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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Jaunais mācību gads sākas visās Madonas novada skolās

Tikko sācies kārtējais mācību gads, un, šķiet, pats 
par sevi saprotams, ka visi skolas vecuma bērni 
dodas uz skolu. Taču, gatavojot šo Vēstnesi, kas 
galvenokārt veltīts skolām un mācību gada sāku-
mam, nācās saskarties ar bērniem un jauniešiem, 
kam pirmais septembris diemžēl neatšķirsies no 
citiem ikdienas datumiem. Tie ir bērni ar īpašām 
vajadzībām, dažāda smaguma invaliditāti, ku-
riem nav savu klasesbiedru, skolas sola, ja vien 
vecāki viņus nenosūta mācīties internātskolās. 
Ne visi to var... Paldies Dievam, mums novadā 
ir Kāpēcīšu klase Kalsnavas pamatskolā, aktīvi 
darbojas nevalstiskā organizācija „Mēs saviem 
bērniem”, kas organizē bērnu invalīdu radošās 
nodarbības, bet citas alternatīvas pašlaik mūsu 
novadā arī nav. Ar lielām cerībām tiek gaidīts, vai 

apstiprinās projektu par dienas aprūpes centra 
izveidi. Rezultāti būšot zināmi oktobrī. 

Par laimi, pateicoties nevalstisko organizāciju 
aktivitātēm, vasarā šiem bērniem un jauniešiem, 
kā arī viņu vecākiem norisinājās īpašas nomet-
nes. Kāpēc īpašas? Droši vien tāpēc, ka tik daudz 
emociju, prieka un aizkustinājuma citās nomet-
nēs normālie bērni nepiedzīvo. Vienā no šādām 
kopābūšanām viesojās arī Vēstnesis.   

Liela rosība augusta otrajā pusē bija manāma 
Aronas pagasta „Kučuru dzirnavās”. Tur trīs die-
nu garumā uz biedrības „Mēs saviem bērniem” 
veselības programmu „Mūzika un kustība” bija 
sapulcējušies bērni un jaunieši ar īpašām va-
jadzībām. Programmas ietvaros tika realizētas 
īpašas mūzikas un kustību terapijas nodarbības. 

Atšķirībā no citām nometnēm, šajās nodarbībās 
bērni piedalījās kopā ar saviem vecākiem. Kopīgi 
tika veidotas arī radošās darbnīcas un psihologa 
konsultācijas. 

Liels prieks par to, ka bērniem un jauniešiem 
ar invaliditāti tiek dotas iespējas izrauties no 
ikdienas rutīnas četrās sienās, kad tikai pa logu 
var vērot aktivitātes pagalmā un klusībā sapņot 
par dalību tajās. Biedrība „Mēs saviem bērniem” 
darbojas jau vairāk nekā desmit gadus un pa šo 
laiku ir daudz palīdzējusi ģimenēm, kurās aug 
bērni ar īpašām vajadzībām. Biedrība rada iespē-
ju iepazīties un satuvināties ar cilvēkiem līdzīgās 
situācijās, nejusties vientuļiem un nesaprastiem.

 (Turpinājums 2. lappusē)

Visi bērni ir pelnījuši pirmo septembri

Ar vasarīgu sauli un rudens ziediem 
ir atnācis jaunais mācību gads. Jauns 
darba cēliens sācies arī visās 35 Mado-
nas novada izglītības iestādēs. Sešas no 
izglītības iestādēm darbu uzsāk jauno 
direktoru vadībā, veiksmi Jums!

Madonas novada pašvaldības vispār-
izglītojošajās skolās šajā mācību gadā 
mācīsies ap 2830 skolēnu, un pirmssko-
las izglītības iestādes un grupas apmek-
lēs ap 1150 audzēkņu. Lai drošs skolas 
solis tiem nedaudz vairāk kā 200 mūsu 
novada pirmklasniekiem, kuri uzsāks 
savas skolas gaitas! 

Kāds būsi, jaunais mācību gads? 
Tā noteikti pie sevis nodomā daudzi. 
Divus gadus jau darbojas finansēšanas 
princips vispārējā izglītībā „nauda seko 
skolēnam”, šī finansēšanas kārtība ne 
vienu vien reizi novada pašvaldībai ir 
likusi diskutēt par novada skolu tīklu, 
kā nodrošināt izglītības pakalpojumu 
pieejamību. Līdz šim novada skolu skaits 
ir palicis nemainīgs. Šajā gadā ir uzsākta 
Madonas novada attīstības programmas 
izstrāde, tas nozīmē, darbs pie novada 
izglītības stratēģijas izveides arī netiks 
atlikts. 

Viens no izglītības būtiskiem aspek-
tiem ir izglītības kvalitātes jautājums, 
tās atbilstība 21. gadsimta prasībām. 
Tādēļ sistemātiski pilnveidojama ir 
profesionālā meistarība skolotājiem, sa-
vukārt skolēniem – pienākums mācīties. 
Arī grozījumi Izglītības likumā nosaka, 
ka ar šo mācību gadu apliecību par vis-
pārējo pamatizglītību varēs iegūt tikai 
tad, ja būs iegūti vērtējumi visos mācību 
priekšmetos un ne vairāk kā viens no 
tiem zemāks par 4 ballēm. Atestātu par 
vispārējo vidējo izglītību varēs iegūt tikai 
tad, ja visi vērtējumi būs vismaz 4 balles 
un augstāki.

Grozījumi izglītības saturā šogad 
paredz, ka 6. klasē būs divi atsevišķi 
mācību priekšmeti – „Latvijas vēsture” 
un „Pasaules vēsture”. 

Ar šo mācību gadu centralizētajos 
eksāmenos un valsts valodas pārbaudes 
vērtējumā netiks norādīts līmenis, vērtē-
jumu izteiks procentuālajā visa darba un 
darba daļu novērtējumā, kas arī līdz šim 
tika norādīts izsniegtajos sertifikātos. 
Tāpat eksāmenā nevarēs iegūt vērtējumu, 
ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums 
ir mazāks par pieciem procentiem.

Ikviens mācību gads nāk ar jaunām 
iespējām un izaicinājumiem, bet no 
mūsu kompetences, radošuma, personis-
kas ieinteresētības būs atkarīgs – kāds 
tas būs mūsu novada skolās. Paldies 
pārvalžu vadītājiem, izglītības iestāžu 
vadītājiem, skolotājiem un vecākiem, 
kas nesavtīgi strādājuši un palīdzējuši, 
lai sekmīgi uzsāktu jauno mācību gadu! 
Īpaši vēlos uzmundrināt Mārcienas 
pamatskolas kolektīvu, skolēnus un ve-
cākus, apliecinot, ka esam ar Jums, un 
uguns radītie postījumi tiks novērsti, lai 
mācību darbs noritētu pilnvērtīgi.

Izglītība ir patvērums pret nezināša-
nu, nedrošību, šaubām. Izglītības nekad 
nevar būt par daudz. Uz sadarbību jau-
najā mācību gadā!

SolviTa Seržāne,
Madonas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja  

Veiksmīgas 
skolas gaitas!

arī Mārcienas bērniem šoruden būs Pirmais 
Septembris. Neraugoties uz pārdzīvoto uguns
nelaimi, skolas kolektīvs sadarbībā ar pašvaldību 
ir darījuši un joprojām dara visu iespējamo un 
reizēm pat šķietami neiespējamo, lai skolēni 
varētu apmeklēt savu skolu un mācību process 
netiktu traucēts. 

Kad līdz skolas sākumam bija atlicis vien pāris 
dienu, Vēstnesis viesojās Mārcienas pamatskolā. 
Pašvaldības uzņēmuma „Madonas namsaim-
nieks” vīri vēl steidza novākt pēdējās jumta 
krāsmatas, talkā nāk arī tā saucamie pagasta 
simtlatnieki, lai pavisam drīz varētu uzklāt jumta 

pagaidu segumu. Bet jau stāvu zemāk – visas 
domas un noskaņojums pirmā septembra gaidās. 
Mārcienas bērni skolotāju vadībā gatavojās svinī-
gajam pirmā septembra sarīkojumam.

Ugunsgrēks notika laikā, kad Mārcienas pa-
matskolā bija izveidojusies situācija, kad iepriek-
šējais direktors Visvaldis Ozoliņš vasaras sākumā 
bija devies pelnītā atpūtā, bet Aldona Gudrīte 
amatā oficiāli stājās tikai no pirmā septembra. 
Jautāta, kā ir savā vadībā pārņemt skolu ar node-
gušu jumtu, jaunā direktore teic filmas vārdiem 
– Mēs bijām, esam un būsim! Skolas saimniecības 
daļas vadītāja Ināra Plavnova atzīst, ka šoreiz 

darba ir vairāk – pirms ugunsgrēka klases jau 
praktiski bija sagatavotas bērnu uzņemšanai, bet 
nu viss jādara no jauna. 

Šajā mācību gadā Mārcienas pamatskolā no 
visiem 69 audzēkņiem savas pirmās skolas gaitas 
uzsāks deviņi pirmklasnieki. Bērni ir priecīgi, ka 
skola ir kārtībā un mācības notiks. Dažiem gan 
skolas gaitas nesaistās tikai ar mācībām, bet arī 
ar tikšanos ar draugiem un garo skolas koridoru 
apgūšanu. 

Skolas zvans Mārcienas pamatskolā tiek ļoti 
gaidīts. Šogad – vairāk nekā citus gadus.

DzinTra STraDiņa

Jauno mācību gadu sagaidot

e. Miķelsones fotoMārcienas pamatskolas pirmklasnieki savu pirmo skolas dienu gaida ar lielu prieku.
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Visi bērni ir pelnījuši pirmo septembri

Madonas pilsētas vidusskolās ir 
noslēgusies dabaszinību kabinetu 
modernizācija, kas tika uzsākta 2009. 
gada vasarā. Ar 2011./2012. mācību 
gadu dabaszinību priekšmeti notiks 
pilnīgi aprīkotos modernos mācību 
kabinetos – interaktīvās tāfeles, datu 
kameras, mobilā datorklase, virtuālās 
laboratorijas, modeļi, eksperimenti, 
pētnieciskie darbi u.c. tehnoloģijas – 
vajadzīgas, interesantas, aizraujošas, 
bet vēl ne tik labi pazīstamas lietas. 
Nepieciešama ne viena vien stunda, 
lai „sadraudzētos” ar moderno aprī-
kojumu, bet šodien fizikas, ķīmijas, 
bioloģijas un matemātikas skolotāji 
nevar savu darbu vairs iedomāties 
citādāk.  

Ķīmijas skolotāja Z. Āboliņa 
uzsver, ka skolotājam jāmeklē ceļš, 
kā padarīt dabaszinības saistošas un 
pieejamas. Šobrīd strādājot ar pro-
jekta gaitā izstrādātajām un ieviesta-
jām daudzveidīgām mācību formām 

un metodēm, mācību procesu var 
padarīt mūsdienīgu un skolēnam 
personīgi nozīmīgu. Mācību procesa 
dažādošana dod iespēju pilnvērtīgi 
izmantot spējīgāko skolēnu poten-
ciālu, kā arī ļauj atvērties skolēniem 
ar zemu mācīšanās motivāciju, kas 
ļauj redzēt, dzirdēt, sajust, meklēt, 
atklāt, mēģināt, kļūdīties, gūt prieku 
un gandarījumu par paveikto. 

Bioloģijas skolotāja I. Elekse 
atzīst, ka jaunie mācību materiāli 
palīdz sarežģīto mācību vielu apgūt 
saistošāk, kā arī attīsta pētnieciskās 
prasmes. Priecājamies, ka skolēni 
ir nodrošināti arī jaunām un inte-
resantām mācību grāmatām, kas 
veicina šī mācību priekšmeta apguvi. 
Ir pagājuši 20 neatkarības gadi un 
tikai tagad varam runāt par būtiskām 
izmaiņām dabaszinību priekšmetu 
apguvē.

Arī skolēni atzinīgi novērtē jaun-
ieguvumus, jo jaunie mācību mate-
riāli ļauj veidot saikni ar reālo dzīvi. 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Madonas pilsētas vidusskolās projekta ietvaros 
modernizēti dabaszinību kabineti

Viņi ir pārliecinājušies, ka, kamēr 
pats neesi izspēlējis kādu mācību 
spēli, nav iespējams noticēt, ka ar to 
var iemācīties. Dabaszinību  priekš-
metu spēles rada azartu, uzmanību 
un vēlmi uzvarēt, attīstīt prasmes, 
kas nepieciešamas reālajā dzīvē. Sko-
lēni atzīst, ka ir ļoti interesanti, bet 

jāmācās daudz un daudz kas atkarīgs 
no paša, nevis skolotāja.

Projekts „Kvalitatīvai dabaszināt-
ņu apguvei atbilstošas materiālās 
bāzes nodrošināšana Madonas pilsē-
tas vidusskolās” tika īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda darbības 
programmas „Infrastruktūra un 

pakalpojumi” 3.1.3.1. aktivitātes 
„Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei 
atbilstošas materiālās bāzes nodro-
šināšana” ietvaros. Kopējais projektā 
ieguldītais finansējums ir 186524 
latu, t. sk. ERAF finansējums 85%, 
valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
un pašvaldības līdzfinansējums – 
15%. 

Projekta rezultātā Madonas pilsē-
tas 1. vidusskolā un Madonas pilsē-
tas 2. vidusskolā ir renovēti 8 mācību 
kabineti – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un 
matemātikā. Šo prioritāro mācību 
priekšmetu īstenošanai ir uzstādī-
tas modernas iekārtas, piederumi 
un informācijas tehnoloģijas, kā arī 
pilnveidoti bibliotēkas fondi.

Lai jaunajā mācību gadā dabas-
zinību mācību priekšmetus – mate-
mātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju 
apgūstam jaunā kvalitātē un ar daudz 
lielāku ieinteresētību!

SolviTa Seržāne,
Madonas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja

ineSe STroDe,
Madonas pilsētas  

1. vidusskolas direktora vietniece 
mācību darbā

(Turpinājums no 1. lappuses)

Savu ikdienu bērni un jaunieši 
nav spējīgi pavadīt vieni paši, tiem 
ir vajadzīgs kāds, kas tos pieskata 
un palīdz ikdienas darbos. Bieži pat 
tik vienkāršas darbības kā staigāša-
na un runāšana sagādā grūtības, 
tāpēc liels ieguvums nometnē bija 
brīvprātīgie jaunieši, kas uzņēmās 
atbildību un rūpes par saviem 
vienaudžiem.

