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„Eglīšu” ganāmpulkam – 
Eiropas līmeņa novietne

“Lai šodien veik-
smīgi saimnie-
kotu laukos, 

ir jābūt lielai neatlaidībai. Ja pie 
pirmās neveiksmes nolaidīsies ro-
kas, tad no saimniekošanas nekas 
nesanāks,” uzskata Ošupes pagas-
ta zemnieku saimniecības “Eglī-
tes” īpašnieki Līga Joste un Kārlis 
Peka. Viņu neatlaidība vainagoju-

sies panākumiem – janvāra sāku-
mā saimniecības ganāmpulks ie-
guvis jaunu un modernu mājvietu. 

Laikā, kad „Eglīšu” saimniecī-
bas galvenās iemītnieces – vairāk 
nekā 60 brūnaļu un raibaļu – ap-
rod ar jauno mājvietu – gan īpa-
šo ierīci, kur sānus pakasīt, gan 
jaunajām guļvietām un neierasto 
plašumu, jaunās ērtības jāapgūst 

arī saimniekiem. Līga un Kārlis ar 
īstenoto projektu ir apmierināti – 
tagad divatā var gan izslaukt, gan 
aprūpēt visas gotiņas. 

Tiesa, ceļš līdz jaunajai kūtij 
bijis grūts. Lai iegūtu Lauku At-
balsta dienesta līdzfinansējumu, 
projektu nācies pārstrādāt, tikko 
atbalsts apstiprināts, tā bankas 
viena pēc otras atteikušas finan-

sējumu, un tā nebūšanu, šķiet, 
bez gala. Taču jaunie zemnieki 
no pirmajiem noraidījumiem ne-
nobijušies, mēģināja vēlreiz un 
vēlreiz, līdz pūles vainagojās ar 
panākumiem – ir tapusi moderna 
govju novietne 200 tūkstošu latu 
apmērā. 

Līga Joste jauno kūti dēvē par savu gadsimta projektu. Par plašo un gaišo novietni apmierināts ir arī viņas ganāmpulks.                            Foto no personīgā arhīva

G ada sākumā 
Madonas nova-
da pašvaldība 

izsludināja pieteik-
šanos uz Smeceres 
sila slēpošanas 
un biatlona 
trases mene-
džera vietu. 

Pieteicās astoņi kandidāti. 
No tiem par amatam at-
bilstošāko vērtēšanas ko-
misija izraudzījās nova-
dā jau pazīstamo sporta 

skolotāju un treneri 
Gunāru Ikaunieku. 
Žūrijas dalībnieki 
bija vienisprātis, 
ka Gunāra pie-

teikšanās dalī-
bai konkursā ir 

veiksme, jo viņam ir gan pieredze 
sporta pasākumu organizēšanā 
(viņš ir organizators gan Mado-
nas kausa izcīņai orientēšanās uz 
slēpēm, gan vērienīgajām Skandi-
nāvijas kausa sacensībām), gan iz-
pratne par sporta dzīves ssistēmu 
un procesiem. 

Gunārs pārzina drēbi. Pats 
konkursa veiksminieks ir pilns 
ideju un darba spara: „Par Sme-
cersila mērķiem runājot, uzskatu, 

ka Smecersils ir sporta un aktīvās 
atpūtas centrs, kas dod iespēju 
sportot Madonas apkārtnes ie-
dzīvotājiem. Tam jākļūst par no-
zīmīgu centru Baltijas mērogā. 
Jau tagad Smecersilā notiek lielas 
sacensības slēpošanā, biatlonā, 
orientēšanās sportā, riteņbrauk-
šanā, BMX, kas jāattīsta arī turp-
māk.”

Lai veicas jaunajā amatā!  

 Apsveicam! 

Smeceres sila slēpošanas un biatlona trasei – jauns saimnieks

Ciemos 

pie novada 

zemniekiem

6. lpp.

Viena no  
M a d o -
nas no-

vada raksturīgākajām nozarēm ir 
pārtikas ražošana. A/S „Lazdonas 
Piensaimnieks” jau teju divdesmit 
gadu garumā ražo augstvērtīgus 
piena produktus. Pērn uzņēmums 
kāpinājis piena iepirkumu, bet šo-
gad jau gatavojas startēt Eiropas 
valstu tirgos. „Lazdonas Pien-
saimnieks” ne tikai garantē kvali-
tatīvu produktu veikalu plauktos, 
bet arī ir uzticams partneris vietē-
jiem zemniekiem.

 Novada uzņēmēji                

„Lazdonas  
Piensaimnieks” –  
ceļā uz  
Eiropas tirgu

6. lpp.

Pēc iedzīvotāju re- 
ģis trācijas da-
tiem uz šo brīdi 

Madonas novadā esam 
27 250 iedzīvotāju. Salīdzinoši 
– par 280 mazāk nekā pērn šajā 
laikā. Novadā kopumā 2011. gadā 
mirušo par 141 vairāk nekā dzi-
mušo. Diemžēl statistika apliecina 
to, ka neesam izņēmums valsts 
mērogā. Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja Vineta Lamberte sniedz 
pārskatu, kā esam aizvadījuši 
2011. gadu faktos.

 Madonas novads – skaitļos 

Joprojām 
dzimstība novadā 
samazinās

3. lpp.

