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Atklāts pārbūvētais autoceļš 
no Ļaudonas uz novada centru

29. augustā ļaudonieši 
piedzīvoja vēsturisku 
notikumu, kuru ir gaidījušas  
3 paaudzes.

Reiz likās, ka tā tiešām kļūs 
par teiku – kā ļaudonieši gaidīja 
asfaltu uz novada centru.

Jeb kā teica mūsu pārvaldes 
vadītājs: “Ļoti daudzi neticēja un 
tomēr vēl cerēja. Daudzi ne ticēja, 
ne vairs cerēja. Un bija daļa, kas 
gan ticēja, gan cerēja.”

Mēs šo mirkli sagaidījām un 
piedzīvojām notikumu – autoceļa, 
kas oficiāli skan Jaunkalsnava– 
Lubāna (P82) posms no Ļaudonas 
līdz krustojumam ar autoceļu 
Krāslava–Preiļi–Madona (P62) at
klāšana. 

Kopumā būvdarbu ietvaros 
pārbūvēts 8,2 km garš ceļa posms 
no Ļaudonas robežas līdz tā krus
tojumam ar autoceļu P62, Ļaudonā 
veikta seguma atjaunošana ar virs
mas apstrādes tehnoloģiju 2,4 km 
garumā, kā arī sakārtota ūdens at
vade visā objektā. Atjaunots arī 
tilts pār Kujas upi. Darbi tika uz
sākti  2021. gada augustā un tos 
veica AS “A.C.B.” par kopējo līgum
summu 3 599 126 eiro (ar PVN). 
Projektēšanu veica SIA “Pro- 
jekts EAE” un būvuzraudzību – 

 AS “Ceļuprojekts”.
Svinīgo lentu grieza: “Latvijas 

Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs 
Mārtiņš Lazdovskis, AS “A.C.B.” 
operatīvais vadītājs Armands Svi
ķis, Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītāju Artūrs Portnovs, Mado
nas novada domes priekšsēdētājs 
Agris Lungevičs, VSIA “Latvijas 
Valsts ceļi” Vidzemes reģionālās 
nodaļas vadītājs Juris Priednieks, 
VSIA “Latvijas Valsts ceļi” projek
tu vadītājs Juris Kondrovs, vadošo 
ceļu būvinženiere Marija Drunka, 
SIA “Projekts EAE” pārstāve Sju
zanna Roždestvenska, AS “Ce
ļuprojekts” būvinženieris Reinis 
Šk a pars, būvuzraugs Viktors Eg
lis.

“Tik daudz priecīgu cilvēku kā 
šeit es sen neesmu redzējis, un tas 
ir milzīgs gandarījums, jo to dar
bu, ko šeit var ļoti labi redzēt, mēs 
nedarām priekš sevis. Mēs to da
rām priekš iedzīvotājiem,” atklā
šanā teica VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Mār
tiņš Lazdovskis. “Manuprāt, tas ir 
arī labs apliecinājums tam, ka 
konstruktīvs darbs un plānu atla
se agri vai vēlu noved pie rezultā
ta. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pa
gājušajā gadā izstrādāja jaunu 
programmu, kas paredz katru Lat

vijas pagasta centru savienot ar 
ceļu ar melno segumu. Ļaudona 
bija pēdējais pagasta centrs Mado
nas novadā, kas nebija savienots 
ar ceļu ar melno segumu. Esmu 
pārliecināts, ka ceļš labi kalpos. 
Liels paldies par rezultātu visiem, 
kas ir pielikuši roku,” teica M. Laz
dovskis

Būvnieka pārstāvis, AS “A.C.B.” 
operatīvais vadītājs Armands Svi
ķis, atzina, ka klātesošo iedzīvo
tāju prieks par paveikto ir labākais 
novērtējums būvnieku darbam. 
“Šajā posmā ir ieklāti vairāki des
miti tonnu asfalta, atsevišķos pos
mos ir veikta pārbūve, atsevišķās 
vietās virsmas apstrāde, pārbū
vēts liels skaits caurteku un veik
ti citi darbi. Šis ceļš tika uzbūvēts 
tajā laikā, kad izmaksu pieaugums 
bija ļoti liels un lēmums turpināt 
darbus bija smags. Pateicoties sa
darbībai ar VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi”, varējām pabeigt šo ceļa pos
mu. Man ir liels prieks, ka rezul
tāts ir sanācis baudāms un patī
kams,” teica A. Sviķis.

“Ir grūti atrast projektu, kas 
iedod vēl lielāku pievienoto vēr
tību teritorijai, kā šis ceļš iedeva 
Ļaudonai un tās iedzīvotājiem. 
Paldies visiem, kas atbalstīja un 
pieņēma attiecīgos lēmumus, jo 

ceļš ir ļoti kvalitatīvs, vizuāli 
skaists un ainavisks,” pauda Ma
donas domes priekšsēdētājs Agris 
Lungevičs.

Ļaudonas pagasta pārvaldes 
vadītājs Artūrs Portnovs neslēpa 
prieku par paveikto un piebilda: 
“Ja Ļaudona plauka un pastāvēja 
līdz šim bez šī ceļa, tad šis būs 
pienesums Ļaudonas attīstībai. 
Apsveicu visus ar brīnišķīgo no
tikumu!”

Svinīgajā atklāšanā pulcējās 
ļaudonieši un gaisā virmoja patie
sa svētku sajūta.

Asfaltētu ceļu uz novada cen
tru ļaudonieši gaidījuši vairāk kā 
60 gadus – par šo projektu cīnīju
šies pagasta pārvaldes vadītāji 
dažādos laika posmos – ar soci
ālām akcijām, ar neskaitāmām 
tikšanām un sarunām – saņemot 
solījumus, kas ne vienmēr piepil
dījušies līdz reālām darbībām un 
projekta realizācijai. 

Nevar noliegt, ka šis “sāpju 
bērns” – asfaltēta ceļa neesamī
ba uz novada centru bijis ne vie
na vien Ļaudonas pagasta pār
valdes vadītāja rūpe, kas prasī
jusi ne mazums nervu, pacietī
bas un iecietības. 

Izmanto Madonas 
novada pašvaldības 
atbalstu un dod 
iespēju uzplaukt 
savam uzņēmumam! 
Iepazīstinām ar  
SIA “LANCORI” 
pieredzes stāstu

4. lpp

Augusta vidū novada 
deju kolektīvi pie 
sevis ciemos aicināja 
draugus no Igaunijas, 
lai visi kopā vienotos 
I Starptautiskajā 
amatiermākslas 
festivālā “Rotā, 
saule, rietēdama”

5. lpp

SIA “Madonas  
ūdens” informē  
par norēķinu 
kārtību

6. lpp

Madonas bērnu 
un jauniešu centrs 
aicina uz aktīvu  
kopā būšanu 
pasākumā “Tēva 
dienas junda” 
17. septembrī

8. lpp

Lasiet 
numurā:
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Madonas novada pašvaldības domes  
2022. gada 23. augusta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

2022. gada septembris
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 septembris

Par “Madonas Siltums” 
projekta realizēšanu

Nolemj sniegt galvojumu SIA 
“Madonas Siltums”, kuras 100% 
kapitāla daļu pieder pašvaldībai, 
ilgtermiņa aizņēmumam Valsts 
kasē 173 485 eiro apmērā ar atlik
to maksājumu uz 2 gadiem, ar 
atmaksas termiņu uz 16 gadiem, 
kā arī aizņēmumam tiek noteikta 
mainīgā gada procentu likme 0,5 
ar gada procentu likmes fiksēša
nas periodu ik pēc sešiem mēne
šiem projekta “Centralizētās sil
tumapgādes sistēmas sakārtoša
na Lubānā un Ērgļos” realizācijai. 
Aizņēmumu izņemt 2022. gadā 
un apgūt 2022. gadā, tā atmaksu 
garantēt ar Madonas novada paš
valdības budžetu.

Līdz šim daļai Lubānas pilsē
tas iedzīvotāju, kā arī Ērgļu ciema 
iedzīvotāju siltumapgādes pakal
pojumus nodrošināja SIA “GRA
NULU MOBILAIS SILTUMS”, taču 
šobrīd līgumi ir beigušies. Plā
nots iegādāties lietotās SIA 
“GRANULU MOBILAIS SIL
TUMS” siltumenerģijas ražoša
nas iekārtas.

Par SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” 
tarifu apstiprināšanu 

Apstiprina Sauleskalna, Bēr
zaunes, Iedzēnu, Vestienas, Mār
cienas, Jaunkalsnavas un Jāņu
kalna ciematu iedzīvotājiem:

 � centralizētā ūdens ražo
šanas un apgādes pakalpojuma 
tarifu 1 m3 – 1,23 EUR bez PVN;

 � kanalizācijas pakalpojuma 
tarifu 1 m3 – 1,76 EUR bez PVN .

Apstiprina siltumenerģijas 
apgādes tarifu Sauleskalna cie
matā  70,83 EUR/MWh (bez 
PVN).

Apstiprina siltumenerģijas 
apgādes tarifu Jaunkalsnavas, 
Bērzaunes, Iedzēnu un Mārcienas 
ciemos 77,88 EUR/MWh bez 
PVN.

 Madonas novada otrajā atkri
tumu apsaimniekošanas zonā no
teikt šādu maksu par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu:

 �  maksu par atkritumu vie
na kubikmetra savākšanu no
teikt saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības otrajai atkritumu 
apkalpošanas zonai apstiprinā
tā sadzīves atkritumu apsaim
niekošanas tarifa pastāvīgo 
daļu – 12,66 EUR/m3, papildus 
aprēķinot valstī noteikto pie
vienotās vērtības nodokli (turp
māk – PVN).

 � maksu par atkritumu viena 
kubikmetra noglabāšanu noteikt 
atbilstoši spēkā esošajam atkri
tumu noglabāšanas tarifam, ko 
apstiprinājis Sabiedrisko pakal
pojumu regulators konkrētā no
rēķinu periodā, nemainot sadzī
ves atkritumu apsaimniekošanas 

aprēķināšanas kārtības pamat
principus, kādi tie tika apstipri
nāti ,pamatojoties uz 25.02.2016. 
Madonas novada pašvaldības lē
mumu Nr. 90.

Tarifi stājas spēkā no 2022. 
gada 1. oktobra. 

Par finansējuma piešķiršanu 
apkures katla nomaiņai

Nolemj piešķirt finansējumu 
dzīvnieku patversmes “Lazdonī
tis” apkures katla nomaiņai 
4 477,78 eiro apmērā no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī
bas budžeta nesadalītajiem lī
dzekļiem.