 Lielākā daļa vecāku ir pieraduši, 
ka, pabeidzot skolu, bērns aiziet 
savā dzīvē, sāk strādāt un dibina 
savu ģimeni. Tad tie laiku pa lai-
kam satiekas, pārrunā jaunumus, 
rīko radu saiešanas un kopā svin 
svētkus. 

Taču šiem vecākiem sava dzīve 
pilnībā ir jāpakārto bērnam, jo aiziet 
savā dzīvē šie bērni diezin vai varēs. 
Neatkarīgi no vecuma tiem vienmēr 
būs vajadzīga īpaša aprūpe. Tāpēc 
vecākiem nav laika ne darbam, ne 
sev pašiem, kur nu vēl atpūtai. 

Redzētais raisa pārdomas par 
dažādiem likteņiem. Tādos brīžos 
ir vērts apdomāt, cik ļoti tev dzīvē 
ir paveicies un cik nepateicīgi par 
to dažkārt esam. Bieži vien fiziski 
un garīgi veseli cilvēki nenovērtē 
to, ka ir veseli un ka paši spēj par 
sevi parūpēties. Vienmēr atrodas, 
par ko gausties un izrādīt neapmie-
rinātību. Taču katra spēkos ir kaut 
ko darīt un mainīt. 

Biedrības ietvaros darbojas 
deju grupa „Mazais cilvēciņš”. 
Tās vadītāja Lienīte Ozolniece ir 
gandarīta par nometni, kopā pa-
darīto un kā vienu no lielākajiem 
ieguvumiem min iespēju atpūsties 
arī mammām. 

Nometnes dalībnieki ir prie-
c īg i  un pate ic īg i  par  iespēju 
iemācīties dejot, dziedāt, spēlēt 
mūzikas instrumentus, izpaust 
sevi. Par spīti visam, kopā viņi 
jūtas laimīgi. 

Nometnes organizatori izsaka 

pateicību atbalstītājiem – Madonas 
un Lubānas novada pašvaldībām, 
„Hipotēku bankai”, „Statoil”, veika-
lam „Papīrs”, „Madonas poligrāfis-
tam”, „Rimi”, „Kučuru dzirnavām”, 
„Lazdonas piensaimniekam”, SIA 
„Enhars”, SIA „Jungle” un SIA „He-
refors Agro”. 

Matīsa māmiņa Iveta Ecētāja 
no Degumniekiem atzīst – mūsu 
lielākais sapnis ir, lai mūsu bērnus 
sabiedrība uztvertu kā pilntiesīgus 
locekļus.  

DzinTra STraDiņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

eDīTe MiķelSone,
sabiedrisko attiecību studente, 
praktikante Madonas novada 

pašvaldībā

valsts prezidents Andris Bērziņš otr-
dien, 30. augustā, Rīgas pilī svinīgas ce-
remonijas laikā pasniedza Ata Kronvalda 
prēmijas goda zīmes pieciem skolotājiem 
par ilggadēju un ievērojamu ieguldījumu 
talantīgo skolēnu izglītošanā un skolēnu 
zinātniskās pētniecības darba vadīšanā. 

Ata Kronvalda prēmijas šogad sa-
ņēma divas Madonas Valsts ģimnāzijas 
skolotājas: ģeogrāfijas skolotāja Laim-
dota Jansone un bioloģijas skolotāja 
līga ragaine.

Svinīgā ceremonijā Rīgas pilī peda-
gogi saņēma Valsts prezidenta un Ata 
Kronvalda fonda prezidenta Henrika Da-
nusēviča parakstītus diplomus un medaļu 
ar Ata Kronvalda attēlu, kurus veidojusi 
māksliniece Elita Viliama, kā arī vienrei-
zējo stipendiju 300 latu apmērā katrs.

Ata Kronvalda prēmija tiek pasniegta 
kopš 1989. gada, un pavisam godalgas 
saņēmuši 125 izcili izglītības darbinieki. 
Galvenie kritēriji Ata Kronvalda prēmi-
jas piešķiršanai ir pretendenta mācīto 
skolēnu iegūtie apbalvojumi Latvijas 
mēroga un starptautiskajās olimpiādēs 
un zinātnisko darbu konkursos, talan-
tīgo skolēnu vajadzībām izstrādāti un 
publicēti mācību līdzekļi, kā arī talantīgo 
skolēnu izglītošanai paredzētu valsts vai 
rajona mēroga pasākumu organizēšana.

informēja  
vanDa MaDerniece

Pasniegta Ata 
Kronvalda balva

Nometnē „Kustība un mūzika” ikvienam dalībniekam bija nodarbošanās.                                          e. Miķelsones foto

Aprīkotie dabaszinību kabineti Madonas 1. vidusskolā.       e. Miķelsones foto

Skolotāja L. Jansone ar lepnumu 
uzlūko medaļu ar Ata Kronvalda attēlu.
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Pavasarīgajā 
25. maija rītā 
liezerietes Ine-
ses Kapteines 
ģimeni pāršalca 
šokējoša ziņa 
– piecgadīgajam dēliņam Dāvim 
Saveļjevam tika atklāta leikēmija 
ļoti smagā, reti sastopamā formā.

Žiperīgais lauku puisēns jau 
tās pašas dienas vakarā tika nogā-
dāts Bērnu Klīniskās Universitātes 
slimnīcas 20. nodaļā un līdz šim 
brīdim atrodas mediķu uzraudzī-
bā. Kaut gan Dāvja veselības stā-
voklis ir mazliet uzlabojies, iespēja 
palīdzēt ir mūsu katra spēkos. 
Latvijas Sarkanā Krusta Madonas 
komiteja un Dāvja ģimene lūdz 
visu labas gribas cilvēku palīdzī-
bu, ziedojot asinis gan Dāvim, gan 
citiem cilvēkiem. Dāvja asinsgru-
pa ir ( 0+ ), taču donors var būt 
jebkuras asinsgrupas pārstāvis.  
Nepalieciet vienaldzīgi, jo nekad 
nevaram zināt, kad mums vai 
mūsu tuviniekiem būs nepie-
ciešama šāda palīdzība! Ja asinis 
vēlaties ziedot tieši mazā Dāvja 
veselībai, tad, nododot asinis, 
jānorāda, ka ziedojums domāts 
Dāvim Saveļjevam. 

Dāvja ģimene un LSK Ma-
donas komiteja saka vislielākos 
paldies visiem tiem labajiem cilvē-
kiem, kuri jau ziedoja asinis 2011. 
gada maijā Madonā organizētajā 
Donoru dienā.

DonorU Diena Madonā no-
tiks 2011. gada 7. septembrī 
no plkst. 9.00 – 12.00,  Mado-
nas mūzikas skolā, r. Blau-
maņa ielā 16a, zvaigžņu zālē. 

Jau iepriekš liels paldies 
tiem, kas nepaliks vienaldzīgi, 

velTa vilšķērSTe,
lSK Madonas komitejas 

izpilddirektore

Ziedosim asinis 
piecgadīgajam 

Dāvim!
    

85% no projekta „Informācijas 
saņemšanas pakalpojumu kvali-
tātes paaugstināšana jauniešiem 
Madonas novadā” (vienošanās Nr. 
1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019/13) 
finansē Eiropas Savienība ar Eiropas 
Sociālā fonda starpniecību un 3% 
finansē Latvijas valsts. Apakšakti-
vitāti administrē Valsts kanceleja 
sadarbībā ar Sabiedrības integrāci-
jas fondu. 5% līdzfinansē Madonas 
novada pašvaldība.

Madonas novadā sekmīgi, ar ro-
kasgrāmatas izdošanu jaunatnes dar-
biniekiem, noslēdzies projekts „In-
formācijas saņemšanas pakalpojumu 
kvalitātes paaugstināšana jauniešiem 
Madonas novadā” (vienošanās Nr. 
1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/019/13).

Projekta laikā tika iesaistīti un ap-
mācīti 33 jaunatnes darbinieki no vi-
sām 15 Madonas novadu veidojošām 
teritoriālajām vienībām, šādā veidā 
sasniedzot projekta mērķi, nodro-
šinot efektīvu, jauniešu vajadzībām 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

atbilstošu un vienādu informācijas 
pieejamību brīvā laika pavadīšanas, 
uzņēmējdarbības, nodarbinātības un 
sociālās aizsardzības jomās Madonas 
novadā. Projekta pēdējā ceturksnī 
tika realizēti 4 pasākumi kopskaitā 60 

jauniešiem, popularizētas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas, diskutēts par 
sociālās aizsardzības jautājumiem, 
karjeras izvēli un uzņēmējdarbības 
uzsākšanas iespējām jauniešiem, kā 
arī izdota rokasgrāmata un informatī-

Madonas slimnīcai samazina finansējumu

Madonas novada jaunatnes darbiniekiem sava rokasgrāmata

no mūsu atmiņas vēl nav izgaisis 
ne ziemā rīkotais pikets, ne savāktie 
16 tūkstoši parakstu savas slimnīcas 
atbalstam, taču jau atkal sašūpojusies 
kopīgiem spēkiem panāktā stabili-
tātes sajūta. Būs vēl ciešāk jāsavelk 
taupības josta – pašreizējo situāciju 
vērtē slimnīcas vadība, jo valsts ir 
mainījusi finansējuma nosacījumus 
gada vidū, un slimnīcai atkal ir jāpār-
skata turpmākā darbība līdz šī gada 
beigām. Par situāciju veselības aprūpē 
valstī un Madonas slimnīcā turpmā-
kajā rakstā informē Sia “Madonas 
slimnīca” valdes priekšsēdētājs 
BrUno KoKarS.

Par situāciju 
veselības aprūpē 
valstī un  
Madonas slimnīcā

“Taupības pasākumu ietvaros 
gandrīz visām nozarēm, arī veselības 
aprūpei, katru gadu mazina finan-
sējumu. Šogad tas tika darīts gada 
vidū, kaut redzams, ka pacientu 
mazāk nebūs.

Stacionāra pakalpojumu sniegša-
nu mūsu slimnīcā Veselības norēķi-
nu centrs plānojis 3253 pacientiem. 
Taču šā gada pirmajos 7 mēnešos jau 
esam ārstējuši 4539 pacientus. Šis 
skaitlis varētu būs mazāks, ja vairāk 
naudas tiktu iedalīts dienas stacionā-
ram (uz 1.08. pārstrāde šajā sadaļā 
bija Ls 20645,). Uz jautājumu – ko 
tālāk, veselības ministrijas pārstāvji 
līdz šim skaidroja: papildus finan-
sējuma nebūs, paši vien neprotat  
plānot (lasīt – atraidīt pacientus).

Konkrētais samazinājums sta-
cionārajai palīdzībai 2. pusgadam ir 
Ls 64492,. No šīs summas atpakaļ 
dienas stacionāram tiek atdoti Ls 
33131, Tātad kopējais samazinā-
jums pusgadam ir „tikai” Ls 31361. 
Manuprāt, tā tiek iestrādāta metodi-
ka, lai 2012. gadā neiedotu vismaz 
divtik. Taču neiedos krietni vairāk, 
ja nebūs sociālā naudas spilvena. 
Šogad trūcīgo un maznodrošināto 
ārstēšanai stacionārā tika iedalīti 
gandrīz Ls 20000, mēnesī (Ls 
238478, gadā). Tā jau ir 1/3 daļa 
no stacionārā finansējuma mēnesī.

Lai gan veselības ministrijas aici-
na vairāk orientēties uz ambulatoro 
ārstēšanu, finansējums arī tai ir iero-
bežots. Ja to sadala visam gadam uz 
visiem mūsu speciālistiem, tad bez 
valsts finansējuma paliek vismaz 1/5 
gribētāju. Tāpēc ir rindas un iespēja 

vie kalendāri jaunatnes darbiniekiem.
„Rokasgrāmatā jaunatnes dar-

biniekiem un jauniešiem Madonas 
novadā” apkopota jaunatnes lietu 
speciālistu kontaktinformācija, ie-
vietota informācija par uzņēmējdar-
bības uzsākšanas iespējām, biznesa 
inkubatoru, interešu, profesionālās 
un neformālās izglītības iespējām, 
jauniešu centriem, jauniešu sociālo 
aizsardzību, veselību un jauniešiem 
noderīgiem internetresursiem. Ro-
kasgrāmata gan drukātā, gan elektro-
niskā formātā būs pieejama novada 
jauniešu centros, bibliotēkās, publis-
kajos interneta pieejas punktos, kā arī 
mājas lapā www.madona.lv.

Jaunatnes lietu speciālisti, palīdzot 
jauniešiem saskatīt izglītības, darba 
un atpūtas iespējas, motivē jauniešus 

strādāt un dzīvot Madonas novadā, kas 
tālāk sekmē novadu kā ekonomiski 
attīstīties spējīgu teritoriju. Jaunietis ir 
resurss, kas Madonas novadam var dot 
savu iniciatīvu, zināšanas, īpaši valodu, 
informācijas tehnoloģiju un projektu 
piesaistes jomās, lai veicinātu novada 
ekonomisko attīstību.

Projekta laikā gūtā pieredze par 
Igaunijas jauniešu centru darbību, 
zināšanas un metodiskie materiāli ir 
būtisks ieguldījums Madonas novada 
jaunatnes darbinieku kompetenču 
paaugstināšanā. Projekts un tā rezul-
tāti ir turpinājums uzsāktajām aktivi-
tātēm, lai veidotu Madonas novadu 
kā jauniešiem draudzīgu teritoriju.

 GUniTa Kļaviņa,
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

par pilnu maksu pakalpojumus sa-
ņemt. Protams, ja ir speciālisti. Taču 
dakteri noveco, jaunie aizbrauc. Tā 
ir visā Latvijā. Lai gan vajadzētu un 
bija arī pieprasīts krietni vairāk jauno 
speciālistu, septembrī mūsu slimnīcā 
darbu uzsāka tikai viens – neiroloģe 
Inese Irbe. Tā, kā acu ārste Spodra 
Pauliņa pārtraukusi darbu mūsu 
uzņēmumā, viņu kaut nedaudz mē-
ģinās aizvietot ļoti laba acu speciā-
liste Kristīne Leimane. Viņa veic acu 
operācijas, bet tikai Rīgā. Sakarā ar 
to, ka ārstei K. Leimanei nav līguma 
ar Veselības norēķinu centru, viņa 
sniedz tikai maksas pakalpojumus.

