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MadonaS NOVADS –
Jauniešu galvaspilsēta

PROGRAMMA
12.00

MNMJIC “KUBS”
Madona, Raiņa iela 12
Reģistrācija.

12.30–13.00

Madona, Saieta laukums
Ierašanās.

3. lpp

13.00–13.30

Uzņēmumi,
organizācijas un
privātpersonas aicināti
dāvināt skolām
grāmatas, palīdzot
atdzimt skolām un
skolēnu interesei par
grāmatām.

Madona, Saieta laukums
Oficiālā
Jauniešu galvaspilsētas – 2018
atklāšana.
Karoga pacelšana.

13.30–14.30

Madonas vidusskola
Pusdienas.

14.30–15.00

6. lpp
Madonas novada
bibliotēkai –
95. Arvien jauni
periodiskie izdevumi,
plašas datubāzes,
izstādes, spēles un
dažādi tematiskie
pasākumi.
10. lpp
Galvenās darbības
prioritātes,
realizējamo un
uzsākto projektu
apskats kultūras
jomā.

8. lpp
Jo vairāk svinam
savu dzīvi, jo vairāk
atrodas tajā, ko
svinēt! 18. 01.18. –
oficiālā mūsu
valsts simtgades
atklāšana. Uzcepsim
svētku kliņģeri,
dalīsimies svētku,
labestības un darīšanas
priekā ar savējiem
ģimenē, draugu lokā
vai kaimiņiem!

8. lpp

Jauniešu
galvaspilsētas – 2018
atklāšanas ceremonija
un Latvijas Jauniešu
domju salidojums
“Saskrienamies?!...”
Madonā
2018. gada 19. janvārī

Došanās uz Smeceres kroga
Mūzikas klubu.

15.00–18.00
Saņemot “Latvijas Jauniešu galvaspilsētas 2018” titulu Liepājā Vislatvijas jauniešu festivāla ietvaros
2017. gada 12. augustā.
Klāt 2018. gads, kad godpilno
Latvijas Jauniešu galvaspilsētas
pienākumu sāk pildīt Madonas
novads, visa gada garumā kļūstot
par epicentru svarīgākajām Latvijas
jaunatnes politikas aktivitātēm un
jauniešu pasākumiem.
Šis gads zīmīgs ne tikai ar valsts
simtgadi, bet arī ar citām vērā ņemamām gadskārtām. Savu desmito pastāvēšanas gadadienu janvārī
atzīmē Madonas novada jauniešu
dome (MNJD). Atzīmējot šo notikumu, 19. janvārī uz salidojumu
“Saskrienamies?!...” Madonā tiek
aicinātas jauniešu domes un citas
aktīvu jauniešu apvienības no visas Latvijas, lai iepazītos, veidotu sadarbību, dalītos pieredzē un
atklātu Jauniešu galvaspilsētas –
2018 pasākumu ciklu.
Šajā dienā svinīgā ceremonijā
Madonā, Saieta laukumā, piedaloties jauniešiem, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvjiem, kā
arī Madonas novada pašvaldības
vadībai, tiks pacelts Jauniešu galvaspilsētas 2018 karogs, kas pilsētas centrālajā laukumā plīvos visu
šo gadu.

Koncertzālē “Lielais dzintars”
2017. gada 1. decembrī, kur
ar devīzi “Dzīve kā košums”,
norisinājās “Liepāja – Latvijas
Jauniešu galvaspilsēta 2017”
noslēguma pasākums. Krāsainā
un sirsnīgā pasākuma ietvaros,
liepājnieki Madonas novada
pārstāvjiem nodeva ceļojošo balvu
“Pūznis”, tādā veidā nododot
Latvijas jauniešu galvaspilsētas
stafeti. Apbalvojuma dizainā
izmantotais simbols ir ažūrā
sfēra, kas simbolizē pūzni – vietu,
kur notiek nerimstoša, radoša
darbība un sfēra, kā forma, kas
simbolizē harmoniju katram sevī
un veicamajos procesos. Madonas
novads sīvā konkurencē ar Rīgu un
Daugavpili nopelnījis godu Latvijas
simtās dzimšanas dienas gadā būt
Jauniešu galvaspilsēta.
Dienas aktīvākā daļa norisināsies Smeceres kroga Mūzikas
klubā. Tur paredzētas jauniešu
aktivitātes draudzīgā burziņa atmosfērā. Organizatori parūpējušies par saturīgām nodarbībām
grupās jaunu ideju radīšanai un
turpmākās sadarbības veicināša-

nai. Prāta un kustību atraisīšanai lieti noderēs teātra improvizācijas nodarbības profesionāļu
vadībā. Daudz aizraujoša jaunieši varēs uzzināt sarunu šovā „Saskrienamies – parunājam!”, kura viesi būs sabiedrībā pazīstami,
jauniešu idejas atbalstoši cilvēki.
Bez uzmanības netiks atstāti arī
jaunatnes darbinieki. Viņi rosīsies atsevišķās grupās, kā arī varēs iesaistīties jauniešu aktivitātēs. Protams, kā jau svētkos, būs
arī svētku torte un atrakcijām bagāta balle!
Jauniešu domes savā starpā
sadarbojas un regulāri veido kopīgus pasākumus, tomēr šāda mēroga tikšanās notiks pirmo reizi. Tas
būs labs Jauniešu galvaspilsētas
2018 un, iespējams, jaunas tradīcijas sākums.
Konkurss “Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta” tiek rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam finansējuma
ietvaros.
Indra Veipa,
Madonas BJC
jaunatnes darbiniece

“Smeceres krogs”
Mūzikas klubs
Darbs grupās – jauniešu
un jaunatnes darbinieku
iepazīšanās, diskusijas, domu
apmaiņa, saliedēšanās, ideju
ģenerēšana.
Radošas aktivitātes.

18.00–19.00

“Smeceres krogs”
Mūzikas klubs
Kafijas pauze, neformālas
sarunas.

19.00–21.00

“Smeceres krogs”
Mūzikas klubs
Sarunu šovs “Saskrienamies –
parunājam!”
Jauniešu domju vizītkartes.

21.00–00.00

“Smeceres krogs”
Mūzikas klubs
Balle kopā ar jauniešu grupu
“Pieci”. Saliedējošas un
izklaidējošas aktivitātes.
Konkurss “Latvijas Jauniešu
galvaspilsēta” tiek rīkots
Izglītības un zinātnes
ministrijas Jaunatnes
politikas valsts programmas
2018. gadam finansējuma
ietvaros.
Gatis Teilis,
Pasākuma koordinators,
t. 29126112
galvaspilseta2018@gmail.com
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Madonas novada pašvaldības domes
19. decembra sēdes lēmumu pārskats
Par grozījumiem
domes lēmumos
Nolemj izdarīt Madonas novada pašvaldības domes
2017. gada 16. maija domes lēmumā Nr. 228 (protokols Nr. 11,
9. p.) “Par aizņēmuma ņemšanu
tehnisko projektu dokumentācijas izstrādei plānotajam ERAF
projektam “Vispārējās izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana
Madonas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta
mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” ietvaros” šādus grozījumus:
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Noteikt aizņēmuma izņemšanu un apgūšanu vidējā termiņā – 2017. gadā 9 583,20 eiro

apmērā un 2018. gadā 86 995,80
eiro apmērā.
Nolemj izdarīt Madonas novada pašvaldības 2017. gada
27. jūlija sēdes lēmumā Nr. 349
(protokols Nr. 17, 15. p.) “Par aizņēmuma ņemšanu sociālās mājas
Madonā Parka ielā 6 energoefektivitātes paaugstināšanai” šādus
grozījumus:
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Noteikt aizņēmuma izņemšanu un apgūšanu vidējā termiņā – 2017. gadā 77 840,56 eiro
apmērā un 2018. gadā 39 624,44
eiro apmērā.
Nolemj izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 31.08.2017.
lēmumā Nr. 463 (protokols Nr.
20, 40. p.) “Par aizņēmuma ņemšanu bērnu rotaļu laukumu iekārtu piegādei un uzstādīšanai

Madonas novada izglītības iestādēs” šādus grozījumus:
Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: “2. Noteikt aizņēmuma izņemšanu un apgūšanu vidējā termiņā – 2017. gadā 155 568,23 eiro
apmērā un 2018. gadā 84 407,44
eiro apmērā.
Papildināt 3. punkta ievaddaļu aiz vārdiem “2017. gada” ar
vārdiem “un 2018. gada”.

Madonas novada
pašvaldības domes
Par nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) un
zemes nomas maksas
neaprēķināšanu
Nolemj nodot biedrībai „Kontaktligzda”, reģ. Nr. 40008263222,

bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu 0,2925 ha platībā no pašvaldības īpašuma „Degumnieku pamatskola”, Ošupes pagasts,
Madonas novads, kadastra Nr.
70820130299 no 01.01.2018.

Par ēdināšanas izdevumu
segšanu
Nolemj segt ēdināšanas izdevumus no pašvaldības budžeta līdzekļiem 1,14 eiro apmērā
vienam audzēknim dienā pēc faktiskā apmeklējuma Madonas novada teritorijā deklarētajiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas
Barkavas struktūrvienības no
valsts budžeta finansēto profesionālās vidējās izglītības grupu audzēkņiem.

Par atbrīvošanu no telpu
nomas maksas
Nolemj samazināt telpu nomas maksu 50% apmērā sporta
deju klubam “Rondo” par nodarbībām izīrēto Madonas pilsētas
vidusskolas telpu, Skolas ielā 10.

Par būvniecības
izmaksām
Apstiprina kopējās būvniecības izmaksas LEADER projektam “Jauniešu centra izveide Sarkaņu pagastā”, ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2203-000009
35, 522,70 eiro apmērā, t.sk. būvdarbiem 34 622,70 eiro (t.sk.
PVN 21%) un būvuzraudzībai
900 eiro.

Madonas novada pašvaldības domes
28. decembra sēdes lēmumu pārskats
Barkavas pagastā
Nolemj veikt izmaiņas
“Barkavas
pagasta
pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā” (apstiprināts ar
Madonas novada pašvaldības domes 30.11.2017. lēmumu Nr. 702
(protokols Nr. 25, 69. p), izveidojot jaunu nodaļu un iekļaujot tajā jaunu amatu vienību, sākot ar
2018. gada 1. janvāri: Jaunatnes
darbinieks, profesijas kods – 2422
57, amata vienību skaits – 0,7,
amatalgas likme – 550 eiro, mēneša algas fonds – 380 eiro, amata saime – 33 (radošie darbi, IC)

Praulienas
pagastā
Nolemj uzsākt lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems,
Praulienas pagasts, Madonas novadā, kadastra Nr. 70860100219.
Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu – funkcionālos zonējumus,
aizsargjoslas un citus apgrūtinājumus, kā arī teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus,
ciktāl lokālplānojums nebūs pretrunā ar vietējās pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Par
lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
Teritorijas plānotāja Ilona Gleizde.

Par maksas atcelšanu
izglītības nodarbībām
Nolemj 2013. gada 28. novembra domes lēmumā Nr. 768
„Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs Madonas pilsētā” (prot. Nr.

26, 29. p.) veikt šādus grozījumus: atcelt maksu par Madonas
Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības nodarbībām ar 2018.
gada 1. janvāri.

Par deleģējuma līgumu
ar biedrību
“Pie Kraujas”
Nolemj slēgt deleģējuma līgumu ar biedrību “Pie Kraujas” par
Lubānas mitrāja tūrisma informācijas centra darbības nodrošināšanu, paredzot kopējo finansējumu biedrībai (ieskaitot 2014.
gadā noslēgto līgumu) deleģēto
funkciju veikšanai 26 000 eiro/gadā apmērā līdz 2020. gada 31. decembrim.

Par pašvaldības funkcijas
deleģēšanu
Nolemj deleģēt biedrībai “Bērnu un jauniešu apvienība „Rīts””
(reģ. Nr. 40008123619) Pašvaldības kompetencē esošus pārvaldes
uzdevumus, kas izriet no Jaunatnes likuma 2.1 panta otrajā daļa un 5. panta pirmajā un septītajā daļā noteiktajām funkcijām
darbam ar jaunatni, kā arī pārvaldes uzdevuma izpildei nolemj
piešķirt finansējumu 2018. gadā – 18 520 eiro apmērā.

Par finansējuma
piešķiršanu
Nolemj piešķirt finanšu līdzekļus 16 666,67 eiro apmērā 2018. gada janvāra, februāra,
marta un aprīļa mēnešos biedrības “Mēs saviem bērniem” ārstnieciskās terapijas nodrošināšanai Madonas novada bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām projekta Nr. 2013.EEZ/
PP/1/MEC/7059/052 ”Sociālo pa-

kalpojumu nodrošināšana un integrāciju veicinošas vides izveide
Madonas novadā” ietvaros proporcionāli 2017. gadam piešķirtajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu
no pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” vajadzībām:
– lietotas vieglās automašīnas
iegādei 11 858,00 eiro;
– vieglās automašīnas piekabes iegādei 1 331,00 eiro.
Nolemj piešķirt palīdzību –
līdzfinansējumu
energoefekti
vitātes
pasākumu
veikšanai
daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
Ozolu iela 10, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads 50% apmērā no energoefektivitātes pasākumu veikšanas izmaksām,
kas ir 2 140,04 eiro, līdzfinansējumu no pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem, ieskaitot
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
pārvaldnieka biedrības “Ozolu
nami”, reģ. Nr. 50008246421, norēķinu kontā.

