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Aronas, Barkavas, Bērzaunes, 
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Vestienas pagastu un  
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Kārlis Dumbrājs ir mū-
su valsts vienaudzis, dzimis 
1918. gada 10. decembrī Val-
mierā, bet mūža lielāko da-
ļu – kopš 1958. gada – nodzī-
vojis Madonā. Saņemot augsto 
apbalvojumu, K. Dumbrājs ne-
slēpa dziļo aizkustinājumu un 
pateicību par sava piepildī-
tā un bagātā mūža novērtēju-
mu. Ne katram ir bijis lemts 
ar savu klātbūtni un tiešo ie-
guldījumu piedalīties svarīgā-
kajos mūsu valsts vēstures pa-
griezienos, notikumos – jau 
paralēli mācībām Rīgas pilsē-
tas vakara tehnikumā, Kārlis 
Dumbrājs strādājis Telefonu 
iestādē, pēc tam Rīgas pilsētas 
Elektrības uzņēmumā, bet, uz-
zinot par pirmās brīvvalsts va-
renākās būves – Ķeguma HES 
celtniecības uzsākšanu, Kār-
lis Dumbrājs pieteicās darbam 
Ķeguma spēkstacijas būvnie-
cībā, kur viņa pienākumos ie-
tilpa divu Ķeguma spēkstaci-
jas ģeneratoru montāža. 2012. 
gadā ir uzņemta filma „Kā ta-
pa Ķeguma spēkstacija – Kārļa 
Dumbrāja atmiņas”. 

Kārlis Dumbrājs ir tās pa-
audzes latvietis, kam nā-
cies dienēt triju varu armijās 
– 1940. gada februārī Kārlis 
Dumbrājs ticis iesaukts Latvi-
jas armijā, bet jau pēc četriem 
mēnešiem, kad Latvijā ienācis 
krievu karaspēks, Kārlis Dum-
brājs pārcelts Sarkanās armi-
jas rindās, taču jau tā paša ga-
da decembrī viņu iesauca vācu 
armijā, Latviešu leģiona 19. di-
vīzijā, kur nācās karot Kurze-
mes katlā. 

Kārlis Dumbrājs vienmēr 
aktīvi iekļāvies kultūras un sa-
biedriskajā dzīvē. Ilgi gadi no-
dejoti Madonas vecākās paau-
dzes deju kolektīvā “Atvasara” 
un senioru jauktajā korī “Man-
tojums”. Neraugoties uz to, ka 
2008. gada Dziesmu un deju 
svētkos Kārlis Dumbrājs bija 
vecākais svētku dalībnieks, gā-

jienā viņam tika uzticēta kora ka-
roga nešana.

Kārlis Dumbrājs paša rokām 
radījis vienu no skaistākajām mā-
jām Madonā, kas savulaik novērtē-
ta ar pašvaldības sakoptākās mājas 
titulu, bet prasme gatavot lielisku 
mājas vīnu nu ir kļuvusi par pa-
matu ģimenes uzņēmuma “Do-
mu pietura” izveidei, kur kopā ar 
meitu Astru un mazmeitu Ilzi top 
daudzu šķirņu mājas vīni. “Domu 
pieturas” slava jau sniedzas tālu 
ārpus Madonas robežām – produk-

ciju iecienījuši gan daudzie tūris-
ti, gan pašvaldības viesi no Latvi-
jas un ārvalstīm. Kārlis Dumbrājs 
neslēpj, ka viena no labas veselības 
un ilga mūža atslēgām ir aktīvs 
dzīvesveids un veselīgs sarkanvī-
na mēriņš, bet prieku un lepnumu 
sagādā abas meitas, četri mazbērni 
un pieci mazmazbērni. 

Kārlis Dumbrājs nu papildina 
to madoniešu pulku, kas saņēmuši 
valsts augstāko apbalvojumu.

Dz. StraDiņa

Par tēvuzemes 
mīlestību...

Ne katram ir bijis lemts ar savu 
klātbūtni un tiešo ieguldījumu 
piedalīties svarīgākajos mūsu 
valsts vēstures pagriezienos, 
notikumos.

ar īpašu emocionālu 
pacēlumu šis pavasaris 
ir aizvadīts madonieša 
Kārļa Dumbrāja ģimenē.  
Par nopelniem  
Latvijas valsts labā  
14. aprīlī Ordeņu 
kapituls sirmajam vīram 
nolēma piešķirt  
triju zvaigžņu ordeņa  
V šķiru.

Cienījamie  
madonieši,  

novada iedzīvotāji,  
pilsētas viesi!

Lai ikdienā raugāmies pozitīvām acīm un sajūtām, kas 
ļauj izjust gandarījumu par labi paveiktu darbu un rosina 
turpmākas radošas domas, kā paveikt vēl labāk un atbalstīt 
vienam otru jaunu mērķu un ieceru sasniegšanā! Ja diskutē-
jam un strīdamies, tad lai nākam ar jaunu ideju, kā uzlabot, 
nevis noliegt – tikai sadarbojoties iespējams virzīties tālāk.

Pilsētas svētku reizē novēlu labu veselību, pozitīvu emo-
cionālu stabilitāti, kad katrs jūtas apmierināts par to, ko da-
ra. Lai mūsu pamatvērtībai – ģimenēm – kopābūšanas prieks 
būtu pirmajā vietā!

Lai mūsos mājo lepnums par 88. gadadienas gaviļnieci 
Madonu un Madonas novadu tā piektajā dzimšanas dienā! 

Daudz laimes Madonas dzimšanas dienā! 

       andrejs Ceļapīters,
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Liels prieks par iedzīvotājiem, kuri kopj savus īpašumus 
un padara mūsu pilsētu skaistāku. Turēsim godā savu pilsētu 
sakoptu, tīru un skaistu! 

Vēlos, lai iedzīvotāju sadarbība ar pārvaldi būtu pozitīva.
Priecīgu Madonas pilsētas 88. jubileju!

Guntis Ķeveris, 
Madonas pilsētas pārvaldnieks
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Ošupes pagastā

Piešķir dzīvoklim 
Skolas ielā 11, dzī-
voklis Nr. 7, De-

gumnieki, Ošupes pagasts, 
Madonas novads, sociālā dzī-
vokļa statusu. Dzīvokļa re-
monta izmaksām izmantot 
Ošupes pagasta pārvaldes ne-
sadalītos budžeta līdzekļus.

Barkavas pagastā

Piekrīt sniegt galvoju-
mu SIA „Barkavas KPS”, ku-
ra 100% kapitāla daļu pie-
der pašvaldībai, kredītlīnijas 
EUR 38000,00 atvēršanai AS 
SEB bankā kurināmā iegādei 
2014./2015. gada apkures se-
zonai. Kredīta atmaksu ga-
rantēt ar pašvaldības budžetu.

Sports

Piešķir finansējumu EUR 
7000 no budžeta nesadalīta-
jiem līdzekļiem kartinga tra-
ses sezonas uzsākšanai.

Pieņem Madonas novada 
pašvaldības noteikumus Nr. 2 
“Par Madonas novada pašval-
dības sporta finansiālo atbal-
stu un naudas balvām”. No-
teikumi stājas spēkā no 2014. 
gada 23. aprīļa.

Papildina un veic grozīju-
mus Madonas novada pašval-
dības domes lēmumā Nr.230 
“Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas no-

vada pašvaldības domes iz-
vietotajās iestādēs Madonas 
pilsētā”, apstiprināt Madonas 
kartinga trases izmantošanas 
cenrādi:

Nr.
p.k.

Disciplīna Maksa par 
pakalpojumu 

(papildus 
aprēķinot PVN)

1. Sporta 
kartingi 
(treniņš)

EUR 18,18
viena treniņa 

diena pie 
iebraukšanas

trases teritorijā

2. Moto šoseja 
(treniņš)

EUR 18,18
viena treniņa 

diena pie 
iebraukšanas

trases teritorijā

3. Supermoto 
(treniņš)

EUR 18,18
viena treniņa 

diena pie 
iebraukšanas

trases teritorijā

4. Visas trases 
īre

(neatkarīgi 
no sporta 

veida)

EUR/1h 
74,38

(no plkst. 10.00 
līdz 20.00)

5. Sporta 
velosipēdi

(izņemot 
sacīkstes)

6. Kartingu/
Supermoto/

Moto
šosejas 

sacensības

EUR 512,40 
par vienu 

sacensību dienu

No maksas atbrīvoti Mado-
nas novada iedzīvotāji.

Atbalsta motokrosa tra-
ses izbūvi Smeceres sila spor-
ta bāzē, piešķirot finansējumu 
EUR 40 000 no Madonas no-
vada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem. Pie-
šķirto finansējumu izlietot 
trases un pieguļošās terito-

rijas attīstībai, piemērojot to 
augsta līmeņa motokrosa sa-
censību rīkošanai, tajā skaitā 
šādu darbu veikšanai – ūdens 
apgāde un trases laistīšana, 
dalībnieku tehniskās zonas iz-
veide, skatītāju stāvlaukumu 
izveide, starta barjeras uzstā-
dīšana, elektroapgādes nodro-
šināšana, trases seguma papil-
dināšana, u.c.

 
atbalsta grāmatu  
izdošanu

Finansiāli atbalsta A.Irbes 
grāmatas „Puķu draugi” izdo-
šanu EUR 100,00 apmērā no 
kultūras pasākumu tāmes lī-
dzekļiem.

Finansiāli atbalsta grāma-
tas “Latvijas novadu dārgu-
mi” izdošanu EUR 150,00 ap-
mērā no kultūras pasākumu 
tāmes līdzekļiem. Uzdot Ma-
donas Novadpētniecības un 
mākslas muzejam sagatavot 
grāmatas izdošanai nepiecie-
šamo informāciju par Mado-
nas novada dārgumiem.

Gaiziņkalns

Nolemj veikt Gaiziņkal-
na skatu torņa projektēša-
nu. Lai saņemtu arhitekto-
niski un funkcionāli labāko 
risinājumu tā izbūvei, organi-
zēt skatu torņa projekta me-
tu konkursu, kā meta iepir-
kumu ar sarunu procedūru. 
Akceptē tehnisko specifikāciju 
Gaiziņkalna skatu torņa pro-

jekta metu konkursam. Kon-
kursam iesniegto metu pie-
dāvājumu vērtējumu veiks 
domes apstiprināta komisija. 
Metu konkurss tiek godalgots. 
Konkursa godalgu apmērs ir 
6000 EUR, (no projektēšanai 
budžetā paredzētajiem līdzek-
ļiem), kuru sadalījums ir šāds: 
pirmā godalga – 3000 EUR; ot-
rā godalga – 2000 EUR; trešā 
godalga – 1000 EUR.

Uzņēmējdarbība

Atbalsta kokogļu ražotnes 
izveidi Madonas novada Ļau-
donas pagastā un nepiecieša-
mības gadījumā palīdzēt orga-
nizēt sabiedrisko apspriešanu 
par rūpnīcas būvniecību.

Veic labojumus biznesa ide-
ju konkursa „Madona var la-
bāk!” nolikumā, izsakot 1.2. 
punktu šādā redakcijā:

“Pašvaldības līdzfinansēju-
mu piešķir uzņēmumiem (Sa-
biedrība ar ierobežotu atbildī-
bu, Individuālais komersants, 
Zemnieku saimniecība), kas 
ir reģistrēti un savu darbību 
veic Madonas novadā un fizis-
kām personām, kuras ir gata-
vas uzsākt komercdarbību, ja 
biznesa idejas pieteikuma iz-
vērtēšanas rezultātā iegūs fi-
nansējumu uzņēmējdarbības 
at balstam”.

Uzdod Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļai 
izveidot un labiekārtot Mado-
nas novada Tūrisma informā-

cijas centru Madonas muzejā, 
Skolas ielā 10a, Madonā. 

Par piedalīšanos Jaunatnes 
starptautisko programmu 
aģentūras izsludinātajā 
atklātajā projektu konkursā 

Nolemj piedalīties Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūras atklātajā projektu 
konkursā „Ikgadējā monito-
ringa ietvaros izstrādātā jau-
natnes politikas indeksa aprē-
ķināšana pašvaldībās jauniešu 
dzīves kvalitātes novērtēšanai” 
ar projekta pieteikumu „Jau-
niešu dzīves kvalitātes pētī-
jums Madonas novadā”.

Apstiprināt projekta kopē-
jās izmaksas – EUR 1 400,00.

Veselība

Piešķir līdzekļus zobārst-
niecības kabineta izveidei 
Parka ielā 6, Madonā 50 000 
EUR apmērā no Madonas no-
vada pašvaldības budžeta ne-
sadalītajiem līdzekļiem. No-
lemj slēgt papildus vienošanos 
pie būvdarbu līguma ar SIA 
„Madonas namsaimnieks” par 
rekon strukcijas būvdarbiem 
Par ka ie lā 6, papildinot to ar 
zobārstniecības kabineta iz-
veidei nepieciešamajām iz-
maksām un darbu apjomiem.

Sagatavoja LaiMa LiePiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 
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Barkavas pagastā

Piešķir SIA „Bar-
kavas KPS” finan-
sējumu EUR 33195 

apmērā centralizētās siltumap-
gādes sistēmas Barkavas ciema 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jās sakārtošanai, uzstādot sil-
tummezglu un patērētā siltumu 
skaitītājus no novada pašvaldī-
bas budžeta atlikuma.

Mētrienas pagastā

Atļauj veikt karjera izpēti un 
projektēšanu un ierīkot karjeru 
Ozolkalnā, Mētrienas pagastā, 
Madonas novadā. 

izveido tūrisma informācijas 
štata vienību

 
Veic grozījumus Madonas 

novada pašvaldības administrā-
cijas amatu vienību sarakstā no 
2014. gada 1. jūnija, Uzņēmēj-
darbības atbalsta un attīstības 

nodaļā iekļaujot jaunu amata 
vienību – tūrisma informācijas 
konsultants.

Piešķir līdzekļus  
nodarbinātībai

Piešķir papildus finansē-
jumu EUR 1600 programmas 
“Jauniešu nodarbinātība un 
amatu prasmju apguve” īsteno-
šanai no novada pašvaldības ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Dzelzavas pagastā

Piešķir Dzelzavas pils jum-
ta vienkāršotai renovācijai ne-
pieciešamo finansējumu EUR 
77921,61 apmērā no Madonas 
novada budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Ļaudonas pagastā

Izsniedz bieži sastopamo de-
rīgo izrakteņu ieguves atļauju 
smilts – grants un smilts ieguvei 

atradnē “Vidus Zemturi 2”, kas 
atrodas Madonas novada, Ļau-
donas pagasta nekustamā īpa-
šuma “Vidus Zemturi” zemes-
gabalā.

Kultūra

Nolemj finansiāli atbal-
stīt Andas Līces eseju krājuma 
“Lielais lakats” izdošanu EUR 
700,00 apmērā no kultūras pa-
sākumu budžeta līdzekļiem.

izglītība

Nolemj izveidot automode-
lisma trasi Madonā, Valdemā-
ra bulvārī 6, Madonas pilsētas 
1. vidusskolā, 1. stāvā, 48 m2 lie-
lā telpā līdz 2015. gada 1. mar-
tam.  Madonas Bērnu un jau-
niešu centram realizēt interešu 
izglītības programmu “Trases 
automodelisms” no 2015. gada 
1. marta Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolas trases automodelisma 
telpā. Projekta “Nāc un dari, jo 

Tu vari!” apstiprināšanas gadī-
jumā, piešķirt Madonas nova-
da pašvaldības līdzfinansējumu 
EUR 600. 

