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Madonas bibliotēkai – 90:
vēstures krustpunkti

F

ebruāra beigās apritēja deviņdesmit gadi, kopš tagadējā Madonas bibliotēka uzsāka savu darbību, piedāvājot Biržu un miesta apkārtnes cilvēkiem iespēju lasīt. No 505 grāmatu izdevumu krājuma, ietilpināta
grāmatu skapī, bibliotēka ir kļuvusi par nozīmīgu informācijas,
izglītības un saturīga laika pavadīšanas un sociālās saskarsmes vietu, kur pieejams 63 273 iespiedvienību plašs krājums, iespējas strādāt globālajā informācijas tīmeklī, izmantot datu bāzes
un citus informācijas resursus, izmantot e-pakalpojumus.
2012. gadā bibliotēkā reģistrēti 3 080 lasītāji, 70 186 apmeklējumi, tostarp ar 221 dienas vidējo apmeklējumu,
izsniegums – 117 881 iespiedvienības.
Bibliotēka rūpējas par apmeklētāju iespēju
iepazīties ar kvalitatīvu daudzpusīgu iestādes piedāvājumu. Regulāri organizē Atvērto durvju dienas Bibliotēku nedēļas
un Eiropas nedēļas ietvaros. Madonas novada bibliotēka koordinē Ziemeļvalstu bibliotēku
nedēļas norisi Madonas
reģionā, iesaistās akcijā
„Par drošu internetu”,
e-prasmju
nedēļā.
Plašu interesi guvuši Madonas novada
bibliotēkas
organizētie ikgadējie Grāmatu
svētki, Dzejas
dienas.
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Bibliotēkas jubileju svinīgi
atzīmēsim 2013. gada 8. maijā,
apmeklētājiem piedāvājot īpašu
Atvērto durvju dienas programmu Eiropas dienas kontekstā,
tādējādi akcentējot bibliotēkas
saturisko iespēju atvērtību ikvienam interesentam.

Pirmsākums
„Pie Izglītības kooperatīva
„Kultūras balss” Biržu nodaļas darbiniekiem pēdējos trijos
gados ir griezušies simtiem Madonas un apkārtnes pilsoņu ar
lūgumu dot lasīšanai grāmatas
un atvērt Madonas miestā bibliotēku, bet līdzekļu trūkuma dēļ
nav bijis iespējams šos lūgumus
ievērot.
Tā kā visā miestā nav nevienas bibliotēkas (izņemot vidusskolas skolēnu bibliotēku) un
jaunatne, neatrazdama lietderīgu laika kavēkļu, nododas žūpībai un citām seklām izpriecām,
„Kultūras Balss” Biržu nodaļas
un Biržu Skolotāju Arodnieciskās
biedrības darbinieki ir nolēmuši
griezties pie Kultūras Fonda ar
lūgumu izsniegt vienu bibliotēku

Bibliotēkas
kolektīvs
Pirmajā rindā no kreisās (lejas) Kaiva Veita, Daiga Lapiņa,
Sarmīte Radiņa, Līga Fiļipova,
Valentīna Ločmele, Imelda Saulīte.
Otrajā rindā no kreisās Dina Aleksandrova, Ruta Kozlovska,
Rasma Krievāne, Daiga Puķīte, Lilita Veckalniņa.
Foto no Madonas bibliotēkas arhīva

šo organizāciju rīcībā, pie kam
visiem spēkiem censties rast
līdzekļus šīs bibliotēkas paplašināšanai”. Izglītības kooperatīva
“Kultūras balss” Biržu nodaļa
27. oktobrī 1922. g. Nr. 76, Madonā Biržos Kultūras Fonda domei
Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
Fonds 1632, apraksts 3, lieta
443, lapa 8.
„Atzīdama, ka garīgā kultūra
plašākās tautas masās sekmējama ar vērtīga satura lasāmvielu,
Madonas miesta dome lūdz savukārt Kultūras fonda domi ievērot
organizāciju lūgumu un izsniegt
vienu no sagatavotajām bibliotēkām.” (Protokols Nr. 33 Madonas
miesta domes sēdē 1922. g. 27.
oktobrī) Latvijas Valsts vēstures
arhīvs, Fonds 1632, apraksts 3,
lieta 443, lapa 10.
Pirms 90 gadiem 1923. gada
26. februārī pilnvarotais sabiedriskais darbinieks ļaudonietis
Teodors Līventāls parakstīja
nodošanas saņemšanas rakstu
par 505 sējumiem 443,66 latu
vērtībā. Tāds bija Madonas
bibliotēkas darbības sākums

veikala „Kultūras balss” skapī
Rīgas ielā 1.

Varas griežos
1927. gada novembrī bibliotēka atrodas Biržu Skolotāju
Arodbiedrības namā Tirgus ielā 4.
1928. gada 1. janvārī tika atvērta
lasītava. Savukārt 1929. gada 14.
oktobrī bibliotēkas grāmatas un
lasāmgalds nodots Madonas pilsētas domes rīcībā. Sākot ar 1934.
gadu, bibliotēka tika pārcelta uz
O. Krafta namu Skolas ielā 19.
1940. gadā lielinieku laikā
bibliotēka pārdēvēta par apriņķa
bibliotēku. Šis laika periods ir
mazzināms.
1942. gadā Madonas pilsētas
pašvaldība bibliotēku pārņem
atpakaļ savā pārziņā, bet 1944.
gadā, domājams, tā ir iznīcināta
bombardēšanas laikā.
Madonas rajona (apriņķa)
bibliotēka dibināta 1944. gada 1.
decembrī (pirmā inventāra grāmata). Pēc kara tā atrodas Raiņa ielā
12 Madonas kultūras nama telpās,
bet 1952. gada 5. jūlijā tiek atvērta
Madonas pilsētas Bērnu bibliotēka, kas izvietojas Gogoļa ielā 6.

Poruka ielas laiks
1963. gadā notiek bibliotēkas
pārcelšana uz Poruka ielu 2, kur
bibliotēka piedāvā lasītājiem
brīvu pieeju grāmatu fondiem.
1967. gadā bibliotēka piedalās
Vissavienības bibliotēku sabiedriskajā skatē un ierindojas labāko
bibliotēku vidū. Bibliotēkai tiek
piešķirts „Teicama darba bibliotēkas nosaukums”.
1972. gadā bibliotēka kļūst
par vienu no pirmajām Latvijā, kura veic rajona bibliotēku
tīkla centralizāciju, kļūstot par
rajona centrālo bibliotēku. Tiek
izveidota Komplektēšanas un
kataloģizācijas nodaļa, metodiskā un bibliogrāfiskā darba nodaļa. Bibliotēka tiek ierakstīta
devītās piecgades Goda grāmatā. No 1976. gada bibliotēka ir
pirmrindas pieredzes bibliotēka
bibliogrāfiskajā un informācijas
darbā.
1979. gadā rajona centrālā
bibliotēka paplašina telpas –
pirmo un otro stāvu, kur tiek
izvietota arī Bērnu
bibliotēka.
8. lpp.

Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas,
Kalsnavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas
pagastu un Madonas
pilsētas ziņas

Skolēni pēta
latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos
Austrumos
Godinot visu
izsūtīto un
cietušo latviešu
piemiņu,
22. martā
Madonas
kultūras namā
norisināsies
starpnovadu
konference
„Latviešu pēdas
Sibīrijā un Tālajos Austrumos”.
Šī būs jau piektā konference,
kuras mērķis ir attīstīt skolēnu
dziļāku izpratni un ieinteresētību par Latvijas vēsturi, stiprināt
paaudžu vienotību, saglabāt
vēsturiskās atmiņas un novērtēt neatkarīgas valsts vērtības.
Svarīgi, lai notikumi Sibīrijā un
tālajos Austrumos neaizietu kopā
ar vecāko paaudzi, bet arī jauniešiem veidotos nopietna izpratne
un zināšanas par 1941. un 1949.
gada notikumiem.
Konferencē pulcēsies skolēni
– pētniecisko darbu autori, kā arī
represētie, pašvaldību vadītāji, skolotāji no Madonas, Alūksnes, Apes,
Balvu, Baltinavas, Viļakas, Rugāju,
Gulbenes, Cesvaines, Lubānas, Varakļānu un Ērgļu novadiem.
Šodien mūsu vidū dzīvo cilvēki, kas kā bērni tika izvesti uz
Sibīriju un Tālajiem Austrumiem
1941. gada 14. jūnijā un 1949.
gada 25. martā. Cits vēl bija pavisam mazs, cits – no skolas sola.
Šodienas skolēni, uzklausot atmiņstāstus, var spilgti salīdzināt
savu bērnību un skolas gadus ar
pagājušā gadsimta četrdesmito
gadu skolēnu dzīvi. Gūtās atziņas
un atmiņu pieraksti tiek apkopoti pētnieciskajos un radošajos
darbos, kas šogad tiks prezentēti
konferences laikā Madonā.
Bez tam klātesošie varēs noklausīties vēsturnieces Brigitas
Balodes referātu „Liecības par
1941. un 1949. gada deportācijām
Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja krājumā”, gulbenietes Intas Vilkas grāmatas „Caur
sirdi plūstošā dzīve” prezentāciju.
Konferences gaitā iecerēta iepazīšanās ar nodibinājuma „Fonds
Sibīrijas bērni” Dzintras Gekas
2012. gada brauciena uz Tālajiem
Austrumiem videomateriāliem un
Rīgas pilsētas Kurzemes priekšpilsētas represēto nodaļas pārstāves
Annas Gaigules stāstījumu.
Visi konferences dalībnieki
dosies uz piemiņas brīdi pie Šķeltā
akmens Madonā un noslēgumā tiks
pieņemta konferences rezolūcija.
Šogad veido katalogu, kurā
tiks apkopotas pētniecisko materiālu tēmas, to autori un deportāciju atceres tradīcijas.
Māra Evardsone,

Madonas Bērnu un jauniešu centra
Interešu izglītības metodiķe

5.

lpp.
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada marts

Madonas novada pašvaldības domes
19. februāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Dzelzavas pagastā
Akceptē SIA „Dzelzava” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija
Aizpurves ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un līdzfinansējumu
apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam
finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.
1. Apstiprina tehniski ekonomisko pamatojumu
„Kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija
Dzelzavas ciemā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā”.
2. Apstiprina šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji

LVL

Finansējums, kopā

423238,56

t.sk. kopējām attiecināmām izmaksām

349283,93

Pašvaldības galvojums/ kredīts
KF/ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

52467,59
297316,34
73454,63

3. Apstiprina šādus investīciju projekta pasākumus
(komponentes):
– 1 gab. KSS rekonstrukcija;
– 1 gab. KSS jaunbūve;
– 4276 m kanalizācijas kolektora rekonstrukcija;
– 246 m kanalizācijas spiedvada izbūve.
Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Dzelzava”
ieguldījuma daļu 52467,59 latu un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 297316,34 lati.
Nodrošināt 423238,56 latu priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts kasē vai
SIA „Vides investīciju fondā” uz 20 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 2 gadiem un ar kreditoru noteikto procentu likmi.

Barkavas pagastā
Akceptē SIA „Barkavas KPS” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Madonas novada
Barkavas pagasta Barkavas ciema ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un
līdzfinansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta
kopsavilkumam.

Kalsnavas pagastā
Akceptē SIA „Kalsnava Komunālais uzņēmums”
ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā” iesniegumu, tajā
ietvertos darbus un līdzfinansējumu apjomu atbilstoši
projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam
un projekta budžeta kopsavilkumam.
Atļauj SIA „Ģimenes sēta” pagarināt nekustamā
īpašuma nomas līgumu par komercdarbības telpām Ceriņu ielā 6, Jaunkalsnavā līdz 2018. gadam.
Atbalsta Kalsnavas pagasta pārvaldes dalību un
projektu «Bērnu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Jaunkalsnavā» Labiedarbi.lv un SMS Credit rīkotajā
projektu konkursā. Projekta apstiprināšanas gadījumā piešķirt līdzfinansējumu LVL 2000,93 apmērā
Kalsnavas pagasta pārvaldei, dalībai Labiedarbi.
lv un SMS Credit rīkotajā projektu konkursā no
Kalsnavas pagasta pārvaldes nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.
Atbalsta Kalsnavas pagasta pārvaldes dalību Izglītības un zinātnes ministrijas rīkotajā atklāto projektu
konkursā: „Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un
to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot
infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai”.

