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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Ne jau darbu veicējiem bija jā-
skatās acīs mammām un tētiem... 
Joprojām jūtos vainīga, ka vese-
lai bērnudārznieku paaudzei bija 
jāuzaug būvlaukumā, bez rotaļu 
laukumiņiem. Taču biju bezspē-
cīga likumdošanas dēļ, kas bur-
tiski sasien rokas, lai procesu va-
rētu ietekmēt! Cerīgāka situācija 
izveidojās pirms aptuveni gada, 
kad būvniecību pārņēma “Val-
mieras energoceltnieks” – tad tie-
šām sākām ticēt, ka projekts tiks 
realizēts. Tāpēc, pirmkārt vēlos 
pateikt vislielāko paldies ģime-
nēm, kas palika mums uzticīgas. 
Paldies, mīļie vecāki, ka bijāt sa-
protoši, ka neizņēmāt savus ma-
zuļus no mūsu bērnudārza, ka bi-
jāt ar mums, lai kopā pārvarētu 
grūtības un tagad nonāktu līdz 
šim brīnišķīgajam rezultātam.” 

To, ka rezultāts ir brīnišķīgs, 
apliecina acīmredzamais. Kā no-
rāda projekta vadītāja, pašval-
dības Attīstības nodaļas speciā-
liste Elita Staune, jaunuzceltā 
piebūve ļaus ievērojami paplaši-

nāt grupu un nodarbību telpas. 
Jaunbūvē atrodas grupa 2 – 3 ga-
dus veciem bērniem, tāpēc arī pie 
grupiņas ir ratiņu novietne bēr-
niem, plaša rotaļu istaba, izbū-
vēts dabas izziņu centrs, baseins 
un daudzfunkcionāla nodarbību 
zāle. Realizējot projektu, ir izbū-
vētas telpas logopēdam, ergotera-
peitam, psihologam, medmāsai. 
Visā ēkā ir izbūvēta ugunsdrošī-
bas un apsardzes sistēma. Domā-
jot par drošību, turpmāk iekļūša-
na un uzturēšanās bērnudārzā 
tiks regulēta – ir ierīkota video-
domofonu un videonovērošanas 
sistēma. Bez tam esošajā korpu-
sā rekonstruēts apgaismojums, 
ventilācija, ūdensvads un kanali-
zācija, kā arī ir  labiekārtota te-
ritorija – ierīkoti rotaļlaukumi, 
teritorijas apgaismojums, atrisi-
nāta lietus ūdens novade.

“Saulītes” vadītāja uzsver, ka 
ieguvums ir visiem novada bēr-
niem. Līdzko aktīvu darbību uz-
sāks baseins, ūdens nodarbības 
būs pieejamas arī citu bērnudār-

zu audzēkņiem, bet sava vieta 
jaunajās telpās būs arī biedrībai 
“Mēs saviem bērniem”, kas ap-
vieno bērnus un jauniešus ar īpa-
šām vajadzībām un viņu vecākus. 

Madonas PII “Saulīte” rekons- 
trukcija ir realizēta projekta  
„Madonas pilsētas pirmsko-
las izglītības iestāžu “Priedī-
te” un “Saulīte” rekonstrukci-
ja” (Nr. 3DP/3.6.1.1.0/09/IPIA/
VRAA/003/025) un projekta „Ma-
donas pilsētas pirmskolas izglī-
tības iestādes “Saulīte” rekons-
trukcija” (Nr. 3DP/3.1.4.3.0/08/
IPIA/VRAA/015/017) ietvaros. 

Kopējās ēkas rekonstrukci-
jas izmaksas ir 2093900,49 ei-
ro, no projektu attiecināmajām 
izmaksām 85% finansē Eiropas 
Savienība, 4,5% – valsts budže-
ta dotācijas pašvaldībām. Pārējās 
izmaksas tiek segtas no pašvaldī-
bas budžeta. 

DziNtrA StrADiņA, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

E. StAuNES foto

“Saulīte” pārtapusi       
    jaunā veidolā

Dienā, kad Smeceres silā 
norisinājās tautas slēpojums, 
uz savu pirmo startu 
olimpiskajās spēlēs devās arī 
mūsu novadnieks, Sarkaņu 
puisis Arvis Liepiņš. 

Par Arvi turēja īkšķus dau-
dzi jo daudzi. Īpaši bijušie skolo-
tāji, treneri, sporta skolas direk-
tors Voldemārs Šmugais, todien 
komentējot Smeceres sila slēpoju-
mu, līdztekus norisēm pašu trasē 
arvien minēja Arvja startu tālajos 
Sočos un izteica neviltotu lepnu-
mu par mūsu jaunieti: “Arvis ir 
darbarūķis. Mērķtiecīgi gājis uz 
savu sapni, uzcītīgi trenējies, un 
tas, ka viņš savā vecumā ir ticis 
jau līdz olimpiādei, nav nejaušī-
ba, bet smaga un nopietna darba 
rezultāts.” Un savu fizisko iegul-
dījumu sportists apliecināja Soču 
trasēs – Arvis neizstājās nevienā 
slēpojumā, cītīgi sasniegdams fi-
nišu. Mums, mājās palicējiem un 
vienkārši tiem, kas ar slēpošanu 
ikdienā ir uz “Jūs”, šķiet, neap-
tverami, kā var sasniegt rezultā-
tu, kas tikai par dažām minūtēm 
vai kā sprinta distancē – par nie-
ka 20 sekundēm – atpaliek no le-
ģendārajiem un pieredzējušajiem 
olimpiskajiem čempioniem! Ne 
vienmēr sportista sniegumu va-
ram vērtēt pēc iegūtās vietas, bet 
gan reāli pavērojot rezultātu.

Satiekot Arvi pēdējās lielāka-
jās šīs sezonas sacensībās tepat 
Smeceres sila trasē, nevar nepa-
manīt Arvja labo noskaņojumu 
un smaidu. Latvijas čempionātā 
olimpiskais rūdījums bija acīm-
redzams, taču tas nenozīmē, ka 
sportists nenovērtē arī konku-
rentus pašu mājās: “Visi jau ir 
konkurenti! Tā jau nav, ka visus 
uzreiz var vinnēt, pārējie arī tre-
nējas un iegulda darbu, vienkārši, 
kā kuro reizi paveicas.”

Arvis atzīst, ka līdzjutēju at-
balsts ir daudz palīdzējis: “Liels 
prieks par atbalstītājiem – tur uz 
vietas, mājās, sociālajos tīklos. Ja 
ir tāds atbalsts, pašam prieks un 
rodas papildus stimuls mēģināt to 
rezultātu dabūt arvien labāku un 
labāku.”    

Jautāts par tuvākajiem plā-
niem, sportists neslēpj, ka svarī-
gākais šobrīd ir atpūsties un tad 
arī domāt par nākamo sezonu.

Veiksmi Arvim arī turpmāk!

Dz. StrADiņA
   

Līdzjutēju 
atbalsts dod 
papildus stimulu 

Līdz ar pavasari saulains 
noskaņojums arī pirmskolas 
izglītības iestādes “Saulīte” 
kolektīvam, bērniem, 
vecākiem – pēc vairāku gadu 
ilga būvniecības procesa 
durvis ver jaunā piebūve, 
labiekārtoti skaisti rotaļu 
laukumiņi, brīnišķīga kopaina. 

Gandarījums par lielisko re-
zultātu ir visām iesaistītajām pu-
sēm. Tomēr lielāko prieku, kas 
mijas ar atvieglojumu un jopro-
jām zināmu neticības devu, izjūt 
bērnudārza vadītāja Daiga El-
ga Ābola. Vadītāja neslēpj, ka da-
žādu iemeslu dēļ ieilgušais celt-
niecības process ir prasījis daudz 
pārdzīvojumu, vilšanos, negulē-
tu nakšu un pārdomu: “Joprojām 
tā pa īstam nespējam noticēt, ka 
mums TAS tiešām beidzot ir! Ik 
pa laikam aizejam, lai palūkotos, 
apskatītos... Tas ir kā stimuls ne 
tikai labam noskaņojumam, bet 
arī jauniem darbiem, iecerēm, 
plāniem. 

Šodien negribu meklēt vainī-
gos, bet celtniecības gaitā pārdzī-
vots ne mazums grūtu brīžu. Vis-
smagākā bija neziņa, nemitīgie 
būvnieku solījumi, kas atkal un 
atkal netika pildīti, bet katrs so-
lījums taču raisīja jaunas cerības, 
kas tika pieviltas. Man bija jāiet 
vecāku priekšā, jāstāsta, kā vir-
zās būvniecība, bet tai pat laikā 
man nebija nekā laba, ko teikt. 
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izglītība

Apstiprina Mado-
nas novada pašvaldī-

bas izglītības iestāžu uzturēša-
nas izmaksas 2014. gadam.

Piešķir 900 eiro J. Norviļa 
Madonas mūzikas skolas kamer-
orķestrim dalībai Dziesmu svēt-
ku ieskaņu koncertā un Vidze-
mes kamerorķestru festivālā no 
budžetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

uzņēmējdarbība

Apstiprina biznesa ideju kon-
kursa “Madona var labāk 2014!” 
nolikumu.

izvērtēs apbalvojumu 
piešķiršanu

Izveido Madonas novada paš-
valdības Apbalvojumu piešķirša-
nas komisiju šādā sastāvā:

1. Solvita Seržāne – Izglītības 
nodaļas vadītāja;

2. Dzintra Stradiņa – sabied-
risko attiecību speciāliste;

3. Agris Lungevičs – domes 
priekšsēdētāja vietnieks;

4. Bruno Kokars – deputāts;

5. Rihards Saulītis – deputāts;
6. Baiba Miglone – sabiedrī-

bas pārstāve, laikraksts “Stars”;
7. Gunita Kļaviņa – sabiedrī-

bas pārstāve, BJC vadītāja.
Izveidotajai komisijai izstrā-

dāt komisijas nolikumu un ie-
sniegt to apstiprināšanai pašval-
dības domē. Izveidotajai komisijai 
sagatavot nepieciešamos grozīju-
mus nolikumā par Madonas no-
vada pašvaldības Goda diploma 
un Goda zīmes, Atzinības un Pa-
teicības piešķiršanu un iesniegt 
apstiprināšanai pašvaldības do-
mē.

Kultūra

Atļauj bez maksas izmantot 
Madonas pilsētas kultūras na-
ma telpas sporta deju festivāla 
“Madonas valsis – 2014” vajadzī-
bām 2014. gada 23. martā. Fi-
nansiāli atbalstīt ikgadējo spor-
ta deju festivālu “Madonas valsis 
– 2014” (medaļas, diplomi, suve-
nīri) 280,00 eiro apmērā no no-
vada kultūras pasākumiem pare-
dzētajiem budžeta līdzekļiem. 

Sadala valsts budžeta mērķ-
dotāciju Madonas novada tautas 
mākslas kolektīvu vadītājiem.

Madonas novada pašvaldības domes  
27. februāra sēdes lēmumu pārskats

Dabas aizsardzība

Piešķir finansēju-
mu Lubāna mitrāja 

kompleksa fondam zivju resursu 
aizsardzībai Lubāna ezerā 2014. 
gadam 1500 eiro. Uzdod Juridis-
kajai nodaļai sagatavot līgumu 
par finansējuma piešķiršanu Lu-
bāna mitrāja kompleksa fondam, 
kā arī par finanšu izlietojuma at-
skaišu kārtību.

Kalsnavas pagastā

Atļauj Kalsnavas pagasta pār-
valdei neizīrēto labiekārtoto dzī-
vokļu izmaksas par apkuri 2014. 
gada janvārī 137,53 eiro apmērā 
segt no Kalsnavas pagasta pār-
valdes budžeta neizlietotajiem lī-
dzekļiem uz gada sākumu. 

Dzelzavas pagastā 

Apstiprina projekta iesniegu-
mu “Dzelzavas pagasta kultūras 
nama telpu, fasādes un iekšējo 
inženiertīklu vienkāršotā reno-
vācija” Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijas or-
ganizētā KPFI atklātā projektu 
konkursa “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai, ceturtā kārta” ie-
tvaros par projekta kopējām attie-
cināmām izmaksām 127 539,31 
eiro. Projekta apstiprināšanas ga-
dījumā ņemt aizņēmumu Valsta 
kasē 190 724,37 eiro apmērā pro-
jekta attiecināmo un neattiecinā-
mo izmaksu segšanai projekta īs-
tenošanas laikā.