Salīdzinot ar citām mūsu līmeņa 
pilsētām, Madonā ir vēl salīdzinoši 
daudz ārstuspeciālistu. Taču prob-
lēma ir tā, ka pacientam ir tiesības 
izvēlēties gan ārstniecības iestādi, 
gan ārstējošo ārstu. Tāpēc pēc labā-
kajiem un populārākajiem ārstiem 
ir lielāks pieprasījums. Arī no nova-
diem, kuri nekad nav bijuši mūsu 
teritorijā. Rindu garumu pie šiem 
ārstiem visā Latvijā var apskatīt inter-
neta adresē www.vnc.gov.lv sadaļā: 
iedzīvotājiem-gaidīšanas rindas 
plānveida ārstniecībai ambulato-
rajās iestādēs. Ja redzat, ka kādā 
jums pieejamā ārstniecības iestādē 
rinda uz attiecīgo izmeklējumu ir 
mazāka kā mūsu poliklīnikā, jums 
ir tiesības pierakstīties pie ārstiem 
citās pilsētās. Taču bieži rindas citur 
ir garākas kā pie mums.

Visgarākā rinda, gandrīz 2 mēne-
šus, pašlaik ir pie acu ārsta, 40 dienas 
pie plastikas ķirurga, 39 dienas uz 
ehokardiogrāfiju, 30 dienas pie der-
matologa un urologa, 20 – 30 dienas 
uz sonoskopijām.

Pie pārējiem speciālistiem un 
izmeklējumiem rindas nav garākas 
par 5 dienām.

Par nopietnu problēmu kļuvis 
fakts, ka 10 – 15% pacientu, kuri pie-
rakstījušies pie speciālistiem, neiero-
das, par to iepriekš neinformējot. Lai 
paši sev nekaitētu – nepagarinātu jau 
tā garās rindas pie speciālistiem, aici-
nu informēt reģistratūru par nespēju 
ierasties. Jūsu vietā tiks dota iespēja 
citam pacientam. 

Dažkārt pacienti lūdz pie kon-
krēta ārsta pierakstīt kaut pēc 3 – 4 
mēnešiem. To nedrīkstam darīt, jo 
ārsti brauc uz semināriem, kursiem, 
diemžēl arī slimo, tāpēc, piemēram, 
janvārī nevar pierakstīt uz jūniju. 
Tāpēc, ar dažiem izņēmumiem, pie-
rakstām ne tālāk par 2 mēnešiem.

Vēlos informēt, ka tuvāko mē-
nešu laikā poliklīnikas pacientus 
sagaida neērtības, jo tā kā veicam 
ventilācijas sistēmas izbūvi, ārsti 
pacientus pieņems dažādās slimnī-
cas telpās. 

Mediķu un pacientu aktivitāšu 
rezultātā, tuvojoties ārkārtas Saeimas 
vēlēšanām, politiķi un valdība kļu-
vuši dzirdīgāki. Pēdējo nedēļu laikā 
notikušas lielas izmaiņas: veselības 
aprūpei piešķirti ne tikai 6,6 miljoni 
latu (tie gan mums nebija paredzēti), 
bet arī Ls 6,1 miljons – ceram, ka kāds 
mazumiņš nonāks arī pie mums. Tikai 
kad un uz kādiem nosacījumiem? 
Mums gribētos atbildes uz šiem jautā-
jumiem pēc iespējas ātrāk. Kā liecina 
neoficiāla informācija, vairāk pacientu 
varēsim ārstēt dienas stacionārā, kā arī 
palielināt pieejamību pie speciālistiem 
poliklīnikā un uz izmeklējumiem.”

Madonas slimnīca 16. augustā 
ir saņēmusi  Zaļo un Zemnieku 
savienības priekšsēdētāja Rai-
monda Vējoņa atklāto vēstuli, 
kurā par esošo situāciju teikts:

„Zaļo un Zemnieku valde, ņemot 
vērā katastrofāli nepietiekamo valsts 
budžeta finansējumu veselības noza-
rei, pieprasa mēneša laikā piešķirt 
papildus finansējumu 6,1 miljonu 
latu apmērā, lai nodrošinātu am-
bulatorās un stacionārās palīdzības 
sniegšanu līdz šā gada beigām.

Lai samazinātu ielaisto slimību 
gadījumus slimnīcās un novērstu 
novēlotu vēršanos pie ārsta, kā arī 
mazinātu sociālo nevienlīdzību, pa-
pildus pieprasām veselības nozarei 
piešķirt 8,7 miljonus latu, lai 2011. 
gada pēdējā ceturksnī samazinātu 
pacientu līdzmaksājumus par 50% 
jeb vismaz 2008. gada līmenī par 
zālēm, vizītēm pie ģimenes ārsta, 
ārsta-speciālista ambulatoru apmek-
lējumu, kā arī ārstējoties slimnīcās.”

Komentējot finansējuma sama-
zinājumu, Madonas iedzīvotāju in-
terešu aizstāvības biedrības vadītāja 
madoniete Jeuženija adamoviča 
uzsver, ka joprojām tur roku uz 
pulsa un būs gatava organizēt jaunas 
protesta akcijas slimnīcas atbalstam, 
ja būs nepieciešams. Vienlaikus J. 
Adamoviča norāda, ka diemžēl mūsu 
valstī rezultātu var panākt tikai skaļi 
protestējot, taču tas nav pieņemami. 
„Mēs vēlamies tikai tiesības uz ve-
selības aprūpi,” piebilst iedzīvotāju 
interešu aizstāve.

Materiālus apkopoja  
DzinTra STraDiņa      

Pikets Madonas slimnīcas aizstāvībai pulcēja ap piecsimt novada iedzīvotāju. J. Adamoviča pauda iedzīvotāju prasības arī 
Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniekam Jurim Bundulim.                                                              e. liepiņas foto

Jaunieši diskutē par uzņēmējdarbības iespējām Madonas novadā ar biznesa 
inkubatora “Magnus” pārstāvi Janīnu Apsīti.                           BJc arhīva foto



Domes ziņas4 Madonas Novada Vēstnesis / 2011. gada septembris

Madonas novada 
pašvaldības  
28. jūlija  
domes  
ārkārtas sēdes 
lēmumi

1. Par Degumnieku pamatsko-
las direktora apstiprināšanu.

Izsludināt atkārtotu pieteikšanos 
uz Degumnieku pamatskolas direk-
tora amatu.

2. Par Mētrienas pamatskolas 
direktora apstiprināšanu.

Apstiprināt Diānu Rudzīti par 
Mētrienas pamatskolas direktori no 
1.09.2011.

3. Par Mārcienas pamatskolas 
direktora apstiprināšanu.

Apstiprināt Aldonu Gudrīti par 
Mārcienas pamatskolas direktori no 
1.09.2011.

4. Par Ļaudonas vidusskolas 
direktora amatu.

Izsludināt atkārtotu pieteikšanos 
uz Ļaudonas vidusskolas direktora 
amatu.

5. Par J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolas direktora apstip-
rināšanu.

Apstiprināt Mārtiņu Bergu par 
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas 
direktoru no 1.09.2011.

6. Par Madonas mākslas skolas 
direktora apstiprināšanu.

Apstiprināt Mariku Zeimuli par 
Madonas mākslas skolas direktori 
no 1.09.2011.

1. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
„Atpūtas” Vecsaikavā, Praulienas pagastā, atsa-
vināšanu. 

2. Par zemes lietošanas izbeigšanu Praulienas 
pagastā.

3. Par Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžeta līdzekļu pārkārtošanu.

1. Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagas-
ta pārvaldes 2011. gada pamatbudžetā:

1.1. Palielināt izdevumus komunālai saimniecībai 
par Ls 4095,00 t. sk.:

– mazvērtīgā inventāra iegādei (atkritumu kon-
teineri) Ls 1200,00;

– pamatkapitāla veidošanai (Sauleskalna katlu 
mājas apkures katla remonts) Ls 2895,00.

Izdevumus palielināt no Bērzaunes pagasta pār-
valdes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem.

1.2. Palielināt izdevumus tautas namam pamat-
kapitāla veidošanai (estrādes „Aizvējš” atjaunošana) 
Ls 8000,00 no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem.

1.3. Palielināt izdevumus Bērzaunes pamatskolai 
pamatkapitāla veidošanai – kopētāja iegāde par Ls 
482,00 no Bērzaunes pagasta pārvaldes budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem.

2. Izdarīt sekojošus grozījumus Bērzaunes pagas-
ta pārvaldes 2011. gada speciālajā budžetā:

2.1. Palielināt Bērzaunes pagasta pārvaldes ie-
ņēmumu daļu par Ls 350,00 dabas resursu nodokļa 
ieņēmumiem.

2.2. Palielināt Bērzaunes pagasta pārvaldes izde-
vumu daļu – pakalpojumi par Ls 350,00 – no dabas 
resursu nodokļa ieņēmumiem.

2.3. Pārdalīt izdevumus – Pašvaldības teritoriju 
un mājokļu apsaimniekošana – Ls 744,00:

– atalgojums Ls 600,00;
– d/d sociālais nodoklis Ls 144,00.
2.4. Pārdalīt izdevumus Pašvaldības teritoriju 

un mājokļu apsaimniekošana – pakalpojumi par 
Ls 744,00.

4. – 13. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīdus kārtībā Vestienas 
pagastā.

14. Par Barkavas skolas ēkas viena korpusa 
rekonstrukcijas par pirmskolas izglītības iestādi 
finansēšanu.

1. Sakarā ar ierobežotu finanšu iespējām Bar-
kavas skolas ēkas viena korpusa rekonstrukciju par 
pirmskolas izglītības iestādi, neveikt šādus darbus:

1.1. Neizbūvēt bruģētus celiņus par LVL 5349,00.
1.2. Rotaļu laukumā samazināt rotaļu elementus 

par LVL 500,00.
1.3. Neizbūvēt rotaļu nojumes par LVL 4629,00.
1.4. Ģērbtuves telpās neiebūvēt vienu žāvēšanas 

skapi par LVL 1100,00.
1.5. Neiebūvējot veļas žāvēšanas nojumi par 

LVL 499,00.
1.6. Neierīkot alumīnija ārdurvis par LVL 2020,00.
Noteikt, ka demontāžas, siltumnīcas nojaukša-

nas un citus esošo būvju nojaukšanas darbus par 
LVL 650,00 veic praktizēšanās darbos strādājošie 
bezdarbnieki.

Kopējais darbu apjoma samazinājums par LVL 
17991,00 (t. sk. PVN 22% 3244,00).

Kopējā pārbūves darbiem paredzētā finansēju-
ma summa – LVL 104154,00 (t. sk. PVN 22% LVL 18 
782,00).

2. Lai veiktu Barkavas pamatskolas ēkas viena 
korpusa rekonstrukciju par pirmskolas izglītības 
iestādi, piešķirt finansējumu LVL 69154,00 no Mado-
nas novada pašvaldības finanšu līdzekļiem.

3. Pārbūves darbu finansēšanu LVL 35000,00 
apmērā veikt no Barkavas pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem:

3.1. LVL 10000,00 finansēt no līdzekļiem, kuri bija 
paredzēti Barkavas skolas virtuves rekonstrukcijai;

3.2. LVL 20000,00 no Barkavas pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļu atlikuma;

3.3. LVL 5000,00 no Barkavas pagasta budžeta 
nekustamā īpašuma nodokļa palielinājuma.

4. Lēmuma otrā punkta izpildi uzdot Madonas 
novada Finanšu nodaļai, paredzētos līdzekļus LVL 
69154,00 ieskaitīt Barkavas pagasta pārvaldes bu-
džetā.

15. Par nekustamā īpašuma „Lubejas pagasta 
nams” nosacītās sākumcenas un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu. 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar nosauku-
mu „Lubejas pagasta nams”, adrese „Lubejas pagasta 
nams”, Liezeres pagasts, Madonas novads, kas sastāv 
no zemes gabala 17,69 ha platībā (kadastra apzīmē-
jums 70680160067), t. sk. 2,9 ha mežs un dzīvojamās 
mājas ar kopējo platību 286,4 m2 (kadastra apzīmē-

jums 70680160067001) Liezeres pagastā, reģistrēts 
Liezeres pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 
100000422487, kā maksāšanas līdzekli nosakot latus 
100% apmērā.

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lubejas 
pagasta nams”, Liezeres pagasts, izsoles nosacīto 
sākumcenu Ls 14000,00 saskaņā ar Latvijas Īpašumu 
vērtētāju asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliņa 
(vērtētāja asistenta apliecība Nr. 77) nekustamā īpa-
šuma novērtējumu.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Lubejas pa-
gasta nams” izsoles noteikumus.

3. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezeres 
pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma 
izsoli.

16. Par nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmā-
ja” nosacītās sākumcenas un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu. 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar nosauku-
mu „Veļķu pagastmāja”, adrese „Veļķu pagastmāja”, 
Liezeres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no 
zemes gabala 4,33 ha platībā (kadastra apzīmējums 
70680010139), un dzīvojamās mājas ar kopējo platī-
bu 237,3 m2 (kadastra apzīmējums 70680010139001) 
Liezeres pagastā, reģistrēts Liezeres pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr. 100000303895, kā maksā-
šanas līdzekli nosakot latus 100% apmērā.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pagast-
māja”, Liezeres pagasts, izsoles nosacīto sākumcenu 
LVL 4600,00 saskaņā ar Latvijas Īpašumu vērtētāju 
asociācijas vērtētāja asistenta Māra Kauliņa (vērtē-
tāja asistenta apliecība Nr. 77) nekustamā īpašuma 
novērtējumu.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Veļķu pa-
gastmāja” izsoles noteikumus (Izsoles noteikumi 
pielikumā).

4. Uzdot Madonas novada pašvaldības Liezeres 
pagasta pārvaldei organizēt nekustamā īpašuma 
izsoli.

17. – 31. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda piedziņu bezstrīda kārtībā Ošupes pagastā. 

32. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiropas 
Zivjsaimniecības fonda pasākumu aktivitātē 204 
Zveja iekšējos ūdeņos Madonas novada Salas ezerā.

Piekrist sagatavot projekta pieteikumu Lauku 
atbalsta dienesta rīkotajā konkursā projekta akti-
vitātē 204 Zveja iekšējos ūdeņos Madonas novada 
Salas ezerā ar mērķi izveidot laivu piestātni un ezera 
atpūtniekiem izbūvēt veloceliņu.

33. Par projekta ieceres sagatavošanu Eiro-
pas Zivjsaimniecības fonda pasākumu aktivitātē 
204 Zvejas iekšējos ūdeņos Madonas novada 
Odzienas ezerā.