Mētrienas pagastā
Akceptē pašvaldības aģentūras „Mētrienas komunālā saimniecība” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Madonas novada Mētrienas pagasta
Mētrienas ciema ūdenssaimniecības attīstības II kārta”
iesniegumu, tajā ietvertos darbus un līdzfinansējumu

Vestienas pagastā
Apstiprina tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā”
ar šādu investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. kopējām attiecināmām izmaksām
Pašvaldības galvojums/ kredīts
KF/ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)

LVL
415,794.50
343,631.81
51,544.77
292,087.04
72,162.69

Izmaksas
kopā, LVL
17343,96

Pasākumu ietvaros veicamie darbi

Būvdarbu izmaksas
Esošās artēziskās akas rekonstrukcija
Ūdens attīrīšanas (sagatavošanas) stacijas izbūve
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=436 m
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve,
kanalizācijas sūkņu stacija un spiedvads, L=3 m.
Kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūve, L=589 m, pašteces
kanalizācijas pievadi L=114 m
Būvuzraudzības izmaksas
3466,88
Autoruzraudzības izmaksas
866,71
TEP aktualizācija
2500,00
TP aktualizācija
2500,00
Attiecināmās izmaksas kopā
182677,54
Neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
38362,28
Pavisam kopā (ar PVN)
221039,82

Apstiprina šādu Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Akceptē SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” ERAF
līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un
līdzfinansējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā
iekļautajam finansējuma plānam un projekta budžeta
kopsavilkumam.
Apstiprina izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojuma aktualizāciju “Madonas novada Sarkaņu pagasta
Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība” ar šādiem
investīciju projekta pasākumiem (komponentēm):

K2

Nolemj lūgt Valsts kasi mainīt noslēgtajiem aizņēmuma līgumiem valūtu no eiro uz latiem.
Madonas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts,
kuriem jāveic procentu likmes maiņa:

1.

Sarkaņu pagastā

U2
K1

Maina aizņēmumu valūtu no eiro uz latiem

N.
p.k

Apstiprina šādus investīciju projekta pasākumus
(komponentes):
Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:
– 1620 m ūdensvada rekonstrukcija;
– 1 gab. artēzisko urbuma rekonstrukcija ar frekvenču
pārveidotāja uzstādīšanu;
– Hidroforu (Q=1m3) un dīzeļģeneratora (16kW) iegāde un uzstādīšana.
Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, pieejamības nodrošināšanai:
– 1470 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve;
– 490 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
– 3 gab. KSS izbūve.
Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Bērzaunes
komunālais uzņēmums” ieguldījuma daļu 51544,77 latu
un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai
292087,04 lati. Nodrošināt 415794,50 latu priekšfinansējumu, nepieciešamības gadījumā ņemt aizņēmumu Valsts
kasē vai SIA „Vides investīciju fondā” uz 20 gadiem ar
atlikto maksājumu uz 2 gadiem un ar kreditoru noteikto
procentu likmi.

U1

latora apstiprināšanai plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Pašvaldības finansējumu LVL 27401,63
projektā nodrošināt ar pašvaldības ņemtu kredītu, iekļaujot projekta realizācijai plānotā pašvaldības ieguldījuma
LVL 27401,63 kredīta summu pašvaldības kredītsaistībās.

LVL
221039,82
182677,54
27401,63
155275,91
38362, 28
27401,63

13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.

%
100%
15%
85%

Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada
pašvaldības ieguldījuma daļu LVL 27401,63, kas sastāda
15% no projekta attiecināmajām izmaksām. SIA „Sarkaņu
komunālais uzņēmums” realizēt tehniski ekonomiskajā
pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, sagatavojot Regu-

27.

28.
29.
30.
31.

Nosaukums

Līguma Nr.

Parakstīš.
datums

Summa
LVL

Kusas sporta zāles būvniecības
uzsākšanai
Avotu ielas katlu mājas,
siltumtīklu un siltummezglu
rekonstrukcija
Madonas pilsētas apvedceļa
rekonstrukcija
Aronas pag. Kusas ciemata
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
PII „Zvaniņš” ēkas daļēji vienkāršotai renovācijai un mēbeļu
iegādei
Ļaudonas pagasta vidusskolas
sporta zāles renovācija

A2/1/04/972 18.10.2004

30000

A2/1/06/799 28.11.2006

26675

Ļaudonas pagasta Ļaudonas
ciema ūdenssaimniecības
attīstības rekonstrukcija
Ūdenssaimniecības attīstība
Bērzaunes pagasta Bērzaunes
un Sauleskalna ciemos
Mārcienas pamatskolas logu un
ārdurvju nomaiņai
Madonas kultūras nama ēkas
I kārtas rekonstrukcijas darbu
pabeigšanai
Pagasta padomes administratīvās ēkas rekonstrukcijai un
kultūras nama jumta nomaiņai
Madonas izglītības un kultūras
iestāžu ēku energoefektivitātes
paaugstināšana
Ūdenssaimniecības attīstības
Bērzaunes pagasta Bērzaunes
un Sauleskalna ciemos
A/s Madonas ūdens pamatkapitāls
Madonas pilsētas sporta centra
I kārtas būvniecībai un Madonas
pilsētas kultūras nama II kārta
rekonstrukcija
Mārcienas pamatskolas rekonstrukcijai
Ošupes un Degumnieku ciemata
ielu apgaismojuma ierīkošanai
Tranzīta ielu I kārtas rekonstrukcija
Avotu katlu mājas renovācijas 2.
kārtas būvniecība
Brīvā laika pavadīšanas saieta
nama Kāre Dzelzavas pils Liepās
rekonstrukcija
Liepājas ielas rekonstrukcija
Ēkas Sarkaņu pagasta Biksērē
„Sapņi” iegāde
Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija
Madonas pilsētas 1. vidussk.
infrastruktūras uzlabošana
izglītojamiem ar funkcionāliem
traucējumiem
Madonas pilsētas pirmskolas
izglītības iestāžu „Priedīte” un
„Saulīte” rekonstrukcija
Siltumapgādes rekonstrukcija,
jaunbūve un siltummezglu izbūve Kārļa, Raiņa un Aronas ielās,
Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā
Madonas rajonā
Gājēju celiņa ar apgaismojumu
izbūve un Mētrienas sporta
zāles vienkāršotā rekonstrukcija - Mētrienas sporta zāles
palīgtelpu paplašināšana
Liezēres pag. skolas korpusa rekonstrukcija par jauniešu centru
Dzelzavas stadiona labiekārtošana
Madonas kultūras nama ēkas
Raiņa 12 Madonā rekonstrukcija
Madonas pirmskolas izglītības
iestādes „Saulīte” rekonstrukcija

A2/1/07/175 15.05.2007 467467
A2/1/07/244 01.06.2007

76048

A2/1/07/319 21.06.2007

53918

A2/1/07/324 22.06.2007

18360

A2/1/07/325 22.06.2007

5397

A2/1/07/390 09.08.2007 114197.8
A2/1/07/403 14.08.2007

17000

A2/1/07/436 03.09.2007 442095
A2/1/07/609 23.11.2007

46064

A2/1/08/358 02.04.2008 57311.8
A2/1/08/386 18.04.2008

34870

A2/1/08/551 05.06.2008 586985
A2/1/08/540 03.06.2008 278328

A2/1/08/622 02.07.2008

66314

A2/1/08/628 04.07.2008

27628

A2/1/08/635 10.07.2008 640995
A2/1/08/700 15.08.2008

22150

A2/1/08/822 09.10.2008

7585

A2/1/08/884 06.11.2008
A2/1/09/720 25.11.2009

54782
62826

A2/1/10/537 12.07.2010 38162.07
A2/1/10/538 12.07.2010 4950.81

A2/1/10/634 16.08.2010 112966.3
A2/1/10/687 26.08.2010 117712.7

A2/1/10/752 14.09.2010 36140.43

A2/1/10/755 17.09.2010 13583.44
A2/1/10/894 22.10.2010 12722.16
A2/1/10/1017 01.12.2010 158504
A2/1/10/1052 08.12.2010 13520.44

Domes ziņas
32. Infrastruktūras un mācību vides
uzlabošana izglītojamiem ar
speciālajām vajadzībām Dzelzavas speciālajā internātpamatsk.
33. Dzelzavas dienas aprūpes
centra telpu rekonstrukcija
34. Pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei
35. Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas vienkāršotā renovācija
36. Kvalitatīvai dabaszinātņu
apguvei atbilstošas materiālās
bāzes nodrošināšana Madonas
pilsētas vidusskolās
37. Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas
novadā
38. Madonas pilsētas tranzīta ielu
rekonstrukcija – I kārta
39. Kultūras pieminekļa „Dzelzavas
pils” logu vienkāršotā renovācija
40. Tiesnešu un loģistikas centra
ēku jaunbūves sporta un atpūtas
bāzes „Smeceres sils” teritorijā
„Biatlona trase” būvniecība
41. Lazdonas ciema Dārza ielas un
apgaismojuma rekonstrukcija
42. Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē
43. Sanitāro telpu rekonstrukcija
Madonas novada Barkavas
pagasta Kultūras namā
44. Madonas novada Sarkaņu
pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība
45. Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta īstenošanai
46. Bērnu un rotaļu laukuma izveide
Madonas novada Kalsnavas
pagasta Aiviekstes ciemā
47. Tautas tērpu izgatavošana
Dzelzavas pagasta pašdarbības
kolektīviem īstenošanai
48. Telpu labiekārtošana Lazdonas
jauniešu brīvā laika pavadīšanai
49. Laivu piestātnes ierīkošanai
Lubānas ezerā īstenošanai
50. Bērnu un jauniešu interesēm
kvalitatīvas vides uzlabošana
jauniešu centrā Praulienā
51. Gājēju ietvju jaunbūve un
rekonstrukcija Dzelzavā
52. Pamatkapitāla palielināšana SIA
Ošupes KU
53. Pamatkapitāla palielināšana SIA
Barkavas KPS
54. Energoefektivitātes paaugstināšana Madonas novada izglītības un
pašvaldības kultūras iestāžu ēkas
55. Sabiedriskās ēdināšanas pakalp.
kvalitātes uzlabošana Ļaudonas
pagasta apvienotajā virtuvē

A2/1/10/1088 20.12.2010 79427.1

A2/1/10/1087 20.12.2010 69958.33
A2/1/11/355 04.07.2011

2340

5.

6.
7.

A2/1/11/356 04.07.2011 5012.85

8.
9.

A2/1/11/393 14.07.2011

10.

20662

11.
A2/1/11/394 14.07.2011 57088.48
12.
A2/1/11/395 14.07.2011 101796.1
A2/1/11/493 24.08.2011 25957.27
A2/1/11/506 02.09.2011 98189.6

13.
14.
15.

A2/1/11/507 02.09.2011 10670.77

16.

A2/1/11/629 14.10.2011 9524.22
A2/1/11/630 14.10.2011 1854.39

17.

A2/1/11/636 19.10.2011 145295.2
A2/1/11/647 21.10.2011 600766.1
A2/1/11/676 09.11.2011 3298.14
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19.
20.
21.

A2/1/11/677 09.11.2011

3308.8

A2/1/11/678 09.11.2011

5888.4

23.

A2/1/11/679 09.11.2011 4692.44

24

A2/1/11/680 09.11.2011 4386.45

25.

A2/1/11/685 14.11.2011 100735.3
A2/1/11/736 24.11.2011

22.

26.

49510

A2/1/11/738 24.11.2011 12578.5
A2/1/11/750 30.11.2011 828278.6

27

28.