No 2014. gada 12. maija no-
lemj atvērt jaunu grupu Mado-
nas pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Priedīte. Piešķir 
papildus finansējumu EUR 
5650,00 apmērā grupas aprīko-
jumam no pašvaldības budžetā 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Sadala 2014. gadam Mado-
nas novada pašvaldības pirms-
skolas, vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu mācību līdzekļu un mācī-
bu literatūrai iegādei paredzē-
to valsts budžeta līdzekļus EUR 
56333,00 apmērā.

Apstiprina Praulienas pa-
matskolas nolikumu jaunā re-
dakcijā.

Apstiprina Bērzaunes pa-
matskolas nolikumu jaunā re-
dakcijā.

Izveido Lazdonas multifunk-
cionālo bērnu un jauniešu cen-

tru “Kodols”. Apstiprina Lazdo-
nas multifunkcionālo bērnu un 
jauniešu centra “Kodols” noli-
kumu.

Apstiprināt Doku Ata bal-
vas un Atzinības par Dzelzavas 
pamatskolas skolēnu sasniegu-
miem mācību darbā nolikumu 
jaunā redakcijā.

Sadala 2014. gadam Mado-
nas novada bērnu un jauniešu 
kolektīviem tērpu iegādei finan-
sējumu EUR 16196,72, piešķi-
rot EUR 11383,00 no pašval-
dības budžetā paredzētajiem 
līdzekļiem tērpu iegādei un 
EUR 4813,72 no budžetā nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

Nolemj izstrādāt Madonas 
novada pašvaldības izglītības 
iestāžu tīkla un izglītības piedā-
vājuma attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 1. redakciju 
līdz 2014. gada 10. novembrim. 
Izveidot darba grupu program-
mas izstrādei, kura tiek apstip-
rināta ar Madonas novada paš-
valdības domes priekšsēdētāja 
rīkojumu.
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Budžets

Apstiprināt saistošos 
noteikumus Nr. 13  
“Par Madonas novada 
pašvaldības  
2014. gada  budžeta 
grozījumiem” 

SaiStOŠie NOteiKUMi Nr. 13
Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 1 „Par Madonas novada pašvaldī-
bas 2014. gada budžetu”

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

1. Izteikt Madonas novada 

pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2014. gada bu-
džetu” (apstiprināti 2014. gada 
21. janvāra domes sēdē, proto-
kols Nr. 2, 1. p.) 1. punktu šādā 
redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2014. gadam ieņēmumos 
EUR  20467695,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2014. gada bu-
džetu” (apstiprināti 2014. gada 
21. janvāra domes sēdē, proto-
kols Nr. 2, 1. p.) 2. punktu šādā 
redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbu-

džetu 2014. gadam izdevumos 
EUR 22804012,00 apmērā”.

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2014. gada bu-
džetu” (apstiprināti 2014. gada 
21. janvāra domes sēdē, proto-
kols Nr. 2, 1. p.) 3. punktu šādā 
redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2014. gadam ieņēmumos 
928491,00 eiro apmērā, izdevu-
mus 960836,00 eiro apmērā”.

apstiprina gada pārskatu 

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības 2013. gada konso-
lidēto pārskatu:

Bilances  
kopsumma ....... 62031256 LVL
Pārskata gada  
budžeta izpildes  
rezultāts  ...........  3536182 LVL

Naudas plūsmas pārskats
Naudas plūsmas  
ieņēmumi no  
pamatdarbības  ...18094320 LVL
Naudas plūsmas  
izdevumi no  
pamatdarbības ...13369101 LVL
Naudas plūsmas  
ieņēmumi no ieguldījumu 
darbības ................. 28274 LVL
Naudas plūsmas  
izdevumi no ieguldījumu 
darbības ............. 5969858 LVL
Ieņēmumi no finansēšanas 
darbības  ............ 3817317 LVL

Izdevumi no finansēšanas 
darbības ............. 1992658 LVL

Pārskats par darbības 
finansiālajiem rezultātiem
Ieņēmumi no  
pamatdarbības  ...20233959 LVL
Izdevumi no  
pamatdarbības ...16335372 LVL
Finanšu  
ieņēmumi  .............. 24855 LVL
Finanšu  
izdevumi  ............. 423651 LVL
Ieņēmumi no pamatlīdzekļu 
realizācijas  ............ 36391 LVL

Sagatavoja LaiMa LiePiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

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

klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

iNFOrMĀCiJaS teHNOLOĢiJaS 
(it) LatViJĀ

Šobrīd IT nozare ir viena no 
tām nozarēm, kura Latvijā at-
tīstās ļoti strauji un darbaspē-
ka pieprasījums ir lielāks ne-
kā piedāvājums. Pēc dažādiem 
novērojumiem Latvijā ir aptu-
veni 10 000 IT speciālistu uz 
2 miljoniem iedzīvotāju, ta-
jā pašā laikā, Somijā šīs skait-
lis ir 100 000 IT speciālistu uz 
5,4 miljoniem iedzīvotāju. Līdz 
ar to var secināt, ka nozarei ir, 
kur attīstīties. Arī atalgojums 
IT nozarē vidēji ir 3 līdz 4 rei-
zes augstāks, nekā vidējais at-
algojums valstī. Šobrīd ir no-
vērojama tendence, ka arvien 
vairāk starptautiski IT uzņē-
mumi sāk izvietot savas filiā-
les Latvijā. 

Arī Madonas novada Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīs-
tības nodaļa kā vienu no prio-
ritātēm savā darbā līdz 2020. 
gadam ir noteikusi IT noza-
res attīstību novadā, piesais-

tot gan informāciju tehnoloģiju 
uzņēmumus, gan speciālistus. 
Tāpat ir izstrādāta stratēģija 
vietējo cilvēku piesaistei IT no-
zarei, nodrošinot iespēju iegūt 
kvalifikāciju attiecīgajā noza-
rē. Mēs to redzam kā vienu no 
iespējām strādāt labi atalgotu 
darbu novadā, tāpēc sadarbībā 
ar Madonas Augstākās izglītī-
bas centru un Rēzeknes augst-
skolu no 1. septembra piedāvā-
sim neklātienē apgūt koledžas 
līmeņa augstākās izglītības 
profesiju programmēšanā. 

it attĪStĪBa MaDONaS NOVaDĀ

Esam ir izvirzījuši stra-
tēģisku mērķi – tuvāko 5 ga-
du laikā attīstīt informāciju 
tehnoloģijas kā vienu no no-
zarēm, kurā Madonas novads 
būtu spēcīgs, panākt to, ka Ma-
donā, tuvāko 5 gadu laikā iz-
veidojas vismaz viens spēcīgs 
informācijas tehnoloģiju uzņē-
mums vai uzņēmuma filiāle ar 
vismaz 15 darba vietām. Lai iz-

virzīto mērķi sasniegtu, esam 
uzsākuši plašāku sadarbību ar 
“Accenture Latvia” filiāli. In-
formācijas tehnoloģiju nozares 
attīstība tiks izdalīta trīs so-
ļos, kurus pakāpeniski īsteno-
sim sadarbībā ar skolām, stu-
dentiem, IT uzņēmumiem un 
citām pašvaldības struktūrām. 

Pirmais solis ir ievies-
ta programmēšanas apmācī-
ba pamatskolā un vidusskolā. 
2013./2014. Mācību program-
mēšana tika piedāvāta 7.–12. 
klašu skolēniem Madonas pil-
sētas 1. vidusskolā un Madonas 
Valsts ģimnāzijā 7. klasei. Ko-
pumā programmēšanas pamat-
prasmes šā gada laikā apguvuši 
vairāk nekā 100 skolēnu.

Otrais solis – ieviešam aug-
stākās izglītības programmu 
Madonā no 2014. gada 1. sep-
tembra. Tā būs iespēja apgūt 
programmēšanu neklātienē 
tiem, kas beiguši programmē-
šanas kursu vidusskolā vai ir 
mācījušies to iepriekš, vai arī 
vienkārši vēlas iegūt izglītību 

jomā, kas ir ļoti perspektīva un 
pieprasīta.

Trešais solis – sasniedzot 
pietiekami lielu izglītojamo 
skaitu (vismaz 15 studenti) 
augstākās izglītības program-
mā, sadarbībā ar “Accenture 
Latvia” un citiem Latvijā eso-
šajiem IT uzņēmumiem strā-
dāsim pie pieredzējušu spe-
ciālistu piesaistes un veidosim 
atsevišķu programmētāju gru-
pu Madonā, kur pieredzējušu 
speciālistu vadībā studenti, kas 
apgūst programmēšanu Mado-
nā, varēs sākt iekļauties darba 
tirgū un strādāt šajā profesijā. 

ieSPĒJa aPGŪt JaUNU 
PrOFeSiJU UN StrĀDĀt 
MaDONaS NOVaDĀ

No 1. septembra jebkuram 
interesentam, kuram ir vēl-
me apgūt programmēšanu ko-
ledžas līmeņa augstākās izglī-
tības programmā, ir iespēja 
uzsākt mācības Madonas Aug-
stākās izglītības centrā Rēzek-

nes augstskolas piedāvātajā 
programmēšanas programmā. 
Tiks piedāvāta arī iespēja to 
darīt bez studiju maksas. Šāda 
veida izglītība būtiski palieli-
na konkurētspēju darba tirgū, 
jo pieprasījums pēc program-
mētājiem ir lielāks, nekā šāda 
veida speciālistu piedāvājums 
Latvijā. Tāpat, veiksmīgi ab-
solvējot, tiek garantētas dar-
ba iespējas Madonas novadā 
IT sfērā. Lai iegūtu vairāk in-
formācijas par iespēju studēt 
programmēšanu tepat Mado-
nā, lūdzam sazināties ar Mado-
nas augstākās izglītības centra 
vadītāju Guntaru Agati Paegli, 
t. 29146912.

informāciju sagatavoja 
rOMĀNS HačatrJaNS, 

Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 

nodaļas vadītājs, 
tel. +371 27843665, 

e-mail: romans.hacatrjans@madona.lv, 
twitter: @MUznemejiem, 

http://www.madona.lv

Madonas novadā no 1. septembra būs iespēja  
iegūt augstāko izglītību programmēšanā

Madonas novadā viesosies deju kolektīvs no Gruzijas
Madonieši un pilsētas vie-

si svētku ietvaros 6. jūnijā 
plkst. 19.00 aicināti uz tau-
tas deju koncertu, kurā pirmo 
reizi mūsu novadā skatītāji va-
rēs baudīt autentiskas gruzīņu 
tautas dejas, ko izdejos jaunie-
ši no mūsu sadraudzības pilsē-
tas Boržomi Gruzijā. Kā īpašs 
pārsteigums koncertā tiek ga-
tavots arī gruzīņu kopīgā uz-
stāšanās ar mūsu “Vidzemes” 
dejotājiem. Madonas pilsētas 
svētkus apmeklēs arī Boržomi 
pašvaldības vadība.

2013. gada augustā Gru-
zijā, Boržomi (Borjomi) pilsē-
tas svētku svinību ietvaros ti-
ka parakstīts Madonas novada 
un Boržomi pilsētas sadraudzī-
bas līgums, kas nosaka aktīvu 
sadarbību kultūras, sporta, ne-
valstisko organizāciju jomās, 
kā arī paredz īpašu uzmanību 
veltīt ekonomisko attiecību vei-

cināšanai starp abām pilsētām.
Boržomi deju kolektīvs vie-

sošanās laikā iepazīsies ar vai-
rākām vietām novadā un pat 
nedaudz ārpus tā. Kolektīvs 
dosies ekskursijā uz Cesvaines 
pili, apskatīs trušu dārzu “Sve-
ķi”, kazu saimniecību “Līvi” 
un Smeceres sila sporta un at-
pūtas bāzi. Programmā iekļau-
ta ekskursija un aktivitātes 
pa Ošupes pagastu. Lai pada-
rītu vizīti Latvijā aizraujošā-
ku, programmā iekļauts arī ve-
lobrauciens pa Vestienas pusi, 
apskatot gan gleznaino Kā-
la ezera apkārtni, gan tūrisma 
objektus un saimniecības.

Vasaras beigās mūsu deju 
kolektīvs TDA “Vidzeme” dosies 
uz Boržomi pilsētas svētkiem, 
lai priecētu ar savu dejas māku.

eDĪte MiĶeLSONe, 
sabiedrisko attiecību speciāliste Gruzīņu deju kolektīva uzstāšanās Boržomi pilsētas svētkos 2013. gada augustā.                        Dz. StraDiņaS foto
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rīko 
ugunsdrošības 
mācības
30. maijā Sia “Media 
Control” sadarbībā ar 
Madonas novada pašvaldību 
un Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienestu 
organizēja evakuācijas 
praktiskās apmācības 
Madonas pilsētas pirmskolas 
izglītības iestādē „Priedīte”. 
Mācību ietvaros tika izspēlēta 
apdraudējuma situācija, ka 
bērnudārza telpās iedarbojās 
ugunsdzēsības signalizācija. 
evakuācijā tika iesaistīti visi 
bērnudārza darbinieki un 
bērni. apmācību mērķis bija 
pārliecināties, vai iestādes 
darbinieki prot rīkoties 
ārkārtas situācijās, atklāt 
un novērst iespējamās 
nepilnības. 

SIA “Media Control” spe-
ciālistu komanda ir gandarī-
ta par apmācību ieguvumiem 
– iespēju praktiski organizēt 
un rīkoties ārkārtas situācijā. 
Dažkārt aizbildināšanās ar lī-
dzekļu trūkumu ir nevietā, 
svarīga ir attieksme un vēlē-
šanās sakārtot darba vidi. Var 
uzsākt ar nelielu līdzekļu  ie-
guldījumu – evakuācijas izeju 
atbrīvošanu, zīmju izvietoša-
nu, ugunsdzēšamo aparātu 
iegādi un regulāru pārbaudi, 
darbinieku apmācību uguns-
grēka gadījumā. 

Arī bērnudārza bērni guva 
pieredzi un zināšanas, kā rī-
koties, ja atskan ugunsdzēsī-
bas signalizācija – kur doties, 
kur pulcēties. 

Lai uzlabotu darba devēju 
un ēku īpašnieku vai apsaim-
niekotāju informētību par 
ugunsdrošības aprīkojumu, 
to iegādes un pārbaudes ie-
spējām, SIA „Media Control” 
Madonā attīsta ugunsdzēša-
mo aparātu apkopes punktu, 
kurā var pārbaudīt uzņēmu-
ma vai iestādes rīcībā esošos 
ugunsdzēsības aparātus, kā 
arī veikt to uzpildīšanu un re-
montu. Apmācīts darbinieks 
konsultēs par ugunsdzēsības 
aparātu derīguma termiņiem, 
kā arī piedāvās iespēju iegā-
dāties jaunus ugunsdzēsības 
aparātus. 

SIA “Media Control” ir uz-
ņēmums, kas jau kopš 2003. 
gada pašvaldībām un uzņē-
mējiem sniedz pakalpojumus 
darba aizsardzībā, ugunsdro-
šībā, fizisko personu datu 
aizsardzībā, personāla vadī-
bā, civilajā aizsardzībā, izvei-
do vadības kvalitātes sistēmu 
(ISO), tādā veidā darba devē-
jiem atvieglojot administratī-
vo slogu.  

Lai drošs darbs un droša 
nākotne!

GUNtra KĻaViņa, 
projektu vadītāja

Noslēdzoties 2013./2014. 
mācību gadam, izsakām 
atzinību audzēkņiem, 
kolektīviem un pedagogiem 
par nozīmīgiem sasniegumiem 
interešu izglītības jomā 
un Madonas novada vārda 
popularizēšanu Latvijā.

Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Valsts izglītības satu-
ra centra (IZM VISC) organizē-
tajos pasākumos Vidzemes un 
Latvijas mērogā nozīmīgus pa-
nākumus guvuši arī Madonas 
novada audzēkņi, kolektīvi un 
pedagogi.

Madonas Valsts ģimnāzijas 
jauktais koris piedalījās vēstu-
riskā Vidzemes novada koru 
skatē Valmierā, iegūstot 1. pa-
kāpes diplomu. Interešu izglī-
tības skolotāja – Ija Voiniča.

Madonas pilsētas 1. vidus-
skolas 5.–9. klašu koris un Jāņa 
Norviļa Madonas Mūzikas sko-
las koris piedalījās vēsturiskā 
Vidzemes novada 5.–9. klašu 
koru skatē un abi ieguva 1. pa-
kāpes diplomus. Interešu izglī-
tības skolotāja – Ija Voi niča.

Madonas pilsētas kultūras 
nama deju kolektīvs „Aliens” 
piedalījās Vidzemes novada 
mūsdienu deju kolektīvu ra-
došajā konkursā, 8.–12. klašu 
grupā Māra Lieplapa, Adrija 
Apine, Dace Cakule, Ilze Rij-
niece, Laura Rudoviča, Karīna 
Dudinova, Phavinee Nararuja-
neetanan, Artūrs Bricis, Jānis 
Plāte, Didzis Melderis, iegūs-
tot 1. pakāpes diplomu. 1.–4. 
klašu divām grupām, 5.–7. un 
vienai 8.–12. klašu grupai iegū-
ti 3. pakāpes diplomi. Deju gru-
pu vadītāja – Ināra Cakule.

Madonas Bērnu un jaunie-
šu centra audzēknis Matīss 
Budovskis skatuves runas kon-
kursā ieguva 1. pakāpes dip-
lomu un piedalījās noslēguma 
pasākumā O.Vācieša muzejā. 
Skolotāja – Anita Kļaviņa.

Madonas pilsētas kultūras 
nama jauniešu dramatiskā ko-
lektīva audzēkņi Sintija Trok-
ša un  Tālis Drozdovs skatuves 
runas konkursā arī ieguva 1. 
pakāpes diplomus. Skolotāja – 
Aija Špure.

Praulienas pamatskolas 
skolniece Kristīne Indāne ska-
tuves runas konkursā ieguva 2. 
pakāpes diplomu. Skolotāja Vi-
ja Miška. Madonas pilsētas 2. 
vidusskolas audzēknis Edgars 
Lācis arī šajā konkursa kār-
tā ieguva 2. pakāpes diplomu. 

Sasniegumi interešu izglītības jomā

Skolotāja – Ligita Čamane.
Praulienas pamatskolas te

ātra studijas „Burvis” audzēk-
ņi Imants Čulkovs, Krista Kār-
klāne, Laura Lauva, Elīza 
Lukševica, Amanda Maskava, 
Katrīna Mazūre, Lindija Smil-
tāne, Ričards Uldukis, Andris 
Ūdris un Diāna Vasiļjeva ar li-
terāro uzvedumu „Lidojums” 
literāro uzvedumu konkur-
sā ieguva 1. pakāpes diplomu. 
Skolotāja – Vija Miška.

Madonas Bērnu un jauniešu 
centra „Mīļlietiņu” pulciņa au-
dzēkņi Patrīcija Šmite, Kristī-
ne Semjonova, Daniela Dzene, 
Sintija Kurzemniece, Sintija 
Studente (4. kl.) un Iveta Nag-
le (5. kl.) ar darbu „Saule Balti-
jas tautu saktās” un keramikas 
pulciņa 1.4. klašu audzēkņi 
ar darbu „Saule rotā Lietuvā” 
un Sintija Zepa (9. kl.) ar dar-
bu „Sauli Mikalojus Konstan-
tina Čurļoņa darbos meklējot” 
piedalījās vēsturiskā Vidze-
mes novada vizuālās un vizuā-
li plastiskās mākslas konkursā 
„Trejdeviņas saules lec”. Vi-
siem 3 darbiem piešķirti 2. pa-
kāpes diplomi. Interešu izglītī-
bas skolotāji – Rima Smoļska 
un Māris Karlsons. 

XI Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku bērnu 
un jauniešu simfonisko orķes-
tru modelēšanas koncertā pie-
dalījās Jāņa Norviļa Madonas 
Mūzikas skolas kamerorķes-
tris. Diriģents – Mārtiņš Bergs.

XXX Latvijas Bērnu un jau-
niešu folkloras svētkos „Pul-
kā eimu, pulkā teku” piedalījās 

Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
folkloras kopa „Madaviņa” un 
Mārcienas pamatskolas folklo-
ras kopa „Marksnīte”. Intere-
šu izglītības skolotājas – Ingrī-
da Grudule un Aldona Gudrīte.

Vides izziņas spēļu konkur-
sā „Iepazīsti vidi” Latvijas mē-
roga 2. kārtā piedalījās Ma-
donas pilsētas 2. vidusskolas 
divas komandas – Ģirts Laz-
dups, Ance Maija Kampe, Dins 
Ļaudaks, Kintija Lazdupe ar 
spēli „Enerģija Latvijā” un Lo-
rija Krupeņņikova un Ieva Sin-
tija Mālniece ar spēli „Ener-
ģētiskie sivēntiņi”. Skolotāja 
Inese Grāvīte.

Madonas novada interešu 
izglītības pulciņu audzēkņi pie-
dalījušies arī citos konkursos 
un izcīnījuši 1. vietas Latvijas 
mērogā. 

Latvijas skolu teātra olim-
piādē 1. vietu 7.–9. klašu gru-
pā ieguva Madonas Bērnu un 
jauniešu centra teātra studi-
jas „IemīlēTS” audzēkņi Linda 
Vēze, Kristiāna Tropa, Lorita 
Ozola, Paula Pinka un Kris-
taps Eduards Kļaviņš. Intere-
šu izglītības skolotāja – Nadež-
da Niedrīte.

Kusas pamatskolas audzēk-
ņi Sintija Valdberga, Egija Jer-
macāne, Egita Blaus un Emīls 
Sīmanis ieguva dalītu 1./2. vietu 
4.–6. klašu grupā Latvijas skolu 
teātra olimpiādē. Interešu izglī-
tības skolotāja – Laima Vanaga.

Mazpulku organizācijas Vi-
dzemes projektu forumā 1. vie-
tas Intaram Briedim no 662. 
Liezēres mazpulka, interešu iz-

glītības skolotāja Maruta Gra-
vāne un Laurim Pelsim no 117.
Ļaudonas mazpulka, interešu iz-
glītības skolotāja – Līga Grāvīte.

Augstākā biedrības „Latvi-
jas Mazpulki” goda nomināci-
ja “Augsim Latvijai!” piešķir-
ti Kristīnei Kupranei, Naurim 
Pelsim un Reinim Veikšānam 
no 117. Ļaudonas mazpulka. 
Interešu izglītības skolotāja – 
Līga Grāvīte.

Vidzemes novada bērniem 
un jauniešiem ar invaliditāti 
„BOCCIA2014” spēles sacen-
sībās 1. vietu 15 – 25. g.v. gru-
pā izcīnīja Madonas Bērnu un 
jauniešu centra komandas au-
dzēkņi Rolands Ivanovs, Aivis 
Bērzkalns, Zintis Naglis, And-
ris Cīrulis. Interešu izglītības 
skolotāja – Vineta Blumberga

Paldies par sadarbību 
2013./2014. mācību gadā veik-
smīgas Madonas novada un 
valsts mēroga interešu izglītī-
bas pasākumu norises nodro-
šināšanai, pasākumu dalībnie-
ku uzņemšanā – Degumnieku 
pamatskolai, Kalsnavas pa-
matskolai, Andreja Eglīša Ļau-
donas vidusskolai, Madonas 
pilsētas 2. vidusskolai, Barka-
vas pamatskolai, Madonas pil-
sētas kultūras namam, Saules-
kalna Tautas namam, Madonas 
sporta centram, Madonas mu-
zejam un Jāņa Norviļa Mado-
nas mūzikas skolai.

GUNita KĻaViņa, 
Madonas Bērnu un jauniešu centra 

direktore

Madonas pilsētas 1. vidusskolas 5.–9.  klašu koris. Diriģente Ija Voiniča, koncertmeistare Ilze Tomsone.

PaMatSKOLU izLaiDUMi  
Madonas Valsts ģimnāzija, kultūras namā  ..  13.06.2014, plkst. 18.00
Madonas pilsētas 1. vidusskola, skolā  .......  14.06.2014, plkst. 14.00
Madonas pilsētas 2. vidusskola, skolā  .......  13.06.2014, plkst. 18.00
Madonas vakara un neklātienes  
vidusskola, Madonas 1.vsk.  ....................... 12.06.2014, plkst. 18.00
Barkavas pamatskola, skolā  ......................  14.06.2014, plkst. 18.00
Bērzaunes pamatskola, skolā  ....................  13.06.2014, plkst. 16.00
Degumnieku pamatskola, skolā  .................  16.06.2014, plkst. 19.00
Dzelzavas pamatskola, kultūras namā  ........  13.06.2014, plkst. 18.00
Kalsnavas pamatskola, skolā  .....................  13.06.2014, plkst. 18.00
Kusas pamatskola, skolā  ...........................  14.06.2014, plkst. 16.00
Lazdonas pamatskola, skolā  ......................  12.06.2014, plkst. 18.00
Liezēres pamatskola, skolā  ........................  12.06.2014, plkst. 14.00

Mārcienas pamatskola, Mārcienas KN  .......  13.06.2014, plkst. 17.00
Mētrienas pamatskola, skolā  .....................  14.06.2014, plkst. 18.00
Praulienas pamatskola, skolā .....................  14.06.2014, plkst. 19.00
Sarkaņu pamatskola, TN Kalnagravas  ........  12.06.2014, plkst. 15.00
Vestienas pamatskola, Tautas namā  ..........  14.06.2014, plkst. 16.00
Dzelzavas speciālā internātpamatskola, skolā  ......  06.06.2014, plkst. 12.00

ViDUSSKOLU izLaiDUMi
Madonas Valsts ģimnāzija, sporta hallē  .....  14.06.2014, plkst. 16.00
Madonas pilsētas 1. vidusskola, skolā  .......  13.06.2014, plkst. 18.00
Madonas pilsēta 2. vidusskola, skolā   ........  07.06.2014, plkst. 18.00
A. Eglīša Ļaudonas v-sk. 9.–12.kl., skolā ...  14.06.2014, plkst. 18.00

Dati – Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļa
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Madonas novadā aktīvu 
darbību aizsākusi biedrība  
„Pie Kraujas”, īstenojot 
projektu  „Dzīvo aktīvi,  
dzīvo Madonā!” 

Divi aktīvi jaunieši, Reinis 
Jātnieks un Aigars Stiprais, kā 
arī viņu domubiedri, jau kriet-
nu laiku aizraujas ar aktīvām, 
sportiskām, kā arī ekstrēmām 
aktivitātēm. 2012. gada febru-
ārī jaunieši nolēma savu darbī-
bu izvērst plašāk un sabiedrī-
bai pieejamāk, dibinot biedrību 
“Pie Kraujas”. Biedrības mērķis 
ir popularizēt  sporta un aktīvās 
atpūtas veidus kā sevis pilnvei-
došanas iespējas, izglītot jaunās 
uzņēmējdarbības jomā, veicināt 
aktīvu dzīvesveidu un radošo 
attīstību, kā arī īstenot tematis-
kus, praktiskus pasākumus. 

Šogad, pateicoties Eiropas 

Sniedz jaunas iespējas aktīviem jauniešiem

Novada skolēnu sasniegumi 
mācību priekšmetu olimpiādēs 

Madonas novada 
pašvaldības Izglītības 
nodaļa sveic visu 
Madonas novada 

izglītības iestāžu skolēnus, 
pedagogu kolektīvus un vecākus 
ar 2013./2014. m. g. gūtajiem 
sasniegumiem  mācību darbā  
un ārpusstundu aktivitātēs. 
Lai kopīgi paveiktais sniedz 
gandarījumu un rosina tālākai 
izaugsmei!

Paldies skolotājiem 
un izglītības iestāžu 
darbiniekiem par 
uzvarām mācību 

priekšmetu olimpiādēs, konkursos, 
par ievirzi zinātniski  pētnieciskajā 
darbībā, sniegto atbalstu 
talantīgajiem skolēniem, kā arī 
skolēniem ar īpašām vajadzībām, 
paldies par godprātīgu ikdienas 
darbu un ieguldījumu ikviena 
bērna attīstībā!

Pateicamies izglītojamo 
vecākiem par sadarbību 
un atbalstu saviem 
bērniem! 

Izlaiduma klašu skolēniem 
novēlam  spēku, veselību un 
veiksmi iespējami labāk apliecināt 
savas zināšanas eksāmenos un 
ieceru piepildījumu turpmākajās 
gaitās!

Šajā mācību gadā mūsu 
novada skolēni piedalījušies 
47 dažādās mācību priekšme-
tu olimpiādēs un konkursos. 
Valsts un reģiona olimpiādēs 
startējuši 48 Madonas novada 
3.–12. klašu skolēni, gūstot 17 
godalgotas vietas. Novadu ap-
vienībā (Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas, Varakļānu no-
vadi) organizētajās olimpiādēs 
iepriecina ļoti kuplais dalībnie-
ku skaits – 1381, no tiem 1083 
ir Madonas novada skolēni.  

Tradicionāli maijā tika or-
ganizēti mācību olimpiāžu uz-
varētāju apbalvošanas pasā-
kumi, kuros Atzinības rakstus 

saņēma 347 Madonas nova-
da skolēni, kā arī 139 skolotā-
ji. 7. maijā Madonas kultūras 
namā tika godināti uzvarētāji 
10.–12. klašu grupā. Īpašs gan-
darījums par Madonas Valsts 
ģimnāzijas 11. klases skolēna 
Miķeļa Dāvida Rikveiļa aug-
stajiem sasniegumiem – valsts 
ģeogrāfijas olimpiādē iegūto 1. 
pakāpi un otro gadu pēc kārtas 
izcīnīto iespēju pārstāvēt Lat-
viju starptautiskajā ģeogrāfi-
jas olimpiādē. Paldies skolotā-
jai Laimdotai Jansonei! Prieks 
par skolēniem, kas ar augstiem 
sasniegumiem  startējuši vairā-
kās mācību priekšmetu olimpi-
ādēs: Madonas pilsētas 1. vidus-
skolas 11. kl. skolniece Madara 
Brenčeva – 9 olimpiādēs, Ma-
donas Valsts ģimnāzijas 12. 
kl. skolēns Pauls Blumbergs – 
8 olimpiādēs, Madonas Valsts 
ģimnāzijas 10. kl. skolēns Mā-
ris Bazulis un 12. kl. skolēns 
Oskars Niks Mālnieks 7 olim-

piādēs, Madonas Valsts ģimnā-
zijas 12. kl. skolniece Marija 
Ancēna 5 olimpiādēs, Madonas 
Valsts ģimnāzijas 11. kl. skolēni 
Maija Iveta Gaiduka un Miķelis 
Dāvids Rikveilis 4 olimpiādēs.