Par finansējuma  
piešķiršanu ēkas fasādes 
remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
7 430,49 eiro Kalsnavas pagasta 
pārvaldes ēkas fasādes remontam 
no 2022. gada Madonas novada 
pašvaldības budžeta nesadalīta
jiem līdzekļiem, kas daļēji ņemti 
no Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2021. gada pārdotajiem īpašu
miem (5 713,28 eiro) un Madonas 
novada pašvaldības kopējiem ne
sadalītajiem līdzekļiem (1 717,21 
eiro).

Par finansējuma piešķiršanu 
ielu apgaismojuma izbūvei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
23 184,46 eiro (t.sk. PVN 4 023,75 
eiro) ielu apgaismojuma izbūvei 
Gravas, Celtnieku, Vidzemes un 
Skolas ielās Madonā no 2022. gada 
Madonas novada pašvaldības bu
džeta nesadalītajiem līdzekļiem, 
kas ņemti no Madonas novada 
Ceļu fonda valsts mērķdotācijas 
atlikuma. Tiks veikta jaunas ielu 
apgaismojuma kabeļlīnijas izbūve 
un uzstādīti 13 jauni apgaismoju
ma balsti.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu biznesa ideju 
konkursa īstenošanai

Nolemj piešķirt papildu finan
sējumu biznesa ideju konkursa 
“Madona var labāk!” īstenošanai 
2022. gadā 25 000 eiro apmērā no 
2022. gada Madonas novada paš
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Laika posmā 01.02.2022.–
31.07.2022. īstenojot 3 pieteikumu 
izvērtēšanas kārtas, izskatīti 20 
biznesa ideju pieteikumi, no ku
riem atbalstītas un līdzfinansētas 
12 biznesa idejas. Papildu finan
sējums nepieciešams vēl 2 kon
kursa pieteikumu izskatīšanas 
kārtām.

Par finansējuma piešķiršanu 
mūzikas skolas pārbūvei

Nolemj piešķirt Madonas no
vada pašvaldības finansējumu 
22 919,41 eiro Jāņa Norviļa Mado
nas mūzikas skolas vienkāršotai 
pārbūvei no Madonas novada paš
valdības 2022. gada budžeta ne
sadalītajiem līdzekļiem.

Nepieciešams veikt mūzikas 
skolas starpstāvu pārsegumu at
vieglošanu (atsevišķu veco krāšņu 
demontāžu, bēniņu un pažobeļu 
atbrīvošanu no rekvizītiem, ak
mens vates ieklāšanu pažobelēs 
un bēniņos starp sijām, grīdu at
jaunošanu u.c.).

Par pakalpojumu maksas 
apstiprināšanu

Nolemj veikt grozījumus Ma
donas novada pašvaldības maksas 
pakalpojuma cenrādī Madonas 
pilsētas Īpašumu uzturēšanas 
dienesta sniegtajiem pakalpoju
miem:

 � klaiņojoša dzīvnieka ķerša
na, stundā 6,97 eiro ar PVN;

 � klaiņojoša dzīvnieka no
gādāšana dzīvnieku patversmē 
“Lazdonītis”, par 1 kilometru 
0,48 eiro ar PVN;

 � suņa uzturēšana dzīvnieku 
patversmē “Lazdonītis”, dien-
naktī 29,27 eiro ar PVN;

 � kaķa uzturēšana dzīvnieku 
patversmē “Lazdonītis”, dien-
naktī 9,75 eiro ar PVN.

Pakalpojumu maksa stājās 
spēkā ar 2022. gada 1. septembri.

Par finansējuma piešķiršanu 
muzejam

Nolemj piešķirt finansējumu 
Dzelzavas pagasta pārvaldei 
1 420,43 eiro apmērā reģionālās 
nozīmes kultūras pieminekļa 
“Doku Ata dzīvesvieta” galvenās 
ēkas jumta (koka lubiņas) atjau
nošanai no Dzelzavas pagasta 
pārvaldes 2021. gadā pārdotajiem 
īpašumiem.

Šī mērķa realizācijai Nacionā
lā kultūras mantojuma pārvalde 
nolēmusi piešķirt 18 200 eiro.

Par finansiālu atbalstu 
grāmatas izdošanai 

Nolemj piešķirt finansiālu at
balstu 640 eiro apmērā grāmatas 
par teātra zinātnieci Līviju Aku
rāteri izdošanai no Attīstības no
daļas 2022. gada līdzekļiem at
balstam – Madonas novada auto
ru grāmatu izdošana, jaunrade.

Par daļēju atbrīvošanu  
no nomas maksas

Nolemj par 50% samazināt no
mas maksu par sporta un atpūtas 
bāzes “Smeceres sils” un šautuves 
izmantošanu 2022. gada 10.–11. 
septembrī, sacensību “Velobiat
lons” un “Baltijas biatlons veterā
niem” rīkošanai.

Par atbrīvošanu no  
telpu nomas maksas 

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Sporta deju klubs “Rondo”” no 
Madonas pilsētas kultūras nama 
telpu nomas maksas sporta deju 
festivāla – sacensību “MADONAS 
RUDENS – 2022” – organizēšanai 
8. oktobrī. Aprēķinātie telpu no
mas neieņemtie ienākumi kopā ir 
285,60 eiro, t.sk. PVN.

Par finansiālu atbalstu 
bibliotēkām dalībai projektā

Nolemj atbalstīt un sniegt lī
dzfinansējuma apliecinājumu:

 � Madonas novada bibliotē
kas dalībai Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības 
projektā “Iedvesmas bibliotēka”, 
slēdzot līgumu ar Latvijas Nacio
nālās bibliotēkas Atbalsta biedrī
bu un piešķirot līdzfinansējumu 
18 014 eiro projekta īstenošanai 
no 2023. gada budžeta līdzek
ļiem projekta pieteikuma atbal
sta gadījumā.

Projektā plānots Madonas no
vada bibliotēkas pagrabstāva telpā 
izveidot Digitālo iespēju telpu, pa
redzot telpas dizaina maiņu, kos
mētisko remontu, tehnoloģiju uz
stādīšanu, kinect un virtuālās rea
litātes piedāvājumu, kur ikvienam 
interesentam bez maksas būtu 
pieejams inovatīvs pakalpojums. 
Šī būs novitāte Madonas novadā. 
Projekta ideja tās atbalsta gadīju
mā tiks realizēta 2023. gadā. 

 � Barkavas bibliotēkas dalī
bai Latvijas Nacionālās bibliotē
kas Atbalsta biedrības projektā 
“Iedvesmas bibliotēka”, un pie
šķirt līdzfinansējumu 2 274 eiro 
no 2023. gada budžeta līdzek
ļiem projekta pieteikuma atbal
sta gadījumā.

Realizējot projektu, lasītava 
tiks iekārtota ar ISKU mēbelēm – 
ērtu dīvānu un daudzveidīgiem 
sēžammaisiem. Projekta ietvaros 
tiks nomainīts grīdas segums un 
iegādāts sienas monitors. Sienas 
monitors sniegs plašas iespējas 
pasākumu organizēšanā un nori
sē. Projekta ideja tās atbalsta ga
dījumā tiks realizēta 2023. gadā.

Par atbalstu grāmatas 
izdošanai 

Nolemj atbalstīt grāmatas par 
Andreja Eglīša darbu izmantoju
mu muzikālajos skaņdarbos izdo
šanu, iepērkot 100 grāmatas ek
semplārus 700 eiro apmērā no 
Attīstības nodaļas 2022. gada lī
dzekļiem atbalstam Madonas no
vada autoru grāmatu izdošana, 
jaunrade.

Šobrīd jau norit darbs pie grā
matas, kurā būs apkopoti Mado
nas novada Ļaudonas pagastā dzi
mušā dzejnieka Andreja Eglīša 
darbi, ko izmantojuši latviešu 
komponisti, radot dažādus skaņ
darbus. Tā būs paliekoša vērtība 
nākamajām paaudzēm. Grāmatu 
plānots izdot uz A. Eglīša 110. 
dzimšanas dienu, kas tiks atzīmē
ta 2022. gada 21. oktobrī.

Par finansējuma piešķiršanu 
būvniecības procesam

Nolemj piešķirt finansējumu 
840 eiro būvniecības procesa do
kumentu izstrādei Lubānas Soci
ālā aprūpes centra sanitāro mez
glu vienkāršotai pārbūvei Oskara 
Kalpaka ielā 12, Lubānā, no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldī
bas budžeta nesadalītajiem lī
dzekļiem, kas ņemti no Lubānas 
apvienības pārvaldes 2021. gada 
atlikuma.

Par transporta izdevumu 
apmaksu biedrībai

Nolemj piešķirt finansējumu 
380 eiro transporta izdevumu ap
maksai biedrībai “Ērgļu pensio

nāri” no Ērgļu pašvaldības 2021. 
gada budžeta atlikuma. Ērgļu, Ju
murdas un Sausnējas pagastu 
pensionāri devušies ekskursijā 
maršrutā Gulbene–Cesvaine–
Mārcienas muiža 2022. gada 14. 
septembrī. Kopumā biedrībā dar
bojas 46 biedri.

Par pašvaldības iestādes 
nosaukuma maiņu

Maina Madonas novada paš
valdības iestādes “Mārcienas pan
sionāts” nosaukumu uz  “Mārcie
nas Sociālās aprūpes centrs” ar 
2022. gada 1. septembri. Noli
kums jaunā redakcijā stājās spēkā 
2022. gada 1. septembrī.

Par atbrīvošanu no nomas 
maksas 

Nolemj atbrīvot Latvijas Uni
versitātes P. Stradiņa medicīnas 
koledžu, īstenojot studiju prog
rammu „Sociālā rehabilitācija“ 2 
studiju gadus, no Madonas pilsē
tas sporta centra konferenču zāles 
telpu nomas maksas un no Mado
nas pilsētas vidusskolas maksas 
par individuālo darba vietu ar da
toru. Aprēķinātie telpu nomas ne
ieņemtie ienākumi ir 10 587,20 
eiro, neieskaitot PVN, aprēķinātie 
neieņemtie ienākumi par indivi
duālo darba vietu ar datoru – 
166,40 eiro, neieskaitot PVN.

No Madonas novada šajā prog
rammā uzņemti 35 reflektanti, 
kopējais reflektantu skaits – 37. 
Studiju process – klātiene. Studi
ju vieta – sporta halles konferen
ču zāle, Madonas pilsētas vidus
skolas datorklase.