Piekrist sagatavot projekta pieteikumu Lauku 
atbalsta dienesta rīkotajā konkursā projekta aktivitātē 
204 Zveja iekšējos ūdeņos Madonas novada Odzie-
nas ezerā ar mērķi izveidot laivu piestātni un ezera 
atpūtniekiem izbūvēt veloceliņu.

34. Par grozījumiem Mētrienas pagasta pār-
valdes 2011. gada budžetā.

Izdarīt sekojošus grozījumus Mētrienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā:

1. Palielināt budžeta ieņēmumu daļu par kopējo 
summu – Ls 32000,00:

1.1. Ieņēmumi no meža pārdošanas – Ls 
32000,00.

2. Palielināt budžeta izdevumu daļu par kopējo 
summu – Ls 7000,00:

2.1. Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimnie-
košanai un pakalpojumiem – Ls 7000,00.

3. Palielināt budžeta atlikumu par Ls 25000,00.
1. Veikt sekojušus grozījumus Kalsnavas pagasta 

pārvaldes 2011. gada speciālajā budžetā:
1.1. Palielināt ieņēmumu plānu – ieņēmumi 

no dabas resursu nodokļa par LVL 1800, novirzot 
LVL 1520 inventāra iegādei (atkritumu konteineru 
iegāde).

1.2. Par LVL 280 palielināt plānoto dabas resur-
su līdzekļu atlikumu uz gada beigām.

1. Veikt sekojušus grozījumus Kalsnavas pagasta 
pārvaldes 2011. gada pamatbudžetā:

2.1. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu LVL 700 novirzīt datortehnikas iegādei Kals-
navas pagasta pārvaldes administrācijas vajadzībām.

1.1. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu LVL 2000 novirzīt pagasta teritorijas 
labiekārtošanas pakalpojumu apmaksai.

1.2. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu LVL 650 novirzīt Kalsnavas pamatskolas ven-
tilācijas sistēmas apkopes pakalpojumu apmaksai.

1.3. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu LVL 1500 novirzīt remontmateriālu iegādei 
pagasta pārvaldes ēkas remonta veikšanai.

1.4. No pamatbudžeta līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu LVL 1600 novirzīt izdevumu segšanai, kuri 
radās, pārskaitot pašvaldības aģentūras „Kalsnava” 
uzkrāto apsaimniekošanas naudu dzīvojamās mājas 
Aiviekste 26 Dzīvokļu apsaimniekošanas biedrībai 
„Rota”, pamatojoties uz jaunā mājas apsaimniekotāja 
un mājas iedzīvotāju pieprasījumu.

1.5. Palielināt pamatbudžeta ieņēmumu daļas 
plānu par LVL 346 – pašvaldību budžetā saņemtie 
transferti no valsts budžeta (programma „Skolas 
auglis”), novirzot Kalsnavas pamatskolai krājumu 
iegādei.

35. – 36. Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda, nokavējuma naudas piedziņu uz nekus-
tamo īpašumu Sarkaņu pagastā.

37. Par Madonas novada bāriņtiesas iestā-
šanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijā.

1. Atbalstīt Madonas novada bāriņtiesas lēmu-
mu par iestāšanos Latvijas bāriņtiesu darbinieku 
asociācijā 

2. Iestāšanās maksu LVL 20,00 un biedru naudu 
LVL 50,00 segt no bāriņtiesas darbam paredzētās 
izdevumus tāmes 2011. gadam, turpmāk biedru 
naudu LVL 100,00 gadā paredzēt, sastādot iestādes 
gada izdevumu tāmi. 

38. Par zemes vienības „Mūsmājas ”, kadastra 
numurs 70740040162 platības precizēšanu. 

39. – 40. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības 23.09.2010. lēmumā „Par zemes 
reformas pabeigšanai paredzēto zemi Madonas 
novadā” (protokols Nr. 19, 35. p.) un 30.03.2011. 
lēmumā „Par zemes reformas pabeigšanai pa-
redzēto zemi Madonas novadā” (protokols Nr. 
7, 45. p.).

1. Grozīt Madonas novada pašvaldības domes 
23.09.2010. lēmumu „Par zemes reformas pabeig-
šanai paredzēto zemi Madonas novadā” (protokols 
Nr. 19, 35. p.).

41. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu no SIA „Hercogs Ltd”.

42. Par ierosinājumu piešķirt ikmēneša 
pabalstu.

Piešķirt D.B. ikmēneša pabalstu no 2011. gada 
21. jūnija līdz 2012. gada 12. jūnijam (ieskaitot);

1. Par laika periodu no 2011. gada 21. jūnija līdz 
2011. gada 30. jūnijam;

2. Pabalstu ieskaitīt D.B kontā bankā; 
3. Informēt D.B., ka saskaņā ar Republikas 

pilsētas domes un novada domes deputāta statusa 
likuma 15.1 panta ceturto daļu viņam ir pienākums 
ziņot pašvaldībai par tādu apstākļu iestāšanos, kuri 
izraisa pabalsta izmaksas samazināšanu vai pārtrauk-
šanu (Republikas pilsētas domes un novada domes 
deputāta statusa likuma 15.1 panta piektā daļa);

4. Ja tiek mainīta valstī noteiktā minimālā mē-
neša darba alga vai iesniedzējam piešķirtās pensijas 
apmērs, tad Madonas novada pašvaldības izpilddi-
rektors ar rīkojumu groza šī lēmuma 1. punktā no-
teiktā ikmēneša pabalsta apmēru, ikmēneša pabalstu 
aprēķinot atbilstoši Republikas pilsētas domes un 
novada domes deputāta statusa likuma 15.1 panta 
trešajā daļā noteiktajai kārtībai.

43. Par zemes gabala daļas iegādi Madonā.
2011. gada 19. jūlijā saņemts D.L. iesniegums, 

reģistrēts Madonas novada pašvaldībā ar Nr. 
2.1.3.6.\11 ar priekšlikumu pirkt daļu no viņai piede-
rošā nekustamā īpašuma 30000 m2 platībā, uz kura 
atrodas Madonas pilsētas stadions un tam pieguļošo 
teritoriju līdz Lises upei 65270 m2 platībā. Minētais 
zemesgabals būtu nepieciešams pašvaldības funkcijas 
nodrošināšanai saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 6. punktu – pašvaldības 
funkcija ir veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu 
un sportu.

44. Par papildus līdzekļu iedalīšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Pa-
matpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” 
projekta „Saikavas tautas nama rekonstrukcija” 
(LAD līgums Nr. 08-05-L32100-000355) 2. kārtas 
būvdarbu ieturētā maksājuma daļas samaksai.

Iedalīt LVL 416,77 Saikavas tautas nama rekons-
trukcijas 2. kārtas būvdarbu ieturētā maksājuma daļas 
samaksai no Praulienas pagasta budžeta līdzekļu 
atlikuma.

45. Par aizņēmuma ņemšanu Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda programmas „Infrastruk-
tūra un pakalpojumi” 3.2.1.3.1. apakšaktivitātes 
„Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās 
vietās ārpus Rīgas” ietvaros īstenotā projekta Nr. 
3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 „Drošs ceļš 
uz skolu Bērzaunē” realizācijai. 
(Turpinājums 5. lappusē)

Madonas novada pašvaldības 28. jūlija 
domes sēdes lēmumi

Madonas novada 
pašvaldības  
16. augusta 
domes  
ārkārtas sēdes 
lēmumi  

1. Par Degumnieku pamat-
skolas direktora apstiprināšanu.

Apstiprināt Daigu Rubeni par 
Degumnieku pamatskolas direktori 
no 1.09.2011.

2. Par Ļaudonas vidusskolas 
direktora apstiprināšanu.

Apstiprināt Gunti Lazdu par 
Ļaudonas vidusskolas direktoru no 
1.09.2011.

3. Par papildinājumiem 
Madonas novada pašvaldības 
29.10.2009. domes lēmumā 
„Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas novada 
pašvaldības domes izveidotajās 
iestādēs Madonas pilsētā” (prot. 
Nr. 13; 13. p.) 

Atcelt Madonas novada pašval-
dības 2011. gada 30. jūnija lēmumu 
„Par papildinājumiem Madonas 
novada pašvaldības 29.10.2009. do-
mes lēmumā „Maksas pakalpojumi 
un samaksas apjomi Madonas nova-
da pašvaldības domes izveidotajās 
iestādēs Madonas pilsētā” (prot. Nr. 
12; 60. p.). 

1. Papildināt Madonas novada 
pašvaldības 29.10.2009. domes 
lēmuma „Maksas pakalpojumi un 
samaksas apjomi Madonas novada 
pašvaldības domes izveidotajās ies-
tādēs Madonas pilsētā” pielikumu 
Nr. 3 ar 8. punktu:

8. Telpu noma 
ēdināšanas 
pakalpojumu 
sniegšanai

Ls 1,22 mēnesī  
par 1 
kvadrātmetru

  2. Lēmums stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi. 



Domes ziņas Madonas Novada Vēstnesis / 2011. gada septembris 5 
(Turpinājums no 4. lappuses)

1. Projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/
CFLA/074/026 „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” 
realizācijai ņemt aizņēmumu LVL 49512,00 Lat-
vijas Republikas Valsts kasē;

2. Kredīta atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu;

3. Lūgt Finanšu ministrijas Pašvaldību aizņē-
mumu un galvojumu kontroles un pārraudzības 
padomi atbalstīt Madonas novada domes lēmumu 
ņemt aizņēmumu LVL 49512,00 Valsts kasē ar 
Valsts kases noteikto aizņēmumu procentu likmi 
un aizņēmuma atmaksas termiņu 20 gadi un at-
likto maksājumu uz 3 gadiem ERAF līdzfinansētā 
projekta Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/074/026 
„Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē” realizācijai.  

46. Par D.I. iesniegumu.
1. Atbalstīt D.I. piedalīšanos pasaules čempio-

nāta posmos 2011. gada sezonā.
2. Piešķirt finansējumu LVL 300,00 dalībai 

sacensībās, atbilstoši noteikumiem „Par Madonas 
novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”.

47. Par biedrības „AC Sports”iesniegumu.
1. Atbalstīt biedrības „AC Sports” rīkoto 

pasākumu Madonas novada Aronas pagasta 
„Rincānos”.

2. Piešķirt finansējumu LVL 150,00 sacensību 
organizēšanai un rīkošanai, atbilstoši noteiku-
miem „Par Madonas novada pašvaldības sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvām.

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt biedrībai 
„AC Sports”.

48. Par A.C. iesniegumu.
1. Atbalstīt A.C. piedalīšanos Pasaules sportin-

ga čempionātā 14. – 17.07.2011. Francijā.
2. Piešķirt finansējumu LVL 150,00 apmērā 

dalībai sacensībās, atbilstoši noteikumiem „Par 
Madonas novada pašvaldības sporta finansiālo 
atbalstu un naudas balvām”, Madonas pilsētas 
sporta izdevumu tāmes – atbalsts augsta ranga 
sportistiem.

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt biedrībai 
„AC Sports”.

49. Par Latvijas Vieglatlētikas savienības 
iesniegumu

1. Atbalstīt E.E. piedalīšanos mācību – treniņu 
nometnē Valmierā no 2011. gada 01. – 20. augus-
tam, sakarā ar gatavošanos 2011. gada pasaules 
čempionātam Korejā (27.08. – 04.09.2011).

2. Piešķirt Ls 200,00 dalībai nometnē.
50. Par V. Ž. iesniegumu.
1. Atbalstīt R.Ž. piedalīšanos Pasaules čempio-

nātā motokrosā Itālijā (Cingoli) 12., 13.08.2011.
2. Piešķirt finansējumu Ls 150,00 dalībai sa-

censībās, atbilstoši noteikumiem „Par Madonas 
novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”.

51. Par finansējuma piešķiršanu ceļu 
sakopšanai pēc Latvijas čempionāta rallijā.

Piešķirt LVL 960,14 rēķina apmaksai par veik-
tajiem ceļa sakopšanas darbiem pēc Latvijas čem-
pionāta rallijā un rallijsprintā 2011. gada 5. jūnijā.

52. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības domes 2011. gada 13. jūnija 
lēmumā (Nr. 11 p. 22) „Par grozījumu izstrā-
des uzsākšanu Madonas novada pašvaldības 
29.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 22 „Par 
Madonas novada teritorijas plānoto (atļauto) 
izmantošanu”. 

1. Veikt grozījumus Madonas novada pašval-
dības domes 2011. gada 13. jūnija lēmumā „Par 
grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas novada 
pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu Nr. 
22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto (at-
ļauto) izmantošanu””:

1.1. Lēmuma 1. punktu izsakot šādā redakcijā:
„Uzsākt grozījumu izstrādi Madonas novada 

pašvaldības 29.12.2009. saistošo noteikumu 
Nr. 22 „Par Madonas novada teritorijas plānoto 
(atļauto) izmantošanu” 15. punkta pielikumā 
„Madonas pilsētas teritorijas plānojuma 1999. 
– 2012. gadam grozījumu Nr. 2. II daļa „Gra-
fiskā daļa” un III daļa „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi””, 5. punkta pielikumā 
„Kalsnavas pagasta teritorijas plānojuma 2006. 
– 2018. gadam II daļa „Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumi””, 7. punkta pielikumā 
„Liezeres pagasta teritorijas plānojuma 2008. 
–2020. gadam II daļa „Grafiskā daļa„ un III daļa 
„Teritorijas izmantošanas un apbūves noteiku-
mi”” un 9. punkta pielikumā „Mārcienas pagasta 
teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam II daļa 
„Grafiskā daļa„ un III daļa „Teritorijas izmantoša-
nas un apbūves noteikumi””;

1.2. Lēmuma 3. punktu izsakot šādā redak-
cijā: „Apstiprināt darba uzdevumu grozījumu iz-
strādei Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. 
saistošo noteikumu Nr. 22 „Par Madonas novada 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 15. 
punkta pielikumā „Madonas pilsētas teritorijas 
plānojuma 1999. – 2012. gadam grozījumu Nr. 
2. II daļa „Grafiskā daļa” un III daļa „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi””, 5. punkta 
pielikumā „Kalsnavas pagasta teritorijas plāno-
juma 2006. – 2018. gadam II daļa „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi””, 7. punkta 
pielikumā „Liezeres pagasta teritorijas plānojuma 
2008. – 2020. gadam II daļa „Grafiskā daļa„ un 
III daļa „Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi” un 9. punkta pielikumā „Mārcienas 
pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. ga-
dam II daļa „Grafiskā daļa„ un III daļa „Teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi”” saskaņā ar 
pielikumu Nr. 1”.

