Valsts 
ģimnāzijas un Madonas pilsētas 
vidusskolas jauniešiem par atsau-
cību, dalīšanos un drosmi paust 
savas vēlmes, jo mēs varam īste-
not to, ko labi iztēlojamies un par 
ko sapņojam! Un liels paldies sko-
lotājām Ligitai Irbei no Madonas 
Valsts ģimnāzijas un Lilijai Moz-
gai no Madonas pilsētas vidus-
skolas.

 
Informāciju sagatavoja 

pasākuma organizatore  
ZANE GRĪNVALDE,

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja

Izglītojošā darba nodaļas 
vadītāja

Aktualitātes jaunatnes jomā
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kas pārvērsti 1333 pakāpienos, 
izbaudīt laiku kopā ar saviem 
kādreizējiem dejotājiem Agritu, 
Gvido un Kristapu un iepazīt jau-
nus draugus TDK “Pērkonkalns” 
(Bergena, Norvēģija), TDK “Ozo-
liņš” (Sandefjorda, Norvēģija), 

TDK “Ziemeļmeita” (Oslo, Nor-
vēģija), radošajā apvienībā “Pa-
Leciens” (Sandefjorda, Norvēģi-
ja), TDK “Zibenītis” (Stokholma, 
Zviedrija). 

Klinta Galeja

Deju kolektīvs “Kalnagravas”  
sadraudzības  pasākumā Norvēģijā

Nākamgad dziesmusvētku 
tradīcija svinēs 150. jubileju. 
Šī paaudzēs pārmantotā 
kopdziedāšanas tradīcija 
un koru kustība sevī nes 
daudz stāstus, caur kuriem 
nākamie dziesmusvētku 
dalībnieki var pasmelt spēku 
un iedvesmu.

Tāpēc aicinām ikvienu dzies-
musvētku dalībnieku dalīties ša-
jos stāstos, pārdomājot to, kāpēc 
piedalos dziesmusvētkos. Ko 
man nozīmē dziesmusvētki? Kā-
das ir grūtības, ar kurām jāsa-
skaras, gatavojoties un esot 
dziesmusvētkos? Kāds ir mans 
emocionālākais notikums dzies-
musvētkos? Mans novēlējums 
nākamajiem dziesmusvētku da-
lībniekiem. Šie var būt daži at-
slēgas vārdi, kas palīdzētu atrai-
sīt pārdomas par piedzīvoto 
dziesmusvētku laikā. 

Ja Jums pūrā ir kāds stāsts 
par dziesmusvētkiem vai jūs vē-
laties ieklausīties šajos kultūras 
piedzīvojumos, aicinām uz pa-
sākumu “Dziesmusvētkiem – 
150. Atmiņu vakars” Haralda 
Medņa Dziesmusvētku skolā 
(Praulienas pagasts, Dzintari) 
3. novembrī plkst. 17.30. Šo-
reiz pasākums būs Latvijas 
valsts svētku noskaņās, ar ne-
lielu atsauci uz Pirmajiem vis-

Oktobra sākumā VPDK 
“Kalnagravas” devās 
uz Bergenu Norvēģijā, 
lai ciemotos pie TDK 
“Pērkonkalns” un piedalītos 
latviešu tautas deju kolektīvu 
sadraudzības pasākumā. 

Pirmajā vakarā iepazināmies 
ar sadanča dalībniekiem, spēlē-
jām spēles un piedalījāmies te-
matisko priekšnesumu parādē. 
Kolektīvu mājasdarbs bija apspē-
lēt tēmu “Mūzikls”, un tas uz 
vienas skatuves ļāva redzēt gan 
pasaulslavenus mūziklus, gan 
Latvijā radītas muzikālās izrā-
des, gan arī pašu kolektīvu radī-
tus mūziklus. VPDK “Kalnagra-
vas” šajā parādē atainoja frag-
mentu no rokoperas “Mauglis” 
(M. Brauns/U .Bērziņš) 2021. 
gada jauniestudējuma –  dziesmu 
“Jauna ēra”, ar ko nopelnīja “Dip-
lomu par visu vispārāko priekš-
nesumu”.

