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Izskanējis labdarības
koncerts “Baltā ūdensroze”
Lai saprastu patieso dzīves
vērtību, ir labi uz to ik pa
laikam paskatīties no malas.
Tāpat, kā uz gadu, kurš mainās
uz jaunu īsu brīdi pirms
Ziemassvētkiem.
Novēlu ikvienam novada
iedzīvotājam sajust sevī
lepnumu un prieku par
paveikto šī gada garumā,
izvirzīt sev augstus mērķus
nākamajam gadam, un šajā
pirmssvētku laikā sajust sev
apkārt tik daudz mīlestības,
cik spēj dot vien tāds laiks kā
Ziemassvētki!
Ziemassvētki ir ticības
stipruma svētki, kas cilvēkiem
atgādina par tādām mūžīgām
vērtībām kā mīlestību,
labestību un līdzjūtību.
Atverot savas sirdis, dāvāsim
līdzcilvēkiem prieku par
pasauli, kurā valda miers un
cerība par labāku nākotni.
Lai katrā no mums ienāk
Ziemassvētku gaisma ar
dievišķo mīlestību, kas vadītu
mūs ik dienas, lai piepildītu
savus sapņus!
Priecīgus un gaišus
Ziemassvētkus un
panākumiem bagātu
Jauno gadu!

Zigfrīds Gora,

Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības, kultūras un
sociālajos jautājumos

Miera un brīnumu pilnus
Ziemassvētkus, mirdzumu
acīs un siltumu dvēselē,
iedvesmu darbā un laiku
zvaigžņu skaitīšanai,
sargeņģeli uz pleca un mīļus
cilvēkus sev blakus
Jaunajā 2019. gadā!

Ivars Miķelsons,

Madonas novada
pašvaldības domes
priekšsēdētāja vietnieks
uzņēmējdarbības atbalsta,
tūrisma attīstības un
komunālās saimniecības
jautājumos

Agris Lungevičs,

Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs

Krāšņi, emocionāli un ļoti gaišā,
ar mīlestību piepildītā noskaņā
3. decembra vakarā izskanējis
jau par tradīciju kļuvušais
labdarības koncerts “Baltā
ūdensroze” Madonā. Ikviena
koncerta mērķis ir vākt naudas
līdzekļus, lai pozitīvi ietekmētu
kādas noteiktas Madonas
novada iedzīvotāju sabiedrības
grupas sociālo situāciju, dodot
praktisku ieguldījumu tās
risināšanā.
Labdarības pasākumu – koncertu – idejas autors un pasākuma vadītājs ir Valters Krauze,
kurš ar savu iniciatīvu un mērķtiecību spēj apvienot domubiedru grupu un pieaicināt pasaules
un Latvijas mēroga operas solistus un citus māksliniekus sniegt
koncertus bez atlīdzības. Šoreiz
koncertā spilgti izskanēja ne
vien pasaules operu ārijas, bet
arī Latvijas komponistu skaņdarbi, kopīgā dziesmā vienojot
visus klātesošos.
Koncertprogrammu veidoja
talantīgā Latvijas Nacionālās ope-

ras koncertmeistare Ērika Millere, koncertā piedalījās harizmātiskie Latvijas Nacionālās operas
solisti – Kristīne Zadovska, Laura
Teivāne, Juris Jope, Rihards Mačanovsks. Mākslinieku atraktīvais
sniegums, līdzpārdzīvojums un
patiesās emocijas neatstāja vienaldzīgu nevienu. Īpašu labskanīgumu koncertam piešķīra Stirnienes un Varakļānu garīgās mūzikas
koris “REVERSIUM” ar tā māksliniecisko vadītāju un diriģentu Jāni Grudulu priekšgalā. Taču
Valtera Krauzes profesionālā, aizrautīgā un dzirkstošā koncerta vadīšana sniedza gan nepieciešamo
humoru, gan viedumu, radot lielisku kompozīciju apvienojumā ar
izcilajiem māksliniekiem.
Atgādinām, ka, pateicoties uzņēmēju, pašvaldības un iedzīvotāju sadarbībai, šī gada 1. jūnijā Madonā, Parka ielā 6, durvis jau vēra
“BALTĀ ISTABA” un KOPIENAS CENTRS “BALTĀ ŪDENSROZE”. Tika aprīkota telpa veļas
mazgāšanai Madonas novada iedzīvotājiem, uzlabota dušas telpa.
Dienas centrā tiek organizētas da-

žādas radošās nodarbības, dejas
sēdus, kopīga dziedāšana, dzīves
prasmju apgūšana, konsultācijas
un, vienkāršiem vārdiem sakot –
kopābūšana.
Šajā koncertā saziedotie līdzekļi tiks veltīti “Mātes un
jaundzimušā bērna krīzes atbalsta centra” izveides turpināšanai Madonā, Parka ielā 6, ēkas 2.
stāvā iekārtojot 6 istabas māmiņām ar bērniem. Topošajā centrā
tiks uzņemtas sievietes, kas nonākušas krīzes grūtniecības situācijā, kurām nav kur palikt, kuras ir vardarbībā cietušas vai ir
kādi citi iemesli, kas liek domāt
par grūtībām saglabāt bērniņu.
Brīdī, kad māte nolems bērnu
saglabāt, jaunveidojamais „Mātes un jaundzimušā bērna krīzes
atbalsta centrs” būs vieta, kur
abiem palikt, saņemt nepieciešamo medicīnisko, psiholoģisko un
vienkārši aprūpes atbalstu.
Kopā mēs varam vairāk!
ILZE RIEKSTIŅA,
Madonas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pateicība ziedotājiem un atbalstītājiem
“Mātes un bērna krīzes atbalsta centra” izveidei Madonā!
Šī gada 3. decembra labdarības koncerta “BALTĀ ŪDENSROZE” organizatoru – Valtera Krauzes,
Jāņa Kļaviņa, Neldas un Oskaru Janoviču – vārdā
izsakām sirsnīgu un patiesu PALDIES: ikvienam
un visiem koncerta apmeklētājiem; paldies ziedotājiem – lielākajam labdarim SIA “Pharmeko Lettland” (vadītājs Alessandro Monesi); īpaši – SIA
“HETA” (direktors Normunds Ūbelis); SIA “Linca” (vadītājs Medinieks Valdis, Artis Ābols); SIA
“VB Dolomīts” (vadītājs Valdis Broks); AS “Lazdonas piensaimnieks” (valdes priekšsēdētāja Elvīra Utināne); SIA “Madonas Ceļu būves SIA” (vadītājs Pēteris Ozoliņš) un SIA “Baltic Block”; paldies

individuālajiem ziedotājiem – Nikolajam Hačatrjanam, Gatim Škēlem, Janīnai Krieviņai, Kasparam
Udrasam; paldies sadarbības partneriem un atbalstītājiem – Madonas novada pašvaldībai, laikrakstam Stars (žurnālistei Inesei Elsiņai); SIA “Studija Grafs” (vadītājam Gatim Ķirsonam); “Vidzemes
reģionālajai televīzijai” (žurnālistei Sandrai Zariņai un videooperatoram Kārlim Kumsāram); salona “Vīzija” frizierei Anitai Kļaviņai, stila meistarei
Ingai Zaharovai, Madonas kultūras namam.
SIRSNĪGS PALDIES visiem, visiem, kas ir un turpina būt ar mums domās un darbos!

Ziemassvētku laiks ir ticības,
cerības un mīlestības laiks.
Brīdis, kad pēc visgarākās un
tumšākās nakts sākas ceļš
uz gaismas pusi, uz pavasari,
uz atdzimšanu. Ziemassvētki
nāk ar mieru, paļāvību un
gaišāku skatu uz rītdienu.
Ikdiena bieži vien dara mūs
steidzīgus, neiecietīgus,
dusmīgus. Ziemassvētki
mudina salīgt, piedot un
pasmaidīt. Šis laiks stiprina
ģimenes, vairo saticību un
vēlmi iepriecināt vienam otru.
Tas ir laiks, kad kļūstam
sirsnīgāki, līdzcietīgāki,
dāsnāki. Ziemassvētki atnes
ticību labajam, cerību uz
gaismu un vairāk mīlestības
pret līdzcilvēkiem. Es
novēlu, lai katrā ģimenē
ienāk Ziemassvētku gaisma,
lai katram sirdī ielīst
Ziemassvētku miers, lai Jūs
varētu izjust to dievišķo
mīlestību, kuru mēs šajos
svētkos pieminam, lai
tā piepilda Jūsu sirdis,
lai tā pavada Jūs visā
nākamajā gadā! Priecīgus
Ziemassvētkus!

Guntis Ķeveris,
Madonas pilsētas
pārvaldnieks
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Madonas novada pašvaldības domes
29. novembra sēdes lēmumu pārskats
Par finansējuma
piešķiršanu
AS “Madonas
ūdens”
pamatkapitāla
palielināšanai
Nolemj piešķirt A/s “Madonas ūdens”, reģistrācijas Nr.
47103001173,
finansējumu
82 690 eiro pamatkapitāla palielināšanai Sarkaņu ciema
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu savienošanai ar Madonas
pilsētas centralizētajiem tīkliem (izbūvējot jaunu ūdensvadu un kanalizācijas spiedvadu
no Madonas līdz Sarkaņiem)
un esošo Sarkaņu notekūdeņu
attīrīšanas ietaišu pārcelšanai
uz Ļaudonu un kanalizācijas
tīklu izbūve Ļaudonā (Aiviekstes upes labajā krastā, kur Eiropas fondu ietvaros nav izbūvētas bioloģiskās notekūdeņu
attīrīšanas ietaises). Finansējumu piešķirt no pašvaldības speciālā budžeta “Dabas resursa
nodoklis”.

Par finansējuma
piešķiršanu
reorganizācijai

biedrība “Ābele”.)
Nolemj veikt grozījumus
Madonas novada pašvaldības
domes 29.03.2018. lēmuma Nr.
138 (protokols Nr. 5., 31. p.) 7.
pielikumā “Liezēres pagasta
pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”, papildinot ar ierakstu: 5.8 – Grāmata “Liezēre Daba Valoda
Folklora Vēsture.” – cena bez
PVN 14,44 eiro.
Latvijas simtgades ietvaros
tapusi vēsturiski izzinoša grāmata par Liezēres pagasta vēsturi, dabu, folkloru. Grāmata
kalpos pagasta reprezentācijai,
kā arī interesentiem tiks dota
iespēja iegādāties. Grāmata izgatavota kā informatīvs un Liezēres pagastu reprezentējošs izdevums.

ma katlu mājā” īstenošanai.
Aizņēmumu izņemt un apgūt
2018. gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Liezēres pagastā

Par autoceļu un ielu
uzturēšanu

Nolemj piešķirt finansējumu projekta “Saimnieciskās
kanalizācijas pārbūve Ozolkalnā, Liezērē, Liezēres pagastā,
Madonas novadā” realizācijai
69 988,51 eiro apmērā no dabas
resursu nodokļa līdzekļiem.

Dzelzavas pagastā

Nolemj piešķirt finansējumu 26 426 eiro apmērā SIA
“Madonas siltums” ar SIA
“Sarkaņu komunālais uzņēmums” reorganizācijas procesu
saistīto izdevumu segšanai, palielinot SIA „Madonas siltums”
pamatkapitālu, no nekustamā
īpašuma nodokļa plānoto ieņēmumu pārpildes.

Nolemj piešķirt papildus finansējumu investīciju projekta
“Dzelzavas pamatskolas iekšējās elektroinstalācijas pārbūvei
Dzelzavā īstenošanai 847 eiro
apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa plānoto ieņēmumu
pārpildes.

Par SIA „Bērzaunes
komunālais uzņēmums”
pamatkapitāla
palielināšanu

Nolemj piešķirt finansējumu telpu pārbūvei Barkavas
pamatskolas pirmsskolas grupās 14 362,50 eiro apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa plānoto ieņēmumu pārpildes. Plānots izbūvēt starpsienas esošajā zālē, tā izveidojot
darba/guļamtelpu un nodalītu
garderobi, kā arī pārbūvēt vienu no kabinetiem, tur izvietojot sanitāro mezglu ar podiem,
dušu un izlietnēm. Darbu uzsākšana plānota 2018. gada decembra sākumā. Darbu izpilde
paredzētā līdz 2018. gada decembra beigām.

Nolemj piešķirt finansējumu SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” 5 803 eiro apmērā, Mārcienas ciema ūdens
atdzelžošanas stacijas iekārtu
kapitālā remonta veikšanai, lai
nodrošinātu Mārcienas ciema
iedzīvotājus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, no saņemtā dabas
resursu nodokļa, palielinot uzņēmuma pamatkapitālu.

Par grozījumiem maksas
pakalpojumu cenrādī
Nolemj papildināt 29.03.
2018. Madonas novada pašvaldības domes sēdē (Protokols
Nr. 5, 31. p.) apstiprināto Madonas novada Mētrienas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi, pielikumu Nr. 11
“Mētrienas pagasta pārvaldē
sniegtie maksas pakalpojumi
un to cenrādis”, ar 9. punktu:
Maksa par grāmatu “Mētrienas vietvārdu saglabāšana nākamajai simtgadei” – maksa
par vienu grāmatas eksemplāru – cena kopā ar PVN 32,50
eiro. (Grāmatu sagatavojusi Mētrienas pagasta sieviešu

Barkavas pagastā

Par aizņēmuma
ņemšanu SIA “Madonas
Siltums” pamatkapitāla
palielināšanai
Nolemj lūgt pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
29 700 eiro apmērā ar atlikto
maksājumu uz 2 gadiem un atmaksas termiņu uz 10 gadiem
ar Valsts kases noteikto procentu likmi SIA “Madonas siltums” pamatkapitāla palielināšanai, prioritāra investīciju
projekta “Automatizēta granulu – šķeldas katla uzstādīšana
Liezēres pagasta Liezēres cie-

Par ceļu uzturēšanu
ziemas periodā
Nolemj uzdot Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēm Madonas novada pagastu teritorijās nodrošināt ceļu
tīrīšanu no sniega 2019. gadā
līdz visām lauku viensētām, kuras ziemas periodā ir apdzīvotas un to īpašnieki nav atteikušies no sniega tīrīšanas. Sniega
tīrīšanas darbu finansēšanas
avots – pārvaldes pamatbudžetā ceļu uzturēšanai paredzētie
līdzekļi.

Nolemj apstiprināt saskaņā ar 22.12.2015. „Madonas
novada pašvaldības ceļu fonda
pārvaldīšanas kārtība” 3. daļu Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanai paredzēto naudas līdzekļu
sadalījumu Madonas novada
pašvaldības pagastu pārvaldēm
un Madonas pilsētai 2019. gadā.
(skat tabulu).

Par lēmuma atcelšanu
Nolemj atcelt 2018. gada
27. jūnija lēmumu Nr. 270 “Par
aizņēmuma ņemšanu Eiropas
Savienības fonda projekta Nr.
5.6.2.0/16/I/011 ”Ielu pārbūve
un lietus ūdeņu novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, Madonas
novadā” īstenošanai”. Būvdarbu veikšanas laikā radušies
papildus darbi, līdz ar to tiek
pagarināts būvdarbu izpildes
termiņš. Ņemot vērā klimatiskos apstākļus un ceļu izbūves
tehnoloģiju, nav iespējams šogad veikt pilnīgu asfaltbetona
izbūvi. Līdz ar to būs nepieciešams būvdarbu tehnoloģiskais
pārtraukums, kā rezultātā tiks
pagarināts projekta ieviešanas
termiņš. Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, aizņēmums tiks pieprasīts 2019. gadā, atkārtoti
lemjot Madonas novada domes sēdē par projekta īstenošanai nepieciešamā aizņēmuma apmēru.

Par finansiālu atbalstu
labdarības pasākumam
Nolemj atbrīvot labdarības
pasākuma “Baltā ūdensroze”
organizatorus no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas 394 eiro apmērā
sakarā ar labdarības pasākuma “Baltā ūdensroze” rīkošanu Madonas pilsētas kultūras
namā. Nolemj piešķirt finansējumu transporta pakalpoju-

Finansējums Madonas novada pašvaldības autoceļu
un ielu uzturēšanai 2019. gadam
Nr.
p.k.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

No
Pārvalde
pašvaldības
budžeta (EUR)
MADONA
150135
ARONAS PAGASTS
20017
BARKAVAS PAGASTS
18448
BĒRZAUNES PAGASTS
17595
DZELZAVAS PAGASTS
14416
KALSNAVAS PAGASTS
24731
LAZDONAS PAGASTS
6558
LIEZĒRES PAGASTS
18987
ĻAUDONAS PAGASTS
21491
MĀRCIENAS PAGASTS
13822
MĒTRIENAS PAGASTS
18404
OŠUPES PAGASTS
17981
PRAULIENAS PAGASTS
19481
SARKAŅU PAGASTS
19987
VESTIENAS PAGASTS
12123
KOPĀ:
394176

mu mākslinieku pārvadāšanai
izmaksu segšanai 180 eiro apmērā un nodrošināt ēdināšanas pakalpojumu 50 personām
un segt tā izmaksas 200 eiro
apmērā. Finansējumu piešķirt
no Madonas novada budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem. Pasākums notika ar mērķi turpināt vākt ziedojumus Mātes un
bērnu krīzes atbalsta centra
izveidei Madonā – saziedotie
līdzekļi paredzēti jaundzimušo bērnu vajadzību nodrošināšanai sešās centra istabās, kā
arī monitora izvietošanai Madonas slimnīcas Dzemdību nodaļas telpās.

Par atbrīvošanu no telpu
nomas maksas
Nolemj atbrīvot biedrību
“Mēs saviem bērniem” no Madonas pilsētas kultūras nama
telpu nomas maksas 394 eiro apmērā sakarā ar festivāla
“Zem vienas saules” rīkošanu
bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
Nolemj atbrīvot Madonas
pilsētas Pensionāru biedrību no
Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas 257,75
eiro apmērā sakarā ar tradicionālā senioru pasākuma organizēšanu 2018. gada 20. novembrī Madonas pilsētas kultūras
namā.

Par finansējuma
piešķiršanu mācību
līdzekļu iegādei
Nolemj piešķirt finansējumu 2 000 eiro apmērā Jāņa
Norviļa Madonas mūzikas skolai instrumentu (jauns čehu
kontrabass, stīgu komplekts un
lociņš) iegādei no izglītības pasākumu budžetā Mūzikas festivālam paredzētajiem līdzekļiem. Instruments nepieciešams
gan orķestrim, gan arī kontrabasa klases audzēknei, kura šobrīd ir uzsākusi mācības pie
izcilā kontrabasa spēles pedagoga Eināra Upatnieka.

Kopā:
No ceļu Pavisam
Sadalījuma
fonda
kopā
koeficients
(EUR)
(EUR) (% no kop.fin.)
226734
376869
38,09
30230
50247
5,08
27860
46308
4,68
26571
44166
4,46
21772
36188
3,66
37349
62080
6,27
9904
16462
1,66
28675
47662
4,82
32455
53946
5,45
20875
34697
3,51
27793
46197
4,67
27155
45136
4,56
29421
48902
4,94
30185
50172
5,07
18308
30431
3,08
595287
989463
100,00

Par finansējuma
piešķiršanu
Ziemassvētku paciņu
iegādei
Nolemj atļaut iegādāties
Madonas novada pašvaldības pirmsskolas audzēkņiem
un vispārizglītojošo skolu skolēniem Ziemassvētku paciņas,
piešķirot finansējumu 5 eiro apmērā vienam izglītojamajam no
budžetā izglītojamajiem ēdināšanai paredzētajiem līdzekļiem.

Par budžeta pieprasījumu
2019. gadam
Nolemj atbalstīt Madonas
pensionāru biedrības lūgumu
un ieteikt Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļai, izstrādājot pašvaldības 2019. gada budžeta projektu, paredzēt
Madonas pilsētas pensionāru
biedrībai 1 570 eiro.
Nolemj atbalstīt Latvijas
Sarkanā krusta Madonas komitejas lūgumu un ieteikt Madonas novada pašvaldības Finanšu nodaļai, izstrādājot
pašvaldības 2019. gada budžeta
projektu, paredzēt Latvijas Sarkanā krusta Madonas komitejai
1 518 eiro.

Par funkcionālā audita
veikšanu
Nolemj veikt funkcionālo auditu pašvaldības centrālajai administrācijai, pagastu pārvaldēm izlases kārtībā,
un pašvaldības SIA “Madonas namsaimnieks”, piesaistot
ārējo auditoru. Audita mērķis
ir novērtēt, cik efektīvi strādā
katra no pašvaldības administrācijas struktūrvienībām; novērtēt administrācijas darbinieku noslodzi uzdoto pienākumu
veikšanai, konstatēt darbību
pārklāšanos, vērtību nepievienojošas un nelietderīgas darbības; sniegt ieteikumus domes
vadībai pašvaldības administrācijas darba pilnveidošanai
un resursu efektīvākai izmantošanai.
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Madonas novada pašvaldības domes
31. oktobra sēdes lēmumu pārskats
Par finansējuma
piešķiršanu
rehabilitācijas
pakalpojumiem
Nolemj piešķirt finansējumu
5 000 eiro apmērā no Madonas
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Madonas novada pašvaldības finansētu rehabilitācijas pakalpojumu
apmaksai, kas tiks sniegti līdz
2018. gada 31. decembrim.