Par finansējuma piešķiršanu 
konteinera iegādei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
konteinera iegādei sporta un at
pūtas bāzē “Smeceres sils” 9 075 
eiro apmērā no 2022. gada Mado
nas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.  

Konteiners nepieciešams 
2023. gada februārī notiekošajā 
Eiropas junioru čempionātā biat
lonā.

Par finansējuma piešķiršanu 
kabeļlīnijas izbūvei 

Nolemj piešķirt finansējumu 
kabeļlīnijas izbūvei sporta un at
pūtas bāzē “Smeceres sils” 
19 726,17 eiro apmērā no 2022. 
gada Madonas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.  

Augustā uzsākti būvdarbi pro
jektā “Auto un moto apmācības 
laukuma, stāvlaukuma un pieved-
ceļu pārbūve sporta un atpūtas 
bāzē “Smeceres sils”, Lazdonas 
pagastā, Madonas novadā”. Ne
pieciešams izbūvēt jaunu kabeļlī
niju, lai nodrošinātu elektroapgā
di pārvietojamo slēpju smērētavu 
konteineram.

Par deinstitucionalizācijas 
projekta īstenošanu

Apstiprina projekta “Pakalpo
jumu infrastruktūras attīstība 
deinstitucionalizācijas plāna īste
nošanai Madonas novadā” kopējās 
izmaksas 2 157 595,28 eiro apmē
rā, attiecināmās izmaksas 1 823 
403,14 eiro, no tām Eiropas Reģio
nālā attīstības fonda finansējums 
1 032 287,11 eiro, valsts budžeta 
dotācija 32 273,04 eiro, valsts b u-
 džeta finansējums 96 383,11 eiro, 
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Madonas novada pašvaldības lī
dzfinansējums 662 459,88 eiro. 

Nolemj akceptēt SIA “Solart 
būve” līguma Nr. 2.4.6/22/23 
“Skolas un jauniešu centra pārbū
ve par dažādu sociālo grupu kop
dzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, 
Ozolos, Liezēres pagastā, Mado
nas novadā” summu 451 706,85 

eiro, PVN 21% 94 858,44 eiro, kas 
kopā veido līguma summu 
546 565,29 eiro. 

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņē
mumu un galvojumu kontroles un 
pārraudzības padomi atbalstīt 
aizņēmuma ņemšanu 115 588,27 
eiro apmērā Valsts kasē uz 20 ga
diem ar noteikto procentu likmi 

un atlikto maksājumu uz 3 ga
diem Eiropas Savienības fonda 
projekta Nr. 9.3.1.1./19/I/041 “Pa
kalpojumu infrastruktūras attīs
tība deinstitucionalizācijas plāna 
īstenošanai Madonas novadā” īs
tenošanai. Aizņēmumu izņemt 
2022. un 2023. gadā un tā atmak
su garantēt ar Madonas novada 

pašvaldības budžetu. 

Par Andreja Eglīša  
Ļaudonas pamatskolas 
nolikuma  
apstiprināšanu

Apstiprina Andreja Eglīša 
Ļaudonas pamatskolas nolikumu, 
pamatojoties uz Madonas novada 

pašvaldības domes 2022. gada 
15. februārī pieņemto lēmumu 
“Par Madonas novada pašvaldības 
vispārējās izglītības iestādes 
“Andreja Eglīša Ļaudonas vidus
skola” statusa maiņu”. Vidussko
las reorganizācija par pamatskolu 
bija jāpabeidz līdz 2022. gada 
31. augustam.

Par finansējuma piešķiršanu 
telpu dizaina skicēm

Nolemj piešķirt finansējumu 
Vestienas pagasta pārvaldei 
A Burova leļļu ekspozīcijas telpu 
dizaina skices izgatavošanu 1 800 
eiro Vestienas tautas namā “Dai
nas”. Līdzekļus piešķir no Mado
nas novada pašvaldības nesada
lītajiem līdzekļiem, kas ņemti no 
Vestienas pagasta pārvaldes 2021. 
gada pārdotajiem īpašumiem.

Par derīgo izrakteņu ieguves 
atļaujas izsniegšanu 

Nolemj izsniegt SIA “UN” bie
ži sastopamo derīgo izrakteņu 
ieguves atļauju smilts-grants un 
smilts ieguvei atradnē “Mežiņi”, 
kas atrodas nekustamā īpašuma 
“Mežiņi” zemesgabalā ar ka
dastra Nr. 7066 001 0101, Lazdo
nas pagastā, Madonas novadā. 

Nolemj izsniegt SIA “Madonas 
karjers” Bieži sastopamo derīgo 
izrakteņu ieguves atļauju smilts-
grants un smilts ieguvei atradnē 
“Dvīņi”, kas atrodas nekustamā 
īpašuma “Dvīņi” zemesgabalā ar 
kadastra Nr. 709 0008 0125, Sar
kaņu pagastā, Madonas novadā.

Par padomju režīmu 
slavinošu pieminekļu 
demontāžu

Nolemj demontēt sekojošus 
padomju režīmu slavinošu piemi
nekļus:

 � piemiņas ansambli Mado
nas novada milicijas darbinie
kiem, kritušiem Otrā pasaules 
karā un pēckara gados, kas atro
das Avotu ielā 8, Madonā (zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
7001 001 1015, īpašnieks ir Latvi
jas valsts LR Iekšlietu ministrija);

 � piemiņas zīmi 1944. gadā 
bojā gājušajiem padomju karavī
riem, kas atrodas “Liedeskrogs”, 
Indrānu pagasts, Madonas no
vads ((kadastra apzīmējums 
7058 003 0045, atrodas VAS 
“Latvijas Valsts ceļi” pārziņā);

 � piemiņas zīmi Sausnējas 
ciema atbrīvotājiem 1944. gadā, 

kas atrodas “Augstkalni”, Saus
nējas pag., Madonas novads (ze
mes vienībā ar kadastra apzīmē
jumu 7092 005 0004); 

Šo lēmumu nolemj nosūtīt 
Latvijas Okupācijas muzejam un 
Nacionālo kultūras mantojuma 
pārvaldei.

Objektu demontāžu nolemj 
uzdot veikt pašvaldības teritoriā
lajai vienībai, kuras teritorijā at
rodas demontējamais objekts, 
nosakot, ka:

 � demontāžas darbi veicami, 
ievērojot likuma “Par padomju 
un nacistisko režīmu slavinošu 
objektu eksponēšanas aizliegu
mu un to demontāžu Latvijas 
Republikas teritorijā” 6. panta 
un būvniecību regulējošo nor
matīvo aktu nosacījumus;  

 � par demontāžas darbu uz
sākšanu rakstveidā jāinformē 
zemes vienības īpašnieks vai tie
siskais valdītājs, izņemot gadīju
mu, ja tā ir pašvaldība;

 � pēc 3. objekta demontāžas 
V. Rapiķa veidoto reljefu nodot 
glabāšanā Latvijas Mākslinie
ku savienības muzejam, bet 2 
plāksnes ar kritušo vārdiem – 
Madonas novadpētniecības un 
mākslas muzejam;

 � Objektu demontāžu īste
not ne vēlāk kā līdz 2022. gada 
15. novembrim.

Ievērojot šī lēmuma 3. punktā 
un tā apakšpunktos noteikto, no
lemj uzdot pašvaldības attiecīga
jai teritoriālajai vienībai demon
tēt sekojošus objektus:

 � piemiņas zīmi 1944. gadā 
kritušajiem padomju karavīriem, 
kas minēta Ministru kabineta 
14.07.2022. noteikumu Nr. 448 
pielikumā ar kārtas Nr. 66 (at
rodas zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7082 011 0097, Ošu-
pes pagasts, Madonas novads);

 � pieminekli “Kaujas vie
ta, Aiviekstes forsēšana 1944. 
gadā” (turpmāk – 2. objekts), 
kas minēts Ministru kabineta 
14.07.2022. noteikumu Nr. 448 
pielikumā ar kārtas Nr. 67 (at
rodas zemes vienībā ar kadastra 
apzīmējumu 7044 002 0138, Bar

kavas pagasts, Madonas novads);
Nolemj atlikt jautājuma ska

tīšanu par piemiņas vietas bojā 
gājušajam padomju armijas lido
tājam, kas atrodas Ļaudonas pa
gastā, Madonas novadā (zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
7070 007 0347), demontāžu. 

Par finansējuma piešķiršanu 
telpu remontam

Nolemj piešķirt finansējumu 
Liezēres pagasta pārvaldei Liezē
res pamatskolai klases telpas re
montam 4 000 eiro. Ir konstatēts, 
ka grīdā ir pelējums, kas ir bīs
tams cilvēku veselībai. Plānots 
ieklāt jaunu betona segumu un 
industriālo laminātu. Līdzekļus 
piešķirt no Madonas novada paš
valdības nesadalītajiem līdzek
ļiem, kas ņemti no Liezēres pa
gasta pārvaldes 2021. gada pār
dotajiem īpašumiem.

Par finansējuma piešķiršanu 
rezidentūras studijām

Nolemj piešķirt finansējumu 
15 000 eiro apmērā rezidentūras 
studijām medicīnā Latvijas Uni
versitātē, studiju programmā 
“Uroloģija” laika posmā no 2022. 
gada 1. oktobra līdz 2027. gada 
30. septembrim: 2022. gadā – 
1 500 eiro, 2023. gadā  – 3 000 
eiro, 2024. gadā – 3 000 eiro, 
2025. gadā – 3 000 eiro, 2026. 
gadā – 3 000 eiro, 2027. gadā – 
1 500,00 eiro no izglītības pasā
kumu budžetā stipendiju un stu
diju maksai speciālistu piesaistei 
novadā paredzētā finansējuma.

Rezidente ir noslēgusi vieno
šanos par darba tiesisko attiecību 
uzsākšanu Madonas novada paš
valdības SIA “Madonas slimnīca” 
pēc rezidentūras beigšanas.

Par finansējuma piešķiršanu 
medicīnas studijām

Nolemj piešķirt finansējumu 
14 000 eiro apmērā rezidentūras 
studijām medicīnā Rīgas Stradiņa 
universitātes profesionālajā ba
kalaura studiju programmā “Er

goterapija” laika posmā no 2022. 
gada 1. septembra līdz 2025. gada 
30. jūnijam: 2022. gadā – 1 750 
eiro, 2023. gadā – 3 500 eiro, 
2024. gadā – 3 500 eiro, 2025. 
gadā – 1 750 eiro.