14. maijā apbalvojumus par 
sasniegumiem saņēma 1.–9.kla-
šu skolēni un viņu pedagogi. 
Visvairāk uzvaru (10!) šajā kla-
šu grupā guvusi Madonas Valsts 
ģimnāzijas 9. kl. skolniece Lau-
ra Drunka. 6 olimpiādēs laurus 
plūkuši Madonas Valsts ģimnā-
zijas skolēni Krišjānis Beļau-
nieks un Krišjānis Kucins, bet 
piecās – Madonas Valsts ģimnā-
zijas 8. kl. skolēns Krists Jani-
selis un Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolas 9. kl. skolniece Sintija 
Zepa. Kalsnavas pamatskolas 8. 
kl. skolēns Kārlis Kreilis, Mado-
nas pilsētas 1. vidusskolas 9. kl. 
skolniece Nikola Klaudija Siliņa 
un Ā.Eglīša Ļaudonas vidussko-
las 9. kl. skolniece Māra Karlso-
ne saņēma apbalvojumus par 

uzvarām 4 mācību olimpiādēs. 
Plašāka informācija par sasnie-
gumiem – Madonas novada mā-
jaslapā, sadaļā  “Izglītība”.

Sveicot Madonas novada ta-
lantīgos, centīgos un erudītos 
skolēnus, pasākumā klātesošā 
Gudrā Pūce sajūsminājās par to, 
cik daudz ir  bērnu un jauniešu, 
kas atraduši savām interesēm 
un spējām atbilstošu jomu un 
aizrautīgi darbojas tajā, pada-
rot savu ikdienu saturīgu, krā-
sainu un bagātu. To pasākumu 
dalībniekiem uzsvēra arī Mado-
nas novada domes priekšsēdētā-
ja vietnieks Agris Lungevičs, sa-
cīdams, ka “labākā investīcija 
nākotnei ir skolas gados iegūtās 
zināšanas un prasmes”.

  Novēlam ikvienam skolē-
nam skaistu, veselīgu un aiz-
raujošiem atklājumiem bagā-
tu vasaru! 

Madonas novada pašvaldības  
izglītības nodaļa

mu projektam „Dzīvo aktīvi, 
dzīvo Madonā!”. 

Projekta mērķis ir veselīgas 
un aktīvas sabiedrības veidoša-
na Madonas novadā, motivējot 
jauniešus izvēlēties aktīvu un 
pilsoniski atbildīgu dzīvesvei-
du, kā arī demonstrējot Mado-
nas novadu kā pievilcīgu, karje-
ras attīstībai un pašrealizācijai 
piemērotu dzīves vietu. Projek-
ta ilgums ir viens gads, un šī ga-
da laikā jaunieši plāno dažādas 
aktivitātes, sākot ar lekcijām 
un pieredzes apmaiņas pasāku-
miem uzņēmējdarbības jomā, 
līdz sporta un aktīvās atpūtas 
pasākumiem.

“Šāda veida projekts mums 
ir kaut kas pilnīgi jauns, tāpēc 

Madonas Bērnu 
un jauniešu 
centrs piedāvā  
● Jūnijā, jūlijā, augustā 

apmeklēt jauniešu centru  
“Kubs” (Raiņa iela 12) no 
pirmdienas līdz piektdienai 
plkst. 10.00–17.00.
– Spēles, novuss,  
“Dienas rekordu” 
sacensības.

● Jūnijā, jūlijā, augustā 
apmeklēt jauniešu centru 
“Burbulis”(Augu iela 27) no 
pirmdienas līdz sestdienai 
plkst. 11.00–16.00.
– Spēles, galda teniss, 
biljards, dažādas vizuālās 
mākslas nodarbes.

● Dienas nometne BJC 
pulciņu 3.–5. klašu 
audzēkņiem “Vasarraibumi” 
9.–13. jūnijam (skolēnus 
pieteikt līdz 4. jūnijam).
– 3 grupas (teātrnieki, 
floristi, suņu draugi), kurās 
skolēns iegūst  padziļinātas 
zināšanas.

● Dienas nometne 1.–2. klašu 
skolēniem “Nāc pulkā”. 
18.–22. augusts (skolēnus 
pieteikt līdz 20. jūnijam).
– Darbojas dažādos pulciņos 
un atpūšas.

Interesenti var zvanīt 
Madonas BJC metodiķei  
Vijai Pelšei,  
t. 64807552, 28319577
vai rakstīt uz e-pastu  
bjc@madona.lv 

tas ir kārtīgs izaicinājums,” at-
zīst projekta vadītājs Reinis Jāt-
nieks. “Līdz šim projekta ie-
tvaros ir norisinājušās divas 
alpīnisma apmācības, pārgā-
jiens gar Aronas upi, laivojums 
pa Gauju un slēpojums Smece-
res silā.”

“Mēs darām un cenšamies, 
lai iekļautos un izdarītu, visu, 
kas projektā paredzēts. Tomēr, 
ja aktivitātes ir plānotas ārā, tad 
vienmēr ir jāatceras, ka ir vēl 
kāds trešais lēmējs, tur augšā, 
un to nu gan nevar ne paredzēt, 
ne ieplānot. Bet mūsu pārliecība 
ir, ka nav sliktu laika apstākļu, 
ir tikai nepiemērots apģērbs,” 
piebilst projekta informācijas 
koordinatore Līga Dreiškina.

Līdztekus āra aktivitātēm 
biedrība “Pie Kraujas” cenšas 
izglītot  savus brīvprātīgos. Rei
nis Jātnieks: „Mums ir noslēgu-
šās brīvprātīgo apmācības, kuru 

laikā mēs aicinājām pieredzēju-
šus lektorus pieredzes apmai-
ņā, kā arī noslēdzies 1. lekciju 
cikls “No vaļasprieka līdz uzņē-
mumam” un plānojam jau nā-
kamās lekcijas uzņēmējdarbī-
bas jomā. Tas bija ļoti noderīgi 
un vērtīgi.” 

Jaunieši aktīvi turpina savu 
darbību un plāno nākamās akti-
vitātes, kas ietvers vēl vienu lai-
vu braucienu un vēlo braucienu. 
Biedrības “Pie Kraujas” aktua-
litātēm var sekot līdzi mājaslapā 
www.piekraujas.lv, kā arī sociā-
lajos tīklos “Facebook”, “Drau-
giem.lv” un “Twitter”.  

Biedrība “Pie Kraujas” aici-
na visus jauniešus aktīvi sekot 
līdzi piedāvājumiem, piedalī-
ties semināros un doties līdzi iz-
braukumos dabā! 

LĪGa DreiŠKiNa

Ekonomiskās zonas (EEZ) un 
Norvēģu finanšu instrumen-
ta palīdzībai, biedrība ieguva 
finansējumu “NVO projektu 
programmai” un apstiprināju-

Domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs sveic daudzos olimpiāžu uzvarētājus.                                                          i. VeiPaS foto
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andrejs Ceļapīters ir viens no 
pieredzējušākajiem pašvaldību 
vadītājiem Latvijā – pirms 
divdesmit gadiem sācis kā 
Praulienas pagasta vadītājs, 
tagad vada lielāko Vidzemes 
pašvaldību – Madonas novadu. 
Maijā nosvinējis apaļu dzīves 
jubileju, no kuras teju puse 
saistīta ar darbu pašvaldībā. 
Viņš pazīst drēbi līdz niansēm, 
viņu uzklausa un ar viņu 
rēķinās valsts līmenī, viņa 
vadībā Madonas novads 
izvirzījies līderos eiropas fondu 
piesaistes ziņā, un, atskatoties 
uz aizvadītajiem divdesmit 
gadiem, viņam ir vīzija arī 
nākamajiem.

Paraugoties atpakaļ, kā vērtējat 
situāciju pašvaldībā tad, kad uzsākāt 
darbu, un  tagad?

Daudz kas ir mainījies... 
Pirmkārt, esam mainījušies 
materiāli tehniskajā ziņā visās 
jomās un šobrīd varam sacīt, ka 
tas, kas ir pašvaldības pārziņā, 
ir nodrošināts labā līmenī. To-
mēr 1994. gadā, kad faktiski ne-
bija striktas likumdošanas un 
bija ļoti ierobežotas finansiālās 
iespējas, salīdzinoši ar pašrei-
zējo sīki aprakstīto reglamentē-
jošo birokrātiju, bija daudz lie-
lākā rīcības brīvība. Divdesmit 
gados ir saražots tik daudz nor-
matīvo dokumentu, kas nereti 
nonāk pretrunā viens ar otru, 
ka rodas iespaids, ka tiek darīts 
viss, lai nevis veicinātu, rosinā-
tu, bet gan lai noliegtu, iznīci-
nātu jebkuru jaunu iniciatīvu. 
Diemžēl tas ir ietekmējis arī cil-
vēku domāšanu, cilvēki izvairās 
uzņemties atbildību, pieņemt 
lēmumus. Bieži vien aizbildinās 
ar Eiropas direktīvu prasībām, 
taču lielākoties tas ir mūsu pa-
šu ierēdņu “radošums”. Sevišķi 
tas traucē uzņēmējdarbībai. Pie 
mums “pārcenšas”, nevērtē to, 
kā normatīvi veicinās vai tie-
ši pretēji – bremzēs ekonomis-
ko izaugsmi. Valsts pārvaldē pa 
šiem gadiem ir ņēmuši virsroku 
tie, kuriem svēts ir process, bet 
ne pozitīvs rezultāts. Tas atspo-
guļojas normatīvajos dokumen-
tos.  

Kādus Jūs redzat nākamos divdes-
mit gadus Madonas novadā?

Ja aizvadītie divdesmit ir 
pagājuši pašvaldības objektu – 
izglītības un kultūras iestāžu, 
– infrastruktūras sakārtošanā, 
tad nākamajos gados mums tas 
būtu jāuztur sasniegtajā labajā 
līmenī, bet galvenā vērība, ma-
nuprāt, būtu jāveltī iedzīvotāju 
ienākumu palielināšanai. Paš-
valdībai gan to nav viegli izda-
rīt, jo tā ir valsts prerogatīva, 

Intensīvi strādājot, vispārdrošākās 
idejas pārtop realitātē

21. maijā darba vizītē Mado-
nas novada pašvaldību apmek-
lēja Lietuvas republikas ārkār-
tējais un pilnvarotais vēstnieks 
Latvijā ričards Degutis (ričardas 
Degutis) un Īrijas ārkārtējais un 
pilnvarotais vēstnieks Latvijā ei-
dans Kirvans (aidan Kirwan).

Vizītes galvenais mērķis bi-
ja gūt ieskatu par eiropas fondu 
apguvi Madonas novadā. Vizītes 
gaitā vēstnieki devās uz paš-
valdības iestādēm un uzņēmu-
miem, kas piesaistījuši eiropas 
finansējumu – pirmskolas izglī-
tības iestādi “Saulīte”, Smeceres 
sila slēpošanas un biatlona tra-
si, Kalsnavas sociālo māju, kā arī  
Sia “Madonas maiznieks” un pa-
lešu bloku rūpnīcu “Baltic Block” 
Sauleskalnā. 

Saskaņā ar VaraM datiem, 
Madonas novads aizvadīta-
jā periodā bija līderis valstī ei-
ropas fondu apguvē, piesaistot 
30,7 milj. latu jeb 12,3% no ko-
pējā finansējuma apmēra, kas 
izmaksāts reģionālas nozīmes 
attīstības centriem. tostarp no-
vadā īstenots viens no lielāka-
jiem projektu skaitiem – 63, un  
eS fondu ieguldījums uz vienu 
iedzīvotāju Madonas novadā ir 
vislielākais – novads saņēmis  
1137,7 latus uz vienu iedzīvotāju. 

Vēstnieki un domes priekšsēdētājs viesojas PII “Saulīte” Kāpēcīšu grupiņā.  

Nedrīkst baidīties no uzdrīkstēšanās, jauniem 
izvirzītiem mērķiem, ir jāuzņemas atbildība 
katram savā jomā un jābūt pārliecībai, ka mēs 
varam tikt galā ar jebkuriem izaicinājumiem.

taču mums jātiecas uz to, lai cil-
vēki pie mums varētu strādāt 
un viņu darba atalgojums pa-
lielinātos, lai varētu nodrošināt 
savu ģimeni. Ir jārada apstākļi, 
kas rosinātu uzņēmējus veidot 
arvien vairāk labi apmaksātu 
darba vietu un cilvēkiem nebū-
tu jādodas strādāt citur, bet gan 
viņu darbs un radītā pievienotā 
vērtība tiktu veltīta Latvijas un 
Madonas novada labā.  

tomēr cilvēkos nereti dominē uz-
skats, ka mēs neko nevaram, viss ir slik-
ti, tai skaitā valdība un politiķi...

Tas sasaucas ar iepriekšmi-
nēto. Ir jāpilnveido pozitīvā do-
māšana, jāizceļ veiksmīgie cilvē-
ki, viņu paveiktās labās lietas, 
kas ikdienā ir ap mums ļoti, ļo-
ti daudz. Kā ilustrāciju vēlos 
minēt pašlaik televīzijā vēroja-
mo LMT reklāmu par sasnie-
gumiem mūsu valstī. Paldies 
LMT! Mani šī reklāma ir patī-
kami pārsteigusi, bet, ja iedzi-
ļināmies, rodas retorisks jautā-
jums – cik tālu ir jānonāk, ka 
sociāli atbildīgam uzņēmumam 
ir jāmaksā par labu, pozitīvu lie-
tu atspoguļošanu, bet sliktās lie-
tas tiek plaši tiražētas par valsts 
budžeta naudu! Sliktais tiek iz-
celts, sabiedrībai tiek iegalvots, 
cik esam nespējīgi, cik politiķi ir 
negodīgi, cik slikti ir uzņēmēji, 
cik nabadzīgi esam. Latvijas ie-
dzīvotāju pašapziņu grauj negā-
cija informatīvajā telpā. Tā no-
teikti nerosina lieliem darbiem. 

Tas ir tāpat kā, audzinot bērnu, 
kurš ir jāaudzina pozitīvā gai-
sotnē, uzmundrinot, paslavējot, 
pretējā gadījumā bērns patie-
šām domās un uzaugs pārliecī-
bā, ka viņš ir slikts un neveiks-
mīgs.

Kur var smelties šo pozitīvo domā-
šanu?

Pirmkārt jau pie cilvēkiem. 
Vērojot, iepazīstoties ar viņu 
veikumu. Mums apkārt dzīvo 
tik daudz viedu un labu cilvēku! 
Valsts svētkos prezidents pa-
sniedza Triju Zvaigžņu ordeni 
Kārlim Dumbrājam – īstenam 
Latvijas patriotam un godavī-
ram – viņā ir vērts ieklausīties, 
pamācīties, kā raudzīties uz 
valsti, uz procesiem mums ap-
kārt. Šādu cienījamu cilvēku ir 
daudz, vajag tikai pamanīt, ie-
klausīties. Otrkārt, mēs līdz ga-
lam nenovērtējam, cik daudz 
pozitīvu emociju mums sniedz 
tīrā, nesabojātā zaļā vide visap-
kārt. Daba, klusums, pirmatnī-
ba sniedz mums to harmoniju, 
kas liegta lielpilsētu ļaudīm, no 
uzspēlētām lietām mums jāat-
griežas pie vienkāršā, dabiskā.

Kas, Jūsuprāt, mums vēl pietrūkst, 
lai īstenotu vīziju par labklājīgu, nodro-
šinātu un laimīgu Madonas novada ie-
dzīvotāju?

Nedrīkst baidīties no uz-
drīkstēšanās, jauniem izvirzī-
tiem mērķiem, ir jāuzņemas at-

bildība katram savā jomā un 
jābūt pārliecībai, ka mēs varam 
tikt galā ar jebkuriem izaicinā-
jumiem. Ja to uzņemas, var pa-
veikt milzu lietas, bet ja raugās, 
ko tikai citi teiks un par mani 
padomās, tad daudz vis nepa-
veiksi. Vajadzīgas jaunas idejas 
un apņēmības pilni cilvēki, kas 
pašu lolotās idejas īsteno dzīvē, 
jo īpaši  uzņēmējdarbības jomā.

