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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Šī ziema atnesusi ne tikai untumainus dabas apstākļus, bet arī daudz aktivitāšu ziemas sporta cienītājiem

Slēpošanas sezona rit pilnā sparā. Novada sporta dzīves organizatoriem darba pilnas rokas, taču 
sejās staro gandarījuma prieks par intensīvo sezonu un panākumiem. Pašvaldības ieguldījums Sme-
ceres sila slēpošanas un biatlona trases labiekārtošanā nav bijis veltīgs. Trase ir noslogota – te slēpo 
gan vienkārši aktīvās atpūtas piekritēji, gan starptautiska mēroga profesionāļi. Sporta skolas direktors 
Voldemārs Šmugais ir patiesi gandarīts: „Ziema tiek aizvadīta slēpošanas zīmē. Lielais Tautas slēpo-
jums, Skandināvijas kausa izcīņa vien pulcējusi kopskaitā vairāk nekā 700 dalībnieku un interesentu. 
Esam saņēmuši tik daudz atzinīgu vārdu gan par trases sagatavotību, gan infrastruktūru – labajiem 
sadzīves apstākļiem guļbūves mājiņās, apgaismojumu, inventāra nomu. Esam sevi apliecinājuši kā 
vienu no lielākajiem Latvijas ziemas sporta centriem! Pateicoties pašvaldībai, ir radīti visi priekšno-
teikumi jaunās paaudzes sportiskajai attīstībai – ne velti no 
Jaunatnes olimpiādes Ērgļos Madonas novada 
skolēni pārbrauca ar vairāk nekā 
30 medaļām, faktiski apsteidzot 
pat Rīgu, kura pārspēja mūs 
vienīgi zelta medaļu skaita 
ziņā.” 

Dzintra StraDiņa         

Madona attaisno neformālo 
ziemas galvaspilsētas titulu

Taps novada attīstības stratēģija
aGra VECKaLniņa fotoŠoziem Smeceres sila slēpošanas trasēs sportoja visi, kam slēpošana tuva sirdij – gan lieli un mazi, gan iesācēji un profesionāļi. 

Gads ir uzsācis savu gaitu, vei-
dojam katrs savu sakārtotu apkār-
tējo vidi, iekšējo pasauli, cenšamies 
sasniegt harmoniju savā telpā. Arī 
Madonas novada dome 2010. gada 
28. decembra sēdē ir pieņēmusi lē-
mumu par jaunas Madonas novada 
Attīstības programmas 2013. – 2020. 
gadiem un Teritorijas plānojuma 
2013. – 2025. gadiem izstrādes uzsāk-

šanu (vairāk lasiet 7. lappusē).
Novada attīstības programmas 

stratēģijas galvenais uzdevums ir sa-
balansēt ekonomiskās un sociālās va-
jadzības, arī ar tās ekoloģiskajām, so-
ciālajām, tautsaimniecības un kultū-
ras funkcijām, sniedzot ieguldījumu 
ilgtermiņa plaša mēroga līdzsvarotā 
attīstībā. Mērķis – noteikt mūsu no-
vada attīstības vīziju un stratēģiju –  

kādu mēs vēlamies redzēt mūsu no-
vadu pēc vairākiem gadiem, tuvākā 
laika galvenās prioritātes un tad jau 
konkrētu rīcības plānu.

Neesi vienaldzīgs! Piedalies 
novada attīstībā! Aicinām nepalikt 
vienaldzīgiem, izteikt savu viedokli, 
aktīvi iesaistīties aptaujās, jo novada 
attīstības stratēģija paredzēs mēr-
ķus, kurā virzienā attīstīsimies un 

kas ir svarīgākais novadam, kurā 
dzīvojam!  Madonas novads teri-
torijas ziņā ir viens no lielākajiem 
Latvijā, kā arī dabas resursu jomā 
ļoti daudzpusīgs, kas izpaužas 
plašajā ainavu un kultūras spektrā. 
Tā ir mūsu novada priekšrocība! 
Protams, daudzi pašvaldības lē-
mumi var būt atkarīgi no Latvijas  
valsts politiskajiem lēmumiem, 

taču mūsu spēkos ir ietekmēt šos 
lēmumus, ja tie ir pamatoti, ja mēs 
esam apzinājušies savu vērtību tajā, 
ko mēs darām un darīsim, uzstādot 
nosacījumu, ka tas ir mūsu mērķis 
ilgtermiņā un tāpēc Latvijas val-
dībai savu lēmumu pieņemšanā ir 
jārespektē šis viedoklis.

iLona ŠKinča,  
attīstības nodaļas speciāliste

Tautas slēpojumā „Madona 2011” Andrejs Rastorgujevs parūpējās par 
sensāciju, iegūstot godpilno 1. vietu, aiz sevis atstājot I. Brici.

Pēc vairāk nekā divdesmit gadu pārtraukuma Smeceres sila trases ir 
iemēģinājis arī Ilmārs Bricis. 

Latvijas biatlona lepnums – Andrejs Rastorgujevs, Jēkabs Nākums, Ilmārs 
Bricis un Gundars Upenieks.
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Piedzīt bezstrīda kārtībā no SIA „M.P.A.” par • 
labu Kalsnavas pagasta pārvaldei nenomak-
sāto nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par īpašumu Ls 103,54 
apmērā, piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošo kustamo un 
nekustamo mantu.
Piešķirt finansējumu Ls 160,00 sarīkojumu deju • 
konkursa „Madonas valsis” medaļu iegādei.
Pēc vienošanās ar iestādes vadītāju par telpu 
izmantošanu atļaut sarīkojumu deju konkursa 
„Madonas valsis” norisei š. g. 23. janvārī izman-
tot Madonas kultūras nama telpas, atbrīvojot no 
telpu nomas maksas.
Piešķirt finansējumu Ls 280,00 apmērā 1991. • 
gada barikāžu aizstāvju 20 gadadienas pasāku-
mam – vīru kopas „Vilki” koncertam.
Piešķirt finansējumu Ls 80,00 Madonas novada • 
deju kolektīvu apmācību semināram.
Izdarīt grozījumus nolikuma „Nolikums par • 
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas snieg-
tajiem maksas pakalpojumiem” 3. punktā. Izteikt 
nolikuma „Nolikums par Madonas novada 
Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pa-
kalpojumiem”, apstiprināti ar Madonas novada 
domes 2009. gada 29. decembra sēdes lēmumu 
(prot. Nr. 17, 17. p.), 3. punktu šādā redakcijā: 
„Maksa par saņemamo pakalpojumu iemaksā-
jama pirms tā izmantošanas Madonas novada 
pašvaldības kasē vai Dzimtsarakstu nodaļā, vai 
veicot bezskaidras naudas norēķinu”.

Nr.
p.k.

Pakalpojumu 
veids

Mak-
sa 
Ls

Maksas atvieglojumi

1.

Laulības 
reģistrācija 
bez svinīgas 
laulību 
ceremonijas 
organizē-
šanas, ja 
ceremonijā 
piedalās 
viesi. 

Atbrīvoti:
– ja abi laulības reģistrācijas 
pieteicēji ir 1. un 2. grupas 
invalīdi;
– ja abi laulības reģistrācijas 
pieteicēji ir personas, kuras 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzītas par trūcīgām, 
uzrādot pašvaldības izdotu izziņu 
Atvieglojumi 50% apmērā:
– ja viens no laulības 
reģistrācijas pieteicējiem ir 1. un 
2. grupas invalīds;
– ja viens no laulības reģistrācijas 
pieteicējiem ir persona, kura 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā ir atzīta par trūcīgu, 
uzrādot pašvaldības izdotu izziņu

1.1.

Dzimt- 
sarakstu 
nodaļas 
telpās

5,-

1.2. Mūzikas 
skolas telpās 15.-

I• zdarīt grozījumus nolikuma „Nolikums par 
Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem” 8. punktā, 
nosakot pakalpojumos par maksu 1. punktu 
šādā redakcijā:
12. Iesnieguma sagatavošana un nosūtīšana 
(pēc personas lūguma) uz citām dzimtsarakstu 
nodaļām – Ls 2,-.
Grozījumi stājas spēkā ar to pieņemšanas 
brīdi.
Apstiprināt biedrības „Stūrakmens” izstrādā-• 
tajā projektā „Kopā labāk!”  Madonas novada 
pašvaldības sadarbības nodomus: 
1) Apliecinājuma nodrošināšanu iesniegšanai 
Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģene-
rāldirekcijai par esošajiem un potenciālajiem 
Madonas novada pašvaldības sadarbības 
partneriem;
2) Madonas novada pašvaldības esošo sadarbī-
bas partneru kontaktinformācijas nodrošināšanu 
biedrības “Stūrakmens” rīcībai projekta plāno-
šanas un ieviešanas laikā;
3) Priekšfinansējuma nodrošināšanu Ls 34 000,00 
apmērā projekta ieviešanai laika posmā no 2011. 
gada 1. septembra līdz 2012. gada 31. augustam, 
paredzot priekšfinansējuma atgūšanu līdz 2012. 
gada decembrim;
4) Nodrošināt programmas izstrādi, tāmes 
sastādīšanu un atbilstošu izlietošanu no pro-
jekta finansējuma 6 pasākumiem: Vaijes bērnu 
uzņemšana, Muzeju konference „Kokamatniecī-
ba”, Bibliotekāru konference, ES kultūras dienas 
Madonā, Bērnu un jauniešu dienas Madonā, 
Eiropas tautu gadskārtu un paražu iepazīšana.
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības admi-• 
nistrācijas štatu sarakstu 2011. gadam.
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 
Īpašumu uzturēšanas nodaļas darbinieku štatu 
sarakstu.
Lēmums stājas spēkā no 2011. gada 1. janvāra.
Sadalīt Madonas novada pašvaldības vispārējās • 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzēto mērķdotāciju Ls 1501360,00.
Iedalīt Dzelzavas speciālajai internātpamatskolai 
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
paredzēto mērķdotāciju Ls 150792,00 un pārē-
jiem izdevumiem mērķdotāciju Ls 188032,00.

Sadalīt Madonas novada pašvaldības interešu • 
izglītības programmu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 
Ls 64397,00.
Sadalīt Madonas novada pašvaldības izglītības • 
iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglī-
tošanā nodarbināto pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 
Ls 113640,00.
Piešķirt finansējumu Madonas novada paš-• 
valdības interešu izglītības un profesionālās 
ievirzes izglītības iestāžu administrācijas un pe-
dagoģisko darbinieku darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
no pašvaldības budžeta 2011. gadam:
– Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolai –  
Ls 52250,00 (t. sk. Ls 2170,00 Madonas mūzikas 
skolas jauniešu pūtēju orķestrim);
– Madonas mākslas skolai – Ls 5430,00;
– Madonas bērnu un jauniešu centram –  
Ls 20816,00;
– Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai 
Ls 14444,85.
Palielināt Ļaudonas pirmsskolas izglītības • 
iestādes „Brīnumdārzs” vadītājas slodzi no 0,8 
uz 0,9 un apstiprināt darba samaksu Ls 402,00 
mēnesī.
Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības • 
pirmsskolas izglītības iestāžu štatu izveides 
bāzes modelī, palielinot minimālo algu no  
Ls 180,00 uz 200,00.
Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldī-• 
bas vispārējās pamatizglītības un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu štatu izveides bāzes 
modelī, palielinot minimālo algu no Ls 180,00 uz  
Ls 200,00.
Galvot studiju kredītu Ls 2651,00 Sociālo tehno-• 
loģiju augstskolas studentei J. Kļaviņai. 
Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības • 
iestāžu štatu sarakstos, palielinot minimālo algu 
no Ls 180,00 par vienu slodzi uz Ls 200,00.
Lēmums stājas spēkā no 2011. gada 1. janvāra.
Palielināt SIA „Sarkaņu komunālais uzņē-• 
mums”, reģistrācijas Nr. 45403027648, pamat-
kapitālu par Ls 459 181,56, izdarot mantisko 
ieguldījumu pamatkapitālā un pretī saņemot 
attiecīgo kapitāla daļu skaitu (pamat. SIA 
„Baltijas vērtētāju grupas DDS” atzinums par 