Kalsnavas pamatskolas sporta
zāles rekonstrukcijai un siltumsaimniecības rekonstrukcijas
otrās kārtas projekta realizācijai
Sporta zāles būvniecībai
Ielu apgaismojuma rekonstrukcijai
Saieta laukuma rekonstrukcijai
Ūdenssaimniec. attīstība Mētrienas pag. Mētrienas ciemā
Ūdenssaimniecības attīstība
Aronas pagasta Kusas ciemā
Aronas pagasta Kusas ciema
siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija
Madonas pilsētas kultūras
nama ēkas I kārtas rekonstrukcija
Madonas pilsētas sporta halles
I kārtas būvniecībai
Ūdenssaimniec. attīstība Mētrienas pag. Mētrienas ciemā
Ļaudonas vidusskolas sporta
zāles 1. kārtas rekonstrukcija
Brīvā laika pavadīšanas saieta
nama Kāre Dzelzavas pils
Liepās rekonstrukcija
Kalsnavas sporta laukuma
rekonstrukcija
Mārcienas pagasta ceļu
infrastruktūras kvalitātes
uzlabošana
Ļaudonas vidusskolas sporta
zāles rekonstrukcijas 1. kārta
Active tourism-attractive feature of Madonas and Polva
Ceļa Barkava-Bozēni-Jaunzemnieki rekonstrukcija
Ēkas Skolas ielā 12 Madonā
rekonstrukcija
Saikavas tautas nama rekonstrukcija
SIA Dzelzava pamatkapitāla
palielināšana
Liezēres kultūras nama vienkāršotā rekonstrukcija
Aktīvās atpūtas centra izveide
daļēji rekonstruējot Degumnieku pamatskolas ēku un
izbūvējot baseinu
Gājēju celiņa un apgaismojuma
un sporta zāles vienkāršotā
rekonstrukcija
Saikavas tautas nama rekonstrukcija

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada marts

A2/1/05/35 26.01.2005 22247.06

A2/1/05/107 04.03.2005 153207.68
A2/1/05/197 12.05.2005 21989.13
A2/1/05/198 12.05.2005 45249.45
A2/1/06/95 15.03.2006 37429.91
A2/1/06/215 19.05.2006

68000

A2/1/06/269 08.06.2006 87806.35

A2/1/06/497 02.10.2006 245429.64

A2/1/06/498 02.10.2006 439997.12
A2/1/06/575 02.11.2006 23821.31

N.
Parakstīš.
Summa
Nosaukums
Līguma Nr.
p.k.
datums
LVL
1. Madonas ģimnāzijas uzturēP-85/2002 22.07.2002 19305.47
šanas izmaksu efektivitātes
paaugstināšana
2. Madonas pilsētas izglītības
A2/1/03/484 27.08.2003 93586.20
projektu realizēšanai
3. Madonas pilsētas ģimnāzijas
A2/1/04/753 13.05.2004 157706.06
rekonstrukcijas un Madonas
mūzikas skolas rekonstrukcijas
pabeigšanai
4. Individuālo siltummezglu un
A2/1/04/977 18.10.2004 15469.22
siltumtīklu rekonstrukcija
Jaunkalsnavā

Ū.1
Ū1.1.
Ū1.2.
Ū2
Ū2.1

A2/1/09/190 01.06.2009 33934.46

A2/1/09/248 29.06.2009 15099.49
A2/1/09/245 29.06.2009 29649.71

A2/1/09/260 08.07.2009 25502.31
A2/1/09/564 14.10.2009 15590.60
A2/1/09/565 14.10.2009 29983.63
A2/1/09/722 25.11.2009 225920.37
A2/1/09/706 25.11.2009 52074.89
A2/1/09/770 01.12.2009 121970.36
A2/1/09/738 01.12.2009 22486.87
A2/1/09/739 01.12.2009 31967.29

A2/1/10/152 11.02.2010 51639.74

A2/1/10/392 03.06.2010 35486.07

Ošupes pagastā
Akceptē SIA „Ošupes KU” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta „Madonas novada Ošupes
pagasta Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstība” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un līdzfinansējumu apjomu
atbilstoši projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma
plānam un projekta budžeta kopsavilkumam.

Praulienas pagastā
Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojuma aktualizāciju “Madonas novada
Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības
attīstība” ar šādiem investīciju projekta pasākumiem
(komponentēm):

Ūdensgūtnes sakārtošana
Jaunas akas izbūve (q=3 l/s, h=50 m)
Vecās akas tamponēšana (h=50 m)
ŪSS izbūve
ŪSS izbūve (ēkas būvniecība, tehnoloģiskais
aprīkojums, q=4 m3/h, elektroapgādes pieslēgums,
filtru skalošanas kanalizācija)

Izmaksas
kopā, LVL
16 097.00
15 497.00
600.00
37 411.00
37 411.00

Ū4
Ū4.2

Ūdensapgādes tīkla paplašināšana
2 650.00
Ūdensvada pieslēgums līdz “Ceļmalieši” un “Rūmnieki”
2 650.00
Polietilēna caurules, d=40 mm, grants seguma
atjaunošana
Ū3
Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija, kopā
70 300.00
Ū3.2.1 Ūdensvada rekonstrukcija posmā “Kadiķi” - “Akācijas”
28 700.00
Ū3.3. Ūdensvada rekonstrukcija posmā “Kadiķi” – “Krastaine”
26 800.00
Ū3.2
Ūdensvada rekonstrukcija posmā “Kraujas” - “Kadiķi”
14 800.00
Būvdarbu izmaksas ūdensapgādē, kopā
126 458.00
K1
Jaunu NAI izbūve
37 498.95
K1.1
Jaunu bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve, 37 498.95
Q=23 m3/dnn
Rūpnieciski izgatavota biobloka uzstādīšana,
elektropieslēguma izbūve, teritorijas labiekārtošana,
grantēta piebraucamā ceļa izbūve.

A2/1/09/147 12.05.2009 60389.10

A2/1/11/786 12.12.2011 11665.13

Madonas novada pašvaldības aizņēmumu saraksts, kuriem jāveic valūtas maiņa:

Pasākumu ietvaros veicamie darbi
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K2
K2.1
K2.2
K2.3

Kanalizācijas tīklu paplašināšana, kopā
Kanalizācijas kolektora izbūve no “Vecsaikava-1” līdz
NAI un „Lapiņām” ar izlaidi.
Kanalizācijas kolektora izbūve no “Kraujas” līdz
”Vecsaikava 1”

156 424.00
27 872.00

Pašteces kanalizācijas tīkla izbūve Līvānu māju rajonā
un pieslēgums ciema kanalizācijas tīklam

53 198.00

ar divām KSS
K2.3.1 Kanalizācijas spiedvada izbūve Līvānmāju rajona
pieslēgšanai
K2.3.2 Kanalizācijas kolektora izbūve līdz “Rūmniekiem” un
„Ceļmaliešiem”
K2.3.3 Kanalizācijas kolektora izbūve līdz “Krastmaļi” un
„Skroderkalns”
Būvdarbu izmaksas kanalizācijā, kopā
Būvdarbu izmaksas, pavisam kopā
Cenu svārstību indekss (3.02%)
Būvuzraudzība (<2,5% no būvdarbu izmaksām)
Cenu svārstību indekss (3.02%)
Autoruzraudzība (<0,5% no būvdarbu izmaksām)
TEP aktualizācija (līgumcena)
Tehniskā projekta izstrāde (līgumcena)
Attiecināmās izmaksas, kopā
Neattiecināmās izmaksas (PVN 21%)
Pavisam kopā

31 021.00

11 794.00
26 040.00
2 077.00
4 422.00
193 922.95
320 380.95
9 675.52
7 843.65
236.88
1 500.00
1 800.00
9 965.00
351 402.00
73 794.42
196.42

Apstiprina šādu Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības
attīstības investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts)
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

LVL
425196.42
351402.00
52710.30
298691.70
73794.42
52710.30

%
100%
15%
85%

Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada pašvaldības ieguldījuma daļu ieguldījuma daļu LVL 126504.72,
kas sastāda 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un
neattiecināmo (PVN) izmaksu. Pašvaldības finansējumu
LVL 126504.72 projektā nodrošināt ar pašvaldības ņemtu
kredītu, iekļaujot projekta realizācijai plānotā pašvaldības
ieguldījuma LVL 126504.72 kredīta summu pašvaldības
kredītsaistībās.

Piešķir apbalvojumu
Nolemj piešķirt Atzinības rakstu Augustam Apinim,
Madonas novada pašvaldības Būvvaldes arhitektam par
mūža ieguldījumu Madonas novada attīstībā.

Madonas novada pašvaldības domes
28. februāra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Ošupes pagastā
Piešķir Ošupes pagasta Ošupes centra teritorijā esošai zemes vienībai ar kadastra
apzīmējumu 7082–004–0203 ielas statusu un
nosaukumu „Torņa iela”.
Piešķir finansējumu 12756 latu apmērā
Degumnieku pamatskolas pirmsskolas izglītības iestādes
telpu remontam.

Dzelzavas pagastā
Atbrīvo no amata Madonas novada pašvaldības Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju Elmāru Vaski 2013.

gada 14. martā, ņemot vērā E. Vaska iesniegumu un pamatojot ar Darba likuma 100. panta pirmo daļu.
Atbalsta Dzelzavas kultūras nama 1. un 2. stāva tualešu, kāpņu telpas, vestibila, garderobes remontu iekļaušanu projektā LAD Nr. 11–05–L32100–000263 kā pašvaldības neattiecināmās izmaksas. Uzdod Dzelzavas pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājam Aigaram Šķēlam organizēt izpētes un projektēšanas darbus.

Barkavas pagastā
Piekrīt pašvaldībai piekrītošā zemes gabala „Zaļumi
2”, kadastra apzīmējums 70440040056, 1,21 ha platībā,
kas atrodas Barkavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanai.

Aronas pagastā
Veic grozījumus 31.10.2012. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā „Par finansējumu būvdarbiem projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas
pagasta Kusas ciemā” izstrādē.

Kalsnavas pagastā
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2013. gada janvārī
208,40 latu apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes
budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada marts

Atceļ Kalsnavas pagastā apdzīvotām vietām – Apšuriņķis, Aronieši Maisi, Mārtiņēni, Stepes, Veckalsnava, ciema
statusus.

Apstiprina darba samaksu
Apstiprina vēlēšanu komisijas, iecirkņu vēlēšanu komisiju un pieaicināto speciālistu stundas tarifa likmi:
novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs – 2.75 Ls/h;
komisijas sekretārs – 2.70 Ls/h;
komisijas loceklis – 1.75 Ls/h;
iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs – 2.20 Ls/h;
komisijas sekretārs – 2.15 Ls/h;
komisijas loceklis – 1.65 Ls/h;
pieaicinātie speciālisti – 1.65 Ls/h;
datorspeciālisti un policisti (ja nepieciešams) – 1.95 Ls/h.
Nosaka piemaksu par nakts darbu 50% apmērā.

Kultūra
Piešķir finansējumu 2725 latus Madonas pilsētas kultūras nama pūtēju orķestra mūzikas instrumentu iegādei
no nesadalītajiem līdzekļiem.
Piešķir 55000 latu Madonas novada pašdarbības kolektīvu dalībai XXV Vispārējos Latviešu Dziesmu un XV Deju
svētkos no nesadalītajiem līdzekļiem.
Piešķir 1000 latu Vispārējo Dziesmu un Deju svētku
izstādes veidošanai no XXV Vispārējiem Latviešu Dziesmu
un XV Deju svētkiem paredzētajiem līdzekļiem.

Izsludina konkursu
Apstiprina biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!” nolikumu.
Piešķir finansējumu 1200 latu apmērā Biznesa ideju
konkursa rīkošanai. 1056,40 lati paredzēti konkursa Balvu
fondam un IIN nodokļu nomaksai. 143,60 lati – konkursa
mārketinga aktivitātēm. Finansējumu piešķirt no nesadalītajiem līdzekļiem.

Izglītība
Apstiprina 2013. gada budžetā izglītības pasākumiem
paredzētos līdzekļus 30230 latu apmērā.
Izskatījuši J. Norviļa Madonas mūzikas skolas priekšlikumu par mācību maksas noteikšanu sagatavošanas
grupas bērniem, nosaka, ka par mācībām sagatavošanas
grupā – seši lati mēnesī. Ja bērns nodarbības neapmeklē
visu mēnesi, proporcionāli apmeklēto dienu skaitam. Lēmums stājas spēkā no 2013. gada 1. februāra.