Nolemj uzsākt SIA “Dzelza-
va” reorganizāciju, to sašķeļot, 
un visu SIA “Dzelzava” mantu 
nododot SIA “Madonas siltums” 

un AS “Madonas ūdens”. Uzdod 
SIA “Dzelzava”, SIA “Madonas 
siltums” un AS “Madonas ūdens” 
kapitāla daļu turētāja pārstāv-
jiem pieņemt lēmumu par kapi-
tālsabiedrības sadalīšanu.

Mārcienas pagastā

Atzīst 2014. gada 10. februārī 
notikušo  Mārcienas pagasta pār-
valdes grāmatvedības uzskaitē 
esošās kustamās mantas – kravas 
furgona Ford Transit ar reģistrā-
cijas numuru DT1976 izsoli par 
nesekmīgu. Nosaka kravas furgo-
na atsavināšanas veidu – pārdo-
dot par brīvu cenu.

Uzsāk iepirkuma procedūru 
būvdarbiem projektā “Telpu pār-
būve pamatskolas  pirmskolas iz-
glītības iestādes vajadzībām Me-
ža ielā 23, Mārcienā, Mārcienas 
pagastā, Madonas novadā”. Par 
nepieciešamā finansējuma pie-
šķiršanu lems pēc iepirkuma re-
zultātu apstiprināšanas 

Bērzaunes pagastā

Piešķir finansējumu SIA “Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums” 
3294 eiro Sauleskalna katlumājas 
saglabāšanai, palielinot pamatka-
pitālu par 3294 eiro bez jaunu da-
lībnieku uzņemšanas, pretī saņe-
mot attiecīgu jaunu daļu skaitu. 
Uzdod SIA “Bērzaunes komunā-
lais uzņēmums” valdes loceklim 
Mārim Beloragam veikt norma-
tīvajos aktos paredzētās darbības 
izmaiņu izdarīšanai Latvijas Re-
publikas Uzņēmumu reģistrā.

Piešķirt finansējumu SIA 
“Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” 80 648 eiro projek-
tu “Ūdenssaimniecības attīstī-

ba” Madonas novada Bērzaunes 
pagasta Bērzaunes un Saules-
kalna ciemā II kārta un Iedzēnu 
ciemā līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai, palielinot pamatkapitālu par  
80 648 eiro bez jaunu dalībnieku 
uzņemšanas, pretī saņemot at-
tiecīgu jaunu daļu skaitu. Uzdod 
SIA “Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” valdes loceklim Mārim 
Beloragam veikt normatīvajos ak-
tos paredzētās darbības izmaiņu 
izdarīšanai Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā.

Veic grozījumus Bērzaunes 
pagasta pārvaldes un tās iestāžu 
amata vienību sarakstā, no 2014. 
gada 1. marta amata vienībai – 
deju kolektīva vadītājs, profesijas 
kods 265312, palielināt amata vie-
nību skaitu no 0,25 uz 0,38, amat-
algas likme 376,00 eiro, mēneša 
algas fonds – 142,88 eiro.

Aprīkos laulību  
ceremoniju zāli

LAD Projekta Ident. Nr. 
13-05-LL15-L413101-000011 
“Aprīkojuma iegāde Laulību ce-
remonijas nama telpām” priekš-
finansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai ņems ilgtermiņa 
aizņēmumu Valsts kasē 23 950,25 
eiro apmērā ar atmaksas termiņu 
10 gadiem un atlikto maksājumu 
uz 2 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi. Aizņēmu-
mu izņemt un apgūt 2014. gadā. 

iepirks elektronisko 
rezultātu apstrādes iekārtu

Atļauj slēgt iepirkuma līgu-
mu projekta “Elektroniskās sa-
censību rezultātu fiksēšanas un 
apstrādes iekārtas iegāde Mado-

nas novada, Lazdonas pagasta 
sporta un atpūtas bāzei “Smece-
res sils”, ident. Nr. 13-05-LL15-
L413102-000019, elektroniskās 
sacensību rezultātu fiksēšanas un 
apstrādes iekārtas iegādei.

Pavairos zivju resursus

Piedalīsies Lauku atbalsta die-
nesta izsludināto projektu kon-
kursu aktivitātē “Zivju resursu 
pavairošana un atražošana pub-
liskajās ūdenstilpnēs, kurās zve-
jas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts 
vai pašvaldību īpašumā” ar pro-
jekta pieteikumu “Zivju resursu 
pavairošana Madonas novada Sa-
las ezerā”,Vestienas pagasta  Kāla 
ezerā, Mētrienas pagasta Odzie-
nas ezerā.

izglītība

Nolemj segt transporta izde-
vumus Madonas novada pašval-
dības teritorijā deklarētajiem no 
5 gadu vecuma obligātās apmācī-
bas bērniem, vispārējās izglītības 
iestāžu (t.sk. internātpamatsko-
las un vakara un neklātienes vi-
dusskolas izglītojamajiem) (1.–12. 
klase) izglītojamajiem 100% ap-
mērā, no kuru deklarētās dzīves-
vietas pagastā ar sabiedrisko vai 
pašvaldības transportu uz izglītī-
bas iestādi novada teritorijā aiz-
braukt nevar vai kuru dzīvesvie-
ta atrodas tālāk kā 3 km pa ceļu 
veicamā attālumā no tuvākās sa-
tiksmes autobusa pieturas. Nosa-
ka, ka transporta izdevumu kom-
pensācijas apjoms izglītojamajam 
tiek aprēķināts reizinot skolu ap-
meklēto dienu skaitu mēnesī un 
Vidzemes plānošanas reģiona At-

tīstības padomes 16.12.2010. Vie-
nošanās par sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu sniegšanai 
piemēroto tarifu reģionālo vie-
tējās nozīmes maršrutu autobu-
sos – EUR 0,05/ km ar PVN un 
EUR 0,14 par katru braukšanas 
reizi – maršrutā no dzīvesvietas 
līdz izglītības iestādei un atpa-
kaļ. Nosaka transporta izdevumu 
kompensācijas saņemšanas kārtī-
bu:

– Līdz katra mēneša 10. datu-
mam jāiesniedz pašvaldībā (pa-
gasta pārvaldē) aizpildīta veidla-
pa un izziņa no izglītības iestādes 
par tās apmeklējumu (norādīti 
datumi) iepriekšējā mēnesī.

– Ja transporta izdevumu 
kompensāciju saņem Madonas 
novada pašvaldībā, iesniedzama 
pagasta pārvaldes (vienreizēja) 
izziņa par attālumu kilometros, 
ko brauc ar personīgo transpor-
tu, vedot bērnu/-us uz izglītības 
iestādi.

internāta telpu maksa

Nolemj šādu maksu no 2014. 
gada 1. februāra par Madonas 
Valsts ģimnāzijas internāta tel-
pu, Madonā, Tirgus ielā 3, izman-
tošanu:

– tūristiem un atpūtniekiem 
par vienu diennakti, neizmanto-
jot gultasveļu, 5 eiro, papildus ap-
rēķinot PVN;

– tūristiem un atpūtniekiem 
par vienu diennakti, izmantojot 
gultasveļu, 6 eiro,  papildus aprē-
ķinot PVN.

Sagatavoja LAiMA LiEPiņA,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

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

klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības domes 18. februāra  
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Nodod   
ūdenssaimniecību sistēmu 
AS “Madonas ūdens” 

Ļaudonas pagasta un Prau-
lienas pagasta Praulienas ciema 
ūdenssaimniecības sistēmas no-
dot AS “Madonas ūdens”, iegul-
dot ūdenssaimniecības sistēmas 
pamatlīdzekļus AS “Madonas 

ūdens” pamatkapitālā. Uzdot 
pašvaldības Finanšu nodaļai sa-
gatavot nododamo pamatlīdzek-
ļu sarakstus.

Budžets 

Apstiprina saistošos noteiku-
mus Nr. 6 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada budžeta 
grozījumiem”.

SAiStOŠiE NOtEiKuMi Nr. 6
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Madonas novada pašvaldības  
2014. gada budžetu”

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un 
uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 
“Par Madonas novada pašvaldības 2014. gada budžetu” (apstiprinā-
ti ar Madonas novada pašvaldības domes 21.01.2014. lēmumu Nr. 25, 
protokols Nr. 2, 1.p.) 1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2014. 
gadam ieņēmumos EUR  19825578,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 
“Par Madonas novada pašvaldības 2014. gada budžetu” (apstiprinā-
ti ar Madonas novada pašvaldības domes 21.01.2014. lēmumu Nr. 25, 
protokols Nr. 2, 1.p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2014. 
gadam izdevumos EUR 21670389,00 apmērā”.

Precizējums
2014. gada „Madonas Nova-
da Vēstneša” februāra nu-
murā publikācijā „Ierosina 
Jāņa Simsona vārda pie-
šķiršanu” 6. rindkopā ne-
pieciešams precizējums: 
“Jāņa Simsona izlolots gara-
bērns bija “Madonas Atmo-
da”, kuras redaktors viņš 
bija līdz pat savai traģiska-
jai bojāejai. Baiba Miglone, 
kas pēc Jāņa Simsona uzai-
cinājuma arī piedalījās avī-
zes veidošanā, atcerējās, cik 
sarežģīta un birokrātisku 
šķēršļu pilna bija tās izdo-
šana un kā pa vēliem vaka-
riem un nakts stundām, jau 
pēc oficiālās darbdienas bei-
gām, pateicoties atsevišķu 
tipogrāfijas darbinieku at-
saucībai, tā tika salikta un 
nodrukāta, lai jau nākamajā 
rītā nonāktu pie lasītājiem.”

2014. gada marts

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

Sagatavoja LAiMA LiEPiņA, Administratīvās nodaļas vadītāja 
 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.lv  vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1
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APStiPriNĀtS
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 27.02.2014. lēmumu  
Nr. 107 (protokols Nr. 5, 10. p.)

1. ViSPĀrĪGiE NOtEiKuMi

1.1. Nolikums nosaka kārtī-
bu kādā tiek piešķirts Madonas 
novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) līdzfinansējums Ma-
donas novadā reģistrēto mazo un 
vidējo komercsabiedrību (turp-
māk – MVK) projektiem uzņē-
mējdarbības attīstībai un fizisko 
personu projektiem uzņēmējdar-
bības uzsākšanai biznesa ideju 
konkursa “Madona var labāk!” 
ietvaros.

1.2. Pašvaldības līdzfinansē-
jumu piešķir uzņēmumiem (Sa-
biedrība ar ierobežotu atbildību, 
Individuālais komersants, Zem-
nieku saimniecība), kas nodibi-
nāti ne agrāk kā 6 mēneši pirms 
biznesa idejas pieteikuma ie-
sniegšanas dienas un fiziskām 
personām, kuras ir gatavas uz-
sākt komercdarbību, ja biznesa 
idejas pieteikuma izvērtēšanas 
rezultātā iegūs finansējumu uz-
ņēmējdarbības atbalstam.

1.3. Līdzfinansējumu uzņē-
mumu un fizisko personu projek-
tiem finansē no Madonas novada 
pašvaldības Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļas 2014. 
gada budžeta līdzekļiem. Kopē-
jais pašvaldības piešķirtais finan-
sējums ir EUR 15000. Ja finansē-
jums tiek iztērēts, tad Madonas 
novada dome lemj par papildus 
finansējuma piešķiršanu biznesa 
ideju konkursam.

1.4. Konkursa mērķis ir 
sniegt Pašvaldības atbalstu uzņē-
mumu un fizisko personu projek-
tiem, kas tiks realizēti Madonas 
novadā līdz 2015. gada 30. jūni-
jam.

1.5. Šā mērķa īstenošanai 
Pašvaldība piešķir līdzfinansēju-
mu uzņēmumu un fizisko perso-
nu projektiem, kas paredz:

1.5.1. jaunu darbavietu radī-
šanu; 

1.5.2. jaunu produktu, pakal-
pojumu veidošanu;

1.5.3. atbalstu projektiem, 
kuriem jau piesaistīts vai tiek 
plānots piesaistīt papildus finan-
sējumu (ES finansējums, kredīta 
līdzekļi, citas piesaistītās investī-
cijas);

1.5.4. komercdarbības attīstī-
bu ar tiešām eksporta pazīmēm.

1.6. Līdzfinansējumu nepie-
šķir projektiem, kas saistīti ar 
starpnieciskiem darījumiem, ne-
kustamā īpašuma pirkšanu un 
pārdošanu.

1.7. Konkursa nolikumu ap-
stiprina Madonas novada dome.

1.8. Projektu pieteikumus iz-
vērtē un lēmumu par Pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu pie-
ņem Madonas novada domes ap-
stiprinātā vērtēšanas pastāvīgā 
komisija 7 locekļu sastāvā – paš-
valdības pārstāvji, uzņēmēji un 2 
pieaicinātie nozares eksperti.

1.9. Tiesības piedalīties kon-
kursā par Pašvaldības līdzfi-
nansējuma saņemšanu “Ma-
dona var labāk!” ietvaros ir 
komercsabiedrībai, kas atbilst 

Lai risinātu problēmu ar 
vietējās gaļas nepieejamību 
vietējā tirgū, Madonas novada 
pašvaldība ir piedāvājusi savu 
risinājumu kautuves izveidei 
Madonas novadā. 

Ir izstrā-
dāts risi-
nājums 
izveidot 
mobilo 
kautuvi, 
kura va-
rētu ap-
kalpot gaļas  
ražotājus, no-
drošinot sertificētu kaušanu 
saimniecībās. Tas atrisinātu 
problēmu ar gaļas realizāciju, jo 
līdz šim lielākais šķērslis gaļas 
realizācijai vietējā tirgū ir bijis 
sertificētas kautuves trūkums 
tuvējā apkārtnē. Gaļas vešana 
uz attālām kautuvēm pamatī-
gi sadārdzina izmaksas, līdz ar 
to gaļa kļūst nekonkurētspējīga 
cenas dēļ, un zemniekam ir iz-
devīgāk pārdot savu izaudzēto 
dzīvnieku uzpircējiem par rela-
tīvi zemāku cenu. 

Lai cīnītos ar šo problēmu, 
novada pašvaldība ir sasaukusi 
kopā zemniekus, kuri ir vieno-
jušies par biedrības “Madonas 
novada gaļas ražotāju apvienī-
ba” izveidi. Šā gada martā di-
binātajā biedrībā apvienojušies 
vairāk kā 15 novada zemnieki, 
kuru kopējais dzīvnieku skaits 
pārsniedz 1500. Biedrības gal-
venais mērķis ir attīstīt gaļas 
ražošanu Madonas novadā. Lai 
spertu pirmos soļus gaļas ražo-
tāju konkurētspējas uzlabošanā 
ir izlemts veidot  mobilo kau-
tuvi, kas sniegtu kaušanas pa-
kalpojumus biedrības biedriem. 
Kautuvē varēs kaut visa vie-
da lopus – cūkas, liellopus, ai-
tas un citus dzīvniekus. Kautu-
ve tiks veidota atbilstoši visām 
Pārtikas un veterinārā dienes-
ta prasībām un ir paredzēta arī 
trihinellu laboratorijas izveide, 
kas ļaus vēl vairāk samazināt 
izmaksas cūkgaļas ražotājiem. 
Kautuvi paredzēts izveidot, pie-
saistot Eiropas struktūrfondu 
līdzekļus.

Domājot par realizāciju, paš-
valdība ir gatava sadarboties ar 
biedrību un saražoto gaļu iz-
mantot pašvaldības ēdināšanas 
sistēmā, nodrošinot ar vietējo 
gaļu skolas, slimnīcu un pansio-
nātus. Tāpat nākotnē, pieaugot 
biedru skaitam un saražotās ga-
ļas daudzumam, biedrība varē-
tu sekmīgi darboties vietējā eks-
porta tirgū. 

Biedrība ir atvērta un uz-
ņem jaunus biedrus – novada 
gaļas ražotājus, kuriem šī ideja 
liekas atbalstām un kuri ir ga-
tavi piedalīties un dot savu ie-
guldījumu novada gaļas ražoša-
nas attīstībā.

rOMĀNS HAčAtrjANS, 
uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

Kautuvju 
risinājums 
novada gaļas 
ražotājiem

Biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 
projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums

šādiem kritērijiem:
1.9.1. komercsabiedrība at-

bilst MVK kategorijas nosacīju-
miem (nolikuma 1.2. punkts);

1.9.2. komercsabiedrība ir re-
ģistrēta LR Uzņēmumu reģistra 
komercreģistrā ar juridisko adre-
si Madonas novadā un savu dar-
bību veic Madonas novada terito-
rijā;

1.9.3. komercsabiedrība ir re-
ģistrēta Latvijas Republikas Uz-
ņēmumu reģistra komercreģistrā 
ne agrāk kā 6 mēnešus pirms biz-
nesa idejas pieteikuma iesniegša-
nas dienas.

1.10. Uz Pašvaldības līdzfi-
nansējumu nevar pretendēt ko-
mercsabiedrība:

1.10.1. kas tiek likvidēta, pa-
sludināta par maksātnespējīgu, 
uzsākts tiesiskās aizsardzības 
process, tās saimnieciskās darbī-
ba ir apturēta vai pārtraukta, vai 
ir uzsākta tiesvedība par komerc-
darbības bankrotu;

1.10.2. kas nav samaksājusi 
nodokļus un citus valsts vai paš-
valdības noteiktos obligātos mak-
sājumus pilnā apmērā un noteik-
tajos termiņos;

1.10.3. pret kuru ir tikuši pie-
mēroti Krimināllikumā noteiktie 
piespiedu ietekmēšanas līdzekļi.

1.11. Uz Pašvaldības līdzfi-
nansējumu var pretendēt fiziska 
persona, kas ir gatava reģistrēt 
saimniecisko darbību un attīstīt 
uzņēmējdarbību Madonas nova-
dā, sava pieteiktā projekta ietva-
ros.

1.12. Vienas komercsabiedrī-
bas vai fiziskas personas vienam 
projektam maksimāli pieļauja-
mais Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs ir EUR 2000. Viena ko-
mercsabiedrība vai fiziska perso-
na konkursa kārtībā var saņemt 
Pašvaldības līdzfinansējumu vie-
nam projektam vienā izsludināta-
jā konkursā.

1.13. Attiecināmās izmaksas: 
palīgiekārtu, materiālu, instru-
mentu, informācijas un telekomu-
nikāciju tehnoloģiju iegāde (t.sk. 
transports, uzstādīšana u.c.), mo-
dernu tehnoloģisko iekārtu iegā-
de (t.sk. iekārtu transports, uz-
stādīšana, darbinieku apmācība 
u.c.), pieslēgumu (ceļa, dzelzceļa, 
elektrības, kanalizācijas, komu-
nikāciju u.c.) būvniecība, rekons-

trukcija un remonts, ražošanas 
ēku būvniecība, rekonstrukcija 
un remonts, informatīvo materiā-
lu iespiešana un izplatīšana, mār-
ketinga pasākumu izmaksas.

2. PiEtEiKuMu iESNiEGŠANA

2.1 Projekta pieteikuma ies-
niegšana:

2.1.1. Projekta pieteikumu 
var iesniegt personīgi, tas ievie-
tojams aizlīmētā aploksnē ar no-
rādi “Konkursam – Madona var 
labāk” un iesniedzams Madonas 
novada pašvaldības administrāci-
jā, Saieta laukumā 1, Madonā, LV 
4801, 101. kab. Uz aploksnes jā-
norāda informācija par iesniedzē-
ju un kontaktadrese; 

2.1.2. Konkursa pieteikumu 
var nosūtīt pa pastu Madonas 
novada pašvaldībai, Saieta lau-
kums 1, Madona, LV 4801, ar no-
rādi – “Konkursam – Madona var 
labāk” (datums uz pasta nosū-
tīšanas zīmoga nedrīkst būt vē-
lāks par Konkursa pieteikumu ie-
sniegšanas termiņu); 

2.1.3. Papildus iesūtīt Kon-
kursa pieteikumu elektronisko 
versiju uz e-pasta adresi ilze.vogi-
na@madona.lv.

2.2. Konkursa nolikumu, pro-
jektu pieteikuma veidlapu un in-
formāciju par konkursa norisi var 
saņemt pašvaldības Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības noda-
ļā vai nodaļas mājas lapā interne-
tā www.businessmadona.lv. 

2.3. Projekta termiņš no 2014. 
gada 3. marta līdz 2015. gada 2. 
martam. 

2.4. Projektu pieteikumus var 
iesniegt katru mēnesi, līdz teko-
šā mēneša pēdējās darba dienas 
plkst. 16.00.

3. PrOjEKtA PiEtEiKuMS

3.1. Projekta pieteikums jāsa-
gatavo, izmantojot projekta pie-
teikuma veidlapu, kas ir noliku-
ma neatņemama sastāvdaļa.

3.2. Aizpildītajai projekta pie-
teikuma veidlapai ir jāpievieno 
šādi pielikumi:

3.2.1. projekta vadītāja CV;
3.2.2. komercsabiedrības re-

ģistrācijas apliecības kopija (ja ie-
sniedzējs ir juridiska persona);

3.2.3. komercsabiedrības vadī-

tāja rakstisks apliecinājums, ka 
komercsabiedrība samaksājusi 
nodokļus un citus valsts vai paš-
valdības noteiktos obligātos mak-
sājumus pilnā apmērā normatī-
vajos aktos noteiktajos termiņos 
(Ja iesniedzējs ir juridiska perso-
na);

3.2.4. projekta vadītāja raks-
tisks apliecinājums, ka piekrīt 
veikt konkrētā projekta īsteno-
šanu;

3.2.5. speciālista (speciālis-
tu) un sadarbības partneru reko-
mendācijas vai atsauksmes par 
projektu (tās var būt arī dažādu 
asociāciju, banku, tūrisma orga-
nizāciju, kameru utt. rekomen-
dācijas);

3.2.6. cita informācija, kas 
sniedz priekšstatu par komerc-
sabiedrības saimniecisko darbī-
bu un plānotā projekta īstenoša-
nas nepieciešamību;

3.2.7. apliecinājums par snieg-
tās informācijas atbilstību patie-
sībai.

3.2.8. biznesa plāns, kurā ie-
tverta arī finanšu plūsmas prog-
noze.

3.3. Projekta pieteikuma veid-
lapai ir jābūt aizpildītai dator-
drukā, ieteicamais burtu lielums 
– 12.

3.4. Projekta pieteikuma veid-
lapai un tā pielikumiem ir jābūt 
sagatavotiem latviešu valodā.

3.5. Projekta pieteikums (pro-
jekta pieteikuma veidlapa un vi-
si pielikumi) ir jāiesniedz vienā 
cauršūtā oriģināleksemplārā.

4. VĒrtĒŠANAS KOMiSijA

4.1. Vērtēšanas komisija sa-
stāv no Vērtēšanas komisijas pa-
stāvīgajiem locekļiem, pieaici-
nātājiem komisijas locekļiem, 
komisijas vadītāja un  sekretāres. 

4.2. Vērtēšanas komisijas sep-
tiņus pastāvīgos locekļus un ko-
misijas vadītāju apstiprina Mado-
nas novada dome. 

4.3. Atkarībā no iesniegto ide-
ju nozares specifikas Vērtēša-
nas komisijas vadītājs var komi-
sijā iecelt pieaicinātos komisijas 
locekļus, kuriem ir balsstiesības, 
izvērtējos iesniegtās idejas.

5. PrOjEKtA VĒrtĒŠANA

5.1. Projektu pieteikumus 
vērtē pēc pieciem kritērijiem:

5.1.1. iespēja nodrošināt pro-
fesionālu projekta īstenošanas lī-
meni un kvalitāti;

5.1.2. projekta izstrādes kvali-
tāte – apraksta precizitāte, izde-
vumu tāmes pamatotība un pār-
skatāms noformējums;

5.1.3. projekta argumentācija;
5.1.4. nodarbināto skaits uz-

ņēmumā;
5.1.5. prognozētā preču vai 

pakalpojumu tirgus paplašināša-
nās;

5.2. Projektu vērtē katrs ko-
misijas loceklis, pēc punktā 5.1 
norādītajiem kritērijiem. Pašval-
dības līdzfinansējums projektam 
tiek piešķirts, ja par tā atbalstī-
šanu nobalso 7 vērtēšanas komi-
sijas locekļi.

turpinājums 4. lappusē

Zemnieki 

apvienojas
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Noteicošais faktors – 
demogrāfiskā situācija

Madonas novada pašvaldības 
skolu tīkla sakārtošanu jautā-
jums ir bijis redzeslokā jau kopš 
novada izveides brīža – 2009. ga-
da jūlija, jo valstī esošā tenden-
ce bērnu skaitam samazināties ir 
būtiski jūtama arī mūsu novadā. 
Šādas situācijas izveidi ir ietek-
mējusi zemā dzimstība un sociāl-
ekonomiskie apstākļi (iedzīvotā-
ju migrācija).