Vai pats nekad nedomājat – ko citi 
par mani teiks?

Protams, man pašam nācies 
saskarties ar šādām izjūtām, 
bet pārsvarā esmu gandarīts, ka 
spēju to pārvarēt un rezultātā 
īstenotas daudzas tai brīdī šķie-
tami pārdrošas idejas. Pirms 
desmit gadiem kā pārdrošs sap-
nis likās noasfaltētas Madonas 
ielas, kā nesasniedzams sap-
nis likās sporta halle, ko ik reizi 
rakstījām vīzijās, bet nebija pār-
liecības, ka to uzbūvēsim, 2004. 
gada 1. septembrī raudzījāmies 
uz demontētu valsts ģimnāzi-
jas ēku, lietus gāza un tajā brī-
dī nebija finansējuma būvnie-
cībai, Smeceres sils izauga no 
nelielas aktivitāšu vietas par 
starptautiski atzītu sporta bā-
zi. 1997. gadā tolaik mazajā un 
šaurajā Bruno Kokara kabine-
tā plānojām to slimnīcu, kādu 
mēs redzam šodien. Šie un dau-
dzi citi līdzīgi piemēri aplieci-
na to, ka, ja izdomā un intensī-
vi strādā, lai idejas īstenotu, tās 
pārtop realitātē. 2014. gads ir tā 

robežšķirtne, kad mums jāsap-
lāno nākošās desmitgades lielie 
sasniegumi, jo 2003. – 2005. ga-
dā plānotie ar uzviju ir izpildīti.

Bet vai toreiz nebija vieglāk sa-
prast, uz ko jātiecas?

Jā, tolaik šajā ziņā bija vieg-
lāk. Atceros, 2001. gadā pirmais 
darbs, ko kopā ar dārznieku And-
ri Elsiņu Madonā paveicām, bija 
puķu dobes pie kinoteātra iekār-
tošana. Otrais, kur virsvadību 
uzņēmās Aldonis Rībenieks, bija 
strūklakas atjaunošana un dīķa 
iztīrīšana, un maza bruģa pleķī-
ša ieklāšana pie viesnīcas ēkas. 
Pirmajās talkās pilsētā pulcējās 
simtiem talcinieku, un tās ilga 
pat divas dienas, par atkritumu 
izvešanas pakalpojumiem uzņē-
mējiem samaksājām tam laikam 
milzīgu summu – 13 tūkstošus 
latu. Tas bija emocionāla pacēlu-
ma laiks, kad visapkārt bija re-
dzamas vienkāršas un saprota-
mas paveicamas lietas. Šodien 
sakām, ka jāattīsta uzņēmējdar-
bība, nodarbinātība, un tas vairs 
nav tik saprotami, vienkārši un 
acīmredzami. Ne tā kā strūkla-
kas atjaunošana. Tagad esam 
sasnieguši daudz un vēl vairāk 
jāsasniedz. Ir jābūt pietiekoši  
gudriem, radošiem un pragma-
tiskiem, lai vienotos par attīstī-
bas virzieniem un uz tiem tad 
arī virzītos.

Sarunājās DziNtra StraDiņa, 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
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interesanti vēstures dati
1921. gada pavasarī Madonai, 
kuras iedzīvotāju skaits pārsnie-
dza tūkstoti, dotas patstāvīga 
miesta tiesības. Pret to gan ie-
bilda Sarkaņu pagasta valde, kas 
nevēlējās zaudēt nodokļu mak-
sātājus un arī teritoriju. agrāko 
muižas centru zemes reformas 
laikā sadalīja apbūves gabalos. 
1923. gadā izstrādāts pirmais 
Madonas apbūves plāns, doti arī 
nosaukumi centra ielām. 1925. 
gada pavasarī Vidzemē agrā-
ko Cēsu un Valkas apriņķu dien-
viddaļā izveidots jauns apriņķis 
ar centru Madonā. Par Madonas 
dzimšanas dienu datējams 1926. 
gada 7. jūnijs, kad Saeima pieņē-
ma lēmumu par pilsētas tiesību 
piešķiršanu Madonai.

Madonas pilsēta attīstās nemi-
tīgi. Gads jau gandrīz pusē, tāpēc ir 
vērts atskatīties uz izdarīto. Par ko ir 
vislielākais gandarījums?

Pirmkārt jāsaka, ka mums 
ir skaista un sakopta pilsēta, 
par ko prieks pašiem un arī ie-
braucējiem. Izdarīts ir  daudz. 
Plānos ir tālāka pilsētas apza-
ļumošana un sakopšana, pilsē-
tas kāpņu un lielās strūklakas 
atjaunošana, Saieta laukuma 
pulksteņa nomainīšana, pilsē-
tas kapu paplašināšana, kā arī 
citi darbi.

Pašlaik aktīvi tiek strā-
dāts pie pilsētas apzaļumoša-
nas un sakopšanas projektiem. 
Ainavu arhitektes Agneses Si-
lupas izstrādātos apzaļumo-
šanas, puķu un mūžzaļo augu 
dobju projektus vērtēju atzi-
nīgi. Viņas veikumu visi varēs 
novērtēt pavisam drīz – pilsē-
tas svētkos visas plānotās pu-
ķu dobes jau priecēs Madonas 
iedzīvotājus un ciemiņus. Taču 
prieku par ziedošajām dobēm 
krietni pabojā zagļi, kas tum-
sas aizsegā izrok dienā iestādī-
to. Tas skumdina, jo dobju ie-
kārtošanā ielikts liels darbs un 
izdoma. Aicinu iedzīvotājus zi-
ņot, ja mana ko aizdomīgu. 

Vai ir kādi plāni attīstīt pilsētas 
zaļo zonu?

Ir aizsāktas sarunas ar 
būvniekiem, kas veic strūkla-
ku izbūvi. Mūsu pilsētas parka 
strūklaka (pretī kultūras 
namam)  jau ir nove-
cojusi un neizskatās 
moderni, salīdzinot 
ar strūklakām ci-
tās pilsētās. Plā-
nos ir uzbūvēt 
peldošo strūklaku 
– gan ar rotējošiem 
elementiem, gan iz-
gaismojumu, gan, iespē-
jams, muzikālo pavadījumu. 
Kāda tieši tā būs, vēl pāragri 
spriest, taču būs. Uzskatu, ka 
Mīlestības graviņa būtu jāiz-
veido kā tūrisma objekts, kur 
būtu patīkami atpūsties gan 
mūsu iedzīvotājiem, gan pilsē-
tas viesiem. 

Arī skvērā pie mūzikas sko-
las ir gaidāmas pārmaiņas, tur 
tiek veidots jauns atpūtas lau-
kums ar dažādām konstrukci-
jām bērniem. 

Tā kā Madona ir paugurai-
na pilsēta, viens no lielajiem 
darbiem ir pilsētas trepju at-
jaunošana. Ir apzinātas 6 vie-
tas, kur trepes jātaisa faktis-
ki par jaunu. Mūzikas skolas 
skvērā, pie Blaumaņa piemi-
nekļa, pie domes ēkas, kā arī 
brāļu kapiem. Trepju atjauno-
šanai paredzēti ap 24 000 eiro.

Kā ir ar pilsētas ielām? Vai tās ir 
sakoptas?

Jā, ar prieku var sacīt, ka 
lielākā daļa pilsētas as-

faltēto lielo ielu ir at-
jaunotas, un darbi 
noris aizvien. Va-
ram lepoties, ka 
esam vieni no re-
tajiem valstī, kur 
grants ceļi neput. 

Grants ceļi Madonā 
ir apstrādāti ar spe-

ciālu līdzekli, kas novērš 
putekļu veidošanos.

Kā vienu no pilsētas trūku-
miem iedzīvotāji saskata ne-
pietiekamu soliņu daudzumu. 
Liela daļa cilvēku ikdienā pār-
vietojas ar kājām, tāpēc ir sva-
rīgi, lai būtu kur apsēsties un 
atpūsties. Īpaši svarīgi tas ir 
cienījama vecuma iedzīvotā-
jiem, kā arī vecākiem ar bēr-
niem. Veicām iedzīvotāju ap-
tauju – kur pēc viņu domām 
būtu jābūt soliņiem.

Ir priekšlikumi izvietot 20 
jaunus soliņus pilsētas teritori-
jā – uz Saules, Raiņa, Rīgas ie-
lām, apvedceļa, kā arī rosīgā-
kajās vietās pilsētā. Divi soliņi 
tiks novietoti pie Madonas ki-
noteātra “Vidzeme”, kur tapusi 
arī jauna un skaista košumdo-
be. 5 jauni soliņi paredzēti arī 
skvērā pie mūzikas skolas, kur 

tiks izbūvēts jauns atpūtas lau-
kums dažādu vecumu bērniem. 

Lai soliņi kalpotu atbilstoši 
paredzētajiem mērķiem,  jādo-
mā par aktīvāku kārtībnieku 
darbošanos un patrulēšanu pil-
sētā. Iespējams, vajadzētu ie-
viest arī stingrākus sodus.

Vērts pieminēt, ka tiek mo-
dernizēts arī kinoteātra “Vi-
dzeme” aprīkojums. Tas būs 
digitalizēts, kas nozīmē, ka 
seansu laikā nebūs dzirdami 
sprakšķi un krakšķi. Arī jau-
nākās filmas nebūs ilgi jāgai-
da, tās pie mums būs tikpat āt-
ri kā Rīgā.

aprīļa beigās domes sēdē tika ap-
stiprināts pieprasītais 7000 eiro finan-
sējums jaunu tiesnešu telpu, ģērbtuv-
ju un kartingu uzglabāšanas boksu 
izveidošanai Madonas kartingu trasē. 
Kāpēc tas ir vajadzīgs?

Madonas kartingu trase ir 
izbūvēta labā līmenī un atbil-
stoši visiem Eiropas standar-
tiem, to apliecina arī pieteik-
tais augsta līmeņa sacensību 
skaits. Jau uz šo brīdi vasa-
ras periodam pieteiktas 7 sa-
censības un nepārtraukti no-
tiek treniņi. Interesi izrāda arī 
ārzemju braucēji, pat no ASV. 
Sacensību skaita ziņā esam iz-
konkurējuši “333” un Tukuma 
trases. Mums jāattīstās un jā-

spēj noturēt augsto novērtēju-
mu, tam ir vajadzīgs atbilstošs 
trases aprīkojums, gan kartin-
gu novietnes, gan ģērbtuves, 
gan tiesnešu telpa. Tiek do-
māts arī par kartingu nomas 
izveidošanu, meklēsim cilvē-
ku, kas būtu gatavs ar to no-
darboties. Madonai vajadzīgas 
aktīvās atpūtas iespējas siltajā 
laikā. Ja ziemā mums ir Sme-
ceres sils un kalni, tad vasarā 
iespēju ir mazāk. Domājam arī 
par kvadraciklu nomas izveidi 
Smeceres silā.

Jau šajā nedēļas nogalē svinēsim 
Madonas 88. jubileju. Kā noris gatavo-
šanās pilsētas svētkiem?

Darba ir daudz, aktīva dar-
bošanās vērojama gan pilsētā, 
gan arī pilsētas estrādē. Estrā-
dē tiek laboti soliņi, pļauta zā-
le un izgriezti krūmi, lai godam 
varētu svinēt pilsētas jubileju. 
Estrāde ir viena no pilsētas se-
jām, bet daudz pasākumu aiz-
iet secen, jo tā diemžēl pašlaik 
nav atbilstošā līmenī. Ir vaja-
dzīga rekonstrukcija un tiek 
meklētas iespējas, kā rast fi-
nansējumu. Ceram, ka tas no-
tiks tuvākajos gados.

 

eDĪte MiĶeLSONe, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

15. maijā Melngalvju namā 
notika Ģerboņu svētki, kuru 
laikā Valsts prezidents andris 
Bērziņš pasniedza jauno 
pašvaldības ģerboni Liezēres 
pagasta pārvaldes vadītāja 
vietas izpildītājam andrejam 
Piekalnam. Liezēres pagasta 
ģerbonī uz zila fona attēlota zelta 
govs ar sudraba ragiem. Govs 
simbolizē kādreiz spēcīgi attīstīto 
piensaimniecības nozari pagastā.

Madonai – 

88

2011. gada nogalē Valsts 
prezidents Andris Bērziņš iedi-
bināja šo tradīciju, kuras laikā 
notiek novadu un pagastu ģer-
boņu svinīgā pasniegšana. 

Uz svētkiem tiek aicināti tie 
novadi un pagasti, kas izstrādā-
juši un likumā noteiktajā kārtī-
bā saskaņojuši savas pašvaldī-
bas ģerboņus. 

Pasākuma laikā pašvaldības 
īsā prezentācijā vai priekšnesu-
mā iepazīstina klātesošos ar sa-
vu teritoriālo vienību.

Liezēres pagastam pasniegts ģerbonis

Madona aug un attīstās nemitīgi, 
mums ir, ar ko lepoties
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(līdz 15 gadu vecumam)
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Iedzīvotāju skaits Madonas pilsētā
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Guntis Ķeveris Madonas pilsētas pārvaldnieka amatā aizvada jau 5. gadu, pirms tam 4 gadus vadījis 
Īpašumu uzturēšanas dienestu.

Liezēres pagasta ģerbonis.  Valsts prezidents Andris Bērziņš pasniedz ģerboņa grāmatu Andrejam Piekalnam.                                 tOMa KaLNiņa foto

 

eDĪte MiĶeLSONe
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APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada 
pašvaldības domes 
2014. gada 27. marta  
lēmumu Nr. 167 
(protokols Nr. 7, 22. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par palīdzību  
dzīvokļa jautājumu 
risināšanā”  
27.2 panta otrās daļas  
4. punktu un  
piekto daļu. 

i. ViSPĀrĪGie JaUtĀJUMi

1. Saistošie noteikumi 
(turpmāk – noteikumi) nosa-
ka kārtību, kādā Madonas no-
vada pašvaldība (turpmāk – 
pašvaldība) sniedz palīdzību 
dzīvokļa īpašniekiem energo-
efektivitātes pasākumu veik-
šanai dzīvojamās mājās, nolū-
kā nodrošināt energoresursu 
patēriņu samazinājumu, un 
nosaka pašvaldības palīdzī-
bas – līdzfinansējuma – apmē-
ru un tā piešķiršanas noteiku-
mus. 

2. Noteikumos lietotie ter-
mini:

2.1. Pašvaldības palīdzība 
energoefektivitātes pasāku-
mu veikšanai dzīvojamā mājā 
– Madonas novada pašvaldības 
līdzfinansējums energoefek-
tivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mā-
jā (turpmāk tekstā – dzīvoja-
mā māja) Madonas novada ad-
ministratīvajā teritorijā. 

2.2. Dzīvokļa īpašums dzī-
vojamā mājā – daudzdzīvok-
ļu dzīvojamās mājas dzīvoklis, 
neapdzīvojamā telpa, Dzīvokļa 
īpašuma likuma izpratnē. 

2.3. Pilnvarotā persona – 
dzīvokļu īpašnieku izveidota 
sabiedrība, biedrība vai cita 
reģistrēta dzīvokļu īpašnie-
ku apvienība, vai fiziska per-
sona, kurai dzīvokļu īpašnieki 
ir nodevuši dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas tiesības, kā arī 
līdzšinējais pārvaldnieks, kurš 
darbojas uz likuma “Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju 
privatizāciju” 50. panta septī-
tās daļas pamata.

2.4. Ārējais finansējums 
– jebkurš ārējs finansiāls at-
balsts (piemēram, Eiropas 
Reģionālais attīstības fonds, 
Klimata pārmaiņu finanšu 
instruments, Valsts budžets, 
pašvaldības budžets)

3. Pašvaldības palīdzība 
energoefektivitātes pasāku-
miem dzīvojamās mājās (turp-
māk tekstā – palīdzība) tiek 
piešķirta atbilstoši Madonas 
novada pašvaldības budže-
tā šim nolūkam paredzēto lī-
dzekļu apmēram.

ii. atBaLStĀMie PaSĀKUMi UN 
atBaLSta aPJOMS

4. Dzīvojamo māju energo-
efektivitātes atbalstāmie pa-
sākumi ir šādi:

4.1. energoaudita veikša-
na;

4.2. tehniskās apsekošanas 
veikšana;

4.3. energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanas tāmes sa-
stādīšana;

4.4. vienkāršotās renovāci-
jas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšana atbilstoši ener-
goaudita atskaitē minētajiem 
pasākumiem.

5. Līdzfinansējums energo-
efektivitātes pasākumiem tiek 
piešķirts:

5.1. dzīvojamās daudz-
dzīvokļu mājas energoaudita 
veikšanai līdz 50% no izmak-
sām;

5.2. tehniskās apsekošanas 
veikšanai līdz 50% no izmak-
sām;

5.3. energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanas tāmes sa-
stādīšanai līdz 50% no izmak-
sām;

5.4. vienkāršotās renovāci-
jas tehniskās dokumentācijas 
izstrādāšanai līdz 50% no iz-
maksām.

6. Ja šo noteikumu 5.1. līdz 
5.4. punktā minētie pasāku-
mi pilnā apmērā jau ir tiku-
ši finansēti vai līdzfinansēti 
no ārējā finansējuma, pašval-
dības līdzfinansējums ener-
goefektivitātes pasākumiem 
netiek piešķirts. Ja šo notei-
kumu 5.1. līdz 5.4. punktā mi-
nētie pasākumi jau ir tikuši fi-
nansēti vai līdzfinansēti no 
ārējā finansējuma daļēji, līdz-
finansējums energoefektivitā-
tes pasākumiem tiek piešķirts 
apjomā, kas netika finansēts 
vai līdzfinansēts no ārējā fi-
nansējuma, bet ne vairāk kā 
5.1. līdz 5.4. punktā minētajā 
apjomā. 

iii. PreteNDeNtieM 
izVirzĀMĀS PraSĪBaS

7. Līdzfinansējums var tikt 
piešķirts dzīvojamām mājām, 
kurās dzīvokļa īpašumi iegūti 
saskaņā ar likumu “Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo mā-
ju privatizāciju” vai likumu 
“Par kooperatīvo dzīvokļu pri-
vatizāciju” un kuras atbilst šā-
diem nosacījumiem:

7.1. dzīvojamās mājas ko-
pējā platība ir lielāka par 300 
m² un tajā esošo nedzīvojamo 
telpu platība nepārsniedz 25% 
no mājas kopējās platības;

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 9

“Madonas novada pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”

7.2. vienai personai pieder 
ne vairāk kā 25% no mājā eso-
šajiem dzīvokļa īpašumiem, iz-
ņemot pašvaldības vai valsts 
īpašumā esošos dzīvokļus;

7.3. dzīvojamās mājas kop-
īpašumā esošās daļas pārval-
dīšanai un apsaimniekošanai 
izveidota dzīvokļu īpašnie-
ku sabiedrība vai Civilliku-
mā noteiktajā kārtībā no-
slēgts savstarpējs līgums par 
mājas kopīpašumā esošās da-
ļas pārvaldīšanu un apsaim-
niekošanu, vai dzīvojamo mā-
ju apsaimnieko līdzšinējais 
apsaimniekotājs, kurš darbo-
jas, pamatojoties uz likuma 
“Par valsts un pašvaldību dzī-
vojamo māju privatizāciju” 50. 
panta septīto daļu;

7.4. dzīvojamā māja ir pie-
slēgta centralizētajai siltum-
apgādes sistēmai un tajā ir 
ierīkots siltummezgls ar sil-
tumenerģijas patēriņa skaitī-
tāju;

7.5. normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā vairāk nekā 
pusei no mājas dzīvokļu īpaš-
niekiem balsojot “par”, ir pie-
ņemts lēmums veikt mājas 
energoauditu un/vai mājas 
energoefektivitātes pasāku-
mus, nodrošinot mājas dzīvok-
ļu īpašnieku līdzfinansējuma 
daļu un nepieciešamības ga-
dījumā – arī kredītiestādes fi-
nanšu līdzekļus;

7.6. nekustamā īpašuma 
nodokļa parāds (pamatpa-
rāds un nokavējuma nauda) 
par attiecīgajā daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā esošajām tel-
pu grupām, dzīvojamai mā-
jai piesaistītajām palīgēkām 
un dzīvojamai mājai piesaistī-
to zemes gabalu nepārsniedz 
15% no taksācijas gadam, ku-
rā tiek iesniegts līdzfinansē-
juma pieprasījums, kopējās 
nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par šajā punktā mi-
nētajiem nekustamajiem īpa-
šumiem.

7.7. Pilnvarotajai perso-
nai (ja tā ir juridiska persona), 
kura dzīvokļu īpašnieku vārdā 
iesniedz pieteikumu pašvaldī-
bas līdzfinansējuma saņemša-
nai, nedrīkst būt nodokļu vai 
valsts sociālās apdrošināša-
nas obligāto iemaksu parādu, 
tā nav ar tiesas lēmumu atzīta 
par maksātnespējīgu, tai skai-
tā ar tiesas lēmumu noteikts 
tiesiskās aizsardzības process, 
vai, saskaņā ar komercreģis-
trā pieejamo informāciju, tā 
neatrodas likvidācijas procesā.

iV. reĢiStrĀCiJaS KĀrtĪBa 
PaŠVaLDĪBaS PaLĪDzĪBaS 
SaņeMŠaNai

8. Iesniegumu Madonas 
novada pašvaldībai (turpmāk 

tekstā – pašvaldība) pašvaldī-
bas līdzfinansējuma saņemša-
nai iesniedz pilnvarotā perso-
na (Pretendents), pievienojot 
šādus dokumentus: 

8.1. dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces protokola izraks-
tu, kurā ierakstīts lēmums 
veikt dzīvojamās mājas ener-
goauditu un tehnisko novēr-
tēšanu un apmaksāt ar ener-
goefektivitātes pasākumu 
īstenošanu saistītos izdevu-
mus; 

8.2. izziņu, kurā norādī-
ti aprēķinātie maksājumi par 
apsaimniekošanu un samaksā-
tie maksājumi par pēdējiem 12 
mēnešiem; 

8.3. izziņas no pamatpakal-
pojumu (siltumapgāde, ūdens-
apgāde, kanalizācija, sadzīves 
atkritumu izvešana) sniedzē-
jiem, kurās norādīti aprēķinā-
tie maksājumi par pamatpa-
kalpojumiem un samaksātie 
maksājumi par pēdējiem 12 
mēnešiem;

8.4. pilnvarotās personas 
pārstāvības tiesības apliecino-
šus dokumentus;

8.5. dokumentus, kas aplie-
cina dzīvojamās mājas energo-
audita un tehniskās apsekoša-
nas atzinuma izstrādi veicošās 
personas kvalifikāciju – ener-
goauditora sertifikāts atbilsto-
ši tiesību normatīvajiem ak-
tiem. 

Būves apseko attiecīgajā 
jomā sertificēta fiziskā perso-
na (Būvprakses un arhitektu 
prakses sertifikātu reģistrs) 
vai Būvkomersantu reģis-
trā reģistrēta juridiskā perso-
na, kura nodarbina sertificē-
tu speciālistu, kurš ir atbildīgs 
par tehniskās apsekošanas 
kvalitatīvu izpildi. 

9. Lēmumu par Pretenden-
ta atbilstību šo saistošo notei-
kumu minētajām prasībām, 
10 dienu laikā no iesniegu-
ma saņemšanas dienas, pie-
ņem pašvaldības domes izvei-
dota komisija (turpmāk tekstā 
– Komisija). 

10. Komisija, izskatot ie-
sniegumu un pievienotos do-
kumentus, pieņem vienu no 
lēmumiem: 

10.1. par iesnieguma reģis-
trēšanu pašvaldības palīdzības 
(līdzfinansējuma) program-
mas reģistrā, ja  iesniegums 
un tam pievienotie dokumenti 
ir atbilstoši saistošo noteiku-
mu prasībām; 

10.2. par atteikumu re-
ģistrēt iesniegumu pašvaldī-
bas palīdzības (līdzfinansēju-
ma) programmas reģistrā, ja 
iesniegums un tam pievieno-
tie dokumenti neatbilst sais-
tošo noteikumu prasībām vai 
sniegtas nepatiesas ziņas; 

10.3. par iesnieguma at-
stāšanu bez virzības, nosakot 
termiņu trūkumu novērša-
nai, kas nav īsāks par 10 die-
nām. 

V. ieSNieGUMU izVĒrtĒŠaNaS 
UN LĒMUMU PieņeMŠaNaS 
KĀrtĪBa

11. Lēmumu par palīdzības 
piešķiršanu pieņem Madonas 
novada pašvaldības dome.

12. Iesniegumu izvērtēša-
na notiek to reģistrācijas se-
cībā.

13. Katram pretenden-
tam piešķiramo palīdzības da-
ļu nosaka, pamatojoties uz at-
balstāmo izmaksu aprēķinu, 
nepārsniedzot saistošo notei-
kumu 5. un 6. punktā noteikto 
līdzfinansējuma apjomu. 

14. Ja Komisijas atbalstīto 
iesniegumu palīdzības saņem-
šanai kopējais līdzfinansējuma 
apmērs pārsniedz attiecīga-
jam gadam pašvaldības budže-
tā paredzēto, pretendents paš-
valdības līdzfinansējumu var 
saņem pirmām kārtām (atbil-
stoši reģistram), tiklīdz līdzek-
ļi budžetā tiek iedalīti. 

15. Lēmumu par palīdzības 
piešķiršanu rakstiski paziņo 
pretendentam.

Vi. PaLĪDzĪBaS PieŠĶirŠaNaS 
KĀrtĪBa

16. Ja iesniegums tiek at-
balstīts, Pretendents pašvaldī-
bā iesniedz: 

16.1. līguma par ēkas ener-
goaudita un tehniskās apseko-
šanas atzinuma izstrādi kopi-
ju, līguma par vienkāršotās 
renovācijas tehniskās doku-
mentācijas izstrādi;

16.2. izdevumus apliecino-
šu dokumentu kopijas;

16.3. dokumentu par ēkas 
energoaudita un tehniskās ap-
sekošanas atzinuma izstrādes 
un vienkāršotās renovācijas 
tehniskās dokumentācijas iz-
strādes darbu pilnīgu izpildi. 

17. Pēc 16. punktā minē-
to dokumentu saņemšanas 10 
dienu laikā pretendentam pie-
šķirtās palīdzības apjoms tiek 
pārskaitīts uz pretendenta no-
rādīto norēķinu kontu. 

18. Pašvaldības palīdzība 
energoefektivitātes pasāku-
miem tiek piešķirta tikai vie-
nu reizi  pēc 4.1.–4.4. punktā 
noteikto energoefektivitātes 
pasākumu realizācijas. 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma likuma „Par pašvaldībām”15. panta pirmās daļas 9. punktu, 43. panta 

trešo daļu, likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrās daļas 4. 
punktu un piekto daļu, pašvaldība ir tiesīga sniegt atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
dzīvokļu īpašniekiem energoefektivitātes veikšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība sniedz palīdzību 
dzīvokļa īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, nolūkā 
nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, un nosaka pašvaldības palīdzības – 
līdzfinansējuma – apmēru un tā piešķiršanas noteikumus.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu tiek plānota. Līdzekļi konkrēta projekta atbalstam – 
pašvaldības līdzfinansējumam tiks novirzīti ar atsevišķu pašvaldības domes lēmumu.  

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Pretendenti pieteikumus palīdzības saņemšanai energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās sniedz Madonas novada pašvaldībā. Lēmumu par 
palīdzības piešķiršanu pieņem Madonas novada pašvaldības dome.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 2014. gada 22. aprīļa 
lēmumu Nr. 203  
(prot. Nr. 8; 25. p.).
Izdoti saskaņā ar  
Zvejniecības likuma 10. panta 
trešo daļu un Ministru kabineta 
14.10.2003. noteikumu Nr. 574 
„Licencētās amatierzvejas 
– makšķerēšanas – kārtība  
13. punktu.

i. Vispārīgie jautājumi

1. Puduļu ezers atrodas Ma-
donas novada Mārcienas pa-
gastā. Ezera virsmas  platība 
atbilstoši Valsts zemes dienes-
ta zemes robežu ierādīšanas 
aktiem ir 20,6 ha.

2. Puduļu ezers ir privāts 
un saskaņā ar Civillikuma 
1102. pantu, „Zvejniecības li-
kuma” 6. pantu un Ministru 
kabineta 15.12.1998. noteiku-
mu Nr. 453 „Par zvejas tiesību 
izmantošanu privātajos ūde-
ņos” 2. punktu zvejas tiesības 
tajā pieder privāto ūdeņu īpaš-
niekiem. Ezers saskaņā ar Ze-
mesgrāmatas nostiprinājuma 
uzrakstiem pieder Herbertam 
Kaušam – 11,5 ha no kopējās 
virsmas platības un Artūram 
Punovskim – 9,1 ha no kopējās 
virsmas platības.

3. Licencētā makšķerēša-
na un vēžošana Puduļu eze-
rā tiek ieviesta, lai saskaņā ar 
2003. gada 14. oktobra Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr. 
574 “Licencētās amatierzve-
jas – makšķerēšanas kārtība” 
regulētu zivju un vēžu ieguves 
laiku, kā arī makšķernieku un 
vēžotāju skaitu, limitētu zivju 
un vēžu krājumu izmantošanu 
un nodrošinātu zivju un vēžu 
krājumu regulāru atjaunoša-
nu, balstoties uz Latvijas Ziv-
saimniecības pētniecības insti-
tūta 2004. gadā izstrādātajiem 
Puduļu ezera zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumiem.

4. Licencēto makšķerēša-
nu un vēžošanu saskaņā ar 
Mārcienas pagasta pašvaldības 
2008. gada 10. janvāra pilnva-
rojumu – līgumu un ezera ot-
ras daļas un tai piegulošās ze-
mes īpašnieka Herberta Kauša 
pilnvarojumu organizē Pudu-

ļu ezera daļas un tai piegulošās 
zemes īpašnieks Artūrs Punov-
skis (“Puduli”, Mārcienas pag., 
Madonas nov., tel. 26349990, e
pasts: puduli@puduli.lv), turp-
māk tekstā – organizators.

ii. Makšķerēšanas un vēžošanas 
noteikumi

5. Makšķerēšana un vēžo-
šana Puduļu ezerā notiek at-
bilstoši 2009. gada 22. de-
cembra Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 1498 “Mak-
šķerēšanas noteikumi”, turp-
māk tekstā – „Makšķerēšanas 
noteikumi”, ievērojot šajā No-
likumā papildus noteikto kārtī-
bu un ierobežojumus.

6. Makšķerēt no ledus brīva-
jā periodā un vēžot Puduļu eze-
rā ir atļauts, ja ir līdzi attiecīgi 
iegādāta derīga licence, bet per-
sonām no 16 – 65 gadiem (izņe-
mot invalīdus) arī makšķerēša-
nas karte. 

7. Licencētās makšķerēša-
nas un vēžošanas nolikums ne-
attiecas uz makšķerēšanu no 
ledus. Ledus periodā makšķe-
rēt Puduļu ezerā ir atļauts, sa-
ņemot īpašnieka atļauju vai 
piekrišanu. 

8. Makšķerēšanas un spi-
ningošanas noteikumi:

8.1. Makšķerēšana no ezera 
krasta ir atļauta sākot ar ledus 
izkušanas brīdi;

8.2. Makšķerēšana un spi-
ningošana no laivas ir atļauta 
sākot ar 1. maiju. Atļauts mak-
šķerēt un spiningot tikai no or-
ganizatora iznomātām laivām;

8.3. Makšķerēšana un spi-
ningošana atļauta tikai dien-
nakts gaišajā laikā. Diennakts 
tumšajā laikā atrašanās laivās 
ezerā nav atļauta, izņemot gadī-
jumus, ja notiek vēžošana atbil-
stoši šī Nolikuma noteikumiem;

8.4. Atļauts izmantot “Mak-
šķerēšanas noteikumos” atļau-
tos makšķerēšanas rīkus, iz-
ņemot peldošas vai stacionāri 
novietotas makšķeres – ūdas;

8.5. Atļauts paturēt “Mak-
šķerēšanas noteikumos” atļau-
to loma lielumu, ievērojot mini-
māli pieļaujamos zivju izmērus.

9. Vēžošanas noteikumi:

9.1. Vēžošana ir atļauta pe-
riodā no 1. jūlija līdz 30. sep-
tembrim;

9.2. Vēžošana ir atļauta ti-
kai ar krītiņiem vai ķerot tos ar 
rokām; 

9.3. Lai izsargātos no dažā-
du slimību invāzijas no citām 
ūdenstilpnēm, atļauts izman-
tot tikai no organizatora izno-
mātos krītiņus;

9.4. Ar vienu licenci atļauts 
izmantot piecus krītiņus. Ķerot 
vēžus ar rokām, katram vēžo-
tājam jāiegādājas atsevišķa li-
cence;

9.5. Ar vienu licenci atļauts 
paturēt ne vairāk kā  30 noķer-
tus vēžus;

9.6. Paturētā vēža garums 
nedrīkst būt mazāks par 10 
cm, mērot attālumu no pieres 
dzelkšņa līdz astes plāksnīšu 
galam. Mazākus vēžus nekavē-
joši jāatbrīvo un jāatlaiž atpa-
kaļ ezerā;

9.7. Aizliegts paturēt vēžu 
mātītes ar redzamiem ikriem 
vai mazuļiem;

9.8. Aizliegts vēžot, to pievi-
lināšanai izmantojot jebkādas 
smaržvielas;

9.9. Paturētie vēži līdz to iz-
mantošanai pārtikā dzīvi jāuz-
glabā ūdenī (ezerā) organizato-
ra izsniegtajos krātiņos un pēc 
pieprasījuma jāuzrāda organi-
zatoram un citām šā Nolikuma 
46. punktā minētajām kontro-
lējošām personām.

iii. Vides, dabas resursu un īpa-
šuma aizsardzības prasības

10. Makšķerniekiem un vē-
žotājiem ir jāievēro normatīva-
jos aktos noteiktās vispārējās 
vides aizsardzības prasības.

11. Kurināt ugunskurus un 
izmest sadzīves atkritumus at-
ļauts tikai šiem nolūkiem norā-
dītās speciālās vietās.

12. Aizliegts izmest izsmē-
ķus un citus atkritumus ezerā 
un tam piegulošajā teritorijā.

13. Makšķerniekiem un vē-
žotājiem ir jāievēro prasība šķi-

rot stikla un plastmasas atkri-
tumus atsevišķi no pārējiem 
atkritumiem.

14. Autotransporta novie-
tošana atļauta tikai atsevišķās 
norādītās vietās.

15. Telšu uzstādīšana at-
ļauta tikai atsevišķās norādītās 
vietās.

16. Makšķerniekiem un vē-
žotājiem ir saudzīgi jāizturas 
pret iznomāto inventāru, kā arī 
pret citu organizatora īpašumu 
(makšķerēšanas laipām, nakts-
mītnēm u.tml.).

17. Paturēto zivju tīrīšana 
ir atļauta organizatora norādī-
tā vietā, attiecīgos atkritumus 
izmetot tam nolūkam norādī-
tās vietās.

iV. Licences

18. Tiek izdotas sekojošu 
veidu licences:

18.1. Makšķerēšanai un/vai 
spiningošanai no krasta  vie-
nas dienas licence, derīga li-
cencē norādītajā datumā (pieli-
kums Nr. 1);

18.2. Makšķerēšanai un/vai 
spiningošanai no laivas (ietver 
arī tiesības makšķerēt un spi-
ningot no krasta) – vienas die-
nas licence, derīga licencē norā-
dītajā datumā (pielikums Nr. 2);

18.3. Vēžošanai – vienreizē-
ja licence, derīga licencē norādī-
tajā datumā no plkst. 18.00 līdz 
nākošās dienas plkst. 6.00 (pie-
likums Nr. 3).

19. Makšķerēšanas licenču 
skaits nav limitēts, bet to tirdz-
niecība tiek pārtraukta, ja zivju 
kopējā nozveja gadā, pamatojo-
ties uz loma uzskaites datiem, 
sasniedz 800 kg („Puduļu ezera 
zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumu” 6.1. punktā no-
teiktais lielums).

20. Vēžošanas licenču skaits 
sezonā ir 50. Vienlaicīgi (uz at-
tiecīgo datumu), neatkarīgi no 
vēžotāju skaita, var tikt pārdo-
tas ne vairāk kā 5 licences.

21. Vēžošanas licenču skaits 
sezonas laikā var tikt samazi-
nāts (ierobežots), ja tiek kon-
statēts, ka vēžu populācija eze-

rā ir samazinājusies.

22. Licenču cenas (EUR):

22.1. Makšķerēšanai un/vai 
spiningošanai no krasta – vie-
nas dienas licences cena 1,65, 
PVN 0,35, kopā 2,00;

22.2. Makšķerēšanai un/vai 
spiningošanai no laivas – vie-
nas dienas licences cena 3,31, 
PVN 0,69, kopā 4,00;

22.3. Vienreizēja licence vē-
žošanai – cena 16,53, PVN 3,47, 
kopā 20,00.

23. Licencēm nav paredzē-
tas atlaides.

24. Pievienotās vērtības no-
dokļa likme ir 21%. Mainoties 
PVN likmei, attiecīgi mainīsies 
licences cena bez nepieciešamī-
bas veikt grozījumus šajā Noli-
kumā.

25. Licences ir derīgas tajos 
datumos vai termiņos, kuri ir 
norādīti licencē.

V. Licences saturs un 
noformējums

26. Licenču paraugi norādīti 
pielikumos Nr. 1., 2., 3.

27. Licence sastāv no pasak-
ņa un noplēšamās daļas (kvīts), 
kura tiek izsniegta licences sa-
ņēmējam.

28. Licencē tiek uzrādīts:
28.1. licences nosaukums 

(veids);
28.2. licences kārtas nu-

murs;
28.3. licences derīguma ter-

miņš;
28.4. licences cena;
28.5. organizatora vārds, 

uzvārds, PVN maksātāja reģis-
trācijas numurs un adrese;

28.6. personas, kurai licence 
izdota, vārds, uzvārds, dzīves 
vieta – pilsēta vai novads;

28.7. licences izsniedzēja 
vārds, uzvārds, paraksts, da-
tums;

28.9. licences saņēmēja pa-
raksts par iepazīšanos ar šo No-
likumu.

29. Licences noplēšamajā 
daļā tiek norādīti svarīgākie li-
cencētās makšķerēšanas vai vē-
žošanas noteikumi, kā arī loma 
uzskaites anketa (pielikums 
Nr. 4).

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 12

“Nolikums par licencēto makšķerēšanu  
un vēžošanu Puduļu ezerā”

SaiStošo noteikumu 
paSkaidrojuma  
rakStS

madonas novada 
pašvaldības 78.03.2014. 
saistošie noteikumi nr. 9
“madonas novada 
pašvaldības palīdzības 
piešķiršanas kārtība 
energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu  
dzīvojamās mājās”

19. Komisijas 9. punkta 
kārtībā pieņemto lēmumu 
var apstrīdēt Madonas nova-
da pašvaldības Administratī-
vo aktu strīdu komisijā.

Viii. NOSLĒGUMa  
JaUtĀJUMS

20. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā likuma „Par paš-
valdībām” 45. pantā noteik-
tajā kārtībā, nākamajā dienā 
pēc to publicēšanas, t.i. 2014. 
gada 3. jūnijā.



10 Madonas Novada Vēstnesis 
                      2014. gada jūnijs Domes ziņas

30. Licence ir noformēta at-
bilstoši „Pievienotās vērtības 
nodokļa likuma” 126. panta 
prasībām un ir uzskatāma par 
vienkāršotu nodokļa rēķinu.

31. Licences tiek numurētas, 
ņemot vērā to veidu un cenu.

32. Pārdotās licences tiek 
uzskaitītas.

Vi. Licenču realizācija

33. Licences pārdod organi-
zators Madonas nov. Mārcienas 
pag. „Pudulos”, tel. 26349990, 
epasts: puduli@puduli.lv.

34. Licences tiek pārdotas 
katru dienu no plkst. 6.00 līdz 
20.00, iepriekš piesakoties pa 
telefonu vai epastu un saska-
ņojot ierašanās laiku.

35. Licences iespējams iegā-
dāties arī iepriekšpārdošanā.

36. Atbilstoši Ministru kabi-
neta 02.05.2007. noteikumu Nr. 
282 „Nodokļu un citu maksā-
jumu reģistrēšanas elektronis-
ko ierīču un iekārtu lietošanas 
kārtība” 71.3. punktam, orga-
nizators ir tiesīgs nelietot kases 
aparātu, reģistrējot maksājumu 
par licenci.

37. Licence ir samaksu ap-
liecinošs dokuments, un tā nav 
jādublē ar maksājumu aplieci-
nošu kvīti.  

38. Pārdoto, bet neizmanto-
to vai sakarā ar pārkāpumiem 
atņemto licenču vērtība netiek 
atmaksāta.

Vii. iegūto līdzekļu sadale un 
izlietojums

39. No licenču realizācijas 
iegūtie 10% reizi pusgadā – līdz 
10. jūlijam par pirmo pusga-
du un līdz 10.janvārim par otro 
pusgadu tiek pārskaitīti valsts 
pamatbudžetā zivju fonda vei-
došanai.

40. Atlikušie no licenču rea-

lizācijas iegūtie līdzekļi tiek no-
virzīti licencētās makšķerēša-
nas un vēžošanas organizēšanai 
un tās pārvaldes nodrošināša-
nai, kā arī vēžu un zivju aizsar-
dzības un pavairošanas pasāku-
miem.

Viii. Lomu uzskaites kārtība

41. Licences saņēmējam li-
cences noplēšamajā daļā jā-
uzrāda paturēto zivju sugas, 
skaits un svars vai attiecīgi vē-
žu skaits.

42. Ar loma uzskaiti aizpil-
dītās licences tiek atdotas orga-
nizatoram.

43. Ja licences saņēmējs pār-
kāpj šo lomu uzskaites kārtību, 
tad organizators turpmāk attie-
cīgai personai atsaka licences 
iegādi.

iX. Organizatora sniegtie 
pakalpojumi un pienākumi

44. Organizators sniedz se-
kojošus pakalpojumus:

44.1. laivu noma;
44.2. makšķerēšanas laipu 

uzstādīšana un to noma;
44.3. makšķerēšanas un vē-

žošanas inventāra noma;
44.4. ceļa norāžu uzstādīša-

na;
44.5. brīdinājuma un infor-

matīvo zīmju uzstādīšana;
44.6. ugunskura vietu iekār-

tošana un malkas sagāde;
44.7. naktsmītņu piedāvāša-

na;
44.8. telšu vietu sagatavoša-

na;
44.9. autostāvvietu ierīkoša-

na;
44.10. atkritumu konteine-

ru uzstādīšana;
44.11. tualešu ierīkošana.

45. Organizatoram ir sekojo-
ši pienākumi:

45.1. Sniegt pašvaldībai in-

formāciju par licencētās mak-
šķerēšanas vietām, mak-
šķerēšanas organizētāju un 
makšķerēšanas licences iegā-
des iespējām, lai pašvaldība šo 
informāciju ne vēlāk kā mēne-
si pirms licencētās makšķerē-
šanas sākuma varētu publicēt 
oficiālajā izdevumā "Latvijas 
Vēstnesis" un novada preses iz-
devumā; 

 45.2. Nodrošināt makšķe-
rēšanas un vēžošanas licenču 
pieejamību un realizāciju licen-
cētās makšķerēšanas un vēžo-
šanas periodos saskaņā ar šī 
Nolikuma VI. nodaļu un nodro-
šināt atbilstošu norādes zīm-
ju izvietošanu ezerā vai tā pie-
krastē;

 45.3. Realizēt un uzskaitīt 
makšķerēšanas un vēžošanas li-
cences atbilstoši normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

 45.4. Nodrošināt no licen-
ču realizācijas iegūto naudas lī-
dzekļu sadali atbilstoši šī No-
likuma VII.nodaļā noteiktām 
prasībām;

45.5. Iesniegt Lauku atbal-
sta dienestā pārskatu par licen-
cēto makšķerēšanu divas rei-
zes gadā – līdz 15. jūlijam un 15. 
janvārim – par iepriekšējo pus-
gadu;

45.6. Uzskaitīt lomus un 
sniegt attiecīgās ziņas valsts zi-
nātniskajam institūtam "Pār-
tikas drošības, dzīvnieku ve-
selības un vides zinātniskais 
institūts" līdz nākamā gada 1. 
februārim, par iepriekšējo gadu;

 45.7. Līdz katra gada 31. de-
cembrim iesniegt Valsts vides 
dienestā pārskatu par veikta-
jiem ūdenstilpnes apsaimnieko-
šanas un zivju resursu papildi-
nāšanas pasākumiem, kā arī 
informāciju par izveidotās in-
frastruktūras uzturēšanu;

45.8. Noteikt atbildīgo per-
sonu, kura pēc Valsts vides die-
nesta vai pašvaldības pilnvaro-

tās personas statusa iegūšanas 
piedalās vides un zivju resursu 
aizsardzības un uzraudzības pa-
sākumos;

45.9. Iepazīstināt makšķer-
niekus un vēžotājus ar šo Noli-
kumu;

 45.10. Papildināt zivju un 
vēžu krājumus ezerā, ja to ik-
gadējā nozveja sasniedz Puduļu 
ezera zivsaimnieciskās eksplua-
tācijas noteikumos minētos ap-
jomus.

X. Kontrole un atbildība

46. Šajā Nolikumā ietverto 
noteikumu ievērošanu atbilsto-
ši kompetencei kontrolē Valsts 
vides dienesta inspektori, Valsts 
vides dienesta pilnvarotas per-
sonas un attiecīgās pašvaldī-
bas pilnvarotas personas, kā arī 
kontrolē piedalās valsts policija, 
pašvaldības policija, zemessar-
dze, licencētās makšķerēšanas 
organizētājs un ezera īpašnieki.

47. Licencētās makšķerēša-
nas organizētāja pienākumu ie-
vērošanu un izpildi atbilstoši 
kompetencei uzrauga Valsts vi-
des dienests, Dabas aizsardzī-
bas pārvalde, Valsts ieņēmumu 
dienests un attiecīgā pašvaldī-
ba, ezera īpašnieki.

