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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

Madoniete pierāda savas spējas 
Pasaules kausa posmā rollerslēpošanā Kitija Auziņa uz goda pjedestāla kāpa 2 reizes. 

“Sabiedrība. Izglītība. 
Ilgtspēja”–  
pedagogu konference 
iedvesmai un 
pilnveidei
Augusta nogale – vēl 
bagāta ar vasaras siltajiem 
glāstiem, bet rudens elpa 
jau čukst ausī: ”Uz skolu!” 

Ar līksmu satraukumu vai ik-
vienā ģimenē domā par jauno sko-
las gaitu sākumu. Skolai gatavojas 
ne tikai skolēni un viņu vecāki, bet 
arī skolotāji un visa lielā izglītības 
iestāžu darbinieku saime. 

 30. augustā Madonas novada 
pedagogi pulcēsies Madonas kul-
tūras namā uz tradicionālo konfe-
renci jaunā mācību gada ieskaņai.  

Šoreiz konferences tēma ir 
“Sabiedrība. Izglītība. Ilgtspēja”, 
kas norāda uz izglītības aktualitā-
tēm – atbilstību mūsdienu sabied-
rības, darba tirgus pieprasījumam 
un ilgtspējīgai attīstībai. 

Konferences pirmajā daļā (no 
plkst. 9.00) atbilstoši pedagogu 
interesēm darbs ritēs trīs darba 
grupās:

1) Vidzemes Augstskolas pro-
fesore, Sociālo, ekonomisko un 
humanitāro pētījumu institūta di-
rektore Agita Līviņa vadīs sekci-
ju, kurā saruna būs par to, kādas 
prasmes un kompetences skolojo-
ties vajadzētu apgūt, lai iekļautos 
darba tirgū nākotnē;

2) Vidzemes Augstskolas stu-
diju programmu metodiķe Anžela 
Jurāne-Brēmane vadīs diskusiju 
“Skolēnu sasniegumu vērtēšana: 
kompetencei vai mērīšanai”;

3) Pirmsskolas pedagogiem 
tiks piedāvāta RPIVA psiholoģijas 
maģistres Daces Bērziņas  lekci-
ja “Kā strādāt ar sarežģītiem bēr-
niem pirmsskolā?”

Konferences 2. daļā (plkst. 
11.00) visus Madonas novada pe-
dagogus uzrunās Madonas novada 
pašvaldības un Izglītības nodaļas va-
dība, akcentējot šī brīža aktualitātes 
izglītības jomā. Domājam, ka, uzsā-
kot jauno mācību gadu, ikvienam 
pedagogam vērtīga un radoši rosino-
ša būs arī Mūžizglītības un kultūras 
institūta “Vitae” Neformālās izglītī-
bas centra vadītāja Rolanda Ozola 
lekcija “Skolotājs un izglītības iestā-
des organizācijas kultūra”. 

Tradicionāli konferencē sveik-
sim arī pedagogus, kas uzsāks dar-
ba gaitas Madonas novada izglītības 
iestādēs, kas absolvējuši augstskolu 
vai ieguvuši otro specialitāti.

Lai augusta konference, kurā 
summējas pedagogu satikšanās 
prieks, pozitīva domu apmaiņa, 
auglīgas idejas un noderīgas atzi-
ņas turpmākajam darbam, ir labs 
sākums jaunajam 2016./2017. 
mācību gadam!

SArMīte  JAnSOne,
Izglītības nodaļas vadītājas 

vietniece
 

no 12. līdz 14. augustam 
Madonā norisinājās 
Latvijas Slēpošanas 
savienības, Madonas 
novada pašvaldības un 
biedrības “A-Madona” 
rīkotais Pasaules 
kausa trešais posms 
rollerslēpošanā.   
Kā pasaules līmeņa 
sportisti sevi pierādīja 
madoniete Kitija Auziņa, 
kura izcīnīja 2 bronzas 
medaļas.

Pirmajā dienā dalībnieki sa-
centās rollerslēpošanā 200 m 
sprintā brīvajā stilā (pa Raiņa ie-
lu). Junioru konkurencē otro ga-
du pēc kārtas Latvijai izdevās tikt 
pie godalgotas vietas, jo bronzas 
medaļu 19 dalībnieču konkuren-

cē izcīnīja madoniete Kitija Auzi-
ņa, piekāpjoties 2. vietas ieguvējai 
Jeļizavetai Burcevai (Krievija) un 
1. vietas ieguvējai Albai Mortjanai 
(Itālija).

Arī otrajā dienā Kitijai Auzi-
ņai izdevās noturēt savu pozīci-
ju, izcīnot 3. vietu 5 km prologā 
klasiskajā stilā ar intervāla 
startu junioru konkuren-
cē, par 0,3 sekundēm 
apsteidzot zviedrieti 
J.Angelsjē. 

Par aizvadītājām 
sacensībām stāsta Ki-
tija Auziņa: „Piedalī-
jos visos Pasaules kausa 
posmos un sa traukums, 
protams, arī bija. Neierasti, 
ka starti bija pēcpusdienā, jo pa-
rasti tie notiek rīta pusē. Startēt 
„mājas trasē” reizē ir gan priekš-
rocība, gan grūtības, jo jūtama 
lielāka apkārtējo uzmanība. Vi-
si tevi vēro, vēlas parunāties un, 

protams, gaida rezultātu. Jāprot 
sevi noskaņot startam un domāt 
par sacensībām, nevis apkārt no-
tiekošo. Izejot uz starta, ne mir-
kli nedomāju par galarezultātu, 
kur nu vēl par pjedestāla sasnieg-
šanu. Uzdevums ir cīnīties līdz ga-
lam un ne mirkli nepadoties. Man 

personīgi vislabāk pado-
das sacensties klasis-

kajā stilā. Sestdien 
finišā manas emoci-
jas “uzsprāga”, ko-
mentētājs mani no-
veda līdz asarām, 
kad finišā zvied-

ru sportisti apdzinu 
tikai par 3 sekundes 

desmitdaļām. Tādā veidā 
saglabāju 3. vietu, uz ko necerēju, 
man tas ir liels prieks.

Galvenais man pašlaik ir mācī-
bas (LSPA), un attiecīgi tām tiek 
pielāgoti treniņi, jo bez sporta ne-
varu, šī jau būs mana 14. sezona. 

Šoziem plānā ir tikt uz Pasaules 
čempionātu Somijā, Lahti. Lielu 
motivāciju gūstu no neveiksmēm, 
kuras analizēju, lai tās nepieļau-
tu atkārtoti. Protams, ļoti liels at-
balsts ir ģimene, kas uzmundrina 
pēc treniņiem, kad burtiski “ierā-
poju mājās”.

Šajā Pasaules kausa posmā 
rollerslēpošanā piedalījās 92 da-
lībnieki no 11 valstīm – Latvijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas, Ukrainas, 
Francijas, Vācijas, Zviedrijas, Itā-
lijas, Krievijas, Kazahstānas un 
Norvēģijas. Uz nupat notikušo 
Latvijas posmu bija ieradies vislie-
lākais dalībnieku skaits, kāds bijis 
šajā sezonā, pārspējot Zviedrijas 
un Horvātijas posmu. 

Pasaules kausa posms roller-
slēpošanā Madonā notika arī pa-
gājušajā gadā, atgriežoties Latvijā 
pēc 10 gadu pārtraukuma. 

APKOPOJA e. MIķeLSOne

e. MIķeLSOneS foto

Lepojamies!

Rollerslēpošanas 200 m sprintā brīvajā stilā junioru konkurencē uzvaras laurus plūca (no kreisās) Jeļizaveta Burceva (Krievija), 
Alba Mortjana (Itālija) un Kitija Auziņa (Latvija).
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Madonas novada pašvaldības  
28. jūlija domes sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības  
19. jūlija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Domes ziņas

Apstiprina ētikas 
kodeksu 

Apstiprina Madonas 
novada pašvaldības ētikas ko-
deksu un ētikas komisijas no-
likumu. Apstiprina Madonas 
novada pašvaldības ētikas ko-
misijas šādu sastāvu: Veronika 
Caune, Henrihs Circāns, Vanda 
Maderniece, Ingrīda Gailīte, In-
gūna Vītuma.

Aronas pagastā

Pārdot nekustamo īpašumu 
“Zemes gabals Nr. 23, Aronas 
pagasts, Madonas novads” (pla-
tība 0,054 ha) par nosacīto cenu 
712,00 eiro. Uzdod Juridiskajai 
nodaļai normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā nosūtīt zemes 
nomniecei atsavināšanas piedā-
vājumu. 

Kalsnavas  
pagastā

Atļauj Kalsnavas pagasta 
pārvaldei finansiāli atbalstīt da-
lību bērnu un jauniešu ar īpa-
šām vajadzībām vasaras nomet-
nē „Upe”, sedzot uzturēšanās 
izdevumus nometnē 350,00 eiro 
apmērā. 

Izdevumus segt no Kalsna-
vas pagasta pārvaldes pamat-
budžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu, naudu ieskaitīt 

nometnes organizētāja – Kultū-
ras un izglītības fonda „UPE” 
– kontā.  

Mārcienas  
pagastā 

Lai nodrošinātu tehniskā ap-
rīkojuma un inventāra iegādi 
Mārcienas pansionātam saska-
ņā ar noslēgto līgumu un pare-
dzamo līgumu, nolemj ņemt ilg-
termiņa aizņēmumu Valsts Kasē 
EUR 20 445,78 ar atlikto maksā-
jumu uz 2 gadiem un atmaksas 
termiņu 20 gadi ar Valsts Kases 
noteikto procentu likmi. Aizņē-
mumu jāizņem 2016. gadā un jā-
apgūst 2016. gadā.

Lūdz Pašvaldību aizņēmu-
mu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbal-
stīt aizņēmuma ņemšanu EUR 
20 445,78 apmērā tehniskā ap-
rīkojuma un  inventāra iegādei 
Mārcienas pansionātam. Aizņē-
muma atmaksu garantēt ar Ma-
donas novada pašvaldības bu-
džetu.

Mētrienas pagastā 

Piešķir līdzekļus – EUR 
16886,46 Mētrienas tautas nama 
zāles grīdas nomaiņai saskaņā ar 
pievienoto izmaksu tāmi – 50% 
no Mētrienas pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļiem un 50% no 
novada nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem.  

Madonas pilsētā 

Nodod lokālplānojumu “Ma-
donas pilsētas teritorijas daļai 
starp esošo kapsētu, Rūpniecī-
bas ielu, Lazdu ielu un zemes 
vienību ar kadastra Nr. 7001-
001-0135 (Lazdu iela 16/1; 16/2; 
16/3) Madonas novadā” un Vi-
des pārskata izstrādāto redakci-
ju publiskai apspriešanai un in-
stitūciju atzinumu saņemšanai.

Nosaka publiskās apsprieša-
nas laiku četras kalendārās ne-
dēļas.