Otrajā dienā TDK “Pērkon-
kalns” uzdeva ciemiņiem labāk 
iepazīt Bergenu. Orientēšanās 
uzdevumā “Ezītis miglā” katram 
kolektīvam bija jāatrod 8 objekti 
un pie katra jāizpilda kāds uzde-
vums. Pēc orientēšanās norisi-
nājās svinīgais koncerts “Sadrau-
dzības dejas”, kurā kopā ar pārē-
jiem kolektīviem izbaudījām deju 
uz skatuves, aizskatuvē un beigu 
beigās arī ballītē kopā ar Artūru 
Grandānu.

Ciemošanās laikā paspējām 
arī uzkāpt Bergenas augstākajā 
kalnā Ulriken – 642 metri v.j.l., 

Aktualitātes jaunatnes jomā

Lubānā tiek iestādīti 
Glika ozoli

Atzīmējot Reformācijas 
piecsimtgadi Latvijā un 
Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas (LELB) simto 
dzimšanas dienu, 2022. gadā 
dažādās Latvijas vietās tiek 
stādīti ozoli, kas izaudzēti 
no Ernsta Glika pirms vairāk 
nekā 300 gadiem stādīto ozolu 
zīlēm.  

Kas ir Ernsts Johans Gliks 
(1652–1705)? Gliks ir pirmais Bī-
beles tulkotājs latviešu valodā. 
Jaunie ozoliņi tiek stādīti ar 
domu – lai ozoli izplatās pa visu 
Latviju, kā izplatījās Dieva vārds 

caur Ernsta Glika tulkoto Bībeli.
2. oktobrī pēc Pļaujas svētku 

dievkalpojuma pļavā netālu aiz 
Lubānas ev. lut. baznīcas tika ie-
stādīti 3 Glika ozoli.

Lubānas ev. lut. draudze saka 
paldies Aivaram Kočānam par 
vietas sagatavošanas darbiem 
ozolu stādīšanai un Kasparam 
Tropam par pļavas nopļaušanu. 

2. oktobrī dievkalpojuma lai-
kā pēc garāka pārtraukuma atkal 
ieskanējās baznīcas ērģeles, ku-
rām tika veikti restaurācijas dar-
bi.

Informāciju sagatavoja 
LIGITA PĒTERSONE

pārīgajiem latviešu dziedāšanas 
svētkiem (1873. gadā). 

Viens no dziesmusvētku gal-
venajiem uzdevumiem ir uzturēt 
nācijas garīgo vienotību, ko ak-
centē arī mūsu novadnieks un 
ilggadējais virsdiriģents Haralds 
Mednis: „Kad mēs kopā dzie-
dam, esam pavisam citādi – mēs 
uzticamies savam blakus dzie-
dātājam. Mēs kopā cīnāmies par 
vienu un to pašu ideju.

Dziesma ir liels spēks, bez 
tās nevar iztikt ne tauta, ne 

laikmeti – tā ir cilvēka labākā 
daļa.” Tāpēc jo īpaši svarīgi ša-
jos laikos, kad kopīgi pārvaram 
dažādas grūtības – pandēmiju, 
karu Ukrainā un finansiālo krīzi, 
ir svarīgi tverties pie saknēm – 
garīgajām un kultūras tradīci-
jām.  

Informāciju sagatavoja  
SANTA JAUJENIECE,

H.Medņa  
Dziesmusvētku skolas 

vadītāja

Aicinām stāstīt savu 
dziesmusvētku stāstu

Oktobrī notika pirmais Atmiņu vakars, kurā kordziedātāji dalījās ar 
saviem stāstiem par dziesmusvētkos piedzīvoto.  
            Elīnas Krupko foto
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Atzīmējot Latvijas Republikas 
proklamēšanas  
104. gadadienu un par 
Latvijas neatkarību kritušo 
karavīru piemiņas dienu, 
atskatāmies uz svarīgiem 
notikumiem mūsu valstī 
pirms gadsimta