Par aizņēmuma ņemšanu
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma ņemšanu
55 061,57 eiro apmērā Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto
procentu likmi automašīnas Citroen Jumpy Spacetourer un Renault Trafic iegādei Madonas novada Barkavas pagasta pārvaldei
un Dzelzavas internātpamatskolai, kas nepieciešamas pašvaldības funkciju izpildes nodrošināšanai.
Aizņēmumu izņemt 2018. gadā un apgūt 2018. gadā, tā atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības budžetu.

Par civilās aizsardzības komisijas apstiprināšanu
Apstiprina Madonas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisiju šādā sastāvā:
Pienākumi komisijā
Komisijas priekšsēdētājs

Vārds, uzvārds

Amats

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks
(komisijas priekšsēdētāja
prombūtnes laikā pilda komisijas
priekšsēdētāja pienākumus)

Vilnis Špats

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Tālis Salenieks

Lubānas novada domes
priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Māris Justs

Varakļānu novada domes
priekšsēdētājs

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Gundars Velcis

Komisijas priekšsēdētāja
vietnieks

Cesvaines novada domes
priekšsēdētājs

Ērgļu novada pašvaldības domes
priekšsēdētājs

Dairis Stūris

VUGD Vidzemes reģionālās
brigādes Madonas daļas inspektors,
virsleitnants

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Māris Bulders

VUGD Vidzemes reģionālās brigādes
Madonas daļas komandieris, majors

Komisijas loceklis

Iveta Pērkone

Neatliekamās medicīniskās palīdzības
dienesta Madonas brigāžu atbalsta
centra galvenā ārsta palīgs

Komisijas loceklis

Gundars Trops

Komisijas loceklis

Artis Stuburs

MNP SIA “Madonas slimnīca” valdes
priekšsēdētājs

Komisijas loceklis

Jānis Lūkins

Valsts vides dienesta Madonas
reģionālās vides pārvaldes direktora
vietnieks, Kontroles daļas vadītājs

Komisijas loceklis

Indra Tomiņa

Pārtikas un veterinārā dienesta
Austrumvidzemes pārvaldes vadītāja,
valsts vecākā veterinārā inspektore

Komisijas loceklis

Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Madonas iecirkņa
priekšnieks pulkvežleitnants

Dzintars Stradiņš A/S „Sadales tīkli” Ziemeļaustrumu
ekspluatācijas daļas Madonas
nodaļas vadītājs

Komisijas loceklis

Marija Drunka

Valsts A/S “Latvijas valsts ceļi”,
Vidzemes reģiona Madonas nodaļas
vadītāja

Komisijas loceklis

Arvīds Greidiņš

Valsts meža dienesta
Centrālvidzemes virsmežniecības
virsmežzinis

Komisijas loceklis

Uģis Jakubovskis Zemessardzes 25. kājnieku bataljona
virsleitnants

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1
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Aktuālais un svarīgais iedzīvotājiem

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanā
Lai labāk organizētu
grāmatvedības
darbu pašvaldībā,
mēs esam atraduši
veidu, kā efektīvāk
organizēt nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanu, veidojot
centralizētu sistēmu nekustamā
īpašuma nodokļa aprēķināšanai,
paziņojuma izsūtīšanai un
procesa uzraudzīšanai.
Šo procesu kopš 1. janvāra veic Madonas novada pašvaldības administrācijas finanšu nodaļa. Respektīvi, pagastu
pārvaldēs vairs netiek veikta
nodokļu aprēķināšana, parādu

piedziņa un paziņojumu izsūtīšana. Viss tiek darīts centralizēti – Madonas novada pašvaldībā.
Tas nozīmē – daudz efektīvāks
ir kļuvis tieši administrēšanas
darbs. Uz šīs reformas rēķina
esam samazinājuši 2,2 amata
vienības grāmatvedības darbinieku. Uzsveru, ka pats pakalpojums pagastu pārvaldēs iedzīvotājiem tiek saglabāts – ir
iespēja samaksāt nodokli par
nekustamo īpašumu, apskatīties, cik jāmaksā, vai uzzināt
parāda lielumu.
Reformas rezultātā, sastādot
2018. gada pašvaldības budžetu,

pagastu pārvaldēm netiek plānoti ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa, bet šo summu
pilnā apmērā tās saņem dotācijas veidā.
Grāmatvedības darba optimizēšana turpināsies arī 2018.
gadā. Plānojam pāriet uz vienotu grāmatvedības programmu
visā novadā. Tas atvieglos grāmatvedības darbu un ļaus operatīvāk iegūt un apkopot nepieciešamo informāciju par visu
novadu.
Informējam, ka nekustamā
īpašuma nodokli turpmāk jāmaksā Madonas novada paš-

valdībai, reģistrācijas numurs
90000054572, uz kādu no sekojošiem konta numuriem:
LV40 PARX 0000 2620
6000 2 Banka Citadele, SWIFT
kods PARXLV22;
LV94 HABA 0001 4020 4157
6 SWED banka, SWIFT kods
HABALV22;
LV83 UNLA 0050 0167
2574 6 SEB banka, SWIFT kods
UNLALV2X.
Nemainīga palikusi iespēja nodokli samaksāt arī pagastu
pārvaldēs vai Madonas novada
pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, 1. stāvā, 107. kabinetā.

Tuvākajos gados – darbs pie sociālo pakalpojumu dažādošanas
Madonas novada
pašvaldība
tuvākajos gados
plāno rūpīgu
darbu sociālās
jomas attīstībā, veikt
apjomīgu darbu pie sociālo
pakalpojumu dažādošanas,
lai dažādām iedzīvotāju
grupām būtu iespējams
saņemt tiem nepieciešamos
pakalpojumus.
Ņemot vērā pieprasījumu
pēc īslaicīgas aprūpes pakalpojuma nepieciešamības un
optimizējot Madonas novada
Dzelzavas pansionāta telpu
izmantošanu, pagājušajā vasarā pēc Andra Saknes, pašvaldības Sociālo un veselības
jautājumu komitejas un Sociālā dienesta iniciatīvas, tika
pieņemts lēmums par “sociālo gultu” izveidošanu Dzelzavas pansionātā. Šis pakalpojums nodrošina īslaicīgu
atrašanos aprūpē, cilvēkam
atlabstot pēc operācijas, pēc
akūtas saslimšanas, saņemot
nepieciešamo
rehabilitāciju vai uzturoties iestādē, piemēram, savu tuvinieku prombūtnes laikā. Šīs gultas guva
tūlītēju aizpildījumu.
Pašlaik tiek strādāts pie

Darba grupas tikšanās topošajā “Mātes un jaundzimušā bērna krīzes atbalsta centrā” šī gada 12. janvārī.
„Mātes un jaundzimušā bērna
krīzes atbalsta centra” izveides
Madonā, Parka ielā 6. Gandrīz
pilnībā jau ir pabeigti ēkas siltināšanas darbi, tiek domāts un
diskutēts par telpu funkcionalitāti un to labiekārtošanu. Plānojam, ka tuvākajos mēnešos
tiks uzsākta šī centra darbība.
Krīzes centra izveidē uzsvars
tiek likts uz visbūtiskāko sociālajā sfērā – vienotību sadarbībā.
Vēlamo pakalpojumu nodrošināšanai esam piesaistījuši nodibinājumu “Diakonijas centrs”,
kas varētu sniegt savu pieredzi,
organizējot un vadot dažāda mēroga projektus (bērnu un ģimenes atbalsta centrus, zupas virtuves, praktisko palīdzību uc.).
Tāpat šajā idejā piedalās katoļu draudze ar savu labo piere-

dzi, un tas viss kopumā rāda, ka
pašvaldības virziens ir pareizs
un šī krīzes centra idejas īstenošana balstotās uz zinošu, spēcīgu un ieinteresētu komandu.
Krīzes centra projekta realizēšanā aktīvi iesaistījušies arī novada iedzīvotāji Neldas Janovičas vadībā.
Madonas novada pašvaldībā tuvākajā nākotnē, pateicoties
aptuveni 700 000 eiro lielam Eiropas struktūrfondu finansējumam sociālo pakalpojumu attīstībai, plānots darboties vēl arī citos
virzienos ar pamatmērķi – sociālo
pakalpojumu dažādošana. Pamatojoties uz Latvijas un Vidzemes
plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plānu, domājam
un plānojam, kā pārveidot esošo
ārpusģimenes aprūpes un atbal-

sta centru “Ozoli”. Nepieciešams
vaidot dienas aprūpes centru bērniem invalīdiem (to apliecina biedrības “Mēs saviem bērniem” līdz
šim paveiktais), kā arī citas aktivitātes.
DI ir ilgstošs process, kura
laikā pakalpojumus institūcijās
būs jāaizstāj ar pakalpojumiem
personas dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem. Tas mums
jāpaveic, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu. Lielā mērā jāstrādā preventīvi.
Nākamajos gados paredzēts
vērienīgs atbalsts sociālajā jomā,
kas mūsu novada un arī citu tuvējo novadu iedzīvotājiem nozīmēs – daudz un dažādu sociālo
pakalpojumu pieejamību.

Par saimnieciskās darbības efektivizāciju Madonas novadā
Lai nodrošinātu
efektīvāku
pašvaldības iestāžu un
teritorijas uzturēšanas
saimniecisko darbību
Madonas pilsētā un novada
pagastos, no 2018. gada 1.
janvāra ir stājies spēkā Madonas
novada pašvaldības domes
lēmums par izmaiņām Madonas
pilsētas un pagastu pārvalžu
štatu sarakstos.
Lēmums paredz sistēmisku
pārveidi pašvaldības iestāžu (skolu, pirmsskolas izglītības iestāžu,
kultūras namu, u.c.) saimnieciskās
darbības un teritorijas uzturēšanas darbu nodrošināšanā. Šo grozījumu rezultātā pašvaldībā tiek veidota kārtība, kurā iepriekš minētās
funkcijas nodrošinās attiecīgās pa-

gasta pārvaldes vai Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas nodaļa
ar tajās koncentrētiem no iestādēm
pārņemtiem tehniskajiem darbiniekiem un tehniskajiem resursiem.
Tiek mainīts princips, kurā saimnieciskie darbinieki ir atsevišķu iestāžu darbinieki. Attiecīgo Īpašumu
uzturēšanas nodaļu darbu kontrolēs pagastu pārvalžu vadītāji vai pilsētas pārvaldnieks Madonā.
Šāda veida lēmuma mērķi
un galvenie ieguvumi ir:
1. Iestāžu vadītāji tiek atslogoti no saimnieciskās darbības veikšanas iestādē, būs iespēja veltīt
vairāk laika iestādes pamatfunkciju kvalitatīvai nodrošināšanai.
2. Īpašumu uzturēšanas nodaļā esošie darbinieki (sētnieki, remontstrādnieki, šoferi, apkopēji)

pēc vajadzības ar viena vadītāja
rīkojumu var savstarpēji aizvietot viens otru slimības, atvaļinājuma, prombūtnes laikā, ko nevar
nodrošināt, ja darbinieki ir darba
attiecībās dažādās iestādēs.
3. Koncentrējot vienā dienestā
remontstrādniekus, nevis sadalot
tos atsevišķi pa iestādēm, un aprīkojot ar atbilstošu tehnisko nodrošinājumu, var plānveidīgi kvalitatīvāk veikt remontdarbus, bojājumu
novēršanas darbus iestādes.
4. Ilgtermiņā, attīstot un pilnveidojot Īpašumu uzturēšanas
nodaļas, varēs tās nodrošināt gan
ar kvalitatīvu materiāltehnisko
bāzi, gan maksāt konkurētspējīgu atalgojumu speciālistiem, gan
veikt dažāda veida darbus ātri,
kvalitatīvi, profesionāli.

5. Īpašumu uzturēšanas nodaļu izveide un pārveide (novadā
ir pagasti, tajā skaitā arī Madonas pilsēta, kur šāda nodaļa jau
darbojas) ilgtermiņā ļaus ietaupīt novada pašvaldības budžeta
līdzekļus, kurus varēs novirzīt
dažādu citu nozīmīgu funkciju
un aktivitāšu veikšanai. 2018.
gadā šāda pārstrukturizācija novada budžetā ļaus ietaupīt nepilnus 100 tūkstošus eiro.
Janvāris ir pirmais mēnesis,
kurā jaunā sistēma visā novadā
kopumā sāk funkcionēt. Pašvaldības vadība un pārvalžu vadītāji aktīvi sekos līdzi šī modeļa
ieviešanas procesam, nepieciešamības gadījumā to uzlabojot un
pilnveidojot, lai panāktu maksimāli labu rezultātu.

Informāciju sagatavoja Agris Lungevičs, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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Dzimtsarakstu
nodaļas 2017. gada
statistika
Dzimšana
Dzimtsarakstu nodaļā
2017. gadā reģistrēti 191
jaundzimušie, t.sk. 180 Madonas
novada bērni – 100 zēns un 80
meitenes, kas ir par 51 bērniem
novadā mazāk nekā iepriekšējā
gadā.
Laulībā dzimuši 44,4%,
atzīta paternitāte 57,3%, nav
ieraksta par tēvu 5% bērnu.
Viens bērns reģistrēts kā
atradenis.
Jaunākais tēvs dzimis 1999.
gadā, vecākais – 1965. gadā.
Jaunākā māte dzimusi 1999.
gadā, vecākā – 1974. gadā.