mantisko ieguldījumu). 
Pielikums Nr. 1.1. Madonas novada pašvaldības 
aģentūras „Sarkaņu komunālais serviss” kusta-
mās mantas novērtējums (pamat. SIA „Baltijas 
vērtētāju grupas DDS” atzinums par mantisko 
novērtējumu);
Pielikums Nr. 1.2. SIA „Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” nododamo objektu vērtības kopsa-
vilkums (pamat. SIA „Baltijas vērtētāju grupas 
DDS” atzinums par mantisko novērtējumu).
Uzdot SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” 
kapitāla daļu turētāja pārstāvim līdz 31.01.2011. 
nodrošināt nepieciešamo darbību veikšanu, lai 
reģistrētu izmaiņas LR Uzņēmumu reģistrā par 
pamatkapitāla palielināšanu.
Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldei 
un Madonas novada pašvaldības aģentūras 
„Sarkaņu komunālais serviss” vadībai izslēgt 
no uzskaites un nodod SIA „Sarkaņu komunā-
lais uzņēmums” objektus, kuri kā mantiskais 
ieguldījums tiek ieguldīti kapitālsabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanai.
Pielikumā Nr. 3.1. Madonas novada Sarkaņu 
pagasta pārvaldes no uzskaites izslēdzamo 
objektu saraksts, kuri kā mantiskais ieguldījums 
tiek nodoti sabiedrības ar ierobežotu atbildību 
„Sarkaņu komunālais uzņēmums” pamatkapi-
tāla palielināšanai.
Pielikumā Nr. 3.2. Madonas novada pašvaldības 
aģentūras „Sarkaņu komunālais serviss” no 
uzskaites izslēdzamo objektu saraksts, kuri kā 
mantiskais ieguldījums tiek nodoti sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” pamatkapitāla palielināšanai. 
Madonas novada pašvaldības aģentūras 
„Sarkaņu komunālais serviss” vadībai veikt 
visu darbojošos līgumu inventarizāciju pēc 
stāvokļa uz 31.12.2010. un noslēgt jaunus līgu-
mus saimnieciskās darbības nepārtrauktības 
nodrošināšanai.
Madonas novada pašvaldības aģentūrai „Sar-
kaņu komunālais serviss” sagatavot un iesniegt 
Madonas novada pašvaldībai un Madonas nova-
da Sarkaņu pagasta pārvaldei pašvaldības aģen-
tūras „Sarkaņu komunālais serviss” slēguma 
gada pārskatu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 
1193 „Gada pārskatu sagatavošanas kārtība”.
18. No 2011. gada 1. janvāra Madonas novada • 
pašvaldībā sniedzamajiem maksas pakalpo-
jumiem ar pievienotās vērtības nodokļa stan-
dartlikmi apliekamajiem darījumiem piemērot 
nodokļa standartlikmi 22 procenti.

Madonas novada pašvaldības domes 18. janvāra ārkārtas 
sēdē pieņemto lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 27. janvāra  
ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu pārskats

Di• viem nekustamo īpašumu zemes gabaliem 
Aronas pagastā noteikt zemes lietošanas mērķi: 
Publiskie ūdeņi, NĪLM kods 0301. 
Piešķirt finansējumu Ls 150,00 TDA „Vidzeme” • 
senioru deju kolektīva sadraudzības koncerta 
muzikālā pavadījuma nodrošināšanai.
Piešķirt finansējumu Ls 150,00 pārnovadu • 
jauniešu pašdarbības kolektīvu un individuālo 
izpildītāju koncerta „Nākam, rādām ko mākam” 
apskaņošanai.
Piešķirt finansējumu Ls 107,00 Madonas novada • 
senioru deju kolektīvu saieta koncerta apska-
ņošanai.
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības sais-• 
tošos noteikumus Nr. 1 „Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu un licencētām zemūdens medī-
bām Kāla ezerā”. 
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustama-• 
jiem īpašumiem zemes sadalīšanai. 
– Atdalāmajam  zemes gabalam  4,0 ha platībā no-
teikt zemes lietošanas mērķi: zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība.
– Atdalāmajam  zemes gabalam  4,0 ha platībā 
noteikt tiesību apgrūtinājumus: vairāk nekā par 
100 km garas ūdensteces aizsargjoslas teritorijas 
lauku apvidos, tauvas joslas teritorija gar upi – 
0,2ha.
– Atdalāmajam zemes gabalam 8,4 ha platībā no-
teikt zemes lietošanas mērķi – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība.
– Zemes vienībai 8,4 ha platībā noteikt tiesību 
apgrūtinājumus. Vairāk par 100 km garas ūdens-
teces aizsargjoslas teritorijas lauku apvidos – 3,1 
ha. Aizsargjoslas teritorija gar valsts vietējiem un 
pašvaldību autoceļiem – 0,5 ha.
– Atdalītam zemes īpašumam Ļaudonas pagastā 

8,4 ha platībā apstiprināt nosaukumu.  
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70. panta 1., 2. daļu. Lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Iznomāt a/s „Madonas ūdens” Madonas no-• 
vada pašvaldībai piederošo zemes gabala daļu 
Rūpniecības ielā 55B 550 m2 platībā ar tiesībām 
izbūvēt kanalizācijas sūkņu staciju.
Apstiprināt līguma projektu.
A/s „Madonas ūdens” reģistrēt zemes nomas 
līgumu Madonas zemesgrāmatu nodaļā.
Veikt grozījumus Lazdonas pagasta pašvaldības • 
01.02.2008. zemes nomas līgumā Nr. 17/2008, 
iznomājamo zemes platību nosakot 173 m2. 
 Piedzīt bezstrīda kārtībā no I. S. par labu Ma-• 
donas novada pašvaldības Sarkaņu pagasta pār-
valdei nenomaksāto uz 25.01.2011. nekustamā 
nodokļa parādu, nokavējuma naudu un nekusta-
mā īpašuma nodokli 2011. gadam, kopā Ls 80,19. 
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā 
procesa likuma 70. panta 1. un 2. daļu.
Lēmums pārsūdzams viena mēneša laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Piekrist dzēst IK “Salons Rēvija” nomas un • 
komunālo maksājumu parādu par summu Ls 
594,04, kā daļēju kompensāciju par IK “Salons 
Rēvija” neatdalāmo ieguldījumu pašvaldības 
telpu remontā telpu nomas līguma darbības 
laikā.  
 Apstiprināt Madonas nov• ada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās 
izglītības iestāžu direktoru darba samaksu.
Atzīt par spēku zaudējušu 13.10.2010. lēmumu 
”Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju darba samaksas apstiprināšana” (proto-
kols Nr. 20; 11. p).

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības inte-• 
rešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu direktoru darba samaksu.
Atzīt par spēku zaudējušu 13.10.2010. lēmumu 
”Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju darba samaksas apstiprināšana” (proto-
kols Nr. 20; 11. p).
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības • 
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju darba 
samaksu.
Atzīt par spēku zaudējušu 13.10.2010. lēmumu 
”Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
vadītāju darba samaksas apstiprināšana” (proto-
kols Nr. 20; 11. p).
Papildināt Madonas novada pašvaldības domes • 
29.10.2009. lēmumu ”Par maksas pakalpojumiem 
un samaksas apjomiem Madonas novada paš-
valdības domes izveidotajās iestādēs Madonas 
pilsētā” (protokols Nr. 13; 13. p) ar 19. punktu:
1. Madonas novada iedzīvotājiem: par 12  h 
pieaugušo tālākizglītības kursiem – Ls 5,00 (t. sk. 
PVN); par 24 h kursiem – Ls 7,00 (t. sk. PVN); par 
36 h kursiem – Ls 10,00 (t. sk. PVN)

 2. Citiem interesentiem, kas nedzīvo Madonas 
novadā, tiek aprēķināta pilna maksa.
Apstiprināt Madonas starpnovadu 10. – 12. klašu • 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu 
nolikumu.
Apstiprināt Madonas starpnovadu 7. – 9. klašu • 
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursa 
nolikumu.
Lūgt Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas • 
reģionālā lauksaimniecības pārvaldi atbalstīt 
lēmumu iekļaut projekta būvuzraudzības un 
autoruzraudzības izmaksas Ls 3 793,32 apjomā 
projekta attiecināmajās izmaksās:
Lūgt Lauku atbalsta dienesta Viduslatvijas reģio-• 

nālā lauksaimniecības pārvaldi atbalstīt lēmumu 
projekta apstiprināto finanšu līdzekļu atlikumu 
Ls 59 822,51 virzīt Smeceres sila trases infra-
struktūras izveidei – teritorijas labiekārtošanai, 
automašīnu un autobusu stāvlaukumu un treileru 
zonas, āra trenažieru laukuma izbūvei.
Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības īpašu-• 
miem Mārcienas, Praulienas, Barkavas, Liezeres 
un Dzelzavas pagastos.
Noteikt, ka zemes vienības ir pašvaldībai pie-
kritīgā zeme;                 
Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei nosūtīt 
īpašniekam paziņojumu par zemes pastāvīgās 
lietošanas tiesību pārtraukšanu un piedāvājumu 
slēgt nomas līgumu;
Uzdot Mārcienas pagasta pārvaldei slēgt nomas • 
līgumus īpašniekam, ievērojot  2005. gada 30. 
augusta Ministru kabineta  noteikumu Nr. 644 
„Noteikumi par neizpirktās lauku apvidus zemes 
nomas līguma noslēgšanas un nomas maksas 
aprēķināšanas kārtību” nosacījumus.
Atzīt Kalsnavas pagasta pārvaldes 21.12.2010. • 
nekustamā īpašuma – dzīvokļa Ceriņu ielā 2 – 5 
izsoli par nenotikušu.
Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības zemes • 
lietotājiem, kuri līdz 2010. gada 31. maijam nav 
iesnieguši VZD iesniegumu lēmuma pieņemšanai 
par zemes piešķiršanu īpašumā par samaksu: 
– Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas 
tiesības, saskaņā ar „Valsts un pašvaldības pri-
vatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas 
likuma” 25. panta 21. daļā noteikto, saglabāt 
zemes nomas pirmtiesības uz lietošanā bijušo 
zemi. Zemes nomas līgums jānoslēdz līdz 2011. 
gada 1. jūnijam.
– Ieskaitīt pašvaldībai piekritīgajās zemēs šīs 
vienības. 

(Turpinājums 3. lappusē)
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(Turpinājums no 2. lappuses)
Apstiprināt SIA „Belss” izstrādāto un 2010. gadā • 
iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu 
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 
Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta”.
Apstiprināt investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):
– Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu 
plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 399 734,22
t.sk., Attiecināmām izmaksām 327 651,00
 Pašvaldības budžets 49 147,65
 ERAF finansējums 278503,35
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 72 083,22

Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada 
pašvaldības ieguldījuma daļu Ls 49 147,65, kas sa-
stāda 15,00% no projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām.
– Realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā 
izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot plānotos 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 
– Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, 
izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības no-
dokli” normu par priekšnodokļa atskaitīšanu.
– Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un 
realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši 
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam.
– Akceptēt SIA „Mārcienas komunālais uz-
ņēmums” ERAF līdzfinansējuma saņemšanai 
sagatavoto projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mār-
ciena, II kārta” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un 
finansējuma apjomu atbilstoši projekta iesniegumā 
iekļautajam finansēšanas plānam (iesnieguma 2. 
papilddokuments) un projekta budžeta kopsavil-
kumam (iesnieguma 3. papilddokuments).
– Piešķirt ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, SIA 
„Mārcienas komunālais uzņēmums” iesniegtā 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II 
kārta” īstenošanai Ls 49 147,65, no kuriem Ls 49 
147,65, ir attiecināmās izmaksas.
– Pašvaldības finansējumu Ls 49 147,65 projektā 
nodrošināt ar pašvaldības ņemtu kredītu, iekļaujot 
projekta realizācijai plānotā pašvaldības iegul-
dījuma Ls 49 147,65 kredīta summu pašvaldības 
kredītsaistībās. 
– Pašvaldības līdzfinansējumu ieguldīt SIA „Mār-
cienas komunālais uzņēmums” pamatkapitālā.
Piekrist pagarināt V. Č. nekustamā īpašuma no-• 
dokļa par īpašumu Madonā kārtējā maksājuma 
samaksas termiņu no 2011. gada 31. marta uz 2011. 
gada 30. jūniju.
Uzdot nekustamā īpašuma nodokļa administra-
torei V. Vilšķērstei pieņemt lēmumu par maksā-