Paziņojumu par lokālplāno-
juma “Madonas pilsētas teri-
torijas daļai starp esošo kapsē-
tu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu 
un zemes vienību ar kadastra 
Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 
16/1; 16/2;16/3) Madonas nova-
dā” un Vides pārskata redakcijas 
sabiedrisko apspriešanu nosa-
ka publicēt pašvaldības mājasla-
pā www.madona.lv un laikraks-
tā “Stars”.

Lokālplānojuma “Madonas 
pilsētas teritorijas daļai starp 
esošo kapsētu, Rūpniecības ielu, 
Lazdu ielu un zemes vienību ar 
kadastra Nr. 7001-001-0135 (Laz-
du iela 16/1; 16/2;16/3) Madonas 
novadā” un Vides pārskata re-
dakciju nosaka publicēt pašval-
dības mājaslapā www.madona.lv 
un ievietot Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā 
(TAPIS).  

nodrošina  
līdzfinansējumu  
projektam

Atbalsta biedrības „Intere-
šu klubs “Henomele” projektu 
„Jūgsim staltu kumeliņu, brauk-
sim gaismas lūkoties”, piešķirot 
līdzfinansējumu 10% apmērā no 
projekta kopējām izmaksām, t.i. 
1828,70 eiro. Projekta apstipri-
nāšanas gadījumā nosaka slēgt 
līgumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanas kārtību un nosacīju-
miem.

Piešķir finansējumu

Piešķir finansējumu Mado-
nas pilsētas kultūras nama bēr-
nu tautisko deju kolektīva tau-
tisko tērpu iegādei 250 eiro 
apmērā no Madonas pilsētas bu-
džeta nesadalītajiem līdzekļiem.

 
Atbrīvo no  
nomas maksas 

Atbrīvo sporta deju klubu 
“Saulīte” no Madonas pilsētas 
kultūras nama telpu īres maksas 
(mazā zāle) bērnu sporta deju 
nometnes vajadzībām no 2016. 
gada 8. augusta līdz 12. augus-
tam ieskaitot, no pulksten 9.00 
līdz pulksten 15.30.

Atbrīvo Andra Miķelsona de-
ju skolu no Madonas pilsētas 
kultūras nama telpu īres maksas 

(lielā zāle) vasaras sporta deju 
nometnes vajadzībām: no 2016. 
gada 28. jūlija līdz 29. jūlijam ie-
skaitot un no 2016. gada 15. au-
gusta līdz 19. augustam ieskai-
tot, katrā no iepriekš minētajiem 
datumiem laikā no pulksten 9.00 
līdz pulksten 15.30.

nosaka īres maksu 
Smeceres sila  
mototrasei

Izdara papildinājumus Ma-
donas novada pašvaldības do-
mes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 
(protokols Nr. 26, 29. p.) “Mak-
sas pakalpojumi un samaksas 
apjomi Madonas novada paš-
valdības domes izveidotajās ies-
tādēs Madonas pilsētā” Mado-
nas novada pašvaldības iestādes 
“Sporta un atpūtas bāze “Sme-
ceres sils”: Mototrases īre – 1 
stunda EUR 41,32 (papildus ap-
rēķinot PVN).

Sadala 
mērķdotāciju

Sadala piešķirto mērķdotāci-
ju tautas mākslas kolektīvu va-
dītājiem saskaņā ar pielikumu 
Nr. 1. Lemj izmaksāt piešķirto 
2016. gada 2. pusgadam valsts 
budžeta mērķdotāciju Madonas 
novada tautas mākslas kolektī-
vu vadītājiem saskaņā ar pieli-
kumu Nr. 1.

Kalsnavas 
pagastā

Piešķir Kalsnavas 
pagasta pārvaldei finansējumu 
– 34443,45 eiro – Kalsnavas pa-
matskolas iekšējās ūdensapgādes 
sistēmas sakārtošanai no novada 
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 

Lemj veikt grozījumus Mado-
nas novada Kalsnavas pagasta 
pārvaldes nolikumā (apstiprināts 
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 2009. gada 16. jūlija lēmu-
mu):

1.1. svītrot nolikuma 4.8. pun-
ktu „Aiviekstes tautas nams”;

1.2. svītrot nolikuma 4.9. pun-
ktu „Kalsnavas pagasttiesa”;

1.3. svītrot nolikuma 4.10. 
punktu „Kalsnavas pašvaldības 
aģentūra”;

1.4. svītrot nolikuma 5.5. pun-
ktu „veic civilstāvokļa aktu reģis-
trēšanu Pārvaldē”.

Grozījumi stājas spēkā ar to 
pieņemšanas brīdi.

Atļauj Kalsnavas pagasta 
pārvaldei segt apsaimniekoša-
nas, apkures un siltināšanas iz-

maksas par pašvaldības neiz-
īrētajiem brīvajiem dzīvokļiem 
Kalsnavas pagastā, laika perio-
dā 01.07.2016.–31.12.2016. Iz-
devumus otrajam pusgadam – 
5000,00 eiro apmērā  – jāsedz no 
Kalsnavas pagasta pārvaldes bu-
džeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu. 

   
Barkavas pagastā

Apstiprina SIA “Barkavas 
KPS” sniegto siltumenerģijas 
pakalpojumu gala tarifu Barka-
vas pagastā – 55,43 EUR/MWh 

+ PVN. Nosaka, ka šī lēmuma 1. 
punktā apstiprinātais tarifs Bar-
kavas pagastā stājas spēkā no 
2016. gada 1. septembra.

Piešķir finansējumu  
PII „Kastanītis”

Piešķir papildus finansējumu 
11564,96 eiro – 50% no novada 
nesadalītajiem līdzekļiem un 50% 
no Madonas pilsētas budžeta lī-
dzekļiem – logu un durvju nomai-
ņai Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Kastanītis” 
ēkai Alunāna ielā 4 un durvju  

koda atslēgu ierīkošanai. 

Piešķir finansējumu  
PII „Saulīte”

Piešķir finanšu līdzekļus 
Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādei „Saulīte” bal-
kona seguma nomaiņai un gru-
pas Nr. 2 guļamistabas un gru-
pas telpas remontam 6350,16 
eiro – no novada budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem 50%, no 
Madonas pilsētas budžeta lī-
dzekļiem 50%.

Ārpusģimenes aprūpes 
pakalpojumu samaksas 
piedziņa

Atļauj Madonas novada paš-
valdības Liezēres pagasta pār-
valdei izsniegt brīdinājumus par 
piespiedu izpildi un pieņemt iz-
pildrīkojumus par ārpusģimenes 
aprūpes pakalpojumu samaksas 
piedziņu no vecākiem, kuru bēr-
niem ārpusģimenes aprūpes pa-
kalpojumi tiek sniegti Bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes 
un atbalsta centrā „Ozoli”. No-

saka, ka brīdinājumu par ārpus-
ģimenes aprūpes pakalpojuma 
samaksas piespiedu izpildi perso-
na var apstrīdēt Madonas novada 
pašvaldības Administratīvo aktu 
strīdu komisijā (Saieta laukums 1, 
Madona, LV 4801) septiņu dienu 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Sociālais dienests

Atļauj iegādāties mikroauto-
busu Madonas novada pašvaldī-
bas Sociālā dienesta vajadzībām 
par summu 35695,00 eiro no bu-
džetā sociālajai palīdzībai pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Piešķir finansējumu

Piešķir finansējumu EUR 
200,00 (t.sk. PVN 21%) SIA „Zi-
ņas TV” bērnu drošības pro-
jektam „Lai dzīvo bērni!” no 
izglītības pasākumu budžetā me-
todiskās darbības nodrošināju-
mam paredzētajiem līdzekļiem. 

Atbrīvo no maksas

Atbrīvo Latviešu mūzikas svēt-
ku 6 meistardarbnīcu vadītājus no 

naktsmītņu izdevumu apmaksas 
Madonas Valsts ģimnāzijas inter-
nātā. 

Par transportlīdzekļu 
izslēgšanu no 
grāmatvedības uzskaites

Izslēdz no Madonas novada 
pašvaldības un tās iestāžu grā-
matvedības uzskaites pamatlī-
dzekļus – transportlīdzekļus un 
nodot metāllūžņos: Volvo 940, 
reģ. Nr. BJ 3542; Audi A4 Avant, 
reģ. nr. HO 5004; Opel Combo, 
reģ. Nr. GL 6977. 

Uzdod Madonas pilsētas pār-
valdniekam, Mētrienas pagasta 
pārvaldes vadītājam un Praulie-
nas pagasta pārvaldes vadītājam 
nodrošināt transportlīdzekļu no-
došanu metāllūžņos, apstiprino-
šos dokumentus iesniedzot grā-
matvedībā. 

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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Madonas novada 
pašvaldībai autonomo 
funkciju veikšanai 
nepieciešams paplašināt 
Madonas pilsētas kapu 
teritoriju. 

Lokālplānojuma teritorija at-
rodas Madonas novada Madonas 
pilsētā un robežojas ar Rūpniecī-
bas ielu, esošo kapsētas teritori-
ju, Lazdu ielu un Blaumaņa ielu. 
Lokālplānojuma teritorijas kopē-
jā platība ir 3,612 ha, tā pieder 
Madonas novada pašvaldībai

Lokālplānojuma un Vides 
pārskata publiskās apspriešanas 
sanāksme notiks 2016. gada 25. 
augustā plkst. 17.00 Madonas 
novada pašvaldības administrā-
cijas ēkas 3. stāva zālē, Saieta 
laukumā 1, Madonā.

No lokālpānojuma paskaidro-
juma raksta: 

Madonas pilsētas terito-
rijas daļai starp esošo kapsē-
tu, Rūpniecības ielu, Lazdu ie-
lu un zemes vienību ar kadastra 
Nr. 7001-001-0135 (Lazdu iela 
16/1;16/2;16/3) nepieciešams iz-
strādāt lokālplānojumu ar mērķi 
grozīt vietējās pašvaldības terito-
rijas plānojumu – funkcionālos 
zonējumus un teritorijas izman-
tošanas un apbūves nosacījumus, 
ciktāl lokālplānojums nebūs 
pretrunā ar vietējās pašvaldības 
ilgtspējīgas attīstības stratēģiju.

Lokālplānojuma teritorijā ir 
plānota dabas apstādījumu teri-
torija – kapsētu teritorija. Šajā 
teritorijā plānota kapsētas un ar 
to funkciju saistīto ceremoniālo 
ēku un krematoriju apbūve. 

Lokālplānojuma teritorijā ir 
plānoti dabas apstādījumi, kas 
norobežos kapsētu teritoriju no 
savrupmāju apbūves teritorijas.

zemes vienību ar kadastra Nr. 
70010010135 (Lazdu iela 16/1; 
16/2;16/3) Madonas novadā” un 
Vides pārskata redakcijas no-
došanu publiskajai apsprieša-
nai”, laikā no 03.08.2016. līdz  
03.09.2016. publiskai apsprieša-
nai tiek nodota izstrādātā lokāl-
plānojuma “Madonas pilsētas 
teritorijas daļai starp esošo kap-
sētu, Rūpniecības ielu, Lazdu ie-
lu un zemes vienību ar kadas-
tra Nr. 70010010135 (Lazdu iela 
16/1; 16/2;16/3) Madonas nova-
dā” un Vides pārskata redakcija. 