Dzelzavas pagastā
Ņemot vērā, ka pieprasījums pēc Dzelzavas dienas aprūpes centra pakalpojumiem
ir samazinājies, bet palielinājies pieprasījums pēc ilgstošās
un īslaicīgās sociālās aprūpes
un rehabilitācijas pakalpojuma,
nolemj izbeigt Dzelzavas dienas aprūpes centra darbību ar
30.12.2018. un ar 01.01.2019.

palielināt Dzelzavas pansionātā kopējo klientu vietu skaitu no
23 līdz 33 vietām, nosakot ilgstošai aprūpei 23 vietas un īslaicīgai
aprūpei 10 vietas.

Barkavas pagastā
Nolemj piešķirt finansējumu lietus kanalizācijas sakārtošanai Barkavas ciema Jaunās ielas teritorijā 683,93 eiro apmērā
no Madonas novada pašvaldības
dabas resursu nodokļu ieņēmumiem. Plānots iebūvēt kanalizācijas cauruli no esošās lietus
ūdens akas līdz esošajam grāvim
30 metru garā posmā.

Par finansiālu atbalstu
dokumentālās filmas
ieskaņošanai
Nolemj piešķirt finansējumu
dokumentālās filmas “100 gadi
esības vējos” ieskaņošanas apa-

ratūras nomas izdevumu apmaksai 200 eiro no Madonas novada
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. Filmas pirmizrāde notika
2018. gada 11. novembrī Nacionālā filmu festivāla “Lielais Kristaps” ietvaros. Viens no 13 filmas
varoņiem ir arī Madonas novada
iedzīvotājs Kārlis Dumbrājs.

Par finansiālu atbalstu
grāmatu izdošanai
Nolemj piešķirt finansējumu
novadnieka Ulda Ausekļa grāmatas “Četras otas” izdošanai 700
eiro apmērā no Madonas novada
budžeta Kultūras pasākumiem
iedalītajiem līdzekļiem, saņemot
40 grāmatas eksemplārus.
Nolemj piešķirt Madonas katoļu draudzei finansējumu draudzes prāvesta priestera Pāvila
Kamolas dzejoļu grāmatas izdošanai 300 eiro apmērā no Ma-

donas novada budžeta kultūras
pasākumiem iedalītajiem līdzekļiem. Grāmatas tirāža – 500 eksemplāri.

Par finansiālu atbalstu
labdarības koncertu
organizēšanai
Nolemj piešķirt finansējumu
Ziemassvētku labdarības koncertu (alternatīvās rokgrupas
“Sub Scriptum”) organizēšanai
100 eiro apmērā ceļa izdevumu
segšanai no Madonas novada
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem;

Par aizņēmuma ņemšanu
transportlīdzekļu iegādei
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomei
atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
152 139 eiro apmērā Valsts ka-

sē uz 7 gadiem ar Valsts kases
noteikto procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem
pašvaldības autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transporta iegādei (divu jaunu deviņpadsmitvietīgu autobusu skolēnu pārvadāšanai un divu jaunu
mikroautobusu iegādei). Aizņēmumu izņemt un apgūt 2018.
gadā un tā atmaksu garantēt
ar Madonas novada pašvaldības
budžetu.

Par finansējuma
piešķiršanu Sporta un
atpūtas bāzei
Nolemj piešķirt Sporta un
atpūtas bāzei “Smeceres sils” finansējumu BMX trases daļējai
pārbūvei, seguma atjaunošanai,
kompresora un vibroblietes iegādei 1 789,38 eiro apmērā no
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Madonas novada pašvaldības domes
23. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par finansējuma
piešķiršanu
gumijas seguma
ieklāšanas
darbiem un jauna
apgaismojuma izbūvei

Madonas pilsētas tenisa kortu atjaunošanai (10 000 eiro) un būvdarbiem Madonas pilsētas kapu
paplašināšanai (14 000 eiro).

Nolemj piešķirt finansējumu
gumijas seguma ieklāšanas darbiem Skolas ielā 15 un Veidenbauma ielā 15 un jauna apgaismojuma izbūvei Priežu kalnā
74 000 eiro apmērā no budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem, kas rezervēti Madonas pilsētas stadiona zemes daļas pirkšanai (20 000
eiro), āra skeitparka izbūvei Priežu kalniņa teritorijā (30 000 eiro),

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 28 “Par Madonas
novada pašvaldības stipendiju
piešķiršanas kārtību”, nolemj
piešķirt stipendiju studentam
100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas rezidentūras studijām medicīnā Rīgas Stradiņa universitātē,
specialitātē ķirurgs, finansēju-

Par Madonas novada
pašvaldības stipendijām

mu plānot pašvaldības budžetā
atbilstoši studiju gadam.

Par finansējuma
piešķiršanu pedagogu
kompensāciju segšanai
Nolemj piešķirt papildus finansēju pedagogu kompensāciju
apmaksai no budžetā pedagogu
darba samaksai paredzētā finansējuma:
– Madonas vakara un neklātienes vidusskolai – 13 586 eiro
apmērā;
– Madonas pilsētas vidusskolai – 3 914 eiro apmērā;
– Mārcienas sākumskolai –
4 903 eiro apmērā.

Par finansējuma
piešķiršanu auto
stāvlaukuma izbūvei
Nolemj piešķirt finansējumu
stāvlaukuma labiekārtošanai pie
Madonas evaņģēliski luteriskās
draudzes Oskara Kalpaka iela
21, Madonā 15 000 eiro apmērā
no pašvaldības budžeta rezervētiem līdzekļiem.

Par papildus finansējuma
piešķiršanu “Ģitāristu
sesijas” organizēšanai
Nolemj piešķirt papildus finansējumu “Gitāristu sesijas”

koncertu un divu koncertvakaru (2018. gada 25. oktobrī un
26. oktobrī) no Praulienas pamatskolas telpām interneta
streem (tiešraižu) nodrošināšanai 1 980 eiro apmērā: 1 000 eiro apmērā no Kultūras pasākumiem iedalītajiem līdzekļiem
un 980 eiro apmērā no Madonas novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.
Sagatavoja DACE CIPULE,
lietvedības darbu speciāliste
Ar lēmumu pilnu tekstu var
iepazīties – www.madona.lv vai
klientu apkalpošanas zālē Saieta
laukumā 1

Madonas novada pašvaldības
SIA “Madonas slimnīca”
infrastruktūras uzlabošana
Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”,
lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu sniegšanu un uzlaboto esošo infrastruktūru
Madonas slimnīcā, 2018. gada 20. jūnijā iesniedza projekta iesniegumu “Madonas
novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca” infrastruktūras uzlabošana”, ident.
Nr. 9.3.2.0/18/I/022, darbības programmas “Izaugsme
un nodarbinātība” 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem

iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru”
projektu iesniegumu atlases
trešās kārtas projektu konkursā.
2018. gada 26. novembrī tika saņemts lēmums no
Centrālās finanšu un līgumu aģentūras par projekta
“Madonas novada pašvaldības SIA “Madonas slimnīca”
infrastruktūras uzlabošana”,
ident. Nr. 9.3.2.0/18/I/022, apstiprināšanu.
Projekta būtība ir uzlabot
esošo slimnīcas infrastruktūru un atjaunot medicīniskās
tehnoloģijas, tādā veidā attīstot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu

iedzīvotājiem, optimizējot medicīnas personāla profesionālo
pienākumu izpildi, tā rezultātā uzlabojot pacientu apmierinātību un samazinot drošības
riskus.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, projektā ir paredzēts
iegādāties jaunu diagnostikas
aparatūru – stacionāru digitālo rentgena iekārtu, ultrasonogrāfijas iekārtu, digitālo
mamogrāfijas iekārtu, anestēzijas iekārtu ar monitoru,
kā arī aprīkojumu – operāciju galdu, funkcionālās diagnostikas kabineta aprīkojumu
ambulatorajai nodaļai un ap-

rīkojumu atjaunotajai bērnu
nodaļai.
Savukārt infrastruktūras
uzlabošanai ir paredzēts veikt
būvdarbus slimnīcas vecajā
korpusā ar mērķi paplašināt
ambulatoro nodaļu un izveidot mūsdienām atbilstošu un
modernizētu bērnu nodaļu.
Projekta rezultātā tiks uzlabota pakalpojumu kvalitāte,
sekmēta pakalpojumu pieejamība un to efektivitāte. Paredzēts, ka uzlaboto infrastruktūru izmantos bijušā Madonas
rajona administratīvās teritorijas, kā arī citi pacienti, kam
slimnīca saslimšanas gadījumā izrādīsies tuvāk. Plānotais
iedzīvotāju skaits, kam tiks

nodrošināta pakalpojumu pieejamība, ir aptuveni 55 000.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 100 929,00 no
tām Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums
(85%) – EUR 935 789,65,
Valsts budžeta finansējums
(9%) – EUR 99 083,61 un SIA
“Madonas slimnīca” līdzfinansējums (6%) – 66 055,74.
Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 1. decembris – 2021. gada 30. jūnijs.
Informāciju sagatavoja
INDRA KĀRKLIŅA,
projektu vadītāja
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

“Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensēšanas
kārtību Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
27.09.2018.
lēmumu Nr. 410
(protokols Nr. 18, 34. p.).
Izdoti saskaņā ar Sabiedriskā
transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu, likuma
“Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Noteikumi nosaka kārtību,
kādā Madonas novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība):
1.1. nodrošina transportu
izglītojamo nokļūšanai Pašvaldības dibinātā Pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā
izglītības iestādē, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādē (turpmāk –
Pašvaldības izglītības iestāde)
vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietā un atpakaļ dzīvesvietā;
1.2. kompensē izglītojamajiem braukšanas izdevumus,
kas saistīti ar braucieniem mācību gada laikā no dzīvesvietas
līdz Pašvaldības izglītības iestādei vai Pašvaldības izglītības iestādes izglītības programmu īstenošanas vietai un atpakaļ.
2. Transports tiek nodrošināts un braukšanas izdevumi
tiek kompensēti Ministru kabineta noteikumos noteiktā mācību gada ietvaros.
3. Pašvaldība nodrošina Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošajiem izglītojamajiem no piecu gadu vecuma līdz
12. klasei iespēju nokļūt Pašvaldības izglītības iestādē, tajā skaitā interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
4. Nokļūšanai citas pašvaldības izglītības iestādē izglītojamais var izmantot Pašvaldības
organizētos izglītojamo pārvadājumus vai pašpārvadājumu, vai
arī sabiedriskā transporta pārvadājumu maršrutus.
5. Pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošo izglītojamo pārvadājumus veic:
5.1. sabiedriskie transportlīdzekļi, kas pārvadā pasažierus
reģionālajos starppilsētu un vietējas nozīmes maršrutos;
5.2. transportlīdzekļi, kas
veic izglītojamo pārvadājumus
uz izglītības iestādi un atpakaļ (iekšzemes speciālie regulārie pārvadājumi) pēc Pašvaldības
pasūtījuma vietās, kur nav iespējams izmantot sabiedrisko transportu;
5.3. Pašvaldības transportlīdzekļi, kas veic izglītojamo pašpārvadājumus uz izglītības iestādi un atpakaļ vietās, kur nav
iespējams izmantot sabiedrisko
transportu.
6. Pašvaldības organizētie izglītojamo pārvadājumi un pašpārvadājumi nodrošina izglī-

tojamā, kurš apgūst obligāto
pirmsskolas izglītības programmu, pavadošās personas (pavadoņa) pārvadājumus.
7. Izglītojamo pārvadājumu
maršrutus izstrādā Pašvaldības
pagasta pārvaldes vadītāji sadarbībā ar Pašvaldības izglītības iestādes administrāciju, ņemot vērā
informāciju par izglītojamo deklarētajām un faktiskajām dzīvesvietām.
8. Pašvaldība kompensē
braukšanas izdevumus sabiedriskajā transportā vai nodrošina
ar izglītojamā nokļūšanu izglītības iestādē saistīto izdevumu
kompensēšanu:
8.1. izglītojamajiem, kuri mācās Pašvaldības izglītības iestādē (no piecu gadu vecuma līdz
12.klasei), izņemot gadījumus,
ja izglītojamā dzīvesvieta atrodas
Pašvaldības organizēto pārvadājumu vai pašpārvadājumu maršruta zonā;
8.2. ja izglītojamais piedalās starpnovadu, reģionālajās un
valsts olimpiādēs, konkursos un
netiek nodrošināts Pašvaldības
transports;
8.3. ja izglītojamo pārvadājumus veic pats pilngadīgais izglītojamais vai vecāki vai likumiskie pārstāvji (turpmāk – vecāks):
8.3.1. vietās, kur nav pieejams
sabiedriskais vai Pašvaldības organizētais transports izglītojamo
pārvadājumiem vai pašpārvadājumiem;
8.3.2. attālums līdz tuvākajai Pašvaldības izglītības iestādei,
sabiedriskā transporta vai Pašvaldības organizētā pārvadājuma
vai pašpārvadājuma pieturai pa
ceļu veicamā attālumā pārsniedz
trīs kilometrus;
8.3.3. sabiedriskais transports
kursē mācību procesam neatbilstošos laikos;
8.3.4. ja Pašvaldības izglītības iestādēs nav iespējams nodrošināt izglītojamajam ar pedagoģiski medicīniskās komisijas
atzinumu ieteikto izglītības programmu vai izglītības iestāde, kas
īsteno ar pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu ieteikto
izglītības programmu, atrodas izglītojamā dzīvesvietai tuvāk nekā Pašvaldības izglītības iestāde
ar analogu izglītības programmu.
9. Pašvaldība nekompensē
braukšanas izdevumus:
9.1. ja izglītojamais vispārējās
izglītības programmu apgūst izglītības iestādē, kas nav Pašvaldības izglītības iestāde, izņemot
šo noteikumu 8.3.4. apakšpunktā noteiktajā gadījumā;
9.2. par dienām, kad izglītojamais neapmeklē Pašvaldības izglītības iestādi.
10. Šo noteikumu 8.3.3.
apakšpunktā noteiktajos gadījumos attiecībā uz Pašvaldības dibināto interešu un profesionālās
ievirzes audzēkņiem vai citos gadījumos, pamatojoties uz vecāka
iesniegumu un Izglītības un jaunatnes lietu komitejas atzinumu,
Pašvaldības izpilddirektors ir tiesīgs pieņemt lēmumu kompensēt
izglītojamā braukšanas izdevu-

mus no dzīvesvietas līdz Pašvaldības izglītības iestādei un atpakaļ, ja attālums līdz tuvākajai
Pašvaldības izglītības iestādei,
sabiedriskā transporta vai Pašvaldības organizētā pārvadājuma vai pašpārvadājuma pieturai
pa ceļu veicamā attālumā nepārsniedz trīs kilometrus.
II. Braukšanas izdevumu kompensāciju apjoms
11. Pašvaldība sava budžeta
ietvaros sedz sabiedriskā transporta izmaksas 100% apmērā saskaņā ar pilngadīga izglītojamā
vai izglītojamā vecāka iesniegumu (1. pielikums), apmaksājot ar
braukšanas biļešu iegādi saistītos
izdevumus.
12. Pašvaldība kompensē ar
izglītojamo nogādi Pašvaldības
izglītības iestādē saistītos autotransporta izdevumus saskaņā ar
pilngadīga izglītojamā vai izglītojamā vecāka iesniegumu (2. pielikums) šo noteikumu 8.3. apakšpunktā minētajos gadījumos šādā
apmērā:
12.1. vienu reizi mēnesī par
iepriekšējo periodu pēc formulas
K=(2c*0,06)*d, kurā, K – kompensācijas apmērs; c – pa ceļu veicamais attālums kilometros līdz tuvākajai Pašvaldības
izglītības iestādei vai sabiedriskā transporta pieturai, vai izglītības iestādei šo noteikumu
8.3.4. apakšpunktā minētajā gadījumā; d – faktiskais Pašvaldības izglītības iestādi apmeklēto
dienu skaits izglītojamajam iepriekšējā mēnesī vai braucienu
skaits, ja izglītojamais izmanto
izglītības iestādes dienesta viesnīcas vai internāta pakalpojumu;
0,06 – Pašvaldības noteiktais tarifs EUR/km transporta pakalpojumu sniegšanai.
12.2. braukšanas izdevumu
apmēru aprēķina neatkarīgi no
pārvadājamo izglītojamo skaita
vienā transportlīdzeklī.
III. Transporta izdevumu kompensācijas pieprasīšanas un saņemšanas kārtība
13. Braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtība, izmantojot starppilsētu un reģionālās
nozīmes maršrutu sabiedrisko
transportu:
13.1. pilngadīgais izglītojamais vai vecāki iesniedz Pašvaldības pagasta, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, pārvaldes
vadītājam iesniegumu (1. pielikums) un braukšanas biļetes par
izglītojamā izmantoto sabiedrisko transportu iepriekšējā mēnesī līdz nākamā mēneša 10.datumam;
13.2. braukšanas biļetes (nebojātas, bez piezīmēm, labojumiem un svītrojumiem, kā arī
skaidri salasāmu datumu un cenu) hronoloģiskā secībā pielīmē
uz lapas, uz kuras norāda izglītojamā vārdu, uzvārdu, Pašvaldības izglītības iestādi, maršrutu
un biļešu izdevumu kopsummu

cipariem un vārdiem;
13.3. Pašvaldība kompensāciju par braukšanas izdevumiem
pārskaita vienu reizi mēnesī 10
darba dienu laikā no iesnieguma
un tā pamatojuma dokumentu
saņemšanas par iepriekšējo mēnesi uz iesniegumā norādīto norēķinu kontu.
14. Braukšanas izdevumu
kompensēšanas kārtība, ja izglītojamo pārvadājumus veic pats
pilngadīgais izglītojamais vai vecāks:
14.1. pilngadīgs izglītojamais
vai vecāks iesniedz Pašvaldības
pagasta, kurā deklarēta izglītojamā dzīvesvieta, pārvaldes vadītājam iesniegumu (2. pielikums)
par braukšanas izdevumu kompensāciju līdz tuvākajai sabiedriskā transporta vai skolēnu autobusa pieturai, vai Pašvaldības
izglītības iestādei par iepriekšējo mēnesi līdz nākamā mēneša 10.datumam, iesniegumā norādot attālumu no izglītojamā
dzīvesvietas līdz tuvākajai sabiedriskā transporta vai skolēnu
autobusa pieturai, vai Pašvaldības izglītības iestādei. Ja braukšanas izdevumu kompensācijas saņemšanas vieta ir norādīta
Madonas novada pašvaldības kase (Saieta laukums 1, Madona),
tad iesniegumam klāt pievieno
Pašvaldības pagasta pārvaldes
izziņu par attālumu kilometros
no izglītojamā dzīvesvietas līdz
tuvākajai sabiedriskā transporta vai skolēnu autobusa pieturai, vai Pašvaldības izglītības iestādei.
14.2.
kompensāciju
par
braukšanas izdevumiem pilngadīgam izglītojamajam vai vecākam, kas veic izglītojamo pārvadājumus vienā transporta
līdzeklī, pārskaita vienu reizi
mēnesī 10 darba dienu laikā no
iesnieguma un tā pamatojuma
dokumentu saņemšanas par iepriekšējo mēnesi uz iesniegumā
norādīto norēķinu kontu.
15. Pašvaldībai ir tiesības izskatīt un apmaksāt braukšanas
izdevumus par ilgāku periodu kā
iepriekšējais mēnesis tā paša budžeta gada ietvaros, ja iesniegumā ir norādīti objektīvi apstākļi,
kas kavēja pilngadīgajam izglītojamajam vai vecākam iesniegumu un tā pamatojuma dokumentus iesniegt šo noteikumu 13.1.
un 14.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā.
16. Braukšanas izdevumu
kompensācija:
16.1. tiek pārskaitīta uz pilngadīga izglītojamā vai vecāka iesniegumā norādīto norēķinu
kontu;
16.2. tiek izmaksāta skaidrā
naudā, ja pilngadīgais izglītojamais vai vecāks iesniegumā norādījis uz objektīvu iemeslu, kas
liedz iespēju kompensāciju saņemt bezskaidras naudas norēķinu veidā.
IV. Lēmumu pieņemšanas un
apstrīdēšanas kārtība
17. Pagasta pārvaldes vadī-

tājs pilngadīgā izglītojamā vai
vecāka iesniegumu par braukšanas izdevumu segšanu un tam
pievienotos pamatojuma dokumentus izskata 10 darba dienu laikā un izdod lēmumu par
braukšanas izdevumu kompensēšanu.
18. Ja, izskatot pilngadīga izglītojamā vai vecāka iesniegumu
par braukšanas izdevumu segšanu un tam pievienotos pamatojuma dokumentus, tiek konstatēts, ka braukšanas izdevumu
kompensēšana nav pamatota,
pagasta pārvaldes vadītājs sadarbībā ar Pašvaldības Juridisko
nodaļu sagatavo administratīvo aktu par atteikumu kompensēt braukšanas izdevumus, un
paziņo to iesnieguma iesniedzējam Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.
19. Pagasta pārvaldes vadītāja lēmumu vai faktisko rīcību
var apstrīdēt Madonas novada
pašvaldības Administratīvo aktu
strīdu komisijā.
V. Noslēguma jautājums
20. Atzīt par spēku zaudējušiem ar Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 28. decembra lēmumu (protokols Nr.
27, 14. p) apstiprinātos saistošos
noteikumus Nr. 31 “Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada
pašvaldības izglītības iestādēm”.
21. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. janvārī
Pielikumi publicēti Madonas
novada pašvaldības mājaslapā.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums.
Līdz šim Madonas novada
pašvaldībā (turpmāk – Pašvaldība) izglītojamo pārvadājumu un
braukšanas izdevumu kompensēšanas kārtību noteica divi atsevišķi normatīvie regulējumi –
Pašvaldības domes 28.12.2012.
sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi Nr. 31 “Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība
sedz transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm” un Pašvaldības domes
18.02.2014. lēmums Nr. 87 “Par
transporta izdevumu kompensāciju izglītojamajiem, no kuru
deklarētās dzīvesvietas pagastā
nekursē sabiedriskais vai pašvaldības transports uz tuvāko mācību iestādi novada teritorijā”.
Izmaiņas ārējos normatīvajos aktos noteica nepieciešamība pieņemt vienotu kārtību (t.sk.
apmēru), kādā tiks segti transporta izdevumi izglītojamajiem
Pašvaldības dibinātajās izglītības
iestādēs.
Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts.