juma termiņa pagarināšanu, ja ne vēlāk kā līdz 
28.03.2011. (trīs dienas pirms kārtējā maksājuma 
termiņa) nomaksā nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājumu parādu par 2010. gadu, kas uz 
17.01.2011 sastāda Ls 86,64.
Nepieņemt T.K. piedāvāto dāvinājumu – dzīvokli • 
Madonā.
 Atbalstīt Sanitas Mūrmanes un Jāņa Mūrmaņa • 
dalību Eiropas karatē čempionātā, kurš notiks 
2011. gada 11. – 13. februārim Novisidā, Ser-
bijā.
Finansējumu katram Ls 140,00 apmērā piešķirt 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Mado-
nas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu 
un naudas balvām”.
Atbalstīt Naura Raizes un Jāņa Bauņa dalību Pa-• 
saules Junioru čempionātā  (ziemas) orientēšanās 
sportā 2011. gadā no 31.01. – 07.02.  Norvēģijā.
 Finansējumu katram Ls 140,00 apmērā piešķirt 
atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par Mado-
nas novada pašvaldības sporta finansiālo atbalstu 
un naudas balvām”.
Uzdot Ļaudonas pagasta pārvaldei nodot Ma-• 
donas novada pašvaldībai Ļaudonas pagasta 
pārvaldes īpašumā esošos ūdensapgādes un 
notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai nepiecie-
šamos pamatlīdzekļus līdz 31.03.2011. 
Atvērt Madonas norēķinu kontus darījumu veik-
šanai ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo 
pakalpojumu sniegšanai.
Uzdot Praulienas pagasta pārvaldei nodot Ma-• 
donas novada pašvaldībai Praulienas pagasta 
pārvaldes īpašumā esošos pamatlīdzekļus līdz 
31.03.2011. 
Atvērt norēķinu kontus darījumu veikšanai 
ūdensapgādes un kanalizācijas komunālo pa-
kalpojumu sniegšanai
Madonas novada pašvaldības domes 25.02.2010. • 
lēmumā (prot. Nr. 6; 6. p.) apstiprinātajos „Par 
maksas pakalpojumiem un samaksas apjomiem 
Praulienas pagasta pārvaldē” izdarīt šādus 
grozījumus. 
– Pielikums Nr. 1 „Par maksas pakalpojumiem 
un samaksas apjomiem Praulienas pagasta 
pārvaldē” – Izslēgt no maksas pakalpojumu un 
samaksas apjomiem 12. p. Ūdensapgāde fiziskām 
un juridiskām personām un 13. p. Kanalizācijas 
pakalpojumi fiziskām un juridiskām personām 
Praulienas ciemā un Vecsaikavas ciemā.
– Iekļaut Madonas novada pašvaldības komunālo 
pakalpojumu maksas sarakstā Ļaudonas pagasta 
pārvaldes un Praulienas pagasta pārvaldes Prau-
lienas un Vecsaikavas ciemu ūdenssaimniecības 
tarifu pakalpojumu maksas. 
Uzdot Dzelzavas pagasta pārvaldei nodot līdz • 
31.03.2011. Madonas novada pašvaldībai Dzel-
zavas pagasta pārvaldes bilancē esošos ūdensap-
gādes un notekūdeņu attīrīšanas nodrošināšanai 
nepieciešamos pamatlīdzekļus vērtībā, kas bija 
līdz pamatkapitāla pārvērtēšanai:

– Izslēgt no Dzelzavas pagasta pārvaldes bilances 
pamatlīdzekļus, kas tiek nodoti Madonas novada 
pašvaldībai Ls 25027,00. 
– Madonas novada pašvaldības bilancē iegrāmatot 
pārvērtētos pamatlīdzekļus Ls 32 100,00
– Madonas novada pašvaldībai projekta „Mado-
nas novada Dzelzavas pagasta Dzelzavas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” īstenošanai ieguldīt 
pamatlīdzekļus SIA „Dzelzava” pamatkapitālā:
Ūdenstornis – Ls 8400,00;
Artēziskā aka – Ls 700,00;
Artēziskā aka – Ls 400,00;
Centra ūdensvads – Ls 4200,00;
Ūdens tīkli – Ls 11800,00;
Ūdensvads Lauku ielā – Ls 1800, 00;
Līvānu māju ārējie tīkli – Ls 4800,00;
Kopā Ls 32100, 00.
Madonas novada pašvaldībai piešķirt SIA „Bērzau-• 
nes komunālais uzņēmums” Ls 6503,75 pamatka-
pitāla palielināšanai.
Piešķirtos līdzekļus izmantot projektu „Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas novada Bērzaunes 
pagastā Bērzaunes ciemā II kārta”, „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagastā 
Iedzēnu ciemā” un „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Bērzaunes pagastā Sauleskalna 
ciemā II kārta” realizācijai.
Uzdot Madonas novada pašvaldības attīstības • 
nodaļai veikt aktivitātes, kas nepieciešamas lai 
sagatavotu dokumentāciju projektu iesniegumu 
iesniegšanai ERAF finansētajā aktivitātes “Ūdens-
saimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” konkursā 
projektam “Madonas novada Praulienas pagasta 
Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība II 
kārta”
 Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” • 
izstrādāto un 2010. gadā iesniegto tehniski eko-
nomisko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīs-
tība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres 
ciemā”.
Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):
– Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Kusas 
nami” ieguldījuma daļu Ls 17 185,07 kas sastāda 
15% no projekta attiecināmajām izmaksām un 
gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 
97 382,04 lati.
– SIA „Kusas nami” realizēt tehniski ekonomiskajā 
pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, apstiprinot 
plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. 
– PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot liku-
ma „Par pievienotās vērtības nodokli” normas.
– Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un 
realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši 
prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam.
Apstiprināt SIA „Vides konsultantu aģentūra” • 
izstrādāto un 2010. gadā iesniegto tehniski ekono-
misko pamatojumu „Ūdenssaimniecības attīstība 

Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā”.
Apstiprināt šādu investīciju projekta finanšu 
plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 410 890,65
t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 336 820,20
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
   Pašvaldības galvojums/ kredīts 50 523,03
   KF/ERAF finansējums 286 297,17
Cits (norādīt) 0,00
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 74 070,45

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):
–Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes 
nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai:  
1644 m ūdensvada rekonstrukcija;
1 gab. esošās ūdens ņemšanas vietas rekonstruk-
cija, paredzot frekvenču pārveidotāju uzstādīšana 
esošajiem sūkņiem, konteinera uzstādīšana hid-
roforiem un dīzeļa ģeneratoram.
– Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem 
vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazinā-
šanai:
1 gab. asenizācijas mašīnas notekūdeņu pieņem-
šanas kameras izbūve.
– Aktivitātes ūdenssaimniecības pakalpojumu, 
kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumu kvalitātes rādītājiem, 
pieejamības nodrošināšanai:
3204 m pašteces kanalizācijas kolektora rekons-
trukcija;
15 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
1 gab. kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve.
– Projekta finansēšanā nodrošināt SIA „Kusas 
nami” ieguldījuma daļu 50 523,03 latu, kas sastā-
da 15% no projekta attiecināmajām izmaksām un 
gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemša-
nai 286 297,17 lati.
– SIA „Kusas nami” realizēt tehniski ekono-
miskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, 
apstiprinot plānotos ūdenssaimniecības pakal-
pojumu tarifus. 
– PVN nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot 
likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” nor-
mas.
– Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un 
realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās 
informācijas sniegšanu un cilvēkresursus atbilsto-
ši prasībām, kas tiek izvirzītas ERAF finansējuma 
saņēmējam.
Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 2 „Par • 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu no-
teikšanu Madonas novada pašvaldībā”.
Izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības • 
2009. gada 30. jūlija (protokols Nr. 11; 37. p.) sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada 
pašvaldības sociālajiem pabalstiem”.

Madonas novada pašvaldības domes 27. janvāra  
ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu pārskats

Šie saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas 
klases ziemas sezonā no 2010. gada 1. novembra līdz 2011. gada 31. martam. 

Madonas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonā Madonas 
pilsētā un novada pagastos: 

N. p. k. Pašvaldība
Kop. gar. 

km

Uzturēšanas klase km
LVC uzsk.

A kl. B kl. C kl. D kl.

1. Madonas pilsēta - - - - - -

2. Aronas pagasts 93,95 7,21 86,74 78,18

3. Barkavas pagasts 62,19 19,93 42,26 69,10

4. Bērzaunes pagasts 69,70 15,65 54,05 69,70

5. Dzelzavas pagasts 64,88 26,61 38,27 71,05

6. Kalsnavas pagasts 104,01 43,85 60,16 91,44

7. Lazdonas pagasts 9,37 2,43 6,94 12,33

8. Ļaudonas pagasts 86,05 86,05 87,79

9. Liezēres pagasts 93,80 57,20 36,60 76,50

10. Mārcienas pagasts 61,44 17,41 44,03 70,93

11. Mētrienas pagasts 85,63 14,15 11,55 59,93 83,42

12. Ošupes pagasts 79,68 8,16 71,52 82,50

13. Praulienas pagasts 84,50 39,70 44,80 92,65

14. Sarkaņu pagasts 108,25 1,30 38,90 68,05 105,35

15. Vestienas pagasts 53,26 53,26 60,32

                                K o p ā: 1056,71 17,88 286,17 752,66 1051,25

Madonas novada pašvaldības ielu uzturēšanas klases ziemas sezonā Madonas pilsētā 
un novada pagastos:

N. p. k. Pašvaldība
Kop. gar.

km

Tajā skaitā
LVC uzsk.

A kl. B kl. C kl. D. kl.
1. Madonas pilsēta 53,23 16,28 30,79 6,16 - 52,60
2. Aronas pagasts 5,31 1,78 3,53 4,38
3. Barkavas pagasts 9,45 9,45 6,70
4. Bērzaunes pagasts 3,24 3,24 3,24
5. Dzelzavas pagasts 1,67 1,05 0,62 1,67
6. Kalsnavas pagasts 13,75 13,75 12,55
7. Lazdonas pagasts 3,21 3,21 3,08
8. Ļaudonas pagasts 6,68 6,68 6,98
9. Liezēres pagasts 2,90 2,90 2,90
10. Mārcienas pagasts 3,71 3,71 3,07
11. Mētrienas pagasts 3,23 3,23 3,24
12. Ošupes pagasts 3,83 3,83 3,87
13. Praulienas pagasts 3,98 3,98 3,98
14. Sarkaņu pagasts 2,40 2,10 0,10 0,20 3,00
15. Vestienas pagasts 3,27 3,27 4,12

                                    K o p ā: 119,86 16,28 42,57 42,88 18,13 115,38

Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu vasaras uzturēšanas  klašu izvērstu sadalījumu  
Madonas  pilsētā  un  pagastos saskaņā ar pielikumiem (Nr. 1 – 15). 

Saistošie noteikumi stājas spēkā LR likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā 
– 2011. gada 12. februārī. 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi  Nr. 36
„Madonas novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases  
ziemas sezonā no 01.11.2010. – 31.03.2011.” 

izdoti saskaņā ar 09.03.2010.  
Lr Ministru kabineta noteikumiem  nr. 224  

„noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas  
uzturēšanas  prasībām un to izpildes kontroli”  

4.2. punktu
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2010. gadā Madonas novada dzimtsa-
rakstu nodaļā reģistrēti 215 jaundzimu-
šie, 204 mūsu novada, 11 citu novadu 
bērni, kas ir par 11 bērniņiem mazāk 
kā 2009. gadā. Atšķirībā no iepriekšējā 
gada, 2010. gads ir bijis „meiteņu gads”, 
jo meitenes piedzimušas par 11 vairāk 
(102 zēni un 113 meitenes). Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēti Madonas pilsētā 
– 63, bet, t.i., par 29 mazāk kā pagāju-
šajā gadā. Aronas pagastā dzimuši 11 
bērniņi, kas ir par 2 bērniņiem vairāk, 
Barkavas pagastā tāpat kā iepriekšējā 
gadā – 9, Bērzaunes pagastā 12, t.i., par 
4 bērniņiem vairāk, Dzelzavas pagastā 
10, par 2 bērniņiem mazāk kā iepriek-
šējā gadā, Kalsnavas pagastā 15, par 3 
bērniņiem vairāk, Lazdonas pagastā 6 
bērniņi, par 4 bērniņiem vairāk, Liezēres 
pagastā tāpat kā 2009. gadā – 10 bērniņi, 
Ļaudonas pagastā 12 bērniņi, par 2 bēr-
niņiem mazāk, Mārcienas pagastā par 
1 bērniņu vairāk – 7, Ošupes pagastā 
par 2 bērniņiem mazāk kā iepriekšējā 
gadā – 10 bērniņi, Praulienas pagastā 12 
bērniņi, par 1 vairāk kā iepriekšējā gadā, 
Sarkaņu pagastā – 13, par 4 bērniņiem 
vairāk, Vestienas pagastā 6 bērniņi, par 
1 bērniņu mazāk kā 2009. gadā. Pozitīvi 
pārsteidzis ir Mētrienas pagasts, jo 2010. 
gadā tur dzimuši 8 bērniņi, t.i., par 6 
bērniņiem vairāk kā 2009. gadā. 