Populārākie bērnu vārdi
Zēniem
Jānis – vecāki to dāvājuši 6
dēliem, Artūrs un Emīls –
4 dēliem.
Meitenēm
MARTA – vecāki to dāvājuši
4 meitām, Evelīna, Gabriela,
Megija un Viktorija – 3 meitām.
Neparastākie vārdi: Amets,
Dilans, Dravis, Marko, Pēters,
Robins un Semīrs – zēniem,
Domenika, Enora, Hanna,
Keitija, Kerola, Letīcija, Noemi
un Vanesa – meitenēm.
Divi vārdi doti 13 bērniem –
6 zēniem un 7 meitenēm.

Laulība
2017. gadā reģistrētas
118 laulības, (t.sk. 13 laulības
baznīcā), kas ir par 12 laulībām
mazāk nekā iepriekšējā gadā.
73,7% laulībā stājušies latvieši,
pārējās jauktas laulības.
Jaunākajam līgavainim
– 22 gadi, vecākajam – 75.
Jaunākajai līgavai – 19 gadi,
vecākajai – 77 gadi.
Lielākā gadu starpība – vīrs
24 gadus vecāks, sieva 13 gadus
vecāka.

Laulības šķiršana
2017. gadā Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļā izdarītas
70 atzīmes par laulības
šķiršanu, kas ir par 18 mazāk
nekā iepriekšējā gadā.
Ilgākā laulība bija noslēgta
1979. gadā, īsākā – 2016. gadā.

Miršana
2017. gadā Madonas
novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 397 miršanas
gadījumi t.sk. 328 mūsu
novada iedzīvotāji, kas ir par
3 mirušajiem mazāk nekā
iepriekšējā gadā.
Nāves cēlonis 58,4%
gadījumos ir sirds un asinsrites
sistēmas slimības, 19,9% –
ļaundabīgi audzēji, 7,3% –
elpošanas sistēmas slimības,
1,3% – alkohola izraisītās aknu
slimības, 1,5% autoavārijas, 2%
– tīšs paškaitējums.
Informāciju sagatavoja
Madonas novada pašvaldības
Dzimtsarakstu nodaļas
darbinieki
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Aktuāli

Madonas Novada Vēstnesis
2018. gada janvāris

Ceturtdien,
8. februārī,

Madonas novada
pašvaldības vadība
un pilsētas pārvaldnieks

aicina
iedzīvotājus
uz tikšanos

Madonas pilsētas kultūras
namā plkst. 17.30,
lai atskatītos uz 2017. gadā
paveikto, kā arī lai iezīmētu
jaunos plānus 2018. gadam.
Iespēja uzdot jautājumus,
diskutēt, kā arī izteikt
konstruktīvus ierosinājumus
un idejas Madonas pilsētas
attīstībai.
Ilze Riekstiņa

Aktuāli meža
īpašniekiem
Klāt jauns gads, jaunas
apņemšanās un rūpes.
Vai jaunais gads būs
mežsaimniecībai labvēlīgāks?
Vai mežos atkal pēc
mežizstrādes paliks risas kā
vaļējas brūces, kuras mežs
nespēs tik drīz sadziedēt? To
rādīs laiks. Bet vēl ir dažas
lietas, kas mežu īpašniekiem
palikušas no pagājušā gada.
Tie ir pārskati, kuri jāiesniedz mežniecībās līdz
1. februārim. Pārskati jāiesniedz, ja iepriekšējo 3 gadu
laikā ir izņemts ciršanas apliecinājums un ir veikta koku
ciršana. Pārskats jāiesniedz
arī, ja stādīts mežs un koptas jaunaudzes. Pārskatus
var iesniegt Madonā Skolas ielā 27 Centrālvidzemes virsmežniecības Madonas mežniecībā. Ošupes pagasta mežu
īpašnieki to varēs izdarīt arī
Ošupes pagasta pašvaldībā šā
gada 17., 24. un 31. janvārī, plkst. 15.00. Šajās dienās
Ošupes pagasta mežzine Inesīte Skrauča pieņems apmeklētājus Ošupes pagasta pašvaldības Degumnieku tautas namā.
Ja ir kādi aktuāli jautājumi,
esiet laipni gaidīti.
Ja vēlaties apstādīt izcirstās platības, tad par stādmateriālu ir jāparūpējas savlaicīgi. Lai iegādātos egļu, bērza,
priežu un citu sugu mazos kociņus, ar stādaudzētavām
ir jāslēdz līgumi. Valsts Mežu stādaudzētavas līgumus
slēdz Kalsnavā. Slēdzot līgumu Ošupes pagastā, ir nepieciešams centrālais stādmateriāls, tādēļ kokaudzētavai
jādara zināms, uz kuru vietu
tiks vesti stādi. Gribu atgādināt, ka stādus drīkst iegādāties tikai meža īpašnieks.
Iesniedzot atjaunošanas
pārskatu mākslīgi atjaunotajām platībām (stādītajām),
pārskatam jāpievieno stādu izcelsmes sertifikāts un samaksas dokuments (kopijas).
Lai šajā gadā sokas darbi,
lai meži sausāki!
Informāciju sagatavoja
Inesīte Skrauča,
Ošupes apgaitas mežzine

Samazinātais PVN – ikdienas uzturā vairāk
Latvijā audzētos augļus, ogas un dārzeņus
Cienījamie Madonas novada
iedzīvotāji!
Rit pirmais mēnesis, kopš
spēkā stājusies samazinātā 5%
PVN likme Latvijai raksturīgiem
augļiem, ogām un dārzeņiem.
Esmu gandarīts, ka Zemkopības
ministrija to izcīnīja.
Man kā Zemkopības ministrijas darba grupas par PVN samazināšanu pārtikai vadītājam
nereti uzdots jautājums – kāda jēga samazināt PVN Latvijas augļiem, ogām un dārzeņiem,
ja samazinātā nodokļa likme attieksies arī uz citās valstīs audzētajiem. Samazinātajai PVN
likmei nozīme ir liela, it īpaši
Latvijas reģionu cilvēkiem, un
tālāk es to paskaidrošu.
Pirmkārt, 5% PVN likme paaugstina Latvijas augļu, ogu un
dārzeņu audzētāju, tātad zemnieku konkurētspēju Latvijas tirgū. Tas ir ļoti svarīgi, jo ES brīvā tirgus apstākļos mums jādara
viss, lai atbalstītu Latvijas lauksaimniekus un viņu ģimenes.
Otrkārt, un tas ir vēl svarīgāk – līdz ar PVN samazināšanu
kopš 1. janvāra veikalos ir samazinājušās augļu, ogu un dārzeņu
cenas, kas noteikti dod iespēju
palielināt Latvijā audzēto augļu,
ogu un dārzeņu patēriņu, jo palie-

Ringolds Arnītis.
linās iedzīvotāju pirktspēja. Vēlos
uzsvērt, ka viens no PVN 5% likmes svaigiem augļiem, ogām un
dārzeņiem ieviešanas mērķiem
bija padarīt patērētājiem pieejamākus svaigus un reģionam raksturīgus pārtikas produktus. Nevienam nav noslēpums, ka arvien
vairāk cilvēku vēlas ēst veselīgāk
un, ja cena atļauj, savā izvēlē dod
priekšroku Latvijā audzētajai un
ražotajai pārtikai.
Treškārt, samazinātā PVN
likme augļiem, ogām un dārze-

ņiem samazinās pārtikas nelegālās tirdzniecības apjomus un
citas krāpnieciskas darbības pārtikas tirdzniecībā, samazinot negodīgo konkurenci un stiprinot
mūsu augļu, ogu un dārzeņu audzētājus.
Visbeidzot, vēlos atgādināt,
ka 2017. gada 19. oktobrī Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācija
un Latvijas Tirgotāju asociācija
ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju parakstīja sadarbības dokumentu, kurā tir-

gotāji apņēmās godīgi piemērot
samazināto PVN likmi svaigiem
augļiem, ogām un dārzeņiem
mazumtirdzniecības veikalos. Es
ceru, ka Latvijas tirgotāji, sevišķi
lielie mazumtirdzniecības tīkli,
šo vienošanos godprātīgi ievēros,
nevis, pamatojoties uz dažādiem
“objektīviem ekonomiskiem faktoriem”, cenas augļiem, ogām un
dārzeņiem pacels, lai samazinātā
PVN likmes starpība iegultu viņu peļņas maciņos.
Zemkopības ministrija sekos līdzi samazinātā PVN svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem ietekmei uz valsts budžetu,
lauksaimniecību un cenām mazumtirdzniecībā. Ja piepildīsies
optimistiskākās prognozes, mēs
turpināsim darbu pie iespējamās
PVN samazināšanas citām pārtikas produktu grupām. Strādāsim visi kopā, lai veikalu plauktos, skolās un bērnudārzos būtu
aizvien vairāk Latvijā audzētu
augļu, ogu un dārzeņu. Tikai tā
mēs varam pierādīt, ka, arī samazinot nodokļus, ieguvēji var
būt visi Latvijas iedzīvotāji.
Informāciju sagatavoja
Ringolds Arnītis,
Zemkopības ministrijas
parlamentārais sekretārs

Atvērts Degumnieku
multifunkcionālais centrs!
Rudenī, Ošupes pagasta jaunieši
sāka ceļu, lai kopā izveidotu
Degumnieku multifunkcionālo
centru.
Saņēmām pozitīvu atbildi no
“Cemex” iespēju fonda, ka mūsu
projekts “Jauniešu centrs Ošupes
pagastā” apstiprināts. No projekta iegūtais finansējums bija
800 eiro, vēl līdzfinansējums no
Ošupes pagasta pārvaldes. Kopējās projekta izmaksas – 1119 eiro.
Pagasta pārvalde un tās vadītājs
Aigars Šķēls ļoti atbalstīja mūsu
ieceri.

Jaunieši paši ķērās pie darba,
un vecās kantora telpas sāka savu atdzimšanu. Kasījām nost veco krāsu, krāsojām, tīrījām. Paši
bērni bija izgatavojuši telpas dizaina skici. Jauki, ka darbos piedalījās gan tie, kas vēl mācās Degumniekos, gan arī tie, kas nu
jau citās skolās apgūst zināšanas.
Nu telpas jau atklātas, remonta putekļi rimuši, un jaunieši apmeklē centru, kur var spēlēt dažādas galda spēles, novusu, galda
tenisu, galda hokeju. Vēl tikai nedaudz restaurēsim grīdu un va-

rēs likt lietā iegādātos vingrošanas paklājiņus un bumbas, kas
vēl gaida savu “uznācienu”. Ikviens mīļi gaidīts šajās telpās, lai
pavadītu lietderīgi savu brīvo laiku, satiktos, ģenerētu jaunas idejas. Šis ir tikai sākums, ideju attīstībai ir daudz, jāķeras tik pie
darba. Pats nosaukums – multifunkcionālais centrs jau vēsta, ka
šeit nebūs tikai jauniešu centrs,
bet darboties varēs visu vecumu
cilvēki. Darbi ir tikko sākušies,
tāpēc par nodarbībām un citām
aktualitātēm informācija būs internetā, Ošupes pagastā pie ziņo-

jumu dēļa, centra telpās.
Pašlaik darba laiks ir trešdienās no plkst. 15.00 līdz plkst.
18.00, piektdienās no plkst. 15.00
līdz plkst. 18.00 un sestdienās no
plkst. 13.00 līdz plkst. 18.00. Bet
tas nebūt nenozīmē, ka centrs citā laikā nebūs pieejams, nāciet ar
savām idejām, vienosimies! Aktuāla informācija atrodama arī
centra Facebook lapā – Degumnieku Iniciatīvu Centrs.
Informāciju sagatavoja
Dace Kalniņa

Projekti
Paziņojums par lokālplānojuma
publisko apspriešanu nekustamajam
īpašumam “Lejas Ruļļi”
Lazdonas pagastā
Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2017. gada 30. decembra lēmumu Nr.
731 (domes sēdes protokols Nr.
27, 11. p.) publiskai apspriešanai ir nodotas lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Lejas
Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām
ar kadastra apzīmējumiem
70660010028 un 70660010029,
kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā Vides pārskata pirmās redakcijas.
Publiskās
apspriešanas
laiks tiek noteikts no 2018.
gada 04. janvāra līdz 6. februārim.
Visi interesenti ar lokālplānojuma un tā Vides pārskata
pirmo redakciju var iepazīties
Madonas novada pašvaldībā
Saieta laukumā 1, 101. kab.,
Madonā, Madonas novadā un
Madonas novada pašvaldības
mājaslapā sadaļā “Pašvaldība –
Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir
sanāksme notiks 2018. gada
24. janvārī plkst. 16.00 3.
stāva zālē Saieta laukumā 1,
Madonā, Madonas novadā.
Rakstiskus priekšlikumus
un ierosinājumus par lokālplānojuma un vides pārskata pirmo redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta
laukumā 1, 101. kab., Madonā,
LV 4801 vai elektroniski pa epastu: dome@madona.lv līdz
2018. gada 2. februārim, fiziskām personām norādot vārdu,
uzvārdu, dzīves vietas adresi,
juridiskām personām norādot
reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.
Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Madonas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde,
e-pasts: ilona.gleizde@madona.
lv, tel. 25615880, adrese: Saieta
laukums 1, 204. kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.
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Paziņojums par lokālplānojuma
publisko apspriešanu nekustamajam
īpašumam Bērzu ielā 27,
Madonas pilsētā
Saskaņā ar Madonas novada
pašvaldības domes 2017. gada
30. decembra lēmumu Nr. 732
(domes sēdes protokols Nr. 27,
12. p.) publiskai apspriešanai ir
nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Bērzu ielā
27, Madonas pilsētā, Madonas
novadā, kadastra apzīmējums
70010011693, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, pirmā redakcija.
Publiskās apspriešanas laiks
tiek noteikts no 2018. gada 4.
janvāra līdz 6. februārim.
Visi interesenti ar Lokālplānojuma un tā Vides pārskata
pirmo redakciju var iepazīties
Madonas novada pašvaldībā
Saieta laukumā 1, 101. kab.,
Madonā, Madonas novadā un
Madonas novada pašvaldības
mājaslapā sadaļā “Pašvaldība –
Sabiedrības līdzdalība”.
Sabiedriskā apspriedes ir sa-

nāksme notiks 2018. gada 24.
janvārī plkst. 16.30 3. stāva
zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.
Rakstiskus
priekšlikumus
un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju iesniegt
Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101. kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa
e-pastu: dome@madona.lv līdz
2018. gada 2. februārim, fiziskām personām norādot vārdu,
uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas
un darbības vietas adresi.
Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Madonas novada
pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde,
e-pasts: ilona.gleizde@madona.
lv, tel. 25615880, adrese: Saieta
laukums 1, 204. kabinets, Madona, Madonas novads, LV 4801.