➔ 5. lpp

Domes ziņas
➔ 4. lpp
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību un apmēru, kādā Madonas novada pašvaldība nodrošina transportu izglītojamo, kuri
mācās vai apmeklē Madonas novada vispārizglītojošās, interešu
un profesionālās ievirzes izglītības iestādes, nokļūšanai Madonas novada pašvaldības izglītības
iestādē un atpakaļ dzīvesvie-

tā un kompensē izglītojamajiem
braukšanas izdevumus, kas saistīti ar braucieniem mācību gada
laikā no dzīvesvietas līdz Madonas novada pašvaldības izglītības
iestādei un atpakaļ.
Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošajos noteikumos noteikto kompensāciju izmaksai

tiks paredzēts finansējums Madonas novada pašvaldības ikgadējā budžetā. Saistošo noteikumu
izpildei nav nepieciešams veidot
jaunas institūcijas un/vai jaunas
amata vietas. Būtiska ietekme uz
pašvaldības budžetu nav prognozējama, ņemot vērā, ka Pašvaldība līdz šim jau ir veikusi braukšanas izdevumu kompensēšanu,
pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem, Pašvaldības

saistošajiem noteikumiem Nr. 31
un Pašvaldības 18.02.2014. lēmuma Nr. 87 pamata.
Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo notei-
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kumu tiesiskais regulējums ir
Madonas novada pašvaldības
vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamie un viņu vecāki.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu
Madonas novada pašvaldībā”.
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības
domes
23.10.2018. lēmumu
Nr. 421 (protokols Nr.
19, 6. p.). Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma
nodokli” 5. panta ceturto daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr.
2 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu
Madonas novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.5.–2.11. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“2.5. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai nomātām ēkām (telpu grupām),
ja tās tiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai un
noslēgtajā nomas līgumā ir atrunāts, ka nomnieks sedz nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, un izpildās viens no zemāk
minētajiem nosacījumiem – 50%
apmērā no ēkas (vai daļas) nodokļa summas:
2.5.1. ja juridiska persona
veic komercdarbību un reģistrēta Komercreģistrā mazāk par 3
gadiem, un izveidotas ne mazāk
kā 3 pastāvīgās darbavietas, (t.i.
darba līgumi uz šīm darbavietām noslēgti uz nenoteiktu laiku, turpmāk tekstā – pastāvīgās
darbavietas);
2.5.2. ja fiziska persona
Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējusies kā nodokļu maksātājs –
saimnieciskās darbības veicējs
mazāk par 3 gadiem, un izveidotas ne mazāk kā 3 pastāvīgās
darbavietas.
2.6. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona,
kuras īpašumā ir rūpnieciskās ražošanas ēkas, ja tajās notiek pamatražošana un izpildās zemāk
minētie nosacījumi – 50% apmērā
no ēkas nodokļa summas:
2.6.1. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona vai tās struktūrvienība, kura darbojas Madonas novadā un
kuras darbības veids saskaņā ar
Eiropas Savienības saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. redakciju ir “Ap-

strādes rūpniecība” (C sadaļa);
2.6.2. investēti līdzekļi ražošanā iepriekšējā taksācijas gadā tādā apmērā, kas nav mazāks
par uzņēmuma grāmatvedības
politikā noteikto.
2.7. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru
statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas, ja izpildās
zemāk minētie nosacījumi – 25%
apmērā no ēkas nodokļa summas:
2.7.1. tiek sniegti izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas
pakalpojumi;
2.7.2. persona vai uzņēmums
ir reģistrēts vismaz 2 informācijas nesējos kā tūrisma pakalpojumu sniedzējs (t.sk. pašvaldības).
2.8. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par jaunuzceltu vai rekonstruētu ēku, kas tiek izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai (izņemot azartspēļu organizēšanu, vairumtirdzniecību,
mazumtirdzniecību, telpu iznomāšanu) – 90% apmērā no ēkas
nodokļa summas pirmajā gadā
pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā.
2.9. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, ja tiek uzlabota ēku energoefektivitāte – 50% apmērā no
ēkas nodokļa summas pirmajā
gadā pēc būvdarbu pabeigšanas.
2.10. Madonas novadā reģistrēta juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas gadā nodrošinājusi:
2.10.1. 20–49 pastāvīgas darbavietas – 25% apmērā no ēkas
nodokļa summas;
2.10.2. 50 un vairāk pastāvīgas darbavietas – 50% apmērā no
ēkas nodokļa summas.
2.11. Madonas novadā reģistrēta fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām vai
nomātām ēkām (telpu grupām) –
50% apmērā no ēkas nodokļa
summas, ja izpildās zemāk minētie nosacījumi:
2.11.1. uzņēmums darbojas
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju nozarē;
2.11.2. izveidotas ne mazāk
kā 3 pastāvīgās darbavietas.”
2. Saistošo noteikumu 3.4.
apakšpunktu izteikt kā 3.8.
apakšpunktu esošajā redakcijā.
3. Papildināt saistošos notei-

kumus ar 3.4.–3.7. apakšpunktiem šādā redakcijā:
“3.4. Nodokļa maksātājam,
lai saņemtu 2.5. un 2.10., 2.11.
punktā minētos atvieglojumus,
jāiesniedz:
3.4.1. Iesniegums par nodokļa
atvieglojuma piemērošanu norādot saistošo noteikumu punktu,
pamatojoties uz kuru izskatāma
atvieglojuma piešķiršana;
3.4.2. Izziņa no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) par komercsabiedrībā pastāvīgi strādājošo darbinieku skaitu. Izziņa
derīga 1 mēnesi pēc tās izsniegšanas;
3.4.3. Informāciju, noteikumu 2.5. un 2.11. punktā minēto
nosacījumu izvērtēšanai, Pašvaldība iegūst Latvijas Republikas
Uzņēmumu reģistra un Valsts ieņēmumu dienesta datubāzēs.
3.5. Nodokļa maksātājam, lai
saņemtu 2.6. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.5.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot ražošanas ēkas kadastra
numuru;
3.5.2. Uzņēmuma vadītāja
vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka ražošanas ēkās ir saglabāta ražošana un darbavietas;
3.5.3. dokumentu kopijas,
kas apstiprina līdzekļu investēšanu ražošanā.
3.6. Nodokļa maksātājam, lai
saņemtu 2.7. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.6.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot viesnīcas vai sabiedriskās
ēdināšanas ēkas kadastra numuru;
3.6.2. Uzņēmuma vadītāja
vai īpašnieka parakstītu apliecinājumu, ka ēkā tiek nodrošināts
viesnīcu vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums.
3.7. Nodokļa maksātājam, lai
saņemtu 2.8. un 2.9. punktā minētos atvieglojumus, jāiesniedz:
3.7.1. Iesniegums par nodokļa atvieglojuma piemērošanu norādot ēkas kadastra numuru;
3.7.2. Informāciju, noteikumu 2.8. un 2.9. punktā minēto
nosacījumu izvērtēšanai, Pašvaldība iegūst Madonas novada
pašvaldības Būvvaldē;
4. Papildināt saistošo noteikumu 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3.3. Nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju atbilstību
kritērijiem, kas noteikti šo no-

teikumu 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,
2.10., 2.11 .punktā izvērtē Madonas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas speciālists. Lēmumu
par nodokļa atvieglojuma piešķiršanu pieņem Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrators.”
5. Papildināt saistošo noteikumu 1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.6. Nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumi tiek piemēroti tikai tad, ja nekustamais
īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai. Šis
punkts neattiecas uz 2.3., 2.4.,
2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10.,
2.11. punktā noteikto atvieglojumu.”
6. Papildināt saistošos noteikumus ar 1.8. apakšpunktu šādā
redakcijā:
“1.8. Saistošo noteikumu
2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9.,
2.10., 2.11. punktā minētajām
nodokļu maksātāju kategorijām:
1.8.1. nodokļa atvieglojumi
netiek summēti un netiek piemēroti vienlaicīgi;
1.8.2. ja vienlaicīgi ir tiesības
saņemt nodokļa atvieglojumus
pēc vairākiem punktiem, piemērojama lielākā no atlaidēm;
1.8.3. noteiktos nodokļa atvieglojumus piemēro, ja uzņēmumam nav pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu
vai nomas maksas parādu par
nomāto pašvaldības īpašumu.”
7. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2019. gada 1. janvārī.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Pašreizējās
situācijas
raksturojums.
Likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 3. daļa
paredz, ka pašvaldības var izdot
saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādi
saistošie noteikumi stājas spēkā
likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības pamatojums.
Ar grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 2 “Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”
(turpmāk – saistošie noteikumi)

tiek paredzētas jaunas personu
kategorijas, kas tiesīgas saņemt
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts.
Ar grozījumiem tiek paredzēti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi šādām nodokļa maksātāju kategorijām:
1) fiziska vai juridiska persona, kura veic komercdarbību un
reģistrēta ne ilgāk kā 3 gadi, izveidojot vismaz 3 jaunas pastāvīgas darbavietas;
2) fiziska vai juridiska persona par īpašumā esošām rūpnieciskās ražošanas ēkām;
3) fiziska vai juridiska persona, kuras īpašumā ir ēkas, kuru
statuss ir viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas;
4) fiziska vai juridiska persona
par jaunuzceltu vai rekonstruētu
ēku, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai;
5) fiziska vai juridiska persona par ēkām, kas tiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai, ja tiek uzlabota ēku
energoefektivitāte;
6) juridiska persona, kura iepriekšējā taksācijas periodā nodrošinājusi 20 un vairāk darbavietas;
7) fiziska vai juridiska persona, kura veic komercdarbību
Informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju nozarē, izveidotas
ne mazāk kā 3 pastāvīgās darbavietas
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams
konkrēti paredzēt, jo uzņēmumu aktivitāte atvieglojumu izmantošanā nav prognozējama.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, jo saistošie noteikumi paredz uzņēmējdarbības
attīstību veicinošus pasākumus,
piemērojot nekustamā īpašuma
nodokļa atlaides.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides saņemšanai pašvaldībā
jāiesniedz iesniegums.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 15

“Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
31.10.2018. lēmumu
Nr. 433 (protokols Nr. 20, 1. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu, „Sociālo
pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma” 33. panta
otro daļu, 35. panta otro, ceturto
un piekto daļu; likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā” 14. panta sesto
daļu, Ministru kabineta
17.06.2009. noteikumu Nr. 550
“Kārtība, kādā aprēķināms,
piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa
nodrošināšanai un slēdzama
vienošanās par līdzdarbību”
13., 15. punktu, Ministru
kabineta 18.12.2012.
noteikumu Nr. 913 „Noteikumi
par garantēto minimālo
ienākumu līmeni” 3. punktu,
Ministru kabineta 15.11.2005.
noteikumu Nr. 857 “Noteikumi
par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir
ārpusģimenes aprūpē, kā arī
pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31.,
31.1 punktu, Ministru kabineta
26.06.2018. noteikumu Nr. 354
“Audžuģimenes noteikumi”
78. punktu.
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – pašvaldība) sociālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
ģimenēm (personām), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus,
un kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus.
2. Pabalstus piešķir ģimenei
(personai), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst šajos
noteikumos minētajiem pabalstu piešķiršanas kritērijiem.
3. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu
organizē Madonas novada pašvaldības Sociālais dienests (turpmāk tekstā – Sociālais dienests),
savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības un
šos noteikumus.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
5. Sociālais dienests piešķir
un izmaksā šādus pabalstus:
5.1. pabalsts garantētā minimāla iztikas (turpmāk tekstā –
GMI) līmeņa nodrošināšanai;
5.2. dzīvokļa pabalsts;
5.3. pabalsts krīzes situācijā;
5.4. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai;
5.5. pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs;
5.6. pabalsts bērna izglītībai;
5.7. ārpusģimenes aprūpei

paredzētie pabalsti:
5.7.1. pabalsti bārenim un
bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās;
1.1.2. pabalsti audžuģimenēm, t.sk. ģimenēm pirmsadopcijas periodā.
II. Kārtība, kādā ģimene (persona) iegūst tiesības pretendēt uz
pabalstiem
5. Ģimene (persona) iegūst
tiesības pretendēt uz pabalstiem, ja tā atbilst vienam no
šajos noteikumos noteiktajiem
statusiem un atbilstību šim statusam ir noteicis Sociālais dienests.
6. Ģimene (persona) var iegūt šādu statusu:
7.1. trūcīga ģimene (persona);
7.2. maznodrošināta ģimene
(persona);
7.3. ģimene (persona), kura
nonākusi krīzes situācijā.
7. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa iegūšana:
8.1. atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izvērtē
un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu;
8.2. aprēķinot ģimenes (personas) ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests neņem
vērā piemaksu pie valsts ģimenes pabalsta par vairākiem bērniem, jo tā ir neatdalāma ģimenes valsts pabalsta sastāvdaļa;
8.3. aprēķinot ģimenes vai
atsevišķi dzīvojošas personas ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests var samazināt
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas ienākumus par ikmēneša kredītmaksājuma apmēru,
kas nepārsniedz 75 euro mēnesī uz mājsaimniecību, kredītam,
kas ņemts vienīgā mājokļa, kurā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša
persona dzīvo un ir deklarējusi
savu pamatdzīvesvietu, iegādei;
8.4. par nekustamo īpašumu, ko neņem vērā, izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi: 8 ha zemes (t.sk.
meži), kā arī šim nekustamajam
īpašumam funkcionāli piederīgas saimniecības ēkas (piemēram, garāža, kūts, klēts, šķūnis,
pagrabs, pirts, dārza māja) vai
ne vairāk kā divas saimniecības
ēkas uz nomātas zemes;
8.5. aprēķinot ģimenes (personas) ienākumus trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, Sociālais dienests
neņem vērā īpašumā esošu otru transporta līdzekli, kas faktiski nav izmantojams vai dabā
neeksistē, bet juridisku liegumu,
kas nav saistīti ar noziedzīgām
darbībām, dēļ nav norakstāms.
Šī situācija transporta līdzekļa
īpašniekam jāpierāda, iesniedzot
apliecinošus dokumentus;
8.6. izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam Sociālais dienests izsniedz

uz trim mēnešiem ģimenei (personai), ja tajā (tā) ir darbspējīga
persona; uz sešiem mēnešiem,
ja ģimenes locekļi (persona) nav
darbspējīgi (-a).
8. Maznodrošinātas ģimenes
(personas) statusa iegūšana:
9.1. ģimene (persona) atzīstama par maznodrošinātu, ja
tās ienākumi uz katru ģimenes
locekli (personu) mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz
200 euro;
9.2. atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam
izvērtē un nosaka analogi normatīvajiem aktiem par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu un šo noteikumu 8. punktam.
9. Krīzes situācijā nonākušas
ģimenes (personas) statusa iegūšana:
10.1. par krīzes situācijā nonākušu ģimeni (personu) atzīstama ģimene (persona), kura
katastrofas vai citu no ģimenes
(personas) gribas neatkarīgu
apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas
pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība;
10.2. lai Sociālais dienests ģimeni (personu) atzītu par nonākušu krīzes situācijā, tā Sociālajā dienestā kopā ar iesniegumu
iesniedz dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas faktu, norāda nepieciešamā pabalsta apmēru vai vēlamo pakalpojumu.
III. Pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtība
10. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā dienestā vai pagasta pārvaldē pie Sociālā dienesta sociālā darbinieka atbilstoši
deklarētās dzīvesvietas administratīvajai teritorijai, uzrāda
personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu, kopā ar
Sociālā dienesta darbinieku aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, klāt
pievienojot dokumentus, kas nepieciešami konkrētās materiālās un sociālās situācijas izvērtēšanai.
11. Persona, parakstot iesniegumu, Sociālajam dienestam dod atļauju iegūt, uzkrāt,
apstrādāt un izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
13. Pilngadīgajiem pabalstu saņēmējiem var tikt noteikti
līdzdarbības pienākumi, par ko
tiek noslēgta vienošanās.
14. Pabalsti tiek izmaksāti
divas reizes mēnesī – 1. reizi laikā no 10. līdz 15. mēneša datumam, bet otro reizi laikā no 20.
līdz 25. mēneša datumam.
IV. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai
15. Pabalsts tiek piešķirts ģimenei (personai), kurai noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas

atzīšanu par trūcīgu un kuras ienākumi ir zemāki par pašvaldības noteikto GMI līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties savas
sociālās situācijas uzlabošanā.
16. Pašvaldībā noteiktais
GMI līmenis pilngadīgai personai ir 55 euro mēnesī, bet nepilngadīgai personai – 65 euro
mēnesī.
17. Pabalsts tiek piešķirts,
aprēķināts un izmaksāts atbilstoši normatīvajiem aktiem par
kārtību, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
GMI līmeņa nodrošināšanai un
slēdzama vienošanās par līdzdarbību.
18. Vienojoties ar pabalsta
pieprasītāju, pabalstu var izmaksāt naudā vai apmaksāt pakalpojumus, kas nepieciešami
personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai. Slēdzot vienošanos, paredz,
ka apmaksu pēc pabalsta saņemšanas veic pats pabalsta saņēmējs vai arī Sociālais dienests ar
pārskaitījumu tieši pakalpojumu
sniedzējam, atlikumu izmaksājot pabalsta saņēmējam.
V. Dzīvokļa pabalsts
19. Dzīvokļa pabalsts tiek
piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām).
20. Dzīvokļa pabalsts var tikt
piešķirts izdevumiem par:
20.1. centralizēto apkuri un
ūdens uzsildīšanu,
20.2. auksto ūdeni un kanalizāciju,
20.3. apsaimniekošanu, īri,
20.4. elektrību,
20.5. sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu,
20.6. kurināmā iegādi.
21. Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi kalendārajā gadā
trūcīgām ģimenēm (personām)
250 euro, maznodrošinātam ģimenēm (personām) – 200 euro,
trūcīgām daudzbērnu ģimenēm
– 300 euro gadā, maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm 250
euro.
22. Pabalsts netiek izmaksāts skaidrā naudā, bet to pārskaita komunālo pakalpojumu
sniedzējam, apsaimniekotājam
vai izīrētājam. Pabalstu izmaksā
pabalsta pieprasītājam, ja tas paredzēts kurināmā iegādei. Pabalstu var izsniegt natūrā – kurināmais (malka).
23. Pabalsts var tikt novirzīts
šo noteikumu 20.punktā noteikto komunālo maksājumu parādu
apmaksai.
VI. Pabalsts krīzes situācijā
24. Uz pabalstu krīzes situācijā var pretendēt ģimenes (personas), ja šo noteikumu II. nodaļā noteiktajā kārtībā ir atzīts, ka
ģimene (persona) ir nonākusi
krīzes situācijā.
25. Pabalstu krīzes situācijā
piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas)
ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu
radīto zaudējumu sekas.
26. Pabalstu piešķir, ja prasī-

tāja iesniegums saņemts ne vēlāk kā 30 darba dienu laikā no
krīzes situācijas rašanās.
VII. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
27. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
100% apmērā tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuras ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.
28. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir
paredzēts:
28.1. ārstēšanās izdevumu
(ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana,
primārā veselības aprūpe, neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas)
kompensēšanai;
28.2. ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, ierīču un kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu
kompensēšanai.
29. Kopējā pabalsta veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai
summa vienai personai ir līdz
300 euro gadā. Šie ierobežojumi
var netikt ņemti vērā, ja persona
slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie
resursi un to apliecina ģimenes
ārsta izziņa.
30. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts par
ārstēšanos stacionārā, izziņa par
ambulatoro ārstēšanos (veidlapa
Nr. 27/u), recepšu kopijas un izdevumus apliecinoši dokumenti.
31. Pabalstu var pieprasīt
trīs mēnešu laikā no izdevumu
par medicīnas pakalpojumiem
saņemšanas un preču iegādes
dienas.
VIII. Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs
32. Pabalsts maksai par ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs tiek piešķirts trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm
ar bērniem.
33. Pabalsts paredzēts maksas vai maksas parāda par ēdināšanu pirmsskolas izglītības
iestādēs segšanai.
34. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam.
35. Pabalsts tiek piešķirts uz
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusa laiku.
IX. Pabalsts bērna izglītībai
36. Pabalsts bērna izglītībai
tiek piešķirts trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem.
37. Pabalsts paredzēts piecgadīgo un sešgadīgo obligātās
apmācības, vispārējās pamatizglītības audzēkņiem vienreiz
gadā – 75 euro vienam bērnam
trūcīgā ģimenē un 45 euro vienam bērnam maznodrošinātā
ģimenē.
38. Pabalsta piešķiršanas pamats ir iesniegums.