Priecē arī tas, ka 2010. gadā salīdzi-
noši ar 2009. gadu par 9% pieaudzis 
laulībā dzimušo bērnu skaits. Tomēr 
daudz mazuļu piedzimuši vecākiem, 
kuri nav reģistrējuši laulību – 2010. gadā 
89 dzimšanas reģistri bija ar paternitātes 
atzīšanu.  Skumji ir tas, ka par 2% pa-
lielinājies arī to bērniņu skaits, kuriem 
dzimšanas dokumentā nav ieraksta par 
tēvu.  Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 

saglabājusies tendence, ka jaundzimušie 
vairākumā gadījumu ir pirmie bērni 
ģimenē (91 bērniņš), nedaudz pieaudzis 
arī otro, trešo un ceturto bērnu skaits ģi-
menēs. Divas no ģimenēm pērn sagaidīja 
jau septīto bērniņu.

Visvairāk – 24 jaundzimušie reģis-
trēti jūlijā, 23 – janvārī, savukārt visma-
zāk – 8 reģistrēti novembrī. Palielinājies 
gadījumu skaits, kad bērns tiek reģistrēts 
Madonas dzimtsarakstu nodaļā, taču ve-
cāki nav novada iedzīvotāji. Tas pierāda, 
ka Madonas slimnīcas dzemdību nodaļa 
kļūst arvien populārāka, un vecāki izvē-
lējušies mazuli reģistrēt pēc dzimšanas, 
nevis faktiskās dzīves vietas.

Dzimstība noteikti ietekmēs izglītī-
bas iestāžu nodrošinājumu. Pagājušajā 
gadā Madonā vien dzimušo bērnu skaits 
ir par 29 bērniem mazāks nekā 2009. 
gadā. Vairāku pagastu izglītības iestādēs 
radīsies problēmas ar klašu komplektē-
šanu. Samazinoties iedzīvotāju skaitam, 
samazinās arī budžeta ieņēmumu daļa, 
bet funkcijas, kuras pašvaldībai jāno-
drošina, paliek. 

Madonas novadā, tāpat kā valstī 
kopumā, samazinās darbspējas vecuma 
cilvēku skaits, bet pieaug pensijas vecu-
ma cilvēku un bērnu skaits, kuri nevar 
sevi uzturēt. Līdz ar to palielinās sociālā 
budžeta slodze.

Strauja iedzīvotāju novecošana un 
darbspējīgo iedzīvotāju skaita samazi-
nāšanās, zemais dzimstības līmenis, kas 
nenodrošina pat esošā iedzīvotāju skaita 
saglabāšanos – tie ir jautājumi, kas jau 
pavisam tuvā nākotnē iespaidos ikviena 
iedzīvotāja dzīvi, tautsaimniecību un 
ekonomiskos apstākļus kopumā, un 
tāpēc ir svarīgi, ko un kā darīs un lems 
domē ievēlētie tautas priekšstāvji.

Populārākie zēnu vārdi 2010. gadā 
bija Roberts, Gustavs un Kristaps, savu-
kārt neparastākie – Džastins, Erlands, 
Maikls, Marsels un Lenijs. Populārākie 
meiteņu vārdi pērn – Alise, Evelīna, Lau-
ra, Marta, Megija, savukārt neparastākie 
– Darja, Džesika, Keita, Kerija. Samazinā-
jusies tendence bērnam likt divus vārdus. 
Divi vārdi doti 24 mazuļiem – 7 zēniem 
un 17 meitenēm. Interesantākie vārdu 
savienojumi bijuši Arvis Reinis, Niklāvs 
Matīss, Rūdis Rūdolfs. Meitenēm – Eve-
līna Tīna, Enija Līna, Enija Evelīna, Eva 
Marija. Vecāki izvēlas saviem bērniem 
arī tādus senos vārdus kā Jānis, Jēkabs, 
Krišjānis, Oskars, Mārtiņš, Elza, Ieva, 
Līga, Anna, Emīlija un Lote. 

Vēlos informēt, ka aktīvi un apņēmī-
gi vecāki panākuši, ka, izvēloties savam 
bērnam vārdu, tajā pieļaujams līdzskaņu 
dubultojums, kas iepriekš, balstoties uz 
latviešu valodas pareizrakstības nor-
mām, bija liegts. Piemēram, Otto. 

Prieks, ka ir palielinājies noslēgto 
laulību skaits – aizvadītajā gadā novadā 
reģistrētas 103 laulības jeb par 42 vairāk 
nekā gadu iepriekš. 2010. gadā 13 laulī-
bas reģistrētas baznīcās – 4 laulības reģis-
trētas Lazdonas pareizticīgo draudzē, 2 
laulības Bērzaunes evaņģēliski luteriskā 
draudzē, 5 Madonas luterāņu draudzē, 
1 Barkavas katoļu draudzē, 1 Madonas 
katoļu draudzē.

Jau tradicionāli visvairāk laulību 
noslēgts vasaras mēnešos – jūnijā un 
jūlijā katrā 14, augustā 21, savukārt 
vismazākais reģistrēto laulību skaits 
ir ziemā – janvārī 4, februārī un martā 
katrā vien trīs. Laulības kļuvušas daudz 
pieticīgākas – jaunlaulātie priecīgo noti-
kumu bieži vien nosvin tikai liecinieku, 
vecāku un tuvāko draugu lokā. Pērn 

noslēgtas piecas laulības, kur viens no 
laulātajiem bijis ārzemnieks – Krievijas, 
Ukrainas, Amerikas, Rumānijas, Mek-
sikas pilsonis.

2010. gadā Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā izdarītas 57 atzīmes par 
laulības šķiršanu, kas ir par 20 mazāk kā 
2009. gadā. Kopumā no pagājušajā gadā 
šķirtajām laulībām 25 bija ilgākas par 20 
gadiem. Viena laulība šķirta pēc 34 gadu 
kopdzīves. Taču bijušas arī tādas ģime-
nes, kuras savus ceļus šķīrušas, kopā 
pavadot nepilnus 2 gadus, pērn par šādu 
soli nosliekušies 3 pāri. Statistikas dati arī 
liecina, ka vairāk nekā pusē šķirto ģime-
ņu aug bērni. Arvien biežāk kā viens no 
laulības iziršanas iemesliem tiek minēta 
atsvešinātība, kas radusies laulātajiem 
dzīvojot un strādājot dažādās valstīs.

Daudzi interesējas, vai šogad dzimt-
sarakstu nodaļās būs iespējams šķirt 
laulību. Šāds likuma grozījums netika 
pieņemts, to var izdarīt tikai tiesā vai pie 
notāriem. Dzimtsarakstu nodaļa, tāpat 
kā agrāk, tikai veiks atzīmes par laulības 
šķiršanu laulības reģistrā.

2010. gadā Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēts 371 miršanas 
gadījums – 338 mūsu novada iedzīvotāji, 
33 no citiem novadiem. Lai arī Madonas 
novadā bijusi negatīva demogrāfiskā 
bilance – miršanas gadījumu ir par 134 
vairāk nekā dzimšanas, mirušo skaits 
salīdzinoši ar 2009. gadu ir samazinājies 
Visbiežāk cilvēki mirst asinsvadu un 
sirds slimību dēļ, nav spējuši uzveikt 
vēzi. Pieaudzis arī pašnāvību skaits.

Vidējais mūža garums salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu ir nedaudz sarucis. 
2010. gadā tas bija 70,91 gads, vīriešiem 
– 64,88 gadi, sievietēm – 77,02 gadi.

Pieaudzis uzvārda vai vārda mai-

ņas gadījumu skaits. Likums no 2009. 
gada maija šo procesu pieļauj izdarīt 
neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas. 
Neraugoties uz to, ka valsts nodeva par 
šo pakalpojumu pieaugusi līdz 50 latiem, 
pērn reģistrēti 8 šādi iesniegumi.

Palielinājies arī to cilvēku skaits, 
kas vēlējās saņemt atkārtotas dzimša-
nas apliecības. To daļēji var skaidrot 
ar izbraucēju skaitu uz ārzemēm, jo 
izbraucot neder tās apliecības, kas tika 
izsniegtas padomju gados. Liela daļa 
nevērīgi izturas pret saviem dokumen-
tiem un tos nozaudē. Pērn izsniegtas 254 
atkārtotas apliecības – 188 dzimšanas, 
36 miršanas un 41 laulības apliecības. 
Sīkāku informāciju var iegūt interneta 
mājaslapā www.madona.lv

Šogad janvāra mēnesī ir reģistrētas 
5 laulības, 14 jaundzimušie. Aizsaules 
dārzos aizsaukti 28 cilvēki. 

Visiem novada iedzīvotājiem novēlu 
veselību, izturību un dzīvesprieku! Patu-
rēsim prātā visiem sen zināmo gudrību, 
ka ģimene ir cilvēka dzīves pamats. Lai 
vairāk ir tādu gadījumu, kad mēs varam 
teikt, ka nevis kādai sievietei un kādam 
vīrietim piedzimis bērns, bet, ka ģimenē 
ir piedzimis bērns. Lai mazāk ir gadī-
jumu, kad dzimšanas reģistrā ieraksta 
vieta par tēvu tiek atstāta tukša, jo katrs 
mēs pasaulē ierodamies ar divām kājām 
un divām rokām, un tad, kad mēs mā-
cāmies staigāt, apgūstam dzīves pirmās 
gudrības, ir tik svarīgi, lai mēs varētu ar 
vienu roku pieturēties pie mammas, ar 
otru pie tēva. 

Lai mums visiem mazāk skumju 
brīžu, vairāk laimes mirkļu!

VinEta LaMbErtE,
Madonas novada Dzimtsarakstu 

nodaļas vadītāja

Joprojām novadā dzimst mazāk  Publikācija iesniegta arī laikrakstā 
„Stars”, kā arī novada pašvaldības mājas lapā.

Madonas novada 
pašvaldības domes  
31. janvāra ārkārtas 
sēdē pieņemto 
lēmumu pārskats

Pieņemt Madonas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 4 „Sa-
dzīves atkritumu apsaimniekošanas 
noteikumi Madonas novadā”.

Administratīvajai nodaļai sais-
tošos noteikumus triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.

Saistošos noteikumus pēc tam, 
kad saņemts Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai at-
zinums, kurā nav izteikti iebildumi 
par saistošajiem noteikumiem, vai 
likumā noteiktajā termiņā atzinums 
nav saņemts, publicēt informatīvajā 
izdevumā “Madonas Novada Vēst-
nesis”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākošajā dienā pēc to publicēšanas.

Kontroli par šī lēmuma izpildi 
veikt pašvaldības izpilddirektoram.

Piedzīt bezstrīda kārtībā no K. 
Š. par labu Madonas novada paš-
valdības Sarkaņu pagasta pārvaldei 
nenomaksāto uz 31.01.2011. nekus-
tamā nodokļa parādu, nokavējuma 
naudu un par nekustamā īpašuma 
nodokli 2011. gadam kopā Ls 123.97 
par īpašumu Sarkaņu pagastā.

Lēmumu nosūtīt Vidzemes apga-
baltiesas iecirkņa Nr. 94 zvērinātam 
tiesu izpildītājam.

Tika apstiprināti Madonas nova-
da pagasta pārvalžu un to pakļautībā 
esošo iestāžu amatu un amatalgu  
saraksti 2011. gadam.

Pārskatus sagatavoja  
LaiMa LiEPiņa,

administratīvās nodaļas vadītāja

2010. gada nogalē Madonas 
slimnīcā tika uzsākta projekta „Sta-
cionārās veselības aprūpes pakalpo-
jumu sniegšanas pilnveidošana SIA 
„Madonas slimnīca”, nodrošinot 
un attīstot kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamību” 
realizācija.