Studente ir noslēgusi vieno
šanos par darba tiesisko attiecību 
uzsākšanu Madonas novada paš
valdības SIA “Madonas slimnīca” 
pēc rezidentūras beigšanas.

Nolemj piešķirt finansējumu 
1 750 eiro apmērā rezidentūras 
studijām medicīnā Rīgas Stradiņa 
universitātes profesionālajā ba
kalaura studiju programmā “Er
goterapija” 2022. gadā no budže
tā nesadalītajiem līdzekļiem.

Nolemj piešķirt finansējumu 
25 600 eiro apmērā rezidentūras 
studijām medicīnā Rīgas Stradiņa 
universitātes studiju programmā 
“Radiologs” laika posmā no 2022. 
gada 1. oktobra līdz 2027. gada 
30. septembrim: 2022. gadā – 
2 560 eiro, 2023. gadā  – 5 120 
eiro, 2024. gadā – 5 120 eiro, 
2025. gadā – 5 120 eiro, 2026. 
gadā – 5 120 eiro, 2027. gadā – 
2 560 eiro.

Rezidente ir noslēgusi vieno
šanos par darba tiesisko attiecību 
uzsākšanu Madonas novada paš
valdības SIA “Madonas slimnīca” 
pēc rezidentūras beigšanas.

Nolemj piešķirt finansējumu 
2 560 eiro apmērā rezidentūras  
studijām medicīnā Rīgas Stradiņa 
universitātes studiju programmā 
“Radiologs” 2022. gadā no budže
tā nesadalītajiem līdzekļiem.

Par ēdināšanas izdevumu 
segšanu 

Nosaka ēdināšanas izdevumu 
segšanu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 1,80 eiro apmērā, t.sk. 
0,90 eiro produktu iegādei un 
0,90 eiro ēdiena  sagatavošanas 
izdevumu segšanai vienam izglī
tojamajam dienā pēc faktiskā ap
meklējuma novada teritorijā dek
larētajiem Jēkabpils Agrobiznesa 
koledžas Barkavas struktūrvienī
bas no valsts budžeta finansēto 
profesionālās vidējās izglītības 

grupu izglītojamajiem.
Lēmums stājas spēkā ar 2022. 

gada 1. septembri.
Nosaka ēdināšanas izdevumu 

segšanu no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem 0,90 eiro apmērā pro
duktu iegādei vienam izglītoja
majam dienā pēc faktiskā apmek
lējuma novada teritorijā deklarē
tajiem Kristiāna Dāvida pamat
skolas izglītojamajiem, par ku
riem netiek saņemta valsts bu
džeta mērķdotācija izglītojamo 
ēdināšanai.

Lēmums stājas spēkā ar 2022. 
gada 1. septembri.

Par finansējuma piešķiršanu 
mājas bīstamības novēršanai

Nolemj piešķirt finansējumu 
6 100 eiro mājas Brīvības ielā 9, 
Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Ma
donas novadā, bojātās sienas re
montam un bīstamības novērša
nai. Līdzekļus piešķirt no Mado
nas novada pašvaldības 2022. 
gada nesadalītajiem budžeta lī
dzekļiem.

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

➔ 1. lpp

Tieši pārvaldes vadītāji biju
ši tie, kas saņēma iedzīvotāju 
zvanus un sūdzības – neapmie
rinātību ar esošo zemes ceļu. 
Tādēļ domāju, ka pārvaldes va
dītājam šī bija īpaša svētku un 
gandarījuma piepildīta diena!

Nu ļaudonieši un caurbraucē
ji var ceļu patiešām izbaudīt – 
nesatraucoties par auto tīrību un 
to tehnisko stāvokli.

Svinīgo atklāšanas pasākumu 
kuplināja pūtēji – Jānis Trūps un 
Ernests Jonāns. Jauno asfaltu ar 
dejas soli iemēģināja arī Ļaudo
nas SPDK “Divi krasti” – paldies 

Atklāts pārbūvētais autoceļš no Ļaudonas uz novada centru
māksliniekiem!

Paldies A. Eglīša Ļaudonas 
pamatskolas skolēniem, Lindai, 
Lienei, Armandam un Pēterim, 
par atbildīgo darbu – turēt svinī
go lentu.

Kad oficiālās uzrunas bija iz
skanējušas un lenta pārgriezta – 
laiks ļaudoniešu humoram! Reiz 
pagasta darbiniece Ruta Vizāne 
pagasta pārvaldes vadītājam 
Artūram teikusi: “Nu, Artūr! Ja 
uz Madonu būs asfaltēts ceļš, 
tad es Tevi pa to ar ķerru vedī
šu!” Solījums paliek solījums! 
Tādēļ šajā svinīgajā autoceļa at
klāšanas dienā ilggadējā pagasta 
darbiniece patiesi veda pagasta 

pārvaldes vadītāju ar ķerru! Šo 
braucienu pavadīja lieli un mazi 
ļaudonieši ar dažādiem brauca
majiem.

Jāpiebilst, ka īpašas ovācijas 
izpelnījās VSIA “Latvijas Valsts 
ceļi” valdes priekšsēdētājs Mārtiņš 
Lazdovskis, kurš savā uzrunā ļau
doniešiem solīja, ka nākošais solis 
būtu Jaunkalsnava–Ļaudona ceļa 
asfaltēšana, turēsim pie vārda! 

Lai labi kalpo jaunais ceļš!

Informāciju sagatavoja  
SIGNE PRUŠAKEVIČA, 

Ļaudonas kultūras nama 
vadītāja, izmantoti materiāli 

no www.lvceli.lv
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Atbalsts uzņēmējiem

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

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

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

SIA “LANCORI”
Uzņēmums dibināts 2019. gadā. Esam ģimenes uzņēmums,  
kas atrodas Madonas novada Liezēres pagastā. Nodarbojamies  
ar ķiploku audzēšanu un pārstrādi. Piedāvājam kaltētu ķiploku 
produkciju – ķiploku pulveri, ķiploku granulas, ķiploku pārslas un 
dažādus garšvielu maisījumus, kuru pamatā ir ķiploks. 

Uzņēmumu vada Viktors Abramovs.

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

PAŠVALDĪBAS GRANTU KONKURSI UZŅĒMĒJIEM 2022
KONKURSA PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ:

31.10.2022. plkst. 16.00

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

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

www.businessmadona.lv

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

Ideja radās tētim Viktoram 
jau tad, kad strādāja par Liezē
res pagasta pārvaldes vadītāju. 
Viņš domāja par to, ko varētu 
darīt, lai mazajā pagastā nākot
nē varētu radīt darbavietas. Tā 
viņš divu gadu garumā domāja 
par šo ideju, šad tad par to iemi
nējās un beigu beigās pārlieci
nāja visu ģimeni, ka ir jāsāk da
rīt! Tā sākās mūsu ķiploku 
stāsts, kad 2019. gada oktobrī 
tika iestādīts pirmais ķiploku 
lauks.

Kādus Madonas novada 
piedāvātos atbalsta 
pasākumus līdz šim esat 
izmantojuši?

No Madonas novada pašvaldī
bas sniegtajiem atbalsta pasāku
miem esam izmantojuši biznesa 
ideju konkursa “Madona var la
bāk!” grantu finansējumu, uzņē
mēju sadarbības projektu konkur
sa finansējumu, kā arī novada 
fonda organizēto LEADER projek
tu finansējumu. Esam Madonas 
biznesa inkubatora dalībnieki.

Kā šis pašvaldības atbalsts 
ir sekmējis uzņēmuma 
attīstību?

„Madona var labāk” grants 
ļāva mums palielināt ķiploku au
dzēšanas platību. Tika iegādāta 
tehnika ķiploku stādīšanai un 
rušināšanai. Tas atvieglo darbu, 
jo pirms tam tas tika darīts ar 
rokām. 

Uzņēmēju sadarbības projek
ta ietvaros iegādājāmies telti āra 
tirdzniecībai un reklāmas bane
ri, ko izmantojam tirdziņos. Tas 
veicināja produkcijas reklamēša
nu un tirdzniecību.

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

Piedaloties biznesa ideju kon
kursā, ir tikai pozitīva pieredze. 

Kā gan savādāk, ja iegūts finan
sējums tik noderīgai tehnikai, 
kas aizvieto fizisku roku darbu.

 Vai piesaistīt  
pašvaldības finansējumu 
bija viegli?

Tam ir vajadzīgs laiks, bet to 

izdarīt nav grūti. Par projektu at
bildīgie speciālisti pašvaldībā ir 
atsaucīgi un vienmēr sniegs vēr
tīgus ieteikumus.

Ko Jūs ieteiktu citiem 
Madonas novada 
uzņēmējiem,  

kas uzsāk savu 
uzņēmējdarbību?

Ja ir ideja – aiziet! Īpaši jau
najiem uzņēmējiem ieteiktu – ne
baidīties riskēt un klausīt sirdij! 
Madonas pašvaldības atbalsta 
rīki dos “atspērienu”. Vajag tikai 
saņemties, mēģināt un darīt!

Uzņēmuma publicitātes foto
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Vasara šogad bija bagāta 
daudziem notikumiem, 
kuros piedalījās novada deju 
kolektīvi. Dejots svētkos 
novada pilsētās un pagastos, 
kuplināti koncerti un festivāli 
citviet Latvijā. 

Augusta sākumā tautas nama 
“Kalnagravas” senioru deju ko
lektīvs “Labākie gadi” viesojās 
Raplas rajonā Igaunijā, kur pie
dalījās starptautiskajā folkloras 
festivālā “Marjamaa folk”, prie
cējot tā apmeklētājus ar latviešu 
skatuves dejām no sava plašā re
pertuāra.

Savukārt augusta vidū nova
da deju kolektīvi pie sevis cie
mos aicināja draugus no Igauni

Ērgļu stacija turpina savu 
pēcnāves dzīvi. Kā būsiet 
pamanījuši tajā vairs 
nepienāk vilcieni, netiek 
sagaidītas kravas, bet cilvēki 
joprojām brauc un dzīve 
turpinās nedaudz savādākos 
veidos.

Viens no tiem ir Tūrisms. 
Pirms pieciem gadiem ar mērķi 
satikties āra aktivitāšu organi
zētājiem un baudītājiem iniciē
jām Latvijā  Pirmo Tūrisma sa
lidojumu. Šogad tā mērķis bija 
iepazīstināt ar Vidzemes aug
stienes tūrisma piedāvājumu, 
kuru nosaucām “Vidzemēs” un 
veidojam tā, lai ikviens varētu 
viegli un pa tiešo atrast sevi in
teresējošos tūrisma galamērķus 
vienuviet.  