Aukstais laiks vislabāk at-
bilstošs sarīkojumiem tel-
pās. Šajā nedēļas nogalē 

Madonas daudzfunkcionālajā hal-
lē ies karsti – jau dienā aicinām 
apmeklēt vēl nebijuši mūsdienu 
deju lielkoncertu, kurā pulcēsies 
deju grupas no visas Latvijas, bet 
vakarā – novada kultūras dzīves 
vadītājs Jānis Kļaviņš īpaši aicina 
uz Valentīndienai veltīto koncertu.       

 Kultūras dzīve novadā       

Nebijis deju  
lielkoncerts

8. lpp.



rators – kopētājs, amata vienību 
skaits 0,5, amatalgas likme 200,00 
Ls, mēneša algas fonds – 100,00 Ls;

1.7. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā iekļaut jaunu 
amata vienību – sētnieks, amata 
vienību skaits 1, amatalgas likme 
200,00 Ls, mēneša algas fonds – 
200,00 Ls.

 Liezeres pagastā  

Sēdē nolēma – piedalīties 2007. 
– 2013. gada Eiropas Savienības fi-
nanšu plānošanas perioda 3.4.1.1. 
aktivitātē „Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”, 2011. gadā īstenojot Lie-
zeres pagasta Ozolu un Liezeres 
ciemu II kārtas ūdenssaimniecības 
rekonstrukciju projektus. Uzdot 
Madonas novada pašvaldības At-
tīstības nodaļai veikt aktivitātes, 
kas nepieciešamas, lai sagatavotu 
tehniski ekonomisko pamatoju-
mu “Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Liezeres pagasta 
Liezeres ciemā un Ozolu ciemā II 
kārta”; tehniski ekonomiskā pa-
matojuma izmaksas segt no Lie-
zeres pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem. 

Izdarīt sekojošus grozījumus 
Liezeres pagasta pārvaldes un tās 
iestāžu  amatu vienību sarakstā no 
2012. gada 1. februāra:

– Liezeres pamatskolas ama-
ta vienību sarakstā iekļaut jau-
nu amata vienību – skolotāja 
palīgs (internāta bērniem), profe-
sijas kods – 531201, amata vienību 
skaits 0,5, amatalgas likme 200,00 
Ls, mēneša algas fonds – 100,00 Ls;

– Liezeres pamatskolas ama-
ta vienību sarakstā iekļaut jaunu 
amata vienību – logopēds, profe-
sijas kods – 226603, amata vienī-
bu skaits 0,25, amatalgas likme 
255,00 Ls, mēneša algas fonds – 
63,75 Ls;

– Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes un 
atbalsta centra „Ozoli” amata vie-
nību sarakstā iekļaut jaunu amata 
vienību – sociālais pedagogs – psi-
hologs, profesijas kods – 235901, 
263403, amata vienību skaits 1, 
amatalgas likme 255,00 Ls,  mēne-
ša algas fonds – 255,00 Ls;

– Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes 
un atbalsta centra „Ozoli” amata 
vienību sarakstā izslēgt amata vie-
nību – sociālais pedagogs, profesi-
jas kods – 235901, amata vienību 
skaits 0,3, amatalgas likme 255,00 
Ls, mēneša algas fonds – 76,50,00 
Ls;

– Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes 
un atbalsta centra „Ozoli” amata 
vienību sarakstā izslēgt amata vie-
nību – psihologs, profesijas kods – 
263403, amata vienību skaits 0,3, 
amatalgas likme 255,00 Ls, mēne-
ša algas fonds – 76,50,00 Ls;

– Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes 
un atbalsta centra „Ozoli” amata 
vienību sarakstā amata vienībai – 
pavārs, profesijas kods – 512002, 
palielināt amata vienību skaitu 
no 0,25 uz 0,75, amatalgas likme 
220,00 Ls, mēneša algas fonds – 
165,00 Ls;

– Madonas novada bērnu un 
jauniešu ārpusģimenes aprūpes un 
atbalsta centra „Ozoli” amata vie-

nību sarakstā amata vienībai – vir-
tuves strādnieks, profesijas kods 
– 941202, palielināt amata vienību 
skaitu no 0,5 uz 1, amatalgas lik-
me 200,00 Ls, mēneša algas fonds 
– 200,00 Ls.

 Vestienas pagastā  

Lēma par ELFLA  programmas 
aktivitātes – 321 Pamatpakalpoju-
mi ekonomikai un iedzīvotājiem – 
projekta “Vestienas pagasta centra 
ielu asfaltēšana un stāvlaukuma 
izbūve pie pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vāverītes”, ident. Nr. 
11-05-L32100-000148, finansēju-
ma apstiprināšanu. Apstiprināt 
projekta kopējo finansējuma ap-
jomu bez PVN – LVL 142 451,13. 
Ar PVN 22% LVL 173 790,37 (tajā 
skaitā pašvaldības līdzfinansējums 
LVL 52 661,86 (t. sk. PVN – LVL 
31 345,54, būvniecības neattie-
cināmās izmaksas bez PVN LVL 
7857,60, pašvaldības finansējums 
10% LVL 13 458,72), ELFLA fi-
nansējums – LVL 121 128,51. Pēc 
projekta apstiprināšanas ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē ar valsts 
kases noteikto procentu likmi 
LVL 149 556,99 apmērā uz 20 ga-
diem ar atlikto maksājumu uz 2 
gadiem projekta „Vestienas pa-
gasta centra ielu asfaltēšana un 
stāvlaukuma izbūve pie pirmssko-
las izglītības iestādes “Vāverītes” 
aktivitāšu veikšanai. