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Priecīgus 
Ziemassvētkus  
un laimīgu           
Jauno  
gadu!

AinAs PidikAs foto

Redzēt tālāk par savām namdurvīm 
un katru dienu paveikt trīs labus 
darbus otra cilvēka labā – ar šādu 
vadmotīvu Madonas novada sabied-
risko organizāciju atbalsta centrā tika 
izteikti teju septiņdesmit īpaši paldies 
par nesavtīgu un brīvprātīgu darbu, 
ko brīvprātīgie veic to cilvēku labā, 
kam šajos laikos klājas visgrūtāk.

Starp klātesošajiem bija arī Lienīte 
Ozolniece, ko Madonas apkārtnes ļau-
dis vairāk zina kā deju grupas bērniem 
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām 
„Mazais cilvēciņš” vadītāju. Lienīte 
pulcē ģimenes, lai kopā ar saviem 
īpašajiem bērniem darītu šķietami 

neiespējamo – dziedātu un dejotu, lai 
mācītos atraisīties un gluži vienkārši – 
izietu sabiedrībā ārpus mājas četrām 
sienām. Pateicības vārdus saņēma arī 
vairāki sociālie darbinieki, starp viņiem 
– mētrieniete Arita Sīpola. Prieks, ka 
jauniete nav devusies, kā daudzi viņas 
vienaudži, iekarot lielās pilsētas, bet 
pēc studijām atgriezusies savā dzimtajā 
Mētrienas pagastā. Arita atzīst, ka ne 
vienmēr sociālā darbinieka gaitas ir 
vienkāršas, ikviena saruna ar cilvēkiem 
prasa dzīves pieredzi un izpratni, un 
reizēm tieši tas esot pats grūtākais.

Līdzās jaunajiem ar savu pieredzi 
un prasmēm līdzcilvēkiem palīdz gan 

tie, kurus pašus dzīve nav saudzējusi, 
gan tie, kurus pašus slimība pavada ik 
dienu. Neviens no sarīkojumā klāteso-
šajiem par savu ieguldījumu negaida 
īpašu samaksu, bet, saņemot pateicības 
ziedu, daudziem acīs sariesās aizkustinā-
juma asaras. Tie bija ļaudis no Madonas 
pilsētas pensionāru biedrības, Latvijas 
diabēta biedrības Madonas nodaļas, 
Madonas invalīdu atbalsta centra, Lat-
vijas Represēto biedrības Madonas no-
daļas, Latvijas Sarkanā Krusta Madonas 
komitejas, Madonas grāmatu draugu 
biedrības, Diakonijas centra, draudzēm, 
sabiedriskās organizācijas Caritas Ma-
dona un citi.

Pateicības sarīkojuma vadītāja un 
viena no organizatorēm Raita Sondo-
re uzsver, ka visus paldies ikdienā jau 
nemaz nav iespējams pateikt, steigā 
paejam viens otram garām, tāpēc 
svarīgi ir atrast brīdi, kad piestāt un 
saņemt pelnīto „paldies”. 

Paldies arī pēcpusdienas rīkotā-
jiem! Ir labi, ja līdztekus banku krī-
zēm un finanšu satricinājumiem mēs 
atceramies par tiem, kas bez samaksas 
klusām, bet dienu no dienas dara 
līdzcietības darbu citu labā. 

DzintRa StRaDiņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Pateicības pēcpusdienas organizatores Lidija Spilberga (no kreisās) un  
Raita Sondore katram brīvprātīgajam dāvāja pa rozes ziedam  
un nelielai piemiņas veltei.  

Klātesošos priecēja muzikāli priekšnesumi.                        indrAs VeiPAs foto

Pateicības sarīkojumā izsaka daudzus paldies

2011. gada decembris Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums Nr. 9 (21)

Cienījamie 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji!
Esam aizvadījuši grūtu, bet 
kopumā labu un darbīgu gadu. 
Gads sākās ar dabas stihiju, 
kad liela daļa novada teritori-
jas palika bez elektroapgādes; 
seku likvidēšanā kopā ar valsts 
atbildīgajām institūcijām 
iesaistījās arī mūsu zemnieki, 
novada pašvaldības dienesti. 
Februārī mūs sasniedza ziņa 
par iespējamu mūsu slimnīcas 
reorganizāciju, un, līdztekus 
pašvaldības aktivitātēm, par 
slimnīcas pastāvēšanu iestājās 
arī mūsu iedzīvotāji, noorga-
nizējot divas vērienīgas akci-
jas, savācot ap 15 tūkstošiem 
parakstu un pulcējoties piketā 
slimnīcas aizstāvībai. Šie ir 
tikai divi piemēri tam, ka dzīvo-
jam savstarpējā saistībā, viens 
otru papildinām, arī kritizējam, 
bet, ja vajadzīgs, varam mobi-
lizēties un vienoti iestāties par 
kopējiem mērķiem. Mēdz sacīt, 
ka grūtības norūda, un gribētos 
piebilst – arī saliedē. Paldies 
mūsu iedzīvotājiem un sadar-
bības partneriem par sapratni, 
atbalstu, priekšlikumiem un arī 
konstruktīvu kritiku.
Ziemassvētku priekšvakarā 
novēlu savās ģimenēs atrast 
brīdi, lai atskatītos uz aizvadīto 
gadu, atcerētos, izvērtētu, kas 
izdevies, kas varēja būt labāk. 
Sagaidot Jauno gadu, izvirziet 
mērķus, ko varat sasniegt kopā, 
plecu pie pleca. Saliedētība 
virza uz mērķu sasniegšanu 
gan ģimenes locekļus, gan 
darbabiedrus. Sajūtot savu 
iedzīvotāju atbalstu, pašvaldība 
var pilnvērtīgāk strādāt. 

Madonas novada pašvaldības 
un deputātu vārdā Jaunajā 
gadā novēlu, lai mūsu mērķi ir 
vienoti, lai mēs esam saliedēti 
šo mērķu sasniegšanā! Lai 
stipra veselība un optimisms 
ikdienā, lai dzīvesprieks un 
možums, svinot svētkus!

Gaišus svētkus vēlot,
anDRejS CeļapīteRS, 

pašvaldības domes 
priekšsēdētājs       
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par sasniegumiem novada attīs-
tībā un ieguldījumu sabiedrības 
labā Madonas novada pašvaldības 
dome divreiz gadā piešķir apbalvo-
jumus. Godinot Latvijas republikas 
Proklamēšanas gadadienu, ar domes 
sēdes 27. oktobra lēmumu novadā 
tika apstiprinātas un pasniegtas 40 
Atzinības un Pateicības: 

Bijušajai Ļaudonas vidusskolas 
direktorei Lidijai Kaufeldei – par ne-
savtīgu un atbildīgu darbu Ļaudonas 
vidusskolas direktores amatā.

SIA “Ļaudonas aptieka” valdes 
loceklei Vizmai jonānei – par veik-
smīgu uzņēmējdarbību un Ļaudonas 
pagasta pasākumu atbalstīšanu.

Z/S “Saulieši” īpašniekiem Gun-
degai un aināram apšiem – par 
ieguldījumu Madonas novada eko-
nomiskās aktivitātes veicināšanā, at-
tīstot uzņēmējdarbību un nodrošinot 
darba vietas novada iedzīvotājiem.

SIA “Daugavlīči” valdes loceklim 
artim Ābolam – par ieguldījumu 
Madonas novada ekonomiskās akti-
vitātes veicināšanā, attīstot uzņēmēj-
darbību un nodrošinot darba vietas 
novada iedzīvotājiem.

SIA “Vītols M” valdes loceklim 
Didzim polnam – par ieguldījumu 
Madonas novada ekonomiskās akti-
vitātes veicināšanā, attīstot uzņēmēj-
darbību un nodrošinot darba vietas 
novada iedzīvotājiem.

Z/S “Kučuru dzirnavas” īpašnie-
kiem Dainai un jānim Medņiem 
– par ieguldījumu uzņēmējdarbības 
attīstībā un  Madonas novada vārda 
popularizēšanu.

Piemājas saimniecības “Susurēni” 
īpašniecei ilzei Viļčevskai – par ilg-
stošu un neatlaidīgu darbu piena lop-
kopības attīstībā Bērzaunes pagastā.

Z/S “Purmaļi” īpašniecei Dainai 
Meržvinskai – par stipras un strādī-
gas ģimenes veiksmīgu saimnieko-
šanu laukos.

Z/S “Zlaugotņi” īpašniekam 
Spodrim Kauliņam – par jaunas ģi-
menes uzņēmību un prasmi saimnie-
kot laukos, turpinot vecāku aizsākto 
darba tikumu.

„Pelāžu” māju īpašniekam Ronal-
dam Rolandam Ķemeram – par 
Aleksandra Čaka un ievērojamo 

Gaiziņa apkārtnes ļaužu piemiņas 
istabas izveidošanu un tūrisma attīs-
tības veicināšanu Bērzaunes pagastā.

Bijušajai Degumnieku pamatsko-
las direktorei inārai Loginai – par 
mūža ieguldījumu izglītības darba 
vadīšanā Degumnieku pamatskolā.

Z/S “Jaunkalēji” īpašniekam 
andrejam Brokam – par sasniegu-
miem un ilgstošu uzņēmējdarbību 
– lauku maizes ražošanā, veiksmīgu 
dalību starptautiskās pārtikas ražo-
tāju izstādēs.

Z/S “Lazdas” īpašniecei aldai jan-
sonei – par sasniegumiem lauksaim-
niecības attīstībā Madonas novada 
Ošupes pagastā.

Z/S “Gaigalieši” īpašniekam jā-
nim zondaram – par sasniegumiem 
lauksaimniecības attīstībā Madonas 
novada Ošupes pagastā.

Z/S “Druvas” īpašniekiem Ērikam 
un Marijai Veibiem – par sasnie-
gumiem lauksaimniecības attīstībā 
Madonas novada Vestienas pagastā.

Z/S “Jāņkalni” īpašniekam Mārim 
Ozoliņam – par ieguldījumu Mado-
nas novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā, attīstot uzņēmējdarbību 
un nodrošinot darba vietas novada 
iedzīvotājiem.

Mētrienas pagasta sporta darba 
organizatorei Līgai pastarei – par 
ieguldījumu Madonas novada Mēt-
rienas pagasta sporta dzīves organi-
zēšanā un attīstībā.

Mētrienas pagasta feldšerpunkta 
vadītājai irēnai elksnītei – par ne-
savtīgu un atbildīgu darbu Mētrienas 
pagasta iedzīvotāju labā.

Mētrienas sieviešu kora “Jūsma” 
bijušajai diriģentei Baibai Āboli-
ņai-Smirnovai – par ieguldījumu  
Madonas novada Mētrienas pagasta 
sabiedriskās aktivitātes uzturēšanā.

Bijušajai Mētrienas pamatskolas 
direktorei Melitai Grudulei – par 
ilggadīgu un  atbildīgu darbu Mado-
nas novada Mētrienas pamatskolas 
direktores amatā.

Elektriķim – strādniekam Dzel-
zavas pagasta pārvaldē Česlavam 
nikolajevam – par nesavtīgumu un 
atbildību, veicot uzticētos darba pie-
nākumus Madonas novada Dzelzavas 
pagastā.

Madonas dziedošo ģimeņu krust-

mātei, Madonas novada „Spieta” kus-
tības  organizatorei anitai Kļaviņai 
– par ieguldījumu Madonas novada 
muzicējošo ģimeņu “Spieta” kustības 
uzturēšanā un veicināšanā.

Madonas kultūras nama direk-
torei Skaidrītei Stradei – par iegul-
dījumu Madonas pilsētas kultūras 
dzīves bagātināšanā un teātra mākslas 
attīstībā.

Bijušajai Madonas kultūras nama 
direktorei Martai Kraslovskai – par 
ieguldījumu Madonas novada kultū-
ras nozares attīstībā.

Madonas pilsētas 1. vidusskolas 
skolotājai inārai Vītoliņai – par ilgga-
dīgu, radošu un pašaizliedzīgu darbu 
jaunatnes izglītošanā un audzināšanā.

Bijušajam Mārcienas pamatskolas 
direktoram Visvaldim Ozoliņam – 
par nesavtīgu un atbildīgu darbu Mār-
cienas pamatskolas direktora amatā.