Visi interesenti ar lokālplā-
nojuma “Madonas pilsētas teri-
torijas daļai starp esošo kapsē-
tu, Rūpniecības ielu, Lazdu ielu 
un zemes vienību ar kadastra Nr. 
70010010135 (Lazdu iela 16/1; 
16/2;16/3) Madonas novadā” un 
Vides pārskata redakciju varēs 
iepazīties Madonas novada paš-
valdības administrācijas ēkā Sa-
ieta laukumā 1, 101. kabinetā, 
Madonā, kā arī Madonas nova-
da pašvaldības mājaslapas www.
madona.lv sadaļā Sabiedrības 
līdzdalība (zem sadaļas Pašval-
dība). 

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus par lokālplānoju-
ma un Vides pārskata redakci-
ju iesniegt Madonas novada paš-
valdībā, Saieta laukumā 1, 101. 
kab., Madonā, LV 4801 vai elek-
troniski pa e-pastu: dome@ma-
dona.lv līdz 2016. gada 3. sep-
tembrim, fiziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves 
vietas adresi, juridiskām perso-
nām norādot reģistrācijas numu-
ru, reģistrācijas un darbības vie-
tas adresi. 

MADOnAS nOVADA  
PAšVALDīBAS  

AttīStīBAS nODAĻA

tuvojas jaunais 
2016./2017. mācību gads –  
ar jaunu apņemšanos 
un iespējām skolēniem, 
ar jaunu darba cēlienu 
skolotājiem, kā arī ar 
pārmaiņām – pedagogu 
darba samaksas sistēmā, ar 
mācību procesa pilnveidi 
un ar uzsāktajiem un 
turpināmajiem darbiem 
izglītības iestāžu tīkla 
sakārtošanā novadā.

No 2016. gada 1. septem-
bra Mārcienas pamatskola dar-
bu uzsāks kā Mārcienas sā-
kumskola, īstenojot pirmskolas 
un pamatskolas 1. posma (1.–
6. klases) izglītības programmu 
apguvi. 

Izmaiņas notiks arī Barka-
vas Profesionālās vidusskolas 
darbībā, ar 2016. gada 1. novem-
bri tiek apvienotas Jēkabpils Ag-
robiznesa koledža un Barkavas 
Profesionālā vidusskola. 

Madonas novada pašvaldības 
dome 2016. gada 31. martā pie-
ņēma lēmumu Nr. 138 (proto-
kols Nr. 6, 3. p.) „Par Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas 
un Madonas pilsētas 
2. vidusskolas re-
organizācijas uz-
sākšanu, izvei-
dojot Madonas 
pilsētas vidus-
skolu”. 

Šī gada augus-
tā Izglītības un zi-
nātnes ministrija ir sa-
skaņojusi lēmumu par Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas un Mado-
nas pilsētas 2. vidusskolas reor-
ganizācijas uzsākšanu, izveido-
jot Madonas pilsētas vidusskolu. 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
un Madonas pilsētas 2. vidus-
skolas reorganizācija tiks veikta 
Madonas pilsētas skolu tīkla sa-
kārtošanas ietvaros, kas paredz, 
ka ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
31. jūlijam tiks izveidota Mado-
nas pilsētas vidusskola, apvie-
nojot līdzšinējo Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolu un Madonas 

pilsētas 2. vidusskolu. Līdz šim 
termiņam, t.i., 2016./2017. mācī-
bu gadā, visu esošo Madonas pil-
sētas skolu darbība būs bez iz-

maiņām, paralēli notiks darbs 
pie ERAF finansējuma ap-

guves.
Tāpat Madonas no-

vada pašvaldības do-
me 2016. gada 21. jū-
nijā pieņēma lēmumu 
Nr. 308 „Par Barkavas 

pagasta pirmsskolas iz-
glītības iestādes “Ābelī-

te” pievienošanu Barkavas 
pamatskolai” (protokols Nr. 12, 
31. p.). Saskaņā ar šo lēmumu 
– no 2017. gada 31. maija beidz 
pastāvēt Barkavas pagasta PII 
“Ābelīte”, un no 2017. gada 1. 
jūnija turpmāko pirmsskolas iz-
glītības programmu īstenoša-
nu Barkavas pagastā nodroši-
nās Barkavas pamatskola. Arī 
šo pašvaldības domes lēmumu ir 
saskaņojusi Izglītības un zināt-
nes ministrija.

Izglītības nodaļas vadītāja 
SOLVItA SeržĀne

Domes priekšsēdētāja vietnieks  
A. Lungevičs lēmumu par Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžas un Barkavas 
Profesionālās vidusskolas apvieno-
šanu vērtē pozitīvi: „Izglītības no-
zare Latvijā ir pārmaiņu procesā, 
it īpaši lauku teritorijās. Manā 
skatījumā, viens no galvenajiem 
vadmotīviem izglītības kvalitā-
tes celšanai ir spēcīgu, modernu, 
konkurētspējīgu arodskolu attīs-
tība. Ne katram jaunietim ir jā-
gūst akadēmiskā izglītība, vien-
līdz svarīgi ir sagatavot augsta 
līmeņa dažādu jomu speciālistus. 
Barkavas Profesionālās vidus-
skolas apvienošana ar Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžu ir izaici-
nājums un vienlaicīgi arī iespē-
ja nostabilizēt konkurētspējīgu 
profesionālo mācību iestādi Bar-
kavā. Barkavas pagasts kļūs par 
pirmo pagastu Madonas novadā, 
kurā varēs iegūt 1. līmeņa aug-
stāko izglītību. Ticu, ka tas būs 
jauns atspēriena punkts skolas 
attīstībā, un tas noteikti dos pie-
nesumu gan pagastam, gan Ma-
donas novadam kopumā.”

Izglī
tība

Izglītības iestāžu tīkla sakārtošanas aktualitātes

Aicina uz publisko apspriedi par pilsētas kapu 
paplašināšanu 

Esošās garāžu teritorija (Teh-
niskās apbūves teritorija) atļautā 
izmantošana paliek kā tehniskās 
apbūves teritorija, kur galvenais 
zemes izmantošanas veids ir in-
ženierkomunikāciju tīklu un ob-
jektu teritorijas un ar tām saistī-
to ēku un būvju apbūve. 

Kapsētu teritorijā (DA1) ir 
plānoti transportlīdzekļu stāv-
laukumi apmeklētājiem, norādes 
un laukumi atkritumu konteine-
ru izvietošanai. 

Veicot plānojuma teritori-
jā jebkura veida būvniecību, tai 
skaitā esošo ēku renovāciju un 
rekonstrukciju, inženierkomu-
nikāciju, ceļu būvniecību, teri-
torijas labiekārtošanu un citu 
saimniecisko darbību, kas skar 
ģeodēziskā punktu aizsargjoslu, 
šo darbu projektētājiem ir jāveic 
saskaņojums: Latvijas Ģeotelpis-
kās informācijas aģentūrā – par 
darbiem valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu aizsargjoslā, pašvaldībā 
– par darbiem vietējā ģeodēziskā 
tīkla punktu aizsargjoslā.

Lokālplānojuma teritoriju 

šķērso 20 kW vidsprieguma elek-
trolīnija un pa Lazdu ielu 20 kW 
vidsprieguma elektrokabelis.

Lokālplānojuma teritori-
jā ūdensapgādi un kanalizāci-
ju paredzēts  pieslēgt  pie esoša-
jiem pašvaldības centralizētajiem 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkliem.

Jebkuru inženierkomunikāci-
ju tīklu un būvju izbūve tiks veik-
ta atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajai kārtībai.

Paziņojums par lokālplāno-
juma “Madonas pilsētas terito-
rijas daļai starp esošo kapsētu, 
Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un 
zemes vienību ar kadastra Nr. 
70010010135 (Lazdu iela 16/1; 
16/2;16/3) Madonas novadā” un 
Vides pārskata redakcijas nodo-
šanu publiskajai apspriešanai.

Saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības 28.07.2016. domes 
sēdes lēmumu Nr. 387 (proto-
kols Nr. 15, 8. p.) “Par lokālplā-
nojuma “Madonas pilsētas teri-
torijas daļai starp esošo kapsētu, 
Rūpniecības ielu, Lazdu ielu un 

Barkavā būs 
iespējams 
iegūt 1. līmeņa 
augstāko izglītību 

reorganizācijas rezultātā 
izveidojot Jēkabpils 
koledžu, uz Barkavas 
Profesionālās vidusskolas 
bāzes tiks saglabāta 
mācību īstenošanas 
vieta, kas ļaus reģiona 
jauniešiem turpmāk 
iegūt ne tikai vidējo 
profesionālo, bet arī  
1. līmeņa augstāko 
izglītību Barkavā. 

Apvienojot Barkavas Profe-
sionālo vidusskolu un Jēkabpils 
Agrobiznesa koledžu, tiks stip-
rināta reģiona attīstība, papla-
šinātas izglītības iespējas un ra-
dīts pamats darba devēju un 
izglītības iestāžu labākai sadar-
bībai darba vidē balstītu mācību 
nodrošināšanā. 13. jūlijā apstip-
rinātais Ministru kabineta rīko-
jums stāsies spēkā 2016. gada  
1. novembrī.

Reorganizācija ļaus racionā-
lāk izmanto abu apvienoto izglī-
tības iestāžu infrastruktūru un 
mācībspēkus, paplašināt prog-
rammu piedāvājumu un piesais-
tīt Eiropas Savienības finansēju-
mu, tādējādi uzlabojot materiāli 
tehnisko bāzi un nodrošinot aug-
stu izglītības kvalitāti. Madonas 
novada un blakus esošo nova-
du jauniešiem tiks radīta iespē-
ja papildus vidējais profesionā-
lai izglītībai iegūt arī 1. līmeņa 
augstāko izglītību Barkavā. Ap-
vienotā Jēkabpils koledža turp-
māk varēs arī pretendēt uz Eiro-
pas struktūrfondu finansējumu, 
kas paredzēts tieši profesionā-
lās izglītības infrastruktūras uz-
labošanai.