➔ 7. lpp

Domes ziņas
➔ 6. lpp
X. Pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās
39. Pabalstu piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem par sociālajām garantijām bārenim un
bez vecāku gādības palikušam
bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
40. Pabalstu veidi un apmēri:
40.1. vienreizējs pabalsts
patstāvīgas dzīves uzsākšanai –
130 euro vai invalīdam kopš bērnības – 215 euro;
40.2. vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei – 250 euro (par
šo summu var izsniegt sadzīves
priekšmetus un mīksto inventāru);
40.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – 65 euro
vai invalīdam kopš bērnības –
110 euro (izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais
bērns turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās, vai
studijas augstākās izglītības iestādē vai koledžā, ir sekmīgs tās
audzēknis).

XI. Pabalsts audžuģimenei
41. Pabalstus audžuģimenē
ievietota bērna uzturam, apģērba un mīkstā inventāra iegādei
piešķir, pamatojoties uz Madonas novada pašvaldības un audžuģimenes noslēgtu līgumu par
bērna ievietošanu audžuģimenē.
42. Ikmēneša pabalsts audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas periodā bērna uzturam
piešķirams valstī noteikto divu
minimālo uzturlīdzekļu apmērā,
ņemot vērā bērna vecumu. Pabalsts tiek izmaksāts ik mēnesi,
kamēr bērns atrodas audžuģimenē vai ģimenē pirms adopcijas periodā.
43. Vienreizējs pabalsts audžuģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei
apmērs ir 150 euro. Minētā pabalsta vietā Sociālais dienests var
izsniegt apģērbu, apavus un citas
bērnam nepieciešamas lietas.
44. Ja bērns tiek ievietots
audžuģimenē vai ģimenē pirmsadopcijas periodā uz laiku, kas
ir mazāks par vienu mēnesi, tad
audžuģimenei vai ģimenei pirmsadopcijas periodā piešķir un
izmaksā atlīdzību. Atlīdzības
apmēru nosaka proporcionāli
dienu skaitam, par pamatu ņe-

mot Ministru kabineta noteikto
atlīdzības apmēru mēnesī.
XII. Noslēguma jautājumi
45. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Madonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Madonas Novada Vēstnesis”,
t.i. 2018. gada 12. decembrī.
46. Ar šo noteikumu spēka
stāšanos spēku zaudē 2009. gada
30. jūlija Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.
2 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.
PASKAIDOJUMA RAKSTS
Projekta
nepieciešamības
pamatojums.
1. LM un VARAM ieteikums
izstrādāt jaunus noteikumus.
2. Līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi novecojuši (spēkā no 2009. gada); satur pārāk
daudz labojumu un grozījumu
(vairāk kā 50%); kļuvuši nepārskatāmi.
3. Jāiekļauj 2018. gada sākumā spēkā stājušos normatīvo
aktu prasības.
Īss projekta satura izklāsts.

1. Pilnvarojums izstrādāt šos
saistošos noteikumus izriet no šādām ārējiem normatīvajiem aktiem: „Sociālo pakalpojumu un
palīdzības likuma” 33.panta otro daļu, 35. panta otro, ceturto un piekto daļu; likuma „Par
pašvaldību palīdzību dzīvokļu
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu, Ministru kabineta
17.06.2009. noteikumu Nr. 550
“Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”
13., 15. punktu, MK 18.12.2012.
noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu, MK
15.11.2005. noteikumu Nr. 857
“Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā
arī pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās” 22., 27., 30., 31., 31.1
punktu, MK19.12.2006. noteikumu Nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu.
2. Saistošie noteikumi tiek
pieņemti no jauna. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus,
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pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, un kārtību, kādā
ģimene (persona) iegūst tiesības
saņemt pabalstus.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Par cik saistošo noteikumu
projektā paredzēts palielināt
pabalstu un statusu saņemšanas kritērijus, palielinot pabalstu saņēmēju loku un pabalstu
apmērus, prognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus
sociālajai palīdzībai.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nekādas ietekmes nav.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Līdzšinējās administratīvās
procedūras saistošie noteikumi
nemaina.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu
rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības mājaslapā internetā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20

„Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par dzīvojamo
māju palīgēkām Madonas novadā”.
APSTIPRINĀTI
ar Madonas
novada pašvaldības
domes 31.10.2018.
lēmumu Nr. 463 (protokols
Nr. 20, 31. p.). Izdoti saskaņā
ar likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli”1. panta otrās
daļas 9.¹) punktu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar nekustamā
īpašuma nodokli tiek apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus, Madonas novada administratīvajā teritorijā.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek arī tās dzīvojamo
māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot
garāžas) un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2019. gada 1. janvārī.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības
pamatojums.
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts, ka dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot
garāžas, kuru platība pārsniedz
25 m2, ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek, ja pašvaldība
to neaplikšanu ar nodokli ir no-

teikusi ar saviem saistošajiem
noteikumiem.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz,
ka arī tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas) un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikšanai, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašval-

dības budžetu.
Būtiska ietekme uz budžetu
nav plānota.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi.
Nav ietekmes.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav veiktas.

Īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/17/I/008
“Ielu pārbūve un maģistrālās siltumtrases un ūdens un
kanalizācijas vadu izbūve Madonā, izbūvējot piekļuves ceļu un
nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem”
Madonas novada pašvaldība ir īstenojusi projektu Nr. 5.6.2.0/17/I/008 “Ielu
pārbūve un maģistrālās siltumtrases, ūdens un kanalizācijas vadu izbūve Madonā,
izbūvējot piekļuves ceļu un
nodrošinot sabiedriskos pakalpojumus uzņēmumiem”
īstenošanu.
Projekta mērķis ir Madonas pilsētas industriālās
teritorijas
revitalizācija,
reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības programmai
2013–-2020. gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides
ilgtspēju veicinošu teritoriālo
izaugsmi, radot jaunas darba
vietas, piesaistot nefinanšu
investīcijas, pārbūvējot ielas,
kas nodrošina piekļuvi industriālajai teritorijai, izbūvējot

ūdensvadu, kanalizāciju un
siltumtrasi.
Projekta kopējās izmaksas – 468620,20 EUR, no
tām ERAF atbalsts 85% –
385542,85 EUR, valsts budžeta dotācija 3.75% –
17009,25 EUR, pašvaldības
līdzfinansējums – 66068,32
EUR.
Projekta ietvaros ir veikta:
– Ūdensvada un kanalizācijas izbūve Smilšu ielā,
ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanai degradētajā teritorijā (būvdarbus
veica “SIA “Halle B”, autoruzraudzību AS “Madonas
ūdens” un būvuzraudzību
SIA “Hydra Baltic”);
– Siltumtrases izbūve no
Zābera ielas maģistrālās siltumtrases līdz Dārza ielai uz-

ņēmējdarbības attīstībai Madonā (būvdarbus veica “SIA
“Halle B”, autoruzraudzību
SIA “Bek-konsult” un būvuzraudzību SIA “Madonas siltums”);
– Avotu un Smilšu ielas,
kas ir piekļuves ielas degradē-

tajai teritorijai, pārbūve, veicot sagatavošanas darbus, zemes klātnes izbūves darbus,
konstruktīvo kārtu un asfalta
segas izbūvi, labiekārtošanu,
satiksmes aprīkojuma izbūvi
projektā paredzētajās vietās.
(būvdarbus veica “SIA “AB-

rent”, autoruzraudzību SIA
“Global Project” un būvuzraudzību SIA “RoadLat”).
Informāciju sagatavoja
INESE SOLOZEMNIECE,
projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste
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Kāds bijis 2018. gads un kādus

Saruna ar Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču.
Madonas novadā ir iestājusies ziema,
tāpēc sarunu gribētos sākt par
aktualitātēm šajā gadalaikā. Sporta un
atpūtas bāzē “Smeceres sils” iespējams
ne tikai slēpot jau šobrīd, bet arī vērot,
kā norisinās vērienīgie infrastruktūras
uzlabošanas darbi. Kāda iezīmējas sporta
bāzes nākotne?
Sabiedrība ir pamanījusi, ka
“Smeceres sils” attīstās. Šobrīd
tiek uzstādīta jauna, modernizēta šautuve ar elektromehāniskiem mērķiem. Ar šo mēs būsim
vēl vienu soli tālāk savā attīstībā, ieguldījums tiešām ir liels. Ja
valdība nemainīs savus lēmumus,
tad mums nākamajā gadā būs vēl
500 000 eiro “Smeceres sila” attīstībai, varēsim darbus turpināt.
Manuprāt, vainagojums šiem darba rezultātiem ir lielu sporta pasākumu piesaiste – piemēram,
nākamgad Madonā būs pasaules
čempionāts rollerslēpošanā. 2021.
gadā gaidāms Eiropas čempionāts junioriem biatlonā – tik augsta līmeņa sacensības biatlonā vēl
nav bijušas, tas ir ļoti liels sasniegums. Tāpat arī nepamanīta nevar palikt moto trase, kas strauji
attīstās. Esam panākuši, lai 2019.
gadā tur notiktu Eiropas čempionāts enduro. Līdz šim mūsu moto
trase ir pulcējusi gan skatītājus,
gan motobraucējus tikai Baltijas
valstu līmenī. Latvijā šādas Eiropas līmeņa sacensības notikušas
divas reizes, bet nu gaidāmas Madonā. Ieguldītās investīcijas sevi
attaisno.

Lielas investīcijas un gan Eiropas fondu,
gan pašvaldības finanšu līdzekļu
ieguldījums attiecas arī uz daudzu citu
projektu realizāciju Madonas novadā.
Kuros virzienos ir izdarīts visvairāk un
kādas būs nākamās prioritātes?
Šogad turpinājās ceļu sakārtošanas programma lauku apvidos, rekonstruējot grants ceļus
uz lauksaimnieciskās ražošanas
objektiem. Uz šo brīdi mēs esam
apguvuši aptuveni pusi no pieejamā 4 miljonu eiro ES fondu
finansējuma. Šāda veida investīcijas novada pagastos praktiski nav bijušas iepriekšējos gados.
Rekonstrukcijas dod pilnīgi jaunu kvalitāti pārbūvētajiem ceļiem, paldies speciālistiem un uzņēmējiem par ieguldīto darbu šo

projektu realizācijā!
Papildus lauku ceļu projektiem vēlos uzsvērt arī virkni citu projektu, pie kuriem strādājām un kurus realizējām šogad
ar ES fondu finansējuma atbalstu: renovēts Ļaudonas kultūras
nams, Jaunkalsnavā atvērts Alunāna parks, noslēgumam tuvojas
Sauleskalna tautas nama rekonstrukcija, Praulienā ir sakārtots
skolas stadions, Vestienas pamatskolā ir nodrošināta centralizēta
siltumapgāde, kas ilgu laiku bija problēma, tāpat liels darbs tiek
ieguldīts citos siltumsaimniecības objektos novadā. Lieli darbi
notiek Dzelzavas pagastā, ir uzbūvēta siltumtrase uz Aizpurves
ciemu, un Dzelzavas katlumājā notiek pilnīga pārbūve un jauna apkures katla uzstādīšanu, kas
sakārtos Dzelzavas pagastā centralizētās siltumapgādes jautājumus ilgtermiņā – būs viena moderna, automatizēta katlumāja,
kas apkurinās abus ciematus. Tāpat ir apstiprināti projekti Ozolu,
Kusas, Barkavas katlumāju pārbūvei. Vasarā tiks uzsākti būvdarbi, tā ka drīzumā arī šīs katlumājas piedzīvos rekonstrukciju
un modernizāciju. Ošupes pagastā Degumnieku pamatskolā uzstādījām jaunu granulu katlu, kas
dos iespēju pagasta pārvaldei racionālāk izmantot savu budžetu.
Domājam par šāda veida investīcijām Madonas pilsētā – šogad tika pieslēgta policijas ēka un Avotu iela, ir iesniegti projekti uz ES
finansējuma piesaisti vairāku ielu
iekļaušanai kopējā siltumapgādē
Madonā, kurus pēc galīgā ES projektu akcepta ir paredzēts realizēt
2019. gadā.
Tiek ieviests arī Madonas pilsētas skolu attīstības projekts, kura ietvaros paredzēto būvniecību
plānots uzsākt mācību gada beigās. Šis ir lielākais projekts, ko
pašvaldība realizē pēdējo gadu laikā, tas sastāv no 2 daļām – pirmā
ir pārbūve un būvniecība, otra daļa paredz mācību līdzekļu, mēbeļu un jaunu moderno tehnoloģiju
iegādi. Projekta otrā daļa tiek aktīvi realizēta – ir iegādāta datortehnika, IT risinājumi, moderni
mācību līdzekļi 300 000 eiro apmērā Madonas pilsētas vidusskolai, ko skolēni un pedagogi jau var
lietot. Būvdarbus, kā jau minēju,

Kopā mēs varam dāvāt Ļaudonai ceļu!

Nākamgad pirmo
reizi Madonā un
Madonas novadā
sāks darboties
atbalsta
mehānisms
uzņēmējiem
nekustamā
īpašuma nodokļa
atlaižu veidā.
plānots uzsākt 2019. gada vasarā, savukārt pabeigt 2020. gada
augustā. Projektu sarežģī tas, ka
būvniecība ir jāsalāgo ar iespēju
nodrošināt mācību procesu (lielu daļu no būvdarbiem iespējams
veikt tikai skolēnu brīvlaikā), kas
prasa papildu sagatavošanas un
plānošanas darbu.
Arī Madonas slimnīcai ir piesaistīti Eiropas Savienības līdzekļi 1,1 miljona eiro apmērā. Šī projekta ietvaros ir pasūtīta jauna
rentgena iekārta, ultrasonogrāfijas iekārta, digitālā mamogrāfijas un anestēzijas iekārta, arī
jauns operācijas galds. Otra projekta daļa paredz telpu remontu
ar mērķi paplašināt ambulatoro
nodaļu un izveidot mūsdienām
atbilstošu un modernu bērnu nodaļu, ārstu kabinetus.
Esam atraduši iespēju nosiltināt divas pašvaldības izglītības
iestādes – ir piešķirts finansējums
Ozolu ciema bērnudārza siltināšanai, kur ir pabeigts tehniskais

projekts. Ziemā notiks iepirkuma
procedūra būvniecībai un vasarā pati būvniecība. Mazliet lēnāk
veicas ar Ļaudonas vidusskolas
siltināšanas projektu. Mēģināsim
paspēt nākamajā būvniecības sezonā 2019. gadā, bet, ja neizdosies, tad šo ēku nosiltināsim 2020.
gada būvniecības sezonā.
Pieminēšanas vērts ir vērienīgs projekts par LED apgaismojuma ierīkošana Madonas pilsētā. Esam iesnieguši šādu projekta
pieteikumu un, ja tas tiks apstiprināts, Madonas pilsētā divu gadu
laikā tiks nomainītas ielu apgaismojuma lampas uz LED lampām,
kā arī uzstādīta programmatūra šo lampu darbības vadībai un
automatizācijai. Tas ļautu būtiski
ietaupīt elektroenerģijas izmaksas un maksimāli efektīvi nodrošināt ielu apgaismojuma intensitāti un jaudu.

Vairāki nozīmīgi projekti īstenoti arī
uzņēmējdarbības jomā. Kādi ir galvenie
atbalsta mehānismi novada uzņēmējiem?
Atbalsts uzņēmējdarbībai šogad ir saglabājies un būs viena no
novada prioritātēm un attīstības
virzieniem arī turpmāk. Šogad
esam strādājuši pie infrastruktūras sakārtošanas, ir pabeigts
konditorejas fabrikas SIA “Junge” atbalsta projekts ar pievadkomunikāciju sakārtošanu, Saukas kūdras ražotnes pievadceļa
projekts ir noslēguma fāzē, veikta ielu pārbūve un lietus ūdeņu
novades sistēmas izbūve industriālajā teritorijā Sauleskalnā, notiek elektrības kabeļu izbūve uz
Mārcienas un Bērzaunes pagastiem, kas ir tiešs atbalsts mūsu
lielajiem ražotājiem un to radītajām potenciālajām darbavietām.
Pašvaldība kā priekšfinansējumu līdzfinansē šo divu kabeļu izbūvi, kuru pēc tam uzņēmēji caur
pieslēguma maksu un iegūto ekonomiju atgriezīs pašvaldības budžetā. Mēs dodam iespēju izbūvēt šos divus kabeļus, tādā veidā
atrisinot gan lielo uzņēmēju elektrības nepieciešamību Bērzaunes
un Mārcienas pagastos, gan iedzīvotāju vajadzības, palielinot elektrības jaudu. Kā pietiekami lielu
darba rezultātu gribu uzsvērt, ka
ar 2019. gadu pirmo reizi Madonā
un Madonas novadā sāks darbo-

“Smeceres sila” biatlona šautuves rekonstrukcija.

ties atbalsta mehānisms uzņēmējiem nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu veidā. Ir tapuši saistošie
noteikumi, kuri paredz atvieglojumus uzņēmējiem. Es ceru, ka
tas būs signāls uzņēmējiem, ka
pašvaldība domā arī šādā griezumā, cerot, ka samazinājums pašvaldības budžetam tiks nākotnē
kompensēts ar jaunām darba vietām.

Jau divus gadus Madonā darbojas biznesa
inkubators. Vai arī tam ir būtiska loma
jauno uzņēmēju atbalstam?
Biznesa inkubators sevi attaisno un piesaista arvien jaunus
cilvēkus. Tam par apliecinājumu bija arī šī gada Madonas novada Jaunatnes lietu gada balva
“Sudraba gailis”, kurā inkubators saņēma apbalvojumu nominācijā “Vieta jauniešiem”. Jaunie
uzņēmēji uzrāda arī rezultatīvus
rādītājus biznesa ideju konkursā “Madona var labāk”, ko finansē pašvaldība. Manuprāt, šī vide ir
veiksmīga, varam teikt, ka esam
pievilcīgi jaunajiem uzņēmējiem.

Viena no uzņēmējdarbības formām ir
arī azartspēļu vietu radīšana. Kā šis
jautājums tiek risināts Madonā?
2018. gadā viena no aktualitātēm sabiedrībā bija attieksme
pret jaunas azartspēļu vietas izveidi Madonas pilsētā. Pateicoties
iedzīvotāju un pašvaldības skaidrai nostājai “pret”, mums izdevās
panākt, ka šī azartspēļu vieta Madonā netika radīta. Skaidrības labad lieku reizi jāpiemin, ka pašvaldībai ir ļoti ierobežotas iespējas
ietekmēt šo biznesu, lai neatļautu
šādu spēļu zāļu ienākšanu pilsētā, bet es domāju, ka pašvaldības
stingrais NĒ uzņēmējam lika atcelt savu iesniegumu. Attiecībā
uz esošo spēļu vietu ierobežošanu – mēs pie tā strādājam. Diemžēl arī veiksmīgas tiesvedības rezultātā pie esošās likumdošanas
ātrāk par pieciem gadiem pašvaldība nevar piespiest nevienu spēļu zāli beigt savu darbību pilsētā.