Latvijas Nacionālo Bruņoto Spēku 
dižkareivim Didzim zariņam – par 
izciliem panākumiem sportā un Ma-
donas vārda popularizēšanu

SIA “Centa L” īpašniekam jānim 
Lūsim – par nozīmīgu ieguldījumu 
lauksaimniecības attīstībā un jaunu 
darba vietu radīšanā Madonas novadā.

Motobraucējiem brāļiem jānim 
un Laurim Daideriem – par izciliem 
panākumiem sportā un Madonas 
vārda popularizēšanu pasaulē.

Madonas novada pašvaldības 
Finanšu nodaļas vadītājai Birutai 
Vindelei – par ieguldījumu Madonas 
novada pašvaldības finanšu nozares 
attīstībā.

z/S “niedres” un Valdim Buke-
lim – par ieguldījumu uzņēmējdarbī-
bas attīstībā un tūrisma veicināšanā, 
popularizēšanā Madonas novada 
Ošupes pagastā.

Pateicības par radošu un veik-
smīgu darbu mācību priekšmetu 
popularizēšanā un mērķtiecīgu un 
atbildīgu darbību skolēnu patriotis-
kajā audzināšanā, un par atbildīgu, 
radošu un veiksmīgu darbu projekta 
“Dabaszinības un matemātika” īste-
nošanā novada skolotājām – Regīnai 
Makovskai, aivai igaunei, Lailai 
Štālei, Valentīnai anspokai, Līgai 
Ragainei, Līvijai tomiņai, Vijai 
Bebrišai, anitai Vabulei, Mairai 
Laurei.

Pasniegti Madonas novada 
pašvaldības augstākie apbalvojumi

Cerību un sapņu piepildījumu laikā –  
          mans vēlējums, lai katrs no mums varētu: 

Nākotnē raudzīties drošu skatu,
Paturēt siltumu smaidā,
Nosargāt laimi sirdī,
Gribēt mazliet vairāk par gribu,
Starot mazliet tālāk par staru,
Mīlēt ar mīlestību.

LaiMa Liepiņa, 
Madonas novada pašvaldības administratīvās nodaļas vadītāja

Ar tikko jaušamu mieru, klusiem soļiem mūsu 
ikdienā ienāk īpašas izjūtas. Lai ikdienas sīkumos un 
steigā neizgaist svētku gaidīšanas prieks! Dosimies 
pretī Ziemassvētkiem ar piedošanu, sapratni, 
līdzi ņemot tikai labās dienas un gaišās domas. 
Pasniegsim labestīgu roku tiem, kuriem gaita 
smagāka ar zaudējumu sāpēm, neizdošanās 
pārdzīvojumiem, smagām domām. 

Ziemassvētku klusumā katrās mājās apstā-
dināsim laiku un vistuvāko cilvēku lokā izjutīsim 
tikai vienreiz gadā iespējamā mirkļa burvību! Paliksim 
atvērti cilvēcībai un vienkārši gaišam priekam!

VanDa MaDeRnieCe,
Madonas Valsts ģimnāzijas direktore, deputāte

Apsveikumi 

Madonas novada pašvaldība tika saņē-
musi vairāku uzņēmēju iesniegumus 
par plānoto darbību Madonas novada 
teritorijā:

1. SIA “Agro food holding lily” 
06.06.2011. iesniegums ar lūgumu iz-
nomāt ar apbūves tiesībām pašvaldībai 
piedrošos zemes gabalus Madonas pilsētā 
Slimnīcas ielā 1, Slimnīcas ielā 5, Avotu 
ielā 28, Slimnīcas ielā 8, Lazdonas ielā 63, 
Dumpu ielā 22, Dumpu ielā 20a, ekolo-
ģiski tīru dārzeņu, zaļumu, ogu un zivju 
kompleksu, kā arī administratīvo ēku, 
kafejnīcas un biomasas stacijas būvniecī-
bai. Iesniegumā minēts, ka projekts dos 
pilsētai svaigus, ekoloģiski tīrus produk-
tus, zaļo enerģiju un siltumu, vairāk nekā 
490 pastāvīgas darbavietas, kā arī uzlabos 
pilsētas ekonomisko stāvokli ražošanas, 
transportēšanas, vairum- un mazumtirdz-
niecības un sabiedriskās ēdināšanas jomās.

2. SIA “Siltuma loģistika” 09.06.2011. 
ar lūgumu sakarā ar Vēja parka izbūvi 
Madonas novada Kalsnavas pagastā “Ezer-
maļos”, izvērtēt un apstiprināt teritorijas 
plānojuma izmaiņas, kas paredz zemes 
lietošanas veidu izmaiņas vēju ģeneratoru 
(elektrostaciju) uzstādīšanas vietās.

3. Liezeres pagasta iedzīvotāja ie-
sniegums ar lūgumu mainīt nekustamā 
īpašuma Liezeres pagastā “Egļukalni” 

atļauto izmantošanu uz ražošanas objektu 
teritoriju, iekļaujot teritorijas atļautajā 
izmantošanā “koģenerācijas stacija”.

4. SIA CEMEX, iesniegumu ar lūgu-
mu mainīt teritoriālā plānojuma atļauto 
izmantošanu no lauksaimniecības zemes 
uz karjera zemi SIA CEMEX piederošajā 
īpašumā “Grants Kalni”, Mārcienas pa-
gasts, sakarā ar darbības paplašināšanu 
un iepriekš veikto ģeoloģisko izpēti un 
ietekmi uz vidi novērtējumu noslēguma 
ziņojumu.

Jau iepriekš tika minēts, ka Madonas 
novada pašvaldības domes 2011. gada 30. 
marta domes sēdē tika pieņemts lēmums 
“Par piekrišanu SIA “Madonas Siltums” 
līdzdalības iegūšanai SIA “Madonas bio 
enerģija”” apstiprināt nodomu protokolu 
starp SIA “Madonas Siltums” un SIA “Ma-
donas bio enerģija” ar mērķi piedalīties 
koģenerācijas stacijas būvniecībā, kas 
ražos siltumenerģiju Madonas pilsētas 
centralizētās siltumapgādes vajadzībām 
un elektrību. Kā kurināmais tiks izmantoti 
atjaunojamie energoresursi, galvenokārt 
šķelda. Koģenerācijas stacijas būvniecība 
paredzēta uz SIA “Madonas bio enerģija” 
piederošā nekustamā īpašuma Madonas 
pilsētā Cesvaines ielā 18b.

Saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
viens no pašvaldības uzdevumiem ir atbal-

stīt uzņēmējus, veidojot uzņēmējdarbībai 
atbilstošu vidi un infrastruktru, piesaistīt 
teritorijai jaunus investorus ar inovatīvām 
tehnoloģijām, radīt jaunas darbavietas, 
tādējādi vairojot Madonas novada cilvēku 
labklājību. Uzņēmēju plānotā darbība ir 
būtisks ieguldījums pašvaldības attīstībā.

Ņemot vērā iepriekš minēto un saska-
ņā ar 06.10.2009. LR MK noteikumiem 
Nr. 1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas 
plānošanas noteikumi” Madonas novada 
pašvaldības dome 2011. gada 13. jūni-
jā ar grozījumiem (papildinājumiem) 
28.07.2011. sēdē pieņēma lēmumu “Par 
grozījumu izstrādes uzsākšanu Madonas 
novada pašvaldības 29.12.2009. saistošo 
noteikumu Nr. 22 „Par Madonas novada 
teritorijas plānoto (atļauto) izmantošanu” 
(domes sēdes protokols Nr. 11, 22. p.) 
un apstiprināja lēmuma pielikumu Nr. 
1 „Darba uzdevums grozījumu izstrādei 
Madonas novada pašvaldības 29.12.2009. 
saistošo noteikumu Nr. 22 „Par Mado-
nas 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  plānojuma  2006. – 2018. ga-

dam 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  izmantoša-
nas un apbūves noteikumi” un 9. punkta 
pielikumā „Mārcienas pagasta teritorijas 
plānojuma 2008. – 2020. gadam II daļa 
„Grafiskā  daļa„ un III daļa  „Teritorijas  
izmantošanas un  apbūves  noteikumi””.

Būtiskākie grozījumi un papildi-
nājumi:

1. Madonas pilsētas teritorijas plāno-
juma 1999. – 2012. g. grozījumos Nr. 2   II 
daļā Grafiskā daļa GP-4 kartē „Teritorijas 
plānotā (atļautā) izmantošana” zemes 
gabaliem Madonas pilsētā:

1) Jaukta ražošanas un sabiedrisko 
objektu apbūves teritorija ar nelielu pie-
ļaujamo ietekmi uz vidi (JRP1) noteikta 
zemes gabaliem: Slimnīcas ielā 1, Avotu 
ielā 28, Slimnīcas ielā 8, Lazdonas ielā 63.

2) Jaukta ražošanas un sabiedrisko 
objektu apbūves teritorija ar ievērojamu 
pieļaujamo ietekmi uz vidi (JRP2) no-
teikta zemes gabaliem: Dumpu ielā 22, 
Dumpu ielā 20a, Cesvaines ielā 18b,

3) Jaukta ražošanas un sabiedrisko ob-
jektu apbūves teritorija ar ievērojamu pie-
ļaujamo ietekmi uz vidi  un ar satiksmes 
infrastuktūras objektu – lidlauku apbūvi 

(helikoptera nosēšanās laukums)  (JRP3) 
noteikta zemes gabalam: Slimnīcas ielā 5, 

2. Liezeres pagasta teritorijas plāno-
juma 2008. – 2020. g. II daļā Grafiskā 
daļa TP-3 kartē „Plānotā (atļautā) izman-
tošana” plānotā (atļautā) izmantošana 
– „Ražošanas objektu teritorijas (RO)” 
noteikta daļai no nekustamā īpašuma 
Liezeres pagastā “Egļukalni”, 1. zemes 
vienībai, ~7 ha platībā.

3. Kalsnavas pagasta teritorijas plāno-
jums 2006. – 2018. III daļā Teritorijas iz-
mantošanas un apbūves noteikumi veikti 
grozījumi un papildinājumi, nodrošinot 
iespēju vēja elektrostaciju būvniecībai.

4. Mārcienas pagasta teritorijas plā-
nojuma 2008. – 2020. g. II daļā Grafiskā 
daļa TP-2 kartē „Plānotā (atļautā) izman-
tošana” plānotā (atļautā) izmantošana 
– „Derīgo izrakteņu ieguves teritorija 
(KT)” noteikta nekustamam īpašumam 
Mārcienas pagastā “Grants Kalni”.

5. Aktualizēti Madonas pilsētas, Lie-
zeres, Kalsnavas un Mārcienas pagastu 
Teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumi atbilstoši spēkā esošiem nor-
matīviem aktiem.

ilOna GLeizDe,
Madonas novada

attīstības nodaļas 
teritorijas plānotāja

Par Madonas novada teritorijas plānojumu grozījumiem

 
Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem 
ved mūs pretim kādam baltam klusumam, 
aiz kura ir kaut kas mīļš, 
sen aizmirsts un pazaudēts, 
kas mums atkal no jauna jāatrod... 
        /K. Skalbe/

Labvēļiem: A/S “Lazdonas piensaimnieks”, Madonas Patērētāju biedrībai (Jānim 
Zaharam, Ludmilai Harinai), SIA “Venafro”, SIA “Ādere –A”, SIA “Meiers” “Ziedu 
dārzs”, IU “Elīza”, SIA “Biroja apgādes centrs”, Z/S “Jaunkalēji”, Z/S “Cepļi”, SIA 
“Krūmiņa beķereja”, Madonas BJC, Kafejnīcai “Stūrītis”, Beķerejai “Šlāgeris”, 
Madonas Grāmatu draugu biedrībai (Beātei Ozoliņai), SIA “Vultūre – LTD” 
(Irīnai Dičai), Izdevniecībai “Zvaigzne ABC”, Izdevniecībai “Latvijas Grāmata”, 
Ilonai Romanovskai, Madonas kulinārijai un citiem.
Sirsnīgs paldies: Kristapam Šķēlam, Artūram Krūmiņam, Lolitai Kostjukovai, 
Ērikai Tropai, Mārtiņam Spilvam, Mārcim Šķēlam, Jānim Grudulim un citiem.
Lai baltas domas, saticība un mīlestība jūs pavada visās turpmākajās dienās!

anita KļaViņa,
Madonas un citu Vidzemes novadu dziedošo – muzicējošo ģimeņu 

“Spieta’’ vadītāja 

Lai sirdī Svētvakara siltums, un varavīks-
nes krāsās zaigo Jaunā – 2012. gada – prieks 
visās Madonas un citu Vidzemes novadu 
dziedošajās – muzicējošajās “Spieta” ģimenēs 
un 20 gadu jubilejas, koncerta atbalstītājiem: 
Madonas novada pašvaldībai, Vidzemes TV, 
laikrakstam “Stars”, SEB bankai, SIA “Madonas 
poligrāfists”, Madonas kultūras namam (īpaši 
Aināram Vecozolam).