Provizoriski, 1. līmeņa aug-
stākās izglītības programmas 
būvniecībā un lauksaimniecībā 
studēt gribētājiem varētu tikt 
atvērtas 2018. gadā. Iespēja ie-
gūt augstāko izglītību laukos ir 
vērtība, ceram un ticam, ka ar 
laiku Barkava nostiprinās sa-
vas pozīcijas un kļūs par kon-
kurētspējīgu skolu reģionā, teic 
Barkavas profesionālās vidus-
skolas direktore Silvija Smelte-
re. Protams, ideālais variants – 
būt neatkarīgiem pašiem, taču, 
ņemot vērā situāciju valstī un 
skolēnu skaita samazināšanās 
tendences reģionos, arī šāds va-
riants ir ļoti labs. Darba un ne-
zināmā ir ļoti daudz, bet centī-
simies un strādāsim, lai mērķi 
sasniegtu, ar pārliecību saka  
S. Smeltere. 

SAgAtAVOJA e. MIķeLSOne 
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Nometne “Mūzika jauniešiem” Kulēnā
Laika posmā no 2016. 
gada 23. līdz 31. jūlijam 
Madonas novada skolēni, 
kuri sevi pierādījuši 
dažādās olimpiādēs un 
guvuši labus rezultātus 
mācībās, devās uz 
sadraudzības pilsētu 
Kulēnu (Coulaines) 
Francijā, lai piedalītos 
nometnē „Mūzika 
jauniešiem”.

Nometnes mērķis – iepazīt ci-
tu valstu kultūru, tradīcijas, pa-
radumus un cilvēkus. Šī gada no-
metnes tēma bija sadraudzības 
veicināšana caur mūzikas valodu. 

Nometnē piedalījās 60 jaunie-
ši un 14 skolotāji no Latvijas, Vā-
cijas un Francijas. Jaunieši ap-
metās Moljēra pamatskolā, kur 
notika gan aktivitātes, gan nakš-
ņošana skolas pagalmā teltīs. 
Mūzikas nodarbības norisinājās 
vietējā mūzikas skolā, kur rado-
šā komanda 5 cilvēku sastāvā rū-
pējās par profesionālu pieeju, po-
zitīvā un atraktīvā gaisotnē radot 
pirmreizējus skaņdarbus. Projek-
ta noslēgumā notika koncerts, 
kurā piedalījās visu dalībvalstu 
pārstāvji. 

Nometnes laikā jauniešiem ti-
ka piedāvāta arī brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, kā piemēram, 
peldbaseins ar plašām iespējām 
un izklaidi, slavenā muzeja „24h 
LeMans” apmeklējums, aktīvā 
sporta parks ar aizraujošām pie-
dzīvojumu trasēm. Le Mans pilsē-
tas apmeklējums gan vakarā, gan 
dienā ļāva priecēt acis ar skais-
tām vēsturiskām ēkām, noskaņu 
un gaismu projekciju parādi. 

Lai gan uzturēšanās tika or-
ganizēta teltīs, jaunieši bija iztu-
rīgi un katra nakts šķita ar vien 
siltāka. Projektu bagātāku pa-
darīja arī franču virtuves īpatnī-
bas, nesteidzīgā maltīte un saru-
nas. Dalībvalstu kultūru vairāk 

varēja iepazīt nacionālajos vaka-
ros. Prieks, ka latviešu vakarā vi-
sus aizrāva latviešu tautas dejas 
un mūzika, sajūsmu neslēpa gan 
franču, gan vācu jaunieši.

Par projekta norisi rūpējās 
franču grupa 9 cilvēku sastāvā, 
kas izrādīja patiesu interesi un 
siltu uzņemšanu, kā arī atsaucī-
gu attieksmi pret projekta dalīb-
niekiem.

Ar nometnē gūtajiem iespai-
diem dalās dalībniece Alīna Brie-
de:  „Mūsu nometne sākās au-
tobusā, kur nācās pavadīt divas 
dienas un arī nakti. Izklausās 
šausmīgi un mokpilni, bet tieši tas 
palīdzēja mums, latviešiem, satu-
vināties, pirms mēģinām sadrau-
dzēties ar ārzemniekiem. Nomet-
nes teritorijā nonācām stundu 
pirms brokastīm, tomēr pārējos 
pārsteidzām ar to, cik izturīgi un 
spēkpilni spējām būt pēc nogur-
dinošā ceļa. Pirmajā dienā bija 
nelielas problēmas ar aktivitāšu 
organizēšanu. Bieži bijām nesa-
prašanā par notiekošo, bet vēlāk 

tas nokārtojās. 
Uzsvars nometnē tika likts uz 

mūziku. Manuprāt, tieši ar to mēs 
izcēlāmies – stundas autobusā pa-
vadījām, dziedot dziesmas, spēlē-
jot ģitāras, komponējot un taisot 
koru karus. Nelaidām garām iz-
devību nometnes brīvajā laikā iz-
pausties uz tur uzslietās skatuves. 
Nometnes dalībniekiem bija ie-
spēja sevi pierādīt un profesionā-
lu mūziķu pavadībā pilnveidot sa-
vas spējas dziedāšanā, repošanā, 
komponēšanā, sitaminstrumentu 
spēlē, ģitārspēlē u.c. Tas viss no-
slēdzās ar koncertu, kurā izpildī-
jām gan nometnes laikā sacerē-
tās gan Latvijā plaši zināmas un 
mums mīļas dziesmas. 

  Grūti bija pierast pie franču 
ēšanas paradumiem, bet slikti ne-
bija. Mūsu puišiem bija iespēja ie-
mēģināt roku kulinārijā, vienam 
nometnes dalībniekam dzimša-
nas dienā izveidot kūku.  Ļoti ie-
priecināja franču nometnes orga-
nizatoru pozitīvā attieksme un 
vienmēr smaidīgās sejas.  Tikām 

apskatīt arī pašu Kulēnu, antī-
ku mašīnu muzeju, Kulēnas bēr-
nudārzu, akvaparku un citas vie-
tas. Nometnē tika gūtas pozitīvas 
un krāsainas emocijas, nevienam 
negribējās doties mājās. Esam pa-
teicīgi par šo lielisko iespēju, un 
nometnē piedzīvoto nekad neaiz-
mirsīsim, kā arī centīsimies uztu-
rēt kontaktus ar jauniegūtajiem 
draugiem.”

Savukārt nometnes dalībnieks 
Edgars Kalniņš secina to, cik cil-
vēki var būt vienoti arī šajā lai-
kā, kad Eiropai nav viegli, vienal-
ga no kādas tautas nāc, vai kurā 
valstī atrodies. Edgars atzīst, ka 
nometni centies baudīt par visiem 
100%: „Nometnes laikā, spēlējot 
grupā, guvu jaunu un interesan-
tu pieredzi, kā arī pārkāpu valo-
das barjeru, dziedot franciski. Šis 
ceļojums man paliks atmiņā ar to, 
cik saliedēti, atvērti un draudzīgi 
mēs bijām, izbaudot Franciju no 
kruasāniem līdz bagetēm”.

Mēs esam ļoti pateicīgi par 
šo vērtīgo sadarbību starp Latvi-

jas, Francijas un Vācijas jaunie-
šiem. Priecājamies būt Kulēnā, 
lai  iegūtu jaunu pieredzi un  ie-
pazītu daļu franču bagātās kul-
tūras. Piedalīšanās nometnē jau-
niešiem deva iespēju iepazīties ar 
jauniem cilvēkiem, atklāt sevī ta-
lantus, veidot kontaktus un vien-
kārši draudzēties. Nometnē gū-
tā pieredze ir  vērtīgs ieguldījums 
jauniešu nākotnē.

Mēs vēlamies, lai šo triju val-
stu aizsākto sadarbību pašval-
dība turpina, piedāvājot arvien 
jaunas sadarbības formas.  Mēs 
ceram, ka jauniegūtie draugi, pie-
redze un zināšanas  būs par pa-
matu turpmākajai sadarbībai un 
izaugsmei, iesaistot arvien jaunus 
un jaunus dalībniekus.

Paldies Madonas pašvaldībai 
par iespēju doties uz Kulēnu. Pal-
dies Madonas novada Izglītības 
nodaļai par atbalstu un ieguldīju-
mu jauniešu nākotnē.”

gUntA StrODe

Lai aktīvāk iesaistītu Mado-
nas novada iedzīvotājus pieaugu-
šo izglītības un interešu aktivitā-
tēs, kā arī sekmētu informācijas 
apmaiņu starp pieaugušo izglītī-
bas realizētājiem un interesen-
tiem, Madonas Augstākās izglītī-
bas centrs (MAIC) aicina dalīties 
ar informāciju par aktivitātēm 
Madonas novadā, kas saistītas ar 
pieaugušo izglītību, kursiem, se-
mināriem, lekcijām, apmācībām, 
domubiedru grupām, dažādām 
interešu un tamlīdzīgām izglīto-
jošām aktivitātēm. 

Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā wwww.madona.lv ir 
izveidota atsevišķa sadaļa „Pie-
augušo platforma” (redzama sā-
kumlapā), kuras mērķis ir infor-
mēt sabiedrību par šo tēmu. 

Svarīgi ir saprast, ka „Pieau-
gušo platforma” ir pašvaldības 
vēlme atvieglot aktīviem novada 
iedzīvotājiem informācijas apri-
ti un dot iespēju atrast līdzīgi do-

mājošos, kā arī publiskot pare-
dzamās aktivitātes, stāsta MAIC 
pārstāvis Guntars Agate Paeglis. 

Aicinām mācību program-
mu realizētājus, lektorus, pa-
gastu pārvaldes, organi-
zācijas, interešu grupas 
un ikvienu interesen-
tu dalīties ar infor-
māciju, nosūtot to 
uz maic@madona.
lv. Informācija tiks 
ievietota jau piemi-
nētājā mājaslapas 
www.madona.lv sada-
ļā „Pieaugošo platforma”.  

Par Madonas Augstākās 
izglītības centru

Madonas Augstākās izglītī-
bas centra (MAIC) idejas autors 
ir Mg. theol. Guntars Agate Pa-
eglis. Ieceres pamatā ir rūpes par 
izglītotu cilvēku Madonā, tā ir 
vēlme dot iespēju studētgribētā-
jiem ērtāk un tuvāk dzīvesvietai 

apgūt sev nepieciešamo izglītību 
un prasmes. 

Ideju par MAIC dibināšanu 
atbalstīja gan toreizējā Mado-
nas pilsētas dome, gan Madonas 

rajona padome, piešķi-
rot finansējumu.  2006. 

gada 27. jūlijā torei-
zējās Madonas rajo-
na padomes nodibi-
nājums “Madonas 
Augstākās izglītības 
centrs” tika reģis-

trēts LR Uzņēmumu 
reģistra Biedrību un no-

dibinājumu reģistrā. Pēc 
novadu reformas, MAIC pārņē-
ma Madonas novada pašvaldība. 

MAIC darbības mērķis: 
– Piedāvāt augstākās izglītī-

bas iespējas Madonas novada ie-
dzīvotājiem, piesaistot augstsko-
lu programmas, kuras ir reģionāli 
nepieciešamas;

– Veicināt profesionālo piln-

veidošanos un pārkvalificēšanos 
tālākizglītības programmās pēc 
iespējas tuvu novada iedzīvotāju 
mājām; 

– Realizējot mūžizglītības 
koncepciju – sagatavot profesio-
nāļus darba tirgum brīvai dar-
baspēka kustībai Eiropas Savie-
nībā. 