Stacijai piestāv daudz cilvē
ku, pasākumu troksnis, lekcijas, 

Kāpēc Cesvainē?

Jau vairāk nekā divdesmit ga
dus veidojot Cesvaines grāmatas, 
esam sasējuši daudzas saites ar 
novadniekiem, kurus dzīves ceļi 
aizveduši uz citiem novadiem, 
pilsētām, valstīm. Dziedātājas 
Ievas Akurateres vecvectētiņš 
20. gadsimta 30. gados dzīvojis 
Cesvainē, Cesvaines stacijā, kur 
pie viņa ciemojusies Ievas mam
ma Līvija. Līvijas stāsts par vec
tētiņu gaida publikāciju „Cesvai
nes grāmatā, V”, bet jau tagad 
kopīgi ar Ievu esam sakārtojušas 
viņas mammas teātra zinātnie
ces Līvijas Akurāteres (1925–
2017) piemiņas grāmatu „A una 
corda. Uz vienas stīgas. Līvija 
Akurātere dzejā, fotoimpresijās, 
atmiņās”. Kāpēc darbs uzticēts 
Cesvaines kultūras veicināšanas 
biedrībai (CKVB)? Iepazinusi 
CKVB iepriekšējos izdevumus, to 
vidū Augusta Saulieša dzejas iz
lasi „Baltos ceļos”, Ieva Akurate
re redaktorei Sanitai Dāboliņai 
uzticēja savas mammas manu
skriptu, lai to kopā ar laikabiedru 
atmiņām un fotogrāfijām izdotu 
grāmatā.

Līvija Akurātere bija Latvijas 
amatierteātru patronese: viņa 
noskatījās simtiem izrāžu, pieda

fa Blaumaņa Madonas Tautas te
ātra režisores Skaidrītes Strades 
un kādreizējās Cesvaines Tautas 
teātra režisores Monikas Briezes 
atmiņas un atziņas, ko viņas gu
vušas saskarē ar Līviju Akurāteri.

Jaunā grāmata

Grāmatā ir publicēts dzejoļu 
krājums „A una corda. Uz vienas 
stīgas”, kas ir autentisks piemērs, 
viena no tūkstoš variācijām „tām 
izjūtu šūpolēm, kurās atradāmies 
mēs daudzi 20. gadsimta nori
sēs”, kā, sakārtojot krājumu, 
rakstīja tā autore. Dzeja papildi
nāta ar kodolīgām autobiogrāfis
kām piezīmēm, no kurām nopro
tams, kad un kā attīstījās Līvijas 
Akurāteres, sākotnēji Pečakas, 
dzejošanas talants, kas to veici
nāja un bremzēja, kāpēc viņa 
galu galā izšķīrās par labu citai 
mākslas jomai – teātrim. Pat abs
trahējoties no konkrētas perso
nības, krājums ir spilgta ilustrā
cija radošajam procesam, kāds 
risinājās varu maiņas un padom
ju laikā.

Lai radītu priekšstatu par in
teliģences gaitām, izjūtām, iero
bežojumiem un to pārvarēšanu, 
uzdrošināšanos radīt un būt pa
tiesiem, vēsturisko pārmaiņu ie
tekmi uz radošām personībām, 

krājums papildināts ar Līvijas 
Akurāteres draugu un kolēģu at
miņām un 130 fotogrāfijām, ku
ras veido impresionistisku ieskatu 
viņas dzīvē. Lielu atbalstu grāma
tas izveides procesā sniedza Lat
vijas Kultūras akadēmijas Ed u   
arda Smiļģa Teātra muzejs, īpaši 
pateicamies tā vadītājam teātra 
vēsturniekam profesoram Jānim 
Siliņam.

Priecājamies, ka izdevumu 
par vērtīgu atzina un finansiāli 
atbalsta Valsts kultūrkapitāla 
fonds, Latviešu fonds Amerikā, 
Madonas novada pašvaldība un 
privāti ziedotāji: Inguna Strazdi
ņa, Dace Zvirgzdiņa, Juris Nus
baums, Signe Munkevica. Ja vēl 
kāds ziedotājs vēlas pagūt finan
siāli atbalstīt neparasto izdevu
mu, te būs nepieciešamā infor
mācija: Cesvaines kultūras veici
nāšanas biedrība (CKVB), vien. 
reģ. Nr. 50008030931, AS „SEB 
banka”, kods UNLALV2X, konts 
LV20UNLA0030900700006, OB
LIGĀTA norāde: „Ziedojums Lī
vijas Akurāteres piemiņas grā
matai”.

Informāciju sagatavoja 
SANITA DĀBOLIŅA, 
grāmatas redaktore

Satikšanās dejā ar igauņu draugiem

Tūrisma salidojums Nr. 5
klinšu sienā, kopā ar “Pretspēks” 
lauzties cauri vietējiem džung
ļiem, ar pulti rokās un ķiveri gal
vā vilkt pa pakaltušu pļavu ar 
elektrisko skrituļdēli tā, ka zāle 
put. 

Varēja arī vienkārši pasēdēt 
pie ugunskura, paglaudīt aitu, 
kuru sev līdzi atveda āra dzīves 
bērnudārzs “Knābis”. Turpat, rū
pīgi klapējot, tapa ar augu no
spiedumiem veidots galdauts. 
Foto izstāde šogad bija veltīta tē
mai “Zudusī Latvija”.

Nu un sarunas – galvenie Tū
risma varoņi bija Kristaps (Edga
ra dēls) Liepiņš un viņa Kristīne. 
Nupat atgriezušies no grūtas kal
nu ekspedīcijas viņi deva au
togrāfus uz pirmās latviešu alpī
nisma grāmatas par Pamiru, kuru 
sarakstījis Kristaps. 

Sarunās vēstījām gan par tū
risma maršutu veidošanu (par to 

stāstīja Valdis Vītoliņš no “Post 
Nos“, gan pētījām Latvijā šūto 
jaunās paaudzes guļammaisu, to 
mums rādīja Sigita Batraga.

Matijs Babris garā un straujā 
stāstījumā iedvesmoja un deva 
padomus ceļojumiem pa Islandes 
ar auto neaizsniedzamajām  vie
tām un Gotlandi.

Noslēgumā Kārlis Rudra mu
zicēja meditatīvās noskaņās, bet 
“Movement Spontaneous” posās 
ceļā nakts braucienam pa OGRI 
ar plostu. Tas esot izdevies lie
lisks, pateicoties koku sanesu
mam, kuru nācās pārvarēt. 

Tūrisma gads turpinās, gūs
tam aizvien jaunas ierosmes un 
idejas. Paldies Ērgļu brīvprātīga
jiem, kuru krekliņus rotā apgal
vojums “Tūrisms atver visas čak-
ras”.

Informāciju sagatavoja  
MĀRIS OLTE

neticamas tikšanās un notikumi. 
Arī šogad pirmajā dienas daļā 
piedāvājām 10 pārgājienus ar gi
diem. Gan kājām, gan ar laivām.

Pasākums bija draudzīgs ģi
menēm, Ērgļos viesojās arī slave
nais Skrīveru saldējums.

Aktīvā daļa deva iespēju kāpt 

Dzeja, mūzika, māksla – uz vienas stīgas

lījās žūrijas darbā, konsultēja 
amatierteātru aktierus un režiso
rus, bija kopā ar teātriem svētkos. 
Starp laikabiedru atmiņām grā
matā iekļauts novadnieces Dailes 

teātra aktrises Olgas Dreģes at
miņu stāsts, kā arī Cesvaines 
amatierteātra režisores Līvijas 
Akurāteres kādreizējās studentes 
Aldas Albertes, ilggadējās Rūdol

LĪGAS PAPARDES foto

jas, lai visi kopā vienotos 
I Starptautiskajā amatiermākslas 
festivālā “Rotā, saule, rietēda
ma”, kura mērķis – stiprināt 
draudzību starp latviešu un 
igauņu deju kolektīviem, iepa
zīstināt Madonas novada iedzī
votājus ar igauņu deju un kultū
ru. Draugu kolektīvus pie sevis 
uzņēma Lubānas deju kolektīvi 
“Lubāna” un “Žuburi”, Ērgļu 
“Rūdolfs”, deju kolektīvi “Saika
vieši” un “Labākie gadi”. Ieskan
dinot festivālu, koncerti notika 
Lubānā, Dzelzavā, Biksēre, Bar
kavā, Mārcienā, Sauleskalnā, Ēr
gļos un Sausnējā.

Uz kopīgu koncertu un krāšņu 
gājienu festivāla dalībnieki pul
cējās Madonā, klātesot arī tēlnie

ka Aigara Bikšes veidotā vides 
objekta “Ievirpuļot pasauli” at
klāšanā. Noslēguma koncertā 
piedalījās 6 Igaunijas deju kolek
tīvi un 4 pašmāju kolektīvi.

Šī gada festivāls izdejots sa
vam un skatītāju priekam, un bi
jusi patīkama atkalredzēšanās ar 
saviem deju draugiem. Tradīcija, 
uz ko iedrošināja lubāniešu vadī
tāja Laila Ozoliņa, ir iedibināta 
un plānots to turpināt, lai mūsu 
novada iedzīvotāji un viesi iepa
zītu citu tautu kultūras.

Informāciju sagatavoja  
VALDA KĻAVIŅA,

tautas nama “Kalnagravas” 
un Amatu skolas vadītāja

Svētki  
Cesvaines pilī

2022. gada 24. septembrī 
plkst. 13.00 pilī norisināsies 
jaunās grāmatas  
atvēršanas svētki  
„A una corda. Uz vienas stīgas”.

 Cesvaines amatierteātris režiso
res Aldas Albertes vadībā piedāvās 

Līvijas Akurāteres dzejas uzvedumu, ko ar dzies
mām kuplinās Ieva Akuratere. Tā kā Līvijai Akurāterei tuvi 
bijuši visi mākslas veidi, grāmatas svētki vienlaikus būs arī 
plenērs – mākslinieciska Cesvaines pils un pasākuma dalīb
nieku studija. Varam gaidīt kādu māksliniecisku pārsteigu
mu Ērikas Doganas vadībā. Prieks, ka tik radoši cilvēki pul
cēsies atdzimušajā Cesvaines pilī!

Ieeja pasākumā būs bez maksas. Priecāsimies par ziedo
jumiem Cesvaines pilij un grāmatas izdevumam. Jauno grā
matu „A una corda. Uz vienas stīgas” varēs nopirkt par īpašu 
cenu, kā arī tajā varēs saņemt Ievas Akurateres autogrāfu.