Nāks sarmotas dienas,
Kas zvaigznes egļu zaros degs.
Ir Ziemassvētku laiks....
Tādēļ zaļāko egles zaru,
Kopā ar laimes sniegpārsliņām,
Jums pateicībā vēlos nest.
        (Anita Kļaviņa)

Novēlu visiem Madonas pilsētas 
iedzīvotājiem gaišus un priecīgus svētkus, 
sajūtiet šo svētku sajūtu savās sirdīs un ģimenēs!  

GuntiS ĶeVeRiS, 
Madonas pilsētas pārvaldnieks
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Jau atkal esam nonākuši līdz brīdim, kad kārtējo reizi viens otram sakām – cik ātri pagājis vēl viens 
gads! Paskrējis vēja spārniem, daudz esam paguvuši, tikpat daudz – nokavējuši. Varbūt par daudz esam 
skrējuši, kārtojuši, darījuši, bet par maz apstājušies, lai ieraudzītu, parunātos, pajautātu – kā klājas?

Arī pašvaldība ir aizvadījusi kārtējo spraigo darba gadu, ir aizvadītas 21 domes sēde, no tām 10 ir bijušas 
ārkārtas, kurās kopā pieņemti 718 Madonas novada pašvaldības domes lēmumi. Notikušas neskaitāmas 
sanāksmes un darba apspriedes, turpināti un pabeigti lielāki un mazāki projekti, esam saņēmuši iedzīvotāju 
viedokļus, jautājumus, arī pārmetumus un kritiku. Kā jau tas piedien lietišķai iestādei. Tomēr arī šeit aiz 
ikvienas aktivitātes, projekta, pasākuma, pat aiz katras izdotās izziņas ir kāds pavisam reāls cilvēks, kas dara 
savu darbu pēc labākās sirdsapziņas. Un, jā, nekļūdās jau tikai tas, kas neko nedara... Cik bieži gan mēs šiem 
darbiniekiem paejam garām, pat neiedomājoties pajautāt – kā klājas? 

Sagaidot gadu miju, nolēmu pajautāt dažādu nozaru kolēģiem pašvaldībā – kā ir klājies aizvadītajā gadā?   

Par pašvaldības darbu aizvadītajā gadā lasiet numura 3., 4. un 5. lappusē!

                                                  
     Dz. StRaDiņa

Attīstības nodaļā visās sezonās 
iet karsti. Šogad visā novadā esam 
pabeiguši 16 projektus, daudzi tur-
pinās un tiek īstenoti. Nav neviena 
pagasta, kur netiktu ieviests kāds 
jauns projekts, tāpēc ir svarīgi, lai 
par mūsu darbiem zinātu iedzīvo-
tāji visā novada teritorijā, ne tikai 
katrs savā pagastā.

Redzam, ka novada centrā rit ielu 
rekonstrukcija. Tās ietvaros viens no 
projektiem ir noslēdzies, proti, pirmā 
kārta Madonas pilsētas tranzīta 
ielu rekonstrukcijai. Tās ietvaros ir 
nodrošināta ērta un droša krustoju-
mu šķērsošana cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. Rekonstruēts ielu 
apgaismojums un lietus ūdens kana-
lizācijas sistēmas. Gar rekonstruēto 
Saules ielas posmu izbūvēts gājēju 
un velosipēdistu apvienotais celiņš 
ar platumu 3,0 m. Projekta ieviešanas 
gaitā tika uzlabots ielu infrastruktūras 
stāvoklis, tādā veidā panākot drošu 
un komfortablu satiksmi uz vienas 
no galvenajām pilsētas tranzītielām 
– Saules ielas un autoceļa P37 ievada 
rotācijas apļa Madonas pilsētā. Re-
konstruētās tranzītielas kopgarums 
1,286 km. Darbus finansēja Eiropas 
reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 
Madonas novada pašvaldība 875940 
latu apmērā.

Ir noslēdzies Dzelzavas pagasta  
Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības 
attīstības projekts, kā rezultātā ir 
veikta ūdens ņemšanas vietas sakār-
tošana, atjaunotas esošas artēziskās 
akas,  izdarīta vecā artēziskā urbuma 
tamponēšana, ūdens atdzelžošanas 
stacijas izbūve, esošā ūdenstorņa 
rekonstrukcija, uzstādīti 10 ūdens uz-
skaites mezgli  pašvaldības ēkām sar-
kano līniju robežās, nodrošinot 67% 
ūdens patēriņa uzskaiti (248 iedz.), 
Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
– aptuveni 1,15 km maģistrālo cau-
ruļvadu un 9 daudzdzīvokļu māju 
pievadu atjaunošana (0,15 km), jaunu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbū-
ve, ieplūdes un izplūdes kanalizācijas 
vadu nomaiņa 0,13 km, kā arī notek-
ūdeņu septisko dūņu pieņemšanas 
kameras izbūve, bojāta kanalizācijas 
posma nomaiņa autoceļa Dzelzava – 
Padoms šķērsojuma rajonā 0,12 km, 
24 kanalizācijas aku remonts. Darbus 
finansēja ERAF un pašvaldības SIA 
“Dzelzava” par 417125 latiem. 

Jaunu veidolu ir ieguvis aronas 
pagasta Lauteres kultūras nams. 
Projekta ietvaros veikta Lauteres 
kultūras nama zāles, priekštelpas un 
nojumes rekonstrukcija, veicot zāles 

un priekštelpas esošo grīdas segumu 
rekonstrukciju (veco segumu demon-
tāžu un jaunu ieklāšanu), skatuves 
grīdas seguma rekonstrukciju (vecās 
demontāžu, grīdas pamatnes sagata-
vošanu un ieklāšanu), iekšējo elek-
trotīklu un apgaismojuma demon-
tāžu un jauno montāžu. Tas veikts 
par Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) un Madonas 
novada pašvaldības līdzekļiem 77023 
latu apmērā. Bez tam namā ir iegā-
dāts aprīkojums, tai skaitā digitālās 
klavieres, 200 skatītāju krēsli,  ska-
ņas aparatūra – akustiskā sistēma, 2 
galvas mikrofoni, 2 rokas radiomikro-
foni, 3 vokālie mikrofoni, 5 mikrofo-
na statīvi, 12 kanālu mikserpults par 
6446 latiem no ELFLA un Madonas 
novada pašvaldības budžeta.

Bērzaunes pagasta Sauleskalnā 
ir veikta siltumtrases rekonstrukcija, 
jaunbūve un siltummezglu izbūve. 
Rekonstrukcijas gaitā izbūvētas jau-
nas siltumtrases posmā Kārļa iela – 
Raiņa iela 450 metru garumā, Kārļa 
iela – Aronas iela 500 metru garumā 
un veikta siltumtrases rekonstrukcija 
Kārļa ielā 250 metru garumā. Pro-
jekta ietvaros tāpat izbūvēti 10 jauni  
siltummezgli deviņās daudzdzīvokļu 
mājās Aronas ielā un Raiņa ielā 8 
un 8a. Darbus finansēja ELFLA par 
245810 latiem.

praulienas pagastā veikta Vistiņ-
lejas kapsētas vecās kapličas vienkār-
šotā renovācija par 10580 latiem no 
ELFLA finansējuma.

2011. gadā ir labiekārtots arī 
Dzelzavas stadions. Projekta gaitā 
veikta asfaltbetona seguma un pa-
matnes demontāža; asfaltbetona 
seguma un pamatnes izbūve; betona 
ietves un ceļa apmales uzstādīšana; 
asfaltbetona seguma remonts (at-
sevišķas bedres); šuvju aizpildīšana 
ar bitumena mastiku; reljefa izbūve 
zem tribīnēm; betona bruģa seguma 
izbūve zem tribīnēm ar pamatnes 
sagatavošanu; soliņu uzstādīšana; 
atkritumu urnas uzstādīšana; futbola 
vārtu uzstādīšana; volejbola laukumu 
izbūve; basketbola laukuma izbūve; 
tāllēkšanas laukuma izbūve; 100 m 
skrejceļa izbūve; hokeja laukuma 
apmaļu uzstādīšana. Labiekārtošanas 
darbos ieguldīti 48400 lati no ELFLA 
un Madonas novada pašvaldības. 
Bez tam Dzelzavā ir nodrošināts 
jauns aprīkojums sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai brīvā laika cen-
trā. Iegādāts un uzstādīts biljarda 
galds, novusa galds, galda teniss ar 
aprīkojumu, galds spēlēm un galda 

spēles; sekcija un plaukts spēļu un 
grāmatu glabāšanai, datorgalds ar 
biroja krēslu, virtuves iekārta, galds 
un aprīkojums, pannu, katlu un pie-
derumu komplekts, kafijas galds par 
kopējo summu 11701 lats no ELFLA 
un Madonas novada pašvaldības. 

Mētrienas pagastā gājēju celiņa 
ar apgaismojumu izbūve un sporta 
zāles vienkāršotā rekonstrukcija. Pro-
jekta ietvaros izbūvēts gājēju celiņš 
Mētrienas galvenajai ielai, gājēju ielai 
uzstādīts apgaismojums, radīti labvē-
līgi un droši apstākļi autotransporta 
un gājēju kustībai, izremontēta Mēt-
rienas pamatskolas sporta zāle, uzstā-
dīts jauns sporta zāles apgaismojums, 
modernizēta sporta zāles apkures 
sistēma, uzstādītas siltā ūdens uzsildī-
šanas ierīces, sporta zāles palīgtelpās 
ierīkotas siltās grīdas. Projektā izlieto-
ti 140341 lats no ELFLA un Madonas 
novada pašvaldības. 

Liezeres pagastā ir veikta skolas 
korpusa rekonstrukcija par jauniešu 
centru 52074 latu apmērā no ELFLA 
un Madonas novada pašvaldības 
finanšu avotiem.

Ošupes pagastā rekonstruēts 
Degumnieku pamatskolas stadiona 
futbola laukums, izdarīta drenāžas 
sistēmas izbūve un Degumnieku 
pamatskolas sporta zāles un sanitārā 
mezgla rekonstrukcija. Darbu gaitā 
rekonstruēts Degumnieku pamatsko-
las stadiona futbola laukums 5400 m2 

platībā, laukumam izbūvēts atbilstošs 
virsmas reljefs un izveidota drenāžas 
sistēma. Veikta Degumnieku sporta 
zāles rekonstrukcija, sienu un griestu 
izdrupušo šuvju remonts; veikta spor-
ta zāles sanitāro mezglu – ģērbtuvju, 
dušu un tualešu telpu rekonstrukcija 
par 7610 latiem no ELFLA un Mado-
nas novada pašvaldības budžeta.

Lai saglabātu kultūrvēstures 
pieminekļa “Vestienas muižas 
komplekss” muižas ēku, ir uzstādīta 
mūru žāvēšanas sistēma par 7990 
latiem no ELFLA un Madonas novada 
pašvaldības budžeta.

Vairākās ūdenstilpnēs sadarbībā 
ar Zivju fondu ir papildināti zivju krā-
jumi – Lielajā Līderes ezerā par 4360 
latiem, Kāla ezerā par 2280 latiem, 
Salas ezerā par 899 latiem, Odzienas 
ezerā par 1499 latiem.

Vēl par pašvaldības projektiem 
lasiet šī izdevuma 6.,7. lappusē.

Lai ikkatrā no mums mājo cerī-
bas gaišai rītdienai!