MAIC uzdevumi:
– Piesaistīt un īstenot reģio-

nāli nepieciešamas licencētas un 
akreditētas studiju programmas, 
kā arī tālākizglītības program-
mas;

– Organizēt studiju proce-
sa norisi, sadarbojoties ar dekā-
niem/nodaļu vadītājiem, prog-
rammu direktoriem, studiju daļu 
un katedru vadītājiem;

– Nodrošināt studiju prog-
rammu popularizēšanu, kā arī 
veikt citus reklāmas pasākumus;

– Nodrošināt studiju procesa 
administratīvo un saimniecisko 

organizāciju;
– Sadarbībā ar Iekšējā audita 

nodaļu, veikt studiju procesa kva-
litātes kontroli;

– Uzturēt saikni ar studējoša-
jiem un absolventiem, sadarbības 
partneriem, attiecīgo pilsētu, no-
vadu pašvaldībām un Izglītības 
pārvaldēm.

MAIC adrese: Valdemāra bulvāris 
6, 117. kabinets, Madona, Mado-
nas nov., LV-4801 
tālrunis: 29146912 
e-pasts: maic@madona.lv 
Tīmekļa vietne: http://www.ma-
dona.lv/izglitiba/
Darba laiks: katru dienu no plkst. 
8.00 līdz 17.00 (izņemot svētdie-
nas, pirmdienas)

gUntArS AgAte PAegLIS, 
Madonas novada pašvaldības 

nodibinājums „Madonas 
Augstākās izglītības centrs” 

direktors 

Aicina iesaistīties pieaugušo izglītības un interešu aktivitātēs novadā

Jaunieši gandarīti par iespēju viesoties Kulēnā, gūt jaunus iespaidus un zināšanas.                                                                                    eLīnAS ČerBAKOVAS FOtO
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Lai uzlabotu un attīstītu 
Madonas novada 
pašvaldības Sociālā 
dienesta darbu, pērnā 
gada nogalē tika veikta 
iedzīvotāju aptauja ar 
mērķi paaugstināt sniegtās 
sociālās palīdzības 
efektivitāti, uzlabot esošo 
pakalpojumu kvalitāti, 
izzināt jaunu pakalpojumu 
nepieciešamību.  

Apkopojot aptaujas rezultā-
tus, tika saņemti vērtīgi priekšli-
kumi dienesta darba uzlabošanai, 
jaunu sociālo pakalpojumu nepie-
ciešamībai, saņemta informācija 
par dienesta klientu, viņa dzīves-
vietu, mēneša ienākumiem, no-
darbošanos, informētību par ie-
spēju saņemt sociālo palīdzību 
un pakalpojumus novadā.

Šāda veida aptauja tika veikta 
pirmo reizi, un tajā piedalījās 126 
respondenti. Sociālā dienesta va-
dītāja vietniece Anita Biķerniece 
stāsta, ka iedzīvotāju atsaucība 
varēja būt lielāka, jo tas snieg-
tu plašāku ieskatu un precīzāku 
informāciju. Joprojām ar saviem 
jautājumiem, priekšlikumiem un 
viedokļiem ikviens var vērsties 
Sociālajā dienestā gan Madonā, 
gan pagastos. 

Aptaujas rezultātu 
apkopojums

Lielākā atsaucība sagaidīta 
no sievietēm (skat. grafiku). 

Ir gandarījums, ka absolūti 
lielākā daļa aptaujāto ir apmie-
rināti ar Sociālā dienesta dar-
bu (skat. grafiku). Norādījuši, ka 
nav viedokļa vai neapmierināti, ir 
vien 2% aptaujāto. 

Nedaudz vairāk kā puse 
(54%) aptaujāto dzīvo dzīvokļos – 
29% pagastu centros, 25% Mado-
nā. Privātmājās dzīvo 42% aptau-
jāto, teju trešā daļa (26%) lauku 
viensētās, Madonā – 11%, pagas-
ta centrā – 5%, savukārt 2% no-
rādījuši citu variantu. 

Sociālajiem pakalpojumiem 
jābūt pieejamiem arī personām 
pat attālākajās novada vietās.

Lai persona saņemtu palīdzī-
bu un būtu iespējams novērtēt tās 
maksātspēju par sniegto pakalpo-

Aptauja par sociālā dienesta darbu
Ģimenes mēneša ienākumi

15%
26%

41%
18%

501 – 650 eur

Vairāk par 650 eur
Līdz 500 eur

Līdz 250 eur15%

85%
Anketu aizpildījuši

sieviešu

vīriešu

98%
apmierināti

Apmierinātība ar sociālā 
dienesta darbu

Vēl mazliet un sāksies 
jaunais mācību gads. 
Ir jāiegādājas skolai 
nepieciešamais, jāsapoš 
bērni, vecākiem sāksies 
jaunas rūpes – jāseko līdzi 
bērnu skolas gaitām.

Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests uzsācis pabal-
sta “Mācību uzsākšanai skolā” 
piešķiršanu un izmaksāšanu. Uz 
pabalstu var pretendēt ģimenes 
(personas), kuras ir atzītas par 
trūcīgām vai maznodrošinātām, 
kā arī daudzbērnu ģimenes.

Kas ir daudzbērnu ģimene?
Bērnu tiesību aizsardzības li-

kumā sniegts šāds termina skaid-
rojums – “ Ģimene, kuras aprū-
pē ir vismaz trīs bērni, to skaitā 
audžuģimenē ievietoti un aizbild-
nībā esoši bērni. Par daudzbēr-
nu ģimenes bērnu uzskatāma arī 
pilngadīga persona, kas nav sa-
sniegusi 24 gadu vecumu, ja tā ie-
gūst vispārīgo, profesionālo vai 
augstāko izglītību”.

Kam paredzēts pabalsts un kāds 
ir tā apmērs?

Pabalsts paredzēts mācību uz-
sākšanai Madonas novada pašval-

dības vispārizglītojošajās skolās 
vai citās ārpus Madonas novada 
esošajās skolās, ja nepieciešamas 
speciālas izglītības programmas, 
kuras nenodrošina Madonas no-
vada pašvaldības vispārizglītojo-
šajās skolās.

Pabalsta apmērs: 
– 75,00 EUR vienam bērnam 

trūcīgā ģimenē;
– 45,00 EUR vienam bērnam 

maznodrošinātā vai daudzbērnu 
ģimenē.

Kur jāgriežas, lai saņemtu pa-
balstu?

Lai saņemtu pabalstu, vienam 
no vecākiem ar iesniegumu un 
mācības apliecinošiem dokumen-
tiem (ja nepieciešams) jāgriežas 
pie sociālā darbinieka sava pa-
gasta pārvaldē, madoniešiem – 
Sociālajā dienestā Parka ielā 4.

Pabalsts tiek piešķirts un iz-
maksāts līdz 15.09.2016. (dienes-
ta vadītāja 13.07.2016. rīkojums 
Nr. SOC/1-3/16/7).

Lai veiksmīgs mācību gads 
skolēniem, studentiem un izturī-
ba, pacietība, sapratne vecākiem!

AnItA BIķernIeCe,  
Sociālā dienesta vadītāja vietniece 

Atbalsts mācību uzsākšanai skolā

jumu, ir jāizvērtē personas ienā-
kumi (skat. grafiku). “Respon-
dentu grupā, kuru ienākumi ir 
līdz 250 eiro mēnesī ietilpst pen-
sijas vecuma personas, kā arī liela 
daļa daudzbērnu ģimeņu, tie arī 
ir mūsu klienti, ar kuriem ikdienā 
strādājam”, norāda A. Biķerniece. 

Aptaujas dati liecina, ka vis-
biežāk izmantotais pakalpojums 
ir dažādas konsultācijas, to iz-
mantojis katrs trešais respon-
dents, kā arī psiholoģiskais at-
balsts (skat. grafiku). Sociālā 
dienesta darbinieki nemitīgi iz-
glītojas, interesējas par jaunu-
miem likumdošanā.

Vairāk kā puse (58%) aptau-
jāto uzskata, ka trūkst informā-
cijas par sociālā dienesta sniegta-
jiem pakalpojumiem novadā. Šo 
problēmu apzinās arī novada so-
ciālais dienests un plāno vairāk 
sadarboties gan ar pagastu pār-
valdēm, gan pašvaldības infor-
matīvajiem „kanāliem”, gan me-
dijiem. Anita Biķerniece atzīst, 
ka darīts tiek daudz, un pieejamo 
pakalpojumu klāsts ir gana plašs, 
taču iedzīvotāju informēšanai nav 
veltīta pietiekama uzmanība. 

Anketās ir izteikti ļoti vērtīgi 
ieteikumi jaunu pakalpojumu ie-
viešanai novadā.

Saņemtie priekšlikumi un 
ieteikumi:

• Kontakttelefons (dežūrtele-
fons) – ārkārtas situāciju risi-
nāšanai ārpus darba laika;

• Informācija par Sociālo die-
nestu, palīdzību, pakalpoju-
miem un jaunumiem pagastu 
pārvalžu izdevumos;

• Rīkot tikšanās ar iedzīvotā-
jiem pagastos;

• Nepieciešama darbinieku skai-
ta palielināšana;

• Darbiniekiem jābūt korek-
tiem, ar vienādu attieksmi 
pret visiem;

• Ievērot konfidencialitāti;
• Darba un pieņemšanas laika 

ievērošana;
• Iekšējās struktūras izmaiņas;
• Rūpīgāka kadru izvērtēšana;
• Jāpopularizē paveiktais, jā-

stāsta par darbu utt.
• Atbalsta grupas ģimenēm lau-

ku teritorijās;
• Mobilās aprūpes brigādes, ap-

rūpes “busiņš” (friziera pa-
kalpojums, veļas mazgāšana 
utml.);

• Elektriskā ratiņkrēsla nomas 
iespējas;

• Dienas centrs – ar iespēju vie-

nā ēkā darboties dažādām ie-
dzīvotāju grupām;

• Ģimenes asistenta pakalpo-
jums jaunajām māmiņām un 
klientiem ar zemām sociāla-
jām prasmēm;

• Rehabilitācijas centrs bērniem 
ar īpašām vajadzībām;

• Centrs sporta nodarbībām se-
nioriem;

• Atbalsta grupas jaunajām ģi-
menēm – dzīves prasmju prak-
tiskām nodarbībām;

• Pansijas tipa veco ļaužu māja;
• Nakts patversme;
• Sociālie dzīvokļi;
• Atbalsta personas ģimenēm ar 

bērniem;
• Dušas, veļas mazgāšanas, 

pirts pakalpojums Biksērē;
• Dienas centrs (duša, brīvi pie-

ejami datori u.c.) Bērzaunē;
• Brīvā laika pavadīšanas vieta 

Vestienā;
• Veļas mazgāšanas pakalpo-

jums Ošupē.