Dibināta Latvijas Banka

Pēc Latvijas valsts proklamē-
šanas pakāpeniski tika uzsākts 
darbs pie jaunas finanšu sistē-
mas, nacionālās valūtas un ban-
kas izveidošanas. Bankai bija jā-
kļūst par valsts monetārās poli-
tikas veidotāju. Latvijas Banka 
savu darbību uzsāka 1922. gada 
1. novembrī. Sākotnēji tās kapi-
tāls bijis ap 10 miljoniem latu. 
2. novembrī laistas apgrozībā 
pirmās pagaidu 10 latu bankno-
tes. 20. gadsimta sākumā celtais 
Krievijas Valsts bankas Rīgas 
kantoris kļuva par centrālo ēku.

Bankas nodaļas tika izveido-
tas 24 Latvijas pilsētās, to skaitā 
arī Madonā, kur nodrošināja ie-
robežotu iekšzemes pakalpojumu 
skaitu – valsts kases funkcijas un 
dažas noguldījumu operācijas. 
Viens no Latvijas Bankas direk-
toriem bija Jānis Stalbovs (1886–
1950) no Kraukļu pagasta, amatā 
esot no 1925. gada līdz pat ban-
kas likvidēšanai 1940. gada ok-
tobrī. III Atmodas laikā notika 
Latvijas teritorijā esošo PSRS 
Valsts bankas nodaļu reorgani-
zācija. Tās rezultātā 1990. gadā 
izveidotā Latvijas Banka kļuva 
par 1922. gadā dibinātās Latvijas 
Bankas vienīgo likumīgo tiesību 
pārņēmēju.     

Stājas spēkā Latvijas 
Republikas Satversme, uz 
pirmo sēdi sanāk 1. Saeima

1922. gada 7. novembrī plkst. 
12.00 dienā spēkā stājās Latvijas 
Republikas Satversme (pieņemta 
15. februārī). Šajā laikā uz savu 
pirmo sēdi sanāca 1. Saeima. 
Līdz tās sanākšanai valsts pār-
valdi veica pirmais Latvijas Re-
publikas vēlētais parlaments –
Satversmes sapulce. 1. Saeimas 
vēlēšanas notika 7. un 8. oktobrī, 
sarakstu iesniedzot 31 partijai. 
Vēlēšanas bija ievērojamas ar 
augsto vēlētāju aktivitāti, kopā 
piedaloties virs 80% no balsstie-
sīgajiem iedzīvotājiem. Par 1. Sa-
eimas deputātiem tika ievēlēti 
arī novadnieki Hugo Celmiņš 
(1873–1941) un Voldemārs Sal-
nais (1886–1948) no Lubānas, 
Oto Nonācs (1880–1942) no Bēr-
zaunes, Pēteris Berģis (1882–
1942) no Liezēres, Kārlis Būmeis-
ters (1888–1967) un Kārlis Gulbis 
(1875–1952) no Grašiem. Atkār-
toti 2. Saeimā ievēlēja H. Celmi-
ņu, O. Nonācu, K. Būmeisteru un 
K. Gulbi, kā arī Jūliju Ērgli (1885–
1941) no Meirāniem, Jāni Pom-
meru (1876–1934) no Praulienas 

Latvijas Bankas Madonas nodaļas darbinieki bankas zālē. Priekšā – pie rakstāmgalda no kreisās – Vilis Augulis, Pēteris Sinuks, dziļāk – Aleksandrs 
Siliņš. Aiz letes līkuma sēd nodaļas vadītājs Pauls Apsītis, dziļumā – Jānis Bērtiņš. No labās – Kārlis Žuniņš, Jānis Zadde. 1920.–1930. gadi. 

Erikas Zariņas foto

Karoga pasniegšana Bērzaunes Lipšu mazpulkam Boķos Lauksaimniecības 
biedrības namā. Priekšā no kreisās 4. – viens no Latvijas valsts dibinātājiem, 
1. un 2. Saeimas deputāts no Jaunzemnieku savienības, publicists, laikrakstu 
“Tautas Balss”, “Valdības Vēstnesis” redaktors Oto Nonācs. 1936. gada  
22. novembris. 