Lūdzam sekot informācijai facebook kontā #cesvainesgra-
mata.
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Bērzaunes

Madonas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka  
14. Saeimas vēlēšanu nodrošināšanai Madonas novadā 
darbosies 24 vēlēšanu iecirkņi: 

BARKAVAS KULTŪRAS NAMS

Brīvības iela 7, Barkava,  
Barkavas pag., Madonas novads
Nr. 659

CESVAINES KULTŪRAS NAMS

Pils iela 8, Cesvaine, Madonas novads
Nr. 655

DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS

Skolas iela 4, Degumnieki,  
Ošupes pag., Madonas novads
Nr. 672

DZELZAVAS KULTŪRAS NAMS

“Kultūras nams”, Dzelzava,  
Dzelzavas pag., Madonas novads
Nr. 661

ĒRGĻU SAIETA NAMS

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pag.,  
Madonas novads
Nr. 662

JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS

“Jāņukalna Tautas Nams”, Jāņukalns, 
Kalsnavas pag., Madonas novads
Nr. 954

JUMURDAS PAGASTA
PĀRVALDE

Ezera iela 2, Jumurda, 
Jumurdas pag., Madonas novads
Nr. 664

KALSNAVAS 
KULTŪRAS NAMS

Vesetas iela 8, Jaunkalsnava,  
Kalsnavas pag., Madonas novads
Nr. 665

KRAUKĻU SKOLA

“Kraukļu Skola”, Cesvaines pag., 
Madonas novads
Nr. 953

KUSAS PAMATSKOLA

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., 
Madonas novads
Nr. 658

ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS

Dzirnavu iela 7, Ļaudona,  
Ļaudonas pag., Madonas novads
Nr. 668

LAZDONAS PAGASTA 
PĀRVALDE

Meža iela 2, Lazdona,  
Lazdonas pag., Madonas novads
Nr. 666

LIEZĒRES PAMATSKOLA

Jaunatnes iela 6, Ozoli,  
Liezēres pag., Madonas novads
Nr. 667

LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS

Tilta iela 14, Lubāna, Madonas nov.
Nr. 656

MADONAS KULTŪRAS NAMS

Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov.
Nr. 654

MĀRCIENAS PAGASTA
PĀRVALDE

Jaunā iela 1, Mārciena,  
Mārcienas pag., Madonas novads
Nr. 669

MĒTRIENAS TAUTAS NAMS

Tautas iela 1, Mētriena,  
Mētrienas pag., Madonas novads
Nr. 670

PRAULIENAS PAMATSKOLA

“Pilsdārzi”, Prauliena,  
Praulienas pag., Madonas novads
Nr. 673

SAIKAVAS TAUTAS NAMS

“Buzula”, Praulienas pag.,  
Madonas novads
Nr. 961

SARKAŅU PAGASTA 
PĀRVALDE

“Biksēre”, Biksēre, Sarkaņu pag., 
Madonas novads
Nr. 674

SAULESKALNA TAUTAS NAMS

Aronas iela 1, Sauleskalns,  
Bērzaunes pag., Madonas novads
Nr. 660

SAUSNĒJAS PAKALPOJUMU
SNIEGŠANAS CENTRS

“Rīti”, Sausnēja, Sausnējas pagasts, 
Madonas novads
Nr. 675

SPORTA HALLE

Gaujas iela 13, Madona,  
Madonas novads
Nr. 653

VESTIENAS PAGASTA
PĀRVALDE

“Vestienas muiža”, Vestiena,  
Vestienas pagasts, Madonas novads
Nr. 677

Vēlēšanu iecirkņu darba laiki: 

Pirmdien, 26. septembrī:  
plkst. 17.00–20.00

Otrdien, 27. septembrī:  
plkst. 8.00–11.00

Trešdien, 28. septembrī:  
plkst. 17.00–20.00

Ceturtdien, 29. septembrī:  
plkst. 9.00–12.00

Piektdien, 30. septembrī:  
plkst. 10.00–16.00

Iecirkņos būs iespējams iepazīties 
ar deputātu kandidātu sarakstiem 
un programmām, kā arī pieteikt 
balsošanu mājās vēlētājiem, kuriem 
veselības stāvokļa dēļ nav iespējams 
nobalsot iecirknī, kā arī ja vēlēšanu 
dienā vēlētājam jāaprūpē slimnieks.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
1. oktobrī ir no pulksten 7.00  
līdz 20.00.  

Vēlētāji balsot var jebkurā vēlētāja 
atrašanās vietai tuvākajā iecirknī 
Latvijā vai ārvalstīs.

Ja nav iespēju nobalsot vēlēšanu 
dienā, vēlētājs var nodot balsi 
glabāšanā trīs dienas pirms 
vēlēšanu dienas – 26., 29. un 
30. septembrī  iepriekš norādītajos 
laikos Madonas novada 653. iecirknī 
”Sporta halle”, Gaujas iela 13, 
Madona, Madonas novads.

14. Saeimas deputātu kandidātu 
saraksti, priekšvēlēšanu 
programmas, kā arī cita informācija 
pieejama Centrālās vēlēšanu 
komisijas mājaslapā  
www.cvk.lv. 

Madonas novada vēlēšanu  
komisijas priekšsēdētāja  
Evita Zāle, t. 26486811 
 
Madonas novada vēlēšanu 
komisijas sekretāre  
Klinta Galeja, t. 29273189
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No 01.09.2022. SIA “Madonas ūdens” 
ir SIA “Lubānas KP” saistību un tiesību 
pārņēmējs, lūdzam turpmāk ievērot 
sekojošu norēķinu kārtību, norēķinoties par 
patērēto ūdeni un kanalizāciju.

Sākot ar 2022. gada 1. septembri SIA “Lubā
nas KP” piestādīto rēķinu summa par augusta 
mēnesi jāmaksā  SIA “Madonas ūdens”, izman
tojot šādus norēķinu veidus:

 � AS SEB banka, LV21UNLA0030900460204
 � AS Swedbank, LV65HABA00014080 41548
 � AS Citadele banka,  

           LV39 PARX 0006 6936 00012
 � Latvijas Pasts, LV69 LPNS 0004802878911
 � SIA „Madonas namsaimnieks” kasē, Saie

ta laukumā 1, Madonā (Madonas novada paš
valdības ēkā) katru mēnesi no 10. līdz 25. datu
mam,

 � No 01.10.2022. – Lubānas apvienības pār
valdes kasē.

Mūsu rekvizīti: 
SIA ”Madonas ūdens” reģistrācijas Nr. 

47103001173, Raiņa 54, Madona, Madonas no
vads, LV-4801.

Pārskaitot uz bankas kontu, “Maksājuma 
mērķis” obligāti jānorāda SIA “Madonas ūdens” 
abonenta vai rēķina numurs, vai adrese (arī dzī
vokļa Nr.), par kuru tiek veikta samaksa.

Skaitītāju rādījumi, ja nav attālinātās nola
sīšanas, jāiesniedz katra mēneša 18. datumā:

 � reģistrējoties mājaslapā ar paroli;
 � piesakot grāmatiņas skaitītāju rādījumu 

iesniegšanai vai uz papīra lapas (norādot adre
si, uzvārdu), kas jāiemet SIA “Madonas ūdens” 
izvietotajās pastkastēs daudzdzīvokļu māju pir
majās kāpņu telpās;

 � zvanot uz Nr. 64807071; 64807073; 
64807070 un ierunājot balss pastā: klienta Nr. 

(ja nezina, tad adresi) un skaitītāja rādījumu.
Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem 

un īrniekiem, kuriem nav uzstādīti ūdens skai
tītāji, aprēķins tiks veikts pēc normas – 6 m3 
uz vienu deklarēto iedzīvotāju. Jāiesniedz ie
sniegums, ja faktiski dzīvo cits iedzīvotāju 
skaits.

Rēķinus par septembra mēnesī patērēto ūde
ni un kanalizāciju iedzīvotāji saņems līdz 15. 
oktobrim. Tie, kuri līdz šim rēķinu saņēma e-pa
stā, arī turpmāk to saņems e-pastā. Klienti, kuri 
ir iesnieguši savu mobilā telefona numuru, sa
ņems īsziņu telefonā. Klienti, par kuriem nav 
iepriekš minētās kontaktinformācijas (e-pasts, 
tālruņa numurs), rēķinus saņems ar pasta starp
niecību pastkastē par samaksu 1,45 eiro. Lai 
nebūtu jāmaksā pasta izdevumi, lūdzam paziņot 
SIA “Madonas ūdens” klientu daļai savu mobilā 
telefona numuru vai e-pasta adresi pa telefonu 
64807071 vai nosūtot e-pastā: info@madonasu-
dens.lv.

Pārmaksa par ūdens un kanalizācijas pakal
pojumu, kas radusies ar SIA “Lubānas KP”, tiek 
pārņemta un saglabāta norēķinos ar SIA “Ma
donas ūdens”. 

Iedzīvotājiem, kuriem līdz 31.08.2022. ir uz
krājušies parādi SIA “Lubānas KP” par ūdens un 
kanalizācijas pakalpojumiem, atmaksa jāveic 
Madonas novada pašvaldības kontā: 

SEB banka, kods UNLALV2X, 
konts LV37UNLA0030 900130116.
Līgumus pārslēgsim pakāpeniski, par to 

sniedzot klientiem atsevišķu informāciju.

Jebkuru neskaidrību un jautājumu gadī-
jumā vai, ja nav saņemts rēķins, lūdzam zva-
nīt: 64807071.

SIA “MADONAS ŪDENS”  
ADMINISTRĀCIJA

SIA „Madonas ūdens”  
informācija iedzīvotājiem

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 23  
“Par aizliegumu ģenētiski 
modificēto kultūraugu 
audzēšanai Madonas 
novadā”. 

Apstiprināti ar Madonas no
vada pašvaldības domes 
29.06.2022. lēmumu Nr. 419 
(prot. Nr. 15, 18. p.). Izdoti saska
ņā ar Ģenētiski modificēto orga
nismu aprites likuma 22. panta 
otro daļu.

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

Saskaņā ar Administratīvo te
ritoriju un apdzīvotu vietu liku
ma Pārejas noteikumu 17. punktu 
Madonas novada pašvaldībā tika 
izvērtēti Cesvaines novada paš
valdības, Ērgļu novada pašvaldī
bas, Lubānas novada pašvaldības 
un Madonas novada pašvaldības 
pieņemtie saistošie noteikumi 
par aizliegumu ģenētiski modifi
cēto kultūraugu audzēšanai un 
izstrādāti jauni saistošie noteiku
mi, kas nosaka aizliegumu ģenē
tiski modificēto kultūraugu au

dzēšanai visā Madonas novada 
administratīvajā teritorijā 10 ga
dus no šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 6. augustā.