Informāciju sagatavoja Ilona Gleizde, Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Ošupes pagastā

PIRMS

ELFLA
pasākuma
“Investīcijas materiālajos aktīvos” ietvaros apakšpasākuma
“Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”
ietvaros Madonas novada pašvaldībā īstenots projekts „Pašvaldības nozīmes koplietošanas
grāvja 423523:01 pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā”,
ID Nr.16-05-A00403-000150.
Projekta mērķis ir uzlabot
infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību un
meža ražības paaugstināšanu –
uzlabojot meliorācijas sistēmas
kvalitāti.
Projektā pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas
meliorācijas sistēma ar meliorācijas kad. Nr. 423523:01 4044 m
garumā un 4 gab. caurtekas, atjaunotas 68 gab. drenāžas sis-

tēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins, kā arī
pārbūvēti posmi koplietošanas
grāvjiem ar meliorācijas kad.
Nr. 423523:08 un 423523:20
1012 m garumā un 2 gab. caurtekas, atjaunotas 17 gab. drenāžas sistēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins.
Kopējā nosusināmā platība ir
aptuveni 355 ha.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei ir 90%, koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei, paredzot videi draudzīgu
meliorācijas sistēmas elementu
ir 80% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas ir
132 881,81 eiro, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums – 111 494,11 eiro.

Informāciju sagatavoja Klinta Galeja,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste,
t. 29360277

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas
sistēmas atjaunošana Liezēres pagastā
ELFLA pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” ietvaros apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības
un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros Madonas novada pašvaldībā īstenots
projekts “Pašvaldības nozīmes
koplietošanas grāvju 41495:18
un 41495:30 atjaunošana, Madonas novada Liezēres pagastā”,
ID Nr.16-05-A00403-000352.
Projekta mērķis ir uzlabot
infrastruktūru, kas attiecas uz
lauksaimniecības attīstību un
meža ražības paaugstināšanu –

uzlabojot meliorācijas sistēmas
kvalitāti.
Projektā atjaunota pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ar meliorācijas kadastra Nr. 41495:18 un
41495:30 – veikta esošā atklātā
tipa grāvja pārtīrīšanu 1361 m
garumā. Lai samazinātu grāvju krastu un gultnes eroziju,
veikti grāvja nogāzes nostiprināšanas darbi, nojaukts bebru aizsprosts, pārbūvēta esošā
caurteku d=1,0 m, 17 m garumā, atjaunotas 18 gab. drenu iztekas un izbūvēts sedimentāci-

PĒC		

jas baseins. Kopējā nosusināmā
platība ir aptuveni 50 ha.
Paredzētais ELFLA līdzfinansējums Pašvaldības nozīmes
koplietošanas meliorācijas sistēmu pārbūvei ir 90% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Projekta kopējās izmaksas ir
26 384,57 eiro, no kurām Lauku
atbalsta dienesta finansējums –
21 679,56 eiro.
Informāciju sagatavoja
Klinta Galeja,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste
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Šā gada 24. janvārī mobilā
ārstu brigāde Madonā, Parka
ielā 4 piedāvās bērniem
līdz astoņpadsmit
gadu vecumam ārstu
gastroenterologa
un neirologa, kā arī
alergologa un acu ārsta
pakalpojumus. Pieņemšanas
datumi tiks precizēti atkarībā
no pieprasījuma.
Pieteikties pa tālruni
64807294 līdz 23. janvārim.
Informāciju sagatavoja
Ārija Brilovska,
Madonas novada
pašvaldības sociālā
dienesta lietvedības
speciāliste

Bezmaksas
konsultācijas
nevalstiskajām
organizācijām
Madonā
24. janvārī no pulksten
10.00 Madonas bibliotēkā
nevalstiskajām organizācijām
būs pieejamas bezmaksas
konsultācijas par
grāmatvedības, juridiskajiem
un attīstības jautājumiem.
Īpaši aktuāla šobrīd varētu būt
gada pārskatu sagatavošana,
būtiskas izmaiņas dažādu
atlīdzību un nodokļu
aprēķināšanā, aktuālās
finanšu piesaistes iespējas,
izmaiņas ar ziedotāju nodokļu
atlaidēm un patiesā labuma
guvēju reģistrācija, kas
obligāta visām biedrībām un
nodibinājumiem.
Uz konsultācijām iepriekš
jāpiesakās pa tālruni 20258200
vai e-pastu: vnf@vnf.lv.
NVO juridiskie un attīstības
jautājumi aptver tādas tēmas
kā NVO izveide, dibināšanas
dokumenti, statūtu un
pārvaldes institūciju izmaiņas,
darbības ilgtermiņa plānošana,
līdzekļu piesaiste, projektu
vadība utt. Konsultācijas
sniedz Ansis Bērziņš,
Valmieras novada fonda
vadītājs. Ir vērtējis projektus
EEZ finanšu instrumenta
konkursos.
NVO grāmatvedības
konsultācijas aptver jebkurus
jautājumus saistībā ar
finanšu uzskaiti, dokumentu
noformēšanu, vienkāršā
un divkāršā ieraksta
grāmatvedības organizēšanu,
gada pārskatiem utt.
Konsultācijas sniedz
Dzintra Blaua, pieredzējusi
grāmatvede NVO, pašvaldībās
un uzņēmumos.
Pilna informācija par
konsultācijām pieejama
mājaslapā www.vnf.lv sadaļā
“Aktuāli”.
Papildu informācija:
Ansis Bērziņš, Valmieras
novada fonda valdes
priekšsēdētājs
Tālrunis: 26136756, 64281792
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Dāvinājumā –
transportlīdzeklis
5. janvārī Madonas novada
pašvaldībā viesojās Vācijas
pilsētas Rosrātes (Rösrath)
Sarkanā Krusta pārstāvji.
Madonas–Rosrātes sadarbība
humānās palīdzības jomā ilgst
jau 17 gadu, un tā ir ilgstošākā
Rosrātes Sarkanā Krusta
sadarbība ar kādu no ārvalstīm.
Faktiski šī sadarbība
norit ar Madonas novada
Sarkanā krusta nodaļu,
taču ikviens sūtījums radis
pielietojumu Madonas novada
izglītības, sociālā dienesta un
citās pašvaldībās iestādēs.
Iepriekšējos sūtījumos
2017. gadā saņemts biroja
aprīkojums, mēbeles, kas
visas jau ir sadalītas un tiek
pielietotas.
Šajā reizē Madonas
novada pašvaldība saņēma
tranportlīdzekli – lietotu
busiņu, kuru plānots pielāgot
Sociālā dienesta vajadzībām –
cilvēku ar īpašām vajadzībām
pārvadāšanai.
Vācieši tiekoties
uzsvēra, ka pats galvenais
šajā brīvprātīgajā kustībā
“Sarkanais krusts” ir
cilvēcīgums, vēlme palīdzēt
un apjaust, ka tas kādam ir
ļoti nepieciešams.
Šī sadarbība ir abpusēji
papildinoša, tā sniedz
jaunu pieredzi un iespējas.
Vācu draugi ir ieinteresēti
sadarbības turpināšanā,
sniedzot palīdzību gan
slimnīcas, gan sociālās
aprūpes jomā.
Informāciju sagatavoja
Ilze Riekstiņa,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

Apgāds “Jumava” aicina Latvijas uzņēmējus
dāvināt grāmatas savām skolām
Tuvojoties 28. janvārim, kas
vēsturiski zināms kā K.Ulmaņa
iedibinātā “Draudzīgā aicinājuma”
norises diena, apgāds “Jumava”,
kā katru gadu, vērsies pie Latvijas
uzņēmējiem ar aicinājumu dāvināt
grāmatas savām skolām.
Akcija “Draudzīgais aicinājums” ir aizsākusies ar Neatkarīgās Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa 1935. gada aicinājumu ik
gadu 28. janvārī atbalstīt Latvijas skolas, dāvinot grāmatas un
mākslas darbus, kas celtu kultūras līmeni skolās un sabiedrībā. Ar SIA Rīgas Nami atbalstu
apgāds “Jumava” pirms sešiem
gadiem atjaunoja šo kultūras
tradīciju. Gadu no gada akcija
“Draudzīgais aicinājums” iegūst
aizvien plašāku skanējumu.
Arī 2018. gadā cieņā un pateicībā par stipro pamatu, ko ikviena cilvēka personībai un profesionalitātei ieliek skola, šogad
tiksies uzņēmēji, izdevēji un citi
atbalstītāji, lai dāvinātu grāmatas Latvijas skolām un izglītības
iestādēm. Īpaši tiek uzsvērta dāvinājuma emocionālā loma, pasniedzot grāmatas tieši savai bijušajai izglītības iestādei.
Turpinot iesākto tradīciju, apgāds „Jumava” šogad aicinājis
Madonas un Madonas novada uzņēmējus piedalīties un atbalstīt
“Draudzīgā aicinājuma” akciju,
dāvinot skolām un pirmskolas mācību iestādēm vērtīgas grāmatas.
Šī gada akcijas “Draudzīgais
aicinājums” svinīgais pasākums
plānots Madonas pilsētas vidusskolā 22. janvārī plkst. 12.00 ar
Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa piedalīšanos. Akcijas ietvaros
grāmatu dāvinājumus saņems arī

citas mācību un pirmskolas iestādes, kā arī vairākas Rīgas skolas un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija.

Literatūras saraksts bērnu
grāmatām un to pārdošanas
cenas (bez PVN):
›› Erika Bartoša “Draudzība”
un “Varavīksne”– 1.80 Eur
›› Linda Kukare – Aldersone
“Lielmeža iemītnieku
piedzīvojumi pilsētā” –
5.00 Eur
›› Regīna Ļovina “Mazā
ābelīte” – 4.00 Eur
›› “Rūķa pipariņa vasara” –
3.00 Eur
›› “Bilžu mīklas” – 2.85 Eur
›› “Brīnumpasaciņas” –
3.56 Eur
›› “Burtiņi spēlējas” – 2.00 Eur
›› “Lasīsim ar prieku pa
zilbēm” – 2.00 Eur
›› Vita Štelmahere “Es dzīvoju
Latvijā” – 7.00 Eur
›› Latviešu tautas pasakas “Trīs
vēja mezgli” – 4.00 Eur
›› Māra Jakubovska “Rufis
dodas dzīvē” – 4.00 Eur
›› Normunds Beļskis “Savādā
pasaule” – 6.00 Eur
›› Arvīds Deģis “Supergovs
fantāziņi” – 4.00 Eur
›› Maija Stepēna “Neticamais
piepildās” – 4.00 Eur
›› Lienīte Ormane “Garlaicībai
nē!” – 3.00 Eur
›› Aivars Bērtulis “Mēness ēnu
noslēpums” – 4.00 Eur
›› Olga Žuravļova “Runcis
Brencis un pelēns Ēcis”
Rudens un Ziema – 1.90
abām

›› Vitauts Ļūdēns “Sudraba
kalējs, tērauda kalējs” –
3.50 Eur
›› Leons Paegle “Zīlīte” –
2.00 Eur
›› Jānis Ziemeļnieks
“Zvērnīca” – 2.00 Eur
›› Latviešu tautas pasakas
“Raganas jāj mēnesi
maitāt” – 4.00 Eur
›› “Ezītis Vilhelms” – 4.00 Eur
›› “Suns Plutons” – 4.00 Eur
›› Ēriks Štegmanis “Tas par
mušu mūšu” – 4.00 Eur
›› Elizabete Mieze “Lapsiks
dodas meklēt laimi” –
6.00 Eur