Pirms 100 gadiem novembrī

un Franci Zepu (1899–2000)  
no Varakļāniem.     

Ievēlēts pirmais Latvijas 
Republikas prezidents

Nedēļu pēc 1. Saeimas sanāk-
šanas, 1922. gada 14. novembrī 
ievēlēja pirmo Latvijas Valsts 
prezidentu – Jāni Čaksti (1859–
1927). Ņemot vērā J. Čakstes ie-
priekš ieguldīto darbu Latvijas 
neatkarības idejas aizstāvēšanā 
ārvalstīs un autoritāti Satvers-
mes sapulcē, pirmais prezidents 
Latvijas vēsturē tika ievēlēts ar 
lielu vienprātību, balsojumā ar 92 
balsīm, sešiem deputātiem attu-
roties. Prezidenta uzdevumos ie-
tilpa jaunās valsts reprezentācija. 

1925. gada 6. novembrī arī 2. Sa-
eima prezidenta amatā ievēlēja  
J. Čaksti.   

Madonas muzejs 
sadarbībā ar Madonas 
Bērnu un jauniešu centru 
piedāvā aktivitātes un 
izstādes Latvijas vēstures 
izzināšanai. 

No 31. oktobra izstāde “Ceļā 
uz 4. maiju” un kā Latvija izvei-
doja neatkarīgu valsti. Izstādes 
ietvaros skolēniem būs iespēja 
pieskarties pieturas punktiem, 
kas bijuši svarīgi, lai izveidotos 
neatkarīga Latvijas valsts, apska-
tot notikumus, kas ietekmēja arī 
neatkarības noturēšanu un cen-

tienus to saglabāt. Izstāde vēsta 
par Atmodas laika notikumiem, 
kas veicināja Latvijas neatkarības 
atjaunošanu un veido būtisku no-
tikumu virkni Latvijas valsts vēs-
turē. Paralēli izstādei būs iespēja 
piedalīties nodarbībās, kuru ie-
tvaros varēs izzināt Latvijas 
valsts apbalvojumu vēsturi, t.sk, 
izpētīt Lāčplēša ordeņa pasnieg-
šanas un saņēmēju vēsturi, ko 
pasniedza tikai no 1920.–1928. 
gadam. 

11.–18. novembrim Madonas 
muzejs aicina piedalīties tradicio-
nālajā “Latvijas nedēļā”, šoreiz 
mainot atrašanās vietu no Mado-
nas muzeja Izstāžu zālēm uz 
Augu ielu. Šīs nedēļas ietvaros 
būs iespēja piedalīties nodarbī-

bās, kas veltītas Latvijas vēstures 
izzināšanai, iepazīt personības, 
kuras devušas ieguldījumu Lat-
vijas valsts izveidē un nāk no Ma-
donas puses.

Uz nodarbībām un ekskursi-
jām izstādē būs nepieciešama ie-
priekšēja pieteikšanās, zvanot 
uz tālruni 64823844.

Informāciju sagatavoja 
REINIS AUZIŅŠ,

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejs vēsturnieks

Foto no Madonas 
novadpētniecības un mākslas 

muzeja krājuma

1924. gada 15. jūnijs – uz 9. Madonas aizsargu pulka karoga svētkiem 
ierodas Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste.              
                    A. Bērziņa foto 
 

Amatu skola aicina darboties radošajos kolektīvos
Amatu skolā Sarkaņos 
ikvienam ir iespēja apgūt 
jaunas prasmes aušanā un 
dažādās rokdarbu tehnikās. 
Pulciņi darbu jau uzsākuši, 
bet vēl var paspēt pievienoties 
darbīgai un radošajai 
komandai. 