Madonas novada 
pašvaldības 
saistošie noteikumi 
Nr. 21 “Sabiedrisko 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas un 
lietošanas kārtība  
Madonas novadā”

Apstiprināti ar Madonas no
vada pašvaldības domes 
29.06.2022. lēmumu Nr. 417 (prot. 
Nr. 15, 16. p.). Precizēti ar Mado
nas novada pašvaldības domes 
31.08.2022. lēmumu Nr. 543 
(prot. Nr. 19, 13. p.). Izdoti saska
ņā ar Ūdenssaimniecības pakal
pojumu likuma 6. panta ceturto 
daļu.

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

Saskaņā ar Ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu likuma 6. panta 
ceturto daļu vietējās pašvaldības 

dome izdod saistošos noteiku
mus, kuros paredz kārtību, kādā 
ūdensapgādes tīkli vai kanalizā
cijas tīkli un būves tiek pievieno
tas centralizētajai ūdensapgādes 
sistēmai vai centralizētajai kana
lizācijas sistēmai; centralizētās 
ūdensapgādes sistēmas un cen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
ekspluatācijas, lietošanas un aiz
sardzības prasības; sabiedriskā 
ūdenssaimniecības pakalpojuma 
līgumā ietveramos noteikumus, 
kā arī tā slēgšanas, grozīšanas un 
izbeigšanas noteikumus; brīvk
rānu izmantošanas kārtību.

Saistošie noteikumi stājušies 
spēkā 2022. gada 8. septembrī.

Sagatavoja ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Attīstības nodaļas  

vecākā sabiedrisko attiecību 
speciāliste

Ar saistošo noteikumu  
pilnu tekstu var iepazīties  

www.vestnesis.lv  
vai klientu apkalpošanas zālē  

Saieta laukumā 1, Madonā.

Apstiprinātie  
saistošie noteikumi

14. Saeimas vēlēšanas  
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2. septembrī, īstenojot 
Madonas novada 
pašvaldības investīciju 
projektā “Dzīvojamās 
mājas pārbūve par 
pirmsskolas izglītības 
iestādes ēku, Blaumaņa 
iela 19, Madona, Madonas 
novads” plānotās 
aktivitātes, PII “Kastanītis” 
tika atklāts pārbūvētais 
ēdināšanas bloks.

Investīciju projekta ietva
ros veikta ēkas lietošanas vei
da maiņa uz – izglītības iestā
de. Lai nodrošinātu higiēnas 
prasības darbinieku un saim
niecības telpu blokā, būvnie
cība tika veikta divās kārtās: 

I kārtā – telpu pārplānoša
na – paplašinātas grupiņu tel

Madona novada pašvaldība 
augustā uzsākusi 
īstenot projektu “Auto 
un moto apmācības 
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 pare
dzēts izbūvēt auto un moto 
apmācības laukumu, kurā būs 
izvietotas transportlīdzekļu 
braukšanas iemaņu apgūša
nai paredzētās figūras, mar
ķētu stāvlaukumu 50 automa
šīnām pie administrācijas 
ēkas, papildus paredzot stāv

Augustā uzsākti būvdarbi 
projektā “Tilta pār 
Vesetas upi Pārupes ielā, 
Jaunkalsnavā, Kalsnavas 
pagastā, Madonas novadā, 
pārbūve”. 

Projektā paredzēts veikt 
esošā tilta nojaukšanas un 
jauna tilta būvniecības dar
bus. Jaunā tilta konstrukcijas 
nestspēja paredzēta atbilstoši 
pašreiz spēkā esošajā standar
tā noteiktajām slodzēm. Jau
najam tiltam paredzētais 

Atklāts PII “Kastanītis” pārbūvētais ēdināšanas bloks
pas, veikta cokolstāva pārbūve, 
nodrošinot ēdināšanas bloku 
ēdiena sagatavošanai, sadalei, 
uzglabāšanai, trauku mazgāša
nai un uzglabāšanai, darbinie
ku garderobes telpu un tualetes 
telpas, paaugstināta ēkas 
ugunsnoturība.

II kārtā – labiekārtojuma 
atjaunošana un ērtas kustības 
ceļa izbūve starp ēkām zemes
gabalā. Investīciju projekta īs
tenošanas kopējās izmaksas  – 
188 974,17 eiro. Projekts pilnā 
apmērā realizēts par pašvaldī
bas finansējumu. 

Būvdarbus veica SIA 
“RUFS”, būvuzraudzību – SIA 
“RM būvuzraudzība”, autoruz
raudzību – SIA “B&L projekti”.

Madonas novada pašvaldī
bas domes priekšsēdētājs Agris 

Lungevičs, 2. septembrī pieda
loties PII “Kastanītis” ēdināša
nas bloka atklāšanā, uzsvēra: 
“Liels paldies projektētājiem, 
būvniekiem, projektu ievieša
nas nodaļai, bērnudārza vadī
bai par ieguldīto darbu tajā, lai 
projekts tiktu realizēts. Izglītī
bas iestāžu atjaunošana ir bū
tiska prioritāte, kas nodrošina 
kvalitatīvu un pieejamu izglītī
bu visos vecuma posmos, un 
pašvaldībai ir jādara viss nepie
ciešamais, lai novadā atbalstītu 
ģimenes ar bērniem”.

Informāciju sagatavoja
Madonas novada  

Centrālās administrācijas
Attīstības nodaļa  

un Projektu ieviešanas 
nodaļa

Turpinās sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” teritorijas attīstība

vietas invalīdu transportam, sa
kārtot pievadceļus un izbūvēt 
LED apgaismojumu. Kopējā asfal
tētā laukuma platība ir 7350 m2.

Ņemot vērā, ka sporta bāzē 
“Smeceres sils” tiek organizētas 
liela mēroga sporta sacensības, 
jaunizbūvēto laukumu būs iespē
jams izmantot kā papildus stāv
laukumu.  

Būvdarbus veic SIA “LV 
ROADS”, būvuzraudzību – SIA 
”Verus Specto”, autoruzraudzī
bu – SIA “Fundamentum”. 

Projekta kopējās izmaksas – 
343 463,33 bez PVN.

Projekts tiek īstenots divās 
kārtās. Pirmā kārta tiek finansē
ta no Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
“Madonas novada fonds” izsludi
nātā LEADER pasākuma “Darbī
bu īstenošana saskaņā ar sabied
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” aktivitātes “Vietējās 
ekonomikas stiprināšanas inicia
tīvas”, otrajā kārtā – Madonas 
novada pašvaldības finansējums.

Informāciju sagatavoja KLINTA GALEJA, 
Madonas novada Centrālās administrācijas 

Projektu ieviešanas nodaļas 
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Uzsākta tilta pār Vesetas upi Jaunkalsnavā pārbūve
brauktuves platums ir 7,5 m un 
ietves platums 1,5 m. Kopējais 
tilta garums – 26,5 m. 

Darbus veic SIA “BŪVINŽE
NIERIS”, būvuzraudzību – SIA 
“SISTĒMEKSPERTS” un autoruz
raudzību – SIA “Ceļuprojekts”.

Projekta kopējās izmaksas ir 
873 727,41 eiro, no tām valsts 
mērķdotācija – 735 777,34 eiro, 
pašvaldības līdzfinansējums – 
137 950,07 eiro.

Informējam, ka būvdarbu 
laikā satiksme tiks organizēta pa 
pagaidu ceļu un tiltu (nestspēja 

K44–44 t transporta līdzeklis), 
kas novietots blakus esošajam til
tam. Sakarā ar būvdarbiem Jaun
kalsnavā būs pastiprināta smago 
automašīnu un būvniecības teh
nikas kustība, tāpēc aicinām ie
dzīvotājus būt saprotošiem.

Informāciju sagatavoja 
KLINTA GALEJA, 
Madonas novada  

Centrālās administrācijas 
Projektu ieviešanas nodaļas 
Projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras  
(LIAA) Madonas biznesa 
inkubators izziņo 2022. 
gada rudens uzņemšanu 
pirmsinkubācijas 
programmā.  
No 1. līdz 20. septembrim  
sešu mēnešu apmācību 
programmā tiks uzņemti  
20 biznesa ideju autori. 

Pirmsinkubācijas programma 

(PINK) ir piemērota biznesa ideju 
autoriem, kam vēl nav sava uzņē
muma, kā arī jaunajiem uzņēmē
jiem pašā uzņēmējdarbības sāku
mā. Programma ilgst sešus mē
nešus, un tās laikā dalībnieki 
piedalās apmācībās, apmeklē uz
ņēmēju pieredzes stāstu sesijas 
un individuālās konsultācijās sa
ņem mentoru atbalstu jau detali
zēta rīcības plāna izstrādei. Da
lība programmā nodrošina arī 

pieeju ar biroja tehniku aprīko
tām darba telpām jeb kopstrādei. 

Pieteikties pirmsinkubācijas 
programmai var līdz 20. septem
brim, iesniedzot pieteikumu vie
notajā valsts platformā www.busi-
ness.gov.lv. Dalībnieki programmā 
tiek uzņemti rindas kārtībā pēc 
pieteikuma iesniegšanas laika.

Visi interesenti, kas vēlas ap
gūt uzņēmējdarbības pamatus 
bez maksas, tiek aicināti uz indi

viduālajām konsultācijām, kurām 
pieteikties var, rakstot madona@
liaa.gov.lv vai zvanot 62400907.

LIAA biznesa inkubatoru mēr
ķis ir atbalstīt jaunu, konkurēt
spējīgu uzņēmumu izveidi un at
tīstību. LIAA biznesa inkubatoru 
darbību nodrošina ERAF projekts 
“Reģionālie biznesa inkubatori un 
Radošo industriju inkubators”. 

Vairāk par LIAA biznesa in
kubatoriem: http://inkubatori.