2. Apstiprināt Darba uzdevuma grozījumus. 
3. Uzdot izstrādes vadītājam nodrošināt:
3.1. paziņojuma par Madonas novada terito-

rijas plānojuma 2013. – 2025 gadiem izstrādes 
uzsākšanu publicēt domes mājas lapā www.
madona.lv un laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, 
„Madonas Novada Vēstnesis”, Madonas reģiona 
laikrakstā „Stars”;

3.2. lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un 
Vidzemes plānošanas reģiona attīstības padomei.

53. Par piedalīšanos Valsts Izglītības attīs-
tības aģentūras izglītības inovāciju konkursā.

1. Piedalīties Valsts Izglītības attīstības aģen-
tūras izglītības inovāciju konkursā ar Vestienas 
pagasta pārvaldes projekta pieteikumu „Madonas 
novada 19 skolās 4. – 6. klasēm Radoši praktiskā 
darbnīca „Mežs, pļava, ūdens un Es”. Projekta 
kopējās izmaksas – LVL 2975,57. Pašvaldības 
līdzfinansējums nav nepieciešams.

2. Par projekta vadītāju nozīmēt Vitu Eizentāli.
54. Par pamatlīdzekļu maiņu
1. Atļaut Īpašumu uzturēšanas nodaļai slēgt 

maiņas līgumu ar z/s „Blicavas” par Madonas Īpa-
šumu uzturēšanas nodaļas īpašumā esošo 2002. 
gadā iegādāto traktoru H RIDER 16 H (inventāra 
numurs 12310001) maiņu pret 3 jauniem zāles 
pļāvējiem.

2. Uzdot Madonas novada pašvaldības izpild-
direktoram Ārim Vilšķērstam organizēt īpašumu 
novērtēšanu saskaņā ar Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumu.

55. Par finansējuma piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības projektu un pasākumu 
īstenošanai.

I Palielināt ieņēmumus no:
1. pašvaldības budžetā saņemtiem uzturē-

šanas izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu 
palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta 
iestādēm (kods18630) Ls 67215,00;

2. uzturēšanas izdevumu transfertiem pašval-
dības budžetā par Eiropas savienības struktūr-

fondu finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 
18811) Ls 86810,00.

II Palielināt finansējumu:
1. Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu 

centra izveidei Madonas novadā pakalpojumu 
apmaksai (kods 2200) par Ls 14431,00 no pašval-
dības budžetā saņemtiem uzturēšanas izdevumu 
transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības projektu 
īstenošanai no valsts budžeta iestādēm;

2. Mētrienas pagasta izgāztuves „Pērles” rekul-
tivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par 
Ls 5727,00 no pašvaldības budžetā saņemtiem 
uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

3. Vestienas pagasta izgāztuves „Lauski” rekul-
tivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par 
Ls 6954,00 no pašvaldības budžetā saņemtiem 
uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

4. Ļaudonas pagasta izgāztuves „Kalnieši” 
rekultivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) 
par Ls 13055,00 no pašvaldības budžetā saņem-
tiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

5. Liezeres pagasta izgāztuves „Vālēni” rekul-
tivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par 
Ls 6953,00 no pašvaldības budžetā saņemtiem 
uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

6. Kalsnavas pagasta izgāztuves „Siliņi” rekul-
tivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) par 
Ls 14781,00 no pašvaldības budžetā saņemtiem 
uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

7. Barkavas pagasta izgāztuves „Dubītes” re-
kultivācijai pakalpojumu apmaksai (kods 2200) 
par Ls 5314,00 no pašvaldības budžetā saņem-
tiem uzturēšanas izdevumu transfertiem ārvalstu 
finanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts 
budžeta iestādēm;

8. Projektam „Apmācība darba iemaņu iegū-
šanai un uzturēšanai”: atalgojumam (kods1100) 
par Ls 10000,00, darba devēja soc. iemaksām 
(kods1200) par Ls 2400,00, pakalpojumu apmaksai 
(kods2200) par Ls 190,00, materiālu iegādei (kods 
2300) par Ls 6250,00, pabalstiem (kods 6200) par 
Ls 65000,00, degvielas iegādei (kods 7200) par Ls 
2970,00 no uzturēšanas izdevumu transfertiem 
pašvaldības budžetā par Eiropas savienības struk-
tūrfondu finansēto daļu projektu īstenošanai;

9. Automašīnas iegādei Vestienas pagasta 
pārvaldei Ls 3600,00 (kods 5200) no aizņēmuma 
Valsts kasē;

10. Projektam „Madonas pilsētas tranzīta ielu 
rekonstrukcija I kārta” nepabeigtajai būvniecībai 
Ls 559759,00 (kods 5200) no aizņēmuma Valsts 
kasē;

11. Projektam „Multifunkcionāla jaunatnes 
iniciatīvu centra izveide Madonas novadā„ nepa-
beigtajai būvniecībai Ls 61524,00 (kods 5200) no 
aizņēmuma Valsts kasē;

12. Projektam „Kvalitatīvai dabaszinātņu ap-
guvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšanai 
Madonas pilsētas vidusskolās” materiālu iegādei 
Ls 10331,00 (kods 2300) un pamatlīdzekļu ie-
gādei Ls 10331,00 (kods 5200) no aizņēmuma 
Valsts kasē;

13. Projektam „Vistiņlejas kapsētas vecās 
kapličas vienkāršotā renovācija” nepabeigtajai 
būvniecībai Ls 11070,00 (kods 5200) no aizņē-
muma Valsts kasē.

56. Par Madonas novada pašvaldības 2011. 
gada budžeta grozījumiem.

57. Par Madonas novada pašvaldības 

2011. gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 
18 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 
2009. gada 26. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 17 „Par Madonas novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
precizēšanu.

Precizēt Madonas novada pašvaldības 2011. 
gada 26. maija saistošo noteikumu Nr. 18 „Gro-
zījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 
26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par 
Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā” un:

1.1. noformēt saistošos noteikumus atbilstoši 
MK 2009. gada 3. februāra noteikumu Nr. 108 
„Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteiku-
mi” 110.1. apakšpunkta un 179. punkta prasībām;

1.2. precizēt saistošo noteikumu 1.1. apakš-
punktu:

1.1. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā: 
„2. Palīdzību Madonas novada pašvaldībā var 

saņemt likumā „Par palīdzību dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā” un šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās personas, kuras savu pamatdzīvesvietu 
deklarējušas (bijušas pierakstījušās) un pastā-
vīgi dzīvo Madonas novadā, un kuras Madonas 
novada pašvaldības domes Dzīvokļu komisijas 
lēmumu ir atzītas par tiesīgām saņemt palīdzību.”

1. Administratīvajai nodaļai precizētos sais-
tošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai. 

2. Publicēt saistošos noteikumus pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Madonas Novada 
Vēstnesis”;

3. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldī-
bas informatīvajā izdevumā „Madonas Novada 
Vēstnesis”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot pašval-
dības izpilddirektoram.

(Precizētie saistošie noteikumi pielikumā)
58. Par A.I. iesnieguma izskatīšanu.
1. A.I. slimības laikā, t.i. no 01.08.2011. līdz 

darba nespējas lapas termiņa beigām, samazināt 
nedzīvojamo telpu nomas maksu uz 0,30 Ls/m2 
mēnesī, papildus aprēķinot PVN. 

2. Nomas maksas samazinājuma beigu termi-
ņu, saskaņā ar A.I. iesniegtu darba nespējas lapas 
kopiju, uzdot fiksēt pašvaldības izpilddirektoram, 
izdodot rīkojumu grāmatvedībai par pilnas no-
mas maksas iekasēšanas atsākšanu.

59. Par skolēnu autobusa maiņu.
1. Slēgt maiņas līgumu par Madonas novada 

pašvaldībai piederošo autobusu MercedesBenz 
Sprinter 516 CDI apmaiņu pret Neretas novada 
pašvaldībai piederošo autobusu MercedesBenz 
Intouro.

2. Piešķirt finansējumu LVL 10492,76 Ls apmē-
rā no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem autobusa 
iegādes līdzfinansējuma daļas starpības segšanai.

60. Par Vestienas pagasta pārvaldes trans-
portlīdzekļa atsavināšanu.

61. Par Vestienas pagasta pārvaldes īpašu-
mā esošā īpašuma atsavināšanu.

62. Par biedrības “Savējie M” iesniegumu.
Pilnvarot Madonas novada pašvaldības izpild-

direktoru Āri Vilšķērstu saskaņot Smeceres sila bā-
zes šautuves izmantošanu projekta “Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
1.1. rīcības „Jaunu pakalpojumu izveidošana un 
esošo kvalitātes paaugstināšana” ietvaros.

63. Par nekustamo īpašumu maiņu Sar-
kaņu pagastā.

Publicēšanai sagatavoja  
laiMa liePiņa,

administratīvās nodaļas vadītāja

Madonas novada pašvaldības 25. augusta 
domes sēdes lēmumi

1. Par Praulienas pagasta pārvaldes 2011. 
gada speciālā budžeta līdzekļu pārkārtošanu.

1. Palielināt Praulienas pagasta pārvaldes spe-
ciālā budžeta ieņēmuma daļu par LVL 3300,00 no 
dabas resursa nodokļa ieņēmumiem.

2. Novirzīt speciālā budžeta ieņēmumus no 
dabas resursu nodokļa:

2.1. Artēziskai akas remontam pie Saikavas 
tautas nama LVL 2556,00.

2.2. Remontmateriālu iegādei LVL 744,00.
3. Veikt grozījumus Praulienas pagasta pār-

valdes speciālajā budžetā, samazinot atlikumu uz 
2011. gada 1. janvāri par LVL 11200,00.

4. Papildus iedalīt speciālā budžeta līdzekļus 

LVL 10000,00 ceļu uzturēšanai.
5. Papildus iedalīt speciālā budžeta līdzekļus 

LVL 1200,00 attīrīšanas iekārtu remontam.
2. Par Lazdonas pagasta pārvaldes 2011. 

gada budžeta grozījumiem.
Izdarīt sekojošus grozījumus Lazdonas pagasta 

pārvaldes 2011. gada budžetā: 
1. Palielināt ieņēmumus pamatbudžetā par 

200,00 Ls, t.sk.:
– ieņēmumu kodu 8600 – Procentu ieņēmu-

mi par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts 
parāda vērtspapīriem – samazināt par 100,00 Ls;

– ieņēmumu kodu 9400 – Valsts node-
vas, kuras ieskaita valsts budžetā – palielināt  

par 300,00 Ls.
2. Palielināt izdevumus pamatbudžetā kopā 

par 2200,00 Ls no budžeta līdzekļu atlikuma uz 
gada sākumu un veikt sekojošas izmaiņas pārval-
des iestāžu budžetos:

Valdības funkcijai 09.200 – Lazdonas pamat-
skola – pārkārtot budžeta līdzekļus sekojoši:

– izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi – pa-
lielināt par 2000,00 Ls – Lazdonas pamatskolas 
skolotāju istabas un fasādes kārtējam kosmētis-
kajam remontam;

– izdevumu kodu 2300 – Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja preces un inven-
tārs, kurus neuzskaita kodā 5000 – samazināt  

par 2000,00 Ls.
Valdības funkcijai 09.100 – Lazdonas pamat-

skolas pirmskolas izglītības grupas – pārkārtot 
budžeta līdzekļus sekojoši:

– izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi – pa-
lielināt par 3200,00 Ls Lazdonas pamatskolas 
pirmskolas izglītības grupu medmāsas, vadītājas 
kabinetu un gaiteņa tekošajam kosmētiskajam 
remontam;

– izdevumu kodu 2300 – Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, 
kurus neuzskaita kodā 5000 – samazināt par 
3200,00 Ls.
(Turpinājums 6. lappusē)
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Valdības funkcijai 08.200 – Lazdonas bibliotē-
ka – palielināt par 100,00 Ls no budžeta līdzekļu 
atlikuma uz gada sākumu, t.sk.: 

– izdevumu kodu 5200 – Pamatlīdzekļi – palie-
lināt par 100,00 Ls no budžeta līdzekļu atlikuma 
uz gada sākumu bibliotēkas bērnu žūrijas grāmatu 
iegādei.

 Valdības funkcijai 08.200 – Pārējā citur ne-
klasificētā kultūra – palielināt par 2100,00 Ls no 
budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu, t.sk.:

– izdevumu kodu 2200 – Pakalpojumi – palie-
lināt par 1964,00 Ls no budžeta līdzekļu atlikuma 
uz gada sākumu – finansējuma starpības segšanai, 
kas radusies, veicot būvdarbu iepirkumu projek-
tam „Telpu labiekārtošana Lazdonas jauniešu brīvā 
laika pavadīšanai” id. Nr. MNP2011/21_ELFA;

– izdevumu kodu 2300 – Krājumi, materiāli, 
energoresursi, preces, biroja preces un inven-
tārs, kurus neuzskaita kodā 5000 – palielināt par 
136,00 Ls no budžeta līdzekļu atlikuma uz gada 
sākumu – materiālu, biroja preču un inventāra 
iegādei jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra 
darbības nodrošināšanai. 

3. Palielināt ieņēmumus speciālajā budžetā 
par 2050,00 Ls, t.sk.:

– ieņēmumu kodu 5500 – Nodokļi un maksā-
jumi par tiesībām lietot atsevišķas preces – palie-
lināt par 2000,00 Ls;

– ieņēmumu kodu 8600 – Procentu ieņēmumi 
par depozītiem, kontu atlikumiem un valsts parā-
da vērtspapīriem – palielināt par 50,00 Ls.

4. Pārkārtot speciālā budžeta līdzekļus valdī-
bas funkcijai 06.600 – Pārējā citur neklasificētā 
pašvaldību teritorija – ceļi, sekojoši:

– izdevumu kodu 5200 (no ceļu fonda) – Pa-
matlīdzekļi – samazināt par 35000,00 Ls – Dārza 
ielas rekonstrukcijai un apgaismojuma izbūvei;

– izdevumu kodu 7200 – Pašvaldību budžeta 
uzturēšanas izdevumu transferti – palielināt par 
35000,00 Ls no ceļu fonda – Dārza ielas rekons-
trukcijai un apgaismojuma izbūvei.

3. Par aizdevuma termiņa pagarinājumu 
un aizdevuma atmaksas grafika apstiprinā-
šanu.

4. Par automašīnas SUBARU FORESTER 
izpirkšanu.

Piešķirt līdzekļus automašīnas SUBARU 
FORESTER LVL 5346,00 (automašīnas operatīvā 
līzingā neizmaksātā daļa) no Madonas novada 
pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem.