Aušanas prasmes gan iesācē-
jiem, gan tiem, kam ir priekšzinā-
šanas, ierādīs un pilnveidot palī-
dzēs Daira Drozdova (t. 26438341). 
Audēju nodarbībām no pusdienlai-
ka līdz pat vēlam vakaram var pie-
vienoties piektdienās. 

Ja ir interese par dažādām rok-

darbu tehnikām, tās apgūt palī-
dzēs Vanda Podiņa (t. 26987948). 
Nodarbības notiek trešdienās. Ja 
šis laiks nav īpaši piemērots, tad 
ir iespēja nodarbības apmeklēt arī 
katra mēneša pirmajā sestdienā. 

No šī gada septembra Amatu 
skolā mājvietu radušas arī  kok-

lētājas. Vēl var pievienoties jauni 
dalībnieki, arī iesācēji. Nodarbī-
bas notiek otrdienās, ceturtdie-
nās un piektdienās. Vadītāja Zita 
Gailīte (t. 26526584).

Bez prasmēm, ko varēsiet ap-
gūt, krāsaināku ikdienu padarīs 
arī brīnišķīgie un radošie kolek-

tīvu dalībnieki, kas nekad neat-
teiks palīdzību un dalīsies savā 
pieredzē.

Informāciju sagatavoja 
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas  

vadītāja
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Goda vīra, ļaudonieša, 
dzejnieka, trimdas sabiedriskā 
darbinieka un Triju zvaigžņu 
ordeņa virsnieka A. Eglīša 
dzīves ceļš sākās 1912. gada 
21. oktobrī Ļaudonas pagasta 
“Siliešos” kalpu–gājēju 
Emīlijas un Ata Eglīšu ģimenē.

 Par savu māti A. Eglītis mī-
lestības pilnu sirdi esot teicis: “Ir 
māte mani mācījusi/ Ar saldu 
līksmi Dievu lūgt/ Bez prieka 
puķi nenoplūkt/ Ir māte mani 
mācījusi:/ Tik karsti visu mīlēt 
just,/ Laiks nedzīvots lai nevar 
zust.” Savukārt par savu tēvu 
dzejnieks sacīja, ka viņš to esot 
redzējis tikai vienu mirkli – vie-
nu atmiņas mirkli savā piecu 
gadu vecumā, Pirmajā pasaules 
karā. Diemžēl dzejnieka tēvs pa-
zuda frontē.

Mācījies Ļaudonas sešu klašu 
pamatskolā un Rīgas Valsts teh-
nikuma Ķīmijas un elektrotehni-
kas nodaļā. Strādājis par repor-
tieri laikrakstos “Brīvā Zeme” un 
“Rīts”, no 1939. līdz 1943. gadam 
strādāja Latvijas radiofona infor-
mācijas daļā. No 1943. līdz 1945. 
gadam strādājis par kara kores-
pondentu. 

1934. gadā Andrejs Eglītis 
pats izdod savu pirmo dzejas krā-
jumu “Kristus un mīla.” Turpmā-
kais A. Eglīša literārais devums 
ir varens – viņš ir vairāk nekā 30 
dzejas grāmatu, izlašu, atkārtotu 
izdevumu un vairāku grāmatu 
līdzautors. Par sevi Andrejs Eglī-
tis esot teicis: “Dzīvoju darbā un 
dzejā. Nešķirami. Radu dzeju, un 

dzeja rada mani, katru dienu 
mazliet citādāku.” Visu savu dze-
ju viņš ir veltījis tēvzemei un lat-
viešu tautai. 