Madonas novada 
pašvaldības izglītības 
nodaļas dati

Izglītojamo skaits turpina sa-
mazināties, bet skolu skaits ir 
palicis nemainīgs – 19 skolas. 
Rezultātā skolās ar nelielu bēr-
nu skaitu ir grūti nokomplektēt 
klases ar astoņiem bērniem, kā 
to noteikusi pašvaldība. Pieau-
dzis apvienoto klašu komplektu 
skaits, kas tālāk raisa diskusijas 
par izglītības kvalitātes nodroši-
nāšanu. 

Nepietiekams valsts 
finansējums 

Pedagogu darba samaksai 
tiek piešķirta valsts mērķdotā-
cija, izmantojot modeli “nauda 
seko skolēnam”, šis modelis se-
vi neattaisno situācijā, kad bēr-
nu skaits samazinās. Līdz 2012. 
gada 1. septembrim pedagogu 
darba samaksa novadā tika no-
drošināta, veicot valsts mērķdo-
tācijas pārdali, kad no novada 
lielākajām skolām finansējums 
tika novirzīts skaitliski mazā-

Novada izglītības sistēma – 
pārmaiņu priekšā

3399 3240 3046 2794 2670 2556 2435

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2008./2009.m.g. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014. 2014./2015.

prognoze

Series1Izglītojamo skaits pa mācību gadiem.

kajām skolām. No 2012. gada 1. 
septembra arī pašvaldība piešķir 
finansējumu pedagogu darba sa-
maksai pamatizglītības prog-
rammas īstenošanai, tas ir tādēļ, 
ka arī lielajās skolās, samazino-
ties bērnu skaitam, mazāka ir 
arī valsts mērķdotācija.

2012. gadā septembra – de-
cembra mēnesim no pašvaldības 
budžeta pedagogu algām pie-
šķirtais finansējums bija 7511 
lati, bet jau pēc gada – 2013. ga-
da septembra – decembra mēne-
sim – 20 187 lati. Saglabājoties 
visām iepriekš minētajām ten-
dencēm, 2014. gadā pašvaldības 
piešķirtais finansējums būs vai-
rāk nekā 60 561 lats jeb 86 170 
eiro.

Situācija diktē pārmaiņas

Ņemot vērā visas iepriekš mi-
nētās tendences – demogrāfisko 
situāciju pagastos, straujo iz-
glītojamo skaita samazinājumu 
skolās, apvienoto klašu īpatsva-
ru, nepietiekošo finansējumu pe-
dagogu darba samaksai no valsts 
mērķdotācijas, skolu atrašanās 
vietu, 2014. gada janvāra un feb-

ruāra Madonas novada pašvaldī-
bas komiteju sēdēs un domes sē-
dē tika izskatīti jautājumi par 
novada skolu tīkla sakārtoša-
nu. Februāra domes sēdē skatī-
tie lēmumprojekti par Sarkaņu 
un Lazdona skolas reorganizā-
ciju un Mētrienas pamatskolas 
statusa maiņu netika apstipri-
nāti. Tas nozīmē, ka šo skolu 
darbībā arī 2014./2015. mācību 
gadā izmaiņu nebūs, jo Izglītī-
bas likuma 23. panta 5. punkts 
nosaka, ka “par izglītības iestā-
des likvidāciju vai reorganizāci-
ju attiecīgās institūcijas un per-
sonas informējamas ne vēlāk kā 
sešus mēnešus iepriekš”. Šo sko-
lu turpmākā darbība tiks skatī-
ta izglītības iestāžu tīkla sakār-
tošanas projekta ietvaros.

Mārcienas pamatskolai 
maina statusu

Savukārt, par Mārcienas pa-
matskolu februāra domes sēdē 
tika pieņemts lēmums “Par Mār-
cienas pamatskolas statusa mai-
ņas uzsākšanu”, kas paredz no 
2014. gada 1. septembra nekom-
plektēt 7. klasi, jo šobrīd 6. klasē 

mācās 2 
skolēni, 
savukārt 
5. klasē – 
1 skolēns. 
No 2015. gada 
1. septembra netiks komplek-
tēta 7. un 8. klase, bet no 2016. 
gada 1. septembra skola mainīs 
statusu, kļūstot par Mārcienas 
sākumskolu (1. – 6. klase, t. sk. 
pirmsskola). Madonas novada 
pašvaldības domei lēmums par 
Mārcienas pamatskolas statusa 
maiņu jāpieņem ne vēlāk kā līdz 
2016. gada 1. martam, saskaņo-
jot to ar Izglītības un zinātnes 
ministriju.

Skolēni, kuri šobrīd mācās 
Mārcienas pamatskolas 7. un 8. 
klasē, mācības pabeigs šajā sko-
lā līdz pat 9. klasei.

turpinās informēt

Nenoliedzami, ka skolu tīkla 
sakārtošanas jautājums ir sāpī-
ga tēma, bet šī jautājuma aktua-
litāte saglabāsies arī turpmā-
kajos gados. Ir uzsākts darbs 
pie Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestāžu tīkla sa-
kārtošanas projekta izstrādes, 
šā gada aprīlī ar projekta 1. re-
dakciju tiks iepazīstināti izglītī-
bas iestāžu pedagogi un deputā-
ti. Dokumenta izstrādes gaita, 
statistikas dati par izglītības 
iestādēm un priekšlikumi tiks 
publicēti gan Madonas mājasla-
pā, gan pašvaldības informatī-
vajā izdevumā “Madonas Nova-
da Vēstnesis”.

SOLVitA SEržĀNE, 
izglītības nodaļas vadītāja

jau kādu laiku Madonā, 
Saieta laukumā 4 – 8, 2. stāvā, 
darbojas bērnistaba. tā ir 
vieta bērniem, kur rotaļāties, 
zīmēt, spēlēties un mācīties, 
kamēr vecākiem rit savi darbi 
un pasākumi.

Bieži vien gadās, ka bērniem 
jāpavada laiks vecāku darba vie-
tās un pasākumos. Dažkārt tas 
ir interesanti, taču visbiežāk 
bērniem kļūst garlaicīgi, un līdz 
ar to viņi paliek niķīgi. Tāpat ga-
dās, ka vecākiem rodas nepare-
dzētas darīšanas un pasākumi, 
taču nav sarunāts neviens, kas 
parūpēsies par mazo atvasīti. 
Tieši šādos gadījumos var gries-
ties pie “Saulstariņa” auklītes 
Inetas, kura labprāt jums izpalī-
dzēs – pieskatīs, parotaļāsies un 
pamācīs ikvienu bērniņu.

Inetas sapnis bija kļūt par 
bērnudārza audzinātāju, taču 
dzīve aizvedusi citā virzienā. Kad 
Ineta palika bez darba, daudz do-
mājusi, ko iesākt tālāk un nolē-
ma pamēģināt uzrakstīt projektu 

bērnu istabas izveidei Nodarbi-
nātības Valsts aģentūras projek-
tu konkursa “Pasākumi komerc-
darbības vai pašnodarbinātības 
veicināšanai” ietvaros. Projekts 
tika apstiprināts un iegūts līdzfi-
nansējums 2000 latu jeb 2845,74 
eiro, par ko iegādātas mēbeles, 
paklāji, rotaļlietas un grāmatas 
bērnu istabai.

Ineta ar šo ideju pagājušajā 
gadā piedalījusies biznesa ideju 
konkursā “Madona var labāk!”. 
Tā kā līdzfinansējums iegūts no 
NVA, tad Madonas novada paš-
valdība lēma atbalstīt Inetu 
materiāli – ar drēbju skapjiem, 
krēsliem un  2 datorus.

Sapnis ir izveidot arī bērnu 
spēļu laukumiņu, lai mazie va-
rētu rotaļāties svaigā gaisā. Tā-
pēc viņa apsver ideju šogad pie-
dalīties biznesa ideju konkursā 
“Madona var labāk!”. 

Biznesa ideju konkurss „Ma-
donas var labāk!” notiek arī šo-
gad! Tāpēc aicinām iesniegt sa-
vas idejas!

EDĪtE MiķELSONE

Madonā darbu uzsākusi bērnistaba “Saulstariņš”

Ineta Janoviča – “Saulstariņa” izveidotāja un auklīte.  
                             EDĪtES MiķELSONES foto

turpinājums no 3. lappuses

6. LĒMuMA PiEņEMŠANA

6.1. Pēc projekta pieteikuma 
iesniegšanas, Vērtēšanas komisi-
ja līdz nākamā mēneša 10. datu-
mam:

6.1.1. izvērtē iesniegtos pro-
jektu pieteikumus;

6.1.2. lemj par Pašvaldības 
līdzfinansējuma piešķiršanu.

6.2. Vērtēšanas komisija var 
pieņemt lēmumu atbalstīt projek-
tu daļēji vai noraidīt to.

6.3. Vērtēšanas komisija ir 
lemttiesīga, ja tās darbā piedalās 
ne mazāk kā 7 komisijas locekļi.

6.4. Lēmumus Vērtēšanas ko-
misija pieņem atklāti balsojot, ar 
vienkāršu balsu vairākumu. Ja bal-
sis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Vēr-
tēšanas komisijas vadītāja balss.

7. PrOjEKtA rEzuLtĀti

7.1. Vienas nedēļas laikā pēc 
lēmuma pieņemšanas, Vērtēša-
nas komisija pretendentus infor-
mē par projekta rezultātiem. 

8. LĪGuMA SLĒGŠANAS uN 
AtSKAitĪŠANĀS KĀrtĪBA

8.1. Pašvaldība slēdz līgumu ar 
atbalstītā projekta īstenotāju par 
projekta īstenošanu un piešķir-
tā līdzfinansējuma izlietošanu. Lī-
gums abām pusēm par līdzfinan-
sējuma piešķiršanu jānoslēdz 1 
(viena) mēneša laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. Pretējā ga-
dījumā lēmums par līdzfinansēju-
ma piešķiršanu zaudē spēku.

8.2. Pašvaldības līdzfinansē-
juma saņēmējs sniedz Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības no-
daļai atskaites par Pašvaldības 
līdzfinansējuma izlietojumu līgu-
mā noteiktajā termiņā un kārtībā.

8.3. Pašvaldības līdzfinansē-
juma saņēmējs desmit dienu lai-
kā pēc projekta īstenošanas beigu 
termiņa iesniedz Uzņēmējdarbī-
bas un tūrisma attīstības nodaļā 
(Saieta laukums 1, Madona):

8.3.1. rakstisku pārskatu par 
projekta īstenošanas gaitu;

8.3.2. atskaiti par piešķirtā 
Pašvaldības līdzfinansējuma iz-
lietojumu.

8.4. Pašvaldībai (Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības no-
daļai) ir tiesības veikt pārbaudes 
(tai skaitā pārbaudes projekta īs-
tenošanas vietā) pirms Pašvaldī-
bas līdzfinansējuma piešķiršanas, 
kā arī projekta īstenošanas laikā.

8.5. Pašvaldībai un Uzņēmēj-
darbības un tūrisma attīstības 
nodaļai ir tiesības pieprasīt pa-
pildu informāciju no Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņēmēja.

8.6. Sešu mēnešu laikā pēc 
projekta realizācijas finansējuma 
saņēmējam jāziņo Madonas nova-
da Uzņēmējdarbības, teritoriālo 
un vides jautājumu komitejai par 
projekta rezultātiem. 

uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa

Biznesa  
ideju konkursa 
“Madona var 
labāk!’’ projektu 
līdzfinansēšanas 
konkursa nolikums Aktuālais 

izglītīb
ā
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Latvijas informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas 
asociācija (LiKtA) sadarbībā 
ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
(VArAM) 2014. gadā no 24. 
līdz 30. martam rīko piekto 
E-prasmju nedēļu Latvijā, 
kuras galvenās tēmas ir 
e-prasmes nodarbinātībai un 
iKt karjerai, kā arī e-prasmes 
ikvienam.

E-prasmju nedēļa Latvijā tiek 
organizēta Eiropas kampaņas e-
Skills for Jobs 2014 ietvaros, kas 
ir daļa no Grand Coalition for Di-
gital Jobs iniciatīvas.

Eiropas kampaņas e-Skills 
for Jobs 2014 galvenie uzdevumi 
ir radīt kopēju Eiropas mēroga 
platformu e-prasmju attīstītības 
veicināšanai, iesaistot atbilsto-
šas privātā, publiskā un nevals-
tiskā sektora organizācijas, veici-
nāt Eiropas un nacionālā līmeņa 
e-prasmju atbalsta un attīstības 
aktivitātes, veltot īpašu uzmanī-
bu IKT karjeras un ar digitālām 
tehnoloģijām saistītu darbu iz-
vēles motivēšanai, veidot dialogu 
starp IKT nozares, publiskā sek-
tora, NVO un mērķa grupu pār-
stāvošām organizācijām Eiropas 
un nacionālā mērogā.

E-prasmju nedēļas 2014 galve-
nās tēmas:

• E-prasmes nodarbinātībai 
un IKT karjerai: e-prasmju ap-
mācību aktivitātes nodarbinā-

Marta sākumā Barkavas 
profesionālajā vidusskolā 
viesojās rēzeknes augstskolas 
pārstāvji. 

Skolas direktore Silvija Smel-
tere un saimniecības vadītājs 
Andris Ģērmanis izrādīja skolas 
mācību, prakses un atpūtas tel-
pas. Kā liela daļa viesu, arī Rē-
zeknes augstskolas pārstāvji bija 
pārsteigti par moderno aprīko-
jumu skaistumkopšanas prog-
rammai un būvdarbu mācību 
programmai, kā arī Rēzeknes 
augstskolas (RA) vadība uztei-
ca vidusskolas materiālo bāzi un 
plašo telpu iespējas. Apmeklēju-
ma laikā tika pārrunāta iespē-
jamā skolu sadarbība, uzsverot 
inženierzinātņu nozīmi mūsdie-
nās. Nākotnē starp abām izglītī-
bas iestādēm varētu tikt noslēgts 
sadarbības līgums, kurš paredzē-
tu gan RA studentu prakšu vie-
tas Barkavā, gan kopīgu pro-
jektu īstenošanu.

No Rēzeknes augst-
skolas bija ieradušies 
7 pārstāvji: rektors 
Edmunds Teirum-
nieks, studiju pro-
rektore Angelika 
Juško-Štekele, rek-
tora vietnieks sadarbī-
bas un attīstības jautāju-
mos Gunārs Strods, inženieru 
fakultātes dekāne Ērika Teirum-
nieka, ekonomikas un vadības 

No kreisās: Rēzeknes augstskolas (RA) studiju prorektore Angelika Juško, 
Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne, 
Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters, RA Ekonomikas un 
vadības fakultātes dekāne Iveta Mietule, RA sabiedrisko attiecību speciāliste 
Lolita Kivleniece-Kuzņecova, RA Izglītības un dizaina fakultātes dekāns Jānis 
Dzervinieks.

Barkavas profesionālo vidusskolu apmeklē 
Rēzeknes augstskolas vadība 

fakultātes dekāne Ive-
ta Mietule, izglītības 

un dizaina fakultā-
tes dekāns Jānis 
Dzervinieks un sa-
biedrisko attiecību 
speciāliste Lolita 

Kivleniece-Kuzņe-
cova.
Vizītē piedalījās arī 

Madonas novada pašvaldī-
bas pārstāvji – domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Ceļapīters, Izglītības 

nodaļas vadītāja Solvita Seržāne 
un Uzņēmējdarbības nodaļas gal-
venā speciāliste Ilze Vogina.

Skolā realizē lauksaimniecī-
bas, būvdarbu, viesmīlības un  
komerczinību programmas. Tā 
sauktajās Eiropas programmās, 
bez jau pieminētajām program-
mām, darbojas arī skaistumkop-
šanas programma. Skolā mācās 
vairāk nekā 270 audzēkņi.

EDĪtE MiķELSONE

E- prasmes kļūst par mūsu ikdienu

tībai, e-prasmju novērtēšanas 
metodes un tiešsaistes rīki, IKT 
prasmju apliecināšana un serti-
fikācija, IKT karjeras dienas un 
citi IKT karjeras motivācijas pa-
sākumi, IKT sacensības un kon-
kursi jauniešiem, IKT un e-pras-
mju semināri uzņēmējiem;

• E-prasmes ikvienam: e-
prasmes tiem, kas uzsāk dato-
ra un interneta lietošanu (first 
click), e-prasmes senioriem, digi-
tālie sociālie mediji, iepazīšanās 
ar jauniem e-pakalpojumiem, 
drošība un aizsardzība Interne-
tā, Interneta ētika un autortie-
sības.

• E-prasmju nedēļā Latvijā 
notiek jau piekto gadu. Līdz šim 
Latvija ir bijusi viena no aktīvā-
kajām e-prasmju nedēļas dalīb-
niece. 2013. gadā e-prasmju ne-
dēļā piedalījās vairāk nekā 42 
tūkstoši dalībnieku, tika iesais-
tīti vairāk nekā 300 partneri – 
ministrijas, nozaru uzņēmumi, 

pašvaldības, skolas, bibliotēkas, 
norisinājās ap 850 dažādu pa-
sākumu visos Latvijas novados, 
kā arī bija iespēja sekot pasāku-
miem interneta tiešraidēs.

Februāra beigās Rīgā notika 
e-prasmju nedēļas partneru se-
minārs, kurā tika prezentēti pa-
sākumi, kuri notiks šīs nedēļas 
laikā ar iespēju turpināt tos visa 
gada garumā. Informācija ir pa-
tiešām noderīga gan iedzīvotā-
jiem, gan skolēniem, gan uzņē-
mējiem. Piemēram, kā iemācīties 
rīkoties ar internetbanku? Kā 
orientēties e-pakalpojumu portā-
lā latvija.lv? Kādi ir jaunumi un 
ko var uzzināt veselības inspek-
cijas e-vidē? Kā arī saprast, cik 
drošs tu esi interneta vidē. Sko-
lēniem tiks dota iespēja piedalī-
ties IKT karjeras dienās dažā-
dos uzņēmumos, kā arī novērtēt 
savas IKT zināšanas tiešsaistes 
testos. Arī uzņēmējiem dažādi 
interesanti piedāvājumi – inter-
aktīvā darba vides riska novēr-
tēšana interneta vidē, sava uzņē-
muma ilgtspējas novērtēšana un 
daudz kas cits. Katrā ziņā piedā-
vājumu ir daudz, noteikti katrs 
var atrast sev ko noderīgu!

Drīzumā tiks papildināta in-
formācija par plānotajiem pasā-
kumiem arī Madonas novadā, 
tos varēs apskatīties mājaslapā 
www.eprasmes.lv

Informācija arī madona.lv, kā 
arī sociālajos tīklos draugiem.lv, 
facebook.com, twitter.com.

EDĪtE MiķELSONE

tuvojas kārtējais mācību gada 
noslēgums, kad pamatskolu un 
vidusskolu beidzējiem nāksies 
izlemt, kur mācīties tālāk, kādu 
profesiju apgūt. Mūsu novadā 
darbojas lieliska profesionālās 
apmācības mācību iestāde, kas 
izveidojusi lielisku apmācību 
bāzi, iekārtojusi mājīgas klašu 
telpas un kopmītnes, mācības 
pasniedz zinoši un pieredzējuši 
pedagogi, pašvaldība 
nodrošina bezmaksas 
ēdināšanu. Aizbrauciet un 
pārliecinieties paši!

Barkavas profesionālā 
vidusskola iesaistās jaunās 
iniciatīvās, pilnveido mācību 
programmas

Skolas uzmanība ir 
koncentrēta uz efektīvākas 
sadarbības attīstīšanu visos 
līmeņos:

– izglītības programmu 
piedāvājuma dažādošanu un 
kvalitātes uzlabošanu; materiāli 
tehniskās bāzes un cilvēkresursu 
pilnveidošanu; 

– energoefektivitātes 
pasākumu ieviešanu,

– vides pievilcības 
jautājumiem, audzēkņiem 
draudzīgas skolas veidošanu u.c. 
jauninājumiem.

Visus savus izaicinājumus 
skola pieņem ar cieņu, izvērtē 
un turpina strādāt rītdienai!

Mācību programmas – 
dažādām interesēm 

Jau rudenī atkal gaidīsim 
pievienojamies jaunus 
audzēkņus. Mūsu piedāvājums 
valsts budžeta četrgadīgajās 
programmās pēc 9. klases:

• Būvdarbi,  
Apdares darbu teh niķis;

• Viesnīcu pakalpojumi, 
Viesmīlības pakalpojumu 
speciālists;

• Lauksaimniecība,  
Lauku īpa šumu apsaimniekotājs.

Savukārt ESF finansētajās viena 
un pusotrgadīgajās programmās 
pēc vidusskolas:

• Skaistumkopšanas 
pakalpojumi, SPA meistars/
administrators;

• Būvdarbi,  
Apdares darbu teh niķis

• Lauksaimniecība,  
Lauku īpa šumu apsaimniekotājs

• Ēdināšanas pakalpojumi, 
Pavārs (1 g., arī pēc 
pamatskolas!)

• Novitāte – sagatavotas 
2 jaunas pavisam citas jomas 
programmas, tuvākajās dienās 
gaidām to apstiprinājumu.

joprojām ļoti aktuālas  
ESF mācību grupas

24. februārī mācības uzsāku-
si jaunā, audzēkņu vidū jau po-
pulārā ESF 1.2.1.13. finansētā iz-
glītības programma Ēdināšanas 
pakalpojumi. 12 nākamie pavāri 
tikai viena gada laikā iegūs jaunas 
prasmes un diplomus. Jau janvāra 
mēnesī mācības uzsākuši 20 Lau-
ku īpašuma apsaimniekotāji.

Savukārt citas ESF grupas 15 
audzēkņi atgriezušies no prak-
ses, 7. martā veiksmīgi nokār-
tojuši kvalifikācijas eksāmenu, 
pilnvērtīgi iegūstot Tūrisma ko-
mercdarbinieka statusu. Nāka-
majā nedēļa gaidāms izlaidums 
un iespējas novada uzņēmējiem 
atrast jaunus darbiniekus.

Mācīties gribētāju skaits ESF 
grupās jau pārsniedz trešdaļu no 
kopējā skaita skolā valsts budžeta 
finansētajās programmās. Minē-
tā ESF programma LR darbosies 
līdz pat 2018. gada beigām. Inten-
sīvajās izglītības programmās pre-
tendenti varēs iestāties līdz 29 ga-
du vecumam. Būs iespēja saņemt 
stipendiju līdz 114 eiro mēnesī, kā 
arī transporta, veselības pārbau-
des un civiltiesiskās apdrošināša-
nas izmaksu kompensāciju prak-
ses laikā. Prakses vadītāji darba 
devēju organizācijās saņems ap-
maksu par prakses vadīšanu.

informāciju apkopoja  
ANitA juŠKA

Cienījamie jaunieši, 
skolēni, vecāki!

Barkava – 

Rēzekne

Atbrauc un iepazīsti
Informācijas dienas: 28. martā un 25. aprīlī!
Plašāku informāciju ikviens interesents var iegūt profesionālās 

izglītības iestādē uz vietas – Madonas novada Barkavā,  
Dzirnavu ielā 1, telefoniski – 64807215; 648 07 218, vai 

mājaslapā: www.bavs.lv 



6 Madonas Novada Vēstnesis 
             2014. gada marts Dzelzavas pagasts

2013. gada 27. decembra 
domes sēdē tika apstiprināts 
jaunais Dzelzavas pagasta 
pārvaldes vadītājs Andrejs 
jankovskis, kurš amatā stājās 
pēc ilggadējā pagasta vadītāja 
Elmāra Vaska. Lai cilvēkiem 
būtu iespēja iepazīties, 
uzaicināju pārvaldnieku uz 
interviju.

Dzīves gājums

Andrejs Jankovskis dzimis 
Daugavpilī 1957. gada 9. oktob-
rī, beidzis Daugavpils 12. vidus-
skolu. Mācības turpināja Latvi-
jas lauksaimniecības universitātē 
(toreiz akadēmijā), kur ieguva ag-
ronoma izglītību. 