Literatūras saraksts
pieaugušo grāmatām un
to pārdošanas cenas
(bez PVN):
›› Autoru kolektīvs “Latvijas
Leģendas 7” (cietie vāki) –
10.00 Eur
›› Autoru kolektīvs “Latvijas
Leģendas 7” (mīkstie vāki) –
8.00 Eur
›› Augusts Deglavs “Rīga
1. daļa” (cietie vāki) –
25.00 Eur
›› Jānis Poruks “Kauja pie
Knipskas” (cietie vāki) –
7.00 Eur
›› E. Birznieks-Upītis “Pelēkā
akmens stāsti” (cietie vāki) –
6.00 Eur
›› Anna Brigadere
“Bruņurupucis” (cietie
vāki) – 5.50 Eur
›› Edvards Virza “Straumēni”
(mīkstie vāki) – 5.00 Eur
›› Edvards Virza “Straumēni”
(cietie vāki) – 7.00 Eur

›› Deivids Hofmeirs
“Stounraiders” (mīkstie
vāki) – 9.00 Eur
›› Andrjus Tapiks “Vilka
stunda” (mīkstie vāki) –
8.00 Eur
›› Autoru kolektīvs
“Diplomātija, 3 grāmatas
(komplekts – cietie vāki) –
50.00 Eur
›› Andris Staģis “Latvijas
Vieglatlētikas vēsture 1897–
1944” (cietie vāki) – 10.00
Eur, komplekts – 18.00 Eur
›› Andris Staģis “Latvijas
Vieglatlētikas vēsture 1944–
1991” (cietie vāki) – 13.00 Eur
›› Anšlavs Eglītis “Homo
novus” (mīkstie vāki) –
10.00 Eur (ar PVN)
›› Andrejs Pumpurs
“Lāčplēsis” (cietie vāki) –
20.00 Eur (ar PVN)
›› Autoru kolektīvs “Latvijas
Tautsaimniecības vēsture”
(cietie vāki) – 45.00 Eur
(ar PVN)
›› Imants Ziedonis “Krāsainas
pasakas” (eng) (cietie vāki) –
13.00 Eur (ar PVN)
›› Sudrabu Edžus “Dullais
Dauka” (cietie vāki) –
6.00 Eur (ar PVN)
Vairāk informācijas par minētajiem izdevumiem iespējams gūt,
ieskatoties www.gramata24.lv.
Dāvinātājiem, minot izvēlēto
dāvinājumu un tā apmēru, pieteikties, rakstot uz e-pastu: marketings@jumava.lv vai zvanot
pa tālr. 67288104 līdz šī gada 21.
janvārim.
Informāciju sagatavoja
apgāda “Jumava”
mārketinga nodaļa

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 25

„Grozījums Madonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
„Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”.
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības
domes 2017. gada
30. novembra
lēmumu Nr. 690 (protokols
Nr. 25, 57. p.).Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
Veikt Madonas novada pašvaldības 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 “Noteikumi par vienreizēju materiālu
pabalstu piešķiršanu Madonas
novadā” šādus grozījumus:
1. Svītrot 2.1. punktā vārdus
“dāvanu karte”.
2. Izteikt 2.1.2. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“2.1.2. Materiālais pabalsts
200 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu ir vienreizējs.”
3. Izteikt 2.1.5. punktu šādā
redakcijā:
“2.1.5. Materiālo pabalstu so-

ciālais dienests piešķir un pārskaita pabalsta pieprasītājam uz
norādīto kontu, pamatojoties uz
Madonas novada Dzimtsarakstu
nodaļā iesniegtu iesniegumu.”
4. Aizstāt 2.2.2. apakšpunktā skaitli un vārdus “12 (divpadsmit) mēnešus” ar skaitli un vārdiem “5 (piecus) gadus”.
5. Aizstāt 2.5. punktā vārdu
„pabalsts” ar vārdu „pabalsti”.
6. Papildināt 2.5. punktu ar
2.5.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.5.4. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai
50% apmērā tiek piešķirts primāro un sekundāro ambulatoro,
kā arī stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijai, ar ārsta recepti nozīmētu medikamentu, ierīču un
kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijai. Kopējā pabalsta summa vienai personai ir
līdz 150 euro gadā. Lai saņemtu
pabalstu, jāiesniedz izraksts par
ārstēšanos stacionārā, izziņa par
ambulatoro ārstēšanos (veidlapa
Nr. 27/u), stingrās uzskaites čeki
vai kvītis par veselības aprūpes

pakalpojumu apmaksu (kopijas).
7. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.6. punktu šādā redakcijā:
“2.6. Pabalsts bērna izglītībai tiek piešķirts vispārizglītojošo skolu, obligātās pirmsskolas
izglītības iestāžu, vidējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem
vienu reizi gadā – 45 euro vienam
bērnam daudzbērnu ģimenē.”
8. Papildināt saistošos noteikumus ar 2.7. punktu šādā redakcijā:
“2.7. Pabalsts veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50%
apmērā ģimenēm (personām),
kurām ienākumi pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 250 euro uz
vienu ģimenes locekli, neizvērtējot īpašumus. Pabalsts tiek piešķirts primāro un sekundāro
ambulatoro, kā arī stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu izdevumu kompensācijai, ar ārsta
recepti nozīmētu medikamentu,
ierīču un kopšanas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācijai. Kopējā pabalsta summa vienai personai ir līdz 150 euro gadā. Lai

saņemtu pabalstu, jāiesniedz izraksts par ārstēšanos stacionārā,
izziņa par ambulatoro ārstēšanos (veidlapa Nr. 27/u), stingrās
uzskaites čeki vai kvītis par veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.
9. Aizstāt 2.3.3. apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu “427 €” ar
skaitli un vārdu “450 euro”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i. 2018. gada 17. janvārī.
Paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamatojums.
Nepieciešamība grozīt spēkā
esošos saistošos noteikumus izriet no:
LR Labklājības Ministrijas ieteikumiem pašvaldības saistošo
noteikumu pilnveidošanai.
Labas pārvaldības principu
piemērošanai sociālajā palīdzībā.
Pašvaldības vēlmes pilnveidot
novada iedzīvotājiem sniedzamo
sociālo palīdzību.
Nepieciešams veikt redakcio-

nālus grozījumus.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz
grozījumus spēkā esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos,
kuri nosaka pašvaldības sociālās
palīdzības sniegšanas kārtību novada iedzīvotājiem.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Kaut arī palielināsies sociālo
pabalstu izmaksāšanai nepieciešamais finansējuma apjoms, tomēr palielināt kopējo budžetu
pašvaldības sociālai palīdzībai nebūs nepieciešams.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Ietekmes nav.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Ietekmes nav.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo grozījumu projekts
tiks publicēts pašvaldības mājaslapā.
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Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24

„Grozījums Madonas novada pašvaldības 2009. gada 30. jūlija saistošajos
noteikumos Nr. 2 „ Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
30.11.2017. lēmumu
Nr. 689 (prot. Nr.
25, 56. p.). Izdoti saskaņā ar
„Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma”
3. panta 3. daļu, 35. panta 5.
daļu; likuma „ Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta 8. daļu, MK
15.11.2005. noteikumu Nr. 857
22. punktu; MK 30.03.2010.
noteikumu Nr. 299 19.4.
apakšpunktu; MK 18.12.2012.
noteikumu Nr. 913 3. punktu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
Veikt Madonas novada pašvaldības 30.07.2009 saistošajos
noteikumos Nr. 2 “Par Madonas
novada pašvaldības sociālajiem
pabalstiem” šādus grozījumus:
Papildināt saistošos noteikumos ar 4.1 punktu šādā redakcijā:
“4.¹ Pilngadīgajiem pabalstu
saņēmējiem var tikt noteikti līdzdarbības pienākumi, par ko tiek
noslēgta vienošanās.”
Papildināt II nodaļas virsrakstu aiz vārda ”pabalstiem” ar
vārdiem “un to piešķiršanas kārtība”.
Aizstāt saistošo noteikumu
tekstā vārdu “ārkārtas” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “krīzes”
(attiecīgajā locījumā).
Svītrot 7.1.1. apakšpunktā
vārdu “vērtspapīri”.
Izteikt 7.2. apakšpunktu šādā
redakcijā: “7.2. Atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam
izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas
atzīšanu par trūcīgu.”
Aizstāt 7.3. apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu “71 €” ar
skaitli un vārdu “75 euro”.
Izteikt 7.4. apakšpunktu šādā
redakcijā: “7.4. Par nekustamu
un kustamu īpašumu, ko neņem
vērā, izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi: 5 ha zemes (t.sk. meži), bet ģimenēm,
kurās aug nepilngadīgi bērni, 8
ha zemes (t.sk. meži), un ne vai-

rāk kā viens mehāniskais transportlīdzeklis.”
Svītrot 8.1.1. apakšpunktu.
Svītrot 8.2.1. apakšpunktā
vārdu “vērtspapīri”.
Izteikt 8.3. apakšpunktu šādā
redakcijā: “8.3. Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas)
statusam izvērtē un nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu.”
Aizstāt 8.4. apakšpunktā
skaitli un apzīmējumu “71 €” ar
skaitli un vārdu “75 euro”.
Papildināt saistošos noteikumus ar 9.¹1.–9.¹4. apakšpunktiem
šādā redakcijā:
“9.11. Pabalsta pieprasītājs
vēršas sociālajā dienestā pēc savas deklarētās dzīvesvietas, iesniegumā norādot vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu.
Kopā ar iesniegumu iesniedz nepieciešamos dokumentus.
9.12. Persona sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī invalīda vai pensionāra apliecību, ja persona ir
invalīds vai pensionārs un šīs ziņas pašvaldībā nav pieejamas.
9.13. Sociālais dienests pēc pabalsta pieprasītāja iesnieguma saņemšanas 10 darbdienu laikā novērtē personas atbilstību pabalsta
saņemšanai un pieņem lēmumu
atbilstoši Administratīvā procesa
likumā noteiktajā kārtībā.
9.14. Sociālais dienests pēc lēmuma pieņemšanas informē personu par pieņemto lēmumu. Ja
lēmums ir negatīvs vai pabalsta
piešķiršana atteikta, lēmumā norādāms atteikuma pamatojums,
kā arī lēmuma apstrīdēšanas vai
pārsūdzības kārtība.”
17. Aizstāt 11. punktā skaitli un apzīmējumu “49.80 €” ar
skaitli un vārdu “55 euro” un aizstāt skaitli un apzīmējumu “60 €”
ar skaitli un vārdu “65 euro”.
18. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā: “12. Pabalstu piešķir 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 garantēto minimālā
ienākumu līmeni, un kura ir gatava līdzdarboties savas sociālās

situācijas uzlabošanā.”
19. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā: “13. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību,
kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā
minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai.”
20. Svītrot 14.2.; 14.4.–14.6.
apakšpunktus.
24. Svītrot 14.1 punktā vārdus
“kā arī visi pārējie piešķirtie un
aprēķinātie pabalsti.”
25. Papildināt 16. punktu ar
16.5. apakšpunktu šādā redakcijā: “16.5. Sadzīves atkritumu savākšanu un apsaimniekošanu.”
26. Izteikt 17. punktu šādā
redakcijā: “17. Pabalstu vienai
mājsaimniecībai piešķir 250 euro
gadā. Daudzbērnu ģimenēm piešķir 300 euro gadā. Krīzes situācijā nonākušām ģimenēm var
tikt noteikts divkāršs pabalsta izmaksājamais apjoms.”
27. Svītrot 20. punktu.
30. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā: “24. Pabalstu krīzes situācijā (stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzami apstākļi)
piešķir ģimenei (personai), neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, bet ņemot vērā iepriekš
neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas.”
32. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā: “Uz pabalstu veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai
100% apmērā var pretendēt ģimenes (personas), kuras šo noteikumu II nodaļā noteiktajā kārtībā ir
atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.”
33. Svītrot 29.2. apakšpunktu.
34. Aizstāt 30. punktā skaitli
un apzīmējumu “142 €” ar skaitli
un vārdu “150 euro”.
35. Svītrot 34. punktu.
36. Izteikt X. nodaļas virsrakstu šādā redakcijā:
“X. Pabalsts bērna izglītībai.”
37. Izteikt 38. punktu šādā redakcijā: “38. Uz pabalstu bērna
izglītībai var pretendēt ģimenes
(personas), kuras šo noteikumu II
nodaļā noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.”
38. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā: “39. Pabalsts paredzēts
vispārizglītojošo skolu, obligātās
pirmsskolas izglītības iestāžu, vi-

dējo profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem vienreiz gadā –
75 euro vienam bērnam trūcīgā
ģimenē un 45 euro vienam bērnam maznodrošinātā ģimenē.”
39. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā: “50. Pabalstu piešķir atbilstoši normatīvajiem aktiem
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam.”
40. Izteikt 51.1. apakšpunktu
šādā redakcijā: “51.1. Patstāvīgās
dzīves uzsākšanai (ne mazāk par
divu sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru) – 130 euro vai invalīdam kopš bērnības – 215 euro
(izmaksā vienu reizi).”
41. Svītrot 51.2. apakšpunktu.
42. Izteikt 51.4. apakšpunktu
šādā redakcijā: “51.4. pabalsts
ikmēneša izdevumu segšanai –
65 euro vai invalīdam kopš bērnības – 110 euro (izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti
turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās, vai augstākās izglītības iestādē, vai koledžā,
ir sekmīgs tās audzēknis).”
43. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā: “53. Pabalsta audžuģimenē ievietota bērna uzturam apmērs Madonas novadā ir
200 euro. Pabalsts tiek izmaksāts
ik mēnesi, kamēr bērns atrodas
audžuģimenē vai ģimenē pirms
adopcijas periodā.”
44. Izteikt 54. punktu šādā
redakcijā: “54. Ja bērns tiek ievietots audžuģimenē vai ģimenē
pirmsadopcijas periodā uz laiku,
kas ir mazāks par vienu mēnesi,
tad piešķir un izmaksā pabalstu
proporcionāli dienu skaitam, par
pamatu ņemot valsts noteikto atlīdzības apmēru mēnesī, neatkarīgi no bērnu skaita, un pabalstu
bērna uzturam proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot
šo noteikumu 53. punktā noteikto pabalsta apmēru, atkarībā no
audžuģimenē un ģimenē pirms
adopcijas periodā ievietoto bērnu
skaita.”
45. Aizstāt 55. punktā skaitli
un apzīmējumu “142 €” ar skaitli un vārdu “150 euro”.
46. Svītrot 56. un 58. punktu.
47. Svītrot XVI. un XVII. nodaļu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i. 2018. gada 17. janvārī.

Paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamatojums.
2017. gadā ir veikti vairāki grozījumi sociālās palīdzības
sniegšanu regulējošajos normatīvajos aktos.
1) Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma grozījumi, kuri stājušies spēkā
09.02.2017. Grozījumu ieviešana
pašvaldību saistošajos noteikumos jāveic līdz 31.12.2017.
2) Ministru Kabineta 20.06.
2017. noteikumi Nr. 356 “Grozījumi Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumos “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu””,
kas stāsies spēkā 01.01.2018. un
paredz vairākas izmaiņās pašvaldību saistošajos noteikumos.
LR Labklājības Ministrijas ieteikumi pašvaldības saistošo noteikumu pilnveidošanai.
Labas pārvaldības principu
piemērošana sociālajā palīdzībā.
Pašvaldības vēlme pilnveidot
novada iedzīvotājiem sniedzamo
sociālo palīdzību.
Redakcionāli grozījumi.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz
grozījumus spēkā esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos,
kuri nosaka pašvaldības sociālās
palīdzības sniegšanas kārtību novada iedzīvotājiem.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi paredz
grozījumus spēkā esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos,
kuri nosaka pašvaldības sociālās
palīdzības sniegšanas kārtību novada iedzīvotājiem.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Neietekmē.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Neietekmē.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Nav notikušas.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 26

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2015. gada 22. decembra saistošajos noteikumos Nr. 15
“Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”.
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
30.11.2017, lēmumu
Nr. 691 (protokols
Nr. 25, 58. p.). Izdoti saskaņā
likuma “Par palīdzību dzīvokļa
jautājumu risināšanā” 25.2
panta 1. un 5. daļu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
Veikt Madonas novada paš-

valdības 22.12.2015. saistošajos
noteikumos Nr. 15 “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un
bērnam, kurš palicis bez vecāku
gādības” šādus grozījumus:
1. Aizstāt 3.2.6. apakšpunktā
skaitli “1.50” ar skaitli “2.00”.
2. Izteikt 3.2.7. apakšpunktu
šādā redakcijā:
“3.2.7. elektroenerģijai atbilstoši skaitītāja rādījumiem, bet
ne vairāk kā 100 kWh mēnesī vienai mājsaimniecībai.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēša-

nas, t.i. 2018. gada 17. janvārī.
Paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamatojums.
Nepieciešamība grozīt spēkā
esošos saistošos noteikumus izriet no:
LR Labklājības Ministrijas ieteikumiem pašvaldības saistošo
noteikumu pilnveidošanai.
Labas pārvaldības principu
piemērošanai sociālajā palīdzībā.
Pašvaldības vēlmes pilnveidot

novada iedzīvotājiem sniedzamo
sociālo palīdzību.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz
grozījumus spēkā esošajos pašvaldības saistošajos noteikumos,
kuri nosaka pašvaldības sociālās
palīdzības sniegšanas kārtību novada iedzīvotājiem.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Netiek prognozēts, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai palīdzībai.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Ietekmes nav.
Informācija par administratīvajām procedūrām.
Ietekmes nav.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu
rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības mājaslapā.
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Virtuālās
ekspozīcijas
“100 Madonas
novada personības”
atklāšana

Virtuālā “100 Madonas novada
personības” ekspozīcija ir
ceļojums laikā, jo iepazīstina
un atgādina par 100 Madonas
novada personībām.
Tās ir personas, kas
laikā no 1918.–2018. gadam
dzimušas, dzīvojušas vai
darbojušās Madonas novadā,
nesušas Madonas vārdu
Latvijā un ārpus valsts
robežām, tie ir mākslinieki,
politiskie un sabiedriskie
darbinieki, zinātnieki,
skolotāji un literāti, mūziķi un
aktieri.
Pie ekspozīcijā ietverto
personību dzīvesgājumu
materiālu atlases, izpētes
un apkopošanas strādāja
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja vēsturnieki
un speciālisti, bet ekspozīcijas
stendu un tehniskos
risinājumus izstrādāja
projekta sadarbības partneri
SIA “ASPIRED”.
Virtuālā ekspozīcija
“100 Madonas novada
personības” realizēta,
pateicoties VKFF projekta
“Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzeja
ekspozīcijas “Madonas novada
vēsture” – pirmā posma
izveide” un Madonas novada
pašvaldības finansiālajam
atbalstam.
Iepazīsim viņu stāstus
un leposimies ar saviem
novadniekiem!
Virtuālās ekspozīcijas
atklāšanas pasākums
– 22. janvārī plkst.
14.00, kurā par muzikālo
noskaņojumu rūpēsies Jāņa
Norviļa Madonas Mūzikas
skolas audzēkņi.
Savukārt ar savu klātbūtni
ekspozīcijas atklāšanā solījies
pagodināt arī Valsts prezidents
Raimonds Vējonis, kas
tieši šajā dienā plkst. 12.00
piedalīsies svinīgajā pasākumā
“Draudzīgais aicinājums”
Madonas pilsētas vidusskolā.
Informāciju sagatavoja
Zane Grīnvalde,
Izglītojošā darba nodaļas
vadītāja
MADONAS NOVADA

2018. gada janvāris

Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Izdevējs –
Madonas novada pašvaldība.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.
Iespiests SIA “Erante”.

Iezīmējot kultūras dzīves aktualitātes
Uzsākot jaunu darbības
gadu, pirmkārt, vēlos izteikt
pateicību visiem atbalstītājiem –
domubiedriem, jauno ideju
ģenerētājiem un esošo iestrāžu
turpinātājiem, par sniegto
palīdzīgo roku, iepazīstot Madonas
novada pašvaldības darbu no
jauna skatupunkta – no iekšienes.
2017. gads manā dzīvē ienāca
kā lielo izaicinājumu gads ar jaunām atklāsmēm, jauniem izaicinājumiem un neizsīkstošu vēlmi
turpināt būt patiesam pret sevi
un apkārtējiem, veikt uzticētos
pienākumus pēc labākās sirdsapziņas un nodrošināt vēlēšanu laikā solīto caurspīdīgumu. Tāpēc
ar prieku atsaucos uz uzaicinājumu būt pirmajam, sniedzot ieskatu par 2018. gadā realizējamo
un no jauna iesākto projektu gaitu.
Sākšu ar, manuprāt, lielāko
iespējamo izaicinājumu Madonas novada pašvaldībai kultūras
jomā – Madonas pilsētas jaunās
estrādes celtniecību. 2017. gada otrajā pusē es iniciēju dažas
tikšanās par estrādes sakārtošanu, kuras vēlāk pārauga lielās
un vētrainās diskusijās par tās
izskatu, funkcionalitāti, ietilpību un pat nepieciešamību, kuras,
savukārt, gada nogalē vainagojās
ar oficiālas darba grupas izveidi
pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera vadībā. Jau 5. janvārī notika pirmā darba grupas sanāksme ar konkrētiem uzdevumiem
un tika sastādīti laika grafiki tuvākajiem darbiem. Pēc nākamās,
23. janvāra, sanāksmes varēsim
Vēstneša februāra numurā jums
pastāstīt plašāk par iecerēto un

Mākslinieks Ivars Mailītis pie vides objekta “Latvija skan” stabulēm.
aicināt jūs iesaistīties notiekošajos procesos.
Jaunizveidotā Madonas novada pašvaldības dome, izvirzot
galvenās darbības prioritātes, kā
vienu no svarīgākajām iezīmēja
turpmāko „Lielās Dziesmu vietas” attīstību. Notika veiksmīga bijušā Kultūras un sporta komitejas vadītāja Agra Lungeviča
darba stafetes un projekta attīstības vadlīniju nodošana jaunajai
komitejas vadītājai Antrai Gotlaufai. Apzinoties turpmāko projekta attīstības specifiku, tā cietā
daļa tika uzticēta divām Attīstības nodaļas speciālistēm – projektu vadītājai Indrai Kārkliņai un teritoriālplānotājai Ilonai
Gleizdei. Jau 12. jūlijā Madonas
novada pašvaldība uz pirmo darba tikšanos aicināja SIA „Mailītis
A.I.I.M”. Pa šo laiku ir izstrādāti divi būvprojekti: par adminis-

tratīvas ēkas pārbūvi un palīgēku nojaukšanu „Dzintaros” un
par administrācijas ēkas kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izveidi. 31. augustā Madonas novada pašvaldības dome pieņēma
lēmumu par zemesgabala iegādi vides objekta “Latvija skan”
novietošanai. Tā rezultātā tiks
izstrādāts zemes ierīcības projekts nekustamā īpašuma dalīšanai, lai atdalītu atsevišķu zemes
vienību iepriekš minēto mērķu
realizēšanai. Ir salabots ceļa segums uz vides objektu „Latvija
skan”. Iesaistoties LEADER projektā, Madonas novada pašvaldībai ir izdevies piesaistīt finansējumu 40 000 eiro Haralda Medņa
dzimtās mājas “Dzintari” atjaunošanai. Lai projektu realizētu,
pašvaldībai būs jāpiedalās ar ievērojamu līdzfinansējumu –vairāk kā 120 000 EUR. Kā jau Lielai

Dziesmu vietai pienākas, priekšā vēl lielas ieceres realizējamas
– jāveic zemesgabala iegādes tiesiskā procedūra vides objekta
”Latvija skan” novietošanai; jāsakārto vides objekta “Latvija
skan” tehniskā dokumentācija
publiska apskates objekta statusa piešķiršanai; jārealizē ēkas
pārbūve, kanalizācijas un ūdensvada sistēmas izbūve Praulienas
pagasta “Dzintaros”; paralēli jāsistematizē 2014.–2017. gados
savāktais mantojums jaunizveidojamā Haralda Medņa muzeja iekārtošanai projekta “Lielā
Dziesmu vieta” ietvaros; jādefinē projekta “Lielā Dziesmu vieta” objektu tiesiskais statuss un
to perspektīvā funkcionalitāte;
jāizstrādā Haralda Medņa dzimto māju „Dzintari” interjera projekts, kā arī jāveic citi plānošanas darbi.
Līdztekus minētajām aktivitātēm ir virkne daudzu citu iesāktu un iecerētu darbu: norit
Ļaudonas pagasta pārvaldes kultūras nama atjaunošana, drīz
sāksies Bērzaunes pagasta Sauleskalna tautas nama pārbūve
un aprīkojuma iegāde, par kuriem jūs informēsim.
Uz drīzu tikšanos Vēstneša
lappusēs!
Informāciju sagatavoja
Zigfrīds Gora,
Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks
izglītības, kultūras un
sociālajos jautājumos;
Inga Arāja,
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.,
galvenā speciāliste, kultūras
darba organizatore

Baltas zvaigznītes simtgades segā
autore, tā ir brīnišķīga relaksācija no darba, kas paiet Valsts
Zemes dienestā.
“Pagājušā
gada
novembrī radās iespēja aust segu Viļumsona stellēs, tumši sarkanos velkos. Izvēlējos rakstu ar
Auseklīšiem un vēlme bija aizaust ar baltu dziju, jo bija taču novembris, Patriotisma nedēļa. Tomēr diskusiju rezultātā
ar meistari Inesi izvēlējos audiem pelēko dziju. Bet meistares teikums “tad gan tu vari
kaut ko baltu ieaust”, man lika
aizdomāties, jo ieaust vienkārši baltas strīpas negribēju. Auseklītis – rīta zvaigzne, zvaigznītes pie debesīm cik, kur, kas
to var saskaitīt un kāpēc lai nebūtu simts zvaigznītes manā
segā, kas iemirdzas starp pārējām. Izbārstīju 100 zvaigznītes pa visu segu, ievērojot pašu
vienkāršāko kompozīcijas principu, lai ir segai “galvgalis un
kājgalis”. Sega audās lēnām, ar
labām domām un jau ar pārliecību, ka tā ir mana “Simtgades
sega”, – tā par savu veikumu
stāsta segas autore Daina.