48. Licences saņēmēja obli-
gāts pienākums ir pildīt organi-
zatora norādījumus attiecībā uz 
Nolikuma noteikumu izpildi, kā 
arī uz vides un īpašuma aizsar-
dzības prasībām.

49. Ja licences saņēmējs ir 
pārkāpis šajā Nolikumā minē-
tos noteikumus, tam tiek at-
ņemta licence un tas var tikt 
izraidīts no ezeram piegulošās 
teritorijas.

50. Nolikumā ietverto no-
teikumu pārkāpēji saucami pie 
administratīvās atbildības vai 
kriminālatbildības likumos no-
teiktajā kārtībā.

51. Minētā atbildība neat-
brīvo pārkāpēju no pienākuma 
atlīdzināt dabai, Puduļu ezera 
un tam piegulošo zemju īpašnie-
kiem vai organizatoram nodarī-
to kaitējumu.

Xi. Nolikuma spēkā stāšanās laiks 
un darbības ilgums

52. Licencētās makšķerēša-
nas nolikums pēc tā saskaņo-
šanas šī nolikuma saskaņojuma 
lapā norādītajās institūcijās un 
apstiprināšanas ar Madonas no-
vada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem stājas spēkā liku-
ma „Par pašvaldībām” 45. pan-
tā noteiktajā kārtībā., nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas, t.i. 
2014. gada 3. jūnijā

53. Nolikuma darbības il-
gums ir 3 gadi no pašvaldības 
saistošo noteikumu „Nolikums 
par licencēto makšķerēšanu un 
vēžošanu Puduļu ezerā” spēkā 
stāšanās dienas.

Xii. Pielikumi

54. Licenču paraugi (pieli-
kums Nr. 1 – 3);

55. Licences noplēšamajā 
daļā uzdrukātie svarīgākie li-
cencētās makšķerēšanas un vē-
žošanas noteikumi, kā arī loma 
uzskaites anketa (pielikums Nr. 
4 uz divām lapām);

56. Pasākumu plāns zivju 
un vēžu krājumu saglabāšanai, 
papildināšanai un aizsardzībai 
Puduļu ezerā, kā arī nepiecieša-
mās infrastruktūras uzturēša-
nai 2014. – 2017. gadam (pieli-
kums Nr. 5);

57. Licencētās makšķerē-
šanas vietas shēma (pielikums 
Nr. 6 uz divām lapām).

58. Saskaņojumi (pielikums 
Nr. 7 uz divām lapām).

APSTIPRINĀTI 
ar Madonas novada pašvaldības domes  
18.03.2014. sēdes lēmumu Nr. 138
(protokols Nr. 6, 23. p.).
Izdoti saskaņā ar 2011. gada 25. janvāra 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas un 
finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem”  
141.6 punktu.

1. Izdarīt šādus grozījumus 2012. ga-
da 29. marta Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, 
kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek ie-
saistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie 
pagaidu sabiedriskie darbi” Madonas nova-
da pašvaldībā”: 

1.1. svītrot saistošo noteikumu 14. pun-
ktu. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamā dienā pēc to publicēšanas, 2014. ga-
da 3. jūnijā. 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 29.03.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek 
iesaistīti nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 
Madonas novada pašvaldībā””

paSkaidrojuma rakStS 
Saistošajiem noteikumiem nr. 7  
„Grozījumi madonas novada pašvaldības 29.03.2012. saistošajos noteikumos nr. 6   
„par kārtību, kādā madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības pasākumā  
„algotie pagaidu sabiedriskie darbi” madonas novada pašvaldībā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Veikt grozījumus spēkā esošajos saistošajos noteikumos, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 

25.01.2011. LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un 
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju 
izvēles principiem”.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem tiek izslēgts saistošo noteikumu 14. punkts, kas paredzēja – ja ar personu ir lauzts līgums 
par līguma nosacījumu neievērošanu, personu atkārtoti iesaistīt programmā ne ātrāk kā 18 mēnešus pēc 
līguma laušanas, ņemot vērā to, ka 25.01.2011. LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo 
nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas 
kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.4 punkts paredz bezdarbnieka tiesības tikt iesaistītam 
algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 12 mēnešu periodā ne vairāk kā četrus mēnešus (secīgi vai ar 
pārtraukumiem). 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Nav attiecināms.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Ietekmes uz administratīvajām procedūrām nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

došie darbinieki, bet tā ir iespē-
ja piedalīties uzņēmējiem neat-
karīgi no to darbības jomas un 
apmēriem. Viena no projekta 
aktivitāšu sadaļām ir uzņēmēj-
darbības izstāžu rīkošana, un 
tādējādi uz izstādēm Igaunijā 
un Krievijā ar saviem stendiem 
devušies arī mūsu uzņēmēji, 
amatnieki, mājražotāji.

Janīna apsīte – Maijā piedalī-
jāmies partneru sanāksmē Pe-
čoros un tur notikušās uzņē-
mējdarbības izstādes ietvaros 
norisinājās apaļā galda disku-
sijas, kur dalījāmies uzkrātajā 
pieredzē, jo, tikai sadarbojoties, 
mūsu uzņēmēji, jo īpaši mazie, 
var gūt papildus noietu, rast 
jaunas idejas. 

Kādas ir pamanāmākās šā brīža ak-
tualitātes?

J.a. – Par projekta līdzek-
ļiem iegādāti un uzstādīti divi 
vides monitori daudzfunkcionā-
lajā hallē un Saieta laukumā, ko 
iedzīvotāji, jo īpaši pilsētas cen-
trālajā laukumā, jau noteikti 
būs pamanījuši. Pašlaik sadar-
bībā ar Uzņēmējdarbības no-
daļu aktīvi strādājam pie satu-
ra aizpildīšanas – šie monitori 
domāti mūsu novada uzņēmē-
jiem, mājražotājiem, amatnie-
kiem un šobrīd ir īstais laiks, 
kad izveidot savas reklāmas, ko 
izvietot šajā ekrānā. Bez tam ai-
cinām iesaistīties arī kultūras 
un izglītības nozares ļaudis – ir 
tik daudz pasākumu, norišu, ko 
reklamēt, jo lielākā daļa aktivi-
tāšu vienmēr ir saistītas ar uz-
ņēmējdarbību. Lai izvietotu in-
formāciju, aicinām sazināties 

uz Uzņēmējdarbības nodaļu vai 
skatīt mājaslapu www.busines-
smadona.lv, kur var iegūt pre-
cīzus noteikumus. Jāpiebilst, ka 
monitori ir pārvietojami, tos pēc 
vajadzības var nogādāt arī cit-
viet novadā.

D. Ā. – Bez tam pašlaik kopā 
ar mākslinieku Mārtiņu Heim-
rātu strādājam pie pastāvīgas 
Madonas novada uzņēmējdar-
bības ekspozīcijas izveides, kas 
atradīsies domes ēkas pirmajā 
stāvā. Tā ir vieta, kur atrodas 
gan Uzņēmējdarbības nodaļa, 
Lauku atbalsta dienesta speciā-
listi, būvvalde, tātad institūci-
jas, kuras bieži apmeklē novada 
aktīvie iedzīvotāji. Ekspozīcija 
atainos to, ar ko Madonas no-
vads lepojas, ar ko atšķiras uz-
ņēmējdarbības jomā. 

Projekta darbība ilgs līdz šā gada 
beigām. Kas būs tās paliekošās vērtī-
bas, ko novada iedzīvotāji varēs redzēt, 
izmantot arī pēc tam?

D. Ā. – Bez monitoriem un iz-
stādes projekta ietvaros izvei-
dosim arī jaunu uzņēmējdar-
bības portālu www.cbclift.com. 
Portāls tiek veidots kā jauns 
biznesa komunikācijas veids, 
kurā mūsu uzņēmēji varēs iz-
veidot sava uzņēmuma vai dar-
bības profilu, iekļaujot aprakstu 
par sevi, piedāvājumu, rast sa-
darbības partnerus. Portālā būs 
iespēja uzzināt tirgus aktuali-
tātes, kontaktēties ar citiem uz-
ņēmējiem, diskutēt, apmainī-
ties viedokļiem.  

J. a. – Par projekta līdzekļiem 
esam pilnībā iegādājušies izstā-

žu aprīkojumu – izstāžu sten-
dus 450 kvadrātmetriem, ap-
skaņošanas sistēmu, mēbeles 
izstādēm – saliekamos galdus 
un krēslus, kā arī 800 metrus 
pārvietojamā žoga.

Par ko projekta ietvaros līdz šim ir 
bijis lielākais gandarījums?

D. Ā. – Nenoliedzami tā bi-
ja uzņēmēju izstādegadatir-
gus, kas notika Madonas mul-
tifunkcionālajā hallē! Tas bija 
vērienīgs pasākums gan no mū-
su, gan uzņēmēju un arī iedzī-
votāju viedokļa. To apmeklēja 
ap trim tūkstošiem interesen-
tu, kas ir pat vairāk nekā Mado-
nā tika aiziets uz aizvadītajām 
Eiroparlamenta vēlēšanām! Tas 
liecina par labu, daudzsološu 
pamatu tālākai uzņēmējdienu 
rīkošanai, kas ir arī šī projekta 
idejas pamatā. Nākamā lielā uz-
ņēmējdarbības izstāde norisinā-
sies 11. oktobrī reizē ar Kartu-
peļu svētkiem pilsētā. Jau tagad 
aicinām pieteikties visu jomu 
uzņēmējus!

J. a. – Ir jānovērtē arī sadar-
bība ar kaimiņvalstīm. Lai arī 
ilgtspējīgi ekonomiskie sakari 
neveidojas dažos mēnešos, tam 
ir nepieciešams daudz ilgāks lai-
ka posms, jau tagad varam ap-
galvot, ka mūsu uzņēmēju dalī-
ba izstādēs Igaunijā un Krievijā 
ir bijusi veiksmīga kaut vai no 
iegūtās pieredzes viedokļa vien. 
Bet pārtikas ražotāju izstādē 
Igaunijā UMA MEKK par mūsu 
stendiem bija vislielākā apmek-
lētāju interese, esam saņēmu-
ši uzaicinājumu piedalīties arī 
turpmāk. Tad gan uzņēmējiem 

Starpvalstu projekts veicina uzņēmējdarbības 
attīstību eS pierobežas reģionos

Dace Āriņa un Janīna apsīte 
Madonas puses aktīvajiem 
ļaudīm nav svešas. Jau daudzu 
gadu garumā, strādājot 
plecu pie pleca gan Madonas 
Biznesa informācijas inovāciju 
centrā, gan pašlaik biznesa 
inkubatorā “Magnus”, viņas 
ir bijušas kā vadītājas, tā 
arī palīdzējušas ar darbu un 
padomu nu jau neskaitāmos ar 
uzņēmējdarbības vidi saistītos 
projektos un to ieviešanā visā 
bijušā Madonas rajona teritorijā.     

Jaunākais lielākais piere-
dzējušo projektu vadītāju vei-
kums ir starpvalstu projekta 
“Sociāli ekonomiskās attīstī-
bas, biznesa un sadarbības vei-
cināšana pierobežas reģionos” 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas 
Pārrobežu sadarbības program-
ma Eiropas kaimiņattiecību un 
partnerības instrumenta ietva-
ros 2007–2013, kur Madonas 
novada pašvaldība ir kā vado-
šais partneris un kopā ar Krie-
vijas autonomo nekomerciālo 
organizāciju “Pleskavas reģio-
na uzņēmējdarbības attīstības 
un garantiju fonds” un Igauni-
jas Voru apriņķa pašvaldība.

tāds nopietns un garš nosaukums, 
varbūt daļai iedzīvotāju šķiet nesapro-
tami, ar ko šajā projektā nodarbojas. 
taču projekts jau darbojas vairāk nekā 
gadu, un tā ietvaros notikusi virkne ak-
tivitāšu, kuras pamanījuši arī tie, kuri 
par projektiem neinteresējas. 

Dace Āriņa – Jā, pašlaik pro-
jekts ir tādā kā brieduma sta-
dijā, kad aiz muguras daudzas 
aktivitātes, aizsākti procesi un 
var izdarīt secinājumus. Kā 
jau nosaukumā minēts, projek-
ta ietvaros sadarbojas trīs kai-
miņvalstis – divas Eiropas Sa-
vienības pārstāves – Latvija un 
Igaunija un Krievija – valsts, 
kas robežojas ar ES. Mūs gan-
darī, ka šajā projektā iesaistīti 
ne tikai pašvaldību vadītāji, va-

finansiāli atbalsta 
kopīgus pārrobežu 

attīstības pasākumus, 
lai uzlabotu reģiona 

konkurētspēju, izmantojot 
tā potenciālu un izdevīgo 
atrašanās vietu krustcelēs 

starp eS un  
Krievijas Federāciju. 

Programmas mājaslapa –
www.estlatrus.eu

būs jāpošas pašiem, bet tas jau 
ir mūsu projekta mērķis – radīt 
labu startu turpmākām uzņē-
mēju aktivitātēm.

D. Ā. – Madonas novads eko-
nomiski allaž ir balstījies uz 
trim stūrakmeņiem – lauk-
saimniecību, tūrismu un kok-
apstrādi. Taču pēdējā laikā cil-
vēki arvien vairāk pievēršas 
mājražošanai, tam, ko var radīt 
paši savām rokām, varētu teikt, 
ka tas pat ir Latvijas un arī Ma-
donas novada fenomens – rado-
šums, izdomas bagātība, ar kā 
palīdzību sevišķi lauku, mazpil-
sētu ļaudis sevi nodarbina, ra-
da ienākumus sev un ģimenei. 

J. a. – Dzīvot un strādāt sev 
tuvā, ierastā vidē ir ideālais dzī-
ves modelis. Ļoti gribas cerēt, 
ka arī mēs šī projekta ietvaros 
esam palīdzējuši, uzmundrinā-
juši, rosinājuši popularizēt sa-
vu produktu, iziet ārpus mā-
jas sienām un pārliecināties, ka 
arī es, kas daru, varu! Angļiem 
ir tāds labs teiciens – Now you 
can do, what you love and ma-
ke living. Pārfrāzējot latviski, 
varam sacīt, ka brīnišķīgi ir no-
drošināt savu dzīvi, darot to, ko 
mēs mīlam. Dzīvot laimīgi savā 
vidē. Uz to jātiecas.

Sarunājās DziNtra StraDiņa, 
publikācija sagatavota sadarbībā ar 

projektu “Sociāli ekonomiskās  
attīstības, biznesa un sadarbības  
veicināšana pierobežas reģionos”  

Igaunijas – Latvijas – Krievijas  
Pārrobežu sadarbības programmas  

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības  
instrumenta ietvaros 2007–2013

Madonas novads ekonomiski allaž ir balstījies uz trim 
stūrakmeņiem – lauksaimniecību, tūrismu un kokapstrādi. 
taču pēdējā laikā cilvēki arvien vairāk pievēršas 
mājražošanai, tam, ko var radīt paši savām rokām,  
varētu teikt, ka tas pat ir Latvijas un arī  
Madonas novada fenomens.

Dace Āriņa (pie datora) palīdz sagatavot prezentāciju projekta partnerēm no Krievijas. 
                          e.MiĶeLSONeS foto

Janīna Apsīte (trešā no kreisās) apspriež projekta norises gaitu ar tulku Viesturu Rikveili, 
uzņēmējdarbības speciālisti Ilzi Voginu un novada kokapstrādes uzņēmēju Agitu Kalniņu. 
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