Sākoties Otrajam pasaules 
karam, A. Eglītis skaidri zina, 
kurā pusē būt – viņš paliek tur, 
kur ir Latvija. 1943. gadā, kad 
Latvija atrodas Vācijas okupācijā 
un no austrumu puses tai tuvojas 
Sarkanā armijā, Andrejs Eglītis, 
atsaucoties uz Kuldīgas luterāņu 
draudzes mācītāja Oskara Sakār-
ņa aicinājumu, piedalās konkur-
sā par kantātes “Latvju lūgšana 
Dievam” tekstu un mūziku. 
A. Eglītis šajā konkursā uzvar ar 
diviem darbiem. Uz šo darbu pa-
mata top jaundarbs – 1944. gada 
15. martā Rīgas Vecajā Svētās 
Ģertrūdes baznīcā izskan kompo-
nistes Lūcijas Garūtas un Andreja 
Eglīša kantātes “Dievs, Tava 
zeme deg!” pirmatskaņojums, kas 
kļūst par latvju tautas dvēseles 
dziesmu un vēlākajos gados tiek 
iekļauta Latvijas kultūras kano-
nā. Tā neļauj salūzt mūsu tautas 
stiprajam garam un dod spēku 
cīņai par brīvu Latviju.

1945. gadā A. Eglītim nācās 
doties uz Gotlandi. Atrodoties 
Zviedrijā, viņš sekmēja Latvijas 
brīvības centienus, un 1947. gadā 
Stokholmā viņš paveica savas 
dvēseles darbu – nodibināja Lat-
viešu nacionālo fondu (LNF). 
“Sākumā Andreja Eglīša LNF 
darbojās skandināvu latviešu ko-
piena, bet vēlāk fonds kļuva par 
globālu organizāciju, kurā iesais-
tījās tautieši no Anglijas, ASV, 
Kanādas, Dienvidamerikas un 

Madonas muzejā izskatām 
nedaudzos materiālus 
un meklējam ziņas par 
kādreizējā Barkavas pagasta 
skolām, kuru vairs nav –  par 
tām vietām, kur bērni mācījās 
pirmos trīs vai četrus gadus. 

Kādreizējā Barkavas pagasta 
teritorijā dažādos laikos ir biju-
šas trīspadsmit skolas vismaz 
pārdesmit vietās. Tiesa, daļa šo 
vietu pēc administratīvi terito-
riālajām reformām tagad atrodas 
Ošupes pagastā un Varakļānu 
novada Murmastienes pagastā. 
Dažviet skolas ir bijušas pirms 
gadiem simts neilgu laiku – Oso
galā un tagadējā Ošupes pagasta 
Stūrmežā. Bet kurās mājās? Var-
būt ir saglabājušās skolas liecī-
bas vai fotogrāfijas? 

Valsts vēstures arhīva doku-
mentos var rast informāciju, bet 
tā rada arī daudz jautājumu par 
skolu atrašanās vietām. Jau ap 
1906. gadu bija plānots, ka skolas 
nepieciešamas Zaļmežniekos, 
Osogalā, Krivbērzniekos un cit-
viet. Par pēdējo vietvārdu gan 
būtu vēl jāpēta, kāds bija senā-
kais šīs vietas nosaukums, jo 
rakstība krievu valodā, vecajā 
ortogrāfijā, kā arī atrašanās Lat-
galē (Rēzeknes apriņķis) sniedz 
vairākus variantus (tagad – 
Krievbirzs). Jāteic, ka arī citu vie-

“… un dzeja rada mani, katru dienu mazliet citādāku” – 
ANDREJAM EGLĪTIM 110

Eglītis vadīja LNF līdz 2000. ga-
dam, pēc tam viņš palika goda 
priekšsēža amatā. LNF darbojas 
vēl šobaltdien.

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja krājumā gla-
bājas brīnišķīgi materiāli saistī-
bā ar A. Eglīti – fotogrāfijas, kas 
atspoguļo dzejnieka dzīvi – te 
viņš tver dzīves mirkli kopā ar 
draugu pie Svētes upes (1939), te 
raugās uz okeāna horizontu, at-
rodoties Austrālijā (1957), te, cil-
dinot Tēvzemi, uzrunā Pasaules 
brīvo latviešu dziesmu dienu 
klausītājus Gotlandē (1979). Mu-
zeja krājumā atrodas A. Eglīša 
sūtītas atklātnes un vēstules, ko 
viņš no Stokholmas ir sūtījis sa-
viem līdzgaitniekiem uz Lazdo-
nu, Madonu, Bostonu (ASV), Ei-
tīnu (Vācijā). Tāpat tiek rūpīgi 
uzglabāti Latviešu nacionālā 
fonda izdevumi – biļeteni, past-
kartes un citi iespieddarbi, kā arī 
A. Eglīša rakstītās grāmatas ar 
ierakstiem.