Madonas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas vārdā –

ineSe SOLOzeMnieCe

Attīstības projekti – gan 
turpinās, gan tiek pabeigti

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,– 
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā, 
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs – 
Ko nākamā gada puteņi sūtīs? 
Ir dīvaina sajūta tādā brīdī, 
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi: 
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā, 
Bet domas – tās sen jau atrodas iekšā. 
                /I. Tabūne/ 

Apsveikumi

Ikvienam novada iedzīvotājam vēlam neizsīkstošu enerģiju un gaišu 
prieku, atverot Jaunā gada durvis! Lai Jūsu domas rod dvēseles mieru  
un ved pa Laimes ceļu!                           VeStienaS paGaSta pĀRVaLDe

 
 

2011. gadu aizvadot

Februārī novada iedzīvotāji izteica savu viedokli pret Madonas slimnīcas 
slēgšanu vērienīgā piketā.

Svinēsim dienu, kad sauli kā zvanu
Saulgrieži augstāk pie debesīm vilks.
No tīrā un klusā Ziemsvētku sniega
Baltākas domas un lūgšanas tiek.
Ikkatrs sirdī un kopīgi lūdzot
Ticēsim, cerēsim, dzīvosim.

       /L.Brīdaka/Kad Ziemassvētki atnākuši ar klusu prie-
ku un gaišumu, un pie durvīm klauvē Jaunais, 
2012. gads, visiem pagasta un novada iedzī-
votājiem, kā arī mūsu sadarbības partneriem 
vēlam – lai piepildās iecerētais, lai ir veselība, 
prieks un labklājība!       

KaLSnaVaS paGaSta pĀRVaLDe

Pavasarī Madonas novada pašvaldības vadība un deputāti devās uz pagastiem, 
lai tiktos ar pārvalžu vadītājiem un iedzīvotājiem.

Rudens pusē Madonas novadā lauku ļaudis satiekas gadatirgos. Bērzaunes 
pagastā tirdzinieki pulcējas Dzintras Karavaičukas trušu sētā.
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Lepojamies, ka ar Smeceres sila slē-
pošanas un biatlona trasi esam ie-
gājuši starptautiskajā sporta apritē. 

Aizvadītajā gadā Madonā notika 
Starptautiskā slēpošanas federācijas 
(FIS) rīkotā Skandināvijas kausa iz-
cīņa distanču slēpošanā. Starplaikā 
starp aizvadīto FIS Pasaules čempio-
nātu slēpošanā junioriem (Otepē un 
gaidāmo FIS Pasaules čempionātu 
Oslo) no 2. līdz 4. februārim 126 
slēpotāji no Somijas, Norvēģijas, 
Krievijas, Bulgārijas, Lietuvas, Igau-
nijas, ASV, Austrālijas un Latvijas 3 
dienas bija piestājuši pie mums, lai 
pacīnītos par Skandināvijas kau-
sa ieskaites punktiem. Sacensības 
noritēja atbilstošā tehniskā līmenī 
galvenokārt pateicoties 3 veiksmes 
faktoriem: sniegam, labai trasei un 
īstajiem cilvēkiem īstā laikā un īstā 
vietā. 

Savukārt vasarā daudzus intere-
sentus un līdzjutējus pulcēja Latvi-
jas čempionāts rallijā, rallijsprintā 
un rallijreidā „Jēkabpils – Madona 
2011”. Jēkabpilī un Madonā 4. un 
5. jūnijā norisinājās Latvijas rallija, 
rallijsprinta un rallijreida čempionā-
tu posms – rallijs. Par godalgotajām 
vietām tajā cīnījās 85 ekipāžas no 
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas 
un Baltkrievijas. 

Tie ir bijuši lielākie sporta pa-
sākumi novadā, taču līdztekus tiem 
sportiskās aktivitātes norisinās gan 
novada centrā, gan pagastos, un jau 
šobrīd pilnā sparā top iestrādes un 
plāni nākamajam gadam.

Sportisku un veselīgu  
nākamo gadu!

pašvaldības sportistu  
saimes vārdā –

MĀRiS GaiLuMS

Gan sūrs darbs,  
gan saldi augļi

ka rezultāts vainagojas ar  augstu no-
vērtējumu. 2011. gadā Ata Kronvalda 
prēmijas goda zīmes par ilggadēju 
un ievērojamu ieguldījumu talantīgo 
skolēnu izglītošanā un skolēnu zināt-
niskās pētniecības darba vadīšanu  
saņēma Madonas Valsts ģimnāzijas 
ģeogrāfijas skolotāja Laimdota Jan-
sone un bioloģijas skolotāja Līga 
Ragaine. 

„Swedbank” Gada skolotāja ti-
tuls un balva tika piešķirta Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas informātikas 
skolotājai un metodiskās apvienības 
vadītājai Inesei Strodei. Vairāki no-
vada skolotāji saņēma Izglītības un 
zinātnes ministrijas, kā arī Madonas 
novada pašvaldības Atzinības rakstus 
par ieguldījumu skolēnu izglītošanā 
un audzināšanā. 

Prieks un gandarījums par pa-
veikto ir neatņemama izglītības 
iestāžu ikdienas darba  sastāvdaļa, 
kas rosina arvien jaunām idejām, ak-
tivitātēm, sasniegumiem. Galvenais 
izglītības iestādes darba kvalitātes 
apliecinājums ir labi skolēnu mācību 
rezultāti. Īpaši lepojamies ar Mado-
nas Valsts ģimnāzijas sasniegumiem 
Draudzīgā Aicinājuma skolu reitingā, 
kas balstīts uz centralizēto eksāmenu 

rezultātiem. 21. novembrī Latvijas 
Nacionālajā operā Madonas Valsts 
ģimnāzija (direktore V. Maderniece)  
saņēma balvu par 2. vietu ģimnāziju 
vidū pilsētu grupā (atsevišķi vērtē-
tas ģimnāzijas pilsētās un lielajās 
pilsētās). 

Ikvienas skolas un pirmsskolas 
izglītības iestādes darbā 2011. gads 
ir iezīmējies ar interesantiem, nozī-
mīgiem un krāsainiem notikumiem, 

kuru pamatā ir godprātīgs, atbildīgs  
ikdienas darbs ar dzīvu uguntiņu 
bērna un skolotāja acīs.

Gribas novēlēt, lai  2011. gadā 
paveiktā izvērtējums rosina jauniem 
meklējumiem un atklāsmēm! 

Madonas novada pašvaldības 
izglītības nodaļas vārdā

SaRMīte janSOne   

Sportā populārākie –  
ziemas sporta veidi  
un rallijs

2011. gads Madonas novada izglītī-
bas jomā ir bijis ļoti spraigs, darbīgs 
un arī panākumiem bagāts. Gads, 
kurā bijis gan sūrs darbs, gan saldi 
augļi. To var attiecināt uz visiem 
izglītības jomā iesaistītajiem: sko-
lēniem un viņu vecākiem, skolotā-
jiem, izglītības iestāžu vadītājiem, 
arī Izglītības nodaļas un pašvaldību 
darbiniekiem.

Visa mācību gada garumā para-
lēli ikdienas mācību darbam skolēni 
ir piedalījušies dažādos izzinošos 
pasākumos, projektos, attīstot savas 
individuālās spējas un pilnveidojot 
zināšanas.  2010. / 2011. mācību gadā 
tika organizētas 24 mācību priekšme-
tu olimpiādes un izzinoši konkursi 
starpnovadu (Madonas, Cesvaines, 
Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu) 
līmenī, kuros piedalījās 1162  vispār-
izglītojošo skolu izglītojamie, tai skai-
tā 791 skolēns no Madonas novada.

Šogad pirmo reizi Madonas no-
vadā tika organizēts īpašs mācību 
priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un 
viņu pedagogu godināšanas pasā-
kums, kas notika 12. maijā Madonas 
kultūras namā. Pasākumā tika sveikti 
vispārizglītojošo, kā arī mūzikas un 
mākslas skolu 2010./2011. mācību 
gada olimpiāžu, konkursu, zinātnis-
ki pētniecisko darbu uzvarētāji un 
viņu pedagogi. Pavisam tika izsniegti 
224 apbalvojumi par iegūtajām 
godalgotajām vietām. Nozīmīgs pa-
nākums ir tas, ka 22 mūsu novada 
audzēkņi ir apliecinājuši savas spējas 
arī valsts līmeņa mācību priekšmetu 
olimpiādēs, iegūstot 8 godalgotas 
vietas. Vairāki skolēni ir parādījuši 
īpaši atzīstamus sasniegumus ne 
tikai vienā olimpiādē, bet arī trīs, 
četrās. Madonas Valsts ģimnāzijas 
skolēns Jānis Gruduls pat septiņās 
starpnovadu un valsts olimpiādēs. 
Tas ir intensīvs skolēna un pedagoga 
darbs ne tikai izglītības standarta 
apguvē, bet sistemātiskās papildus 
nodarbībās, kas devušas augstu 
pievienoto vērtību. To  olimpiāžu 
uzvarētāju godināšanas pasākumā 
atzina visi, arī Gudrā pūce, kas 
kuplināja svētku norisi un novada 
talantīgākajiem, čaklākajiem skolē-
niem pasniedza Atzinības rakstus, 

jaunu gudrību ieguves avotu – grā-
matu – un simbolisku uzvaras un 
slavas zīmi – lauru lapu, kam jākļūst 
par turpmākiem sasniegumiem un 
uzvarām motivējošu dzinuli, lai pēc 
daudziem gadiem galvu varētu rotāt 
jau vesels lauru vainags. Ļoti svarīgi, 
ka pasākumā piedalījās Madonas 
novada pašvaldības domes priekš-
sēdētājs A. Ceļapīters, pašvaldības 
domes priekšsēdētāja vietnieki D.E. 
Ābola un A. Lungevičs, pagastu pār-
valžu vadītāji, tādā veidā apliecinot 
izglītības lomu novada un ikviena 
pagasta attīstībā, kā arī cieņu skolē-
nu un skolotāju darbam.

Tradicionāli, uzsākot jauno mā-
cību gadu, augustā tika organizēta 
pedagogu konference, kuras ietvaros 
bija iespēja iepazīties ar mūsu skolo-
tāju darba pieredzi jeb labās prakses 
piemēriem. Tematiskās darba grupās 
pirmsskolas izglītības iestāžu un 
skolu pedagogi demonstrēja jauno 
metožu un tehnoloģiju pielietojumu 
mācību procesā, prasmi organizēt 
skolēnu radošās spējas veicinošus 
pasākumus, veidot pārbaudes dar-
bus, dažādus metodiskos materiālus 
mācību nodarbību kvalitātes pilnvei-
došanai. Kā atzina paši pedagogi, tā 
bija ļoti vērtīga pieredzes apmaiņa 
un labs stimuls jaunajam darba cē-
lienam. 

Svarīgi, ka šajā gadā mācību 
darbs notiek visās Madonas novada 
izglītības iestādēs. Novada pašvaldība 
ir lēmusi par skolu un pirmsskolas 
izglītības iestāžu tīkla saglabāšanu 
esošajā līmenī, neslēdzot nevienu 
no izglītības iestādēm un maksimāli 
nodrošinot izglītības pieejamību 
ikvienam.

2011./2012. mācību gads ir zīmīgs 
ar izmaiņām izglītības iestāžu vadītāju 
sastāvā. 1. septembrī  audzēkņus un 
pedagogu kolektīvu uzrunāja jauni 
skolu direktori sešās izglītības iestā-
dēs: J. Norviļa Madonas mūzikas sko-
lā, Madonas mākslas skolā, Ļaudonas 
vidusskolā, Degumnieku pamatskolā, 
Mārcienas pamatskolā un Mētrienas 
pamatskolā. 

Kā allaž izglītības iestāžu un pe-
dagogu darbs tiek nopietni izvērtēts 
gan skolu pašvērtēšanas procesā, gan 
skolu akreditācijās, un ļoti patīkami, 

2011. gadu aizvadot

Šogad pie rekonstruētām telpām un labiekārtotiem spēļu laukumiņiem tikuši arī Madonas pirmskolas izglītības iestādes 
„Priedīte” mazie iemītnieki.

Nebijis gadījums Madonas izglītības sistēmas vēsturē – jauno mācību gadu 
vienlaikus sāka seši jauni skolu vadītāji!