5. Par Madonas novada pašvaldības domes 
lēmuma anulēšanu.

6. Par florbola komandas „Kalsnava” ie-
sniegumu.

1. Atbalstīt florbola komandas „Kalsnava” da-
lību Latvijas čempionātā florbolā vīriešiem 1. līgā.

2. Piešķirt finansējumu LVL 700,00 apmērā da-
lībai čempionātā no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem, 
atlikušo finansējumu LVL 1054,00 piešķirt no Ma-
donas novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem, 2011./2012. gada sezonas uzsākšanai 
Latvijas čempionātā florbolā 1. līgā.

3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt Kalsnavas 
pagasta pārvaldei.

7. Par grozījumiem Kalsnavas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā.

1. Veikt sekojošus grozījumus Kalsnavas pagas-
ta pārvaldes 2011. gada pamatbudžetā:

1.1. Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pa-
matbudžeta ieņēmumu daļas plānu par LVL 5042:

– nekustamā īpašuma nodoklis – LVL 2000;
– naudas sodi, kurus uzliek pašvaldības – LVL 

700;
– ieņēmumi no maksas pakalpojumiem – LVL 

588;
– transferti no novada pašvaldības – LVL 1754.
1.2. Palielināt Kalsnavas pagasta pārvaldes pa-

matbudžeta izdevumu daļas plānu par LVL 5042:
– Pārējā teritoriju apsaimniekošana: pakalpo-

jumu apmaksa – LVL 3288;
– Sporta pasākumi: pakalpojumu apmaksa 

– LVL 1754.
8. Par ierosinājumu iznomāt zemi ar ap-

būves tiesībām Vestienas pagasta „Gailenēs”.
9. Par nekustamā īpašuma „Zvirbuļi” Ves-

tienas pagastā, Madonas novadā, izsoli.
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, 

Vestienas pagastā, Madonas novadā, nosacīto 
cenu Ls 3000,00.

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma „Zvirbuļi”, 
kas sastāv no viena zemes gabala ar kopējo platību 
0.2428 ha (ar kadastra apzīmējumu 70960070262) 
un uz zemes gabala esošas palīgēkas (kadastra 
apzīmējums 70960070262001) Vestienas pa-
gastā, Madonas novadā, izsoles noteikumus ar 
pielikumiem.

10. Par piedalīšanos 2007. – 2013. gada 
Eiropas Savienības finanšu plānošanas pe-
rioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar 

iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 2011. gadā.
11. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta Nr. 

3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 “Ūdenssaim-
niecības attīstība Madonas novada Barkavas 
pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansēšanai 
un līdzfinansēšanai. 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/133 “Ūdenssaimniecības attīstība Ma-
donas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” 
finansējuma apjomu bez PVN LVL 129396,67 ap-
mērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta 
LVL 106917,25 , pašvaldības attiecināmo izmaksu 
līdzfinansējuma daļa LVL 22479,42 un pašvaldības 
neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 
28467,27.

2. ERAF Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/133 “Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Barkavas pagasta Stalīdzānu ciemā” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 61639,00 ar atmaksas termiņu 20 gadi un 
atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA 
„Barkavas KPS”.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredī-
ta ņemšanu LVL 61638,42 apmērā SIA „Barkavas 
KPS” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF Projekta 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 “Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas novada Barkavas 
pagasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2011. gadā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 

novada pašvaldības budžetu.
12. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105 /078 
“Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” priekšfi-
nansēšanai un līdzfinansēšanai. 

1. Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/105 “Madonas novada Sarkaņu pagasta 
Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” finan-
sējuma apjomu bez PVN LVL 363044,19 apmērā, 
no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 
298691,70, pašvaldības attiecināmo izmaksu 
līdzfinansējuma daļa LVL 52710,30 un pašvaldības 
neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 
91511,91.

2. ERAF Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/105/078 “Madonas novada Sarkaņu pagas-
ta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 174091,38 ar atmaksas termiņu 20 gadi un 
atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA 
„Sarkaņu komunālais uzņēmums”.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 174091,38 apmērā SIA 
„Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapitāla 
palielināšanai, ERAF Projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/105/078 “Madonas novada Sarkaņu 
pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības at-
tīstība” priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2011. gadā.
5. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 

novada pašvaldības budžetu.
13. Par galvojumu SIA „Sarkaņu komu-

nālais uzņēmums” kredītlīnijai kurināmā 
iegādei.

1. Piekrist sniegt galvojumu SIA „Sarkaņu ko-
munālais uzņēmums”, reģ. Nr. LV45403027648, 
kura 100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, kre-
dītlīnijas LVL 10000,00 atvēršanai AS „SEB Banka”, 
ar procentu likmi 3,3% gadā, 2011./2012. gada 
apkures sezonai kurināmā iegādei.

2. Kredīta atmaksu garantēt ar pašvaldības 
budžetu.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atļaut Madonas 
novada pašvaldībai sniegt galvojumu SIA „Sarkaņu 
komunālais uzņēmums” kredītlīnijas LVL 10000 
atvēršanai AS „SEB Banka”, ar bankas noteikto 
procentu likmi ar atmaksas termiņu 1 gads līdz 
30.09.2012.

 14. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavinā-
šanu.

15. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta 
Nr. 3DP /3.4.1.1.0 /09 /APIA /CFLA /125/085 
„Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās 
vietas ūdenssaimniecības attīstība” priekšfi-
nansēšanai un līdzfinansēšanai. 

Apstiprināt projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/125/085 “Ošupes pagasta Degumnie-
ku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” 
finansējuma apjomu bez PVN LVL 444393,35 ap-
mērā, no tiem ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta 
LVL 280558,65, pašvaldības attiecināmo izmaksu 
līdzfinansējuma daļa LVL 49510,35 un pašvaldības 
neattiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 

211939,96.
1. ERAF Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/

CFLA/125/085 “Ošupes pagasta Degumnieku 
apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 290009,00 ar atmaksas termiņu 20 gadi un 
atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi pamatkapitāla palielināšanai SIA 
„Ošupes KU”.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-
mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 290009,00 apmērā SIA 
„Ošupes KU” pamatkapitāla palielināšanai, ERAF 
Projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 
“Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas 
ūdenssaimniecības attīstība” priekšfinansējuma 
un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

3. Aizņēmumu izņemt 2011. gadā.
4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 

novada pašvaldības budžetu.
 16. Par dāvinājuma pieņemšanu.
 17. Par vasaras nometnes bērniem ar 

speciālajām vajadzībām „Vasarraibumiņu 
piedzīvojums” vadītājas Raitas Sondores ie-
sniegumu.

Piešķirt finansējumu LVL 50,00 Latvijas Bēr-
nu fondam (no pašvaldības budžetā sociālajiem 
pakalpojumiem paredzētajiem līdzekļiem) trans-
porta izdevumiem vasaras nometnes bērniem ar 
speciālajām vajadzībām „Vasarraibumiņu piedzī-
vojums” dalībnieku un audzinātāju nokļūšanai 
salidojumā.

18. Par servitūta noteikšanu pašvaldībai 
piekritīgajā zemes vienībā „Mūsmājas”.

19. Par grozījumiem Mārcienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžetā.

1. Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pa-
gasta pārvaldes 2011. gada pamatbudžetā:

1.1. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta 
pārvaldes vajadzībām par LVL 500,00 no budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem, t.sk. materiālu iegādei 
LVL 500,00.

1.2. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta 
pārējās kultūras vajadzībām (pagasta laikraksts 
un 800 gadu jubilejas pasākumi) LVL 694,00 no 
budžeta neizlietotajiem līdzekļiem, t.sk.:

– darba samaksai LVL 180,00;
– darba devēja sociālajam nodoklim LVL 44,00;
– materiālu iegādei LVL 470,00. 
1.3. Iedalīt izdevumus Mārcienas pagasta 

komunālai saimniecībai – ceļu uzturēšanai – no 
pamatbudžeta LVL 2000,00 no budžeta neizlieto-
tajiem līdzekļiem, t.sk. pakalpojumu izdevumiem 
LVL 2000,00 Ls. 

1.4. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta 
komunālai saimniecībai par LVL 285,00, t.sk.

– darba samaksai LVL 150,00; 
– darba devēja sociālajam nodoklim LVL 35,00;
– materiālu iegādei LVL 100,00.
1.5. Palielināt izdevumus Mārcienas pirmsko-

las izglītības iestādei par LVL 100,00 no budžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem, t.sk. materiālu iegādei 
LVL 100,00.

2. Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas 
pagasta pārvaldes 2011. gada speciālajā budžetā:

2.1. Palielināt dabas resursu nodokļa ieņēmu-
mus par LVL 24,00.

2.2. Palielināt izdevumus Mārcienas pagasta 
pārvaldes atkritumu apsaimniekošanai par LVL 
1680,00 no speciālā budžeta dabas resursu ieņē-
mumiem un neizlietotajiem budžeta līdzekļiem, 
t.sk.:

– komandējuma izdevumiem LVL 20,00; 
– pakalpojumu izdevumiem LVL 170,00;  
– inventāra iegādei (sauso atkritumu kontei-

neri) LVL 1490,00.
2.3.Palielināt izdevumus ceļu uzturēšanai par 

LVL 611,00 no budžeta neizlietotajiem līdzekļiem, 
t.sk.:

– darba samaksai LVL 604,00; 
– darba devēja sociālajam nodoklim LVL 7,00.
2.4.Iedalīt līdzekļus no pārējiem budžeta 

neizlietotajiem līdzekļiem (zvejas tiesību nomas 
maksas) LVL 129,00, t.sk. pakalpojumu izdevu-
miem LVL 129,00. 

20. Par SIA „LV DOLOMIT” iesniegumu. 
21. Par nekustamā īpašuma ar adresi Ievu 

iela 5, Madona atkārtotu izsoli.
1. Atkārtoti nodot atsavināšanai – pārdodot 

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo 
īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu ar adresi Ievu 
iela 5, Madona ar kopējo platību 688 m2 (kadastra 
Nr. 70010011470). 

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi 
Ievu iela 5, Madona atkārtotas izsoles nosacīto 
sākumcenu LVL 1400,00.

3. Apstiprināt nekustamā īpašuma ar adresi 
Ievu iela 5, Madona izsoles noteikumus.

4. Uzdot Pašvaldības īpašuma privatizācijas, 
atsavināšanas un izmantošanas komisijai rīkot 
nekustamā īpašuma atkārtotu izsoli.

 22. Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības domes 26.11.2009. nolikumā 
„Par darba samaksu un sociālajām garantijām 
Madonas novada pašvaldībā un tai pakļautajās 
institūcijās”.

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības domes 
26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu un so-
ciālajām garantijām Madonas novada pašvaldībā 
un tai pakļautajās institūcijās” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt 2.3. punktu aiz vārdiem „dar-
ba grupas loceklis” ar vārdiem „kā arī deputātu 
atskaites par nostrādātajām stundām deputātu 
pieņemšanas laikos”;

1.2. izteikt 6.6. punktu šādā redakcijā: 
„Pagasta pārvaldes vadītājs un pilsētas pārvald-

nieks var saņemt piemaksu saskaņā ar „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma” 14. pantu. Piemaksas apmēru, 
tās noteikšanas pamatojumu, kā arī laikposmu, 
uz kuru nosakāma piemaksa, nosaka pašvaldības 
izpilddirektors ar rīkojumu”;

1.3. izteikt 7.3. punktu šādā redakcijā:
„Pašvaldības administrācijas un pagasta pār-

valžu darbinieki var saņemt piemaksu saskaņā 
ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu 
un darbinieku atlīdzības likuma” 14. pantu. Pie-
maksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, 
kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, 
administrācijas darbiniekiem nosaka pašvaldības 
izpilddirektors ar rīkojumu, pagasta pārvalžu 
darbiniekiem nosaka pagasta pārvalžu vadītāji ar 
rīkojumu”;

1.4. 8.1. punktā aizstāt vārdus „pagasta pārval-
des vai pilsētas pārvaldes vadītājs” ar vārdiem „pa-
gasta pārvaldes vadītājs vai pilsētas pārvaldnieks”; 

1.5. izteikt 8.4. punktu šādā redakcijā:
„Iestāžu darbinieki var saņemt piemaksu sa-

skaņā ar „Valsts un pašvaldību institūciju amatper-
sonu un darbinieku atlīdzības likuma” 14. pantu. 
Piemaksas apmēru, tās noteikšanas pamatojumu, 
kā arī laikposmu, uz kuru nosakāma piemaksa, 
iestāžu darbiniekiem nosaka iestāžu vadītāji ar 
rīkojumu”; 

1.6. svītrot 9.1. punktu;
1.7. svītrot 9.2. punktu;
1.8. Izteikt 9.3. punktu šādā redakcijā: 
„Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgā-

dājamā nāvi tiek izmaksāts saskaņā ar „Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku 
atlīdzības likuma” 20. pantu, pabalsta apmēru 
nosakot proporcionāli darbinieka amata slodzei”;

1.9. svītrot 9.4. punktu;
1.10. papildināt 9.5. punktu aiz vārda „iestāžu” 

ar vārdiem „un uzņēmumu” un aiz vārda „nedēļa” 
ar vārdiem „neieskaitot svētku dienas”.

1.11. papildināt nolikumu ar 9.7.3. punktu 
šādā redakcijā: „vienu apmaksātu brīvdienu izlai-
duma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tās 
bērnam absolvējot izglītības iestādi”.

2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi. 

3. Uzdot Administratīvajai nodaļai lēmumu 
„Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 26.11.2009. nolikumā „Par darba samaksu 
un sociālajām garantijām Madonas novada pašval-
dībā un tai pakļautajās institūcijās” nosūtīt pagastu 
pārvalžu vadītājiem un pilsētas pārvaldniekam 
pašvaldības iestāžu informēšanai.

23. Par zemes gabala ar adresi Augu iela 
27, Madona daļas nomu.

24. Par atteikumu piešķirt politiski repre-
sētās personas statusu.

25. Par nekustamās mantas kompensāciju. 
26. Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-

rāda piedziņu.
27. Par iesnieguma izskatīšanas termiņa 

pagarināšanu.
28. Par Lazdonas notekūdens attīrīšanas 

ietaišu nodošanu Lazdonas pagasta pārvaldei.
Sakarā ar to, ka SIA „Lazdonas KSU” bilancē 

esošās notekūdens attīrīšanas ietaises nav ne-
pieciešamas AS „Madonas ūdens” kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanai, Lazdonas pagasta pārval-
dei pārņemt savā bilancē notekūdens attīrīšanas 
ietaises ar atlikušo vērtību uz 2011. gada 1. jūliju 
LVL 18530,00.

29. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta 
dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-
L413101000015 „Sanitāro mezglu rekons-
trukcija Madonas novada Barkavas pagasta 
Kultūras namā” priekšfinansēšanai un līdz-
finansēšanai.

1. LAD projekta Nr. 1105LL15L413101000015 
„Sanitāro mezglu rekonstrukcija Madonas novada 
Barkavas pagasta Kultūras namā” priekšfinansē-
juma un līdzfinansējuma nodrošināšanai ņemt 
īstermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 4813,51 
apmērā ar atmaksas termiņu 5 gadi un atlikto mak-
sājumu 2 gadi ar Valsts kases procentu noteikto 
procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada oktobra 
mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.
(Turpinājums 7. lappusē)
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3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kre-
dīta ņemšanu LVL 4813,51 apmērā.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

30. Par papildus līdzekļu iedalīšanu 14. 
Latviešu mūzikas svētku finansēšanai.

31. Par finansējuma piešķiršanu Madonas 
novada pašvaldības projektu un pasākumu 
īstenošanai.

I  Pamatbudžetā palielināt ieņēmumus no:
1. Pašvaldības budžetā saņemtiem uzturēšanas 

izdevumu transfertiem ārvalstu finanšu palīdzības 
projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm 
(kods18630) Ls 4912,00.

2. Uzturēšanas izdevumu transfertiem paš-
valdības budžetā par Eiropas savienības struktūr-
fondu finansēto daļu projektu īstenošanai (kods 
18811) Ls 7018,00.

3. Uzturēšanas izdevumu transferti pašvaldību 
budžetā par valsts budžeta līdzdalības maksājuma 
daļu Eiropas savienības struktūrfondu finansēto 
projektu īstenošanai (kods 18.821) Ls 129,00.

II Pamatbudžetā palielināt finansējumu:
1. Projektam “Informācijas saņemšanas pa-

kalpojumu kvalitātes paaugstināšana jauniešiem 
Madonas novadā “ ( BJC) pakalpojumu apmaksai 
(kods 2200) par Ls 3772,00.

 2. Projektam „Speciālistu piesaiste Madonas 
novada pašvaldībai” atalgojumiem (kods 1100) 
par Ls 2720, un darba devēja sociālā nodokļa 
iemaksām (kods 1200) par Ls 655,. 

3. Projektam „Kultūras vēstures pieminek-
ļa – Vestienas muižas komplekss – muižas ēkas 
saglabāšana, uzstādot mūra žāvēšanas sistēmu” 
kapitāliem remontiem, rekonstrukcijai (kods 
5250) par Ls 7991,00.

4. Madonas novada bāriņtiesai samazināt 
sakaru pakalpojumu apmaksai paredzētos līdzek-
ļus (kods 2219) par Ls 180,00 paredzēt mācību 
izdevumu (dalības maksu) apmaksai (kods 2279) 
Ls 180,00.

5. Madonas pilsētas 2. vidusskolai paredzēt 
stadiona žoga izgatavošanai un montāžai (kods 
5200) Ls 9467,00 no projektu līdzfinansēšanai 
paredzētajiem līdzekļiem.

III Speciālajā budžetā palielināt ieņēmu-
mus no pašvaldības budžetā saņemtajiem trans-
fertiem un mērķdotācijām (autoceļu fonds) par 
Ls 67147,00, t. sk.: 

Madonai par Ls 25663,00;

Aronas pagasta pārvaldei par Ls 3330,00;
Barkavas pagasta pārvaldei par Ls 3304,00;
Bērzaunes pagasta pārvaldei par Ls 3196,00;
Dzelzavas pagasta pārvaldei par Ls 2538,00;
Kalsnavas pagasta pārvaldei par Ls 4197,00;
Lazdonas pagasta pārvaldei par Ls 1061,00;
Liezeres pagasta pārvaldei par Ls 3277,00;
Ļaudonas pagasta pārvaldei par Ls 3169,00;
Mārcienas pagasta pārvaldei par Ls 2424,00;
Mētrienas pagasta pārvaldei par Ls 3210,00;
Ošupes pagasta pārvaldei par Ls 2847,00;
Praulienas pagasta pārvaldei par Ls 3304,00;
Sarkaņu pagasta pārvaldei par Ls 3512,00;
Vestienas pagasta pārvaldei par Ls 2115,00.
IV Speciālajā budžetā palielināt finansē-

jumu autoceļu un ielu uzturēšanai pakalpojumu 
apmaksai (kods 2200) par Ls 67147,00, t.sk.:

Madonai par Ls 25663,00;
Aronas pagasta pārvaldei par Ls 3330,00;
Barkavas pagasta pārvaldei par Ls 3304,00;
Bērzaunes pagasta pārvaldei par Ls 3196,00;
Dzelzavas pagasta pārvaldei par Ls 2538,00;
Kalsnavas pagasta pārvaldei par Ls 4197,00;
Lazdonas pagasta pārvaldei par Ls 1061,00;
Liezeres pagasta pārvaldei par Ls 3277,00;
Ļaudonas pagasta pārvaldei par Ls 3169,00;
Mārcienas pagasta pārvaldei par Ls 2424,00;
Mētrienas pagasta pārvaldei par Ls 3210,00;
Ošupes pagasta pārvaldei par Ls 2847,00;
Praulienas pagasta pārvaldei par Ls 3304,00;
Sarkaņu pagasta pārvaldei par Ls 3512,00;
Vestienas pagasta pārvaldei par Ls 2115,00.
32. Par Madonas novada pašvaldības 2011. 

gada budžeta grozījumiem.
1. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 21 „Par 

Madonas novada pašvaldības 2011. gada budžeta 
grozījumiem”. 

33. Par vienošanos starp SIA „Madonas 
siltums”, SIA „Madonas bio enerģija” un SIA 
„AVE MTP”.

34. Par finansējuma piešķiršanu sadarbī-
bai ar Francijas vēstniecības Francijas Insti-
tūtu Latvijā.

1. Piešķirt finansējumu LVL 300,00 Ls apmērā 
sadarbībai ar Francijas vēstniecības Francijas ins-
titūtu Latvijā kvarteta „QUATUOR IXI” (Francija, 
Japāna) koncertturnejas 2011. gada 23. – 24. 
septembrī un koncerta Madonas pilsētas kultū-
ras namā 23. septembrī plkst.19.00 atbalstam 
no Madonas novada nesadalītajiem līdzekļiem 
kultūras pasākumu organizēšanai un Ls 150 no 
ziedojumiem.

35. Par Sarkaņu pagasta pārvaldes grāmat-

vedības uzskaites darba kārtošanu.
36. Par pašvaldības nekustamā īpašuma 

„Dunduriņi” Liezeres pagastā atsavināšanu. 
37. Par rallija „Madona – 2012” organizē-

šanu un finansējumu.
1. Atbalstīt 2012. gada jūnijā Madonas novadā 

notiekošo Latvijas Republikas apvienoto čempio-
nāta 4. posmu rallijsprintā un rallijā „Madona 
– 2012”.

2. 2012. gada Madonas novada pašvaldības bu-
džetā iekļaut izdevumus LVL 10000,00 pasākuma 
organizēšanai un nodrošināšanai.  

38. Par florbola kluba „Madona” izdevumu 
tāmi 2011./2012. gada sezonas uzsākšanai.

1. Atbalstīt florbola kluba „Madona” dalību Lat-
vijas čempionātā florbolā vīriešiem 1. un 2. līgās.

2. Madonas novada pašvaldībai piešķirt fi-
nansējumu Ls 3250,00 apmērā, 2011./2012. gada 
sezonas uzsākšanai Latvijas čempionātā florbolā 
1. un 2. līgās.

 3. Piešķirto finansējumu pārskaitīt florbola 
klubam „Madona”.

39. Par Latvijas Orientēšanās federācijas 
iesniegumu.

1. Atbalstīt A.J. piedalīšanos Pasaules kausa 
posmā orientēšanās sportā Čehijā 2011. gada 
24. – 25. septembrī. 

 2. Piešķirt Latvijas Orientēšanās federācijai 
finansējumu LVL 150,00 dalībai Pasaules kausa 
posmā orientēšanās sportā Čehijā 2011. gada 
24. – 25. septembrī, atbilstoši saistošajiem notei-
kumiem „Par Madonas novada pašvaldības sporta 
finansiālo atbalstu un naudas balvām”.

40. Par iesniegumu.
1. Atbalstīt A.Š. piedalīšanos Eiropas veterānu 

sporta spēlēs Lignano (Itālija) 2011. gada 11. – 14. 
septembrī.

2. Piešķirt finansējumu biedrībai „Kāla ezera 
padome” LVL 89,00 dalības maksai sacensībās, 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Madonas 
novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu un 
naudas balvām”.

3. Madonas novada pašvaldībai noslēgt līgumu 
ar biedrību „Kāla ezera padome” par finansējuma 
piešķiršanu un atskaites iesniegšanu.

41. Par kredīta ņemšanu ERAF projekta 
Nr. 3DP /3.6.1.1.0. /10/IPIA/ VRAA/ 017/58 
“Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” 
priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai.

1. Madonas novada pašvaldības ERAF pro-
jekta Nr. 3DP /3.6.1.1.0./ 10/IPIA/VRAA/017/58 
“Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-

nāšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 2943364,00 apmērā ar atmaksas termiņu 20 
gadi un atlikto maksājumu 3 gadi ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu uzsākt lietot 2011. gada 
oktobra mēnesī, nosakot sekojošu aizņēmuma 
izņemšanas laika grafiku:

2.1. 2011. gadā LVL 645000,00;
2.2. 2012. gadā LVL 1658364,00;
2.3. 2013. gadā LVL apmērā 640000,00.
3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvoju-

mu kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt 
kredīta ņemšanu LVL 2943364,00 apmērā ERAF 
projekta Nr. 3DP/3.6.1.1.0./10/IPIA/VRAA/017/58 
“Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodroši-
nāšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

 42. Par kredīta ņemšanu Lauku atbalsta 
dienesta projektam ident. Nr. 11-05-LL15-
L413101-000017 „Sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Ļaudonas 
pagasta apvienotajā virtuvē” priekšfinansēša-
nai un līdzfinansēšanai.

1. LAD projekta Nr. 1105LL15L413101000017 
„Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma kvalitātes 
uzlabošana Ļaudonas pagasta apvienotajā virtuvē” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt aizņēmumu Valsts kasē LVL 11665,13 
apmērā ar atmaksas termiņu uz 15 gadiem un 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. gada oktobra 
mēnesī un pilnībā apgūt 2011. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kre-
dīta ņemšanu LVL 11665,13 apmērā.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

43. Par autobusu nodošanu pagastu pār-
valdēm skolēnu pārvadājumu veikšanai.

1. Nodot Madonas novada pašvaldības Mēt-
rienas, Liezeres, Kalsnavas, Ļaudonas pagastu 
pārvaldēm katrai 1 autobusu skolēnu pārvadāju-
mu veikšanai.

2. Maiņas rezultātā iegūto autobusu Mercedes 
– Benz Intouro nodot Sarkaņu pagasta pārvaldei.

Publicēšanai sagatavoja  
laiMa liePiņa,

administratīvās nodaļas vadītāja

aPSTiPrināTi
ar Madonas novada  
pašvaldības domes
2011. gada 26. maija lēmumu
(protokols nr. 10, 43. p.)

Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 43. panta pirmās daļas 
13. punktu, likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 5. 
pantu, 7. panta sesto daļu, 14. panta 
pirmās daļas 6. punktu, 14. panta 
septīto daļu,15. pantu, 17. panta 
pirmo daļu, 24. panta pirmo daļu, 
26. panta pirmo daļu, 27. panta otro 
daļu un likuma “Par sociālajiem 
dzīvokļiem un  sociālajām mājām” 
6. pantu, 8. pantu,  9. panta ceturto 
daļu, 10. panta otro daļu

1. Izdarīt Madonas novada paš-
valdības 2009. gada 26. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par 
Madonas novada pašvaldības palīdzī-
bu dzīvokļu jautājumu risināšanā” 
šādus grozījumus: 

1.1. Izteikt 2. punktu šādā re-
dakcijā: 

„2. Palīdzību Madonas novada 
pašvaldībā var saņemt likumā „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā” un šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās personas, kuras savu pa-
matdzīvesvietu deklarējušas (bijušas 
pierakstījušās) un pastāvīgi dzīvo 
Madonas novadā, un kuras Madonas 
novada pašvaldības domes Dzīvokļu 
komisijas lēmumu ir atzītas par tiesī-
gām saņemt palīdzību.”

1.2. Papildināt saistošos noteiku-

mus ar 2.¹ punktu šādā redakcijā: 
„2.¹ Palīdzību Madonas novada 

pašvaldībā var saņemt likumā „Par 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risinā-
šanā” un šajos saistošajos noteikumos 
noteiktās personas jebkurā Madonas 
novada pašvaldības administratīvās 
teritorijas vietā, bet priekšroka pa-
līdzības saņemšanai konkrētā vietā 
(pagasts, pilsēta) ir personai, kura tur 
ir deklarējusi savu pamatdzīvesvietu 
un arī pastāvīgi dzīvo.”

1.3. Izteikt 6. punktu šādā re-
dakcijā:

„6. Madonas novadā ir vienots 
reģistrs iedzīvotāju reģistrācijai pašval-
dības palīdzības saņemšanai dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, kuru iekārto un 
uztur Madonas novada pašvaldības 
domes Dzīvokļu jautājumu komisija.”

1.4. Izteikt 7. punktu šādā redak-
cijā: 

„7. Madonas novada pašvaldība 
pretendentu uz palīdzības saņemšanu 
dzīvokļu jautājumu risināšanā iekārto 
šādus reģistrus:

7.1. reģistrs „Nr. 1.” Madonas 
novada pašvaldībai piederošās vai tās 
nomātās dzīvojamās telpas izīrēšanai:

7.1.1. „A. grupa” personas, kuras 
ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām 
kārtām,

7.1.2. „B. grupa” citas personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas 
vispārējā kārtībā;

7.2. reģistrs „Nr. 2.” sociālā dzīvok-
ļa izīrēšanai:

7.2.1. „A. grupa” personas, ku-
ras ar šo palīdzību nodrošināmas  
pirmām kārtām,

7.2.2 „B. grupa” citas personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas 
vispārējā kārtībā;

7.3. reģistrs „Nr. 3.” nodrošināša-
nai ar pagaidu dzīvojamo telpu:

7.3.1. „A. grupa” personas, kuras 
ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām 
kārtām,

7.3.2. „B. grupa” citas personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas 
vispārējā kārtībā;

7.4. reģistrs „Nr. 4” palīdzībai 
īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret 
citu īrējamu dzīvojamo telpu:

7.4.1. „A. grupa” personas, kuras 
ar šo palīdzību nodrošināmas pirmām 
kārtām,

7.4.2. „B. grupa” citas personas, 
kuras ar šo palīdzību nodrošināmas 
vispārējā kārtībā;

1.5. reģistrs „Nr. 5” vienreizēja 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabal-
sta piešķiršanai.