Turpinot izklaides industrijas tēmu.
Varbūt alternatīva labai un saturīgai
laika pavadīšanai varētu būt kinoteātris?
Šogad pēc jumta rekonstruk-

Madona – ziemas galvaspilsēta.
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mērķus izvirzīsim 2019. gadā

Izstāde-tirdziņš “Uzņēmēju parāde 2018”.
cijas darbu atsāka Madonas kinoteātris “Vidzeme”. Mēs esam īpaši ar to, ka Madonā ir pašvaldībai
piederošs kinoteātris, Latvijā tas
ir retums. Mums ir 3D aparatūra, rādām visas jaunākās filmas,
un pamanām, ka iedzīvotāji to ir
novērtējuši. Ja deputāti atbalstīs,
un es ceru, ka tā būs, mēs darīsim
visu, lai kinoteātris turpmāk būtu
pieejams arī piektdienās un sestdienās. Tas būtu ļoti svarīgi tieši mūsu novada jauniešiem, kuri
nedēļas nogalēs no studijām atgriežas un pavada laiku Madonā,
tāpat arī darba ļaudīm piektdienu un sestdienu vakari ir svarīgi
pilnvērtīgai atpūtas un izklaides
organizēšanai. Kinoteātra apmeklējums rāda, ka šīm dienām būtu
ļoti liela nozīme un, es domāju, kinoteātris varētu iegūt vēl lielāku
popularitāti.

Domājot par jaunāko paaudzi, nopietns
ieguldījums ilgtermiņā noteikti ir arī
bērnu rotaļu laukumiņu labiekārtošana
pilsētā un pagastos.
Kā viena no prioritātēm novadā noteikti ir jaunās ģimenes un
bērniem draudzīgas vides pilnveidošana. Process nebija viegls, bet
Madonas pilsētā šobrīd ir izveidoti 2 jauni rotaļu laukumi – mūsdienīgi, moderni, un es ceru, ka
vecāki tiešām to novērtē. Tāpat
arī pagastos pie visām pirmsskolas izglītības iestādēm mēs esam
pārbūvējuši un uzlabojuši laukumiņus bērniem, izveidojuši pilnīgi
jaunu rotaļu laukumu Biksērē. Ir
daži pagasti, kur dažādu apstākļu dēl vēl nav pabeigta seguma ieklāšana. Centralizēti uzstādījām
aprīkojumu rotaļu laukumos pagastos, taču seguma ieklāšana bija katras pagasta pārvaldes kompetencē.

Viens no novada ilgtspējības rādītājiem
ir arī jauno speciālistu piesaiste, darba
vietu radīšana.
Šogad pašvaldība savu saistošo noteikumu ietvaros ir lēmusi par mācību maksas segšanu un
stipendiju piešķiršanu vairākiem
Madonas slimnīcas topošajiem
mediķiem – studentiem, un mēs
šo esam definējuši kā vienu no savām prioritātēm. Nepieciešamību
piesaistīt jaunos ārstus laukiem
uzver arī Veselības ministrija. Kamēr Madonā ārsti būs pietiekamā
skaitā, tikmēr mēs saglabāsim pilnas aprūpes slimnīcu. 2018. gadā

esam ieviesuši zobu higiēnista pakalpojumu bērniem, tajā skaitā
zobārstniecībā, kas sniedz valsts
garantēto ārstniecību bērniem,
pašvaldības izveidotajā kabinetā
šobrīd strādā viens speciālists uz
nepilnu darba slodzi.

Šī gada laikā, šķiet, ikviens ir pamanījis
veselības projekta norises novadā. Ir
radies iespaids, ka ikvienā pagastā
iedzīvotāji vingro, nūjo, izglītojas
un kļūst arvien veselāki. Kādas ir
galvenās veselības un sociālās aprūpes
aktualitātes?
Viens no darbības virzieniem
šajā jomā saistās ar Eiropas Savienības projektiem – mēs esam
piesaistījuši 300 000 eiro pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanas projektam, kura ietvaros
visi novada iedzīvotāji dažādā veidā var gūt zināšanas un praktiski piedalīties. Tas ietver vingrošanas, aerobikas, sporta nodarbības,
arī zināšanu apguvi par veselīgu
dzīvesveidu. Ir notikušas vairākas konferences novada pensionāriem par veselīgu dzīvesveidu.
Šī projekta mērķis ir orientēts tieši uz veselības prevencijas pasākumiem un aktivitātēm.
Strādājam arī pie sociālo pakalpojumu dažādošanas un attīstības un kā vienu no šiem pakalpojumiem vēlos pieminēt atbalstu
bērniem ar īpašām vajadzībām.
Sadarbībā ar biedrību “Mēs saviem bērniem” aktīvi darbojas dienas centrs, kurā atbalstu
var saņemt novada bērni ar īpašām vajadzībām. Biedrība “Mēs
saviem bērniem” šogad saņēma
Latvijas Republikas Tiesībsarga
apbalvojumu par kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu šajā jomā.
Tāpat šogad Dzelzavas pansionātā ir atklāts jauns novada līmeņa sociālais pakalpojums – sociālās gultas, kas tika ļoti ātri
aizpildītas, un tas tikai apliecina,
ka tās ir ļoti vajadzīgas.
Jūnijā durvis vēra “Baltā
ūdensroze”, kas šobrīd ir ilgi gaidītais un nepieciešamais dienas
centrs Madonas pilsētā, nodrošinot aprūpi, drēbju mazgāšanu,
higiēnas prasības, zupas virtuvi,
nodarbības, dzīves prasmju apmācības un vienkārši socializāciju dažādām iedzīvotāju grupām.
Šim pasākumam liels atbalsts ir
labdarības akcija “Baltā ūdensroze”, kas notiek jau 3 gadus. Gan
uzņēmēji, gan iedzīvotāji ziedo

Veselības projekta aktivitātes.

Ir panākta
vienošanās,
ka 2019. gadā
notiks tehniskā
projekta izstrāde
asfalta segumam
no Ļaudonas uz
Mūrniekiem ar
plānu 2020.–
2022. gadā veikt
būvdarbus.
šim mērķim un šai programmai.
Nākamais solis ir jauno māmiņu
un jaundzimušo bērnu krīzes atbalsta centra izveide, pie kā mēs
turpināsim strādāt. Es ceru, ka
mums tas izdosies, un šie pakalpojumi būs kvalitatīvi.

Atskatoties uz šo gadu, ne viss bijis viegli
un veiksmīgi. Atcerēsimies aprūpes
centrā Rupsala notiekošo.
2018. gads iesākās ar nepatīkamu ziņu par notiekošo VSAC
“Latgale” filiāles “Lubāna” ēkā
Rupsalā. Tika aizvesti iemītnieki un nebija izpratnes par centra
turpmāko darbību. Tika meklēti
risinājumi un ar Labklājības ministriju panākta vienošanās, ka
pašvaldība organizēs šo pakalpojumu pati, taču ministrija to apmaksās pilnā apmērā. Šī mērķa
realizēšanai divas pašvaldības –
Madonas un Lubānas novadi – ir
nodibinājušas biedrību “Rupsala”, šobrīd notiek darbs pie dokumentu sakārtošanas un sociālo pakalpojumu reģistrēšanas,
lai mēs varētu izmitināt klientus
un atgriezt darba vietas un iemītniekus Rupsalas ēkā. Process ir
noslēguma fāzē, taču neiet tik ātri, kā sākotnēji cerēts, bet risinājums ir un pie tā tiek strādāts.

Kādu ietekmi kopumā uz pašvaldības
darbu atstāj pašreizējā politiskā situācija
valstī?
Ir gada nogale un pašvaldības strādā pie jaunajiem budžetiem. Šajā brīdī šis darbs ir apgrūtināts, mums nav skaidrs mūsu
budžeta apmērs nākamajam gadam, jo no valdības puses nav apstiprināts valsts budžets. Likums
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Pārvietojamā katlumāja Vestienas pamatskolā.
nosaka, ka pašvaldībai jāapstiprina savs budžets divus mēnešus
pēc valsts budžeta apstiprināšanas. Šobrīd valsts budžeta nav, ir
tikai tehniskais budžets jeb pagaidu budžets un mēs varam tikai aptuveni nojaust kādas būs
mūsu kopējās iespējas 2019. gadā. Janvārī pašvaldībai būs minimālais izdzīvošanas budžets, ar
ko mēs arī rēķināsimies. Tas neļaus mums veikt jaunas aktivitātes, jaunas programmas, jaunas
pašvaldību investīcijas, izņemot
Eiropas Savienības fondu apguvi.
Kopumā situācija valstī nedaudz
rada bažas, tas ietekmē pašvaldību, bet mēs mēģinām rast risinājumus, lai neciestu neviena joma,
neskatoties uz to, ka nav skaidrības par finansējumu.

Kā šī situācija var ietekmēt Ļaudonas ceļa
asfaltēšanas projekta virzību? Kā zināms,
šis ir valstiski risināms jautājums.
Ļoti ilgu laiku Ļaudonas pagastam aktualitāte numur viens
ir bijis ceļš – asfalta savienojums
ar Madonas pilsētu. Kopš esmu
priekšsēdētājs, pie šī jautājuma
esmu ļoti nopietni strādājis, ticies
ar Satiksmes ministru Uldi Auguli, VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadību. Ir panākta vienošanās, ka
2019. gadā notiks tehniskā projekta izstrāde asfalta segumam no
Ļaudonas uz Mūrniekiem ar plānu 2020.–2022. gadā veikt būvdarbus un noasfaltēt šo ceļu, kas
būtu milzu ieguvums Ļaudonas
pagastam un beidzot tiktu paveikts ilgi cerētais. Saistībā ar topošās valdības veidošanas procesu, rodas bažas, vai jaunā valdība
pārņems vecās valdības solījumus, bet esam saņēmuši no VAS
“Latvijas Valsts ceļi” vēstuli, ka
projektēšanas darbi ir uzsākti,
kas nozīmē, ka process ir sācies.
Jautājums ir tikai par to, vai šo
procesu neapturēs.

Vai un kādas pārmaiņas plānotas
pašvaldības darbā?
2018. gads bija zināmu reformu gads pašvaldības darba organizēšanā. Saimnieciskajā sadaļā
izveidojām īpašumu uzturēšanas
nodaļas visās pagastu pārvaldēs
un pārveidojām šo nodaļu arī Madonas pilsētā, ar mērķi koncentrēt tehniskos darbiniekus šajos
dienestos, celt darba kvalitāti un
efektivitāti. Jau gads ir nostrādāts

šādā režīmā un, manuprāt, reforma kopumā sevi ir attaisnojusi.
Protams, jāstrādā pie turpmākas
darba pilnveidošanas. 2018. gadā
arī tika sperts solis grāmatvedības
reorganizācijas virzienā, centralizējot nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Tas cilvēkiem
radīja iespaidu, ka pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai līdz
ar to tiek atņemts finansējums no
nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumiem, jo naudas maksājumi
aiziet pašvaldības kontā. Es varu
visiem teikt, ka tā nav, jo šī nauda caur investīcijām tiks novirzīta
pagastu pārvalžu un pilsētas budžetos. Izmainīts ir tikai nodokļa administrēšanas veids – padarot to lētāku un efektīvāku. 2019.
gadā mēs spersim nākamos soļus
efektīva grāmatvedības procesa
organizēšanā.

Un sarunu noslēdzot, kādas ir sajūtas
stāvot uz gadu sliekšņa…
Atskatoties uz 2018. gadu, es
gribu pateikt lielu paldies cilvēkiem, kuri ir piedalījušies mūsu
šī gada svarīgo notikumu organizēšanā. Īpaši vēlos uzsvērt 4. maija svinīgo militāro parādi, kas bija gada notikums Madonā. Visiem
liels paldies par to, ka tas tik labi
izdevās. Tāpat šogad aizvadījām
arī XXVI Dziesmu un XVI deju
svētkus, kur Madonas novads tika
kupli pārstāvēts, un ir skaidrs, ka
tas nav bijis viegli gan kolektīvu
vadītājiem, gan kultūras dzīves
organizatoriem pagastos un pilsētā, kā arī pašdarbniekiem. Tiešām
varējām lepoties ar mūsu novadu.
Tāpat arī Latvijas valsts simtgades pasākumi ir veiksmīgi aizvadīti, mēs to izdarījām godam un
tas ir mūsu visu kopīgs nopelns.
Papildus tam, Madona visa gada
garumā bija Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tas ir ko vērts Latvijas
valsts simtgades gadā – nest šo titulu, šo sajūtu noteikti vajag paturēt, lai tas stimulē mūsu jauniešus būt aktīviem, drosmīgiem un
radošiem arī turpmāk.
Saku vislielāko paldies visiem
pašvaldības administrācijas un visu novada iestāžu darbiniekiem
par šogad paveikto novada labā,
kā arī domes deputātiem par pieņemtajiem lēmumiem novada attīstībai un izaugsmei!
Sarunājās ILZE RIEKSTIŅA,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 16

“Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības
domes 31.10.2018.
lēmumu Nr. 434 (protokols Nr.
20, 2. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu.
1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) nosaka Madonas novada pašvaldības
(turpmāk tekstā – pašvaldība)
materiālās palīdzības pabalstu
(turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
ģimenēm (personām), kuras ir
tiesīgas saņemt šos pabalstus,
un kārtību, kādā ģimene (persona) iegūst tiesības saņemt pabalstus.
2. Pabalstus piešķir ģimenei
(personai), kura deklarējusi savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā un atbilst
šajos noteikumos minētajiem
pabalstu piešķiršanas kritērijiem.
3. Pašvaldības noteikto pabalstu piešķiršanu un izmaksu organizē Madonas novada
pašvaldības Sociālais dienests
(turpmāk tekstā – Sociālais
dienests), savā darbībā ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu
prasības un šos noteikumus.
4. Lēmumu par pabalstu piešķiršanu pieņem Sociālais dienests.
5. Sociālais dienests piešķir
un izmaksā šādus pabalstus:
5.1. vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts;
5.2. pabalsts nozīmīgā dzīves
jubilejā;
5.3. apbedīšanas pabalsts;
5.4. pabalsts politiski represētām personām;
5.5. pabalsts Černobiļas AES
seku likvidēšanas dalībniekiem;
5.6. pabalsts bērna izglītībai;
5.7. pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.
6. Vienreizējs bērna piedzimšanas pabalsts.
6.1. Tiesības saņemt pabalstu par katru jaundzimušo ir
vienam no vecākiem, ja viņa un
jaundzimušā pamatdzīvesvieta
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā.
6.2. Pabalsta apmērs ir 200
euro.
6.3. Pabalsts pieprasāms mēneša laikā no bērna piedzimša-
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Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Izdevējs –
Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona,
Saieta laukums 1.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.
Iespiests SIA “Erante”.

nas dienas.
6.4. Pabalstu Sociālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz norādīto
kontu, pamatojoties uz Madonas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
saņemtu personas iesniegumu.
6.5. Pabalsts netiek piešķirts,
ja jaundzimušā pirmā deklarētā
dzīvesvieta nav pašvaldības administratīvā teritorija un piedzimšanas pabalsts jau saņemts
citā pašvaldībā.

šķiršanu.
8.6. Lai saņemtu pabalstu,
personai, kura pieprasa pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda
miršanas apliecība un VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt pabalstu.
8.7. Apbedīšanas pabalsts
var tik izmaksāts naudā vai
pārskaitīts uzņēmumam, kas
sniedz apbedīšanas pakalpojumu.

7. Pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā.

9. Pabalsts politiski represētajām personām.

7.1. Pabalsts ir vienreizējs
un tiek piešķirts dzīves jubilejās personām, kuras sasniegušas
septiņdesmit piecu, astoņdesmit, astoņdesmit piecu, deviņdesmit, deviņdesmit piecu, simts
un vairāk gadu vecumu; ģimenēm laulību piecdesmit, piecdesmit piecu, sešdesmit, sešdesmit
piecu, septiņdesmit un vairāk
gadu jubilejā.
7.2. Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kura deklarējusi
savu pamatdzīvesvietu un pastāvīgi dzīvo pašvaldības administratīvajā teritorijā ne mazāk kā
5 (piecus) gadus.
7.3. Personai, sasniedzot septiņdesmit piecu, astoņdesmit,
astoņdesmit piecu, deviņdesmit,
deviņdesmit piecu gadu vecumu,
piešķirams pabalsts 100 euro.
7.4. Personai, sasniedzot
simts un vairāk gadu vecumu,
piešķirams pabalsts 200 euro.
7.5. Ģimenei piecdesmit, sešdesmit, septiņdesmit un vairāk
gadu laulību jubilejā piešķirams
pabalsts 100 euro.
7.6. Pabalsta saņemšanai
persona Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un uzrāda
personu apliecinošu dokumentu un pabalsta kāzu jubilejā saņemšanai uzrāda laulības apliecība, gadījumos, kad nav
informācijas par laulības reģistrācijas datumu.

9.1. Pabalsts tiek piešķirts
personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts politiski
represētas personas statuss.
9.2. Pabalsts tiek piešķirts
un izmaksāts vienu reizi gadā –
uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu (18. novembris).
9.3. Pabalsta apmērs ir 50
euro un to izmaksā saņēmēja
kredītiestādes kontā vai skaidrā naudā.

8. Apbedīšanas pabalsts.
8.1. Pabalsts paredzēts apbedīšanas izdevumu segšanai
(zārka un piederumu iegāde, pakalpojumi kapos, transporta pakalpojumi u.c.).
8.2. Pabalsts tiek piešķirts,
ja mirušās personas deklarētā
dzīvesvieta bija pašvaldības teritorija.
8.3. Apbedīšanas pabalsts ir
450 euro.
8.4. Atsevišķos gadījumos,
kas saistīti ar ārpus valsts mirušas personas apbedīšanu, Sociālais dienests var piešķirt un izmaksāt lielāku pabalstu.
8.5. Pabalstu pilnā apjomā
piešķir gadījumos, ja netiek saņemts valsts sociālas apdrošināšanas aģentūras (turpmāka –
VSAA) apbedīšanas pabalsts. Ja
tiek saņemts VSAA apbedīšanas
pabalsts, tad pašvaldības pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā
starpība starp apakšpunktā 8.3.
noteikto summu un VSAA izmaksāto summu, ko apliecina
VSAA lēmums par pabalsta pie-

10. Pabalsts Černobiļas
AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.
10.1. Pabalsts tiek piešķirts
personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir noteikts
Černobiļas AES avārijas seku
likvidēšanas dalībnieka statuss.
10.2. Pabalsts tiek piešķirts
un izmaksāts vienu reizi gadā –
uz Latvijas Republikas Lāčplēša
dienu (11. novembris).
10.3. Pabalsta apmērs ir 50
euro un to izmaksā saņēmēja
kredītiestādes kontā vai skaidrā naudā.
11. Pabalsts bērna izglītībai.
11.1. Pabalsts tiek piešķirts:
11.1.1. daudzbērnu ģimenēm
vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu, vidējo profesionālo mācību
iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā – 45 euro vienam bērnam;
11.1.2. trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm vidējo un
vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā – 75 euro vienam bērnam
trūcīgā ģimenē un 45 euro vienam bērnam maznodrošinātā
ģimenē;
11.1.3. aizbildnībā esošiem
vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas izglītības iestāžu, vidējo profesionālo mācību
iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā 45 euro.
11.2. Pabalsta piešķiršanas
pamats ir iesniegums.
12. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai.
12.1. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
50% apmērā tiek piešķirts:
12.1.1. ģimenēm (personām),
kurām ienākumi pēdējos trīs

mēnešos nepārsniedz 300 euro
mēnesī uz vienu ģimenes locekli vai personu, neizvērtējot īpašumus.
12.1.2. personām, kurām atbilstoši valstī spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem ir noteikts Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka
statuss, neizvērtējot personas
ienākumus un īpašumus.
12.2. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir
paredzēts:
12.2.1. ārstēšanās izdevumu
(ģimenes ārsta, poliklīniku pakalpojumi, stacionārā ārstēšana, primārā veselības aprūpe,
neatliekamā medicīniskā palīdzība, izmeklējumi, manipulācijas) kompensēšanai;
12.2.2. ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, ierīču un
kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu kompensēšanai.
12.3. Kopējā pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai summa vienai personai
ir līdz 300 euro gadā.
12.4. Ja persona slimo ar slimībām, kuru ārstēšanai nepieciešami lieli finansiālie resursi un to apliecina ārstu konsīlija
lēmums, kā arī persona ir iztērējusi visus savus finansiālos resursus, var piešķirt vienreizēju
pabalstu līdz 5000 euro.
12.5. Pabalsta veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
pieprasītājiem papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts par
ārstēšanos stacionārā un/vai izraksts no ambulatorā pacienta
medicīniskās kartes (veidlapa
Nr. 27/u), recepšu kopijas vai izdrukas un izdevumus apliecinoši dokumenti.
12.6. Pabalstu var pieprasīt
trīs mēnešu laikā no izdevumu
par medicīnas pakalpojumiem
saņemšanas un preču iegādes
dienas.
13. Pabalsts mājokļa pielāgošanai.
13.1. Pabalsts tiek piešķirts personām ar funkcionāliem traucējumiem, kurām apgrūtināta pārvietošanās un ir
noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte, un bērniem ar invaliditāti dzīves kvalitātes uzlabošanai līdz 5000 euro viena mājokļa
pielāgošanai.
13.2. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, vai arī mājoklis ir valsts, pašvaldības vai
privātīpašumā, un personai ir
beztermiņa īres līgums vai īres
līgums uz termiņu, kas nav
īsāks par 5 gadiem no pabalsta
pieprasīšanas dienas, izņemot
gadījumu, ja persona īrē pašvaldības sociālo dzīvokli, un tajā ir
deklarēta personas dzīvesvieta.
13.3. Pabalsta pieprasītājam papildus iesniegumam jāiesniedz izraksts no stacionāra
pacienta vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa
Nr. 027/u) un ergoterapeita atzinums; mājokļa īpašuma tiesības apliecinoša dokumenta vai
īres līguma kopija (uzrādot ori-

ģinālu) un mājokļa īpašnieka
rakstiska piekrišana mājokļa
pielāgošanai, ja iesniedzējs nav
mājokļa īpašnieks.
14. Noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas Madonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā
„Madonas Novada Vēstnesis”,
2018. gada 12. decembrī.
15. Ar šo noteikumu spēka
stāšanos spēku zaudē 2010. gada 27. janvārī Madonas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr. 2 “Par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā ”.