Ja vasarā apmeklētākais 
sporta pasākums ir 
rallijs, tad ziemā sporta 
organizatoru prātus ir 
pārņēmis Skandināvijas 
kauss – viens no kausa 
organizatoriem Gunārs 
Ikaunieks slēpošanas gaitu 
pārspriež ar amerikāņu 
sportistiem.
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Kārtējais gads tuvojas savam loģis-
kajam noslēgumam, un šis ir īstais 
brīdis, kad ikviens varam atskatīties, 
kāds tas mums ir bijis. Arī novada 
kultūras nozares ļaudis nav izņē-
mums, un šajā pirmssvētku laikā 
mēs sanākam kopā, lai ieklausītos 
savos veiksmes stāstos, analizētu sī-
kās neveiksmes un rastu risinājumu 
problēmām. 

Kā ir klājies 2011. gadā Madonas 
novada kultūras dzīves organiza-
toriem? Ja būtu jāatbild ar diviem 
vārdiem, tad pārliecinoši varētu teikt 
– ļoti ražīgs un kultūras pasākumiem 
bagāts gads. Nenogurstoši aktīvi ir 
darbojušies tautas mākslas kolektīvi, 
kuru dalībnieku skaits, neskatoties uz 
„brīvprātīgo emigrāciju”, ir tikai au-
dzis, un par to mums ir īpašs prieks. 
Tas ir pierādījums, ka kultūras dar-
binieki un tautas mākslas kolektīvu 

vadītāji veic ne tikai kultūras darba 
nodrošināšanas funkciju, bet reizē 
ir arī sociālās funkcijas pildītāji katrs 
savā vietā. Arī novada bibliotēkas ir 
mūsu mazās gaismas pilis, kur ikviens 
iedzīvotājs ir vienmēr gaidīts. Mēs 
lepojamies ar mūsu radošajiem cil-
vēkiem Madonas muzejā un ar mūsu 
lielisko izstāžu zāli, kurā nemitīgi 
varam baudīt jaunākās mākslinieku 
izstādes un vēsturiskas ekspozīcijas.

 Ar lepnumu varam atzīt, ka Ma-
donas novadā notikuši augsta līmeņa 
kultūras pasākumi  – Latviešu mūzikas 
svētki, pianista Vestarda Šimkus kon-
certs, Starptautiskā Ģitāristu sesija, 
Ugunsskulptūru festivāls „Uguns-
ūdensroze”, dziedošo un muzicējošo 
ģimeņu kustības „Spiets” koncerts, 
pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas pa-
sākumi, Latvijas Nacionālā teātra vies-
izrādes, Grāmatu svētki, Dzejas dienas 
u.c. Veiksmīga sadarbība izveidojusies 

ar kamerorķestri Simfonetta Rīga.
Šajā gadā ar daudzveidīgiem pasā-

kumiem trīs dienas tika atzīmēta Ma-
donas pilsētas 85 gadu jubileja, kuru 
kopumā apmeklēja ap 10 000 cilvēku.

Tika iedibināta jauna un ļoti veik-
smīga tradīcija – Madonas novada 
pašvaldības, Latvijas radio 2 un Latvi-
jas šlāgerkanāla organizētais festivāls 
„Zelta šlāgeris”, kurā piedalījās 38 
Latvijā populārākās šlāgera grupas 
un izpildītāji. Šo festivālu apmeklēja 
ap 7000 cilvēku, un ir jau zināms, ka 
2012. gada 28. jūlijā notiks nākamais 
festivāls „Zelta šlāgeris 2012”. Šī gada 
festivāla televīzijas ieraksts tika izdots 
DVD diskā, un to var iegādāties Latvi-
jas pasta nodaļās.

Ar daudziem profesionāliem, 
lieliem un maziem pasākumiem var 
lepoties Madonas kultūras nama 
darbinieki, kā arī kultūras darbinieki 
Madonas novada pagastos.

Šajā gadā pēc renovācijas ir atklāti 
un jaunu, skaistu veidolu ieguvuši 
Aronas pagasta Lauteres kultūras 
nams un Praulienas pagasta Saikavas 
tautas nams.

Īpaši šogad esam suminājuši nozī-
mīgus Madonas novada kultūras dar-
biniekus. Ar Madonas novada Goda 
zīmi apbalvots bijušais Jāņa Norviļa 
mūzikas skolas direktors, izcilais 
kultūras darbinieks Artis Kumsārs un 
Madonas novada kultūrvēstures pēt-
nieks, teicams pedagogs un diriģents 
Jānis Bērziņš. Ar Madonas novada 
Atzinības rakstu apbalvotas izcilās 
kultūras darbinieces Marta Kraslovska 
un Skaidrīte Strade, dziedošā Vītolu 
ģimene, dziedātāja Ieva Kerēvica un 
Madonas novada dziedošo un muzicē-
jošo ģimeņu „Spieta” kustības vadītāja 
Anita Kļaviņa.

Daudzus patīkamus pārsteigu-
mus kultūras dzīvē nesīs jaunais  

2012. gads, kas sola mums gan labo 
tradīciju turpinājumu, gan jaunus 
pārsteigumus – kā starptautiskā 
folkloras festivāla „Baltica 2012” 
noslēguma koncertu tieši Madonā, 
Latvijas mūsdienu deju lielkoncertus 
Madonas daudzfunkcionālajā hallē 
un pilnīgi iespējams, ka ar jaunu 
spožumu pie mums atgriezīsies gaisa 
balonu festivāls „LMT kauss 2012”!

Paldies visiem Madonas novada 
kultūras darbiniekiem, kuri nesavtīgi 
ir strādājuši, lai novada iedzīvotāji 
justos lepni, ka dzīvo kulturālākajā 
Vidzemes novadā! Paldies arī visiem 
kultūras dzīves aktīviem dalībniekiem 
un baudītājiem!

Novēlu visiem gaišus, mierīgus, 
ģimeniskus un mīlestības pilnus Kris-
tus dzimšanas svētkus, kā arī radošu, 
košu un veselīgu Jauno 2012. gadu!

jĀniS KļaViņŠ,
Madonas novada kultūras 

darba vadītājs

2011. gadam rit pēdējās dienas. Ves-
tienā aizvadīts radošs, aizraujošiem 
notikumiem bagāts gads kultūrā, 
uzņēmējdarbībā, mūžizglītībā.

Vestienas gads sākas un beidzas 
ar tradicionāli kļuvušiem „Vecā gada 
patriekšanas svētkiem”. Dramatiskā 
pulciņa „Aušas” dalībnieki kopā ar 
pagasta iedzīvotājiem, jautri aušoda-
mies, sagaida Jauno gadu. Līgo vakarā 
Vestienas estrādē notiek izrāde pēc R. 
Blaumaņa stāstu motīviem “Brīnum-
zālīte”. Izrādi iestudē Agnese Ģērķe – 
Vestienas Tautas nama un dramatiskā  
pulciņa vadītāja. Vairākus gadus Daces 
Čanderes vadībā aktīvi darbojas dāmu 
deju grupa „Almada”, kura vienmēr 
ar savu sniegumu iepriecina gan Ves-
tienas pagasta, gan  citu pagastu ska-
tītājus un Madonas un Ērgļu novada 
pansionātu iemītniekus. Vestienas sa-
biedrība nav tikai kultūras patērētāji, 
bet grib aktīvi iesaistīties tās radīšanā, 
tāpēc šoruden ir atjaunots sieviešu 
vokālais ansamblis, kuru vadīs Olita 
Suhanova. Jau otro gadu Maritas 
Čimrovas vadībā strādā Radošo darbu 
pulciņš, kuru apmeklē dalībnieces 
no skolniecēm līdz pensionārēm un 
daudzas rokdarbnieces dalās savās 

Vestienas pagastā aizvadīts radošais gads

prasmēs un zināšanās ar jaunajām 
meitenēm. Vestienas Tautas namā 
savu ceļojošo fotoizstādi „Caur dzīves 
stāstiem” atklāja Toms Ločmelis.

Šodien, informācijas un jauno 
tehnoloģiju laikmetā, arvien lielāku 
lomu sabiedrības dzīvē ieņem bib-
liotēkas, kuras attīstās par izglītības, 
kultūras un sabiedriskās saskarsmes 
centriem. Vestienas bibliotēka nodro-

šina operatīvus un kvalitatīvus, vietē-
jās sabiedrības vajadzībām atbilstošus 
informācijas pakalpojumus, dodot ie-
guldījumu lauku sabiedrības attīstībā. 
Lai veicinātu jauniešu lasītprieku un 
iegūtu jaunas grāmatas, tika rakstīts 
projekts un saņemts atbalsts Valsts 
Kultūrkapitāla fonda un LNB Bērnu li-
teratūras centra lasīšanas veicināšanas 
programmai „Bērnu / Jauniešu žūrija 

2011”. Tajā aktīvi darbojas skolas ve-
cuma lasītāji.

Gada garumā bibliotēkā bija iespē-
ja apmeklēt 20 literatūras izstādes un 
notikuši 10 masu pasākumi. Intere-
santākie no tiem bija Dzejas dienas, 
informatīvā izdevuma 10 gadu jubileja 
un tikšanās ar 2011. gada Sievieti Lat-
vijai Inesi Mailīti. 

Bibliotēkas apmeklētājiem vien-
mēr pieejamas jaunākās grāmatas un 
periodiskie izdevumi.

Vestienas uzņēmējdarbības attīstī-
bā nozīmīgu vietu ieņem tūrisms. Pie 
mūsu 22 ezeriem septiņās naktsmīt-
nēs un piecās aktīvās atpūtas vietās, 
trīs radošās darbnīcās un četrās dabas 
takās ikviens var atrast savām intere-
sēm atbilstošas atpūtas iespējas. Lai 
veicinātu un uzlabotu šo pakalpojumu 
kvalitāti, izveidojusies cieša sadarbība 
starp uzņēmējiem, pagasta pārvaldi 
un biedrībām. Šovasar tika organizēts 
kopējs pieredzes apmaiņas brauciens, 
lai apzinātu pašmāju tūrisma piedāvā-
jumu. Ikvienu lielu pasākumu – Miķeļ-
dienas jampadraci, Ledus priekus visai 
ģimenei, radošo nometni Dadzītis 
un citus – uzņēmēji atbalsta ar savu 
brīvprātīgo darbu, telpām, balvām, 
transporta pakalpojumiem.  

Svarīgu vietu mūsu iedzīvotāju 
dzīvē ieņem mūžizglītība. Vestienā ir 
organizēti izglītojoši pasākumi gan 
skolēniem, gan pieaugušajiem – divu 
dienu zinātniski radošā darbnīcā 
„Saredzi, sadzirdi, sajūti ūdens dzīvi”, 
seminārs-diskusija  “Latvijas ezeru ap-
saimniekošana, problēmas – risināju-
mi”, “Trīspusēji izdevīgas un nozīmīgas 
sadarbības veidošana Vestienas pamat-
skolā „Skolotājs – Vecāki – Bērns””.

Skolēniem bija iespēja piedalīties 
konkursā „Pirmajam latviešu botāni-
ķim Jānim Ilsteram -–160” un foto-
konkursā „ Mana skaistā un neparastā 
Vestiena”.

2012. gadu mēs vadīsim Vestienas 
muižas 560 gadu jubilejas gaisotnē. 
Šim notikumam tiks veltīti daudzi 
kultūras pasākumi – virtuāla fotoiz-
stāde „Vestiena 560”, Muzeju nakts – „ 
Tikšanās ar Vestienas spoku”, koncerts 
„Mana dziesma tālu skan” uz Kāla eze-
ra , „Vestienas muižas svētki” un citi.

Jaunajā 2012. gadā novada iedzīvo-
tājiem vēlam skaistus sapņus, rado-
šas idejas un īstenošanas iespējas!

Vita eizentĀLe, iLGa SaBitOVa,  
vestēnietes

Kultūras darbinieki uztur gaismas saliņas visā novadā

2011. gadu aizvadot

Šovasar novada dejotāji un dziedātāji pulcējās lielkoncertā par godu Madonas 85 gadu jubilejai.   

Septembrī Ošupes pagastā O.Kalpaka dzimtajās mājās notika kārtējie  
Karoga svētki.

Madonas muzejā tika atklāta Vaijes 
sadarbības partneru gleznu izstāde.

Oktobrī lustīgā noskaņā 
Madonas kultūras nams atzīmēja 
75. dzimšanas dienu.

Vestienas pensionāri iedēstījuši savu koku Likteņdārzā.
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Madonas novadā īstenotais Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) finansētais 
projekts  ļauj uzlabot dzīves kvalitāti 
jauniešiem un ieinteresēt viņus dzim-
tā novada attīstībā. 