Pēc studiju beigšanas 3 gadus 
strādājis par agronomu Bauskas 
pusē saimniecībā “Zālīte”, tad vi-
ņu uzaicināja darbā minerālmēslu 
pētniecības institūtā, kur strādā-
ja par laboratorijas vadītāju, sek-
tora vadītāju un inženieri tehno-
logu. Institūts atradās Bauskas 
agrofirmas “Uzvara” teritorijā, 
kas jau toreiz bija slavena ar aug-
sto zemkopības kultūru, no kurie-
nes arī nāca daudz jaunievedumu 
– tostarp gan tehnoloģiskās slie-
des metode, gan pirmie rapšu lau-
ki. Institūtam jau tolaik bija pie-
ejamas modernās amerikāņu un 
franču tehnoloģijas. Savs laiks no-
strādāts arī kolhozā “Īle” Dobeles 
pusē, pildot galvenā agronoma un 
kolhoza priekšsēdētāja vietnieka 
pienākumus.

Viena no interesantākajām 
pieredzēm bijusi pirmā zinātniski 
tehniskā korporatīva izveide sa-
darbojoties ar Ventspils pieostas 
rūpnīcu, Dobeles rūpnīcu “Spod-
rība”, dārzeņu saimniecību “Rī-
ga” un citiem.

Deviņdesmito gadu sākumā 
Andrejs strādājis par video ope-
ratoru, filmējot autosporta sacen-
sības toreizējā PSRS. Piedalījies 
pirmo starptautisko autokrosa 

Dati par Dzelzavas pagastu
Iedzīvotāju skaits Dzelzavas pagastā uz 01.01.2014. – 1304,

t.sk. – sievietes – 665, vīrieši – 639

Saprast iedzīvotāju 
vēlmes un redzējumu

Jaunākais pie lēmējvaras galda – Artūrs Čačka

sacensību organizēšanā sporta 
kompleksā “Mūsa”, organizējuši 
arī pirmās BMX sacensības Baus-
kas pusē. Tā bijusi interesanta 
pieredze, daudz redzēts un apce-
ļots.

Atgriešanās vecāku mājās

Deviņdesmito gadu vidū 
Andrejs atgriezies Daugavpilī. 
Darbs nebija no vieglajiem – nā-
cās vadīt valsts akciju sabiedrī-
bu “Kalkūni”, kas pirms tam bi-
ja liela spirta rūpnīca, uz to brīdi 
spirta ražošana nenotika, jo visas 
iekārtas Gorbačova laikā bija iz-
pārdotas. Andrejs atceras – kad 
pieņēma rūpnīcu, bija marta sā-
kums, un viss bija sasalis, ieskai-
tot saražoto minerālūdeni. Pie-
liekot lielas pūles un praktiski 
nesaņemot valsts atbalstu, rūp-
nīcas darbība tika atjaunota, gan 
ražojot vairākas degvīna markas, 
gan minerālūdeni. Tad arī diem-
žēl ietekmīgas personas rūpnīcu 
noprivatizēja, kā saka, par sviest-
maizes vērtību.

Kādu laiku vēlāk Andrejam 
nācās pārdzīvot smagu autoavāri-

ju: “Tad jau dzīvoju vectēva lauku 
mājās meža vidū bez elektrības, 
bez ceļa un citām sadzīves ērtī-
bām. Izdevās iekopt savu lauku 
saimniecību ar gotiņām, aitām, 
zemi pārsvarā apstrādājām ar zir-
gu, sienu sagatavojām, pļaujot ar 
rokas izkapti, pa vasaru savus trīs 
četrus hektārus nācās nopļaut.” 
Tas bijis liels kontrasts, nācies sa-
prast, cik atšķirīgas var būt dzī-
ves. Bijis grūti, taču par grūtībām 
Andrejs nebēdā: “Dzīve jau ir kā 
ielejas un kalni. Citreiz grūti, cit-
reiz atkal labāk. Bet bez piepūles 
jau nekā nebūs, ir jāstrādā.” 

Daugavpilī dzimtajā pusē sācis 
nodarboties ar sava mantojuma, 
tostarp arī meža apsaimniekoša-
nu, tādēļ kopā ar domubiedriem 
nodibināja Latgales meža īpašnie-
ku biedrību “Vēris”, lai aizstāvē-
tu savas tiesības un intereses, kā 
arī risinātu citas problēmas. Jā-
teic, ka svarīgs iemesls pieņemot 
lēmumu par sava īpašuma pār-
došanu bija Ignalinas atomelek-
trostacijas tuvums – taisnā līnijā 
nepilni 20 kilometri. Dabā ir tādi 
indikatoraugi, kas norāda uz kā-
du apdraudējumu, tad visiem labi 

zināmie paeglīši, kas ik pa laikam 
nokalst, neko labu neliecināja. 

Pēc tam Andrejs pieņēmis jau-
nu izaicinājumu – izveidojis un 
vadījis Daugavpils elektroinstru-
mentu rūpnīcas “DauER” firmas 
veikalu, ar laiku izvietojot rūpnī-
cas produkciju un nodrošinot ga-
rantijas servisu visā Latvijā. 

Jaunā gadu tūkstoša sāku-
mā dzīve Andreju aizveda uz Jē-
kabpili, kur darba gaitas sāka kā 
laikraksta “Brīvā Daugava” iz-
pilddirektors. Darbs bijis ļoti in-
teresants, taču ne tas, kas sirdij 
tuvs. Pēc aiziešanas no “Brīvās 
Daugavas” gadu bijis bez darba, 
kas nebija viegli ne viņam, ne ģi-
menei. Tad viņš iestājies grāmat-
vežu kursos, kurus sekmīgi pa-
beidzis. Pēc tā 9 gadus nostrādājis 
Lauku atbalsta dienestā LAD par 
vecāko referentu.

jauns posms – pagasta 
pārvaldnieks

Jautājot, kāpēc izvēlējies par 
labu Madonas pusei, Andrejs 
smaidot teic: “Dvēselē esmu lau-
cinieks. Gribu, lai maniem bēr-
niem ir tēva mājas, kur atgriez-
ties un kur vienmēr gaida. ” 

Gan pašam Andrejam, gan vi-
ņa ģimenei pārvākšanās uz sve-
šu vietu bija liels pārdzīvojums. 
Daudz domājuši, kā cilvēki pie-
ņems, vai neatgrūdīs. Ģimenē 
aug divi puikas četrgadnieki, ve-
cākā meita ar ģimeni pārcēlās uz 
dzīvi Zviedrijā.

Runāt par lieliem plāniem 
pašlaik ir pāragri, smejot saka: 
“Atļaujiet man nostrādāt 100 die-
nas!” 

Tagad svarīgākais ir turpi-
nāt darīt iesākto, lai ir pēctecī-
ba. Pirmajās darba dienās veik-
smīgi nodevām fiziskās kontroles 
vērtējumam LAD atbalstīto pro-
jektu kultūras nama jumta re-
konstrukcijai. Iztērētā nauda 
atbilstoši atbalsta apmēram ir sa-
ņemta novada kontā. Novada de-
putāti atbalstīja Dzelzavas kultū-
ras nama siltināšanas projektu, 
kas ir turpinājums iesāktajam 
darbam. Šobrīd ir jāgaida projek-
ta vērtējums. Veiksmīgi ir noslē-
dzies iepirkums par meža sani-
tārās cirsmas izstrādi. Plānotais 
apjoms – ap 300 kubikmetriem 
malkas. 

Andrejs novērtē ikvienu at-
balstu: “Jāuzsver tas lielais ie-
guldījums šajos darbos, ko veica 
mans priekšgājējs Aigars Šķēls. 
Tāpat jāatzīmē domes deputāta 
Artūra Čačkas ieinteresētība par 
notiekošajiem procesiem pagasta 
dzīvē. Svarīgi ir arī citi darbi – ce-
ļi, ceļmalu sakopšana un dažādu 
saimniecisko darbu apdarīšana. 
Lai apjaustu darbu apjomu, sazi-
nos arī ar iepriekšējiem pagasta 
pārvaldniekiem, pašvaldības ies-
tāžu darbiniekiem. Bez viņu at-
balsta būtu daudz grūtāk orien-
tēties un iejusties pagastā.”

Andrejs uzskata, ka pārāk bie-
ži tiek aizmirsts par cilvēkiem, 
par viņu vēlmēm un vajadzībām. 
Tāpēc par svarīgāko darbu paš-
laik uzskata kontaktu ar pagas-
ta cilvēkiem, saprast viņu vēlmes 
un redzējumu. 

Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

EDĪtE MiķELSONE 

Artūrs čačka ir 27 gadus jauns 
Madonas novada pašvaldības 
deputāts. Kā vienīgais ievēlēts 
no saraksta „izAuGSME” .

Neraugoties uz savu jaunī-
bu, Artūrs ir izveidojis zemnie-
ku saimniecību “Kalna Zīles” un 
kļuvis par vienu no lielākajiem 
gaļas lopu audzētājiem novadā. 
Šajā numura lappusē, veltītai 
Dzelzavas pagastam, piedāvājam 
atklātu un tiešu sarunu ar jau-
no deputātu. Artūrs neslēpj sa-
vu nostāju, viedokli, viņam patīk 
lietas saukt īstajos vārdos, ne-
baidās paust skarbus un nepopu-
lārus vērtējumus. Racionāls un 
pragmatisks skatījums uz dzīvi 
raksturo jauno zemnieku, pirms 
pieņem lēmumu, vērīgi izskaitļo, 

izrēķina – skaitļi man ir saprota-
mi – atzīst Artūrs.

– Novada politiskajā dzīvē tu 
vēl esi nezināmais. Pastāsti par 
sevi, savu ikdienu.

– Katra diena ir citādāka, pēc 
vajadzības. Vadu savu saimniecī-
bu, pats nosaku savu dzīvi un ik-
dienu. Esmu beidzis Dzelzavas 
pamatskolu, tad – Cesvaines vi-
dusskolu, pēc tam – Malnavas 
koledžu. Saimniekoju savā sen-
ču zemē, svarīgi, lai saglabātos 
pēctecība, un nevarētu teikt, ka 
darbi neveiktos. Esam trīs brāļi, 
vidējais – Andris Skride – ir izmā-
cījies par ārstu kardiologu, strā-
dā Rīgā Stradiņos. Būtībā esam 
līdzīgi, bet saplēsties varam āt-
ri, taču gudrākais jau piekāpjas 
(smejas)! Tomēr domas mums 

saskan, lielās lietās mums ir ko-
pējs viedoklis. Ģimenē domājām, 
ka no Andra iznāks žurnālists, 
jau skolā viņš labā līmenī nopiet-
ni vadīja skolas avīzes. Kad de-
vos skolā, skolotāji domāja, ka 
būšu tikpat uzcītīgs skolnieks kā 
Andris, bet es uz mācībām biju 
tāds paslinkāks (smaida). Tagad 
mēs ar vecāko brāli pa laukiem, 
bet Andris ir kļuvis par rīdzinie-
ku ar lieliem plāniem.  

– No trim brāļiem tu esi jaunā-
kais, tomēr saimniekošanu dzim-
tas īpašumā esi pārņēmis tieši tu. 
Saskati laukos nākotni? 

– Man patīk tā saimnieka ap-
ziņa. Lauku nākotne, neapšau-
bāmi, ir Eiropas fondu apguvē. 
Tikai tā ir iespēja pacelt, attīs-
tīt lauku saimniecības. Jā, lauku 

dzīve nav idille, ikdiena ir sūra. 
Ja palūkojamies apkārt, cik tad 
daudz ir tādu kā es? Piemēram, 
manā pagastā neviena! Es savu-
laik paspēju ielekt pēdējā vilcie-
nā, piepirkt saimniecībai zemi, 
tos pašus lopus, bet šodien tas 
vairs nebūtu iespējams. Būs tā, 
ka laukos saimniekos tikai lielie 
zemnieki vai diemžēl – ārzem-
nieki. Lielajam miljons ir tikai 
cipars uz papīra. Konkurence uz 
zemi ir milzīga, bet lauksaimnie-
cība bez zemes attīstīties nevar. 

– Nekādu rožaino nākotni tu 
laukiem neprognozē...