Projekta ietvaros ir paredzēts 
paplašināt esošās slimnīcas telpas 
un, veicot gan iekšējos, gan ārējos 
ēkas renovācija s un rekonstruk-
cijas darbus, telpas tiks pielāgotas 
pacientiem, tai skaitā arī personām 
ar funkcionāliem traucējumiem. 
Projekta gaitā uz pansionāta telpu 
rēķina tiks paplašināta slimnīcas 
ambulatorā nodaļa – izveidoti ka-
bineti pacientu pieņemšanai, papla-
šināta uzņemšanas nodaļa, tādējādi 
nodalot pacientu plūsmas un radot 
atbilstošu un ES rekomendētu vidi 
pacientu uzņemšanai, tiks renovē-
tas 2 operāciju zāles, reanimācijas 
nodaļa, paaugstināta slimnīcas 
energoefektivitāte un renovācijas 
darbi tiks veikti gan ķirurģiskā, gan 
terapijas tipa profilu nodaļās. 

Uzņemšanas nodaļā tiks pār-
būvēts traumpunkts. Tiks izveido-
tas telpas pacientu novērošanai un 
gultas vietas. Papildus izveidota 
atsevišķa izeja medikamentu un 
medicīnisko preču, tīrās veļas 
apritei, kā arī atkritumu un netī-
ras veļas u.c. aiztransportēšanai. 
Tāpat, arī reanimācijas nodaļā 
nepieciešams izveidot izolatoru 
ar atsevišķu sanitāro mezglu un 
izbūvēt māsu posteni, kas ļautu 
nodalīt īpaši smagos pacientus 
ar zināmas hospitālās infekcijas 

pazīmēm, lai nepieļautu iespēju 
infekciju izplatībai.

 Kopš telpu nodošanas eks-
pluatācijā 2001. gadā nav veikts 
telpu kosmētiskais remonts. Īpaši 
smaga situācija ir terapijas, bērnu 
un ginekoloģijas nodaļās, līdz 
ar to, projekta aktivitātēs tiek 
paredzēts šo telpu kosmētiskais 
remonts un daļējs grīdas seguma 
remonts. Tāpat, arī operāciju zā-
lēs ir nepieciešams kosmētiskais 
remonts, kā arī apgaismojuma 
uzlabošana. Vēl paredzēts īstenot 
aktivitātes, kas būs tieši vērstas 
uz cilvēku ar īpašām vajadzībām 
nepieciešamībām, kā arī gados 
vecāku cilvēku nepieciešamībām 
– otra automātiskā pasažieru lifta 
ierīkošana un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām ierīkoti īpaši gultas 
pacēlāji.

Projekts „Stacionārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegša-
nas pilnveidošana SIA „Madonas 
slimnīca”, nodrošinot un attīstot 
kvalitatīvu veselības aprūpes pakal-
pojumu pieejamību” tiek īstenots ar 
Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
līdzfinansējumu. Kopējās projekta 
izmaksas ir Ls 612 320,00, no tiem 
ERAF līdzfinansējums 85% – Ls 
558 386,00, 15% Madonas novada 
pašvaldības un SIA „Madonas 
slimnīcas” līdzfinansējums – Ls 
83 757,89. Projekta realizācijas ter-
miņš 01.10.2010. – 31.03.2012.

inDra KārKLiņa,
Sia „Madonas slimnīca” 

projekta koordinatore

iEGULDĪJUMS taVā 
nāKotnĒ

Madonas slimnīca 
neapstājas savā izaugsmē

Tā vien šķiet, ka politiskās varas maiņas visvairāk ietekmē un rada lielu sat-
raukumu tieši valsts veselības aprūpes jomā. Tā kā Madonas novads var lepoties 
ar jaunu, labi aprīkotu slimnīcu, esam pārdzīvojuši līdzi iestādes darbiniekiem, 
kas laiku pa laikam tiek turēti neziņā par nākotni. Madonas novada sabiedrību 
satrauc jebkuras ziņas par lokālo slimnīcu tālāko nākotni, un šajā ziņā iedzīvotāji 
pauduši nebijušu vienotību un apņemšanos nosargāt savu slimnīcu. Madonas 
iedzīvotāju tiesību aizstāvības iniciēti, cilvēki ir savākuši 15 690 parakstu. Par 
laimi, aizvadītajā  nedēļā domes priekšsēdētāja Andreja Ceļapītera un slimnīcas 
direktora Bruno Kokara sarunas ar Veselības ministrijas vadību vainagojušās 
panākumiem – ir saņemts apliecinājums Madonas slimnīcas pastāvēšanu līdz-
šinējā apjomā neapdraudēt. 

Bruno Kokars pauž patiesu gandarījumu par sabiedrības atbalstu:  „Tik daudz 
labu vārdu vienlaikus nebijām saņēmuši. Tagad jācenšas uz mums liktās cerības 
un laba vēlējumus attaisnot. Visa Madonas slimnīcas kolektīva un savā vārdā 
personīgi Madonas slimnīcas direktors Bruno Kokars pateicas visiem, kas snie-
dza un joprojām sniedz morālu atbalstu, uzmundrinājumu, aktīvi iesaistījās, lai 
saglabātu Madonas slimnīcu – Madonas iedzīvotāju tiesību aizstāvības biedrībai, 
biedrībai “Caritas Madona”, reģionālajam laikrakstam ‘’Stars’’, iedzīvotājiem, 
kas izmantoja katru iespēju, lai atgādinātu par nepieciešamību saglabāt slimnīcu 
pašreizējā statusā, par ikvienu labo vārdu un parakstu.”

Dzintra StraDiņa   

8. februāra rītā Madonas iedzīvotāju tiesību aizstāvības biedrības pārstāves Jeuženija 
Adamoviča un Maija Ančupāne devās uz Rīgu, lai savāktos 15 690 iedzīvotāju parakstus 
nogādātu Ministru Kabinetā premjeram Valdim Dombrovskim. Pa eksemplāram nodots 
arī slimnīcas direktoram Bruno Kokaram (attēlā) un nosūtīts Saeimai. Ja amatpersonas 
iedzīvotāju viedokli tomēr neņems vērā, Madonas iedzīvotāju tiesību aizstāvības biedrība 
ir apņēmības pilna uzsākt arī citas aktivitātes – uzsver J. Adamoviča.  
                  Dz. StraDiņaS foto
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Bērnu vecuma 
struktūra  
Madonas  
novadā

Darbspējas vecuma un dzimuma 
struktūra Madonas novadā

Iedzīvotāju 
skaits pēc 
nacionālā 
sastāva 

Madonas 
novadā

Iedzīvotāju skaits Madonas pilsētā  
(deklarējuši savu dzīvesvietu 

Madonas pilsētā) – 8593 

Iedzīvotāju skaits pa vecuma 
grupām Madonas pilsētā

Iedzīvotāju 
skaits pēc 
valstiskās 
piederības 
Madonas 
pilsētā

Iedzīvotāju  
skaits  

pēc nacionālā 
sastāva 

Madonas  
pilsētā

Iedzīvotāju skaits,  
kas vecāki par 90 gadiem  

Madonas pilsētā

Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās 
piederības Madonas novadā

������

����	�

Krievi  ..............1130
Baltkrievi .........  134
Ukraiņi  ............... 84
Poļi  .................... 61
Čigāni  ................ 46
Lietuvieši  ........... 25
Igauņi  ..................  8
Vācieši  .................  6
Rumāņi  ................  5
Gruzīni  .................  4
Ebreji  ...................  2
Azerbaidžāni  ........2
Tatāri  ....................  2
Ungāri  .................  2
Baškīri  .................  2
Osetīni  .................  1

Iedzīvotāju skaits  
Madonas novadā – 27589

Iedzīvotāju skaits Madonas novada pagastos  
un Madonas pilsētā

Datus uz 01.01.2011. apkopoja ina MārKa,  
iedzīvotāju reģistrācijas speciāliste
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top novada budžets
Janvārī uzsākts darbs pie novada 

pašvaldības budžeta izstrādes. Finan-
šu nodaļas vadītāja Biruta Vindele 
un pašvaldības ekonomiste Sarmīte 
Kalniņa apkopo un analizē finanšu 
rādītājus, tiek izvērtēti paredzamie 
ieņēmumi un izdevumi, lai deputāti 
varētu lemt par budžeta pozīciju 
sadalījumu. 

Aizvadītajā domes sēdē tika ap-
stiprināti pašvaldības iestāžu un 
administrācijas štatu saraksti. 

Kā ir norādījis domes priekšsēdē-
tājs Andrejs Ceļapīters, izdevumi arī 
šogad tiks samazināti vidēji par 5 – 7%, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu, taču 
samazinājums neattieksies uz strādā-
jošo algām, bet gan uz uzturēšanas un 
saimnieciskiem izdevumiem. 

Paredzams, ka budžets tiks apstip-
rināts februāra vidū.  
Domes sēdes protokolē  
Laima Liepiņa

Jau informējām, ka notikušas 
izmaiņas Administratīvās nodaļas 
vadībā – Ārijas Brilovskas vietā no-
daļu vada bijusī Izglītības nodaļas 
speciāliste Laima Liepiņa. Vadītājas 
pienākumos ietilpst arī domes sēžu 
protokolēšana un lēmumu izrakstu 
sagatavošana, tostarp arī novada paš-
valdības informatīvajam izdevumam 
„Madonas Novada Vēstnesis”. Kā 
turpmāk tiks sniegta informācija par 
lēmumiem? Nodaļas vadītāja uzsver, 
ka domes sēžu lēmumi tiks publicēti 
saskaņā ar likumu par pašvaldībām, 
kurā norādīts, ka lēmumi jāpublicē 
obligāti, izņemot personu datus. Tas 
nozīmē, ka netiks norādīti personu 
vārdi, uzvārdi, ja tas skar viņu īpa-
šumu vai privātumu, kā arī netiks 
publicēti personu kodi. 
aizvadītajā mēnesī – intensīvs 
darbs 

Janvārī aizvadītas 3 domes sēdes, 
kuru darba kārtībā tika izskatīti teju 
divi simti jautājumu. „Reizēm šķiet, 
ka diennaktī stundu par maz, lai 
tiktu galā visu darba apjomu,” jau-
najā pieredzē dalās Laima Liepiņa. 
„Līdz šim man nebija tiešas saskares 
ar deputātu darbu – tagad redzu, cik 
milzīgs darba apjoms tiek paveikts 
domes sēdēs, kas reizēm pat ilgst līdz 
vēlai vakara stundai. Deputātiem nav 
vienalga izskatāmo jautājumu būtība, 
tos izvērtē ļoti rūpīgi, un, manuprāt, 
ir pat labi, ka viedokļi dalās un norit 
spraigas diskusijas,” norāda nodaļas 
vadītāja, „mūsu novada deputātiem 
piemīt liela atbildības sajūta, pieņemot 
lēmumus.”

Jautāta par darbu Administratīvajā 
nodaļā, Laima uzsver nodaļas dar-
binieču kompetenci un koleģialitāti. 

„Mēs strikti neraugāmies, kas noteikts 
amata aprakstā, jo darām kopīgu 
darbu. Man pašai vēl daudz jāapgūst, 
jo darba specifika Administratīvajā 
nodaļā atšķiras no iepriekšējiem amata 
pienākumiem – vēlos apgūt katras 
darbinieces amata pienākumus, lai 
vajadzības gadījumā varētu aizvietot. 
Esmu atbildīga par savu nodaļu,” 
savu darbu raksturo L. Liepiņa. Ar 
pateicību Laima min iepriekšējās no-
daļas vadītājas Ā. Brilovskas sniegto 
palīdzību un atbalstu. 