Novads ir viens no lielākajiem 
Latvijā, arī iedzīvotāju skaita ziņā, taču 
migrācijas rezultātā tas sarūk, un savu 
dzimto pusi pamet daudz gados jaunu 
cilvēku. Viena no problēmām ir infor-
mācijas trūkums par jauniešu iespējām 
novadā izglītoties, strādāt, veidot savus 
uzņēmumus, saņemt sociālos pakalpo-
jumus. Projekta īstenotāja – Madonas 
novada pašvaldība – uzskata, ka, patei-
coties Eiropas  atbalstam, situāciju ir 
jau izdevies uzlabot. Projekta ietvaros 
ir sagatavots atbalsta personāls jaunie-
šiem – apmācīti 24 jaunatnes lietu spe-
ciālisti, kuri attiecīgi tālāk nodrošina 
efektīvu, 13 – 30 gadu vecu jauniešu 

vajadzībām atbilstošu un vienādu 
informācijas pieejamību uzņēmēj-
darbības, nodarbinātības un sociālās 
aizsardzības jomās Madonas novadā. 
Speciālisti ir pieejami visās 15 Madonas 
novada teritoriālajās vienībās. 

Madonas Bērnu un jauniešu cen-
tra direktore Gunita Kļaviņa pastāstīja, 
ka “projekta laikā vērtīgu pieredzi 
jaunatnes lietu speciālisti ir guvuši, 
apmeklējot 6 jauniešu iniciatīvu cen-
trus Igaunijā. Centros strādā viens vai 
divi darbinieki, visam pārējam tiek 
piesaistīti brīvprātīgie. Jauniešu centri 
ir atvērti darbdienās, pārsvarā pēcpus-
dienās un vakaros. Tur notiek dažādas 
apmācības pulciņos, pasākumi, sporta 
nodarbības un individuālas sarunas 
ar speciālistiem. Notiek arī pasākumi 
ģimenēm. Igaunijā šobrīd darbojas 
243 jauniešu centri, ko finansē pašval-

dības. Lai gan trīs pieredzes apmaiņas 
vizītes dienas bija intensīvas, iegūtā 
un pieredzētā patiešām ir daudz. Taču 
svarīgākais ir jaunas idejas gan telpu 
iekārtojumā un nepieciešamā inven-
tāra iegādē, sākot no galda tenisa, 
līdz biljarda galdiem, gan aktivitāšu 
organizēšanā, kā arī iekšēja izjūta, ka 
jauniešu darbs kā Igaunijā, tā Latvijā 
ir būtisks un nepieciešams”.

Pašvaldības pārstāvji uzsver, ka 
projekta īstenošanas gaitā gūtā 
pieredze liek secināt, ka jaunietis ir 
resurss, kas Madonas novadam var 
dot savu iniciatīvu, zināšanas, īpaši 
valodu, informācijas tehnoloģiju un 
projektu piesaistes jomās, lai veici-
nātu novada ekonomisko attīstību. 
Pirms projekta novadā darbojās 5 
jauniešu centri, bet pēc projekta to ir 
jau 7, kas liecina, ka Madonas novads 

veidojas par jauniešiem draudzīgu 
vietu. Jaunatnes lietu speciālisti pie-
bilst, ka, palīdzot jauniešiem saskatīt 
izglītības, darba un atpūtas iespējas, 
jaunie cilvēki tiek motivēti strādāt 
un dzīvot Madonas novadā, kas tālāk 
sekmēs novada attīstību. 

Minētais projekts tiek īstenots 
Valsts kancelejas administrētās ESF 
aktivitātes „Publisko pakalpojumu kva-
litātes paaugstināšana valsts, reģionālā 
un vietējā līmenī” ietvaros. 2010. un 
2011. gadā Valsts kancelejas un Sabied-
rības integrācijas fonda organizēto pro-
jektu konkursu rezultātā ESF atbalstu 
šajā aktivitātē līdz šim ir saņēmušas 22 
pašvaldības un valsts iestādes. 

LīGa iVanOVa,  
„eko Media” projektu vadītāja

Lai piesaistītu papildus līdzekļus 
jauniešu aktivitātēm, Madonas Bērnu 
un jauniešu centrs iesaistās dažādos 
projektos.

Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas “Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos un maz-
attīstītos reģionos” Madonas no-
vada projekta “Multifunkcionāla 
jaunatnes iniciatīvu centra izveide 
Madonas novadā” ietvaros š.g. 29. 
novembrī noslēgts būvdarbu līgums 
ar SIA “Bazalts”. Līdz ar to tiks veikti 
Madonas kultūras nama ēkas sētas 
korpusa – jauniešu centra telpu 
apdares darbi. Paralēli būvdarbiem 
tiek realizēts jauniešu ideju forums 
par centra telpu krāsojumu un 
aprīkojuma izvietošanu. Savukārt 
Madonas novada jauniešu dome 
šobrīd veic aktīvu darbu, izstrādā-
jot darba ar jaunatni stratēģiju, to 
iekļaujot kopējā Madonas nova-
da attīstības programmā 2013. –  
2020. g. Šādā veidā tiek veicināta 
jauniešu līdzdalība un pašiniciatīva.

Mērķtiecīgi ar jauniešu, vecāku 
un pašvaldības atbalstu, Madonas 
novadā tiek uzlabota jauniešu dzīves 
kvalitāte. Kā viens no piemēriem ir 
izveidotais iekštelpu skeitparks Ma-
donā, kurš tapa pateicoties jauniešu 
iniciatīvai. Par mērķtiecīgu darbu ar 
jaunatni liecina pieaugošais jauniešu 
iniciatīvu centru skaits, jo kopš nova-

Finansē Šveices Konfederācija 
no Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas 
līdzekļiem paplašinātajai 
eiropas Savienībai

listiem no dažādām jomām. Par to, 
ka arī Latvijas mērogā tiek novērtēts 
mūsu novada darbs ar jauniešiem, 
liecina šī gada rudenī Izglītības un 
zinātnes ministrijas organizētais se-
minārs jaunatnes lietu speciālistiem 
no visas Latvijas, kurā tika prezentēta 
Madonas novada pieredze darbā ar 
jaunatni, kā arī klātienē apskatīti 
jauniešu centri Madonā, Ļaudonā 
un Bērzaunē. 

Aizvadot 2011. gadu, vēlos pa-
teikties jauniešiem un viņu atbalstī-
tājiem par ieguldīto darbu jauniešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanā, jo tikai 
paši spējam mainīt apstākļus sev 
apkārt, ja patiesi to vēlamies un 
līdzdarbojamies! 

Jauno 2012. gadu sagaidīsim 
jubilejas zīmē, jo 6. janvārī Madonas 
Bērnu un jauniešu centrs atzīmēs 
45 gadus kopš tā dibināšanas. Šos 
gadus pulciņu skolotāji neatlaidīgi 
veidojuši tradīcijas interešu izglītības 
jomā, kā arī spējuši būt atsaucīgi 
inovācijām, lai mainītos atbilstoši 
mūsdienu prasībām. 

Novada iedzīvotājiem Ziemas-
svētkos un Jaunajā gadā novēlu 
ieraudzīt  prieku, kas zaigo dažādās 
krāsās – ņem paleti un kļūsti par 
savas dzīves mākslinieku!

Gunita KļaViņa,
Madonas Bērnu un jauniešu 

centra direktore  

da izveidošanas to skaits no pieciem 
jau sasniegs astoņus! Palielinās arī 
jauniešu centru apmeklētāju skaits. 
Pasākumi centros kļūst tradicionāli, 
kā arī vairāk uzmanības tiek pie-

vērsts jauniešu līdzdalībai sabied-
riskajās aktivitātēs un pašattīstībai, 
gan apmeklējot interešu izglītības 
nodarbības un neformālās izglītības 
aktivitātes, gan tiekoties ar speciā-

Madonas novadam 
jaunieši ir svarīgi
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SIA “Dzelzava” ir pabeigusi pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/088/072 “Madonas novada Dzel-
zavas pagasta Dzelzavas ciema ūdens-
saimniecības attīstība” ieviešanu.

 Projekts tika īstenots Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda prioritātē “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaim-
niecības attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”.   

Projekta mērķis – Uzlabot ūdens-
saimniecības attīstību apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 – Dzel-
zavas ciemā.

Projekta kopējā attiecināmo iz-
maksu summa 320758,40 LVL, no tiem 
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“Ūdenssaimniecības 
attīstība  
Madonas novada  
Ļaudonas pagasta 
Ļaudonas ciemā”
Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/ 
APIA/CFLA/102/095 

Madonas novada pašvaldība 
12.07.2010. ir noslēgusi vieno-
šanos Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/102/095 ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Ļaudonas pagasta Ļaudo-
nas ciemā” ieviešanu.

 Projekts tiek īstenots Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda priori-
tātē “Kvalitatīvas vides dzīvei un 
ekonomiskajai aktivitātei nodroši-
nāšana” pasākumā “Vide”, aktivitātē 
3.4.1.1.”Ūdenssaimniecības attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”.  Aktivitātes mērķis 
ir ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu pieejamības paplašināša-
na, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, 
samazinot vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot 
ūdens resursu un energoresursu ra-
cionālu izmantošanu. 

Projekta īstenošanas termiņš 
12.07.2010. – 11.04.2011. 

Projekta mērķis – uzlabot ūdens-
saimniecības attīstību apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 
– Ļaudonas ciemā.

Pro jekta  kopējā  summa – 
420148,30 LVL, no tiem Eiropas Savie-
nības finansējums 85% – 295145,50 
LVL, pašvaldības budžeta finansējums 
15% – 52084,50 LVL. Finansējuma 
saņēmējs ir Madonas novada paš-
valdība.

Projektā tiek veiktas šādas akti-
vitātes:

 Ê Tehniski ekonomiskā pamatoju-
ma sagatavošana –  izstrādātājs SIA 
“Ē.Tilgalis un partneri”(aktivitāte 
jau īstenota);

 Ê Būvprojekta izstrāde – izstrā-
dātājs SIA “Belss”(aktivitāte jau 
īstenota);

 Ê Būvdarbi – veic SIA “Madonas 
siltums”;

 Ê Būvuzraudzība – veic SIA “TC 
Laura”;

 Ê Autoruzraudzība – veic SIA 
“Belss”.
Īstenojot būvdarbus objektā 

“Ūdenssaimniecības attīstība Ma-
donas novada Ļaudonas pagasta 
Ļaudonas ciemā”, tiks sasniegti šādi 
rezultāti:

 Ê Rekonstruētas akas – 2 gab.;
 Ê Jaunas ūdens atdzelžošanas staci-

jas – 2 gab.;
 Ê Jauns ūdensvads – 1115 m;
 Ê Ūdensvadu rekonstrukcija –  

1465 m;
 Ê Jauna kanalizācijas sūkņu stacija 

– 1 gab.;
 Ê Izbūvēti jauni kanalizācijas vadi 

– 150 m;
 Ê Kanalizācijas vadu rekonstrukcija 

– 1319 m;
 Ê Jaunas NAI (1 kompl.)

Sasniedzamie rezultāti nodroši-
nās ciema iedzīvotājiem kvalitatīva 
un nepārtraukta dzeramā ūdens 
piegādi un notekūdeņu infiltrācijas 
samazināšanos, kā arī uzlabos visas 
sistēmas energoefektivitāti.

i. SOLOzeMnieCe, 
projekta sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

“Madonas novada Dzelzavas pagasta  
Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības attīstība”
Īstenots projekts Nr. 3dp/3.4.1.1.0/09/apia/cfla/088/072

Eiropas Savienības finansējums 85% – 
272644,64 LVL, SIA “Dzelzava” finansē-
jums 15% – 48113,76 LVL. Finansējuma 
saņēmējs ir SIA “Dzelzava”. 