Jāatzīmē, ka, pateicoties sek-
mīgajai sadarbībai ar “Latvijas 
Samariešu apvienību”, jau ir no-
drošināts kompleksais aprūpes 
mājās pakalpojums, kad arī lau-
ku sētā iebrauc moderni aprīkots 
auto, radot iespēju nomazgāties 
dušā, kā arī izmazgāt veļu. Pie-
ejams arī podologa (pēdu aprūpes 
speciālista) pakalpojums.

Kalsnavas pagastā atvērta un 
darbojas sociālā dzīvojamā māja, 
kā arī dažos pagastos (Liezēres, 
Mētrienas, Ošupes u.c) un Mado-
nā ir izveidoti sociālie dzīvokļi.

Madonas novada pašvaldības 
Sociālais dienests saka paldies 
visiem, kas piedalījās aptaujā un 
izteica savu viedokli!

APKOPOJA e. MIķeLSOne

31%
27%

Saņēmuši 
konsultācijas

Sniegts 
psiholoģiskais 
atbalsts

Saņēmuši konsultācijas

Madonas slimnīca 
saņēmusi 
ziedojumu – 
vannu ūdens 
dzemdībām

Madonas slimnīcas dzemdī-
bu nodaļa saņēmusi ziedojumu 
no Madonā praktizējošo vetār-
stu – domes deputāta Kaspa-
ra Udrasa un viņa sievas Litas 
– vannu ūdens dzemdībām. Kā 
stāsta K. Udrass, šis lēmums ir 
sievas Litas iniciatīva un sirds 
vēlme. Šāds pakalpojums Mado-
nas slimnīcā nebija pieejams, ta-
ču varētu būt aktuāls pietiekami 
lielai daļai topošo vecāku, uzska-
ta Udrasi. Vanna pasūtīta no uz-
ņēmuma Igaunijā un tās izmak-
sas ir nedaudz vairāk kā 3300 
eiro.

Slimnīcas valdes priekšsēdē-
tājs A. Stuburs stāsta, ka van-
na tiks izmantota ne tikai ūdens 
dzemdību pieņemšanā, bet arī 
kā relaksācijas līdzeklis tradicio-
nālajās dzemdībās.

Madonas slimnīcas dzemdību 
nodaļā vasarā notiek renovācija, 
lielāko uzmanību koncentrējot 
uz ventilācijas sistēmas sakārto-
šanu, kā arī iekštelpu remontu 
un palātu aprīkojumu.

Renovācija tika uzsākta jūni-
ja sākumā, iepriekš plānots, ka 
darbi tiks pabeigti līdz septem-
bra sākumam. Taču, sakarā ar 
jaunās ventilācijas sistēmas ie-
kārtu piegādes laika ieilgšanu, 
izpildes termiņš pagarināts līdz 
23. septembrim.

Kā atklāj Madonas slimnīcas 
valdes priekšsēdētājs Artis Stu-
burs, darbi uzsākti laicīgi un ko-
pumā rit pēc plāna. Veikta ēkas 
bēniņu attīrīšana un sagatavo-
šana, lai būtu iespējams uzstā-
dīt modernu ventilācijas sistēmu. 
Līdzšinējā ventilācijas sistēma ir 
neefektīva un savu laiku nokalpo-
jusi.

Nodaļā nomainīti visi radia-
tori, pārbūvēta personāla tel-
pa ar labierīcībām, uzņemšanas 
telpas, dušas telpa personām ar 
īpašām vajadzībām. Nodaļā būs 
divas dzemdību zāles, 6 standar-
ta palātas un 2 ģimenes palātas. 
Plānots, ka standarta palātās 
būs divas gultas vietas, līdzšinē-
jo trīs vietā (lai uzturēšanās ta-
jās nebūtu saspiesta), kā arī at-
sevišķs sanmezgls. Ģimenes 
palātās (par paaugstinātu mak-
su) būs pieejama divguļamā gul-
ta, šūpulītis bērniņam, ledusska-
pis, kā arī atsevišķs sanmezgls. 
Daļā palātu jau veikts kosmētis-
kais remonts – veikti sienu apda-
res un krāsošanas darbi. 

Pērn pavasarī Madonas slim-
nīca saņēma mērķa ziedojumu 
155 000 eiro apmērā dzemdību 
nodaļas renovācijai un pakalpo-
jumu kvalitātes uzlabošanai.

e. MIķeLSOne
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Biznesa ideju konkursam 
“Madona var labāk” 
līdz šī gada augustam 
iesniegtas 22 idejas, no 
kurām atbalstu guvušas 
13 par kopējo finansējumu 
29 000 eiro. Idejas ir 
dažādas un kopumā 
vērtējamas atzinīgi. Bet 
vēlētos sagaidīt vairāk 
novatorisku un inovatīvu 
ideju, kaut ko neredzētu 
un nebijušu.

Kopējais konkursa „Madona 
var labāk” budžets 2016. gadam 
ir 40000 eiro, pieejamais atli-
kums – 11000 eiro. 

8. augustā Madonas bizne-
sa inkubatora „Ideju cehs” tel-
pās tika izskatīti 3 pieteikumi 
– IK „Latvju sēta” ražošanas 
telpu grīdas siltināšana un be-
tonēšana uzņēmējdarbības va-
jadzībām – steļļu ražošanai; IT 
uzņēmuma IK „Aleksale” pie-
teikums biroja tehnikas un ap-
rīkojuma iegādei uzņēmuma pa-
plašināšanai, kā arī  Daiņa Loča 
ideja par uzņēmuma izveidi, kas 
spe ci alizējas transportlī dzekļu 
ar dī zeļ dzinēju aprīkošanā ar 
gāzes iekārtu. Izvērtējot pietei-
kumus, komisija nolēma, ka fi-
nansējums 3983,20 eiro apmērā 
tiks piešķirts IK „Aleksale”.

2016. gadā biznesa ideju kon-
kursā “Madona var labāk” mak-
simāli pieļaujamais pašvaldības 
līdzfinansējuma apmērs ir EUR 
4000 jaundibinātam uzņēmu-

2014. gadā Madonas 
novada pašvaldība, 
sadarbībā ar Madonas 
Augstākās izglītības 
centru un rēzeknes 
tehnoloģiju akadēmiju 
radīja iespēju novadā apgūt 
programmētāja profesiju 
augstākās izglītības 
programmā. 2014. gadā 
programmā tika uzņemti 
23 studenti, no kuriem  7 
šī gada rudenī pabeigs 
mācības un iegūs 1. līmeņa 
augstākās izglītības diplomu 
programmēšanas jomā. 

Informāciju tehnoloģiju (IT) 
nozares attīstība ir viena no 
Latvijas un arī Madonas nova-
da prioritātēm, tāpēc pašvaldī-
ba aktīvi strādā, lai nodrošinātu 
studentus ar prakses un dar-
ba iespējām. Izveidota sadarbī-
ba ar tādiem IT uzņēmumiem kā 
„Accenture Latvia”, SIA „Ana-
zana” un citiem. 

Konkursā “Madona var labāk!” 
biznesa idejas gūst atbalstu

mam, kas nav vecāks par 6 mē-
nešiem pieteikuma iesniegšanas 
dienā un fiziskai personai, kas ir 
gatava reģistrēt uzņēmumu un 
attīstīt uzņēmējdarbību Mado-
nas novadā sava pieteiktā pro-
jekta ietvaros, un EUR 2000 uz-
ņēmumiem, kas pieteikuma 
iesniegšanas dienā ir vecāki par 
6 mēnešiem. 

Projektu pieteikumus var ie-
sniegt līdz katra mēneša pēdē-
jās darba dienas plkst. 16.00. Ar 
projekta pieteikuma sagatavoša-
nas un iesniegšanas kārtību, kā 

arī pieteikuma anketu var iepa-
zīties – www.businessmadona.
lv. 

Tāpat pieejams finansējums 
uzņēmēju sadarbības līdzfinan-
sēšanas konkursā, kas pa redz 
pašvaldības līdzfinansēju mu 
Ma donas novadā reģistrēto ma-
zo un vidējo komercsabiedrību 
sadarbības projektiem uzņēmēj-
darbības attīstībai, reklāmai un 
preču noieta tirgus paplašinā-
šanai. Vienas komercsabiedrī-
bu grupas projektam maksimāli 
pieļaujamais pašvaldības līdzfi-

nansējuma apmērs ir EUR 1000. 
Vairāk informācijas – Ma-

donas novada pašvaldības Uz-
ņēmējdarbības un tūrisma at-
tīstības nodaļā, 109. kabinetā, 
Saieta laukumā 1, Madonā; tele-
foniski 20204906 vai sazinoties 
e-pastā: ilze.vogina@madona.
lv, www.businessmadona.lv.

rOMĀnS HAČAtrJAnS, 
Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

Programmēšanas studenti gatavojas uzsākt darbu IT nozarē

8. augustā SIA „Anazana” bi-
rojā studenti iepazinās ar uzņē-
muma darbības specifiku, kā arī 
pārrunāja sadarbības un darba 
iespējas. Lai nodrošinātu nepie-
ciešamās kompetences, tika pa-
nākta vienošanās par intensīvu 
kursu piedāvāšanu studentiem 
papildus programmēšanas va-
lodu apguvei, pēc kuriem veik-
smīgākie studenti varētu uz-
sākt patstāvīgu darbu vai kā IT 

speciālisti, kas Madonā strādātu 
starptautiskā IT kompānijā. 

Ir uzsāktas sarunas ar vai-
rākiem citiem IT jomas uzņē-
mumiem par turpmāku sadar-
bību. 2015. gada programmā 
tika uzņemts 21 students, arī šo-
gad plānots uzņemt vēl vismaz 
15 studentus, kurus pēc studi-
ju no slēguma iesaistīt darba tir-
gū tepat Madonā. Nospraustais 
mērķis ir līdz 2025. gadam “iz-

audzināt” 80 programmētājus, 
lai Madonā izveidotu vairākus IT 
uzņēmumus vai filiāles. 

Mācības ir bezmaksas (budže-
ta vietas) un notiek nedēļas no-
galēs, līdz ar to tās ir iespējams 
apvienot ar darbu. Tās notiek 
Madonas 1. vidusskolas telpās. 
Mācību klases ir aprīkotas ar 
modernu datortehniku, 3D prin-
teriem, kā arī robotiem. Studiju 
ilgums ir 2,5 gadi. 

Mācībām var pieteikties Ma-
donas Augstākās izglītības cen-
trā, kas atrodas Madonas pilsētas 
1. viduskolas telpās (Valdemāra 
bulvārī 6 ) 117. kabinetā. 