1.5. Izteikt 13. punktu šādā redak-
cijā: 

„13. Persona, ja tā ar Dzīvokļu 
jautājumu komisijas lēmumu atzīta 
par tiesīgu saņemt palīdzību, tiek re-
ģistrēta pašvaldības dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā sniedzamās palīdzības 
reģistrā.”

1.6. Svītrot 16. punktu. 
2. Saistošie noteikumi publicē-

jami Madonas novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā „Madonas 
Novada Vēstnesis” un tie stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā vienu dienu pēc to 
publicēšanas, t.i., 03.09.2011.

Madonas novada pašvaldības 2011. gada 26. maija saistošo noteikumu 
nr. 18 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 26. novem-
bra saistošajos noteikumos nr. 17 „ Par Madonas novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā””

PaSKaiDroJUMa raKSTS
2011. gada 26. maijā, Madonā

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Ar Madonas novada pašvaldības 26.11.2009. lēmumu ir 
apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 17 „Par Madonas novada 
pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”.
Ar Madonas novada pašvaldības 30.03.2010. lēmumu ir 
apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos Nr. 17 „Par Madonas 
novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos paplašinās 
personu loku, kurām ir tiesības saņemt attiecīgā veida palīdzību.
Grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos precizēs 
palīdzības saņemšanas kārtību.

Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti ar mērķi grozīt spēkā esošo saistošo 
noteikumu redakciju, sakārtojot un precizējot palīdzības sniegšanu 
dzīvokļu jautājumu risināšanā Madonas novada iedzīvotājiem 
atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem: 
  grozījumi (2. p., 2.¹ p.) paplašinās personu loku, kurām ir tiesības 
saņemt attiecīgā veida palīdzību;
  grozījumi (6. p.; 7. p.; 13. p.) nosaka kārtību kādā personas tiek 
reģistrētas palīdzības saņemšanai.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Uzņēmējdarbības vidi saistošie noteikumi neietekmēs.

Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var griezties 
Madonas novada pašvaldības dzīvokļu jautājumu komisijā vai 
attiecīgā pagasta pārvaldē.

Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar 
privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepasliktina pakalpojumu 
saņemšanu pašvaldībā.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 18

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 17 
„Par Madonas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”



Aktivitātes8 Madonas Novada Vēstnesis / 2011. gada septembris

ikdienā un cauri braucot, Madona 
šķiet maza, jauka un klusa pilsētiņa. 
Taču visiem ir zināms teiciens – mazs 
cinītis gāž lielu vezumu. To var teikt 
par Madonu kultūras aktivitāšu ziņā. 
Sevišķi ražīga šajā ziņā bijusi aizva-
dītā vasara. Neskatoties uz šā gada 
budžeta samazinājumu pašvaldībai 
par 5 procentiem, Madonas novada 
kultūras dzīve nav samazinājusi savus 
tempus. Drīzāk tā guvusi jaunus! Par 
aizvadītajām aktualitātēm kultūras 
dzīvē iztaujāju novada kultūras darba 
vadītāju Jāni Kļaviņu. 

Vērtējot šā gada aktivitātes, J. Kļa-
viņš ir apmierināts. Aizvadīti daudzi 
interesanti pasākumi gan Madonā, 
gan novadā. Pie spilgtākajiem masu 
kultūras pasākumiem J. Kļaviņš min 
Madonas pilsētas 85 gadu jubileju, 
kas pulcēja daudzus tūkstošus ap-
meklētāju. Patīkamu pārsteigumu 
sagādāja šlāgermūzikas festivāls 
„Zelta šlāgeris” Madonas estrādē, 
kas bija viens no apmeklētākajiem 
šāda mūzikas stila pasākumiem 
visas Latvijas mērogā, pulcējot ap 
sešiem tūkstošiem skatītāju. Lielās 
popularitātes dēļ tas tiks organizēts 
arī nākošvasar.

Arī akadēmiskās mūzikas cienītāji 
mūsu novadā netika atstāti novārtā. 
Vestards Šimkus un Simfonietta Riga 
kļuvuši par iemīļotiem viesiem, kas 
priecēs ar muzikālo sniegumu arī 
2012. gadā. Kultūras darba organi-
zators kopā ar apvienību „Latvijas 
koncerti” apspriež idejas, kā mūsu 
novada akadēmiskās mūzikas cienī-

tājus iepriecināt nākotnē.
Populāri ir arī novadnieka Arta 

Kumsāra iedibinātie Latviešu mūzikas 
svētki, kas nākamgad svinēs savu 15. 
jubileju. Ne mazāk nozīmīgi ir Tautas 
mūzikas svētki Barkavā un Dziedošo 
un muzicējošo ģimeņu kustības 
spiets, kas jau pārkāpis 20. jubilejas 
slieksni.

Lūkojoties nākotnē, J. Kļaviņš 
ir pozitīvi noskaņots, jo padomā ir 
daudz interesantu pasākumu. Viens 
no tiem varētu būt gaisa balonu fes-
tivāls „LMT Kauss 2012”, kas 2010. 
gadā jau norisinājās Madonā. Jānis 
Kļaviņš ir lepns, ka kausa izcīņas or-
ganizatori tieši Madonu ir atzinuši par 
vienu no labākajām vietām šī festivāla 
rīkošanai – gan organizētības, gan 
apmeklētāju skaita, gan pašvaldības 
atbalsta ziņā. Plānā iekļauts arī starp-
tautiskais folkloras festivāls „Baltika”, 
kas norisināsies Madonā. Tiek plānoti 
pasākumi arī Madonas daudzfun-
kcionālājā hallē. Taču tā kā izmaksas 
pasākumiem hallē ir gana augstas, ir 
jāizvērtē, ko rīkot un ko – nē. 

Tiek domāts arī par lielāku pasā-
kumu organizēšanu ārpus Madonas. 
Kā piemēru var minēt „Ugunsskulp-
tūru festivālu” Biksērē, kurš šogad 
pulcēja ap 3000 skatītāju. Cerams, 
par jaunu tradīciju kļūs patriotisko 
dziesmu festivāls „Dzied karavīra 
sirds”, kas norisinās Karoga svētku 
ietvaros Oskara Kalpaka dzimtajās 
mājās Ošupes pagasta „Liepsalās”.

Vēl bez minētajiem pasākumiem 
novadnieki var lepoties ar muzeju, 
bibliotēkām, kultūras un tautas 

namiem, un dažādiem teātra, deju, 
sporta un citiem interešu pulciņiem. 
Madonas novadpētniecības un māks-
las muzejs zīmīgs ar izstāžu zālēm, 
kurās regulāri viesojas profesionāli 
mākslinieki ar saviem darbiem, un visi 
atzīst izstāžu zāļu unikalitāti, pateico-
ties dabiskajam griestu apgaismoju-
mam. Vēl līdz 14. septembrim muzejā 
aplūkojama Anitras Bērziņas darbu 
izstāde „Manas pašgleznotās glez-
nas”, kur trauslas stikla kompozīcijas 
mijas ar daudzslāņaini piesātinātām 
gleznām, bet mākslinieces prieku par 
Latvijas ziemu var izjust, ieraugot īstas 
pērnās ziemsvētku eglītes. Madonas 
izstādē ietverti pēdējo 3 gadu darbi 
ar vairākiem gleznu cikliem. Izstādes 
kuratore Inese Jakobi uzsver, ka tieši 
ar it kā nesavienojamiem kontras-
tiem, kur blakus ir  dažādu laikmetu  
stili un estētika, reālu un fantāzi-
jas realitāšu  savienojumi, A. Bērziņa 
rosina un izaicina mūsu iztēli, spēju 
paskatīties uz it kā pierasto, ikdieniš-
ķo no cita skatu punkta. Katrā ziņā 
vienaldzīgu izstāde neatstāj nevienu.

Līdztekus izstādēm un koncer-
tiem prieks par veiktajām Lauteres 
kultūras nama un Saikavas tautas 
nama renovācijām, pēc kurām nami 
kļuvuši piemērotāki kultūras aktivitā-
tēm. Turpinās arī Madonas kultūras 
nama 2. kārtas remontdarbi.

J. Kļaviņš uzsver, ka Madonas no-
vads patiešām var lepoties ar kultūras 
dažādību un bagātību, jo tādu nevar 
sastapt katrā novadā. 

eDīTe MiķelSone

Kultūras pasākumu kaleidoskops 

Madonas  
grāmatu draugu 

biedrības 
pasākumi 

13. oktobrī svētki  
Poruka ielā –  

„Jānim Porukam  
140. gadskārta” . 

11. novembrī  
lāčplēša dienā  

”iedegsim gaismu sevī  
un Poruka ielā!”

valdes priekšsēdētāja  
BeāTe ozoliņa

Vizuāli lietišķā māksla Skolotājs Tālrunis Pulciņa atrašanās 
vieta

Keramika Māris Karlsons 29254909 Skolas iela 8a
Tekstilmāksla (aušana, zīda 
apgleznošana, pērlīšu tehnika, 
stikla vitrāžas u.c.)

Ērika Tropa 29331567 Skolas iela 8a

„Mīļlietiņas” (netradicionālās 
rokdarbu tehnikas)

Rima Smoļska 26782051 Skolas iela 8a

Rokdarbu studija Irēna Skudra-
Kluša

26256267 Kalsnavas jauniešu 
centrs

„Kodoliņš” (šūšana, rokdarbi, 
arī bērniem un jauniešiem ar 
funkcionāliem traucējumiem)

Aija Vanaga 26004324 Skolas iela 8a

Zīmēšanas pulciņš Ieva Repša 28349680 Augu iela 27, 3. st.
Teātris
Teātra studija „IemīlēTS” Nadežda Niedrīte 26391659 Skolas iela 8a
Teātra sporta studija „Tinte” Inese Zīle 29189376 Skolas iela 8a
Leļļu teātris Dace Caune 26556175
Mūzika
Garīgās mūzikas ansamblis Dace Sināte 26442207 Madonas katoļu 

baznīca
Estrādes mūzikas studija Edmunds 

Vestmanis
29289249 Blaumaņa iela 3, 3. st.

Vokāli instrumentālā studija Inga Avišāne 26361047 Blaumaņa iela 3, 3. st.

Madonas Bērnu un jauniešu centra 2011./2012. mācību gada  
interešu izglītības programmas
(spēju attīstīšana radošos pulciņos, brīvā laika pavadīšana pēc stundām, piedalīšanās bērnu un jauniešu projektos, pasākumos, nometnēs)

Vide
Floristika Karīna Ravinska 29444861 Blaumaņa iela 3, 3. st.
„Mācīsimies kopā par istabas 
dzīvniekiem!”

Ingūna Tihomirova 26052365 Saules iela 18

Sports
Tūrisms Laimdota Jansone 26198061 Madonas 1. vsk.
Boccia sports (arī bērniem un 
jauniešiem ar funkcionāliem 
traucējumiem) 

Anita Krauklīte 28349117 Sporta centrs,  
Gaujas iela 13

BMX sports Jānis Kuprans 29230180 Smeceres sils, BMX 
trase

Tehniskā jaunrade
Tehniskā modelēšana Ināra Meikališa 26633080 Blaumaņa iela 3, 3. st.
Video, foto pulciņš „Madonas 
acis”

Imants Pulkstenis 29411619 Saieta laukums 1, 
4.s t.

Studija „Mirklis” (Adobe 
Photoshop CS3, animācijas filmu 
programmas, Adobe Premiere 
CS3, Movie Maker, Power Point)

Ināra Meikališa 26633080 Saules iela 18

Jaunatnes darbs
Mazpulks „Ļaudonieši” Līga Grāvīte 26598403 Ļaudonas vidusskola
Citas programmas
Frizieri Vineta Blumberga 26599959 Blaumaņa iela 3, 3. st.
Stilistikas pulciņš Ieva Repša 28349680 Skolas iela 8a

Informācija par pulciņiem, to atrašanās vietu u.c. jautājumiem – pa tālruņiem 64807552 vai 29333762,  
kā arī Madonas BJc Skolas ielā 8a darba dienās no 8.30 līdz 17.30!

2011. gada septembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.

no 29. līdz 31. augustam Madonā 
viesojās delegācija no Balkrievijas, 
kuras sastāvā bija gan naftas pār-
strādes uzņēmuma vadītāji, gan 
Logojskas pašvaldības pārstāvji.
 

Delegācijas vizītes mērķis ir 
sadarbības līguma parakstīšana 
starp Madonas un Logojskas paš-
valdībām.

Vizītes laikā delegācija ap-
skatīja dažādus uzņēmumus un 
iestādes Madonas novadā. Pēc 
līguma parakstīšanas 30. augustā 
delegācija viesojās pie keramiķa 

Jāņa Seiksta, pēc tam devās ap-
skatīt pirmskolas izglītības iestādi 
„Saulīte”, benzīna uzpildes stacijas 
– „Ziemeļu nafta”, “Statoil”, “Nes-
te”, “Lukoil”, kā arī Madonas Valsts 
ģimnāziju, bibliotēku un Novad-
pētniecības un mākslas muzeju. 

31. augustā delegācija vieso-
jās dažādos uzņēmumos – SIA 
„Madonas slimnīca”, SIA „Norte”, 
SIA „AVE MTP” un SIA „Madonas 
Siltums”. Bez tam viesi apskatīja 
Madonas sporta halli, Smeceres 
silu un Madonas kultūras namu.

eDīTe MiķelSone 

Noslēgts jauns 
sadarbības līgums 

Sadarbības līgumu paraksta domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters un 
Logojskas rajona padomes priekšsēdētājs Pjotrs Vabiščevs.

Baltkrievijas delegāciju uzņēma Madonas novada pašvaldības vadība.
                         e. Miķelsones foto

Izstāžu atklāšanas Madonas muzeja izstāžu zālēs allaž pulcē mākslas cienītājus, par ko māksliniecei Inesei Jakobi (attēlā pa 
kreisi) liels prieks.                                           e. Miķelsones foto    