Īstenojot projektu tika sasniegti 
šādi rezultāti:

 Ê Ūdens ņemšanas vietas sakārtošana, 
atjaunojot esošas artēziskās akas;

 Ê Veca (neizmantojama) artēziskā 
urbuma tamponēšana;

 Ê Ūdens atdzelžošanas stacijas iz-
būve;  

 Ê Esošā ūdenstorņa rekonstrukcija;
 Ê uzstādīti 10 ūdens uzskaites mezgli  

pašvaldības ēkām sarkano līniju 
robežās, nodrošinot 67% ūdens 
patēriņa uzskaiti (248 iedz.);

 Ê Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija 
– aptuveni 1,15 km maģistrālo cau-
ruļvadu un 9 daudzdzīvokļu māju 
pievadu atjaunošana (0,15 km);

 Ê Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ie-
kārtu izbūve, Q=120 m³/d, ka arī 
biodīķa rekonstrukcija;

Foto – Sia Rubate

 Ê Ieplūdes un izplūdes kanalizācijas 
vadu nomaiņa 0,13 km;

 Ê Notekūdeņu septisko dūņu pie-
ņemšanas kameras izbūve;

 Ê Bojāta kanalizācijas posma nomai-
ņa autoceļa Dzelzava – Padoms 
šķērsojuma rajonā 0,12 km;

 Ê 24 kanalizācijas aku remonts.
Projekta īstenošanas gaitā būv-

darbus objektā  ”Ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija 
Dzelzavā” veica SIA “Rubate”. Būvuzrau-
dzības pakalpojumus veica SIA “PMG” 

un autoruzraudzības pakalpojums SIA 
“Belss”. 

Projekta noslēguma termiņš ir 
28.12.2012. Projekta realizācijas gaitā 
ir sasniegti projektā noteiktie mērķi un 
rezultāti. 

Īstenojot projektu, tiek nodrošināta 
vispārējiem pakalpojumu standartiem 
atbilstoša notekūdeņu savākšanas un  
dzeramā ūdens apgādes sistēma.  

i. SOLOzeMnieCe,
projekta sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Jau 45 gadus Bērnu un jauniešu centrs strādā jauniešu labā

Bērnu un jauniešu centra direktore Gunita Kļaviņa un izpilddirektors  
Āris Vilšķērsts paraksta līgumu par mulitfunkcionāla jaunatnes iniciatīvu 
centra izveidi.                       
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Madonas novada pašvaldība īste-
no projektu “Tiesnešu un loģistikas 
centra ēku jaunbūves sporta un at-
pūtas bāzes Smeceres sils”. Projekta 
mērķis ir atbalstīt investīcijas publis-
kās infrastruktūras kvalitātes uzlabo-
šanai lauku teritorijās, lai veicinātu 
apdzīvotības saglabāšanos. Projektā 
ietvaros tiks uzbūvēta  Smeceres sila 
tiesnešu ēka un loģistikas centrs. Pro-
jekta īstenošanas termiņš – 2012. gada 
februāris. Pašreiz minētajā objektā rit 

sagatavošanas darbi ēkas nodošanai 
ekspluatācijā. Projektā paredzētos 
būvdarbus veica SIA “Madonas būve”, 
autoruzraudzību veica SIA “Ceturtais 
stils” un būvuzraudzību veica SIA 
“LITHOS”.

Projekta kopējā summa ir 
374347,83 LVL, no tiem ELFLA fi-
nansējums – 276158,23 LVL. 

Sagatavoja
ineSe SOLOzeMnieCe,
projektu koordinatore

Eiropas Savienības Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda un Mado-
nas novada pašvaldības finansēto 
projektu “Madonas pilsētas tranzīta 
ielu rekonstrukcija – 1. kārta” tuvojas 
nobeigumam. Projekts tiek īstenots 
atbilstoši projektā plānotajam laika 
grafikam. Projektā realizācijas termiņš 
ir 31.12.2011. 

Projekta aktivitāšu ieviešanas 
gaitā tika noslēgts līgums par būvnie-
cības darbiem ar pilnsabiedrību SIA 
“Rubate” un “8CBR”, autoruzraudzī-
bu veica SIA “MK ENGINEERING” un 

“Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija – 1. kārta”  
tuvojas nobeigumam 
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būvuzraudzību veica SIA “Polyroad”.
Projekts īstenots par kopējo sum-

mu 875940,05 LVL, no tām  Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda finansē-
jums – 738335,61 LVL, pašvaldības 
līdzfinansējums 112921,92 LVL, valsts 
budžeta  dotācija  pašvaldībām– 
26058,91 LVL.

Projekta ieviešanas gaitā tika  
uzlabots ielu infrastruktūras stā-
voklis, tādā veidā panākot drošu un 
komfortablu satiksmi uz vienas no 
galvenajām pilsētas tranzītielām – 
Saules ielas un autoceļa P37 ievada 
rotācijas apļa Madonas pilsētā. Re-
konstruētās tranzītielas kopgarums 
– 1,286 km.

Kā viens no sasniegtajiem tehniskā 
risinājuma mērķiem ir uzlaboti ielu 
ģeometriskie parametri, atjaunota 
ielas seguma konstrukcija un iespēju 

robežās samazināts nobrauktuvju 
skaits. Ir nodrošināta ērta un droša 
krustojumu šķērsošana cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Rekonstruēts 
ielu apgaismojums un lietus ūdens ka-
nalizācijas sistēmas. Gar rekonstruēto 
Saules ielu posmu izbūvēts gājēju/
velosipēdistu apvienotais celiņš ar 
platumu 3,0 m. Visās iespējamās vietās 
ir paredzēts atdalīt veloceliņu/ietvi no 
brauktuves ar zālāja joslu.

Šī projekta īstenošana veicinās 
novada transporta infrastruktūras 
attīstību ilgtermiņā, nodrošinot ikvie-
nam novada iedzīvotājam un viesim 
izmantot ērtu un drošu satiksmi Ma-
donas pilsētas tranzīta ielās. 

Sagatavoja  
ineSe SOLOzeMnieCe, 
projektu koordinatore

n. VOLKOVa foto

“Tiesnešu un loģistikas centra ēku 
jaunbūves sporta un atpūtas bāzes 
Smeceres sils” būvniecība 
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SIA „Barkavas KPS” 14.07.2010. ir 
noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu 
un līgumu aģentūru par projekta 
„Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Barkavas pagasta Stalīdzānu 
ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/133/125 ieviešanu. 

Projekts tiek īstenots Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda prioritātē “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaim-
niecības attīstība apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Ak-
tivitātes mērķis ir ūdensapgādes un 
notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 
kvalitātes uzlabošana un ūdenssaim-
niecības pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana, nodrošinot kvalitatīvu 
dzīves vidi, samazinot vides piesār-
ņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 
sekmējot ūdens resursu un energore-
sursu racionālu izmantošanu. 

 Projekta īstenošanas ilgums ir  
14.07.2011. – 13.01.2012.

Kopējās projekta izmaksas ir 
157863,94 LVL, no tām Eiropas Reģio-
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SIA “Sarkaņu komunālais uzņē-
mums” 2010. gada 24. septembrī ir no-
slēdzis līgumu (Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/105/078 ar Centrālo finan-
šu līgumu aģentūru par finansējuma 
piešķiršanu projektam „Madonas 
novada Sarkaņu pagasta Biksēres 
ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
ieviešanu.

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda prioritātē 
„Kvalitatīvas vides dzīvei un ekono-
miskajai aktivitātei nodrošināšana” 
pasākumā „Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras at-
tīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju 
skaitu līdz 2000”. 

Kopējās projekta ieviešanas izmak-
sas sastāda 438988,09 LVL. No tiem 
ERAF finansējums 298691,70 LVL.

Šobrīd projekta būvdarbi ir tikpat 
kā pabeigti, darbi norit pie labiekār-
tojuma un būvdarbu dokumentācijas. 
Projekta realizācijā sasniegtie rezultāti:

 Ê Izbūvēts artēziskais urbums;
 Ê Izbūvēta dzeramā ūdens sagatavo-

šanas stacija ēka; 
 Ê Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, 
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Tiek īstenots projekts  
„Ūdenssaimniecības attīstība   
Madonas novada Barkavas pagasta 
Stalīdzānu ciemā” 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133/125

a. ŠRuBa foto no projekta īstenošanas vietas

nālā attīstības fonda finansējums – LVL 
106917,25 SIA “Barkavas KPS” līdzfi-
nansējums – LVL 50946,69. Finansē-
juma saņēmējs ir SIA “Barkavas KPS”. 

Projekta īstenošanā ir veikta teh-
niskā projekta izstrāde – noslēgts 
līgums ar SIA “Belss”. Šobrīd aktīvi 
notiek būvdarbi, tos veic SIA “Mado-
nas siltums”. Autoruzraudzību veic 
SIA “Belss”, būvuzraudzību veic SIA 
“TC Laura”. 

Īstenojot projektu tiek izbūvēts 
jauns artēziskais urbums, rekonstruēts 
ūdensvads 735 m, izbūvēta jaunas no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, rekons-
truēti kanalizācijas vadi 1165 m. Plā-
notie būvdarbi tuvojas nobeigumam.

Sagatavoja  
ineSe SOLOzeMnieCe,
projektu koordinatore

izbūvēti jauni un renovēti esošie 
ūdensvadi;

 Ê Izbūvētas plūsmas mērītāju akas uz 
māju pievadiem, uzstādīts plūsmas 
mērītājs pie ūdens ieguves avota 
(artēziskā urbuma);

 Ê Izbūvētas divas jaunas notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas ar jaudu 15 m3/
dnn („Kalnagravās”) un ar jaudu 
60 m3/dnn (blakus esošajām), no-
drošinot notekūdeņu attīrīšanu un 
dūņu apsaimniekošanu atbilstoši 
normatīvajām prasībām;

 Ê Kanalizācijas tīklu paplašināšana, 
izbūvēti jauni tīkli un renovēti eso-
šie kanalizācijas cauruļvadi;

 Ê Notiek teritorijas labiekārtošanas 
darbi.
Projekta „Madonas novada Sarkaņu 

pagasta Biksēres ciema ūdenssaim-
niecības attīstība” ieviešanu paredzēts 
pabeigt šī gada beigās.

Sagatavoja iLVa DuBRa,
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

iLVaS DuBRaS foto

„Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres  ciema 
ūdenssaimniecības attīstība”
Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078

Klusā un baltā naktī 
Svētums vieno mūs. 
Krīt sniegpārslas, lido sapņi, 
Bet zem brīnuma spārniem 
Piepildīts laiks 
Mirdz kā Ziemassvētku Zvaigzne.

Balts un kluss 
Šis laiks, 
Balts un kluss...

Vien eņģeļu gaviles 
Dzirdamas visur, 
Kas vieno mūs 
Zem debesīm, 
Un dāvā mīlestību, 
Lai kā svētumu glabātu. 

Lai katram novada iedzīvotājam ir 
savs sargeņģelis, kas ik rītu nolaižas uz 
pleca un nes mieru, veselību un pārti-
cību! Lai mums visiem pietiek zvaigžņu, 
kurās sapņaini vērties, un nepietrūkst 
sargeņģeļa, kas liek  zemei mirdzēt un 
cilvēku sirdīm ticēt!

OŠupeS paGaSta pĀRVaLDe

Ar ziemas dzestro elpu, svecīšu liesmu siltumu un piparkū-
ku smaržu, lai Jūsu sirdīs ielīst Ziemassvētku brīnums un dāvā 
cerībām, labām domām un darbiem svētītu Jauno 2012. gadu!

SaRKaņu paGaSta pĀRVaLDe

Šai baltajā klusumā – brīdi stāt,
Pavērties zvaigznēs un padomāt.
Šai baltajā klusumā iespējams viss,
Kas vēl nav bijis, un noticis.
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2011. gada decembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.
Foto no Madonas novada 
pašvaldības arhīva

Ziemassvētku un Jaungada dievkalpojumi Madonas novada draudzēs
Madonas katoļu draudzē

Ziemassvētku vigilijas dievkalpojums 
24. decembrī 18.00  
Madonas kultūras namā

Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojumi baznīcā 
25. decembrī 11.00, 17.00  
(ģimenēm ar bērniem), 
Mētrienas Tautas namā 14.00
26. decembrī  11.00   
Otrie Ziemassvētki 
27. decembrī  18.00  
sv. apustuļa Jāņa svētki, vīna svētīšana
30. decembrī 17.00  
Svētās Ģimenes svētki

Vecgada balle 29. decembrī 18.30 
Madonas kultūras namā  
(ielūgumi baznīcas grāmatu galdā).