1998. gadā. dzejnieks atgrie-
zās Latvijā. Nāves elpa viņu skā-
ra 2006. gada 23. februārī, aizve-
dot sev līdzi krietnu, sīkstu un 
bezbailīgu vīru, kas bija Latvijas 
un latviešu neatkarības un brīvī-
bas cīnītājs mūža garumā. 
A. Eglītis guldīts zemes klēpī 
Ļaudonas kapos.

Informāciju sagatavoja 
SABĪNE MIKA,

Madonas novadpētniecības 
un mākslas muzeja  
krājuma glabātāja

Austrālijas. Fonda pārstāvji da-
žādos veidos cīnījās par to, lai 
pasaule sadzird netaisnības, kas 
notika Latvijā. Viņi devās de-
monstrācijās, rakstīja publikāci-

jas un izdeva grāmatas, piedalījās 
kongresos un sanāksmēs un da-
žādos citos veidos mēģināja pa-
nākt, lai pasaule Latviju sadzird” 
(latviesunacionalaisfonds.com). A. 

Meklējam informāciju un materiālus par Kalnagala, 
Čērzenieku, Stūrmeža un citām skolām!

tu nosaukumos daži burti laika 
gaitā mainījušies.  1920. gadu sā-
kumā Barkavas pagasta doku-
mentos atrodam ziņas par Stūr-
meža – Čērzenieku skolu, par 
Stūrmeža skolu Raksalā (Ozola 
mājā), Osogala skolu (Auzajā?), 
par Krievbērznieku skolu (Sondo-
ra mājā), Bozēnu skolu Pilskalnā.

1939. gadā Barkavas pagastā 
bija 6klasīgā pamatskola Barkavā 
un sešas pirmās pakāpes pamat-
skolas – Aizkārklē, Čērzeniekos, 
Kalnagalā, Murmastienē, Silagalā 
un Trizelniekos. Par skolu taga-
dējā Ošupes pagasta Kalnagalā 
ziņas ir jau pirms 110 gadiem, lai-

ka gaitā tā ir bijusi trijās vietās. 
Pirmajās divās ēkās dzīvo īpaš-
nieku pēcnācēji. Pie pēdējās jau 
vairāk kā pusgadsimtu neskan 
skolēnu čalas, vēlāk tur ir bijis 
veikals. Barkavas pagasta Kalna-
gala, Čērzenieku un Aizkārkles 
skolās 1939. gadā mācījās vairāk 
nekā 150 bērnu, tāpēc 1940. gadā 
bija plānots uzsākt jaunas skolas 
ēkas celtniecību, apvienojot šīs 
trīs tuvāk esošās skolas un nosau-
cot to par  Kalnagala pamatskolu. 

Valsts vēstures arhīvā pieeja-
mie dokumenti liecina, ka bija 
plānots celt divstāvu ķieģeļu ēku 
pēc arhitekta P. Pavlova projekta. 

Skola bija plānota 200 bērniem. 
Vieta bija izraudzīta Jaudzemnie-
kos, ceļa Barkava–Lubāna tuvu-
mā. Pašvaldība jau 1937. gadā bija 
iegādājusies 4 ha zemes, diemžēl 
pēc Latvijas okupācijas šie plāni 
netika realizēti. 

Par skolām pēc Otrā pasaules 
kara arhīvā ir maz dokumentu, kā-
das ziņas un atmiņas var atrast 
Barkavas novadpētniecības mate-
riālos. Piemēram, ieraksti Varakļā-
nu rajona Čērzinieku pamatskolas 
pasē liecina, ka šo skolu 1954./1955. 
mācību gadā apmeklēja vietējie 
bērni, kā arī bērni no Raksalas, Os-
ogala un tagadējā Ošupes pagasta 

Krievbirzs, Lielmežniekiem, Kār-
klaiņiem un Stūrmeža.  