PASKAIDOJUMA
RAKSTS
Projekta nepieciešamības pamatojums.
LM un VARAM ieteikums izstrādāt jaunus noteikumus.
Līdz šim spēkā esošie saistošie noteikumi novecojuši (spēkā no 2010. gada); satur pārāk
daudz labojumu un grozījumu
(vairāk kā 50%); kļuvuši nepārskatāmi.
Īss projekta satura izklāsts.
Pilnvarojums izstrādāt šos
saistošos noteikumus izriet no
šādām ārējiem normatīvajiem
aktiem: LR Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu.
Saistošie noteikumi tiek pieņemti no jauna. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada
pašvaldības materiālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību ģimenēm (personām), kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, un kārtību, kādā
ģimene (persona) iegūst tiesības
saņemt pabalstus. Šie saistošie
noteikumi nosaka pašvaldības
brīvās iniciatīvas sociālās palīdzības pieprasīšanas, piešķiršanas un saņemšanas kārtību.
Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Prognozējams, ka saistošo
noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nekādas ietekmes nav.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Līdzšinējās administratīvās
procedūras saistošie noteikumi
nemaina.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu
rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības mājaslapā internetā.
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Aktualitātes SIA “Madonas Siltums”
Vēl pāris nedēļas un 2018. gads
jau būs palicis pagātnē, tāpēc
rodas vēlēšanās atskatīties
pagātnē, kāds tad šis gads ir
bijis SIA “Madonas Siltums”, un
kādi darbi šogad ir iesākti.
Vispirms jau esam veiksmīgi uzsākuši jauno apkures periodu, pieslēguši apkuri visiem
klientiem, kā arī pēc labākās
sirdsapziņas centušies izpildīt
klientu vēlmes. Vēlamies arī
atvainoties saviem klientiem,
kuriem bija īslaicīgi siltumapgādes pārtraukumi sakarā ar
būvniecību un uzsākot apkures sezonu.
Šogad mūsu klientu pulkam ir pievienojušies Sarkaņu
pagasta Biksēres ciema iedzīvotāji. Ierastā kārtība Biksēres
iedzīvotājiem ir mainījusies, tāpēc ir radušies daudzi jautājumi. 28. novembrī bija sapulce
Sarkaņu pagasta iedzīvotājiem,
cerams, ka uz lielāko daļu jautājumu tika gūtas atbildes. Aicinām Biksēres iedzīvotājus būt
aktīviem, dibināt mājas apsaimniekošanas biedrības, kā arī izmantot profesionālu māju apsaimniekotāju pakalpojumus,

Jaunais apkures katls Dzelzavā.
rezultātā ieguvēji no tā būs visi.
Šobrīd SIA “Madonas Siltums” apkalpošanas zonā ietilpst Madonas pilsēta un 5 pagasti – Dzelzavas, Liezēres,
Barkavas, Aronas un Sarkaņu. Pagasta iedzīvotājs varētu
teikt – ko es iegūstu no tā, ka
tagad manu māju apkurina nevis vietējais komunālais uzņēmums, bet gan SIA “Madonas
Siltums”? Vispirms jau cena.
Jo vairāk klientu, jo ar zemā-

ku cenu iespējams sniegt pakalpojumu. Otrkārt, serviss, ierindas pagasta iedzīvotājs teiktu
– ko gan es ieguvu, iepriekš es
varēju aiziet tepat komunālajā uzņēmumā samaksāt un izstāstīt savas problēmas. Šobrīd
par SIA “Madonas Siltums” pakalpojumiem var samaksāt iepriekšminēto pagastu pārvaldēs
un ar 1. decembri maksājumus
pieņem arī Sarkaņu pagasta
pārvalde. Treškārt, ar siltumapgādes problēmām dzīvoklī dzīvokļa īpašniekam ir jāvēršas pie mājas apsaimniekotāja,
jo siltumenerģijas piegādātāja
atbildība beidzas pie katras mājas siltummezgla, bet nevis pie
klienta radiatora. Bet pats galvenais, nevienu ierindas klientu neinteresē, kas notiek katlumājā, šodien siltums ir, tātad
viss kārtībā. Bet rodas jautājums, vai kāds var garantēt, ka
siltums būs rīt, ja katls ir uzstādīts 1962. gadā, vai arī pati katlumāja ir avārijas stāvoklī. Mazs
pagasta komunālais uzņēmums
šobrīd nespēj izpildīt prasības,
lai saņemtu ES līdzfinansējumu un paņemt kredītu, lai veiktu katlumāju rekonstrukciju. To

spēj tikai uzņēmums, kuram ir
daudz klientu, līdz ar to arī lielāks naudas apgrozījums, kā arī
pieredze ES projektu realizācijā.
2018. gada aprīlī esam uzsākuši un 2019. gadā turpināsim realizēt 6 Kohēzijas fonda
līdzfinansētus projektus. Pirmajā no tiem ”Savienojošā siltumtīklu posma būvniecība,
savienojot apdzīvotas vietas
Dzelzava un Aizpurve” būvniecība ir pabeigta, atlikusi vairs
tikai dokumentācijas sakārtošana. Šī projekta ietvaros tika
izbūvēta siltumtrase no Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema katlumājas uz Aizpurves
ciemu. Otrajā projektā ”Esošās
katlumājas Madonas novada
Dzelzavā efektivitātes paaugstināšana”, tiks rekonstruēta
Dzelzavas katlumāja un būtiski palielināta tās jauda, lai ar
siltumenerģiju varētu nodrošināt arī Aizpurves iedzīvotājus.
Pārējo projektu ietvaros tiks rekonstruētas Ozolu, Barkavas,
Kusas un Cesvaines ielas 24,
Madonā katlumājas, būvniecība šajos projektos tiks uzsākta
2019. gadā. 2019. gadā tiks uzsākts arī ES līdzfinansēts pro-

jekts Madonas pilsētā siltumtrašu izbūvē, kas dos iespēju
arī vairākām individuālajām
mājām pieslēgties pie centralizētās siltumapgādes sistēmas.
Īpašu pateicību vēlamies izteikt Madonas novada pašvaldībai par finansiālu atbalstu Avotu ielas siltumtrases izbūvē un
Liezēres katlumājā automatizēta šķeldas – granulu katla izbūvē.
Pateicamies arī Madonas novada pašvaldības deputātiem un
darbiniekiem par atbalstu, atsaucību un novada siltumenerģijas problēmu izpratni. Bez jūsu
atbalsta neviens no šiem darbiem, kas vērsti uz Madonas novada iedzīvotāju labklājības celšanu, nebūtu iespējami.

Priecīgus Ziemassvētkus un
Laimīgu Jauno gadu novēlam
visiem saviem klientiem
un sadarbības partneriem,
Madonas novada pašvaldības
darbiniekiem un kolēģiem.
SIA “Madonas Siltums”
kolektīva vārdā –
ULDIS LIELVALODIS

Projekts īstenots ar Lauku atbalsta dienesta
LEADER programmas atbalstu Madonas novadā:

“Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”, ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000007
Lai kvalitatīvi varētu organizēt kultūras pasākumus
un atdzīvināt kultūras dzīvi Ļaudonas pagastā, ar LEADER programmas atbalstu
ir veikta esošā kultūras nama atjaunošana.
Projekta ietvaros ir veikti
vispārceltnieciskie darbi, atjaunoti esošie inženiertīkli –
ūdensapgāde, kanalizācija,
siltumapgāde un ventilācijas sistēma, atjaunots esošais
kultūras nama jumts, nosiltināts cokols, labiekārtota
kultūras nama āra teritorija, uzstādīti āra soliņi un atkritumu urnas. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pasākumu
apgaismošanu un apskaņošanu, ir iegādāti jauni skaņu un
gaismu aparatūras komplekti. Kultūras namā ir nodro-

šināta lielformāta ekrāna uzstādīšana un projektora iegāde, kas
ļaus Ļaudonas pagasta iedzīvotājiem baudīt kino seansus, rīkot
seminārus, konferences u.c. Skatītāju zālei un skatuves daļai uzstādīti jauni aizkari un rullo žalūzijas.
Projekta kopējās izmaksas – EUR 303 259,83, t.sk. Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR 11 200,00, Madonas novada
pašvaldības finansējums – EUR 292 059,83.

Būvdarbus projekta ietvaros veica SIA “Trast Būve”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Skaidrītes Zepas birojs” un autoruzraudzību – SIA “B&L projekti”.
Informāciju sagatavoja INDRA KĀRKLIŅA,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas
un ieviešanas speciāliste

Īstenots projekts Nr. 5.6.2.0/16/I/015 “Ceļa posma Madonas šoseja –
Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā”
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru laikā no 27.09.2017.
līdz 28.06.2018. ir īstenojusi
projektu Nr. 5.6.2.0/16/I/015
“Ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs A11 pārbūve Barkavas pagastā, Madonas novadā”.
Projekta kopējie izdevumi – 368237.80 EUR, no
tiem kopējie attiecināmie izdevumi – 368237,80 EUR,
313002.12 EUR – ERAF finansējums 85% no attiecināmajiem
izdevumiem,
13808,92 EUR – valsts bu-

džeta dotācija pašvaldībām
3,75% no attecināmajiem izdevumiem, 41426,76 EUR –
pašvaldības
finansējums
11,25% no attiecināmajiem
izdevumiem.
Projekta mērķis ir Madonas novada Barkavas pagasta degradētās teritorijas
revitalizācija, reģenerējot degradēto teritoriju atbilstoši Madonas novada attīstības
programmai 2013.– 2020. gadam, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi,
radot jaunas darba vietas,
piesaistot nefinanšu investī-

cijas, pārbūvējot ceļu, kas
nodrošina piekļuvi degradētai teritorijai.
Projekta ietvaros ir
veikta ceļa posma Madonas šoseja – Saukas purvs
A11 Barkavas pagastā pārbūve – 1,57 km. Ceļu pārbūvi veica SIA “Ošukalns”,
būvuzraudzību – SIA “RoadLat”, autoruzraudzību –
SIA “Ceturtais stils”.
Informāciju sagatavoja
INESE SOLOZEMNIECE,
projektu sagatavošanas un
ieviešanas speciāliste
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Dzelzavas internātpamatskola
Dzelzavas internātpamatskolā
tiek realizētas speciālās pamatizglītības programmas un profesionālās pamatizglītības programmas.
Skolā mācās bērni no 1. līdz
9. klasei. Pēc 9. klases beigšanas skolēniem ir iespēja izvēlēties vienu no trīsgadīgajām
arodprogrammām.
Sekmīgi
nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu, skolēni iegūst 1. līmeņa
Profesionālās pamatizglītības
apliecību:
– Ēdināšanas pakalpojumi;
– Kokizstrādājumu izgatavošana.
Ar 2012. gada septembri
ir atvērta speciālās pirmsskolas izglītības programma bērniem no 1,5 gadu vecuma.
No 1999. gada skolā tiek integrēti skolēni ar smagiem kustību traucējumiem. Skola ir
pielāgota, lai tajā varētu pārvietoties skolēni ratiņkrēslos.
Ir iegādāts stacionārais pacēlājs.

Skolai ir sava sporta zāle,
lasītava, bibliotēka, datorklase, multimediju klase, kurā var
izmantot interaktīvo tāfeli un
skatīties filmas.
Skolā ir daudzveidīgs atbalsta pasākumu piedāvājums:
skolēni apmeklē mūzikas terapiju, darbojas ar interaktīvajām
smiltīm, relaksējas sajūtu istabā, saņem fizioterapeita un logopēda palīdzību, kā arī mācās
spēlējoties topošajā Montessori
istabā.
Priecājamies, ka pie jau esošā piedāvājuma ar šo mācību
gadu skolā ir kanisterapija un
relaksācijas istaba ar sāli.
Iepriekš piesakoties sniedzam konsultācijas:
– LMST 2 – agrīnā diagnostika – (lasīšanas un matemātikas sasniegumu tests);
– Logopēda konsultācijas;
– Psihologa konsultācijas;
– Konsultācijas karjeras izaugsmes iespējām bērniem
ar garīgās attīstības traucējumiem;

vaines PII “Brīnumzeme”. Lai
paplašinātu skolēnu zināšanas par Latviju, tika organizēta
Latvijas Okupācijas muzeja nodarbība “Latvijas Republikas
dibināšana un neatkarības atjaunošana”, kurā Dainis Īvāns
stāstīja par Atmodas laiku. Bērni iesaistījās zemessargu organizētajās aktivitātēs. Svētku
koncertu kuplināja zemessarga
Māra Ezeriņa ģimene. Svinīgā
pasākuma noslēguma kulminācija bija svētku torte.
Šobrīd skola pārtop Ziemassvētku gaidās.

– PORTRIDŽA metodika.
Šajā mācību gadā skolēni
aktīvi iesaistās iniciatīvā “Latvijas skolas soma” un Karjeras
piedāvātajās ekskursijās.
Oktobrī skolā viesojās ciemiņi no Lietuvas Jonišķiem.
Saules skolas pedagogi dalījās
pieredzē. Viesi iepazinās ar mū-

su skolu un Dzelzavas pagastu.
Apmeklēja Amatu skolu, Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvi Sarkaņos, “Madonas
karameles”.
Ļoti aktīvi un ar daudzpusīgiem pasākumiem sagaidījām
Latvijas simtgadi. Ar koncertu skolā viesojās bērni no Ces-

Lai Ziemassvētku laiks nāk
ar mirdzumu acīs un dvēselē!
Lai mums katram mazs
brīnums ikdienā un liels brīnums sirdī!
Informāciju sagatavoja
ANITA DADZE,
Dzelzavas internātpamatskolas
direktore

Ieraugi savu īsto potenciālu!
Mūsu dzīves temps kļuvis daudz
ātrāks, līdz ar to iedziļināties savas dzīves un pasaules notikumu likumsakarībās ir arvien sarežģītāk.
Bet pasaule mainās, darba
tirgū ienāk „milenium” paaudze, kuriem piemīt tās prasmes un talanti, par kurām 21.
gadsimtā „cīnās” darba devēji. Jā, tā ir paaudze ar mazāku
uzmanības noturību, kas nevēlas strādāt 8 stundas dienā, paaudze, kurai ir svarīgi atrast
līdzsvaru starp privāto dzīvi
un darbu. Darba devējiem ir
jāpielāgojas jaunajai darba ņēmēju paaudzei. Vai skolā jaunietis var apgūt personībai
un sabiedrībai nepieciešamās
prasmes? Aija Bite-Ozere, „Tele2” personāla vadības direktore saka: „Nav šaubu, ka nākotnē roboti aizvietos cilvēkus
darba vietās, kas saistītas ar
visai automatizētiem, mehāniskiem un loģiskiem procesiem. Taču bažas par to, ka roboti pilnībā izstums cilvēkus,
ir nepamatotas – cilvēks paliks tas, kas robotus pārvaldīs
un kontrolēs. Jauniešiem, kuri šobrīd gatavojas ienākt darba tirgū, ir ne vien labi jāpārvalda tehnoloģijas, bet jābūt
apveltītiem ar komunikabla līdera prasmēm. Vairāku valodu zināšanas, radošums, kritiskā domāšana, spēja risināt
problēmas, pašmotivācija un
starpnozaru zināšanas – ir svarīgākās prasmes jebkuram nākotnes darbiniekam.”
Darba devēju pamudināta, Madonas pilsētas vidusskola, 2018. gada aprīlī piedaloties projektā, saņēma Madonas
novada pašvaldības finansiālu atbalstu izglītības programmu projektam „Lietišķā komunikācija”. Tās bija 16 mācību
stundas tēmai „Neverbālā eti-

Jaunieši ķermeņa valodas nodarbību procesā.

Kopā ar Dailes teātra aktieri Gintu Andžānu.

ķete”, kuru vadīja Inese Zīle,
improvizācijas teātra pasniedzēja. Projektā piedalījās Madonas
pilsētas vidusskolas 11.b klases
skolēni, kuri apgūst profesionālā virziena programmu. Komunikācija mūsdienās ir kļuvusi
citādāka un grūtāk īstenojama.
Cilvēki izvairās komunicēt aci
pret aci, jo ērtāk ir izmantot tehnoloģijas – SMS, e-pastus u.c.
Tomēr efektīvas komunikācijas
mērķis ir pasniegt ziņu tā, lai tā
būtu saprotama un viegli uztverama. Žesti, poza, mīmika, balss
intonācija – tās ir būtiskas zīmes saskarsmē un, izmantojot
improvizācijas metodes, spēles,
veiksmīgi izkopjamas.
„Kādu traucējošu izpausmi uzstājoties, tu novēroji savā
ķermeņa valodā, balsī?” tā skolotāja Inese Zīle jautāja audzēkņiem nodarbību procesā:
– man grūti tikt vaļā no „salipušajām” rokām;
– es visu laiku šūpojos, staigāju;
– uztraucoties es visu aizmirstu;
– es kautrējos un sastingstu
publikas priekšā;
– uzstājoties es sāku runāt
ātrāk un skaļāk;

dažādus improvizācijas uzdevumus, kas lika „izlauzties no
čaulas” un arī nedaudz pasmaidīt pašam par sevi. Tā sauktās
stresa spēles, kas uz vietas liek
izdomāt atbildi un to darīt ātri,
man bija jaunums un ļoti labs
vingrinājums,” saka Lauma.
2018. gada 6. novembrī kā
pārsteigums un jauna iespēja,
jauniešiem tika piedāvāta aktiermeistarības klase kopā ar
Dailes teātra aktieri Gintu Andžānu.
Jaunieši saka: „Īsta meistarklase! Lieki teikt, ka mēs visi bijām ļoti priecīgi par iespēju
parunāt un iepazīties ar aktieri. Tikšanās mūs visus iedvesmoja.”
„Nodarbība kopā Gintu Andžānu bija viens no spilgtākajiem notikumiem projektā, jo
nekad nevarēju iedomāties, ka
saņemšu personīgu padomu no
īsta aktiera. Jaunās zināšanas,
kas iegūtas interesantās mācību stundās, ļauj iepazīt sevi un
saprast, kā tās noderēs nākotnē,” pārdomās dalās projekta
dalībniece Lauma.
Paaudžu attiecības, pēctecības veidošana, jauno talantu iesaistīšana ir šī brīža „karstās”

– „mēles mežģi” man palīdzēs uzlabot dikciju.
Šādas sajūtas ir labi zināmas ikvienam, kurš ir uzstājies publikas priekšā, un pirmais solis, lai gūtu panākumus,
ir paskatīties uz sevi no malas.
Projektam noslēdzoties, jaunieši izteica savas domas, vērtējumu un secinājumus. „Nodarbības mums deva iespēju
iepazīt pašiem sevi,” saka projekta dalībnieki, „iegūstot jaunas prasmes strādāt komandā,
komunicēt, kā arī zināšanas,
pieredzi, kas mums palīdzēs
turpmākajā dzīvē.”
„Visspilgtāk man atmiņā
palika spēļu iepazīšana, ķermeņa valodas apgūšana un skolotājas pozitīvisms”, saka Laura.
„Spēles bija tik ļoti iepatikušās,
ka mēs tās atkārtojām arī pēc
nodarbībām.”
„Projekta mācību stundas,
ko aizvadījām pie improvizācijas teātra vadītājas Ineses Zīles,
bija ļoti interesantas, un tā bija unikāla iespēja ieraudzīt savu īsto potenciālu. Vidusskolā
iegūstam akadēmisko izglītību,
kur galvenais ir būt sekmīgam
mācībās, tāpēc bija īpaši interesanti mācīties citādāk un pildīt

tēmas darba tirgū. “Mūsdienu jaunieši ir izauguši pasaulē,
kur viņiem pastāvīgi ir teikts,
ka viņi ir vērtība un var sa
sniegt jebko, tāpēc pašapziņas
viņiem netrūkst, un viņi vēlas strādāt savu sapņu darbu,”
stāsta Latvijas Universitātes
profesore Zanda Rubene, kura
ir iedziļinājusies pētījumos par
Y paaudzi jeb mileniāļiem, kas
dzimuši apmēram no 1982. gada līdz 2000. gadam.
Jaunietis, kas šobrīd ienāk
darba tirgū, nemeklē sev nodarbošanos visam mūžam, labākajā gadījumā – pieturas
punktu nākamajiem 4–5 gadiem. Ja darba devējs nespēs
piedāvāt viņam izaugsmi vai
pietiekami interesantus izaicinājumus, pastāv liela iespēja,
ka mileniālis kādā jaukā dienā
vienkārši nolems doties tālāk –
turp, kur saskatīs labākas, aizraujošākas profesionālās dzīves
iespējas.
Jautājums sabiedrībā paliek
atklāts: Kas būtu jāņem vērā jauniešiem, pedagogiem, darba devējam, lai mēs visi būtu ieguvēji?
SANITA SOLOVJEVA,
pedagogs-karjeras konsultants
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Muzeja izstādes ārpus muzeja
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejs piedāvā virkni
ceļojošo izstāžu par dažādām tēmām. Kādas izstādes 2018. gadā
ir ceļojušas un kur tās var apskatīt gada nogalē?
Izstāde “Elektrifikācija Madonas novadā” piedāvāta apskatei Gulbenes novada vēstures
un mākslas muzeja apmeklētājiem līdz 2019. gada 28. janvārim. Šogad eksponēta Barkavas pamatskolā un Cesvaines
novada Kraukļu bibliotēkā.