Ar multimediālu izrādi “Gaismas
raksti”, kura būs skatāma no 18.–
21. janvārim Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā, tiks atklāts mūsu
valsts simtgades gads. Starta
NOTIKUMS Latvijas valsts simtās
dzimšanas dienas gadā. LTV šo
uzvedumu atspoguļos 20. janvārī.
Izrāde ir laikmetīgs stāsts
par to, kur savu spēku smelties
mūsdienīgam latvietim un par
mūsu valsti, kuru radām mēs
paši. “Cilvēki ir gaismas raksti, kurus veido daba. Mēs vēlētos, lai šie raksti būtu skaidri,
daudzveidīgi un spilgti. Galvenā
loma ir atvēlēta Latvijas dabai
un tam, kā cilvēki to uztver un
sadzīvo ar to”, tā par šo darbu
stāsta izrādes režisors Viesturs
Meikšāns.
Arī mums katram ir savs
stāsts, sava doma un savs mīļākais, skaistākais raksts. Pagājušā gada nogalē tautas nama
Kalnagravas” “Sarkaņu Amatu skolā” tapa sega, ko tās autore Daina Ārente darināja pēc
savām personīgajām izjūtām šajā laikā. Daina uz nodarbībām
Sarkaņos ceļu mēro no Aronas
pagasta.
Aušana ir viņas vaļasprieks,
ar ko nodarbojas no darba brīvajā laikā un, kā atzīst pati segas

Daiga Ārente pie savas “Simtgades segas”.

V. Kļaviņas foto

Valda Kļaviņa,
Latvijas Valsts simtgades
svētku koordinatore
Madonas novadā

Projekti
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Starptautiskie izglītības projekti
Madonas pilsētas vidusskolā
Izglītība mums palīdz
integrēties Eiropā,
un tā veido tikai mums
raksturīgo identitāti.
Madonas pilsētas vidusskola
jau vairākus gadus mērķtiecīgi
iesaistās VIAA (Valsts izglītības
attīstības aģentūra) piedāvātos
starptautiskos izglītības projektos, uzskatot, ka tie iedrošina
gan skolēnus, gan skolotājus atklāt jaunas iespējas darīt mazpazīstamas lietas izglītības jomā.
Starptautiskie projekti veicina
tehnoloģiju, svešvalodu, jaunu
darba paņēmienu un metožu apguvi, dažādu kultūru iepazīšanu,
pilnveido sadarbības un komunikācijas prasmes, sekmē atvērtību saskarsmei un pārmaiņām,
kā arī rada iespēju stāstīt par savu valsti – Latviju.
“Nordplus Junior” programma atbalsta Ziemeļvalstu
sadarbības projektus, kas veicina zināšanu ieguvi, apmaiņu un
sadarbības veidošanu. Tā sniedz
iespēju īstenot braucienus pie
vienaudžiem, kas uzlabo izglītības kvalitāti un attīsta starpkultūru dialogu. 2017./2018. mācību
gadā vidusskola realizē projektu
„Global Learning Power”.
“Erasmus+” programmas
stratēģiskās partnerības atbalsta inovatīvas prakses attīstību
un nodošanu, kā arī kopīgu iniciatīvu īstenošanu, lai atbalstītu sadarbību, mācīšanos no līdzbiedriem un pieredzes apmaiņu
Eiropas līmenī. No 2016. gada
septembra līdz 2018. gada augustam tiek realizēts projekts
“Improving Standards in Teaching School Sport to Foster Physical, Cognitive and Social Development in Pupils”.
“eTwinning” ir Eiropas skolu sadarbības tīkls, kura mērķis
ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā
metodi mācību procesā, kā arī
veicināt skolotāju tālākizglītību,
daloties pieredzē vai tiešsaistē īstenojot skolu sadarbības projektus. 2017. gada novembrī starptautiskais seminārs skolotājiem
„Programmēšana un datordomāšana sākumskolā” tika apmeklēts ar mērķi apgūt jaunas
mācību metodes un papildināt
pedagoģisko pieredzi.
Starptautiskie izglītības projekti kļūst par neatņemamu mācību procesa sastāvdaļu. Tā ir
iespēja visiem un ikvienam līdzdarboties un iesaistīties aktivitātēs. Projekti ir papildus instruments skolēnu un skolotāju
motivācijas un konkurētspējas
paaugstināšanai, pašvērtējuma
celšanai un izpratnes veicināšanai par Eiropas Savienības jautājumiem.
Paldies Madonas novada pašvaldības darbiniekiem par sniegto atbalstu un palīdzību starptautisko projektu realizēšanā.
Informācija apkopoja
Arnita Krīgere, direktora
vietniece izglītības jomā

Madonas pilsētas 12. klašu skolēni ar projekta partneriem Somijā.
						 A. Berķes foto

Projekta dalībnieki Madonā pēc diskusijas par individuālā un komandas
sporta priekšrocībām.
L. SniedzeS foto

Jauniešu izglītības projekts
“Nordplus Junior”
GLOBAL LEARNING POWER

peldētprasmes pilnveidošana un
attīstīšana sporta stundās.
Projekta turpinājumā no 15.
līdz 19. janvārim divas meitenes un divi zēni kopā ar skolotāju Daini Vuškānu dosies uz Nārpi
Somijā, kur pilnveidos hokeja
spēles un slidošanas prasmes.
Sporta skolotāji no projekta
dalībvalstīm viesosies Madonā no
12. līdz 16. martam, kad viņu uzmanības lokā būs sporta stundu
plānošana, sporta stundu analīze.
Projekts noslēgsies ar skolēnu
apmaiņas vizīti Austrijā, kur skolēnu komandas demonstrēs apgūtās prasmes un iemaņas sporta spēlēs. Čukbolu var uzskatīt
par projekta jaunieguvumu. Tā ir
bumbu spēle komandās, kuru šobrīd skolēni apgūst un spēlē sporta stundās.
Madonas pilsētas vidusskola projekta gaitā dalījās pieredzē
un metodikā par slēpošanas prasmju veidošanu un izturības trenēšanu. Kolēģi no Somijas augstu novērtēja sporta skolotāja
Daiņa Vuškāna darbu. Viņi ir ieinteresēti turpināt sadarbību pēc
“Erasmus+” projekta beigām,
organizējot kopīgas treniņnometnes skolēniem.

(Globālās mācīšanās spēks)
Šajā mācību gadā Madonas
pilsētas vidusskola piedalās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu kopīgā izglītības projektā “Nordplus
Junior”. Projektā ir iespēja piedalīties vidusskolēniem, kuriem
ir interese par šādām aktivitātēm, kas ir atbildīgi, atvērti, toleranti, ar labām angļu valodas zināšanām. Projekta sagatavošana
gan skolēniem, gan skolotājiem
atbilst jaunajam, kompetencēs
balstītajam izglītības saturam.
Projektā piedalās 5 dalībvalstis: Latvija, Dānija, Somija, Igaunija un Islande. Katrā no valstīm
notiek nedēļu gara jauniešu tikšanās. Projekta tēma saistīta ar
vienu no ANO pieņemtajiem 17
ilgtspējīgas attīstības mērķiem.
Katra internacionālā grupa izvēlas pētījuma problēmu, veic padziļinātu izpēti un izveido saturīgu
prezentāciju. Visu nedēļu jaunieši
un skolotāji piedalās dažādās aktivitātēs, saistītās ar apkārtējās vides, vēstures un kultūras iepazīšanu, kā arī sporta un nacionālās
virtuves meistardarbnīcās. Tiek
pilnveidotas un attīstītas skolēnu
prasmes strādāt grupās, uzņemties atbildību, prezentēt darba rezultātus, izmantojot argumentus
un kritisko domāšanu.
No 18. līdz 22. septembrim
piecu skolēnu komanda no 11.
klases un divas skolotājas devās
uz Dāniju, Kalundborgas ģimnāziju lai strādātu pie tēmas “Tīrs
ūdens un sanitācija visiem pasaules iedzīvotājiem”. Kalundborgā madonieši veidoja jaunus kontaktus, uzlaboja komunikācijas
un angļu valodas prasmes, kā arī
prasmi sadarboties, kritiski domāt un prezentēt savas idejas.
Jau pēc mēneša, no 22. līdz 24.
novembrim, projekta aktivitātes
turpinājās Somijā, Porvoo starptautiskajā koledžā. Šoreiz iespēja piedalīties tika dota 12. klašu
skolēniem. Skolēnu uzdevums bija kopīgi rast risinājumus globālajam mērķim “Laba veselība un
labklājība.” Somijas skolēni mūs
uzņēma ļoti silti, dienas bija piepildītas ar sarunām, aktivitātēm,

pārgājieniem dabā un kopīgi gatavotām vakariņām.
No 22. līdz 26. janvārim projekta dalībnieki tiek gaidīti Madonā. Darba tēma ir “Nē – nabadzībai!” Latvijā mūsu skolēnu darba
grupa būs 10.b klases komanda.
Esam iecerējuši nodarbības Biznesa inkubatorā, kā arī ekskursiju uz Cesvaini un tikšanos ar vietējiem jaunajiem uzņēmumiem.
Nākamā tikšanās paredzēta
Igaunijā, Kuresāres ģimnāzijā no
26. februāra līdz 2. martam. Pēdējā dalībnieku tikšanās risināsies
Islandē no 23. līdz 27. aprīlim.
Antra Berķe,
“Nordplus” projekta koordinatore,
angļu valodas skolotāja

Erasmus+ projekts
„IMPROVING STANDARDS
IN TEACHING SCHOOL
SPORT TO FOSTER
PHYSICAL, COGNITIVE AND
SOCIAL DEVELOPMENT IN
PUPILS” (Mācību priekšmeta

Sports standarta pilnveidošana,
attīstot skolēnu izziņas, sociālās,
fiziskās spējas un prasmes)

Projektā iesaistītas piecas dalībvalstis – Polija, Somija, Austrija, Čehija un Latvija.
Šis ir otrais kopīgais darba
gads projektā, kura mērķis ir nodrošināt skolotāju apmācību sadarbībā ar profesionāliem sportistiem un treneriem.
Skolēnu apmaiņas vizītes kalpo kā līdzeklis, lai uzlabotu mācību metodes sportā un pārbaudītu iegūto zināšanu un prasmju
pielietojuma efektivitāti. Sportojot kopā, tiek veicināta sadarbība, akcentēta godīga spēle,
attīstot savstarpējo cieņu un toleranci. Skolēnu grupu apmaiņas laikā notiek kopīgas sporta
stundas, tikšanās ar pazīstamiem
sportistiem, diskusijas par sporta tēmām. Projektā īpaša vērība
tiek veltīta koncentrācijas, uzmanības, izturības un gribas īpašību attīstīšanai sporta stundās, lai
veicinātu skolēnu kognitīvo spēju
pilnveidošanu.
2017. gada oktobrī skolotāja
Elita Gusarova kopā ar trīs skolēniem piedalījās projekta vizītē
Polijā, kur uzmanības centrā bija

Arnita Krīgere,
“Erasmus+” projekta
koordinatore

“eTwinning” seminārs
skolotājiem
“Programmēšana
un datordomāšana
sākumskolā”
Novembra sākumā man bija lieliska iespēja doties uz semināru sākumskolas skolotājiem
“Programmēšana un datordomāšana sākumskolā ” Helsinkos,
Somijā.
Seminārā piedalījās skolotāji no Igaunijas, Lietuvas, Somijas
un Latvijas. Dzīvojām pašā jūras
krastā lieliskajā Rantapuisto hotelī. Turpat konferenču zālē notika semināra nodarbības. Mūsu
uzdevums bija mācīties, kā sākumskolas priekšmetos integrēt
programmēšanu un projektu metodi, izmantojot skolu sadarbības
projektus, praktiskajās nodarbībās gūt nelielu priekšstatu par

“Makey Makey” un “Ozobot” robotiem, iepazīt programmu “Scratch Jr (junioriem)”, iepazīstināt klātesošos ar savas skolas
pieredzi, kā arī apgūt “eTwinning Live” platformas rīkus, apspriest projektu idejas, meklēt
sadarbības partnerus un noslēgumā reģistrēt projektus.
No piedāvātajām nodarbībām
mani visvairāk aizrāva darbs ar
robotiem. Vispirms varējām iepazīties ar “Makey Makey”. Tas ir
elektronisks izgudrojumu komplekts, kas ļauj dažādus priekšmetus, kas kaut nedaudz vada
elektrību, izmantot kā tastatūras un peles aizstājējus. Tie var
būt dārzeņi, augļi, krāna ūdens,
monētas u.c.. Elektriskajā ķēdē
saslēdzām mandarīnus un konfektes folijas papīriņos, un, spiežot uz tiem, nospēlējām vienkāršu melodiju.
Varējām iepazīt Ozobot robotiņu, kuru var programmēt, lai
tas pārvietotos dažādos virzienos. Ozobot valodu sauc par OzoCodes. Kodu zīmē uz baltas lapas,
velkot ar marķieriem krāsainas
svītras, kuras robots nolasa un
interpretē.
Komandu darbā es pastāstīju
par pieredzi darbā ar lego WeDo
robotiem, jo, pateicoties Madonas domes atbalstam, mūsu skola
pirms 2 gadiem iegādājās 15 robotu komplektus. Ar tiem skolēni
darbojas gan robotikas pulciņā,
gan datorikas nodarbībās.
Semināra noslēgumā ar Somijas un Lietuvas kolēģiem vienojāmies par kopīga projekta izstrādi.
Tas paredz manas 1.d klases skolēnu sadarbību ar attiecīgo valstu
skolēniem 4 mēnešu garumā, sākot no 2018. gada janvāra līdz aprīlim.
Visas šīs trīs dienas, ko pavadīju Helsinkos, bija ļoti aktīvas
un piesātinātas ar brīnišķīgiem
iespaidiem un notikumiem. Par
lielisko iespēju jāpateicas skolas
mācību pārzinei A.Krīgerei, kura
mani pamudināja un iedrošināja
pieteikties, un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai,
kas piedāvāja šo iespēju un nodrošināja nokļūšanu un dzīvošanu Helsinkos.
Lolita Kalupniece,
sākumskolas skolotāja
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Notikumi