Aicinām ieskatīties vecajos 
foto albumos, priecāsimies gan 
par fotoattēliem, gan  ziņām ne 
tikai par šīm, bet arī citām sko-
lām. Un paldies visiem, kas jau 
reaģēja uz aicinājumu muzeja Fa-
cebook lapā. 

Informāciju sagatavoja 
LAIMDOTA IVANOVA,

Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzeja vēsturniece

Foto no Madonas 
novadpētniecības un mākslas 

muzeja krājuma

Čērzenieku pamatskolas 4. klase, skolotāja M. Jurgensone. 1927. gads.  Kādreizējā Kalnagala pamatskolas ēka 2022. gada vasarā.
          Laimdotas Ivanovas foto

MNM 27264:1 Dzejnieks Andrejs Eglītis Austrālijā, 1957. gads.
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Jau atkal ir paskrējis gads un pienācis 
laiks izvirzīt jauniešus Madonas novada 
jaunatnes lietu gada balvai “Sudraba 
gailis”. 

Šogad svinēsim ne tikai jauniešu aktivitāti 
un neatlaidību, bet arī “Sudraba Gaiļa” 10 
gadu jubileju. Ir laiks ar cieņu ieskatīties 
pagātnē, lai mērķtiecīgi un pārliecinoši 
raudzītos nākotnē.
Piesaki nominantus Madonas novada 
Jaunatnes lietu gada balvai “Sudraba Gailis 
2022” līdz 11. novembrim šādās  
nominācijās: Līderis, Aktīvists, Izaugsme, 
Jaunietis pagastam, Pasākums jauniešiem, 
Vieta jauniešiem un Atbalsts jauniešiem! 
Anketa un konkursa nolikums  
pieejami portālā www.madona.lv.
Uz tikšanos Madonas novada jaunatnes lietu  
gada balvas “Sudraba gailis” pasniegšanas 
ceremonijā.

Informāciju sagatavoja  
Madonas novada jauniešu dome

1. novembrī –  
tūrisma saimnieku 
tikšanās  
“Tūrisma brokastis”
Šī gada 1. novembrī (otrdienā) uz kopīgu 
tikšanos aicinām Madonas novada 
tūrisma pakalpojumu sniedzējus. 
Tikšanās vieta – Biksēres muiža, 
Sarkaņu pagasts, Madonas novads.

DARBA KĀRTĪBA:

9.00–12.00  
Sanāksme “Tūrisma brokastis”:   

 � tūrisma vietas “Biksēres muiža”  
pieredzes stāsts,

 � brokastu kafija,
 � Madonas novada tūrisma vietu atskats 

uz aizvadīto vasaras sezonu un ielūkošanās 
ziemas plānos (informē visi klātesošie),

 � idejas, ieteikumi, tikšanās prieks.

12.30–15.30  
Papildus iespējas pēc sanāksmes  
(bez maksas):

 � ciemošanās Līgas Kubas aušanas un 
rokdarbu darbnīcā “Ozolkalna klēts”,

 � ciemošanās Sarkaņu kultūrvēsturiskajā  
centrā – Amatu skolā, Madonas muzeja 
etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu 
krātuvē un Sarkaņu bibliotēkā.

Pieteikšanās – līdz 30. oktobrim   
www.visitmadona.lv  
vai pa telefonu jebkurā novada Tūrisma 
centrā: Ērgļos (t. 26366934), Lubānā  
(t. 26374962), Cesvainē (t. 26172637),  
Madonā (t. 29130437).

Sanāksmi organizē Madonas novada 
pašvaldības centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļa. Paldies Sarkaņu pagasta 
pārvaldei par norises vietas nodrošināšanu.
 
Kontaktpersona:  
Sanita Soma, tel. 29130437 

Izsludināta kandidātu 
pieteikšana Madonas 
novada jaunatnes lietu 
gada balvai  
“Sudraba gailis 2022”