Pašlaik nodaļas prioritāte ir vie-
notas dokumentu aprites sistēmas 
„Namejs” ieviešana visās nodaļās, arī 
pagastu pārvaldēs. Administratīvā no-
daļa pārņēmusi arī nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksājumu paziņojumu 
reģistrāciju.         
izsludina pieteikšanos uz 
Praulienas pagasta bāriņtiesas 
locekļa amatu

Tā kā amata pienākumus beigusi 
pildīt Mārīte Šīre, tika izsludināta 
pieteikšanās uz vakanci Praulienas 
pagasta bāriņtiesā. Kā informē Mado-
nas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
Irita Kielbicka, pašlaik notiek visu sešu 
pretendentu izvērtēšana. Sarunas ar 
pretendentiem notiek Sociālās komi-
tejas sēdēs, bet apstiprināšana notiks 
domes sēdē. I. Kielbicka uzsver, ka 
svarīgi amata pienākumus ir uzsākt 
pēc iespējas ātrāk, jo pagastā ir nopiet-
na situācija, darba ir daudz. „Šī ir laba 
iespēja izraudzīties atbilstošu cilvēku 
šim atbildīgajam amatam. Bāriņtiesa ir 
joma, kur jābūt patiesai izpratnei par 
veicamo darbu, te ar nojausmu vien 

ir par maz. Manuprāt, būtiskākais, 
izvērtējot pretendentu, ir izglītība un 
darba pieredze.”   
Pārvarēta elektrības krīze

Madonas novads bija viens no 
smagāk cietušajiem novadiem valstī. 
Valsts augstākās amatpersonas un 
energokompānijas vadība analizēja 
krīzes situāciju, veica secinājumus 
– vai tas ko līdzējis, laiks rādīs, taču 
kļuva skaidrs, ka ne vienmēr pārlieku 
liela centralizācija dod gaidāmos re-
zultātus. Uzņēmuma vīri, strādādami 
bojātajās līnijās, rāvās dienu un nakti 
līdz pilnīgam pārgurumam. Acīm-
redzami energokoncernam jaudas – 
cilvēkresursu – nepietika. Elektrības 
krīze nesaudzēja arī mūsu novada 
zemniekus. Arī Kalsnavas pagasta 
zemnieku saimniecībā „Brencēni” 
jaunais gads sākās bez elektrības. Īpaš-
nieks, deputāts Modris Zomerovskis 
atzina, ka jau aizvadītās vasaras vētras 
apliecināja uzņēmuma remontbrigāžu 
trūkumu un arī šoreiz lielā mērā pa-
ļāvies uz pašu spēkiem – kaimiņš aiz-
devis ģeneratoru, lai ganāmpulks nav 
rokām jāslauc. Savukārt ekonomikas 
ministrs Artis Kampars, tiekoties ar 
novada domes priekšsēdētāju Andreju 
Ceļapīteru un AS „Sadales tīkls” 
vadītājiem Aiviekstē, uzsvēra sakaru 
trūkumu krīzes situācijās, kas traucēja 
operatīvi sazināties, sniegt un saņemt 
informāciju no iedzīvotājiem. Tikšanās 
laikā izkristalizējās vairāki konkrēti 
priekšlikumi, tostarp veikt izmaiņas 
likumdošanā, kas paredzētu mežu 
īpašniekiem kopt joslas ap elektro-
pārvades līnijām, nodrošināt mobilo 

Aizvadītā mēneša apskats

Vēl pāris dienu pirms telefonakcijas 
noslēguma saņēmām satrauktu ziņu 
no Anitas: „No Madonas novada Bēr-
zaunes pagasta projektā aktīvi iesaistās 
divi jaunieši – Sandis un Raimonds. Viņi 
ir apguvuši dīdžeju prasmes kursos, bet, 
lai turpinātu attīstīt savas prasmes, ne-
pieciešama aparatūra, lai iegūtu lielāku 
pieredzi. Ikviens no mums saprot, ka 
neviens labs pasākums nevar notikt bez 
mūzikas! Esam nostrādājuši trīs gadus 
un izjutuši, cik grūti ir kaut ko foršu 
izdarīt, ja trūkst tehnisko iespēju, kā 
to izdarīt! Tas nav biznesam vai savam 
labumam, – tas ir vērsts uz sabiedrību 
kopumā. Vairāk gan, protams, jaunie-
šiem! Puiši veselu gadu reizi nedēļā 
brauca mācīties uz Kalsnavu apgūt dī-
džeju prasmi un tehniskos smalkumus, 
lai saprastu, ko tas nozīmē! Neskatoties 
uz to, ka mācības bija maksas, vēl ceļa 
izdevumi, un apziņa, ka iegādāties tādu 
aparatūru viņiem pašreiz nav pa spēkam, 
jo vispirms būtu ilgi un smagi jāstrādā, 
tomēr puišiem jau tagad ir sapnis par 
šādu aparatūru! Lūdzam projektu bal-
sojumā atbalstīt Bērzaunes jauniešus, jo 
bez jūsu atbalsts mums tas var neizdo-
ties! No Madonas novada esam vienīgie! 
Šobrīd esam piektie, ja tā var izteikties, 
karājamies mata galā.”

Šajās dienās portāls Labiedarbi.lv 
atsūtīja priecīgu vēsti – bērnu un jau-
niešu apvienība „Rīts” iegūst finan-
sējumu dīdžeju aparatūras iegādei: 
“Šī aparatūra nodrošinās dīdžeju 
prasmes attīstīšanu ne vien Sandim 
un Raimondam, bet arī citiem jaunie-
šiem, kam radīsies šāda vēlme. Pēc 
konkursa rezultātu uzzināšanas bēr-
nu un jauniešu centra vadītāji Anita 
un Raimonds Aizstrauti pauda prie-
ku par panākumiem konkursā: „Šis 
mēnesis likās tik garš – pēdējā dienā 
stundas stāvēja uz vietas! Vēlamies 
pateikties visiem, kas mūs neigno-
rēja un atdeva savu balsi par mums. 
Konkrēti nav iespējams nosaukt, jo 
katrs jau saprot, ka daudzus nemaz 
nezinām, bet tiem, kurus zinām, visa 
cieņa par aktīvo iesaistīšanos.”

Šis projekts 35 pieteikumu kon-
kurencē iekļuva Labiedarbi.lv pro-
jektu konkursa otrajā kārtā un 
sacentās ar 13 citiem projektiem par 
sabiedrības atbalstu un finansiālu 
atbalstu tā īstenošanai. Projekta īs-
tenošanai nepieciešami 1957 lati, bet 
janvāra projektu konkursa kopējais 
finansējuma fonds bija 11179 lati.” 

Sīkāka informācija par projektu 
Labiedarbi.lv: www.labiedarbi.
lv vai www.draugiem.lv/special/
labiedarbi/

Dz. StraDiņa

Bērzaunes jaunieši 
varēs attīstīt savas 
dīdžeju prasmes

sakaru torņu darbības nepārtrauktību, 
kā arī tālākā nākotnē veikt pāreju uz 
kabeļlīnijām. Savukārt A. Ceļapīters 
uzsvēra, ka svarīgi ir nodrošināt sva-
rīgos objektus – medicīnas un sociālās 
aprūpes iestādes, skolas, bērnudārzus 
u.c. – ar jaudīgiem ģeneratoriem. Ne-
apšaubāmi, krīzes un pēckrīzes laikā 
„Latvenergo” darbība norit kā zem 
lupas – tais seko līdzi ne tikai amat-
personas, bet arī iedzīvotāji. Aizvadī-
tājās dienās energokompānijas vadība 
tikās ar Lauksaimnieku organizāciju 
sadarbības padomes (LOSP) valdi un 
apsprieda lauksaimniekiem un lauku 
attīstībai aktuālus jautājumus. „AS 
„Sadales tīkls” valdes priekšsēdētājs 
Andis Pinkulis raksturoja situāciju 
elektriskajos tīklos pēc janvāra stihijas 
novēršanas un paredzētajiem priekš-
likumiem elektroapgādes tālākai 
modernizēšanai un elektrisko līniju 
trašu apsaimniekošanas problēmām 
mežainos lauku apvidos,” informēja  
AS “Latvenergo” ārējās komunikācijas 
daļas vadītājs Andris Siksnis. „LOSP 
pārstāvji aktualizējuši jautājumu par 
elektroapgādes kvalitāti, kas arvien 
svarīgāka kļūst laikā, kad mūsdienu 
saimniecībās arvien lielāku lomu 
ieņem datorizētas iekārtas, no kuru 
precīzas darbības lielā mērā atkarīga 
produkcijas ražošana. „Sadales tīkls”, 
analizējot janvāra stihijas notikumus 
Latgalē, atzīst, ka vairumam pašval-
dību iestāžu un skolu ir ģeneratoru 
lietošanas iespējas, ko nodrošina gan 
Latvenergo, gan valsts institūciju 
rezerves. Tomēr privātu fermu un 
viensētu apgāde ar ģeneratoriem ir 
pašu īpašnieku kompetencē.” 
Gada notikums akadēmiskās 
mūzikas žanrā

Ar pārpildītu zāli un neviltotām 
ovācijām 28. janvārī Madonas kultūras 
namā sveicām izcilo latviešu pianistu, 
kura koncertus mūsu novada centrā 
varam baudīt jau ceturto gadu pēc 
kārtas. Vestards Šimkus šoreiz mums 
spēlēja šā gada jubilāra – ungāru 
komponista Ferenca Lista koncert-
programmu. Madonas publika šo 
klasiskās mūzikas pērli klausījās vēl 
pirms mākslinieka solokoncertiem 
Rīgā un Eiropas lielajās koncertzālēs. 
Viesošanās reizē Vestards Šimkus 
uzsvēra, ka Madona ir vienīgā pilsēta 
ārpus Rīgas, kur viņš koncertē katru 
gadu. „Šeit ir radīti visi apstākļi labam 
koncertam – teicams instruments, laba 
zāle un brīnišķīgi klausītāji,” ar prieku 
novērtē pianists. Klausītāju vidū varē-
ja sastapt ne tikai madoniešus un no-
vada iedzīvotājus. Pa aizsnigušajiem 
ziemas ceļiem ļaudis bija ieradušies 
no  Alūksnes, Līvāniem, Gulbenes, 
Jēkabpils un Rīgas.  

Dz. StraDiņa
     

       Sporta pasākumu kalendārs februārim
Datums Sacensību nosaukums Vieta/laiks  Rīkotājs

12.02. Madonas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Madonas SC 9.00 Madonas novada pašvaldība
12.02. Madonas novada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā Mētriena 8.00 Odzienas ezers Madonas novada pašvaldība

12.02. Madonas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm Barkavas psk.10.00 Madonas 2. vsk.10.00 Madonas novada pašvaldība
13.02. Biedrības makšķerēšanas kluba ”Savieši” sacensības zemledus makšķerēšanā Ļaudona 8.00 Sāvienas ezers Klubs „Savieši” tel. 26650598
18.02. Madonas reģionālā skolēnu spartakiāde basketbolā „D” grupai Madonas SC 10.00 Madonas BJSS
18.02. Florbols 2. līga FK Kalsnava – Valmieras/BSS Kalsnavas psk. sporta zāle 20.00 FK Kalsnava
19.02. Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā B2 grupā meitenēm Madonas 2. vsk 11.00 Madonas BJSS/LVF
19.02. Florbols 1. līga FK Madona – FK Valka Madonas SC 13.00 FK Madona
19.02. Madonas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Degumnieku psk. 9.00 Madonas novada pašvaldība

18.–20.02. Latvijas Čempionāts biatlonā Smeceres sila sporta bāze LBF/Madonas BJSS

20.02. Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā A grupā meitenēm Madonas 2. vsk 11.00 Madonas BJSS/LVF

20.02. Karatē turnīrs „Samurai Cup – 2011” Madonas SC 10.00 Biedrība „Sporta centrs Samuraji”
22.02. SJBL 1. div. Madona – Saldus (U-14) Madonas SC 15.00 Madonas BJSS/LBS

22.02. Madonas BJSS kausa izcīņa komandām vieglatlētikā „C” gr. Madonas SC 11.00 Madonas BJSS

23.02. Madonas BJSS 4. posms distanču slēpošanā 1 – 5 km F Smeceres sila sporta bāze Madonas BJSS
26.02. Madonas novada atklātais čempionāts telpu futbolā Madonas SC  9.00 Madonas novada pašvaldība
26.02. Madonas novada atklātais čempionāts 64. lauciņu dambretē – pusfināli Madonas 2. vsk.10.00 Madonas novada pašvaldība

26.02. Mētrienas kauss volejbolā Mētrienas psk.10.00 Mētrienas pagasta pārvalde
27.02. Madonas novada atklātais čempionāts zolītē 6. kārta Madonas BJC Saules iela – 18b Madonas novada pašvaldība
27.02. Madonas novada atklātais čempionāts volejbolā sievietēm Varakļānu vsk.10.00 Madonas 2. vsk.10.00 Madonas novada pašvaldība

Viesošanās reizē Vestards Šimkus uzsvēra, ka Madona ir vienīgā pilsēta ārpus 
Rīgas, kur viņš koncertē katru gadu. Pianistu pašvaldības vārdā sveica arī 
kultūras darba vadītājs Jānis Kļaviņš un Lazdonas pamatskolas direktore 
Sarmīte Jansone.                 Dz. StraDiņaS foto

apkopoja MāriS GaiLUMS, sporta darba organizators
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Atgādinājums 
nekustamā 
īpašuma nodokļa 
maksātājiem

Lai 2011. gadā varētu piemē-
rot LR likumā „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” politiski 
represētām personām  pare-
dzētās atlaides, šīm personām 
pašvaldībā jāiesniedz aplie-
cinājums, ka viņiem piede-
rošais īpašums 2011. gadā 
netiks izmantots saimnieciskā 
darbībā. Tām personām, kas 
dokumentus iesniedza līdz 
1. februārim, atlaide tiks pie-
mērota par visu gadu. Tiem, 
kas dokumentus šajā termiņā 
nepaspēja iesniegt, ir iespēja 
iesniegt tos līdz 30. jūnijam, 
lai saņemtu atlaidi par otro 
pusgadu. Ja arī šis termiņš tiek 
nokavēts, tad atlaidi šajā gadā 
vairs nevar saņemt. 