Izstāde “Slēpes paliksim zem
kājām” apskatāma Gulbenes
novada Jaungulbenes bibliotēkā līdz 2019. gada 14. janvārim. Gada sākumā bija eksponēta Sarkaņu bibliotēkā.
Ar izstādi “Kalendāri” var iepazīties Jēkabpils galvenās bibliotēkas apmeklētāji līdz 2019.
gada 11. janvārim. Iepriekš bija
apskatāma Alūksnes pilsētas
bibliotēkā, Alūksnes novada
Bejas novadpētniecības centrā,
Gulbenes novada Druvienas
pagasta bibliotēkā un Jaungulbenes bibliotēkā.
Izstāde “Latvijas Tautas
frontes Madonas rajona nodaļai – 30” tiek piedāvāta apskatei Sarkaņu bibliotēkas apmeklētājiem līdz 30. decembrim.

Izstāde
“Apceļo
dzimto zemi” atrodas viesu namā
“GaiziņStars” līdz 27. decembrim, un, iespējams, termiņš
tiks pagarināts.
Izstāde “Sportiskās virsotnes” apskatāma Barkavas pamatskolā līdz 14. decembrim.
Pirms tam bija eksponēta Liezēres pamatskolā, Lazdonas
pamatskolā un Madonas Valsts
ģimnāzijā.
Izstāde “Teritoriālās reformas vēsturiskā skatījumā” līdz
decembra sākumam bija eksponēta Praulienas pagasta pārvaldes zālē.
Jāpiebilst, ka daļa no šīm izstādēm jau iepriekš ir pabijušas
Vestienas pamatskolā, Ļaudonas pamatskolā, Saikavas bib-

gasta pārvaldē, Madonas sporta centrā, Kalsnavas kultūras
namā, Madonas mākslas skolā un citviet Madonas novadā,
kā arī dažādās Ērgļu, Lubānas,
Pļaviņu un Cesvaines novada
kultūras un izglītības iestādēs.
Ar ceļojošo izstāžu piedāvājumu var iepazīties muzeja mājaslapā (www.madonasmuzejs.
lv/par muzeju/ceļojošās izstādes), sazināties ar muzeja speciālistiem un izvēlēties interesējošo izstādi.

Ilustrācija no izstādes “Kalendāri”.
liotēkā, Sauleskalna bibliotēkā
un tautas namā, Mārcienas pa-

Informāciju sagatavoja
LAIMDOTA IVANOVA,
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzeja
galvenā speciāliste

...skanam kopā ar laiku un uzdzirkstam… /S.Radiņa/
Strauji tuvojas noslēgumam
Latvijas 100gades un Madonas
bibliotēkas 95 gadu jubilejas
gads. Īstais brīdis atskatīties un
novērtēt paveikto. Vēsturiski
no 505 izdevumu eksemplāriem
izveidotā, toreizējā bibliotēka
Madonas miestā, laiku lokos
mainoties, kļuvusi par šodienas
vajadzībām atbilstošu akreditētu
bibliotēku.
Vēlamies teikt paldies visiem, kuri līdzēja piepildīt Madonas novada bibliotēkas 95. jubilejas gadu: ar atbalstu, labām
domām, savu klātbūtni.
Paldies Madonas novada
pašvaldībai – finansētājiem, paldies Madonas novada bibliotēkas apmeklētājiem. Mēs strādājam, lai ikkatram būtu iespējas
sevi bagātināt, nodrošinot piekļuvi kultūrvēsturiskajam mantojumam – grāmatu krājumam,
elektroniskiem resursiem, uzturot interesi izglītoties, gūt jaunu
informāciju; lai vairāk uzzinātu, atrastu ko noderīgu sev, savai ģimenei vai vienkārši atpūstos un saturīgi pavadīt laiku.

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam par atbalstītajiem projektiem. Paldies
mūsu organizēto tikšanos dalībniekiem projektā “Soļi un
pakāpieni laikā” (Edgaram
Šmaukstelim, Arvīdam Greidiņam, Reinim Jātniekam, Dacei Upītei, Rasmai Krievānei,
Laurai Lubkinai, Jānim Kvēpam, Andrim Skridem, Ritai
Turkinai, Indulim Zvirgzdiņam, Andrim Trečakam, jaunsargiem un viņu vadītājam
Jānim Švikam, Kārlim Kumsāram); koncertprogrammas
„Latviešu mūzikas dārgumi”
dalībniekiem – muzikoloģei
Karinai Bērziņai, māksliniekiem Lienei Circenei, Ivaram
Bezprozvanovam, solistam Jānim Apeinim. Paldies projekta “Par latviešu literatūru,
autoriem un lasīšanu” dalībniekiem (Ievai Kolmanei, Laurim Gundaram, Edvīnam Raupam, Ilmāram Šlāpinam),
bibliotēkas rīkoto pasākumu viesiem: Armandam Pučem, Ilmai Neretai, Artim Pabrikam, Andrim Akmentiņam,
Martai Seleckai, Kārlim Kazākam.
Paldies CEMEX iespēju fondam – bibliotēkas pakalpojumu
novitāte – 3D pildspalvas.

Paldies jāteic mūsu novada
māksliniekiem, fotogrāfiem, kuri savus darbus izstādīja bibliotēkas konferenču zālē: Ivaram
Veiguram, Laimai Lupiķei, Ritai
Zepai, Lāsmai Dumerānei, Valdim Kļaviņam, Madonas reģiona mākslas skolu audzēkņiem,
fotokonkursa “Pieķerts lasot”
dalībniekiem.
Paldies projekta “STĀSTU
SEGA Latvijai” vadītājai Aijai
Abens un katram mazā fragmentiņa autoram par iespēju
bibliotēkā skatīt šo unikālo izstādi.
Par sadarbību varam pateikties Izraēlas un Ungārijas vēstniecībām Latvijā, LU bibliotēkai.
Nākamais gads Madonas novada bibliotēkā solās būt radošs,
darbīgs un jaunumiem bagāts –
jaunas tikšanās, tradicionālie
Grāmatu svētki, Digitālā nedēļa, Dzejas dienas u.c., īpašu uzmanību pievēršot lasīšanas veicināšanai:
Jau 12. janvārī plkst. 11.00
visus interesentus, īpaši ģimenes, aicinām piedalīties “Spēļotavas” atklāšanā bērnu literatūras nodaļā. Saviem klientiem
piedāvāsim mūsdienīgas, izglītojošas un izklaidējošas galda spēles dažādiem vecumiem; 2017.
gada labāko Eiropas galda spē-

li ģimenēm “Ice cool”, “halli-galli’, “Latvijai – 100”, “Latvijas daba” u.c. Tā būs pirmā aktivitāte
UNESCO Latvijas Nacionālās
komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas” ar vienojošo gada tēmu –
“Stāsti par mums pašiem”.
Piedaloties
nacionālajās
“Skaļās lasīšanas” sacensībās,
vēlamies sekmēt interesi par
lasīšanu un grāmatām, saliedēt bērnus kopīgām lasīšanas
aktivitātēm un veicināt lasītprieku.
24. janvārī bērnu literatūras
nodaļā notiks Madonas novada
“Skaļās lasīšanas” fināls. Aicinām izbrīvēt laiku un atnākt, lai
pārliecinātos, ka mūsdienu pusaudži lasa un dara to ļoti labi!
Pirmo reizi piedalīsimies
projektā “Grāmatu starts” –
bērnu lasīšanas veicināšanas
programmā, kas iepazīstina
pirmsskolas vecuma bērnus ar
aizraujošo grāmatu pasauli, aicina uz pirmo tikšanos ar bibliotēku un rosina lasīt visai ģimenei
kopā. Ģimenes, kurās aug 3–4
gadus veci bērni, tiek aicinātas
pieteikties dalībai projektā no
07.01. līdz 20.01. bērnu literatūras nodaļā personīgi, pa telefonu
64821926 vai rakstot ligafili@
inbox.lv, vietu skaits ierobežots.
Katrs bērns, kurš piedalī-

sies visās 4 aktivitātēs: 26. janvāris – ”Pūce – pati gudrākā?”(pūce kā gudrības simbols bērnu
literatūrā); februāris – ”Dzejolēni”– (latviešu autoru dzeja mazajiem); marts – “Pasakas, pasaciņas” – (latviešu tautas pasakas
par dzīvniekiem); aprīlis, bibliotēku nedēļa – ”Izlaidums un
projekta rezultātu apkopošana”, noslēgumā saņems “Grāmatu starta” komplektu: mugursomu, lasāmgrāmatiņu un
rotaļlietu – projekta simbolu pūčulēnu, kā arī brošūru vecākiem
par kopā lasīšanu un bērnu lasītprieka veicināšanu.
Līdz 2019. gada 31. janvārim
vēl var paspēt izlasīt un novērtēt 2018. gada “Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas” grāmatas, tikai jāatnāk uz bibliotēku!
Piedāvājam iepazīt CEMEX
iespēju fonda atbalstītā projekta “3D – radi Latvijai” 3D pildspalvu sniegtās iespējas (nodarbības jāpiesaka pa telefonu
64821926).
Lai arī turpmāk neapsīkst lasīšanas prieks, vēlme izzināt un
saturīgi pavadīt brīvo laiku! Laipni gaidīsim bibliotēkā ikvienu.
Madonas novada bibliotēkas
kolektīva vārdā – direktore
IMELDA SAULĪTE

Kokle – dvēseles instruments
To, ka kokle patiešām ir
dvēseles instruments, Ošu
pes pagasta jaunieši atklāja
tad, kad paši devās uz Gaigalavu pie meistara G. Igauņa, lai pagatavotu šo seno
vidzemnieku instrumentu.
Kad lielais darbs pie slīpēšanas, līmēšanas, krāsošanas, lakošanas, stīgu vilkšanas, skaņošanas bija veikts,
čaklās rokas iemēģināja arī
kokles spēli. Šāda unikāla
iespēja mums bija pateicoties Latvijas Valsts mežu un
Valsts Kultūrkapitāla fonda
finansiālam atbalstam, kā
arī Vidzemes plānošanas reģionam, ka mēs spējām realizēt projektu „Kokļu izgatavošanas meistardarbnīca

un ievadstundas kokles spēlē
Ošupes pagasta jauniešiem”.
Esam gandarīti, ka kokles

jau ir pie mums un varam priecēt gan paši sevi, gan apkārtējos.
Zinām, ka vēl lieliskākam skanē-

jumam mums vēl jāpatrenējas,
bet tas ir ļoti labi, jo ir, kur tiekties. Pavisam pie mums mājvietu atradušas četras kokles.
Tā kā multifunkcionālo centru
„13 km” apmeklē vairāk interesentu, kokļu visiem nepietiek, tad nu, lai visi tiktu paspēlēt koklīti, paiet laiks.
Par godu Latvijas simtgadei uzstājāmies arī Ošupes
pagasta tautas namā 16. novembra koncertā.
Jaunieši nu ir pieredzes
bagātāki pēc šī projekta realizācijas. Mūs šīs meistarklases pie G.Igauņa vienoja,
mēs atkal cits citu iepazinām
caur citu prizmu. Izpratām,

cik liels spēks ir kopā darbošanās. Priecājamies arī, ka
mums bija tik jauks meistars, kas par mūsu nemācēšanu vai nesaprašanu vien atjokoja un iedrošināja tālākam
darbam. Paldies arī Ošupes
pagasta pārvaldei par atvēlēto transportu, lai mēs varētu
aizbraukt uz Gaigalavu.
Vai tu esi mēģinājis no
kokles izdabūt dvēseliskās
skaņas? Ja nē, „13 km” to var
izdarīt!
Informāciju sagatavoja
DACE KALNIŅA,
projekta koordinatore
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Noslēdzies ideju konkurss “Madonas pilsētas
vides objektu dizaina izstrāde”
Madonas novada pašvaldība
2018. gada 1. oktobrī
izsludināja ideju konkursu,
kura mērķis bija rast idejiski
labākos risinājumus vides
objektu izveidei Madonas
pilsētas publiskajā ārtelpā,
iekļaujot to apkārtējā vides
kontekstā, kā arī veicināt
Madonas pilsētas vizuālo
identitāti un atpazīstamību,
motivēt ikvienu izstrādāt
oriģinālas idejas, lai vēlāk tās
īstenotu pilsētvidē.
Konkursā
tika
aicināta piedalīties jebkura fiziska
vai juridiska persona, iesniedzot neierobežota skaita ideju
priekšlikumus. Lai pretendentiem būtu vieglāk piesaistīt savu idejas ieceri konkrētai vietai
pilsētā, pašvaldība piedāvāja
vairākas potenciālās vides objektu atrašanās vietas – Mīlestības graviņa, laukums pie Madonas bibliotēkas, Madonas
estrādes teritorija, bērnu rotaļu laukums Upes skvērā, slimnīcas teritorija (dzemdību nodaļas tuvumā, tematiski radot
objektu, pie kura nofotografēties ar jaundzimušo bērniņu),
Smeceres sila sporta un atpūtas bāze. Pretendentiem tika
dota iespēja meklēt dizaina risinājums Madonas zīmei, kā
arī izvēlēties jebkuru vietu pilsētvidē, kas uzrunā vides objekta izstrādes autoru.
Konkurss noslēdzās 30. novembrī, un kopskaitā tika saņemti 50 ideju priekšlikumi no
30 autoriem. Dalībnieku vidū
bija gan atpazīstami tēlnieki
kā Olga Šilova, Gļebs Panteļejevs kopdarbā ar arhitektu Jāni
Liepiņu no Madonas, tēlnieks
Norberts Kudiņš, Ivars Drulle, Juris Švalbe, gan arī skolēni no Rīgas Dizaina un mākslas
vidusskolas, Rēzeknes Mākslas
un dizaina vidusskolas, Ogres
tehnikuma audzēkņi, dizaineri,
un citi mākslas entuziasti. Sa-

Norberts Kudiņš – “NLO 1-klasiskais”. Līgas Rozentāles un Jāņa Liepiņa piedāvātais vides objekts “Uz mērķi”.

Matīss Daudziņš – “Uzkavēties”.
vus darbus prezentēt klātienē
30. novembrī Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā bija ieradušies 15 dalībnieki.
Iesniegtos ideju priekšlikumus,
pēc izstrādātiem vērtēšanu kritērijiem, izvērtēja konkursa komisija 7 cilvēku sastāvā: Valda Kļaviņa – Madonas novada
pašvaldības domes deputāte, izglītības un jaunatnes lietu komitejas priekšsēdētāja, Silvija
Šīre – Madonas būvvaldes arhitekte, Agnese Silupa – Madonas novada pašvaldības ainavu
arhitekte, Margrieta Griestiņa
– māksliniece, Ieva Putniņa –
māksliniece, Einārs Dumpis –
podnieks un Pauls Pudžs – tēlnieks.
Pēc žūrijas vērtējuma 1. vie-

Ivars Drulle – „Aproce”.
ta tiek piešķirta tēlniekam Iva
ram Drullem ar darbu „Aproce”. 2. vieta – skolniekam no
Rīgas Dizaina un Mākslas vidusskolas Matīsam Daudziņam ar darbu „Uzkavēties” un
3. vieta – tēlniekam, pasniedzējam no Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolas Norbertam
Kudiņam ar darbu „NLO 1-klasiskais”.
Ivars Drulle savā darbā centies atklāt Madonas novada arheoloģiskā materiāla unikalitāti, piedāvājot veidot aproci
Mīlestības graviņā, kas ir palielināta atrastā arheoloģiskā lietas kopija. Vides objekts,
pēc mākslinieka domām, parādītu Madonas novada bagātību, simbolizētu mūsu kultū-

ras saknes, identitāti un būtu
izcils objekts, pie kura nofotografēties.
Matīss Daudziņš ir veidojis ideju par kāpnēm, kas riņķa
veidā ved uz augšu un uz leju,
augstākajā punktā veidojot tiltu. Objekts būtu papildināts ar
ūdenskritumu abās kāpņu pusēs. Ūdens tiktu pievadīts caur
kāpņu centra asi un tas tiktu
novadīts turpat zemē.
Norberts Kudiņš piedāvā
ļoti savdabīgu un interesantu
ideju par gaismas objektu pie
Madonas bibliotēkas – NLO lidojošo šķīvīti, kas balstās uz
metāla konstrukcijām un gaismas staru ietekmē rada sajūtu,
ka tas levitē.
Uzteicama idejas iecere,

kas šoreiz ierindojās 4. vietā
ir dizaineres Līgas Rozentāles
Smeceres sila logotips un Jāņa
Liepiņa pielāgojums vides objektam “Uz mērķi”. Vides objekta mērķis ir nostiprināt
sporta un atpūtas bāzes „Smeceres Sils” tēlu un atpazīstamību. Telpiskā versija veidota
kā taisnstūra piramīda, saglabājot čiekura formas atveidu,
un papildinot objekta dinamiku, tieksmi: ātrāk, augstāk,
spēcīgāk – “CITIUS, ALTIUS,
FORTIUS”.
Konkursa godalgoto vietu
ieguvējiem tiek piešķirtas arī
naudas balvas: 1. vieta – 600
eiro; 2. vieta – 400 eiro; 3. vieta – 300 eiro.
Starp iesniegtajiem darbiem ir daudz labu ideju, kuras
pilnveidojot un attīstot, tiktu
radīti oriģināli vides objekti.
Pašvaldība patur iespēju sazināties ar pārējiem ideju autoriem, ja nākotnē radīsies šāda
nepieciešamība.
Ikviens interesents iesniegtās ideju ieceres var aplūkot
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejā.
Informāciju sagatavoja
AGNESE SILUPA,
ainavu arhitekte

Multifunkcionālajā centrā „13 km” īstenots projekts “Darbs māca darītāju”
No šī gada
1. oktobra, Degumnieku multifunkcionālajā centrā „13 km” tiek
īstenots „CEMEX Iespēju fonda” atbalstītais Ošupes pagasta pārvaldes projekts
„Darbs māca darītāju”. Projekta ietvaros tika iegādāta virtuves iekārta, izlietne tvaika nosūcējs, ūdens maisītājs, ūdens
sildītājs, gāzes plīts, šujmašīna, gludeklis
un gludināmais dēlis. Pēc iekārtu iegādes centrā jaunieši kopā ar mani rosījās
jaunajā virtuvē un gatavoja dažādus ēdienus. Esam pagatavojuši dažādus maizīšu
veidus, vārījuši ievārījumu, cepuši olas un
pat vārījuši tās bez čaumalas. Ir meistaroti salāti, fondī, zupas, biezzupas, pankūkas un biezputras. Jaucām piena-augļu
kokteiļus. Arī makaronu ēdieni celti godā. Priecājamies, ka ēdiena pagatavošanā
aktīvi ir gan puiši, gan meitenes. Neatņemama sastāvdaļa gatavošanai ir arī galda
klāšanai, kam izmantojam centram sazie-

dotos traukus. Lai galda noformējums būtu estētiskāks,
pašuvām arī galda salvetes.
Vēl taps arī citas tekstila lietas, kā piemēram, priekšauti
un katla paliktņi, virtuves lupatiņas. Mājsaimniecībā noderīgu lietu veidošana ir ļoti
interesanta un noderīga nodarbe. Piemēram, centra dekorēšanai
Ziemassvētkiem
paši esam jau pašuvuši krāsainas zeķītes un pašlaik top darināti auduma maisiņi, ko „13
km” dāvinās citiem Ziemassvētku laikā. Būt noderīgam
un vajadzīgam ir tik skaisti
un ar katru realizētu projektu vai ieviestu jaunumu mūsu centriņā mēs tādi arī jūtamies. Pavisam noteikti zinām,
ka dažādas gatavošanas meistarklases šajā vietā notiks arī

turpmāk. Jaunajā gadā plānojam aicināt meistarīti, kas
palīdzētu mums atklāt tortes
„Napoleons” noslēpumu. Neapšaubāmi, virtuve mums ir
arī ļoti noderīga ikdienas vajadzībām, kaut vai, lai pagatavotu tēju, pirms kopīgām
sarunām, nākotnes plānu kalšanas, vai galda spēles spēlēšanas. Paldies Ošupes pagasta
pārvaldei par līdzfinansēšanu
un citu saimniecisku darbu izlīdzēšanu.
Kopējais projekta finansējums no „CEMEX Iespēju
fonda” ir 767,34 eiro. Līdzfinansējums – 91 eiro un brīvprātīgais darbs no projekta ieviesēja puses.
Ošupes pagasta pārvaldes
vārdā – DACE KALNIŅA

Aktuāli
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Madonas novads noliek Jauniešu galvaspilsētas pilnvaras
Madonas novads kā Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta savus
pienākumus turpinās pildīt
līdz gada beigām. Aizvadītajā
piektdienā 7. decembrī,
Madonas kultūras namā, svinīgā
atmosfērā norisinājās pēdējais
no šī gada ietvaros plānotajiem
pasākumiem. Tika sumināti
konkursa “Labākais darbā ar
jaunatni 2018” nominanti un
laureāti.
Konkursu reizi divos gados
rīko Izglītības un zinātnes ministrija, ar mērķi popularizēt
darbu ar jaunatni un tā nozīmi
jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, tādējādi veicinot
jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanos, kā arī rosinot pašvaldības un jaunatnes organizācijas izvērtēt īstenotās aktivitātes
jaunatnes jomā. Tāpat paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu prestižu.
Konkursā piedalījās Latvijas
pašvaldības un darbā ar jaunatni iesaistītas personas, jauniešu
centri, jaunatnes organizācijas
un biedrības. Pasākums Madonā bija iespēja pateikties viņiem
par ieguldījumu jauniešu līdzdalības veicināšanā un dzīves
kvalitātes uzlabošanā.