Apmaksā ceļa izdevumus
Nolemj veikt izdevumu apmaksu Barkavas pagasta audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēm:
– J.Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņiem par
2012./2013. m.g. 2. semestri;
– Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņiem par 2012./2013. m.g. 2. semestri;
– Madonas mākslas skolas audzēkņiem par 2012./2013.
m.g. 2. semestri.
Izdevumu apmaksa veicama saskaņā ar 22.01.2013.
domes lēmumu Nr. 35 „Par transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru deklarētās dzīvesvietas
pagastā nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports
uz izglītības iestādi novada teritorijā”.

Piedalās Lauku atbalsta dienesta
izsludinātajos konkursos
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana Aronas pagasta Lielais Līderis ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu
konkursā „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalībai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, izņemot tādu iesniegto programmu
un pētījumu finansēšanu, kuri pretendē uz finansējuma
saņemšanu no citu valsts vai ES fondu finansējuma” ar
projekta pieteikumu „Sāvienas ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Līdaku
mazuļu ielaišana Vestienas pagasta Kāla ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts

vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju
resursu pavairošana Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju
resursu pavairošana Lubāna ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju
resursu pavairošana Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju
resursu pavairošana Madonas novada Salas ezerā”;
Piedalās izsludinātajā Lauku atbalsta dienesta projektu konkursā „Zivju resursu pavairošana un atražošana
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts
vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju
resursu pavairošana Lazdonas pagasta Rāceņa ezerā”.

Maina zemes gabalu
Nolemj mainīt Madonas novada pašvaldībai piederošo
zemesgabalu ar adresi Daugavas iela 21A, Madonā, pret
R.J. piederošo zemesgabalu Raiņa ielā, Madonā.

Budžets
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 4 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem”
Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 4

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada
pašvaldības 2013. gada budžetu”
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 2, 14. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam ieņēmumos Ls 12465197,00 apmērā”
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 2, 14. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam izdevumos Ls 13603580,00 apmērā”.
3. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 2, 14. p.) 3. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013. gadam ieņēmumos Ls 414866,00 apmērā,
izdevumos Ls 421866,00 apmērā”.
4. Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus un dāvinājumus 2013. gadam ieņēmumos Ls 550,00
apmērā, izdevumos Ls 550,00 apmērā”.
5. Saskaņā ar minētajām izmaiņām izdarīt grozījumus
saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.) pielikumos un
pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

Sociālā aprūpe
Nosaka šādu iemītnieku skaitu Madonas novada pansionātos:
1. Barkavas pansionātā – 32 iemītnieki;
2. Dzelzavas pansionātā – 19 iemītnieki;
3. Ļaudonas pansionātā – 33 iemītnieki;
4. Madonas pansionātā – 35 iemītnieki.
Nosaka uzturēšanās maksu Madonas novada pansionātos:
1. Barkavas pansionātā – 222,84 Ls;
2. Dzelzavas pansionātā – 227,98 Ls (pašreizējiem
27 iemītniekiem), 323,97 Ls (kad būs 19 iemītnieki);
3. Ļaudonas pansionātā – 234,40 Ls;
4. Madonas pansionātā – 241,64 Ls.

Sabiedrisko organizāciju projektu konkurss
Nosaka sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursa prioritāti 2013. gadā “Sociālās izolācijas mazināšana Madonas novadā”. Nosaka 2013. gada
konkursa projekta pieteikumu iesniegšanas termiņu līdz
2013. gada 15. martam.

Sports
Iedala papildus finanšu līdzekļus 8775 latu apmērā

Madonas BJSS un Madonas pilsētas sporta laukumu uzturēšanai 2013. gadā no budžeta atlikuma uz gada sākumu:
1. Slidotavas, hokeja laukuma uzturēšana – Ls 2000,00;
2. Strītbola laukuma uzturēšana, labiekārtošana – Ls
200,00;
3. Tenisa laukuma uzturēšana, labiekārtošana – Ls 400,00;
4. Pludmales volejbola laukumu uzturēšana, labiekārtošana – Ls 600,00;
5. Iekšējā skeitparka labiekārtošana, remonti, uzturēšana – Ls 4575,00;
6. BMX kluba ziemas bāzes īre – Ls 1000,00;
Kopā – Ls 8775,00.
Piešķir papildus finanšu līdzekļus 8500 latu apmērā
SAB „Smeceres sils” uzturēšanai 2013. gadā – apskaņošanas aparatūras un zāles pļāvēja iegādei, finiša mājiņas
aprīkošanai:
1. Apskaņošanas aparatūra – Ls 3500;
2. Zāles pļāvējs – Ls 2500;
3. Finiša mājas aprīkojums – Ls 1500;
4. Veļas automāti un trauku mazgājamā mašīna – Ls 1000;
Kopā – Ls 8500.
Lemj par finansiālā atbalsta kārtības noteikšanu, sporta pasākumiem, kuri iekļauti 2013. gada sporta pasākumu
tāmē:
1. Sporta pasākumiem, kuru finansējums ir iekļauts
2013. gada sporta pasākumu tāmē, noteikt šādu kārtību
finansējuma piešķiršanai:
1.1. pēc iesnieguma saņemšanas Madonas novada pašvaldībā to izskata Sporta un veselības komitejā;
1.2. ja sporta un veselības komiteja atbalsta šo iesniegumu un sporta pasākums iekļaujas 2013. gada sporta pasākumu tāmē, izpilddirektors izdod rīkojumu par līdzekļu
piešķiršanu. 					
Summa
Ls
5865,00

Kods Pasākumi

8115 Atbalsts starptautiskajiem, valsts mēroga sporta pasākumiem Madonas novadā, Madonas novada sportistu
– Latvijas izlases dalībnieku atbalsts, sporta komandu
atbalsts dalībai Valsts mēroga sporta sacensībās, sporta
biedrību – nodibinājumu atbalsts:
orientēšanās sports – 600,–
vieglatlētika – 900,–
motosports –2100,–
skvošs – 300,–
karatē sports – 450,–
airēšanas sports – 250,–
distanču slēpošana, biatlons –300, –
Šaušana –150,–
Invalīdu sporta klubs „Gaiziņš”– 150,–
BMX klubs – formu iegāde – 375,–
Latvijas kausa izcīņas posms spēka trīscīņā – Madonā – 290,–
Latvijas čempionāts Tropfi Rallijreidā
3000,00
950,00
8170 Starptautiskie turnīri un sacensības Madonas novadā:
Baltijas čempionāts ziemas orientēšanās sportā,
Baltijas čempionāts enduro krosā (motosports),
„AC Sports” čempionāts sportingā
„Rīga Baja 2013” starptautiskais rallijreida čempionāts
3000,00

1.3. Ja sporta pasākums neiekļaujas 2013. gada sporta
pasākumu tāmē un ir nepieciešami līdzekļi atbalstam, tad
saglabājas iepriekšējā kārtība līdzekļu piešķiršanai.
2. Reizi ceturksnī sporta darba organizators sniedz
informāciju Madonas novada pašvaldības domes sēdē par
līdzekļu izlietojumu.

Atbalsta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta Madonas daļu
Piešķir Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļai 380,66 latus remontdarbu pabeigšanai no novada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Sarkaņu pagastā
Piekrīt veikt tautas nama „Kalnagravas” papildus
rekonstrukcijas būvdarbus Ls 94100,70 (ar PVN 21%)
apmērā, summu precizēt pēc iepirkumu procedūras veikšanas. Piekīt aprīkot tautas nama „Kalnagravas” skatuvi
ar aizkariem (nepieciešamo aprīkojumu) un skatītāju zāli
ar krēsliem Ls 13214,61 (ar PVN 21%) apmērā, summu
precizēt pēc iepirkumu procedūras veikšanas.

Bērzaunes pagastā
Veic grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā:
1. Izslēdz no Bērzaunes pagasta pārvaldes amata vienību
saraksta amata vienības – Tautas nama vadītāja, 0,5 slodzes,
amata alga 320,00 Ls, kultūras pasākumu organizatore, 0,5
slodzes, amata alga 320,00 Ls, sporta pasākumu organizatore, 0,2 slodzes, amata alga LVL 300,00 no 08.04.2013.
2. Izveido jaunu Bērzaunes pagasta pārvaldes amata
vienību – kultūras un sporta pasākumu organizators,
1 slodze, amata alga 380,00 Ls no 08.04.2013.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Aktualitātes
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Ļaudis sāka dziedāt Latvijas himnu...
„...Sāka krēslot, pulkstenis rādīja pusčetri pēcpusdienā. Klasē ienāca skolas direktors un izsauca Aiju
no klases. Meitene pārbijās, prātoja,
par kādiem nedarbiem direktors
viņu pasaucis uz pārrunām. Bet
direktors lūdza doties uz internātu,
kur Aija mitinājās. Lika novākt guļvietu – salocīt segas, pelavu matraci,
kā arī atrādīt ēdiena kastīti. Pats direktors visu palīdzējis salikt maisā.
Tanī pašā mirklī durvju ailē parādījies krievu zaldāts ar plinti plecos,
kurš mudināja meiteni pakoties ātrāk. Ģimenei kopā ar citiem pagasta
ļaudīm nācās palikt pa nakti pagastmājā, jo izsūtīšana bija paredzēta no
rīta. Šajā izsūtīšanas reizē ģimenes
neizšķīra pa atsevišķiem vagoniem.
Arī Aijas ģimene nonāca vienā vagonā, kas bija paredzēts akmeņogļu
transportēšanai. Sievietes, kas bija
šajā vagonā, centās notīrīt melnās
akmeņogļu vagona sienas.
Kad vilciena sastāvs bija nonācis
līdz Latvijas Krievijas robežai, cilvēki vēl pēdējo reizi varēja apskatīt
Latvijas āres. Ļaudis sāka dziedāt
Latvijas himnu, sievas un vīri
raudāja un vēl ilgi nevarēja valdīt
emocijas.
Tomskas apgabalā vilciens iebrauca aprīļa vidū. Cilvēkus izvietoja cietumnieku nometnē, bet pašus
cietumniekus izsūtīja vēl tālāk uz
Sibīrijas ziemeļiem. Nometnē nācās
palikt līdz brīdim, kad Obas upē
izgāja ledus.
Pirmajā gadā klājās visgrūtāk.
Mātei nācās pārdot šujmašīnu,
drēbes, lai iegādātos pārtiku. Arī
vietējie iedzīvotāji cietuši badu,
bērni no neēšanas bija uzpūtušies.
Jau trīspadsmit gadu vecumā visiem bērniem bija jāsāk strādāt
kolhozā. Aijai ar zirgiem bija jāved
siens. Bērniem no Obas upes uz ciemu bija jānes ūdens, jo aku nebija.
Aija absolvēja sādžas septiņgadīgo
skolu un izlaiduma dienā direktore
uzslavējusi klasi par tās saliedētību.
Dzīvojot Sibīrijā, latvieši centās
savās sirdīs saglabāt mīlestību pret
tēvzemi.”
Fragments no Madonas
Valsts ģimnāzijas skolnieces
Annijas Bīrītes zinātniski
pētnieciskā darba „1949. gada
25. marta deportācija Latvijā:
Aijas Paulas (dzim. Milleres)
dzīvesstāsts”
„...1941. gada 14. jūnija agrā
rītā pēc Rutku ģimenes atbrauca
bruņoti vīri kravas mašīnā. Dusmīgi
pavēlēja ātri savākties ceļam. Līdzi
neļāva neko ņemt, tikai pārtiku tri-

jām dienām. Ar skatieniem atvadoties no „Rudzīšiem”, Rutku ģimene
devās pretī nezināmajam. Tētis vēl
drošināja, ka Sibīrijā visi būs kopā.
Gulbenes stacijā Pēteri Rutki nošķīra no sievas un bērniem. Vēl pēdējā
brīdī Pēteris iespieda sievas plaukstā
naudu, bet mantu sainīti nepaspēja
atdot. Gulbenes stacijā ģimene Pēteri
Rutki redzēja pēdējo reizi.
...Un tad pusmēnesis vilciena
vagonā. Viņi ticēja, ka Sibīrijā noteikti satiksies. Vagonā mamma
vēlējās tikai vienu, kaut ilgāk viņai
krūtīs būtu piens – dzīvība mazajam
Andrītim.
Rutku ģimeni izsūtīja uz Krasnojarskas apgabalu, Berjozovskas
rajonu. Vilciens apstājās Adadimas
stacijā. Abās pusēs stacijai pletās bezgalīgs purvs. Sievietēm, kurām bija
mazi bērni, atļāva mitināties šķūnī.
Pārējās nakšņoja zem klajas debess.
Trīs dienas Herta un bērni kopā ar
citiem pavadīja šķūnī. Tad ieradās
automašīna, kas aizveda Rutku ģimeni uz Pavlovkas ciemu. Mammai
tika pavēlēts iet darbā. Mazākos
bērnus pieskatīja vecākā māsa Marga. Viens pēc otra bada nāvē mira
izsūtītie bērni. Andris bija vienīgais,
kas izdzīvoja. Andri glāba tikai tas,
ka mammai krūtīs bija piens.
...Laika apstākļi tur nebija
saudzīgi. Dažu gadu sniega bija tik
daudz, ka varēja ar slēpēm šļūkt no
jumta, un sals sasniedza pat -50°C.
Bērniem visu laiku ļoti gribējās
ēst. Iztikšana ģimenei bija ļoti pieticīga. Vienīgā, kas strādāja, bija
mamma. Naudu par darbu kolhozā
viņai nemaksāja. Ciemā pārsvarā
valdīja bads. Galvenais iztikas avots
bija zupiņas. Tās tika vārītas no zālītēm un mežā atrastiem labumiem.
Mamma pavasarī tīrumā lasīja izsalušos kartupeļus un rudzu vārpas.
Rudenī to darīt nedrīkstēja. Kāda
sieviete, nespēdama noraudzīties
bērnu izsalkumā, tomēr savāca kilogramu vārpu. Viņai tika piespriesti
pieci gadi cietumā. Ja arī tika atvēlēti kartupeļi, tad to lielums bija
atkarīgs no bērnu vecuma. Lielākajiem – trīs lielāki kartupeļi dienā,
mazākajiem – trīs mazāki. Maizi
ģimene nebija ēdusi sešus gadus. Ar
ēdienu ģimenē bija ļoti stingri. Pat
bļodiņai, kurā atradās virums, bērni
nedrīkstēja pieskarties. „Ēdīsim
visi kopā, kad pārnākšu no darba,”
māte stingri brīdināja.
...Daba taigā ir ļoti skaista. Pavasaros turienes pļavās ziedēja puķes,
ko Latvijā saimnieces stādīja savos
puķu dārzos – ķeizarkroņi un dzeltenās lilijas. Bet ne jau par šo puķu

Madonas stacija 1929.gadā. Vēl nekas neliecina, ka daudziem no šejienes sāksies Golgāta ceļš uz Sibīriju un Tālajiem
Austrumiem. 								
Foto no muzeja arhīva

skaistumu Sibīrijas taigā priecājās
Rutku ģimene. Šo puķu sīpoli bija
ēdami. Visi gāja rakt šos sīpolus,
tos pamatīgi notīrīja, nomazgāja
un vārīja. Miltainos sīpolus varēja
ēst uzreiz, varēja uz plīts izžāvētus,
pikās saspiestus, uzglabāt vēlākam
laikam. Gana spēcinoši bija arī taigā
atrastie meža loki lakši. Garos kātus
varēja ēst tāpat, bet no lapām vārīja zupu. ...Ēdiens gan bija bez sāls.
Kāda sieviete mammai pamācīja, kā
iegūt sāļāku virumu. Mamma pārnesa no grantsbedrēm granti. Bērni
raudzījās, kā katlā sākumā no grants
mamma izvārīja brūnu šķidrumu, to
nolēja, nostādināja, tad tajā vārīja
zupu. Vai kāds brīnums, ka pēc tāda
ēdiena mammas svars bija tikai 40
kilogramu, bet Andris staigāt sāka
tikai trīs gadu vecumā. Nebija spēka.
...Vecākā māsa Marga drīz jau
gāja mammai līdzi uz darbu – taigā
zāģēt kokus. Pavilkt zāģi astoņgadīgam meitēnam nebija īsti pa
spēkam. Bet Marga to pieturēja, lai
mammai būtu vieglāk.”
Fragmenti no Galgauskas
pamatskolas 6. klases
skolnieces Artas Renātes
Vagules un 7. klases skolnieces
Justīnes Rutkas radošā darba
“Rutku ģimenes dzīvesstāsts”
„...Visus, kas ieradās Tomskā,
izvietoja pie vietējām krievu ģimenēm. Tomskas iedzīvotāji svešos
uzņēma labi. Viņi palīdzēja, kam
bija nepieciešama palīdzība un cik
nu paši varēja. Viņi deva ēdienu at-

braucējiem, jo pārtikas līdzņemtie
krājumi jau bija beigušies.
Pirmā vasara izsūtītajiem bija
grūta, jo nebija, ko ēst. Kad mizoja
kartupeļus, mizas iestādīja laukā,
un rudenī izauga kartupeļi. Sešdesmitgadīgā Emma strādāja par
aitkopi. Pēteris gāja palīgā Emmai
un gāja arī mežā. Algas nekādas
nebija, dažreiz iedeva graudus vai
gaļu. Kad Marta sadabūja kādu
auduma gabalu vai vilnu, tad izšuva
vai adīja drēbes saviem bērniem un
mazbērniem.
...Sibīrieši bija ļoti sirsnīgi cilvēki un pret svešajiem – izsūtītajiem
izturējās ļoti labi. Kad kādam bija
grūtības, viņi palīdzēja, cik nu
varēja. Sibīriešus varēja arī dēvēt
par dzīvespriecīgiem cilvēkiem, jo
viņiem patika dejot un dziedāt.”
Fragments no Ojāra Vācieša
Gaujienas vidusskolas 7. klases
skolnieces Eilīnas Antapsones
darba
„...Ap četriem no rīta dzirdējām,
ka pie durvīm dauzās. Istabā ienāca
divi kareivji ar ieročiem, iededza
elektrību un trīs reizes pēc kārtas
noprasīja: „Oružije u vas jestj?”(tulk.
– Vai ieroči jums ir?) Noskaidrojuši, ka esmu Maiva, teica, lai ceļos,
saģērbjos, atdodu atslēgas un ka
mani pārvietos uz attālākiem Krievijas rajoniem strādāt tādā pat darbā.
Man bija jāparaksta dokuments, ka
izbraucu labprātīgi. Viens no kareivjiem teica, lai paņemu ēdamo 3
dienām, spaini, siltākas drēbes.

Kravas mašīnā bija mana pamatskolas skolas biedrene Avanu
Laima. Mēs abas nezinājām, ka vecāki saņemti. Mūs Gulbenes stacijā
iesēdināja septiņdesmitajā vagonā,
bet vecāki stradās septītajā. Kādā
pieturvietā, kur vilcienu sastāviem
jāizmainās, mēs ar Laimu izkāpām
no vagona un paprasījām komandantam, vai varam aiziet gar visu
ešelonu. Bijām aizgājušas gandrīz
līdz pašam galam, kad mani pa vagona logu ieraudzīja māsa Biruta
un sāka saukt: „Maiva, Maiva!” Tā
mēs satikām savus vecākus. Labi,
ka bijām vienā ešelonā, jo mums
atļāva pāriet pie ģimenes locekļiem.
Es izstāstīju par māsu Veneru, par
brāli Jāni neko nezinājām. Vēlāk
uzzinājām, ka viņam lika pārtraukt
mācības Smiltenes tehnikumā.
Kopā ar vecākiem un māsu Birutu
nonācām Tomskas apgabala, Tomskas rajona mazās Protopopovas
sādžā. Tur bija dziļš sniegs. Novietoja mūs pie vienas krievu ģimenes,
kuriem bija divi bērni. Mājā bija
virtuve un trīs istabas. Mums sākumā bija jādzīvo vienā mazā istabiņā,
kur bija tikai viena gulta.”
Fragments no zinātniski
pētnieciskā darba „1949. gada
25. marta masu deportācija
Latvijā. Otto Bērziņa dzimtas
(no Alūksnes apriņķa Bejas
pagasta „Dzintariem”)
likteņstāsts.” Darba autore
ir Gulbenes vakara (maiņu)
vidusskolas 12. klases skolniece
Janeta Bokaldere

Jaunumi Barkavas Profesionālajā vidusskolā

S

kolā, kā jau ierasts, norisinās ikdienas mācību darbs.
Paralēli notiek arī citas aktivitātes.
Barkavas Profesionālās vidusskolas audzēkņu komandas un
skolotāji piedalās 19. starptautiskajā izglītības izstādē „Skola 2013”
Ķīpsalā – gada nozīmīgākajā izglītības pasākumā.
Februārī Barkavas Profesionāla vidusskola uzņēma viesus no
Igaunijas, Itālijas un Somijas jaunā
Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci partnerības projekta
„Construction trainers – training”
1. semināra ietvaros. Semināra
tēma bija koka būvniecība /Wood
construction/. Semināra dalībnieki
bija iesaistīto skolu būvnieku programmu skolotāji, departamentu

vadītāji, būvuzņēmēji un šī sektora
apvienību pārstāvji. Visu lielo dalībnieku un ekspertu pulku sveica
skolas direktore Silvija Smeltere.
Interesantas un daudzpusīgas prezentācijas bija sagatavojuši mūsu
kolēģi no Ērgļu Profesionālās
vidusskolas (I. Spaile). Seminārā
piedalījās arī LBS Rēzeknes reģionālās kopas vadītājs A. Kuzmins no
Rēzeknes, koka izstrādājumu ražošanas ceha vadītājs A. Rozentāls
no Gulbenes, būvinženiere un LBS
Madonas kopas vadītāja S. Zepa no
Madonas, būvinženieris J. Smelters
no Jelgavas, uzņēmējs M. Laizāns
no Madonas novada un citi. Notika
audzēkņu un vietējo uzņēmēju darbu izstāde, praktiskas demonstrācijas. Noslēgumā dalībnieki „izmēģināja roku” radošās darbnīcās, kas

notika pēc ERAF 3.1.1.1. projekta
īstenošanas atjaunotajās un modernizētajās būvnieku laboratorijās.
Nākamajā dienā būvnieku mācību dalībniekiem notika tikšanās
Lazdonā, pilnsabiedrībā „A.A.&
Būvkompānijas” ar pilnvarnieku
H. Banderu, SIA ”Jēkabpils Būve”
vadītāju V. Silmanoviču.
Pavasarī liels praktiskais seminārs notiks Sāremā, uz kuru tika
uzaicināta arī Barkavas Profesionālās vidusskolas pārstāvju delegācija. Pateicamies visiem novada
uzņēmējiem, kas sniedza palīdzību
projekta sekmīgai norisei.
Janvārī mācības uzsākuši jaunās
izglītības programmas ”Komerczinības” 15 audzēkņi. 14 mēnešu
mācību laikā iegūstamā kvalifikācija – ”Tūrisma komercdarbinieks”.

Minētā programma atvērta ar ESF
atbalstu, sekmīgie audzēkņi saņem
stipendijas līdz 80 latiem mēnesī.
Jau šī gada septembrī plānots
atvērt vēl vienu ESF mācību grupu
(IP „Būvdarbi”) vidusskolu beigušajiem, piedāvājot iespējas 1,5
gados apgūt Apdares darbu tehniķa specialitāti. Ir iespējas saņemt
ESF projekta stipendiju līdz 80 Ls
mēnesī un papildus atbalstu kvalifikācijas prakses laikā līdz 50 Ls
mēnesī.
Aizvadītas vairākas sacensības
Latgales reģiona līmenī ar audzēkņu komandu sekmīgu līdzdalību
novusā, šautriņu mešanā, florbolā
u.c. sporta veidos.
Notikusi vispārējo priekšmetu
pēcpusdiena ar visu skolas mācību
grupu komandu piedalīšanos.

Sadarbībā ar ES valstu skolām
un izglītības centriem UK, Francijā, Bulgārijā, Turcijā, Čehijā,
Slovākijā Vācijā, Spānijā, Polijā,
Itālijā un Rumānijā izstrādāts un
jau iesniegts partnerības projekta
pieteikums konkursam Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammā.
Sagatavots un iesniegts prakses
projektu pieteikums Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci
mobilitātei kopā ar skolām un uzņēmumiem no Somijas (Helsinki),
Čehijas (Liberec), Austrijas (Karintija), Lietuvas (Kaunas), Igaunijas
(Kuressare) un Itālijas (Rimini).
Informāciju apkopoja
Anita Juška, Barkavas PV
projektu koordinatore
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Uzņēmējdarbība

Aizvadīts pirmais Madonas
novada uzņēmēju forums

M

adonas
novada
pašvaldībā 1. martā norisinājās pirmais Madonas novada uzņēmēju forums. Foruma mērķis bija informēt uzņēmējus par aktualitātēm
tajās valsts pārvaldes sfērās, kas
saistītas ar uzņēmējdarbību.
Tāpēc Uzņēmējdarbības atbalsta
un attīstības nodaļa uz pasākumu bija uzaicinājusi ministriju,
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras pārstāvjus, kā arī vietējos uzņēmējus, kas uzstājās kā
lektori.
Madonas
novada
domes
priekšsēdētāja vietnieks Agris
Lungevičs, atklājot forumu, pauda gandarījumu par to, ka pasākums ir labi apmeklēts un savā
uzrunā uzsvēra, ka nākamajā
plānošanas periodā pašvaldībai
par prioritāti jānosaka uzņēmējdarbības attīstība. Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības
nodaļas prezentācijā informējām
par Madonas novada ražotāju
kooperācijas veicināšanu, par
biznesa parka idejas attīstību, dažādu ar uzņēmējdarbību saistošo
regulu izmaiņu ierosināšanu,
par uzņēmējdarbības iniciatīvas
veicināšanu novadā, kā arī par
investoru piesaisti un sadarbību
ar citām, ar uzņēmējdarbības
atbalstu un attīstību saistītām
iestādēm. Vēlos uzsvērt, ka šogad
mēs ceram uz ciešāku uzņēmēju
iesaistīšanos un atsaucību nodaļas darbā, jo tas ļauj vairāk
izprast uzņēmēju vajadzības un
palīdzēt rast risinājumu problēmām, ar ko uzņēmēji saskaras
ikdienā. Pašvaldībai un uzņēmējiem ir ļoti svarīgi sadarboties,
lai kopā rastu īstos attīstības virzienus un sasniedzamos mērķus.
Sadarbojoties un kopā strādājot,
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Kopumā forumu apmeklēja 76 dalībnieki, piepildot Madonas novada pašvaldības 3. stāva konferenču zāli.
								
Santas Jaujenieces foto

mēs veicināsim straujāku novada
attīstību un izaugsmi.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrijas piedāvājums
Forumā uzstājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) Reģionālas
ekonomikas nodaļas vadītāja
Laura Anteina, kura pievērsa
uzmanību uzņēmējdarbības attīstības un atbalsta tīklam reģionos.
VARAM pārstāve uzsvēra to, ka
Madonas novada pašvaldība ir
viena no vadošajām pašvaldībām
valstī Eiropas Savienības Kohēzijas fondu apguvē, līdz 2013.
gadam saņemot 12,3% no visiem
reģionālas attīstības līdzekļiem
30,7 miljonu latu apmērā. Ministrijas pārstāve informēja par
pasākumiem, ko pašvaldībai būtu
jāveic uzņēmējdarbības atbalstam
un attīstībai, vienlaikus norādot,

ka arī šajā ziņā Madonas novads
ir spēris platu soli uz priekšu un
līdz ar Uzņēmējdarbības atbalsta
un attīstības nodaļas izveidi tiek
veikti gandrīz visi vajadzīgie pasākumi, un arī šajā jomā mēs esam
viena no vadošajām pašvaldībām
reģionā un valstī.
Runājot par finansējumu
reģionālajai attīstībai, ierēdne
uzsvēra, ka finansējums būs pieejams lielākajai daļai uzņēmējdarbības atbalstam paredzētajiem
pasākumiem, līdz ar to pašvaldībai ir aktīvi jāstrādā, lai pie
projektu konkursu izziņošanas
mums jau būtu gatavi projekti,
kuriem pieprasīt Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās
zonas fondu finansējumu.

Ekonomikas ministrija
informē par Eiropas
fondiem
Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības (ES) fondu stratēģijas departamenta Uzņēmējdarbības un inovāciju plānošanas
nodaļas vadītāja Ieva Alhasova
klātesošos iepazīstināja ar ES
fondu kopējo finansējuma sadalījumu, kā arī skaidroja, kā šis
finansējums veidojas un kā notiek
sarunas ar Eiropas Savienības
struktūrām par finansējuma sadali. Uzņēmēji uzzināja, ka, lai
arī kopējais Eiropas Savienības
budžets tiek samazināts, tomēr
plānotais kopējais Kohēzijas fonda
līdzekļu apjoms Latvijai palicis iepriekšējā līmenī, uzņēmējdarbībai
pat vērojams neliels palielinājums.

Madonas novada fonds
aicina izmantot iespējas
Fonda vadītāja Jogita Baune informēja uzņēmējus par
Madonas novada fonda plānoto
LEADER programmas projektu
iesniegšanas astoto kārtu, aicinot uzņēmējus aktīvi apgūt šos
līdzekļus. Un tas ir ļoti svarīgi,
jo LEADER ir paredzēts tieši
vietējām iniciatīvu grupām, un
tas ir reāls atbalsts vietējiem
uzņēmējiem, un tā kā nākamajā
plānošanas periodā šāda veida
aktivitātēm paredzēti vēl lielāki
līdzekļi, tad ir ļoti svarīgi apgūt
esošo finansējumu. Tāpēc aicinām
uzņēmējus iesaistīties LEADER
programmā. Informācija par
programmu atrodama gan nova-

da mājas lapā www.madona.lv,
gan Madonas novada fondā, kas
atrodas pašvaldības ēkas 2. stāvā.

Programmas, kas vēl
pieejamas
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) vecākā
klientu apkalpošanas speciāliste
Eva Surgofte stāstīja uzņēmējiem
par LIAA aktuālajām programmām 2013. gadā. Jāsecina gan,
ka 2013. gadā ir palicis diezgan
maz programmu, kurās ir aktuāla
projektu iesniegšana, tomēr vēl
var iesaistīties – tie ir gan biznesa
inkubatori, gan apmācību un ārējo tirgus apgūšanas programmas.

Diskutēja interešu grupās
Pēc prezentācijām sekoja
diskusiju daļa, kurā uzņēmēji,
sadaloties trīs grupās, diskutēja
par sev interesējošajiem jautājumiem. Lielāko daļu interesēja
tieši
Zemkopības
ministrijas
diskusiju grupa, kur tika rastas
atbildes uz jautājumiem par
tiešmaksājumu apmēru un dažādiem birokrātiskiem šķēršļiem,
kas saistīti ar tiešmaksājumu
saņemšanu. Zemkopības ministrijas Tirgus un tiešo maksājumu
departamenta pārstāves Elīnas
Dimantas sniegtā informācija
par tiešmaksājumiem, domājams,
bija saistoša zemniekiem, kas bija
ieradušies kuplā skaitā. Savukārt
pašvaldības grupā, kurā piedalījās arī Uzņēmējdarbības atbalsta
un attīstības nodaļa un domes
priekšsēdētāja vietnieks, VARAM
un uzņēmēji sprieda par attīstības
programmu, par uzņēmēju ikdienas problēmām un pašvaldības
atbalstu to risināšanā, sociālo
uzņēmējdarbību un biznesa parka attīstību. Grupā, kuru vadīja
ministrijas un Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūras pārstāvji,
tika runāts par LIAA atbalsta
programmām, Ekonomikas ministrijas darbu un ES fondu apgūšanu. Rezumējot grupu darbu,
diskusiju vadītāji prezentēja pārējiem foruma dalībniekiem to, kas
tika runāts grupās.

Secinājumi
Forumā spilgti izskanēja arī
uzņēmēju viedoklis. Ar pārliecinošu un argumentētu prezentāciju savu pieredzi uzņēmējdarbībā
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izklāstīja „Kokapstrādes grupas”
direktore Agita Kalniņa, uzsverot
problēmas un piedāvājot iespējamos risinājumus Eiropas Savienības fondu apguvē. Uzņēmēja
uzsvēra to, ka informācijas par
uzņēmējdarbībai
pieejamajiem
ES fondu līdzekļiem ir ļoti daudz,
tomēr tā netiek strukturēta un
ir grūti atrodama. Šī foruma dalībniekiem bija vērtīga pieredzes
apmaiņa no praktiskā viedokļa,
tas arī ļāva atbraukušajiem ministriju pārstāvjiem ielūkoties
reālā uzņēmēju pieredzē ES fondu apguvē un, cerams, veicinās
arī kādas pozitīvas izmaiņas.
Pēc foruma saņēmu atsauksmes par notikušo pasākumu no
uzņēmējiem, kas bija ieradušies.
Uzņēmēji pozitīvi vērtēja iespēju
uzzināt jaunumus no ministrijām
un citām iestādēm, bet tajā pašā
laikā atzīmēja, ka turpmāk noderīgāk būtu rīkot pasākumu par
specifiskākām tēmām, paredzot
to konkrētai auditorijai, piemēram, kokapstrādātājiem, zemniekiem vai pakalpojumu sniedzējiem, jo šajā forumā apskatīto
tēmu spektrs bija visai plašs un
informācijas daudzums milzīgs.
Uzskatu, ka katram uzņēmējam ir jāinteresējas par to,
kas notiek pašvaldībā un valsts
pārvaldē, lai zinātu aktualitātes,
un, pats svarīgākais, lai spētu
izmantot visas iespējas, kuras
atbalstam un attīstībai piedāvā
publiskais sektors – ministrijas,
pašvaldības, ES fondu administrējošās institūcijas. Mūsdienās
informācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem un ieročiem
konkurētspējai, tāpēc svarīgi, lai
pašvaldība palīdzētu uzņēmējiem
tikt pie šīs informācijas. Tajā
pašā laikā varu teikt, ka arī uzņēmējiem jābūt vēlmei attīstīties
un izglītoties. Un šajā ziņā mēs
atpaliekam no galvaspilsētas,
kur „semināru kultūra” ir ļoti
populāra un neviens nav jāpierunā nākt pēc uzņēmējdarbībai
aktuālās informācijas. Šajā jomā
arī mūsu nodaļai jādara vairāk,
lai veicinātu informācijas apriti
starp pašvaldību un uzņēmējiem.
Kopumā domāju, ka uzņēmēji pasākumā ieguva sev vērtīgu
informāciju par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, valsts ierēdņi iepazinās ar reālo situāciju
novados, lai pēc tam, izstrādājot
jaunas regulas un noteikumus,
būtu kompetentāki spriest par
uzņēmēju problēmām. Uzskatu,
ka šādus pasākums nepieciešams
rīkot regulāri, tāpēc nākamo šāda
veida pasākumu, ņemot vērā atsauksmes un ieteikumus, rīkosim
rudenī un ceram, ka pasākums
būs vēl vairāk apmeklēts.
Uzņēmējdarbības atbalsta un
attīstības nodaļa pateicas visiem
lektoriem, īpaši Agitai Kalniņai,
kura bija gatava dalīties savā
pieredzē, un uzņēmējiem, kas ir
aktīvi un iesaistās mūsu organizētos pasākumos.
Cerot uz veiksmīgu sadarbību,
Romāns Hačatrjans
Uzņēmējdarbības atbalsta un
attīstības nodaļas vadītājs

Aktivitātes
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VARAM apliecina Madonas novada sasniegumus

Š

obrīd Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
speciālisti strādā pie 36
aktīviem Eiropas fondu projektiem, proti, pie tiem projektiem,
kas pašlaik reāli norisinās ar
ES līdzfinansējumu, neskaitot
ūdenssaimniecības
projektus.
Jauni vai rekonstruēti objekti ir
katrā pagasta teritorijā, kā arī
Madonas pilsētā. Prieks, ka novada domes uzstādījums attīstīt
visu novada teritoriju vienmērīgi
īstenojas, un šur tur dzirdētais
uzskats, ka attīstība notiek tikai
centrā, ir izplatījies mīts. Šajā
numurā publicējam kopsavilkumu par līdz šim īstenotajiem
projektiem Madonas novadā, uz
ko mani pamudināja uzņēmēju
forumā dzirdētā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) pārstāves
prezentācija, kura atspoguļoja
ministrijas apkopotos datus
valsts mērogā.

Kā izskatāmies Latvijas
mērogā?
Līdz 2013. gadam Madonas
novads bija lielākais Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējs, piesaistot 30,7 milj. latu
jeb 12,3% no kopējā finansējuma
apmēra valstī, kas izmaksāts reģionālas nozīmes attīstības centriem, ja šajā ciparā neskaitām
ūdenssaimniecības aktivitātes,
līdz 2013. gadam Madonas novads piesaistījis 17,8 milj. latu
jeb 11% no kopējā finansējuma
apmēra, tostarp novadā īstenots
viens no lielākajiem projektu
skaitiem – 63 (vairāk projektus
īstenojis tikai Ogres novads
– 75 par 26,1 milj. latu). Pēc
ministrijas aplēsēm ES fondu
ieguldījums uz vienu iedzīvotāju
Madonas novadā ir vislielākais –
novads saņēmis 1 137,7 latus uz
vienu iedzīvotāju, bet, neskaitot
ūdenssaimniecības aktivitātes,
ES fondu ieguldījums Madonas
novadā ir 658 lati uz vienu iedzīvotāju.
Uz š.g. 28. janvāri ES fondu
projektu skaits, kuru īstenotājiem izmaksāts finansējums – 37
(no tiem 15 projekti pabeigti, 22
projekti tiek īstenoti) projekti.
Lielāko finansējumu Madonas
novads piesaistījis aktivitātē
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās
ar cilvēku ekvivalentu lielāku
par 2000” projektam “Madonas

Eiropas Savienības fondu (ERAF, ESF, KF) ieguldījumi
Madonas novadā

ES fondu aktivitāšu ar reģionāla un vietēja līmeņa ietekmi ieguldījumi reģionālas nozīmes attīstības centros, milj. latu (līdz 2013. gadam)
un bez ūdenssaimniecības aktivitātēm (3.4.1.1. un 3.5.1.1.)

Pagasts/pilsēta

ūdenssaimniecības attīstības II
kārta”, kur izmaksāts 9,4 milj.
latu. Turklāt īstenoti vēl 2 projekti, kuros izmaksātais finansējums ir lielāks par 1 milj. latu
(prioritātē “Policentriska attīstība”) – projektam “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija” – 1,4
milj. latu un projektam “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija
II kārta” – 2,3 milj. latu.

Sadalījums
pa projektiem novada
mērogā
Laika posmā no 2009. līdz
2012. gadam galvenie investīciju virzieni pagastos ir bijuši
energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi novada izglītības un
pašvaldības iestādēs, kultūras un
tautas namu rekonstrukcija un
labiekārtošana, ūdenssaimniecības attīstība, bērnu un jauniešu
centru izveide, labiekārtošana un
atkritumu izgāztuvju rekultivācija. Savukārt galvenās investīcijas
Madonas pilsētā – projekti, kas
bija „iezīmēti” jau pirms novada
izveides – pilsētas ielu un tranzītielu rekonstrukcija, pirmsskolas
izglītības iestāžu „Saulīte” un
„Priedīte” rekonstrukcija, energoefektivitātes pasākumi izglītības iestādēs un pašvaldības ēkās,
kartinga trases izbūve.
No īstenotajiem projektiem
lielākie pagastos:

spēkā esošos novada dokumentus,
augstāk stāvošos dokumentus un
normatīvos aktus. Dokumentu
izstrādes laikā būtiski mainījusies
attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes nosacījumi.
Procesa gaitā ir iesaistīta arī
sabiedrība – ir notikušas vairākas
publiskās apspriešanas sapulces
gan dokumentu izstrādes sākumposmā, gan to izstrādes laikā. Lai
sekmētu efektīvu, atklātu, savlaicīgu un atbildīgu sabiedrības
līdzdalību pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas procesā,
Madonas novada dome nodrošināja sabiedrības līdzdalību Madonas novada teritorijas attīstības
plānošanas dokumentu un Vides
pārskatu izstrādē, organizējot

Arona

390,352.31

Barkava

216,701.92

Bērzaune

567,712.23

Dzelzava

720,524.81

Kalsnava

251,262.45

Lazdona

956,999.40

Liezēre

295,749.26

Ļaudona

861,526.16

Mārciena

167,862.65

Mētriena

301,855.37

Ošupe

433,444.54

Prauliena

701,075.58

Sarkaņi

346,871.56

Vestiena

200,650.16

Madona

6,448,314.92

KOPĀ:

12,860,903.32

Tabulā – Attīstības nodaļas dati

Arona – energoefektivitātes
uzlabošana Kusas pamatskolā
un PII „Sprīdītis”, Lauteres kultūras nama rekonstrukcija;
Barkava – energoefektivitātes uzlabošana pagasta pārvaldes
ēkā un kultūras namā, kultūras
un sporta infrastruktūras attīstība, izgāztuves „Dubītes” rekultiviācija;
Bērzaune – energoefektivitātes uzlabošana pamatskolā,
bibliotēkā, pagasta pārvaldes
ēkā, siltumapgādes rekonstrukcija Sauleskalnā, gājēju un veloceliņa izbūve Bērzaunē;
Dzelzava – Dzelzavas aprūpes centra rekonstrukcija,
infrastruktūras un mācību vides
uzlabošana speciālajā internātvidusskolā, gājēju ietvju un stadiona rekonstrukcija;
Kalsnava – energoefektivitātes uzlabošana saieta namā un
jauniešu centrā Jaunkalsnavā,
izgāztuves „Siliņi” rekonstrukcija, Strauta ielas rekonstrukcija
Jaunkalsnavā;
Lazdona – sporta bāzes
„Smeceres sils” infrastruktūras
uzlabošana, energoefektivitātes
uzlabošana PII un pagasta pārvaldes ēkā, Dārza ielas rekonstrukcija u.c.;
Liezēre – Liezēres kultūras
nama rekonstrukcija, pamatskolas energoefektivitātes uzlabošana, izgāztuves „Vāleni” rekon-

strukcija;
Ļaudona – ūdenssaimniecības attīstība, energoefektivitātes
uzlabošana Ļaudonas pansionātā, PII un pārvaldes ēkā, u.c.
projekti;
Mārciena – Mārcienas PII
un pagasta pārvaldes ēkas energoefektivitātes uzlabošana;
Mētriena – gājēju celiņa ar
apgaismojumu izbūve, Mētrienas sporta zāles rekonstrukcija,
energoefektivitātes uzlabošana
Mētrienas pamatskolā;
Ošupe – energoefektivitātes
uzlabošana Degumnieku pamatskolā, Degumnieku pamatskolas stadiona futbola laukuma
rekonstrukcija, aktīvās atpūtas
centra ar baseinu izveide;
Prauliena – Saikavas tautas
nama rekonstrukcija, ūdenssaimniecības attīstība;
Sarkaņi – energoefektivitātes uzlabošana Sarkaņu pagasta
internātā-bibliotēkā, pamatskolas 1. un 2. korpusā, pagasta pārvaldes ēkā, Kalnagravas tautas
nama rekonstrukcija;
Vestiena – Vestienas centra
ielu asfaltēšana un stāvlaukuma
izbūve.
Kā redzam, attīstības projekti
tikuši un joprojām tiek īstenoti
visos pagastos, ne tikai pilsētā.

visas līdz šim rīkotās 46 sabiedriskās apspriešanas. Rakstiskus
priekšlikumus un atsauksmes par
izstrādātajiem Madonas novada
teritorijas attīstības plānošanas
dokumentiem un Vides pārskata
projektu līdz 25. februārim varēja
iesniegt Madonas novada domē
vai pagastu pārvaldēs, vai sūtot
e-pastu. Rezultātā uz šo dienu
publiski apspriestas ir attīstības
plānošanas dokumentu pirmās
redakcijas.
Lai gan sapulces ir tikušas
apmeklētas diezgan vāji, tomēr
iedzīvotāju aktivitāte atsevišķu
jautājumu apspriešanā ir bijusi
ļoti aktīva. Visplašāk iedzīvotāji
apmeklēja Aronas pagastā 8. janvārī un Madonas pilsētā 7. febru-

Atjauno
kultūras namu
Jaunkalsnavā

Investīcijas
uz 12.12.12., LVL

Diagrammā – VARAM dati

Madonas novada attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes ietvaros notikušas 46 sanāksmes
Kā zināms, līdz 2012. gada nogalei SIA „Zemes dati” sadarbībā
ar Madonas novada pašvaldības
speciālistiem sagatavoja Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas 2013. – 2038. gadam,
Attīstības programmas 2013. –
2020. gadam, Teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam pirmās
redakcijas, kā arī šo dokumentu
Vides pārskatu projektus. Šie dokumenti tiek izstrādāti Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 “Madonas novada
pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Uz šo brīdi SIA „Zemes dati” ir
izvērtējuši esošo situāciju novadā,

Ārvalstu finanšu palīdzības un
ES fondu projektu finansējums
Madonas novadā, ko ievieš
Madonas novada pašvaldība
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Materiālu apkopoja
Dzintra Stradiņa, sabiedrisko
attiecību speciāliste

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu ir uzsākusi
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) Lauku attīstības
programmas 2007. – 2013.
gadam pasākuma „Lauku
ekonomikas
dažādošana un dzīves kvalitātes
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta
„Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8,
Jaunkalsnavā, Kalsnavas
pagastā, Madonas novadā”, ident. Nr. 12-05-LL15L413201-000004 īstenošanu.
Projekta mērķis – Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciema kultūras nama
rekonstrukcija, kas nodrošinātu kultūras nama darbību
un pieejamību visiem Kalsnavas pagasta iedzīvotājiem.
Projekta ietvaros paredzēts veikt kultūras nama
iekšējo telpu rekonstrukciju
– veicot vispārceltnieciskos
darbus, elektroinstalācijas
izbūvi, UAS (ugunsgrēka
atklāšanas un trauksmes
iekārtas) izbūvi, apkures,
siltumtīklu
rekonstrukciju, ventilācijas sistēmas
sakārtošanu,
ūdensvada
un kanalizācijas sistēmas
rekonstrukciju.
Projekta
ietvaros paredzēts iegādāties
arī aprīkojumu – aizkarus,
virtuves leti, jaunus drēbju
pakaramos, garderobes leti.
Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA „LC Būve”, autoruzraudzību nodrošina SIA
„B&L projekti” un būvuzraudzību Skaidrīte Zepa.
Sagatavoja Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
ārī organizētās sanāksmes.
Madonas novada teritorijas
plānojuma izstrādei saņemts ap
500 priekšlikumu. Lielākā daļa
izteikto priekšlikumu ir par zemes gabalu atļauto izmantošanu Aronas pagastā mazdārziņu
teritorijās, nosakot tām izmantošanu, kas paredz mazdārziņu
jeb lauksaimniecisku izmantošanu. Ņemot vērā iedzīvotāju
vairuma viedokli, pēc iesniegumu
apkopošanas,
iespējams,
šīm
teritorijām saglabāsies esošais
zemes izmantošanas veids.