Tālr. 64807047, 29146912, e-
pasts: maic@madona.lv. Inter-
netā: www.madona.lv (sākumla-
pā atrodama sadaļa „Pieaugušo 
platforma”)

Tāpat arī pieredzējušie IT 
speciālisti (HTML, JAVAscript, 
.net valodu pratēji), kuri ieinte-
resēti strādāt Madonas novadā, 
aicināti vērsties pašvaldības Uz-
ņēmējdarības un tūrisma attīstī-
bas nodaļā – romans@madona.
lv, tālr. 27843665.

rOMĀnS HAČAtrJAnS 
Madonas novada pašvaldības 
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

Veidlapas 
iesniegumiem 
pašvaldībai 
pieejamas arī 
internetā

Oficiālai saziņai ar valsts 
un pašvaldību iestādēm ie-
dzīvotāji un uzņēmēji var iz-
mantot ar e-parakstu paraks-
tītus dokumentus, nosūtot 
tos uz iestādes e-pastu. Mado-
nas novada pašvaldības oficiā-
lais e-pasts – dome@madona.lv. 
Tikai tad, ja elektroniski sa-
ņemtais iesniegums ir norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
parakstīts ar elektronisko pa-
rakstu vai iesniegts valsts vai 
pašvaldības iestādei, autentifi-
kācijai izmantojot portālu www.
latvija.lv, uz to attiecināmas 
„Iesniegumu likuma” prasības. 
Pilnu informāciju skatiet portā-
lā www.latvija.lv.

Madonas novada pašvaldī-
ba ir sagatavojusi veidlapas da-
žāda veida iesniegumiem paš-
valdībai (dzīvojamās platības 
piešķiršanai, par deklarētās dzī-
vesvietas anulēšanu, nekusta-
mā īpašuma nosaukuma/adreses 
piešķiršanai vai maiņai,  par teh-
nisko projektu saskaņošanu u.c.) 
Pēc veidlapu parauga aizpildītie 
iesniegumi iesniedzējam jāparak-
sta personīgi un jānogādā Mado-
nas  novada pašvaldībai Saieta 
laukumā 1, 101. kabinetā vai elek-
troniski parakstīts iesniegums jā-
nosūta uz dome@madona.lv.

Veidlapas internetā atroda-
mas www.madona.lv sākumla-
pas labajā sadaļā ar nosaukumu 
„Iesniegumu veidlapas”. 

MADOnAS nOVADA 
PAšVALDīBAS 

ADMInIStrĀCIJAS nODAĻA 

“Madona var labāk” komisija uzklausa Daiņa Loča ideju.                                                           e. MIķeLSOneS FOtO

Topošie programmēšanas speciālisti apmeklē SIA “Anazana” .                                                                
r. HAČAtrJAnA FOtO

ĪSZIŅAS
Slēgts gājēju celiņš uz 
slimnīcu
Sakarā ar siltumtrases izbūvi uz 
laiku slēgts gājēju celiņš no Avo-
tu ielas uz Madonas slimnīcu 
(gar dārzniecību „Puķu sēta”). 
Līdz ar to nokļūšanai uz slimnī-
cu jāizvēlas cits ceļš.

Madonas slimnīcu pieslēgs 
pilsētas siltumapgādei
Jau informējām, ka SIA „Ma-
donas slimnīca” tiks pieslēg-
ta pilsētas centrālajai apkurei. 
Madonas slimnīcas katlu mā-
jas apkures sistēmas iekārtas ir 
novecojušas, neefektīvas, kā arī 
ēku pieslēgšana centralizētajai 
siltumapgādes sistēmai ļaus sa-
mazināt izdevumus apkurei un 
karstā ūdens apgādei. 

Satiksme pilsētā
Rekonstrukcija pabeigta un sa-
tiksme atjaunota Saules ielas un 
Rūpniecības ielas rotācijas aplī, 
savukārt Raiņa un Rūpniecības 
ielas rotācijas aplī rekonstrukci-
ju plānots pabeigt līdz 20. augus-
tam.  

APKOPOJA e. MIķeLSOne
Plašāka informācija – 

www.madona.lv 
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Nodokļa pārmaksu par attaisnotajiem  
izdevumiem var pieprasīt visu 2016. gadu

Valsts ieņēmumu dienests 
(turpmāk – VID) atgādina, 
ka fiziskās personas visa 
2016. gada laikā var 
brīvprātīgi iesniegt gada 
ienākumu deklarācijas par 
iepriekšējiem trim gadiem, 
lai saņemtu atpakaļ 
pārmaksāto iedzīvotāju 
ienākuma nodokli par 
attaisnotajiem izdevumiem 
(apmaksātajiem 
izglītības un ārstniecības 
pakalpojumiem, iemaksām 
pensiju fondos, veiktajiem 
apdrošināšanas prēmiju 
maksājumiem atbilstoši 
dzīvības apdrošināšanas 
līgumam u.c.) vai nepilnu 
nostrādāto gadu. 

Brīvprātīgi gada ienākumu 
deklarāciju par 2015. gadu kopā 
ar attaisnojuma dokumentiem 
var iesniegt visa 2016. gada laikā 
un līdz pat 2019. gada 17. jūni-
jam. Visu 2016. gadu vēl var ie-
sniegt deklarāciju un pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli arī par 2013. un 
2014. gadu. 

Gada ienākumu deklarāci-
jas gan elektroniski, gan papīra 
veidā šogad var iesniegt ne ti-
kai VID klientu apkalpošanas 
centros, bet arī Valsts un paš-
valdības vienotajos klientu ap-
kalpošanas centros visā Latvijā. 
Aktuālā informācija par vienoto 
klientu apkalpošanas centru ad-
resēm un darba laikiem  pieeja-
ma portāla www.latvija.lv sadaļā 
“Vienotie klientu apkalpošanas 
centri”. 

VID atgādina, ka iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa pārmaksas 
atmaksa ir paredzēta par šādiem 
izdevumiem:
•	 attaisnotie izdevumi par izglī-

tību; 
•	 attaisnotie izdevumi par ārst-

nieciskajiem pakalpojumiem.  
(izņemot redzes asumu kori-
ģējošu optikas izstrādājumu 
(briļļu un lēcu) iegādes izde-
vumus un izdevumus par ārst-
niecības līdzekļu (ārstniecisko 
preparātu, zāļu un vitamīnu), 
medicīnas ierīču un preču ie-
gādi. Izdevumi par plānotajām 
operācijām un zobārstniecī-
bas pakalpojumiem (ieskaitot 
zobu protezēšanu) atskaitāmi 
no maksātāja apliekamā ienā-
kuma pilnā apmērā; 

•	 attaisnotie izdevumi par vese-
lības apdrošināšanas prēmiju 
maksājumiem apdrošināšanas 
sabiedrībām; 

•	 veiktie ziedojumi un dāvinā-
jumi; 

•	 privātajos pensiju fondos veik-
tās iemaksas; 

•	 apdrošināšanas prēmiju mak-
sājumi atbilstoši dzīvības ap-
drošināšanas līgumam (ar lī-
dzekļu uzkrāšanu); 

•	 ieguldījumu fondu ieguldīju-
mu apliecību iegādes izmak-
sas, ja šīs apliecības bijušas 
nodokļa maksātāja īpašumā 
vismaz 60 mēnešus. 

Iedzīvotāju ienākuma nodok-
ļa pārmaksas atmaksa ir pare-
dzēta par šādiem izdevumiem 
par izglītību: 
•	 par augstākās un visu pakāpju 

profesionālās izglītības iegūša-
nu valsts akreditētās Latvijas 
Republikas izglītības iestādēs, 
kā arī Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalstu un Eiropas Eko-
nomikas zonas (EEZ) valstu 
mācību iestādēs vai apgūstot 
valsts akreditētās izglītības 
programmas (ieskaitot arī iz-
devumus par mācībām sagata-
vošanas nodaļās);

•	 par specialitātes iegūšanu 
valsts akreditētās Latvijas Re-
publikas izglītības iestādēs, 

kā arī ES dalībvalstu un EEZ 
valstu mācību iestādēs vai ap-
gūstot valsts akreditētās izglī-
tības programmas;

•	 par apmācību darbā, profesijā, 
amatā vai arodā nepieciešamo 
iemaņu iegūšanai un uzlabo-
šanai, kā arī zināšanu paplaši-
nāšanai;

•	 par profesionālās sagatavotī-
bas līmeņa paaugstināšanu;

•	 sākot no 2017. gada, varēs 
atgūt arī izdevumus par inte-
rešu izglītības programmu ap-
gūšanu bērniem, iekļaujot  tos 
2016. gada ienākumu deklarācijā.

Atgādinām, ka nodokļu mak-
sātāja 2015. gadā veiktie maksā-
jumi par izglītības iegūšanu vis-
pārējās, profesionālās, augstākās 
vai speciālās izglītības iestādēm 
šogad tiek automātiski iekļauti 
gada ienākumu deklarācijā. Tā-
dējādi EDS sagatavotajā dekla-

rācijā personām tikai jāpārbauda 
automātiski ievietotā informācija 
un, ja tā atbilst personas veikta-
jiem maksājumiem par izglītības 
iegūšanu, tad par šiem izdevu-
miem apliecinoši attaisnojuma 
dokumenti papildus nav jāpievie-
no. 

Nodokļu maksātājam ir tie-
sības pieprasīt iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa pārmaksas 
atmaksu par iepriekšējiem trim 
gadiem arī gadījumā, ja persona 
nav nostrādājusi pilnu gadu un 
tai nav piemērots viss noteiktais 
gada neapliekamais minimums, 
kā arī gadījumā, ja personai ie-
priekšējā gadā (vai iepriekšējos 
trijos gados) nav piemēroti no-
teiktie atvieglojumi par apgādī-
bā esošām personām vai papildu 
atvieglojums invalīdiem un poli-
tiski represētām personām, vai 
nacionālās pretošanās kustības 
dalībniekiem. 

VID mobilās 
lietotnes 
“Attaisnotie 
izdevumi”  un 
“Aizdomīgie 
darījumi”
turpinot pilnveidot 
VID elektroniskos 
pakalpojumus, rūpēties 
par klientu ērtībām, kā arī 
domājot par sabiedrības 
iesaisti ēnu ekonomikas 
mazināšanā, ir radītas 
divas mobilās lietotnes 
“Attaisnotie izdevumi” un 
“Aizdomīgie darījumi”.

“Attaisnotie izdevumi” 
– vienkāršo gada ienāku-
mu deklarācijas iesniegša-
nu tiem, kuri vēlas saņemt ie-
dzīvotāju ienākuma nodokļa 
pārmaksas atmaksu par ārst-
niecību, izglītību un citiem 
attaisnotajiem izdevumiem. 

Mobilā lietotne atvieglo gada 
ienākumu deklarācijas D4 pieli-
kuma “Attaisnotie izdevumi par 
izglītību un ārstnieciskajiem pa-
kalpojumiem” aizpildīšanu. Tā 
nodrošina attaisnoto izdevumu 
apliecinošu dokumentu, piemē-
ram, čeku fotogrāfiju un to ap-
rakstu, pakāpenisku uzkrāšanu 
kalendāra gada laikā, lai, aizpil-
dot gada ienākumu deklarāciju 
VID Elektroniskās deklarēšanas 
sistēmā (EDS), šos attaisnojuma 
dokumentus varētu ērti pievienot 
deklarācijai. 

“Aizdomīgie darījumi” – 
ikviens iedzīvotājs ērti un 
vienkārši var iesaistīties ne-
godprātīgu uzņēmēju apzinā-
šanā, tādejādi atbalstot cīņu 
pret ēnu ekonomiku, anonīmi 
nosūtot VID čeku, kvīti vai ci-
tu maksājumu apliecinošu 
dokumentu par šaubīgiem da-
rījumiem. 

Par aizdomīgiem vai šaubī-
giem darījumiem var liecināt da-
žādi maksājumu apliecinošie do-
kumenti, kas izraisa šaubas, 
piemēram, tie šķiet neīsti (vilto-
ti), tajos ir pārāk maz informā-
cijas, tie izskatās vairāk pēc čeka 
kopijas, nevis īsta kases aparāta 
čeka. Savukārt, ja tā ir kvīts vai 
biļete, tai var trūkt numura, pār-
devēja vai pakalpojuma sniedzēja 
nosaukuma, nodokļu maksātāja 
reģistrācijas koda vai cita būtiska 
rekvizīta. 

Abas mobilās lietotnes ir 
pieejama uzstādīšanai bez 
maksas šādās vietnēs:

Android iekārtu lietotājiem 
Google Play vietnē; 

iOS iekārtu lietotājiem App 
Store vietnē; 

Windows iekārtu lietotājiem 
Microsoft Store vietnē. 

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā aicinām iedzīvotājus zvanīt 
uz VID Nodokļu un muitas infor-
matīvo tālruni 67120000, konsul-
tēties ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai arī iesūtīt savu 
jautājumu rakstiski VID mājasla-
pā “Uzdot jautājumu VID”.
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2016. gada augusts

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

Vasaras rīti sarokojas ar 
rudens dienām, atsākas 
darbīgais noskaņojums. 
Paralēli ikdienas lielākiem 
un mazākiem darbiem 
aicinām arī uz tikšanās 
reizēm Madonas novada 
bibliotēkā.

  
VKKF ir atbalstījis Mado-

nas novada bibliotēkas projek-
tu  „rakstnieka darbistaba: tikša-
nās ar latviešu literātiem” – četras 
tikšanās: ar rakstnieci un žur-
nālisti Gundegu Repši (25. 
augustā); dzejnieci, rakstnie-
ci, dramaturģi Māru Zālīti (29. 
septembrī); prozaiķi un drama-
turģi Ingu Ābeli (27. oktobrī); 
tulkotāju, rakstnieci, pirmo vēst-
nieci Somijā pēc jaunās Latvijas 
atdzimšanas Annu Žīguri un vi-
ņas dzīvesbiedru, somu žurnālis-
tu un rakstnieku Juka Rislaki 

(24. novembrī). Četru mēnešu pē-
dējās ceturtdienas varat ieplānot, 
lai dotos uz pasākumiem Mado-
nas novada bibliotēkā. Būsiet 
laipni gaidīti!

Latviešu rakstnieci Gunde-
gu Repši atpazīstam kā romā-
nu, stāstu, eseju autori, trāpīgas 
publicistikas žurnālisti, mākslas 
kritiku autori. 1993. gadā viņa 
kļuvusi par Raiņa un Aspazijas 
fonda prēmijas laureāti, 2000. ga-
dā saņēmusi literatūras gada bal-
vu prozā. Gan jau lielākajai da-
ļai no mūsu lasītājiem būs nācies 
pāršķirt kādu no viņas darbiem. 

Atgādnei: G. Repšes romāni: 
“Ugunszīme”, “Ēnu apokrifs”, 
“Sarkans”, “Īkstīte”, “Bāreņu 
nams”, “Jauki ļaudis”, “Bogene”; 
romānu cikls „Smagais metāls”: 
I daļa. “Alvas kliedziens”, II da-
ļa. “Vara rati”, III daļa. “Dzelzs 
apvārdošana”, “Smagais metāls”: 
trīs daļas; stāstu krājumi: “Kon-
certs maniem draugiem pelnu 
kastē”, “Septiņi stāsti par mīlu”, 
“Šolaiku bestiārijs”, “Ludovika 
zemes”, “Stāsti par mācekļiem”; 
biogrāfiskās esejas: “Pieskārie-
ni: Kurts Fridrihsons”, “Tuvplā-
ni: Džemma Skulme”, “Sievie-
te miglā: Līga Purmale”, “Brālis: 

Ojārs Vācietis”, “Mala. Tā rakstī-
ja Fridrihsons”; grāmatas: “Gad-
simta beigu skatiens” (intervi-
jas), “Pilsoniskā rasa” (slejas), 
“Rakstnieku pavārgrāmata” (re-
ceptes), “Rakstnieki IR: gadsim-
ta sākuma skatiens” (intervijas). 

Autore savos darbos, intervi-
jās nebaidās būt neērta, vairās no 
stereotipiem, saglabā aktīvu in-
teresi par kultūras norisēm, cen-
šas vērst uzmanību apzināti vai 
neapzināti piemirstiem kultūras 
cilvēkiem.

Īpaši gaidām latviešu valo-
das un literatūras skolotājus, kā 
arī jaunā autores romāna „Boge-
ne” lasītājus. Romāns ir iznācis 
izdevniecības „Dienas Grāmata” 
projekta „Mēs. Latvija, XX gad-
simts” ietvaros, Gundega Repše 
ir šīs sērijas idejas iniciatore. 

G. Repšei jautājumus varat 
uzdot jau tagad, jo bibliotēkā ir 
sagatavotas jautājumu kartītes, 
kas pamazām krājas aploksnē. 
Gaidām ikvienu interesentu 25. 
augustā plkst. 17.00.  

2016. gada 15. septembrī 
Dzejas dienas – brīvais mikro-
fons Madonas novada bibliotēkas 
pagalmā „Vārdu vārti puspavēr-

ti”, kurās aicināsim iesaistīties 
dažādu vecuma grupu pārstāvjus 
gan lasīt savu rakstīto vai mīļā-
ko dzeju, gan izgodāt autorus – šī 
gada jubilārus, gan tikties ar vie-
siem, gan cienāties ar burtiņu zu-
pu. Sekojiet informācijai!

Abonementā līdz gada bei-
gām izstāžu ciklā ”Laika elpa 
literatūrā” skatāmas grāmatas, 
kuras izdotas, sākot no pagāju-
šā gadsimta divdesmitajiem ga-
diem līdz mūsdienām. Krājumā 
šobrīd aktuālas, lasītāju pieprasī-
tas ir sērijā ”Mēs Latvija XX gad-
simts” izdotās grāmatas – Mā-
ris Bērziņš “Svina garša”, Nora 
Ikstena “Mātes piens”, Gundega 
Repše “Bogene” un citas. Laipni 
gaidīti bibliotēkā!

Bērnu literatūras nodaļa 
atgādina, ka lasītprasmes apgu-
ve ir viens no skolēnu izglītoša-
nas un attīstīšanas svarīgākajiem 
priekšnoteikumiem. Patiess gan-
darījums, ka aizvadīta lasoša va-
sara – šogad, kā nekad iepriekš, 
skolēni cītīgi lasīja ieteicamo lite-
ratūru, pieteicās dalībai lasīšanas 
mērķprogrammā „Bērnu žūrija – 
2016”.

Lasīšanas prieku bērniem ne-
varam uzspiest. Pieaugušajiem – 
vecākiem, skolotājiem, bibliote-
kāriem un visai sabiedrībai – ir 
jāieinteresē bērns lasīt, piedāvā-
jot viņa interesēm un lasītpras-
mei atbilstošas grāmatas. Ma-
donas novada bibliotēkas bērnu 
literatūras nodaļa saviem klien-
tiem piedāvā daudzveidīgu grā-
matu kolekciju, bērniem piemēro-
tas filmas un klausāmgrāmatas, 
brīvajiem brīžiem galda spēles un 
šī brīža favorītu – galda futbolu. 

Lai iepazītu bibliotēku un tās 
daudzveidīgos pakalpojumus, ai-
cinām skolēnus apmeklēt biblio-
tekārās stundas. PII audzēkņiem  
un pirmo klašu skolēniem piedā-
vājam izzinošas nodarbības ko-
pā ar lelli Šarloti. Šogad mūsu 
novadniekam, iemīļotam bērnu 
dzejniekam Uldim Auseklim 75. 
dzimšanas diena. Septembrī un 
oktobrī aicinām iepazīt Ulda Au-
sekļa dzeju bērniem. 

Kolektīvus apmeklējumus pie-
teikt pa tālruni 64821926.

Informāciju sagatavoja  
SArMīte rADIņA un  

LīgA FIĻIPOVA                                                                                    

Veram bibliotēkas un rakstnieku darbistabu durvis!

13. augustā Liezēres 
pagasta Ozolos norisinājās 
tradicionālās Madonas 
novada pašvaldības 
darbinieku sporta spēles, 
kurās piedalījās komandas 
no Aronas, Barkavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 

Ļaudonas, Mārcienas, 
Mētrienas, Ošupes, 
Sarkaņu un Vestienas 
pagastiem, kā arī  
Madonas pilsētas. 

Liezēres pagasta pārvalde bija 
sporta spēļu organizators, tāpēc 
sacensībās nepiedalījās. 

Sporta spēles notika 9 koman-
du un 7 individuālajos sporta vei-
dos. Tradicionāli tika izspēlēta 
zolīte, notika jautrības stafete, 
vadītāju “cīņas” un citas inte-
resantas sacensības. Pirmo rei-
zi sporta spēlēs tika iekļautas arī 
pārvalžu sporta darba organiza-
toru sacensības.

Sīvā cīņā 1. vietu ieguva Kal-

snavas pagasta komanda, 2. vie-
tā ierindojās Madonas pilsētas 
komanda, bet trešo vietu ieguva 
Barkavas pagasta komanda. Pār-
valdnieku „cīņās” uzvaru guva 
Kalsnavas pagasta pārvaldes va-
dītājs Artis Mūrmanis. Nākam-
gad pašvaldības sporta spēles uz-
ņems Aronas pagasta pārvalde. 

e. MIķeLSOne

Pašvaldības sporta 
spēlēs laurus plūc 
Kalsnavas pagasts

Roku precizitāti atlecošo bumbiņu spēlē pārbauda Kalsnavas un Barkavas pagastu pārstāvji.                                                              e. MIķeLSOneS FOtO

Pretī uzvarai skrien Kalsnavas pagasta komanda.

Madonas pilsētas komandai pēc sīvas cīņas – godpilnā 2. vieta.

Māris Gailums un Viktors Abramovs 
“uzkurina” sporta spēļu dalībniekus.