Jubilejas gads bibliotēkai
„Atzīdama, ka garīgā kultūra plašākās tautas masās sekmējama ar vērtīga satura lasāmvielu un ņemot vērā, pirmkārt, ka
Madonas miesta pašvaldība līdzekļu trūkuma dēļ nespēj ierīkot
miesta bezmaksas bibliotēku, otrkārt, ka vietējā (Biržu) skolotāju
arodnieciskā biedrība un Izglītības kooperatīva „Kultūras balss”
Madonas nodaļa jau iesniegušas
Kultūras Fonda domei lūgumu
nodot minēto organizāciju pārziņā un Madonas miestā, kā arī tuvākās apkārtnes lietošanā vienu
no pirmajām Fonda bibliotēkām,
Madonas miesta dome lūdz savukārt Kultūras fonda domi ievērot
organizāciju lūgumu un izsniegt
vienu no sagatavotajām bibliotēkām”.
(Protokols Nr. 33 Madonas
miesta domes sēdē 1922. g. 27.
oktobrī) Latvijas Valsts vēstures
arhīvs, Fonds 1632, apraksts 3,
lieta 443, lapa 10.
1923. gada 26. februārī Biržu
skolotāju arodnieciskās biedrības
pilnvarotais Teodors Līvevntāls
no Kultūras Fonda domes saņēma
nokomplektētu 505 sējumu
bibliotēku 443,66 Ls vērtībā.
Pirms 95 gadiem tas bija
Madonas bibliotēkas sākums.
Jubilejas gadā esam padomājuši par dažādām lasītāju gaumēm un interesēm. Madonas
novada bibliotēkā būs pieejami
gandrīz simts nosaukumu periodiskie izdevumi: gan abonētie,
gan VKKF finansētie izdevumi.
Līdzās jau iepriekšējos gados iepazītiem žurnāliem, piedāvājumā
atradīsiet 15 jaunumus, piem.:
žurnālu “Ej” – kas paredzēts gan
sievietēm, gan vīriešiem, gan pieredzējušiem sportistiem, gan
tiem, kam aktīvs dzīvesveids ir
hobijs un labs laika pavadīšanas veids; žurnālu “Imperfekt“–
kas radīts sievietēm, kuras vēlas
dzīvot ar prieku, justies labi savā ķermenī, savā prātā, savā vecumā un savā laikā; žurnālu “Kā
Tas strādā” – aizraujošu žurnālu visu vecumu zinātkāriem lasītājiem, lai bagātinātu zināšanas,
rosinātu domāšanu vai vienkārši patīkami pavadītu laiku. Esam
padomājuši arī par tiem lasītāju pieprasījumiem, kuri saistīti ar neparastāku skatījumu uz
vēstures notikumiem, tādēļ abonējam žurnālus “Planētas Noslēpumi” un “Nezināmā Kara
Vēsture”. Šogad mūsu krājumā
būs arī izdevums “Tēvijas Sargs”
– jaunsardze un aizsardzība. Lasītājiem, kuriem svarīgi pašizziņas, garīgie meklējumi, harmonija mūsu piedāvājumā šogad
žurnāls “Taka”. Tos, kam saistoši rokdarbi, priecēs izdevumi:
“Rokdarbi”, “Anna” un “Mein
Deko&Basteln Spass”(vācu val.),
Sabrina (krievu val.). Par dārza ierīkošanu idejas atradīsiet izdevumā “Gartenidee”(vācu val.).
Angļu valodā MNB piedāvājumā
varēsiet ielūkoties izdevumos:
“The Atlantic” – ārlietas, politika, ekonomika, kultūra un “Intelligent Life” – kultūra, dzīvesveids.
Arī 2018. gadā lasītājiem piedāvājam izmantot Madonas no-

vada bibliotēkas abonētās datubāzes: LETA arhīvs, Letonika,
Lursoft laikrakstu bibliotēka,
Nozare.lv, Encyclopædia Britannica Library Edition.
LETA arhīvs ir viens no plašākajiem kvalitatīvas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā,
kurā ātri un ērti iegūt interesējošo informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem, statistiskiem datiem u.c.
Letonika.lv ir latviska uzziņu
un tulkošanas sistēma internetā,
kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot
esošos un apkopojot vienuviet
unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu
valodā.
Lursoft laikrakstu bibliotēka
ir apjomīgs Latvijas laikrakstu
publikāciju krājums Internetā.
Biznesa portāls Nozare.lv ir
nacionālās informācijas aģentūras LETA informācijas pakalpojums, kurā vienkopus tiešsaistes režīmā pieejama aktuālākā
un kompetentākā biznesa informācija.
ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA LIBRARY EDITION ir
universāla daudznozaru enciklopēdisko publikāciju datu bāze
bibliotēkām, kurā apkopota informācija visām vecuma grupām
(bērniem, studentiem un pieaugušajiem), līdz ar to tā noderēs
gan mācību, gan studiju, gan arī
darba procesā, ļaujot gūt informāciju dažādās zinātņu nozarēs.
Aicinām kļūt par autorizētiem bibliotēkas kopkataloga lietotājiem, jo tas ļauj ieekonomēt
laiku. Autorizācija ir lietotājvārda un paroles ievade, lai pieslēgtos bibliotēkas elektroniskajam
katalogam attālināti (no mājām,
darba u.c.) un izmantotu autorizētā lietotāja priekšrocības: aplūkot izsniegumus, pasūtījumus,
rindas, izsniegumu vēsturi, pagarināt izsniegumu termiņus, izvēlēties bibliotēkā pieejamos izdevumus, veikt pasūtījumus un uz
bibliotēku doties jau pēc nokomplektēta pasūtījuma.
Abonementā piedāvājam izmantot elektroniskos resursus,
neaizmirstot tradicionālo grāmatu, starpbibliotēku abonementa iespējas. Krājums – aptuveni
32000 eksemplāru tiek regulāri
papildināts ar jaunāko latviešu
oriģinālliteratūru, tulkoto daiļliteratūru. Nepieciešamo studijām, mācībām, redzesloka paplašināšanai atradīsiet nozaru
literatūras krājumā.
Būs iespēja tuvāk iepazīt Latvijas novadus – ar savu dzīves ritmu, dabas skaistumu, cilvēkiem
un kultūras vēsturi. Izstādē Mana Latvija no četriem novadiem
austa būs iespēja aprīlī, jūnijā,
augustā un oktobrī ne tikai iepazīt apkopoto informāciju bet arī
to izspēlēt.
Apstiprināts 2017. gadā Eiropas Komisijai iesniegtais Mado-

nas novada bibliotēkas, Gulbenes
novada bibliotēkas un Alūksnes
pilsētas bibliotēkas kopprojekts
partneru atlasei, kas darbosies
kā “Europe Direct” informācijas centri Latvijā 2018.–2020. gadam.
“Europe Direct” ir Eiropas
Komisijas izveidots informācijas
tīkls, kas sniedz atbildes par jebkuru ES darbības un politikas jomu, praktisku informāciju un padomus, kontaktinformāciju par
iespējamām sadarbības organizācijām.
6. aprīlī notiks Grāmatu svētki, 11. maijā organizēsim Atvērto durvju dienu “DEMO-krātija”,
Madonas bibliotēkas 95. gadu jubilejas pasākumu, 19. maijā piedāvāsim Bibliotēkas programmu
muzeju naktī, Dzejas diena “Vārdi par pasaulīgām lietām” plānota 13. septembrī.
Turpinot sadarbību ar vēstniecībām, piedāvāsim 2 izstādes:
pateicoties Izraēlas vēstniecībai,
Madonas novada bibliotēkas apmeklētāji no 6. līdz 28. februārim
varēs iepazīties ar Izraēliešu bērnu grāmatu ilustrāciju izstādi
“Es piederu šeit”. Esam ieplānojuši Izraēlas filmu vakarus, piedāvājot noskatīties mākslas un
dokumentālās filmas.
Aprīlī, sadarbībā ar Zviedrijas vēstniecību, apmeklētājiem
piedāvāsim izstādi par bērnu literatūru Zviedrijā “Kur bērnam
augt”.
2018. gada 1. februārī Bērnu literatūras nodaļā notiks pirmais nacionālās “Skaļās lasīšanas” sacensības Madonas novada
fināls, kurā piedalīsies labākie
5.–6. klašu lasītāji no Madonas
pilsētas vidusskolas, K. Dāvida
kristīgās pamatskolas, Barkavas
pamatskolas, Dzelzavas, Aronas
pagasta Kusas, Liezēres, Praulienas un Degumnieku pamatskolām, Lazdonas pagasta bibliotēkas. Aicinām apmeklēt šo
pasākumu un aktīvi atbalstīt sacensību dalībniekus.
Arī šogad turpināsim darbību UNESCO Latvijas Nacionālās Komisijas tīklā “Stāstu bibliotēkas”. Mums katram ir kāds
mantojums: mīļš priekšmets no
senatnes, stāsts vai leģenda, ko
stāstījuši vecvecāki, prasmes, ko
cenšamies nepazaudēt, dziesma,
rotaļa vai deja, ko nodot nākamajām paaudzēm. Dalīsimies savā mantojumā bērnu literatūras
nodaļas pasākumos “Mantojums.
Mans? Tavs? Mūsu!” un kļūsim
bagātāki.
Izklaidei piedāvājam lielizmēra riču-raču, puzles ar Madonas skatiem, atkritumu šķirošanas spēli “Šķiro un zini” un
“Izzini Madonu”.
Aicinām apmeklēt visas Madonas novada bibliotēkas nodaļas, jo katrā stāvā iespējams
atrast dažādām interesēm un dažādām vecumu grupām interesējošus izdevumus un noderīgus
pakalpojumus.
Lai nezūd zināšanu un izzināšanas prieks arī šogad!
Madonas novada bibliotēkas vārdā
direktore
Imelda Saulīte

Madonas novada
“Gada balva sportā 2017”
Madonas novada pašvaldība, rīko
iedzīvotāju balsojumu, lai noteiktu
populārāko 2017. gada sportistu,
sportisti, treneri, sporta spēļu
komandu, nozīmīgāko pasākumu
2017. gadā Madonas novadā
sportā. Balsojums ir paplašināts
ar iespēju nobalsot par populārāko
sporta spēļu veidu, populārāko
tehnisko sporta veidu, populārāko
galda spēļu sporta veidu un
populārāko individuālo sporta
veidu.
“Gada balva sportā 2017”
balsojums norisinās no 2018. gada 3. līdz 24. janvārim plkst.
12.00 portālā www.madona.
lv sadaļā Sports.
Balsojums norisināsies vienā posmā. Balsojuma anketā iekļauti 5 sportisti, 2 sportistes,
7 treneri, 6 sporta spēļu komandas, 5 populārākie sporta spē-
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SIA “Madonas
namsaimnieks”,
SIA “Madonas Siltums”,
SIA “Temtogs”,
SIA “HETA”,
SIA “LINCA”,
Ošupes pagasta
ZS “Jaunkalēji”,
SIA “Erante”,
SIA “Madonas
Ceļu būves SIA”,

ļu veidi, 4 populārākie tehniskie
sporta veidi, 4 populārākie galda
spēļu sporta veidi, 9 populārākie
individuālie sporta veidi un 7 nozīmīgākie pasākumi. Aicinām
balsot par vienu katrā no nominācijām.
Portāla www.madona.lv balsojuma organizatori patur tiesības pārbaudīt rezultātus un
dzēst negodīgi veiktos balsojumus.
Madonas novada pašvaldības
“Gada balva sportā 2017” laureāti tiks paziņoti svinīgajā apbalvošanas ceremonijā, pasākumā “Sporta laureāts 2017”,
kas notiks 2018. gada 10. februārī plkst. 18.00 Madonas novada
Sarkaņu pagasta Tautas namā
“Kalnagravas”.
Informāciju sagatavoja
Māris Gailums,
sporta darba organizators

Paldies ziedotājiem,
Madonas novada
uzņēmējiem krāšņāka
Jaungada salūta
veidošanai Madonā!
SIA “RATS”,
Neldai Janovičai,
SIA “Bebru māja”,
ZS “Saulieši”,
SIA “Aizezere”.
Informāciju sagatavoja
Inga Arāja,
Kultūras nodaļas
vadītāja p.i., kultūras
darba organizatore