Jaunu dalībnieku uzņemšana 
LIAA Madonas biznesa 
inkubatorā ir sākusies! 

magneticlatvia.lv. 
Vairāk par pirmsinkubācijas 

programmu: https://youtu.be/
sfsxK-CVCJQ 

PAPILDU INFORMĀCIJA:
LIAA Madonas biznesa 
inkubators 
Blaumaņa iela 3,
madona@liaa.gov.lv, 
tālrunis 62400907, 
Inkubatori.magneticlatvia.lv

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests



Afiša8 Madonas Novada Vēstnesis 
2022. gada septembris

ARONAS PAGASTĀ
Skāķu kalna kapos 24. septembrī / 18.00
Līdēres Vecajos kapos 1. oktobrī / 17.00
Līdēres Jaunajos kapos 1. oktobrī / 18.00

Tālrunis informācijai: 26531050

BARKAVAS PAGASTĀ
Saikavas kapos 24. septembrī / 19.00
Barkavas centra kapos 01. oktobrī / 19.00
Muižas kapos 1. oktobrī / 18.00

Tālrunis informācijai: 20047048

BĒRZAUNES PAGASTĀ 
Grostonas kapos 1.oktobrī / 18.00
Bērzaunes kapos 1.oktobrī / 17.00

Tālrunis informācijai: 27015118 

CESVAINES APVIENĪBAS PĀRVALDĒ 
Cesvaines kapos 1. oktobrī / 18.00
Kārzdabas kapos 1. oktobrī / 17.00
Strazdukalna kapos 1. oktobrī / 16.00
Ķinderu kapos 24. septembrī /18.00

Tālrunis informācijai: 28658274

DZELZAVAS PAGASTĀ 
Mierakalna kapos 17. septembrī / 18.00
Biksenes kapos 17. septembrī / 17.00
Balvānīcu kapos 17. septembrī / 16.00

Tālrunis informācijai: 28672066
 
ĒRGĻU APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
JUMURDAS PAGASTA KAPOS 
Jumurdas kapos 1. oktobrī / 18.00
Vējavas kapos 1. oktobrī / 16.30 

SAUSNĒJAS PAGASTA KAPOS
Runakalna kapos 24. septembrī / 16.00
Liepkalnes kapos 24. septembrī / 17.00
Sausnējas kapos 1. oktobrī / 17.00 

Tālrunis informācijai: 26191640

ĒRGĻU PAGASTA KAPOS 
Miera kapos 08. oktobrī / 16.00
Sauleskalna kapos 08. oktobrī / 18.00
Katrīnas kapos 17. septembrī / 16.00
Blaumaņa kapos 1. oktobrī / 17.00 

Tālrunis informācijai: 26528132
 
KALSNAVAS PAGASTĀ
Jāņukalna kapos 24. septembrī / 17.00
Veckalsnavas kapos 24. septembrī / 18.30

Tālrunis informācijai: 26490710

LIEZĒRES PAGASTĀ 
Liezēres kapos 24. septembrī / 16.00
Tālrunis informācijai: 26490710

LUBĀNAS APVIENĪBAS PĀRVALDĒ
Lubānas jaunajos kapos 24. septembrī / 18.00
Tālrunis informācijai: 26594314

Visagala kapos 1. oktobrī /18.00
Tālrunis informācijai: 28307998

ĻAUDONAS PAGASTĀ
Ļaudonas kapos 24. septembrī / 19.00
Pārupes kapos 24. septembrī / 18.00
Mētrienas kapos 24. septembrī / 17.00
Tālrunis informācijai: 26590186

MADONAS PILSĒTĀ
Madonas pilsētas kapos 24. septembrī / 18.00
Liseskalna kapos 1. oktobrī / 18.00
Tālrunis informācijai: 27871358

MĀRCIENAS PAGASTĀ 
Mārcienas pagasta kapos 1. oktobrī / 17.00
Tālrunis informācijai: 29339624

MĒTRIENAS PAGASTĀ 
Ozolkalna kapos 8. oktobrī / 18.00 
Tālrunis informācijai: 26590186

OŠUPES PAGASTĀ
Krievbirzes kapos 1. oktobrī / 17.00
Tālrunis informācijai: 25622223
 
PRAULIENAS PAGASTĀ
Vistiņlejas kapos 17. septembrī / 19.00
Tālrunis informācijai: 27825165
 
SARKAŅU PAGASTĀ
Sarkaņu kapos 1. oktobrī / 18.00
Tālrunis informācijai: 29424739
 
VESTIENAS PAGASTĀ
Vecajos kapos 8. oktobrī / 16.00
Jaunajos kapos 8. oktobrī / 17.00
Tolkas kapos 8. oktobrī / 18.00
Tālrunis informācijai: 26807209

Informāciju apkopoja  
AIGARS NOVIKS,

Madonas novada pašvaldības 
vecākais speciālists  

kultūras jomā

Dosimies iepazīt kārtējo  
Madonas novada pagastu.  
Šoreiz zelta rudens diena – 
Sausnējas pusē!

Programma:

10.00 Dalībnieku tikšanās Saus
nējā – pie Sausnējas pagasta vēstures 
muzeja. Adrese: Līdumi, Sausnēja, Sau
snējas pagasts, Madonas novads.

SAUSNĒJA. Kopā ar muzeja vadītā
ju Elitu Leibomu uzzināsim par  Saus
nējas ciemu, muižas laikiem, otrā pa
saules kara cīņu vietām, apskatīsim 
pagasta vēstures muzeja ekspozīcijas 
par personībām, senajiem darba rīkiem 
un mūzikas instrumentiem.

SIDRABIŅI. Ar ciema stāstiem mūs 
iepazīstinās Sidrabiņu iedzīvotāja un 
savas vietas patriote Vaira Ābelīte. Var
būt skaistajam nosaukumam ir kāda 
saistība ar cēlo un dārgo sudrabu?

“AIZVED MANI UZ HIRŠENHO-
FU”.  Brauciens  no Liepkalnes līdz 
Ogres upes ielejai pa vēsturiskā romāna 
pēdām kopā ar tā autori – rakstnieci 
Lindu Šmiti. Hiršenhofas notikumi sa
vulaik risinājušies Baltijas lielākajā 
vācu kolonijā, kas šeit pastāvējusi līdz 
1939. gadam.

“TILTIŅI”. Ciemosimies Ilzes un 
Mārča Feldbergu lauku tūrisma saim
niecībā, kur ceļotājiem atpūtai tiks pie
dāvāts radošās atpūtas pagalms, rotu 
kalšanas darbnīca, kandžas laboratori
ja un džina darbnīca, dabas taka un 
nakts meža kino, ballīšu šķūnis un pir
tiņa. Papildus iespēja – personalizētas 

rotas kalšana, viena rota – 5 eiro.  Šeit 
arī pusdienu pauze. Līdzi jāņem savas 
maizītes, uz vietas būs pieejama tēja un 
kafija.

ZIESTU KALNS. Pārgājiens (400 m 
vienā virzienā) uz Strūves ģeodēziskā 
loka punkts “Sestu-kalns”. Strūves ģeo
dēziskais loks ir unikāla 19. gs. ģeodē
zisko uzmērījumu sistēma zemes izmē
ru un formas noteikšanai. Loka kopē
jais  garums ir 2822 km, tas šķērso 10 
valstu teritoriju. Viens no loka punk
tiem atrodas Sausnējas pagastā.

ALPAKU SAIMNIECĪBA. Lauku 
sētā “Griezītes” saimnieko angļi Ians 
un Joanna, viņu aizraušanās ir alpaku 
audzēšana. Vērosim šarmantos dzīv
niekus, klausīsimies stāstu (latviešu 
valodā) par alpaku audzēšanas piere
dzi, kā arī uzzināsim, kā saimnieki no
nākuši uz dzīvi Latvijā.

17.00 Ekspedīcijas noslēgums.

Organizatoriskās lietas: 

 � Dalība bez maksas, vietu skaits 
ierobežots.

 �  Braucam ar savām automašī
nām.

 �  Dienu pavadīsim āra apstākļos, 
nepieciešams piemērots apģērbs.

 � Pieteikšanās, sūtot īsziņu, 
Whats App vai tel. 29130437.

 
SANITA SOMA, 

Madonas novada  
Centrālās administrācijas 

Attīstības nodaļas  
tūrisma darba organizatore,  

tel. 29130437.

Jau vairāk kā desmit gadus 
septembra otrā svētdiena Latvijā ir 
Tēva diena. Tie ir svētki 
daudzās ģimenēs, 
bet vienlaikus arī 
iespēja aktualizēt 
jautājumu par 
tēva lomu 
sabiedrībā. 
Arī Madonas 
Bērnu un 
jauniešu cents 
(Madonas 
BJC) šogad 
nolēmis pievērst 
uzmanību šai 
īpašajai dienai, 
aicinot uz aktīvu kopā 
būšanu pasākumā “Tēva 
dienas junda”. Tā norisināsies 
17. septembrī Madonas Valsts 
ģimnāzijas stadionā no  
plkst. 13.00. 

Veselīga un fiziski aktīva dzīves 
veida popularizētāji, biedrība “Spar
tietis” madoniešus gatavi iesaistīt 
“Spartieša” stafetēs bērniem, jaunie
šus – pievilkšanās pie stieņa turnīrā. 
Paredzētas arī armwrestlinga (roku 
laušanās) sacensības un dažādi vin
grinājumi. 

Pasākuma dalībniekiem būs iespē
ja izmēģināt savas spējas lāzerpeint
bola (laser tag) kaujās, tā saliedējoties 

un veicinot komandas garu.  
Futbola laukuma plašumos varēs 

izmēģināt savus spēkus jautrā 
futbola spēlē, savukārt 

basketbola bumbas gai
dīs katru, kurš gatavs 

izaicināt sevi, me
tot ierastos soda 
vai neticamos tāl
tālos metienus.

Būs arī tēvu 
padarīšanu stūris 
ar praktisku uzde

vumu klāstu un 
piknika zona ar vē

derpriekiem. 
Pasākums tiek rīkots 

sadarbojoties ar biedrību 
“Jaunieši Madonai” un projekta 

“Veselības veicināšanas un slimību 
profilakses pasākumu īstenošana Ma
donas novada iedzīvotājiem” finansiā
lu atbalstu.

Laipni aicinātas ģimenes, draugu 
kompānijas un katrs, kurš novērtē 
tēva lomu ģimenē. Interesanti būs gan 
bērniem, gan pieaugušajiem. Plašāka 
informācija pieejama Madonas BJC 
mājaslapā www.bjc.madona.lv un soci
ālās vietnes facebook profilā.

Uz tikšanos Tēva dienas jundā!

Informāciju sagatavoja  
INDRA VEIPA,

Madonas BJC jaunatnes darbiniece

Aicinām ļauties  
Tēva dienas jundai!

2. oktobrī – ekskursija  
“Sausnējas pagasta 
ekspedīcija”

Svecīšu vakari  
Madonas novada kapsētās