– Nemānīsim sevi, lauki pa-
liks tukši. Diemžēl valsts nevar 
atļauties maksāt, lai cilvēki pa-
liktu laukos. Bet kamēr tur dzī-
vo, pašvaldībai ir jāpalīdz. Taču 

tas, ka šīs funkcijas samazinā-
sies, ir skaidrs. Uzlabot dzīves 
apstākļus var tikai, uzlabojot 
materiālo pusi. Aizbraucot paru-
nāties ar laucinieku, uzklausīt, 
kā to politiķi mēdz darīt – no tā 
nekāda saikne neveidosies, ne-
kas neuzlabosies.  

– Dzīvi laukos tu zini līdz pat 
pamatiem. Kas tevi pamudināja 
iesaistīties vēlēšanās?

– Mani pamudināja brālis 
Andris. Tas, ka kādreiz arī pats 
būtu nonācis līdz šādai izvēlei, 
skaidrs, bet tas laiks būtu maz-
liet vēlāk. Taču nenožēloju, tā ir 
jauna pieredze, ko pagūstu, vēro-
ju, mācos. Redzu, cik daudziem 
cilvēkiem nav stingras nostājas, 
mugurkaula, bailes no atbildības. 

turpinājums 7. lappusē

iepazīstamies ar jauno Dzelzavas pagasta pārvaldnieku

Dvēselē 

esmu  

laucinieks

Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājs Andrejs Jankovskis.
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turpinājums no 6. lappuses

Ar to saskārāmies jau saraks-
ta veidošanas laikā, kad grūti bi-
ja nokomplektēt komandu, un 
to redzu arī šodien pie deputā-
tu galda. Pat lielajiem saraks-
tiem savā starpā nav vienotas 
nostājas, nevar nonākt līdz kopī-
gam risinājumam. Varētu teikt, 
ka pie galda ir 17 deputāti un 17 
partijas.

– Vai ir balsojumi, kuros tu 
balso pirmkārt kā dzelzavietis? 

– Pret Dzelzavu es nekad ne-
balsošu! Vismaz pie lēmējvaras 
galda centīšos, cik varēšu palī-
dzēt savam pagastam. Līdz šim 
pašā pagastā diemžēl nav bi-
jis kārtīga saimnieka. Lielā mē-
rā pagasts ir izputināts. Gadiem 
esam piedzīvojuši divu cilvēku 
neprasmīgu vadīšanu. Varam 
paraudzīties, pie kā tas ir nove-
dis – lielākais pagasta lauksaim-
nieks ir dānis! Ja būtu kā daudz-
viet citur, kur saimniecību pajas 
tika sadalītas iedzīvotājiem, bū-
tu citādi. Laiks parādīs, kā pa-
gastu vadīs jaunais pārvald-
nieks, tāpēc šodien vēl pāragri 
par to spriest.    

– Līdz šim uz pašvaldību tu 
raudzījies vairāk no malas. Kāds 
ir tavs viedoklis tagad, kad pats 
esi daļa no tās mehānisma?

– Neesmu pret procesiem, bet 
uzskatu, ka visā sistēmā darbi-

nieku ir par daudz. Skolu jautā-
jums to uzskatāmi parādīja – ne 
jau skolu kā tādu dēļ radās vi-
sa tā ažiotāža, bet problēma jau 
slēpjas darba vietās. Ja skolotā-
jiem un personālam būtu darba 
alternatīvas, tad vispār nebūtu 
šīs problēmas! Un pēc gada at-
kārtosies tieši šis pats scenārijs! 
Vēl gribētu panākt, lai pašvaldī-
bas speciālisti vairāk dotos uz 
pagastiem un katram individu-
āli izskaidrotu, piedāvātu iespē-
jas, ko sniedz Eiropas fondi, kā 
cilvēki varētu uzsākt savu māj-
ražošanu, amatniecību, nodar-
botos ar dažādām lietām. Vis-
maz censtos noturēt pašreizējo 
līmeni! Neapšaubāmi, lai attīstī-
tos, reformām ir jānāk, bet nav 
ticības, ka šī dome to panāks.       

– Vai saskati, ko tu darīsi pēc 
gadiem?

– Pirmos septiņus saimnie-
košanas gadus esmu bijis piesar-
dzīgs, bet turpmāk izmantošu 
visas iespējas, lai paplašinātos. 
Balstos uz ekonomiskiem apsvē-
rumiem. Tie, kuri laukos izman-
tos Eiropas Savienības piedāvā-
jumus, būs ieguvēji. Katrā ziņā 
uz dzīvi nevajag raudzīties no-
lemti. Dzīvē tāpat kā dabā mai-
nās gadalaiki – pēc ziemas iestā-
jas pavasaris un domas raisās uz 
gaišo pusi!

Sarunājās DziNtrA StrADiņA

ir svarīgi rūpēties par mutes 
veselību, taču bieži vien 
cilvēki pie zobārsta dodas 
tikai tad, kad sāpes jau 
kļūst neizturamas. regulāra 
profilaktiska apskate zobu 
bojāšanos var aizkavēt. 
Marta sākumā Madonas 
pilsētas 1. vidusskolā 
norisinājās Madonas novada 
domes, izglītības iestāžu un 
zobārstniecības pārstāvju 
tikšanās, kurā tika spriests 
par skolēnu zobārstniecības 
kabineta atjaunošanu.

Kā zināms, zobārstniecības 
kabinets Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolā jau vairākus gadus ne-
eksistē. Tas radījis zināmas ne-
ērtības gan bērniem, gan viņu 
vecākiem. Rindā pie zobārsta 
bieži jāgaida mēnesis, pati di-
vi un trīs. Nenoliedzami, arī vi-
zīte pie zobārsta izmaksā dārgi. 
Tāpēc Madonas novada pašval-
dībā tiek domāts par skolēnu 
zobārstniecības kabineta izvei-
došanu.

Viens no priekšlikumiem  
– bija atgriezt kabinetu tā ie-
priekšējās telpās Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolā. Vēl tika izska-
tīts priekšlikums par kabineta 
izveidošanu Parka ielā 6 (bla-
kus sociālajam dienestam). Paš-
laik ēkā notiek remontdarbi un 
izremontētās telpas ir gaišas un 
mājīgas.

Aktuāls jautājums ir arī par 
novada lauku teritoriju bērniem. 
Pagastos attālums līdz tuvāka-
jam zobārstam bieži vien ir pā-
rāk liels – desmiti kilometru.  
A. Ceļapīters ierosināja ideju par 
mobilā jeb pārvietojamā zobārst-
niecības kabineta izveidi. Vien-
kārši sakot – kabinets nelielā 
furgoniņā.

Tas varētu atrisināt pieejamī-
bas problēmu, jo ar šādu trans-
portlīdzeklī var piebraukt pie 
skolas vai bērnudārza jebkurā 

Aktualizējies jautājums par skolēnu 
zobārstniecības kabineta izveidošanu

Remontdarbi Parka ielā, no kreisās: Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis 
Ķeveris un domes deputāte Valda Kļaviņa.

Deputāti apskata gaišās Parka ielas telpas, no kreisās: domes deputāts Modris 
Zomerovskis, domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un domes deputāts 
Artūrs Čačka.

vietā novadā.
Tālāka lēmuma izskatīšana 

notiks drīzumā. Sekojiet līdzi in-
formācijai.

Pārrunās piedalījās arī Mado-
nas novada pašvaldības deputāti 
– Daiga Maderniece, Vanda Ma-
derniece, Valda Kļaviņa, Jeuže-
nija Adamoviča, Bruno Kokars, 
Andris Sakne, Andris Trečaks, 
Kaspars Udrass un Modris Zo-
merovskis.

Kā arī Madonas pilsētas  

1. vidusskolas direktors Ro-
māns Ližbovskis un direktora 
vietniece mācību darbā Rudīte 
Zauska.

Ar savu viedokli dalījās arī 
Latvijas zobārstniecības asociāci-
jas valdes loceklis Andis Paeglī-
tis, kā arī mobilo zobārstniecības 
kabinetu aprīkotājs Oļegs Uma-
necs. 

EDĪtE MiķELSONE

14. martā norisinājās jau otrais 
Madonas novada uzņēmēju 
forums, kur par aktualitātēm 
informēja Pašvaldības, Finanšu 
ministrijas, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas un LLKC pārstāvji. 

Uzsākot foruma informatī-
vo daļu, Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļas vadītājs 
Romāns Hačatrjans klātesošos 
informēja par nodaļas veiktajām 
aktivitātēm 2013. gadā un plāno-
tajām – 2014. gadā: biznesa ideju 
konkurss, atbalsts Madonas no-
vada ražotājiem, mobilās kautu-
ves izveide Madonas novada gaļas 
ražotājiem, vasaras nodarbinā-
tības programma jauniešiem, IT 
nozares attīstība u.c. 

LR Finanšu ministrijas ES 

Fondu stratēģijas departamen-
ta direktora vietnieks Boriss Kņi-
gins savā prezentācijā „Atbalsts 
uzņēmējdarbības attīstībai 2014.–
2020. gada plānošanas periodā” 
informēja uzņēmējus par aktivi-
tātēm, kuras vēl iespējams apgūt 
no esošā 2007.–2013. gada finan-
sējuma, kā arī deva ieskatu nāka-
mā plānošanas perioda prioritā-
rajiem ieguldījumu virzieniem.

VARAM Reģionālās politikas 
departamenta direktors Raivis 
Bremšmits informēja, ka galve-
nais uzsvars tiks likts uz reģionā-
lo ekonomiku: uzņēmējdarbības 
infrastruktūras sakārtošanu, vie-
tējās uzņēmējdarbības vides uzla-
bošanu, t.sk. administratīvā sloga 
mazināšanu un citiem pašvaldību 
pasākumiem. 

Par Latvijas Lauku attīstī-
bas programmas 2014.–2020. ga-
dam galvenajiem uzstādījumiem 

un pasākumiem informēja LLKC 
Madonas filiāles vadītāja Ziedī-
te Bimšteine. Prezentācija sniedz 
konkrētu un tiešu ieskatu atbal-
stāmajās aktivitātēs un citos at-
balsta parametros.

Foruma otrajā daļā uzņēmē-
ji dalījās trīs diskusiju grupās pēc 
interešu jomas:

Madonas novada lauksaimnie-
cības nozares uzņēmumu prob-
lēmjautājumu identificēšana, ie-
spējamie risinājumi;

Reģionālās attīstības nākotne. 
Valsts, pašvaldību un ES atbalsts 
uzņēmējdarbībai nākamajos ga-
dos. Pašvaldību loma uzņēmēj-
darbības vides uzlabošanā. Uz-
ņēmēju idejas uzņēmējdarbības 
vides attīstībai;

Eksporta un attīstības iespē-
jas reģionālajiem uzņēmumiem. 
LIAA pakalpojumi uzņēmējiem 
konkurētspējas veicināšanai ārē-

jos tirgos. Atbalsta pasākumi uz-
ņēmējiem pārrobežu projekta ie-
tvaros.

Katrā diskusiju grupā pieda-
lījās uzņēmēji, ministriju un paš-
valdības pārstāvji. Par aktīvā-
ko darba grupu izvērtās pirmā, 
kur lauksaimnieki strādājot ma-
zās grupiņās identificēja kopējās 
problēmas, no kurām 5 noteica 
kā prioritāras un meklēja iespē-
jamos problēmas risinājumus 3 
līmeņos – lauksaimnieki, pašval-
dība un valsts. Darbs bija spraigs 
un mērķtiecīgs – vērsts uz maksi-
mālu rezultātu. Šāda darba gru-
pas organizatoriskā forma deva 
iespēju noteikt rīcības, kas veica-
mas Madonas novada lauksaim-
niecības uzņēmumu problēmu ri-
sināšanai. Apmeklētas bija arī 2. 
un 3. diskusiju grupa, kur galve-
nokārt tika spriests par LIAA pa-
kalpojumiem uzņēmumiem, par 

f inanšu 
institūci-
ju atbal-
sta prog-
rammām un 
par iespējamo 
dalību pārrobežu projekta atbal-
sta pasākumos, kā arī par pašval-
dības iespējām uzņēmējdarbības 
veicināšanai – infrastruktūras, 
nekustamā īpašuma jautāju-
miem un investīcijām novada at-
tīstībai.

Foruma ietvaros par saviem 
pakalpojumiem un izdevīgiem sa-
darbības piedāvājumiem uzņē-
mējus informēja arī AS “Citadele 
Banka”, VAS “Latvijas Attīstības 
finanšu institūcija Altum", apdro-
šināšanas kompānijas “Seesam 
Insurance AS” Latvijas filiāle un 
līzinga kompānija “Pohjola Fi-
nance”, kā arī Latvijas Investīci-
ju un attīstības aģentūra.