Lūdzam ņemt vērā šos ter-
miņus. 

 VELta ViLŠķĒrStE,
nekustamā īpašuma 

nodokļa administratore

Saskaņā ar Madonas novada 
domes 2010. gada 28. decembra lē-
mumu “Par Madonas novada terito-
rijas plānojuma 2013. – 2025. gadiem 
izstrādes uzsākšanu” uzsākta Mado-
nas novada teritorijas plānojuma iz-
strāde, apstiprināts darba uzdevums 
un izpildes termiņi.

Teritorijas plānojuma izstrādes 
laika grafiks:

Madonas novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas izstrāde 
– līdz 2012. gada 30.  jūnijam.

Madonas novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas sabiedris-
kās apspriešanas organizēšana – līdz 
2012. gada 30. septembrim.

Madonas novada teritorijas plā-
nojuma pirmās redakcijas kā gala 
redakcijas sagatavošana – līdz 2012. 
gada 31. augustam.

Lēmums par teritorijas plāno-
juma pirmās redakcijas kā gala 
redakcijas noteikšanu un nodošana 
Vidzemes plānošanas reģionam at-
zinuma saņemšanai – līdz 2012. gada 
30. oktobrim.

Lēmums par Madonas novada 
teritorijas plānojuma apstiprināšanu 
un Madonas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu izdošana – līdz 
2012. gada 30. decembrim.

Teritorijas plānojuma grozījumu 
izstrādes vadītāja – Madonas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļas terito-
rijas plānotāja Ilona Škinča, kontakt-
telefons 64860089, fakss 64860079, 
mob. tel. 25615880, e-pasts: ilona.
skinca@madona.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ietei-
kumi teritorijas plānojuma izstrādei 

adresējami Madonas novada paš-
valdībai Saieta laukums 1, Madonā, 
LV-4801, fiziskām personām norā-
dot savu vārdu, uzvārdu, adresi, 
juridiskām personām – nosaukumu, 
reģistrācijas datus, adresi.

Madonas novada teritorijas plā-
nojums tiek izstrādāts Eiropas Soci-
ālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 
„Madonas novada pašvaldības attīs-
tības plānošanas kapacitātes paaug-
stināšana” ietvaros.

 Madonas novada dome uzsāk 
attīstības plānošanu Madonas no-
vadā. 

Saskaņā ar Madonas novada 
domes 2010. gada 28. decembra 
lēmumu “Par novada attīstības 
programmas 2013. – 2020. gadiem 
izstrādes uzsākšanu” (sēdes proto-
kols Nr. 25, 4. §) ir uzsākta Madonas 
novada attīstības programmas izstrā-
de, apstiprināts darba uzdevums un 
izpildes termiņi.

Attīstības programma tiek iz-
strādāta laikposmā no 2010. gada 

28. decembra līdz 2012. gada 1. 
novembrim.

Attīstības plānošanas mērķis ir 
uzlabot Madonas novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti, veidojot līdzsvarotu 
novada teritorijas attīstību gan pil-
sētā, gan lauku teritorijā, sekmējot 
tā ekonomisko izaugsmi, sociālo 
stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt 
Madonas novada attīstības virzienus 
ilgtermiņā un vidēja termiņa stratē-
ģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību 
kopumu.

Attīstības programmas plānotais 
darbības termiņš ir no 2013. gada līdz 

2020. gadam.
Sabiedrības iespējas līdzdarboties 

ir iesniedzot savus priekšlikumus un 
ieteikumus Madonas novada paš-
valdībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 
LV-4801, e-pasts: dome@madona.lv 
un Madonas novada pagastu pār-
valdēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšli-
kumus un ieteikumus līdz 2011. gada 
1. aprīlim, norādot kontaktinformā-
ciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni 
un e-pastu).

Precizēta informācija par sa-
biedrības līdzdalības iespējām tiks 

ievietota Madonas novada mājas lapā 
www.madona.lv sadaļā Sabiedrības 
līdzdalība, laikrakstā “Madonas 
Novada Vēstnesis”, Madonas re-
ģiona laikrakstā „Stars” un nosūtīta 
uz sabiedrības pārstāvja noteikto 
e-pastu.

Madonas novada attīstības prog-
ramma tiek izstrādāta Eiropas So-
ciālā fonda finansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 
„Madonas novada pašvaldības attīs-
tības plānošanas kapacitātes paaug-
stināšana” ietvaros.

iEGULDĪJUMS taVā 
nāKotnĒ

iEGULDĪJUMS taVā 
nāKotnĒ

Paziņojums par Madonas novada 
teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu

Paziņojums par Madonas novada 
attīstības programmas  
2013. – 2020. gadiem izstrādes 
uzsākšanu

Draudzīgā aicinājuma medaļas 
Latvijā tiek pasniegtas kopš 1999. 
gada, kad šo apbalvojumu iedibi-
nāja Draudzīgā aicinājuma fonds. 
Medaļas pasniedz tiem vidusskolu 
absolventiem, kas guvuši izcilus 
panākumus starptautiskās mācību 
olimpiādēs, godināti tiek arī skolo-
tāji, sabiedriski darbinieki, mecenāti. 
Pašu Draudzīgā aicinājuma ideju sa-
vulaik savā vārdadienā – 28. janvārī 
– aizsācis Kārlis Ulmanis. 

Šogad fonds pasniedza 60 me-
daļas. Ar Madonas novada pašval-
dības domes Izglītības un kultūras 
komitejas lēmumu Draudzīgā Ai-
cinājuma medaļai bija izvirzīti trīs 
pretendenti, kas arī saņēma izcilos 
apbalvojumus:

nominācijā ABSOLVENTS – Pēte-• 
ris Rozenbaks;
nominācijā SKOLOTĀJS – Laim-• 
dota Jansone;
nominācijā SABIEDRISKAIS DAR-• 
BINIEKS – Jānis Sprancmanis.

Cildina ģeogrāfijas tradīcijas

Madonas Valsts ģimnāzijas un 
Madonas pilsētas 1. vidusskolas ģeo-
grāfijas skolotāja, Madonas novada 
ģeogrāfijas skolotāju metodiskās ap-
vienības vadītāja, Bērnu un jauniešu 
centra (BJC) tūrisma pulciņa vadītāja 
Laimdota Jansone ir īpaši cienīta gan 
skolēnu, gan skolotāju vidū. Viņa 
allaž pratusi aizraut un ieinteresēt pat 
tos, kam sākotnēji ģeogrāfija šķitusi 
tāla un nesaprotama. L. Jansone BJC 
vada sporta tūrisma pulciņu bērniem 
un jauniešiem jau kopš 1989. gada. 
Šo gadu laikā audzēkņi ieguvuši vai-

rākkārtēju Latvijas čempiona titulu 
gan komandu vērtējumā, gan indi-
viduāli. Pērnvasar tūrisma pulciņš 
starptautiskās sacensībās Ukrainā 
izcīnīja 2. vietu.  

Skolotājas darba mūžā daudz no-
pelnu – viņas vārdu valstī un pasaulē 
nesuši talantīgie audzēkņi – 2006. 
gadā Artūrs Putniņš, kurš ieguva 
atzinību valsts ģeogrāfijas olimpiādē, 
1. vietu Vidzemes novada Zinātniski 
pētniecisko darbu lasījumos un 1. 
vietu Vidzemes Jauno ģeogrāfu sko-
lā, 2007. gadā  Zane Gailīte ieguva 
1. vietu Vidzemes zonas ģeogrāfijas 
olimpiādē, 2008. gadā valsts ģeogrā-
fijas olimpiādē piedalījās Elvijs Lasis, 
Laila Zepa, Pēteris Rozenbaks. Elvijs 
ieguva 1. vietu un Latvijas komandas 
sastāvā piedalījās Starptautiskajā 
ģeogrāfijas olimpiādē Tunisijā, bet 
Ilze valsts Zinātniski pētniecisko 
darbu lasījumos 3. vietu. 

Skolotājas zināšanu sekotāji

Skolotāja un viņas izcilais skol-
nieks Pēteris Rozenbaks atkal sati-
kās Cēsu Valsts ģimnāzijā, kur abi 
saņēma medaļas par kopā sasniegto. 
2009. gadā Pēteris valsts ģeogrāfijas 
olimpiādē ieguva 3. vietu, sagādā-
jot Vidzemes Jauno ģeogrāfu skolā 
Madonas Valsts ģimnāzijas koman-
dai kopvērtējumā augsto 1.vietu. 
Seko bronzas medaļa Baltijas valstu 
ģeogrāfijas olimpiādē un bronzas 
medaļa Viduseiropas ģeogrāfijas 
olimpiādē Polijā. Pērn valsts ģeo-
grāfijas olimpiādē piedalījās Mikus 
Ķemzāns un Pēteris Rozenbaks, un 

Draudzīgā aicinājuma medaļas arī madoniešiem

Pēteris Rozenbaks ieguva 3. vietu. 
Latvijas komandas sastāvā mūsu 
ģimnāzists piedalījās Starptautis-
kajā ģeogrāfijas olimpiādē Taivānā, 
kurā ieguva sudraba medaļu. Vi-
dzemes Jauno ģeogrāfu skolā Ma-
donas Valsts ģimnāzijas komandai 
kopvērtējumā – 1. vieta. Par Pētera 
sekmēm, kurš šobrīd ir students 
Latvijas Universitātes (LU) Ģeo-
grāfijas un zemes zinātņu fakultātes 
students, lepojas viņa skola – Ma-
donas Valsts ģimnāzija. Direktore 
Vanda Maderniece piebilst, ka Pē-
teris ļoti mērķtiecīgi gājis uz savām 
uzvarām ģeogrāfijas olimpiādēs ar 

piedalīšanos Vidzemes Jauno ģeo-
grāfu skolā un pastāvīgu papildus 
darbu. „Tagad, studējot LU, vidējais 
vērtējums sesijā ir 9,2, taču Pēteris 
ar to pat īpaši nelepojas – pasniedz 
kā pašsaprotamu faktu! Taču mēs 
lepojamies ar savu absolventu!” 
uzsver direktore. Bez panākumiem 
ģeogrāfijā jaunietis sasniedzis augs-
tus panākumus Junior Achievement 
Latvija rīkotajā reklāmu konkur-
sos, bioloģijas olimpiādēs, ieguvis 
atzinības valsts ģimnāziju Biznesa 
plānu konkursos, ieguvis pirmās 
vietas vēstures, politikas un tiesību 
olimpiādēs.

izcilība kordiriģēšanā

Kurš gan novada kultūras 
dzīves cienītājs nezina mūzikas 
skolotāju, kordiriģentu, skolēnu 
koru virsdiriģentu, ilggadējo vīru 
kora „Gaiziņš” diriģentu Jāni 
Dzintaru Sprancmani! Izcilais diri-
ģents Draudzīgā aicinājuma medaļu 
saņēma par nozīmīgu ieguldījumu 
latviskuma uzturēšanā sabiedrībā. 
J. Dz. Sprancmanis, vienlaicīgi 
enerģiski un profesionāli strādājot ar 
vairākiem koriem, ir sagatavojis gan 
kvalitatīvas koncertprogrammas, 
gan plašo Latvijas Jaunatnes dzies-
mu un deju svētku repertuāru. 

Diriģents četros skolēnu dzies-
mu svētkos daudz strādāja ar 
bijušā Madonas rajona skolēnu 
koru sagatavošanu, kā rezultātā 
skolēnu koriem vienmēr ir bijuši 
labi sasniegumi koru karos, bez 
tam piedalījies triju Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
sagatavošanā un organizēšanā, 
strādājot Izglītības un zinātnes mi-
nistrijas Jaunatnes izglītības centrā. 
1989. un 1995. gadā bijis Dziesmu 
svētku virsdiriģents.

Draudzīgā aicinājuma medaļu 
pasniegšana ir vēl viens pierādījums 
Madonas novada varēšanai, izci-
lajiem sasniegumiem kultūrā un 
izglītībā, mūsu gaišajiem prātiem 
un inteliģencei – mūsu novada 
eksportnozarēm.  

Sadarbībā ar Madonas Valsts 
ģimnāzijas direktori, deputāti 

Vandu Madernieci,
Dzintra StraDiņa

Direktore svētku brīdī ar saviem izcilniekiem – skolotāju Laimdotu Jansoni un 
ģimnāzijas absolventu Pēteri Rozenbaku. 
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Šajā nedēļas nogalē Madonas grupa 
“Forte” aicina sava talanta cienītājus uz 
grupas desmit gadu jubilejas koncertu 
Madonas kultūras namā. Drīzumā 
iznāks arī labāko dziesmu izlases 
“2001–2011”, bet tikmēr klausītāju 
vērtējumam nodota grupas  jaunākā 
dziesma „Klubā”. Mūzikas autors ir 
grupas līderis Jānis Kļaviņš, teksta 
autors ir pazīstamais dzejnieks Jānis 
Elsbergs, aranžējumu un skanējumu 
veidojis daudzsološais latviešu deju 
mūzikas producents Dween (Kaspars 
Dvinskis).

 “Fortes” daiļrades pamattēmām 
puiši palikuši uzticīgi arī, iesoļojot 
nākamajā desmitgadē – tā ir pozitīva 
deju mūzika jauniešu auditorijai; par 
meitenēm, draudzību, mīlestību jop-
rojām skan grupas dziesmās.

Grupa „Forte” dibināta 2001. gadā  
Madonā un līdz šim laidusi klajā 3 stu-
dijas albumus. Vairākkārt grupa bijusi 
LNT mūzikas video šovu laureāte un 
nominēta gada balvām, koncerti sniegti 
ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā. Par gru-
pas populārākajiem hitiem uzskatāmas 
dziesmas „Ģevuški” („Meitenes”), ”Noč 
nad taboi” („Nakts pār tevi”),”Neaizej”,  
piedaloties STA, ”Davno”, („Sen”), pie-
daloties Kristīnai Zaharovai, klausītāju 
iemīļotas arī dziesmas „Ja Tu gribi”, 
„Tur tālumā” u.c.

Grupas sastāvs nemainīgs kopš 
2006. gada, kad “Forti” pameta sākot-
nējais grupas solists Kaspars Maks. 
Pašlaik “Fortes” pamatsastāvā ir dzie-
dātājs un eksfabrikats Zix, mūziķis Jānis 
Kļaviņš, horeogrāfi un dejotāji Rolands 
Radionovs un Viktors Bartušs. Skaņu 
ierakstu studijā un lielākajos koncer-
tos grupai pievienojas ģitārists Mārcis 
Auziņš. 

Jauniešus aicina 
pašmāju grupa 
“Forte” 

2011. gada februāris

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

Izsludināts konkurss  
„Pagasta 
bibliotekārs – 
Gaismas nesējs”
Latvijas nacionālās bibliotēkas 
(Lnb) atbalsta biedrība izsludina 
gadskārtējo konkursu „Pagasta bib-
liotekārs – Gaismas nesējs”. 

Šogad konkursam īpaši meklē 
bibliotekārus, kuri sekmīgi darbojas 
ar bērniem un jauniešiem,  veicinot 
lasītprieku, piedāvā kvalitatīvu bēr-
nu un jauniešu literatūru, piedalās 
„Bērnu žūrijā”, izveidojuši „bērnu 
stūrīti” bibliotēkā, organizē dažādas 
aktivitātes bērniem un jauniešiem.

Atbalsta biedrības rīkotais kon-
kurss „Pagasta bibliotekārs – Gaismas 
nesējs” notiek jau piekto reizi. Tas 
jau kļuvis par skaistu tradīciju. Kon-
kurss dod iespēju lasītājiem un LNB 
Atbalsta biedrībai izcelt bibliotekāra 
nozīmīgo lomu šodienas sabiedrībā 
un pateikties bibliotekāriem par viņu 
pašaizliedzību un lielo ieguldījumu 
savas pagasta bibliotēkas attīstībā, 
pagasta kultūras dzīves pilnveidoša-
nā un iedzīvotāju izglītošanā.

Aicinām pieteikt bibliotekāru 
konkursam, atsūtot vēstuli LNB 
Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, 
Rīgā, LV-1001, vai uz e-pastu: gaisma@
gaisma.lv.

Priecāsimies arī par fotogrāfijām, 
kas stāsta par bibliotekāra aktivi-
tātēm.

Pieteikumus gaidīsim līdz 2011. 
gada 14. martam. Kontaktpersona – 
Sanita Kitajeva, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrības pār-
stāve, tālrunis 67843767, mobilais 
tālrunis 29355624, epasts: sanita@
gaisma.lv.

Madonas bibliotēkas vadītāja 
Imelda Saulīte aicina pagastu iedzī-
votājus ieteikt savus bibliotekārus, jo 
tikai uz vietas var vislabāk zināt bib-
liotekāra nozīmību pagasta ikdienā, 
sabiedriskajā dzīvē. Ne velti konkursa 
nosaukums vēstī – bibliotekārs ir arī 
gaismas nesējs. Arī novada centrālā 
bibliotēka pašlaik izvērtē savas kan-
didatūras iespējamo izvirzīšanu šim 
goda nosaukumam. Pirms diviem 
gadiem Vidzemē šo titulu saņēma 
Bērzaunes pagasta bibliotekāre Ineta 
Zvirgzdiņa. Ik gadu tiek apbalvots pa 
vienam bibliotekāram no Vidzemes, 
Latgales, Kurzemes un Zemgales.

Dz. StraDiņa

   

resējošās nodarbībās (kaut vai vienā), vai 
iesaistīties regulārā pasākumu apmeklē-
jumā. Tie, kas būs iesaistījušies vismaz 4 
nodarbībās, noslēguma pasākumā varēs 
piedalīties loterijā, kurā tiks izlozētas pa-
sākuma organizatoru sarūpētās balvas, 
piemēram, pirtiņas apmeklējums viesu 
mājā „Apiņu kalte” vai „Kučuru dzir-
navās”. Dalībnieku reģistrācijas kartes 
varēs saņemt pasākumu norises vietās. 

Dalībnieku kartēs katrā pasākumā tiks 
izdarīta atzīme par piedalīšanos.

Tā kā pasākumu dalībnieku skaits 
ir ierobežots, katrai nodarbībai ir ob-
ligāta iepriekšēja pieteikšanās! 
Pieteikšanās jāveic uz katru darbnīcu 
atsevišķi, piezvanot konkrētajam darb-
nīcas vadītājam! 

Sanita SoMa,
tūrisma centra vadītāja

Datums Tēma Norises vieta un 
kontakttālrunis

Dalības 
maksa

Līdzi ņemamās 
lietas

13.02.2011. 
20.02.2011. 
(svētdiena) 
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

3. darbnīca –  
Vaska sveču 
liešana.

Viesu māja 
„Vestiena”, 
Vestiena. 
Vita Eizentāle,  
tel. 29231860.

2 LVL Darbam nepieciešamie 
materiāli tiks nodrošināti  
uz vietas.

19.02.2011.
(sestdiena) 
Norises 
laiks –  
11.00–15.00

1. darbnīcas 
PAPILDGRUPA – 
Aušana no dabas 
materiāliem. 
Šalles tapošana. 
(Darbnīcas notiks 
paralēli)

Apmācību centrs 
„Pakalnieši”, 
Vestienas pagasts. 
Inese Mailīte,  
tel. 26141853.

1-3 LVL Dzija šalles tapošanai. 
Aušanai nepieciešamie 
materiāli tiks nodrošināti  
uz vietas.

27.02.2011.
(svētdiena)
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

4. darbnīca –  
Piespraužu 
darināšana.

Vandas Podiņas 
rokdarbu studija, 
Lazdona. 
Vanda Podiņa,  
tel. 26987948.

4 LVL Kameja jeb piespraudes 
pamatne un pērlītes būs 
pieejamas uz vietas.  
Ja papildus gribat izmantot 
savus materiālus, varat  
ņemt līdzi pērlītes, 
akmentiņus, lentītes.

13.03.2011.
(svētdiena)
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

5. darbnīca – 
Mūzikas fabrika.

Viesu māja 
„Naktsvijoles”, 
Jaunkalsnava. 
Mārcis Krūmiņš,  
tel. 28348880.

3 LVL Var noderēt portatīvais 
dators, bet tas nav obligāti.

27.03.2011.
(svētdiena)
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

6. darbnīca – 
Dekupāža salvešu 
tehnikā.

Viesu māja  
„Kučuru dzirnavas”, 
 Aronas pagasts. 
Daina Medne,  
tel. 26138086.

3 LVL Darbam nepieciešamie 
materiāli tiks nodrošināti  
uz vietas.

10.04.2011.
(svētdiena)
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

7. darbnīca – 
Ziepju vārīšana. 
Metālapstrādes 
darbnīca. (darbnīcas 
notiks paralēli).

Viesu māja 
„Šubrakkrasti” 
Bērzaunes pagastā.  
Anita un Raimonds 
Aizstrauti,  
tel. 9189120.

4 LVL Darbam nepieciešamie 
materiāli tiks nodrošināti  
uz vietas.

17.04.2011.
(svētdiena)
Norises 
laiks –  
12.00–16.00

8. darbnīca – 
Lieldienu dekoru 
izgatavošana.
„Praktiskā dzīves 
gudrību skolas” 
noslēgums.

Kalsnavas 
arboretums, 
Jaunkalsnava. 
Sarmīte Rukmane, 
tel. 27841099. 

2,50 
LVL

Materiāli, kas liekas labi 
izmantojami sava dekora 
darināšanā: putnu spalvas, 
olu čaumalas, sveces,  
salmi.

Aicinām piedalīties „Praktiskās dzīves gudrību skolā”
Madonas novada tūrisma pakalpo-
jumu sniedzēji sadarbībā ar Madonas 
novada pašvaldības Tūrisma informā-
cijas centru aicina piedalīties pasākumu 
ciklā „Praktiskā dzīves gudrību skola”. 
Pasākumu veido 8 praktiskās darbnīcas, 
kuras notiek 8 dažādos Madonas nova-
da tūrisma uzņēmumos.

Piedaloties „Praktiskās dzīves gud-
rību skolā”, Jūs iemācīsieties paši savām 
rokām izgatavot daudzas skaistas un 
noderīgas lietas, uzklausīsiet dažādu 
amatu meistaru un praktiķu padomus, 
vērosiet viņu prasmes, apceļosiet Ma-
donas novadu un iepazīsiet viesmīlīgos 
tūrisma uzņēmumus. Nodarbību laikā 
izgatavotās lietas varēsiet ņemt līdzi 
sev uz mājām.

Visas darbnīcas notiek svētdienās, 
to sākums ir plkst. 12.00, un tās turpinās 
apmēram četras stundas. Katras darbnī-
cas dienas kārtībā ir ieplānota ekskursija 
pa tūrisma uzņēmumu, praktiskā dar-
bošanās un neliela cienāšanās pie kopīga 
saimes galda.

Dalības noteikumi: par „Praktis-
kās dzīves gudrību skolas” dalībnieku 
var kļūt ikviens interesents, kam patīk 
nedaudz paceļot, radoši darboties, iemā-
cīties kaut ko jaunu, atrasties sabiedrībā 
un draudzīgā atmosfērā pavadīt savas 
brīvdienu pēcpusdienas. 

Pasākuma dalībnieki paši var izvēlē-
ties – vai piedalīties atsevišķās, sev inte-

Pīrāgu cepšanas nodarbība Praulienas pagasta “Apiņu kaltē”.    
             S. SoMaS foto