Priekšlikumu izvērtēšana
Visi sabiedriskās apspriešanas laikā izteiktie priekšlikumi,
tai skaitā par mazdārziņiem, tiks

vērtēti Madonas novada pašvaldības organizētajā vadības grupas
sanāksmē, piedaloties SIA „Zemes
dati” un Madonas novada pašvaldības speciālistiem. Iepazīstoties
ar apkopotajiem rezultātiem un
vadības grupas komentāriem,
Madonas novada dome lems par
tālāko Madonas novada teritorijas
attīstības plānošanas dokumentu
virzību.
Ņemot vērā iedzīvotāju aktivitāti Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2025. gadiem
izstrādē, SIA „Zemes dati” sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību organizē tikšanos ar
iedzīvotājiem 19. martā plkst.
18.00 Madonas pilsētas Kultūras namā Lielajā zālē.
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Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada marts

Iesaisties!

Aicina uzsākt uzņēmējdarbību Liezēres
pagastā topošajā „Hercogiste Eko” projektā
Latvijas Reģionu
Televīzija ”Re:TV”
paplašina apraidi
No 28. februāra Latvijas Reģionu
Televīzija „Re:TV” paplašina
apraidi un turpmāk būs redzama
arī Lattelecom Virszemes
televīzijas ekonomiskajā pakā,
kas redzama visā Latvijā. Tāpat
ir paplašināts arī “Re:TV” satura
piedāvājums, nu jau apvienojot
14 Latvijas reģionālās un lokālās
televīzijas un to ikdienā veidotās
ziņas un raidījumus no visiem
Latvijas reģioniem.
Līdz šim “Re:TV” kanālu varēja skatīties Lattelecom Interaktīvās televīzijas abonenti. „Nepilna gada laikā pieprasījums pēc
reģionālā satura ir audzis gan no
skatītāju, gan televīzijas programmu izplatītāju puses. Līdz
ar to kopīgi atradām iespējas
iekļaut “Re:TV” programmu arī
Lattelecom Virszemes TV tīklā,
tādējādi paplašinot kanāla apraidi un iespējas vēl vairāk skatītājiem vērot Latvijas produktu,”
“Re:TV” direktore Aiva Logina.
„Lattelecom televīzijas prioritāte vienmēr ir bijusi kvalitatīva
satura piedāvājums skatītājiem,
īpaši atbalstot nacionālā satura
pieejamību plašākam skatītāju
lokam. Kā pirmie bija sportacentrs.com, radio 101 un pērn
arī unikāls reģionālais projekts
“Re:TV”. Tas sevi ir pierādījis kā
nozīmīga reģionālā satura platforma, kas turpmāk būs pieejama arī Lattelecom Virszemes TV
skatītājiem,” skaidro Inga Alika,
Lattelecom Televīzijas biznesa
daļas vadītāja.
“Re:TV” saturu veido visu
Latvijas reģionālo un lokālo televīziju ikdienā veidotie video materiāli – novadu ziņas, tematiskie
raidījumi, dokumentālās filmas,
kā arī regulāra informācijas apmaiņa par latviešu aktivitātēm
ārpus Latvijas, sadarbojoties ar
latviešu portālu Lielbritānijā
www.anglobalticnews.co.uk, un
citu neatkarīgo producentu veidotajiem raidījumiem speciāli
“Re:TV”. Tāpat “Re:TV” piedāvā skatītājiem informatīvus un
izklaidējošus raidījumus, un jau
rudenī ēterā plānots jauns muzikāls talantu šovs.
“Re:TV” pārraidi uzsāka
2012. gada 20. jūnijā Lattelecom
Interaktīvajā televīzijā, apvienojoties 12 Latvijas reģionālajām
un vietējām televīzijām.
Aiva Logina,
„Re:TV” direktore
Līga Bite,
Lattelecom pārstāve

Lai veicinātu pirmo uzņēmumu
izveidi Eko Projekta ietvaros,
Hercogiste Eko Projekts, kas
pakāpeniski tiek īstenots Liezēres
pagastā, uzsāk iniciatīvu –
biznesa projektu finansēšanas
konkursu.

Kāda ir šī konkursa
būtība?
Ļoti vienkārši – ja Tev ir biznesa ideja, bet vajadzīga nauda
uzņēmuma darbības uzsākšanai,
piesakies, un Hercogiste nodrošinās finansējumu un zemi projekta īstenošanai, tādējādi atbalstot
labu projektu īstenošanu, un kopīgi veidojot eko pilsētu. Turklāt
biznesa idejas var būt visdažādākās!

Ko var iegūt piesakot savu
biznesa ideju?
Hercogiste Eko Projekts nodrošinās līdz 20 000 latu mikro
finansējumu biznesa projektam,
un piešķirs zemi lietošanā projekta īstenošanai. Būtiski, ka
finansējums izraudzītajiem biznesa projektiem tiks piešķirts bez
nodrošinājuma.

Kādi ir nosacījumi?
Lai iegūtu finansējumu, projekta realizācijai ir jānotiek Hercogistei piederošajā teritorijā.
Tāpat projektam ir jābūt ilgtspē-

Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Dzintra Stradiņa.

Par Hercogiste Eko
Projektu:
Projekts ir uzsākts ar rūpīgu
izpēti. Strādājot kopā ar vietējiem
un ārzemju ekspertiem, ir izstrādāti vairāki attīstības scenāriji
tieši šai vietai.
Projekta centrā mēs redzam
ilgtspējīgu uzņēmumu izveidi un
darbību, kā arī izglītību un tūrismu.
Visos posmos cenšamies maksimāli iesaistīt vietējos cilvēkus,
uzņēmumus, sadarboties ar tuvākiem un tālākiem kaimiņiem.
Paralēli biznesa projektu atbalsta konkursam turpinām darbu, plānojot pirmos objektus Eko
projektā.

Informācija un nosacījumi
par biznesa projektu
finansēšanu
Piedāvājuma mērķis ir atrast
un iesaistīt cilvēkus un uzņēmu-

mus, kuriem ir vīzija un gatavība
uzsākt savu biznesu vai projektu,
bet kuriem trūkst naudas tā īstenošanai.
Hercogiste Eko projekts publicē sludinājumu, nodrošina informācijas apmaiņu un organizē
finansējuma piesaisti.
Finansējums var tikt piesaistīts vairākiem projektiem.
Tajā pat laikā Hercogiste Eko
Projekts patur tiesības neizvirzīt
finansējuma piesaistei nevienu no
iesniegtajiem projektiem.
1. Pieteikšanas kārtība:
1.1. Biznesa plānā atspoguļojiet pēc iespējas konkrētu un
precīzu informāciju ar skaidru
biznesa ideju;
1.2. Papildus biznesa plānam,
lūdzu sūtiet arī citu paskaidrojošo
informāciju, kuru Jūs uzskatāt
par būtisku (e-pasts: info@hercogiste.eu);
1.3. Lūdzu norādiet savu
kontaktinformāciju – tālruni un
e-pasta adresi.
2. Vērtēšanas kārtība:
1.1. Hercogiste Eko Projekts
izvērtēs visus saņemtos projektus;
1.2. Ja būs nepieciešama papildus informācija par iesniegto biznesa plānu, sazināsimies ar jums
pa norādīto e-pastu vai tālruni;
1.3. Biznesa plānu izvērtēšanai var tikt piesaistīti Hercogiste
Eko Projekts sadarbības partneri
– dažādu nozaru eksperti;
1.4. Ja iesniegtais biznesa
plāns tiek vērtēts kā interesants,
dzīvotspējīgs un ietilpst Hercogiste Eko Projekts kopējā attīstības
vīzijā, uzaicināsim Jūs uz tikšanos.
1.5. Hercogiste Eko Projekts
var pārtraukt biznesa plāna tālā-

ku izvērtēšanu un virzību, nepaziņojot par izvērtēšanas pārtraukšanas iemesliem.
1.6. Par iesniegto biznesa
plānu izvērtēšanas rezultātiem
centīsimies paziņot katram pretendentam. Ja pēc biznesa plāna
iesniegšanas, ilgstoši netiek saņemta atbilde, ir uzskatāms, ka
konkrētais biznesa plāns nav ticis
izvēlēts vai ir nolemts pārtraukt
tā tālāko virzību.
3. Finansējuma piesaistīšana
un zemes piešķiršana:
1.1 Pēc biznesa plāna izvērtēšanas pabeigšanas Hercogiste Eko
Projekts var izteikt Jums konkrētu finansējuma piedāvājumu no
mūsu sadarbības partneriem;
1.2. Finansēšana notiek, biznesa plāna iesniedzējam slēdzot
līgumu (aizdevuma līgumu) ar
kādu no mūsu sadarbības partneriem. Konkrētie aizdevuma
līguma noteikumi ir atkarīgi no
vairākiem apstākļiem (piemēram,
nepieciešamā finansējuma apjoma
un citiem faktoriem) un tiek noteikti individuāli katrā konkrētajā
gadījumā;
1.3. Zeme biznesa projektu
īstenošanai tiks piešķirta ilgtermiņa nomā, uz izdevīgiem nosacījumiem, atkarībā no iesniegtā
biznesa projekta specifikas un
vajadzībām.
Hercogiste Eko Projekts patur
tiesības jebkurā laikā pārtraukt
biznesa plānu pieņemšanu un izvērtēšanu, paziņojot par to www.
hercogiste.lv mājas lapā.
Visa aktuālā informācija
Hercogiste Eko Projekts
mājaslapā: www.hercogiste.lv

Madonas bibliotēkai – 90:
vēstures krustpunkti
1.

lpp.

Jaunie laiki

2013. gada marts

jīgam un nākotnē pelnīt spējīgam.
Iesniegtos Biznesa plānus vērtēs
Hercogiste Eko Projekts pārstāvji
un sadarbības partneri, labāko
projektu autorus aicināsim uz
tikšanos.
Biznesa plāns kopā ar finanšu
prognozēm jāiesniedz elektroniskā formātā uz 3–10 lappusēm, sūtot uz e-pastu: info@hercogiste.eu.
Detalizētāki nosacījumi par
biznesa projektu finansēšanu:
www.hercogiste.lv/biznesa-idejas.
Hercogiste Eko Projekts cer,
ka tuvākās apkaimes un novada
iedzīvotāji būs aktīvi un pieteiksies ar savām idejām! Uzņēmums
ir gatavs nodrošināt finansējumu
ne tikai vienam, bet vairākiem
projektiem.

1990. gadā sākas bibliotēku
decentralizācijas process. Gadu
vēlāk notiek grāmatu fondu nodošana rajona pilsētu un pagastu
pašvaldībām. 1994. gadā Madonas
bērnu bibliotēka kļūst par Madonas rajona bibliotēkas nodaļu.
1998. gadā bibliotēkā tiek
uzsākts darbs pie Madonas bibliotēkas elektroniskā kataloga
izveides bibliotēku informācijas

sistēmā „Alise”.
1999. gada 14. decembrī bibliotēka apmeklētājiem piedāvā
pirmo sabiedrisko interneta pieejas punktu Madonas rajonā.

Pašiem sava gaismas pils
2001. gadā tiek pieņemts Madonas rajona padomes lēmums „Par
ēkas Skolas ielā Nr. 12, Madonā
turpmāko izmantošanu”, paredzot
kreisajā spārnā 756 m2 bibliotēkai, un 2003. gada 22. decembrī
bibliotēka pārceļas uz jaunām, rekonstruētām telpām Skolas ielā 12,

pašvaldības īpašumu. Bibliotēkas
un muzeja telpas atklāj Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
2004. gadā Madonas bibliotēka sāk veidot Madonas reģiona
elektronisko kopkatalogu. 2005.
gadā bibliotēka tiek akreditēta un
iegūst reģiona bibliotēkas statusu.
2007. gadā uzsākta automatizēta grāmatu izsniegšana, saņemšana bibliotēku informācijas
sistēmā „Alise”.
2009. gada 1. septembrī Madonas rajona padome Madonas

rajona bibliotēku nodod Madonas
novada domei, tiek mainīts bibliotēkas nosaukums, kopš 2009.
gada 1. septembra – Madonas
novada bibliotēka.
Esiet laipni gaidīti Skolas ielā
12 Madonas novada bibliotēkā,
kur Jūs gaidīs laipni un atsaucīgi
profesionāļi, lai palīdzētu atrast
nepieciešamo informāciju, tieši
Jums domāto grāmatu.
Imelda Saulīte,
Madonas novada bibliotēkas
direktore