Aizvadīts otrais uzņēmēju forums

Reformām 

jānāk

Atbalsts 
uzņēmējiem 

Piesardzīgais optimists – zemnieks un deputāts Artūrs Čačka.
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Nav noslēpums, ka liela daļa 
jauniešu par savu dzīves vietu 
izvēlas lielās pilsētas. tāpēc, 
lai mudinātu jauniešus dzīvot, 
strādāt un atpūsties Latvijas 
reģionos, tika izveidots un tikko 
uzsākts projekts “tu.ESi.LV”. 

Tā ietvaros Madonas novadā 
un citos novados norisināsies fo-
rumi, tikšanās, diskusijas, apmā-
cības, kā arī citas aktivitātes, kuru 
laikā bērni un jaunieši iegūs līdzda-
lības, uzņēmējdarbības un sadarbī-
bas prasmes un pieredzi, lai iesais-
tītos savas pašvaldības dzīvē un 
sabiedrībā notiekošajā.

 Marta sākumā Ģertrūdes ie-
las teātrī Rīgā norisinājās projekta 
“TU.ESI.LV” uzsākšanas seminārs. 
Pasākuma laikā tika prezentētas 
projektā plānotās aktivitātes, uz-
stājās līdzdalības, uzņēmējdarbības, 
komunikācijas un sadarbības jomu 
eksperti, kā arī tika prezentēti Lat-
vijas reģionu iedvesmas stāsti.

Savā pieredzē ar semināra da-
lībniekiem dalījās bērzu sulu pro-
duktu ražotājs Linards Liberts no 
Ikšķiles, digitālo filmu studijas “RO-
BYWORKS” īpašnieks Roberts Vī-
tols no Liepājas, biedrības “KAPO” 
pārstāvji Inga Lapse un Krišjānis 
Upāns no Gulbenes novada Kalnie-
nas, kā arī nestandarta reklāmas ri-
sinājumu aģentūras “ABNORMAL” 
radošais direktors Raimonds Plata-
cis no Rēzeknes. Seminārā piedalījās 
aptuveni 50 dalībnieku, kas pārstā-
vēja projekta partnerorganizācijas, 
nevalstiskās organizācijas, kā arī 
valsts un pašvaldības iestādes.

Pāris rindkopās apkopotas atzi-
ņas no semināra.

Mums, jauniešiem, jābūt dros-
mīgiem – nebaidīties darīt to, ko vē-
las sirds!

Seminārs bija tiešām intere-
sants. Klausījāmies Raimonda Pla-
tača stāstu par to, kā nonācis līdz 
idejai par skandalozo TELE 2 me-
teorīta reklāmu, kā ar kolēģiem at-
raduši vietu kur metorītam “no-
krist”.

Ir aizraujoši un iedvesmojo-
ši klausīties radošu cilvēku dzīves 
stāstos, kuri nebaidās atšķirties, do-
māt savādāk, nepiekrist un nepa-
kļauties, iet uz savu mērķi par spīti 
ārējam spiedienam. Ja iziesi ar sa-
vu domu publiski ir iespēja nevis sa-

Arī mazajās pilsētās un pagastos 
dzīve ir aizraujoša un interesanta!

ņemt nosodījumu (pirmais, kas ie-
nāk prātā), bet gan atrast jaunus 
draugus un domubiedrus. Viss ir ie-
spējams un nekādi „rāmji” nepa-
stāv, tikai tie, kurus uzliec tu pats! 

Tāpēc vēlamies aicināt Madonas 
novadā dzīvojošus jauniešus, ku-
riem ir ko teikt rakstīt “TU.ESI.LV“ 
blogā. Bloga mērķis ir iedvesmot, 
stāstot stāstus un daloties pieredzē. 
Tas ir piedāvājums jauniešiem, ku-
ri vēlas būt par novada brīvprātīga-
jiem reportieriem, kuru uzdevums 
būs rakstīt par aktivitātēm, kas no-
tiek Madonas novadā.

Blogam būs vairākas sadaļas:
• topošais miljonārs (stāsti par 

veiksmīgiem jauniem uzņēmējiem, 
stāsti par interesantām jauniešu 
biznesa idejām, utml.), 

• uz blakusvāģa (stāsti par līdz-
dalību – foršas lietas, ko jaunieši da-
ra/veido/taisa/organizē savā pašval-
dībā/pilsētā), 

• stilīgie (stāsti par dzīvesstilu 
– ko jaunieši velk mugurā, kā izska-
tās viņu istabas, mājas, skolas; stās-
ti par jauniešu ceļojumiem un vaļas-
priekiem), 

• zeltroči (stāsti par lietām, 
priekšmetiem, dažādiem verķiem, 
ko jaunieši paši ir izgatavojuši), 

• brīvais mikrofons (pašu jau-
niešu komentāri par pašvaldībā/val-
stī notiekošo un sociāli aktuālām 
tēmām – ne garāk kā 1400 zīmes, 
noteikti pievienojot arī fotogrāfiju; 
var būt kā intervija), 

• starmešu gaismā (stāsti par 
“Viedokļu līderiem” – par jauniem 
cilvēkiem, kurus citi “ņem par pil-
nu”, kuros citi ieklausās, kas jau 
kaut ko “dzīvē ir sasnieguši”), 

• blēņu stāsti (dažādas muļķī-
bas – smieklīgi video, bildes, smiek-
līgi “pastāsti no dzīves”, memes ala 
9gag.com style utml.), 

• runā ar zvaigzni (jaunieši pa-
ši intervē kādus sabiedrībā zināmus 
cilvēkus (ieskaitot politiķus)).

Vairāk par projekta aktivitātēm 
lasi nākamajā “Vēstnesī”, kā arī mā-
jaslapā madona.lv un sociālajos tīk-
los. Ja Tu vēlies rakstīt blogu, tad 
raksti BJC “Kubs” vadītājai Gunitai 
Kļaviņai uz e-pastu bjc@madona.lv.

Projektu “TU.ESI.LV” īsteno 
biedrība “NEXT”, biedrība “Pro-
jektu darbnīca”, jauniešu klubs 
“Dēms” un Austrumlatvijas radošo 
pakalpojumu centrs “Zeimuļs”, sa-
darbībā ar citām organizācijām un 
pašvaldībām Latvijā. Projekta infor-
matīvais sadarbības partneris ir A/S 
“Dienas mediji”.

Projektu “TU.ESI.LV” finan-
siāli atbalsta Islande, Lihtenštei-
na un Norvēģija. Projektu “TU.
ESI.LV” finansē EEZ finanšu ins-
truments, Latvijas valsts un Aizpu-
tes novada dome. Vairāk informā-
cijas www.sif.lv, www.eeagrants.lv, 
www.eeagrants.org un www.aizpu-
tesnovads.lv.

EDĪtE MiķELSONE 

Nozīmīgākie pasākumi  
Madonas novadā
Datums Pasākums Vieta Kontakttālr.

18.04. –
21.04.

Lieldienu pasākumi Madonas 
novads

64860579
27868891

22.04. –
26.04.

Bibliotēku nedēļa. Vesels un informēts Madona 26173465

23.04. Novadpētniecības konference, veltīta Broņislavas 
Martuževas daiļradei  
„Vijoles stīgas, zemeņu stīgas, zem saules pasaule 
simtskārtīga”

Madona 28674251

26.04. Madonas Deju apriņķa jauniešu  
deju kolektīvu skate

Madona 26131727

26.04. Pavasara stādu tirgus “Viss dārzam” Madona 26370662

aprīlī Latvijas vokālo ansambļu sadziedāšanās Jaunkalsnava 26019052

04.05. Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
pasludināšanas dienai veltītie pasākumi

Madonas 
novads

64860579
27868891

16.05. Eiropas dienas Madonā.
Kultūras identitāte: vienoti daudzveidībā.

Madona 26173465

17.05. Muzeju nakts Madona 26541110

17.05. Bibliotēka Muzeju naktī Madona 26173465

17.05. Muzeju nakts Burova leļļu namiņā Vestiena 28656624

17.05. –
30.11.

Muzeja krājuma izstāde  
"Ģimene”

Madona 26541110

18.05. Starptautiskā muzeju diena ar devīzi  
“Krājums – muzeju vienotājs”

Madona 26541110

07.06. –
20.07.

Madonas pilsētas kultūras nama tēlotājmākslas 
studijas – "Madona” izstāde

Madona 26541110

05.06. –
08.06.

Madonas pilsētas svētki – novadam Madona 26131727

20.06. Ugunsskulptūru festivāls Rēķu kalns 29424739

22.06. Latgales 5. Ērģeļu dienas Barkava 28367820

23.06. Latvijas televīzijas un Latvijas radio 2 Līgo nakts 
pasākums

Madona 26131727

23.06. –
24.06.

Līgo dienas un Jāņu dienas pasākumi Madonas 
novads

64860579
27868891

19.07. Baltās naktis Bērzaunē 29189120

20.07. Aviācijas svētki Ošupe 25622223

26.07. Šlāgermūzikas festivāls “Latvijas Radio 2 Zelta 
šlāgeris”

Madona 26131727

26.07. –
02.09.

Gunas Millersones gleznu izstāde Madona 26541110

29.07. –
02.08.

17. Latviešu mūzikas svētki Madona 26194675

01.08. Grafiķa Pētera Džigura darbu izstāde Madona 26541110

informāciju apkopoja un sagatavoja iNGA ArĀjA
Madonas novada pašvaldības galvenā speciāliste, kultūras darba organizatore

tālr. 64860579, 27868891, inga.araja@madona.lv, http://www.madona.lv

Projekta “TU.ESI.LV” uzsākšanas semināra dalībnieku kopīgā fotogrāfija Ģertrūdes ielas teātrī, Rīgā. Visi jūtas iedvesmoti 
no dzirdētajiem stāstiem. 

Priecīgas par satikšanos ir arī projekta semināra dalībnieces no 
kaimiņnovadiem Gulbenes, Madonas un Cesvaines – Projekta Vidzemes 
reģionālā koordinatore Lelde Stībele, Madonas novada pašvaldības sabiedrisko 
attiecību speciāliste Edīte Miķelsone, Cesvaines BJC vadītāja Lāsma Markevica.

Madona gatavojas  
4. populārās mūzikas festivālam  
„Zelta šlāgeris”
Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu jau ceturto reizi  
Latvijas šlāgerkanāls aicina uz grandiozāko šlāgerfestivālu 
Latvijā – „zELtA ŠLĀGEriS 2014”.

26. jūlijā Madonas estrādē, notiks jau ceturtais populārās mūzi-
kas festivāls „ZELTA ŠLĀGERIS 2014”, kurā uzstāsies 30 kantri un 
šlāgermūzikas grupas, kā arī dažādi populārās mūzikas izpildītāji: 
Galaktika, Apvedceļš, Sestā jūdze, Normunds Rutulis, Ineta Rudzī-
te, Žoržs Siksna, Liene Šomase, Tērvete, Baltie lāči, Ginc un Es, Gu-
nārs Meijers, Dobeles Zemessargi, Kaspars Markševics, Zvaigžņu lie-
tus un daudzi citi.

Kā īpašie viesi pēc ilgāku gadu pārtraukuma nakts ballē uz skatu-
ves kāps leģendārā pilsētas kapella “Bumerangs”.

Jau tradicionāli pasākumu vadīs atraktīvais aktieris un šlāgermū-
zikas eksperts Guntis Skrastiņš.

Atbalstot festivāla aktīvākos apmeklētājus, organizatori arī šogad 
piedāvā ekskluzīvu iespēju Madonas un apkārtnes iedzīvotājiem sav-
laicīgi iegādāties biļetes uz festivālu „ZELTA ŠLĀGERIS” par īpa-
ši zemām cenām. Pirmās 500 biļetes tiks tirgotas tikai par 4 Eur, pēc 
tam to cena sasniegs 6 līdz 8 Eur. 

Pasteidzieties un iegādājieties biļetes uz festivālu „ZELTA ŠLĀ-
GERIS 2014” par 4 Eur Madonas kinoteātra „Vidzeme” kasē no 21. 
marta.

Uz tikšanos 26. jūlijā  Madonas estrādē 4. festivālā „ZEL-
TA ŠLĀGERIS 2014”!

Festivāla organizatori