Adventa laikā: 
20.–21. decembrī  draudzes veco 

cilvēku un slimnieku apmeklējumi 
(lūdzu informējiet draudzi par 
cilvēkiem, kas vēlētos, lai viņus 
apmeklē mājās un izdala sakramentus)
Baznīcā, grāmatu galdā var saņemt 
oblātes (svētītas Ziemassvētku 
maizītes). Pēc tām jānāk katras 
ģimenes pārstāvim. Ja nav 
iespējams atnākt uz baznīcu, tad 
20., 21. decembrī oblātes draudzes 
pārstāvji nogādās mājā. 
(Radi, paziņas lai piesaka vizīti.)
Baznīcā līdz Sveču dienai – 
2. februārim būs uzstādīts Betlēmes 
stallīša atveidojums figūrās. 

Svētdienas vakara dievkalpojumos īpaši 
tiek gaidītas ģimenes ar bērniem, kā 
arī jaunie kristieši un tie, kas agrāk nav 
gājuši uz baznīcu. Liturģisko lūgšanu un 
dziesmu teksti tiek projicēti uz sienas.

Tālr. 64860202, mob. 29120606 
Informācija internetā:  
http://draudze.madona.lv

Madonas evaņģēliski 
luteriskajā draudzē 
(Lazdonas baznīcā)

ADVENTA UN ZIEMSVĒTKU LAIKA 
DIEVKALPOJUMI
Ziemsvētku priekšvakars – 
24. decembrī plkst. 16.00
Kristus piedzimšanas svētki – 
25. decembrī plkst. 12.00
Jaungads. 
Jēzus vārda došanas diena – 
1. janvārī plkst. 12.00

CITAS NORISES
Draudzes vakars Mācītājmuižā  
29. decembrī plkst. 18.00. Būsim 
kopā Ziemsvētku laikā pārdomās par 
aizvadīto gadu, ar paļāvīgām sirdīm 
skatīsimies uz priekšu. Dalīsimies 
priekā ar no sirds sarūpētām 
dāvaniņām viens otram (apmēram 
Ls 1,50). Lūgums līdzi ņemt cienastu. 
Kursēs draudzes busiņš.

Lazdonas Svētās 
trijādības pareizticīgo 
draudzē

6. janvārī plkst. 17.00 
Ziemassvētku vakara dievkalpojums
7. janvārī plkst. 8.00 
Ziemassvētku dievkalpojums

 
Madonas baptistu 
draudzē 
Maskavas ielā 10

Ziemassvētku dievkalpojums 
24. decembrī plkst.17.00

Madonas adventistu 
draudzē 
M.Riekstas 1c

Ziemassvētku dievkalpojums 
24. decembrī plkst. 11.00 

MaDOna

Madonas kultūras namā

21. decembrī plkst. 19.00
Latvijas evaņģēliski luteriskās 
Baznīcas koncertakcija – 
dāvana „Ziemassvētku roze”                                                                         
/piedalās I.Āboliņa, N. Ķietis 
„Lauku muzikanti”, U.Prauliņš, 
L.Vuda, I.Cinkuss, I.Šļubovska, 
Ziemeļlatvijas kameransamblis 
„Livonia”, A.Brīze, E.Veidemane, 
bērnu vok. ansamblis „Spārni”/ 
Ieeja brīva.

28. decembrī  plkst. 14.00
Labdarības eglīte mazturīgo ģimeņu 
bērniem.                             

1. janvārī plkst. 00.30
Jaungada sagaidīšanas balle                                                                                
ar grupu „The Kutus”. Ieeja Ls 2,- 

Saieta laukumā

31. decembrī no plkst 23.30
Sagaidīsim Jauno 2012. gadu kopā!
plkst. 24.00 Svētku uguņošana.
Pēc uguņošanas – Diskotēka visām 
paaudzēm ar populārākajām 
dziesmām. Spēlēs: DJ Grifs.
Pasākums bez maksas.

AronAs PAgAsts

21. decembrī plkst. 11.00       
PII ,,Sprīdītis” zālē eglīte pirmskolas 
vecuma bērniem,  
kas neapmeklē  bērnudārzu.

7. janvārī plkst. 19.00              
Lauteres KN Lubānas KN  
jauktā vokālā ansambļa  
“Naktsputni” koncerts   
“Gads ir balts no abiem galiem,  
un pa vidu zaļš”. 
Ieeja brīva.

BaRKaVaS paGaStS

28. decembrī  
Barkavas kultūras nama mazajā zālē 
Ziemassvētkus pasākums bērniem.   
Salavecis īpaši gaidīs tos pagasta 
mazos iedzīvotājus, kuri neapmeklē 
bērnudārzu. 

30. decembrī plkst. 22.00 
Balle kopā ar grupu “Brīvdiena”. 
Darbosies bufete. Būs iespēja vakaru 
pavadīt pie galdiņiem. Ieeja 2 Ls.

BĒRzauneS paGaStS

21. decembrī plkst. 18.00 
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku koncerts 
Piedalās: Sauleskalna tautas nama 
bērnu pašdarbības kolektīvi.
Ieeja brīva.

27. decembrī plkst. 13.00 
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku pasākums 
pagasta pensionāriem.

1. janvārī plkst. 01.00  
Sauleskalna tautas namā
Jaungada nakts balle kopā ar grupu 
„Pēc pusnakts” no Jēkabpils.
Ieeja: Ls 2,-.

SaRKaņu paGaStS

Kalnagravās 26. decembrī  
plkst. 15.00 Ziemassvētku pasākums 
pagasta pensionāriem

MĒtRienaS paGaStS

Mētrienas tautas namā 
25. decembrī plkst. 14.00  
Ziemassvētku Dievkalpojums 
15.00 sieviešu kora “Jūsma” 
Ziemassvētku koncerts. Ieeja brīva.
 
31. decembrī plkst. 23.00 
Vecgada balle. Spēlē Jānis Naglis. 
Ieeja Ls 1.

dzelzAVAs PAgAsts

Dzelzavas kultūras namā
21. decembrī plkst. 13.00
KONCERTS  “Ziemassvētku roze”.
Viesosies 2009. gada „Latvijas Gāzes”  
Gada balvas labākās jaunā operas 
solistes balvas ieguvēja Inga 
Šļubovska ar pavadošo sastāvu 
– Ziemeļlatvijas kameransambli 
„Livonia”. Programmā – 
Ziemassvētku melodijas. Ieeja brīva.

22. decembrī plkst. 16.00   
Dzelzavas pamatskolas  
Ziemassvētku sarīkojums.

23. decembrī plkst. 15.00 EGLĪTE 
pagasta pirmsskolas vecuma bērniem, 
kas neapmeklē bērnudārzu.

28. decembrī plkst.14.00  
EGLĪTES SARĪKOJUMS  
pagasta pensionāriem.

1. janvārī plkst.01.00
JAUNGADA NAKTS BALLE.
Spēlēs grupa “LEIVĒRI”. Ieeja Ls 2.

ošuPes PAgAsts

Ja arī Tu vēlies uzburt ziemas 
brīnumu un klātienē tikties ar 
Ziemassvētku vecīti un viņa 
draugiem, tad būsi gaidīts  
21. decembrī plkst.11.00 
Degumnieku tautas namā.
Dāvana svētkos lieliem un maziem
Latvijas Leļļu teātra izrāde
„RŪĶIS – SVEČU LĒJĒJS”.
Pēc izrādes Ziemassvētku vecītis 
pie eglītes aicinās pagasta 
pirmsskolas vecuma bērnus.

30. decembrī plkst. 22.00
Degumnieku tautas namā 
Vecgada balle kopā ar grupu 
„TĀLBRAUCĒJI ”. 
Ieeja Ls 2,-. Darbosies bufete.

MĀRCienaS paGaStS

Mārcienas kultūras namā
25. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku uzvedums
„Bebru ciema zēni”. Ieeja brīva.
Sagaidīsim Jauno gadu kopā!

1. janvārī plkst. 00.30
Jaungada masku balle – karnevāls.
Ar uzjautrinošām atrakcijām,
aizraujošiem priekšnesumiem,
un jautrām dejām līdz rītam!
Galdiņu rezervēšana  
pa tālr. 22412172. Ieeja Ls 0,50.
Maskām bez maksas!
Labākās maskas saņems
pārsteiguma balvas.

lAzdonAs PAgAsts

21. decembrī un 28. decembrī 
Lazdonas pulciņš “Rota”  
organizē radošās darbnīcas. 
Varēs uz rāmja aust lakatus un šalles, 
tapot šalles, veidot piespraudes no 
dažādiem materiāliem, 
apšūt kamejas ar pērlītēm, veidot 
eglīšu rotājumus no pērlītēm, 
tamborēt un adīt. Maksa par 
materiāliem 0,50 – 2.00 Ls, 
dzijas vēlams ņemt līdzi pašiem. 
Sīkāka informācija 
pa telefonu 26987948. 
Vanda Podiņa, 
Lazdonas pagasta pasākumu 
organizatore.

liezeres PAgAsts

22. decembrī plkst. 12.00 
Ozolos sabiedrisko aktivitāšu telpās 
Ziemassvētkus un Jauno gadu 
nosvinēt aicināti pagasta pensionāri.

26. decembrī plkst. 11.00 
Ziemassvētku vecītis aicina ciemos 
pie sevis Liezere kultūras namā 
pagasta pirmskolas vecuma bērnus.
 
ļauDOnaS paGaStS

Ļaudonas kultūras namā
25. decembrī plkst. 18.00
Ziemassvētku koncerts
“Sanāksim kopā Ziemassvētkos!  
Lai rastu prieku un dāvātu to!” 
Gaidīts ikviens – izkrāsosim 
Ziemassvētkus ar dziesmām  
un dejām!

29. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku pasākums  
vecākajai paaudzei.
Pasākumā ar dziesmām priecēs 
vokālais ansamblis „Mārtiņrozes”
Lūgums sagatavot mazu cienastiņu 
un novēlējumu, kuru novēlēt 
līdzcilvēkiem šajos skaistajos svētkos!
Ieejas maksa – 0,50 Ls.

1. janvārī plkst. 01.00
Jaungada ballīte –  
dzirkstošs prieks, svinot  
Jaunā gada pirmās stundas!
DJ Māris, karaoke ar populārākajām 
latviešu un ārzemju dziesmām,  
kā arī brīvais mikrofons –  
vēlējumiem Jaunajā gadā!
Ieeja par ziedojumiem.

kAlsnAVAs PAgAsts

25. decembrī plkst.19.00 –
Ziemassvētku koncerts,
plkst. 21.00 – balle.

28. decembrī plkst. 11.00 –  
Eglīte pirmskolas vecuma bērniem,
kuri neapmeklē  PII.

31. decembrī pulksten 21.00 –  
Jaunā gada sagaidīšana  
“Kopā jautrāk!” 

PrAulienAs PAgAsts

21. decembrī plkst. 13.00 
koncertakcijas  
„Ziemassvētku Roze” ietvaros 
Saikavas TN viesosies  
komponists Uģis Prauliņš  
kopā ar Loriju Vudu  
un Ivaru Cinkusu.
Ieeja bez maksas.

27. decembrī plkst 17.00  
Apiņu kaltē  
Praulienas pagasta pārvalde
ielūdz visus pagasta pensionārus  
uz Ziemassvētku eglīti.

1. janvārī plkst. 00.30  
uz Jaungada balli ielūdz  
Kristīne un Alvis. Ieeja – Ls 1,50.
Informācijai par pasākumiem – 
27825165 (Sarmīte).

VestienAs PAgAsts

23. decembrī plkst. 16.00  
Vestienas pamatskolas 
skolēnu  Ziemassvētku koncerts, 
Vestienas Tautas namā.

25. decembrī plkst. 16.00  
Ziemassvētku Dievkalpojums 
Vestienas draudzes namā.

31. decembrī plkst. 20.00  
Tautas namā Vestienas dramatiskais 
kolektīvs  “Aušas” aicina visus  uz 
“Vecā gada patriekšanas svētkiem”.

Ziemassvēku un Jaungada pasākumi Madonas novadā

G aišus un priecīgus 
Ziemassvētkus, ticību, 
cerību un labu veselību 
Jaunajā gadā visiem novada 
pensionāriem Madonas 
pensionāru biedrības vārdā 
novēl priekšsēdētāja Vija 
Kārkliņa.

Madonas pensionāru 
biedrības eglīte  

notiks  
28. decembrī plkst. 12.00  

Madonas  
1. vidusskolā 