Aktīvākie Latvijas jaunieši un darbā ar jaunatni iesaistītie.
Kopā tika saņemti 46 pieteikumi deviņās nominācijās.
Kuplākais nominantu skaits bija nominācijās „Aktīvākais jaunatnes darbinieks” un „Darbīgākais jauniešu centrs”.
Svinīgais pasākums Madonā zīmīgs ne tikai ar konkursa uzvarētāju sumināšanu, bet
arī ar to, ka Madonas novads
kā Jauniešu galvaspilsēta 2018
nodeva savas pilnvaras Ikšķiles
un Olaines novadu apvienībai,
kuri šo titulu nesīs 2019. gadā.

Jāpiebilst, ka konkurss
“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta” tiek organizēts ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi
sabiedrības ar pilsonisko apziņu audzināšanā, tajā skaitā Eiropas Savienības vērtības
un iespējas jauniešiem; stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un
pieredzes apmaiņu, turpināt
iedibinātās tradīcijas darbā
ar jaunatni; paaugstināt dar-

bā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju,
kas organizē darbu ar jaunatni prestižu un veicināt jauniešu
līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.
Madonas novads godam savu pienākumu pildījis. Noorganizēti vairāki jauniešiem un
jaunatnes darba veicējiem nozīmīgi pasākumi. Aizvadīts pirmais Latvijas jauniešu domju
salidojums „Saskrienamies!”.
Pulcēts prāvs dalībnieku skaits

Strukturētā dialoga konferencē.
Gūtas vērtīgas atziņas jaunatnes darbā iesaistīto pieredzes
apmaiņas seminārā. Arī Jauniešu festivāls „Paspēt 12 stundās”
sniedzis iedvesmas dzirksti ne
vienam vien tā apmeklētājam.
Šo uzskaitījumu var turpināt
vēl un vēl. Šogad mūsu novadā
viesojušies jaunieši un jaunatnes darbinieki ne tikai no Latvijas malu malām. Auglīgi veidojusies sadarbība arī ar latviešu
diasporas pārstāvjiem.
To visu būtu grūti paveikt
bez pašvaldības atbalsta un jaunatnes darba aktīvistu rosības.
Īpaša lomā aizvadītā gada norisēs arī Madonas novada jauniešu domei un citiem aktīvajiem
jauniešiem, kas dalījās savās
jauneklīgajās idejās un iesaistījās pasākumu organizēšanā.
Lai arī godpilnais tituls nodots citiem, nākamais gads solās būt ne mazāk aizraujošs un
aktivitātēm bagāts, jo darbs ar
jauniešiem Madonas novadā
nebeidzas. Tas attīstās un pilnveidojas.
Informāciju sagatavoja
INDRA VEIPA,
MNMJIC „KUBS” jaunatnes
darbiniece

Ziemassvētku un Jaunā gada sagaidīšanas pasākumi
ARONAS PAGASTĀ
14. decembrī 15.00 Kusas centrā
Kopā ar Piparkūku Sirsniņu un Rūķi
Brīnumu iedegsim Lielo svētku egli.
26. decembrī 16.00
Lauteres kultūras namā
Ziemassvētku koncerts.
Dziedās un muzicēs Aivars un
Ieva Lapšāni. Ieeja bez maksas.
30.decembrī 22.00
Lauteres kultūras namā
Vecā gada balle kopā ar grupu
“Vidroks”. Ieejas maksa – 4.00 EUR.
Galdiņus iespējams rezervēt.
Tālrunis informācijai. 26531050.
4. janvārī 13.00
Lauteres kultūras namā
Tikties pie Jaungada eglītes aicināta
Aronas pagasta vecākā paaudze.
Līdzi ņemt vēlējumu un mazu
“groziņu”.

BARKAVAS PAGASTĀ
25. decembrī 19.00
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts
“Ticot, mīlot un gaidot”.
Piedalās kultūras nama pašdarbnieku
kolektīvi. Pēc koncerta – balle.
Spēlē Artūrs Grandāns.
Ieeja bez maksas.
28. decembrī 16.00
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte bērniem, kuri
neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi. Leļļu teātra izrāde.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
16. decembrī 18.00 Bērzaunes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Cēsu pils kora koncerts

“Ticot, cerot un gaidot...”
Ieeja bez maksas.
23. decembrī 18.00 Bērzaunes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā
Ineta Rudzīte Ziemassvētku
koncertprogrammā “Lai nepietrūkst
gaismas”. Biļetes cena – 5.00 EUR
(norises dienā), iepriekšpārdošanā –
4.00 EUR. Biļetes Bērzaunes pagasta
pārvaldes kasē, “Biļešu paradīze” un
kinoteātra “Vidzeme” kasēs, www.
bilesuparadize.lv.

DZELZAVAS PAGASTĀ
14. decembrī 14.00
Dzelzavas kultūras namā
J.Norviļa Madonas mūzikas skolas
jauniešu pūtēju orķestra „VIVO”
Ziemassvētku ieskaņas koncerts.
Ieeja bez maksas.
20. decembrī 16.00
Dzelzavas kultūras namā
Dzelzavas pamatskolas eglītes
sarīkojums.
21. decembrī 16.30
Dzelzavas kultūras namā
Pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķis” eglītes sarīkojums bērniem,
kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi.
22.decembrī 15.00
Dzelzavas kultūras namā
Cēsu zvanu ansambļa Ziemassvētku
koncerts „Iezvanot Ziemassvētkus”.
29. decembrī 13.00
Dzelzavas kultūras namā
Eglītes sarīkojums
Dzelzavas pagasta senioriem.
Koncertēs Andris Eriņš un
grupa „Dricānu Dominante”.
Pēc koncerta saviesīgā daļa pie
galdiņiem. Kursēs autobuss.

1. janvārī 01.00
Dzelzavas kultūras namā
Jaungada nakts balle kopā ar grupu
“Brālīši”. Ieejas maksa – 4.00 EUR.

un Inese Litauniks.
Ieejas maksa – 2.00 EUR.

KALSNAVAS PAGASTĀ

15. decembrī 12.00
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku tirdziņš.

14. decembrī 19.00
Kalsnavas kultūras namā
Egles iedegšanas pasākums.
Ar koncertu priecēs Aronas pagasta
muzikālā apvienība “Ķekars”.
20. decembrī 11.00
Kalsnavas kultūras namā
Eglīte bērniem, kas neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.
25. decembrī 22.00 Kalsnavas
pagasta pārvaldes 2. stāva zālē
Ziemassvētku balle kopā ar grupu
“Ir variants”.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.
26.decembrī 13.00
Kalsnavas kultūras namā
Dailes teātra aktiera Jāņa Paukštello
un komponistes, dziedātājas
Lailas Ilzes Purmalietes Ziemassvētku
koncertizrāde “Laimes formula”.
Ieejas maksa – 4.00 EUR.
28. decembrī 15.00
Kalsnavas kultūras namā
Eglīte Kalsnavas pagasta vecākajai
paaudzei. Muzicē kapela “Kokneses
zēni”. Ierašanās ar groziņiem.
31. decembrī 24.00 uz lielā
krustojuma pie vecās skoliņas
Jaunā 2019. gada salūts.

LAZDONAS PAGASTĀ
1. janvārī 00.30
Lazdonas pagasta pārvaldes zālē
Jaungada nakts balle.
Ar jums kopā būs Sergejs Bogdanovs

LIEZĒRES PAGASTĀ

19. decembrī 12.00
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagasta
senioriem. Par pozitīvu noskaņu
gādās A.Grandāns.
Līdzi ņemt “groziņu”.
21. decembrī 19.00
Liezēres kultūras namā
Romantiska komēdija
“Jaungada taksometrs”.
Ieejas maksa – 2.00 EUR.
22.decembrī 11.00
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem.
29. decembrī 22.00
Liezēres kultūras namā
Vecā gada balle. Spēlē grupa
“Brīvdiena”. Iespējams rezervēt
galdiņu (tālr. 26623172).
Ieejas maksa – 4.00 EUR.

Ziemassvētku pasākums bērniem.
Mētrienas tautas nama
amatierteātris „MaskaRāde”.
Īpaši gaidīti Ļaudonas pagastā
deklarētie bērni, kuri neapmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi.
Ieeja bez maksas.
25. decembrī 15.00
Ļaudonas kultūras namā
Koncerts „Ziemassvētki?
Ziemassvētki!”.
Ieeja bez maksas.
27. decembrī 18.00
Ļaudonas kultūras namā
Animācijas filma „Saule brauca
debesīs”. Ieejas maksa – 1.00 EUR.
28. decembrī 11.00
Ļaudonas kultūras namā
Pasākums senioru paaudzei.
Viesosies Vietalvas amatierteātris.
Lūgums līdzi sagatavot nelielu
cienastu. Informācijai – 26590186.
29. decembrī 19.00
Ļaudonas kultūras namā
Romantiska komēdija
“Jaungada taksometrs”.
Ieejas maksa – 1.00 EUR.

ĻAUDONAS PAGASTĀ

1. janvārī 01.00
Ļaudonas kultūras namā
Jaungada Disko balle un “Zelta
karaoke”. Ieeja bez maksas.

14. decembrī 17.00
pie Ļaudonas kultūras nama
Pagasta egles iedegšana. Radošās
darbnīcas, silta tēja un piparkūkas.

4. janvārī 18.00
Ļaudonas kultūras namā
Animācijas filma „Princese un pūķis”.
Ieejas maksa – 1.00 EUR.

21. decembrī 16.00
Ļaudonas kultūras namā
Animācijas filma „Īgņas valstība”.
Ieejas maksa – 1.00 EUR.

11. janvārī 19.00
Ļaudonas kultūras namā
Spēlfilma „Homo Novus”.
Ieejas maksa – 2.00 EUR.

22. decembrī 13.00
Ļaudonas kultūras namā
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MADONAS
PILSĒTĀ
15. decembrī 15.00 Madonas
pilsētas kultūras namā
Bērnu kolektīvu
Svētku koncerts.
Ieeja bez maksas.
16. decembrī 15.00
Madonas pilsētas
kultūras namā
Kultūras nama sarūpētais
ar Madonas novada
pašvaldības atbalstu koncerts
“Ziemassvētku karavāna”.
Programmu sniedz
instrumentālais ansamblis
“L’ Chaim”.
Ieeja bez maksas.
23. decembrī 19.00
Madonas pilsētas
kultūras namā
Koncerts “Ziemassvētku
ceļojums mūzikā”.
Piedalās Aija Vītoliņa, Dainis
Skutelis, Andris Ābelīte.
Biļešu cena: 7.00, 10.00,
12.00, 15.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana.
“Biļešu paradīzes” un
kinoteātra “Vidzeme” kasēs,
www.bilesuparadize.lv.
21. decembrī 11.00
Madonas pilsētas
kultūras namā
Ziemassvētku pasākums
2017. un 2018. gadā
dzimušajiem bērniem, kuri
neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
Ieeja bez maksas.
29. decembrī no 22.00
līdz 02.00 Madonas pilsētas
kultūras namā
Svētku balle kopā ar grupu
“Lauku muzikanti”.
Kinoteātra “Vidzeme” kasē
varat pieteikt galdiņus
(2.00 EUR). Darbosies
kafejnīca, līdzpaņemtos
dzērienus ienest nebūs atļauts.
Pasākuma dreskods – kungi
uzvalkos, dāmas svētku tērpā.
Informācija – 26102796.
Ieejas maksa – 5.00 EUR.
31. decembrī 15.00
Madonas pilsētas
sporta centrā
TV3 Jaungada šovs
„Prieks kopā būt”.
Grandiozu satikšanos
piedzīvos populārāko un tautā
iemīlētāko TV šovu „Dziedi ar
zvaigzni”, „Dejo ar zvaigzni”,
„Koru kari”, „Izklausies
redzēts” un „X Faktors”
spožākie dalībnieki.
Vakara vadīšana uzticēta
populārajam mūziķim
Laurim Reinikam un
šarmantajai Ivetai Feldmanei.
režisore – Dita Torstere.
Biļešu cena: 12.00, 15.00,
18.00, 20.00 EUR.
Biļešu iepriekšpārdošana.
“Biļešu paradīzes” un
kinoteātra “Vidzeme” kasēs,
www.bilesuparadize.lv
31. decembrī no 23.30
Saieta laukumā sagaidīsim
Jauno gadu kopā.
24.00 Svētku uguņošana;
pēc uguņošanas līdz 01.00
diskotēka. Ieeja bez maksas.

MĀRCIENAS
PAGASTĀ
22. decembrī 15.00
Mārcienas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums
Sauleskalna tautas nama
bērnu tautisko deju
kolektīviem un Mārcienas
pirmsskolas vecuma bērniem.
22. decembrī 19.00
Mārcienas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts
“Sniegpārsliņu virpuļos…”.
Ieeja bez maksas.
29. decembrī 16.00
Mārcienas kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pagasta
senioriem “Nāk jaunais gads
par draugu kļūt”. Koncerts,
dejas un mielošanās pie tējas
tases. Ieeja bez maksas.
1. janvārī 00.30
Mārcienas kultūras namā
Jaungada diskoballe.
Ieeja bez maksas.

MĒTRIENAS
PAGASTĀ
15. decembrī 17.00
Mētrienas tautas namā
Uzstājas duets “Mediante” ar
koncertprogrammu „Ziemas
ainavas”. Ieeja bez maksas.
22. decembrī 11.00
Mētrienas tautas namā
Mētrienas amatierteātra
„Maskarāde” izrāde
„Ziemassvētki egļu
jaunaudzē”. Ieeja bez maksas.
1. janvārī 01.00
Mētrienas tautas namā
Jaungada balle. Spēlē grupa
„Jauns un traks” un DJ
Skreech. Ģērbšanās stils –
mafija, gangsteri.
Ieeja bez maksas.

OŠUPES PAGASTĀ
13. decembrī 09.30
Degumnieku tautas namā
Klaunu šovs “OKI-DOKI”.
Ieejas maksa –1.50 EUR.
15. decembrī 19.00
Degumnieku tautas namā
Dāmu deju grupas “Orhidejas”
10 gadu jubilejas pasākums
“Man dzīvē šai laimējies
ļoti…”. Piedalās arī vidējās
paaudzes deju kolektīvs
“Degumnieki”, vokālais
ansamblis “Harmonija” un
amatierteātris “Cits modelis”.
Ieeja par ziedojumiem.
15. decembrī 22.00
Degumnieku tautas namā
Balle kopā ar grupu
“Sokrāta Brīvdienas”.
Ieejas maksa – 3.00 EUR.
22. decembrī 17.00
Degumnieku tautas namā
Koncertu Ziemassvētkos
dāvās Dainis Skutelis. Ieeja
bez maksas.
29. decembrī 13.00
Degumnieku tautas namā
Eglīte pagasta pirmsskolas
vecuma bērniem – Mētrienas
amatierteātra „Maskarāde”
izrāde. Ieeja bez maksas.

30. decembrī 22.00
Degumnieku tautas namā
Balle kopā ar grupu
„Baltie Lāči”.
Ieejas maksa – 5.00 EUR.

PRAULIENAS
PAGASTĀ
No 1. decembra līdz
15. janvārim
Praulienas bibliotēkā
Izstāde ”Cimdu raksti
Praulienā”.
22. decembrī 19.00
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku noskaņu meklēs
Saikavas amatierteātris,
deju kopa “Saikavieši” un
Praulienas pagasta jauktais
koris. Režisore – Aija Špure.
Ieeja bez maksas.
27. decembrī 13.00
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku pasākums
pensionāriem. Ieeja – labs
garastāvoklis, ērti apavi un
neliels groziņš.

29. decembrī 15.00
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku eglīte
Praulienas pagasta bērniem,
kuri neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādes.
1. janvārī 00.30
Praulienas pamatskolas zālē
Jaungada balle kopā ar
Aldi Grandānu no Varakļāniem.
Ieejas maksa – 4.00 EUR.

SARKAŅU
PAGASTĀ
13. decembrī 19.00
Biksēres centrā
Svētku egles iedegšana.
15. decembrī 19.00
tautas namā “Kalnagravās”
Svētku egles iedegšana un
amatiermākslas kolektīvu
koncerts “Mūsmājām 30”.
Ieeja bez maksas.
16. decembrī 15.00
tautas namā “Kalnagravās”
Ziemassvētku pasākums
pirmsskolas vecuma bērniem,
kas neapmeklē pirmsskolas
izglītības iestādi.

Tālrunis informācijai.
26414793.
28. decembrī 16.00
tautas namā “Kalnagravās”
Gadumijas pasākums
pensionāriem.
Spēlēs grupa “Zeļļi”.
Pieteikties līdz 21. decembrim.
Tālrunis informācijai –
26414793.
29. decembrī 22.00
tautas namā “Kalnagravās”
Vecgada balle.
Spēlēs grupa “Māgas”.
Ieejas maksa – 5.00 EUR,
decembra jubilāriem –
bez maksas.

VESTIENAS
PAGASTĀ
11. decembrī 10.00
Vestienas tautas namā
Klaunu šovs “Oki-Doki”.
Ieejas maksa – 1.50 EUR.
12. decembrī 15.00
Vestienas tautas namā

Ziemassvētku pasākums
senioriem un cilvēkiem ar
īpašam vajadzībām.
Par noskaņu rūpēsies Zane
Koklētāja. Ieeja – groziņš.
13. decembrī 16.00
pie Vestienas “Pagastmājas”
Ziemassvētku eglītes
iedegšanas svētki.
Dalība bez maksas.
13. decembrī 19.00
Vestienas tautas namā
Jaungulbenes amatierteātra
“Kuriozs” izrāde
“Kristāla kurpīte”.
Ieejas maksa – 2.00 EUR,
skolēniem – 1.00 EUR.
31. decembrī 20.00
Vestienas tautas namā
Vestienas amatierteātra
“Aušas” humora šovs
“Kā katru gadu…”.
Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja
INGA ARĀJA,
Kultūras nodaļas vadītāja
p.i.
Vairāk informācijas par šiem
un citiem pasākumiem –
www.madona.lv

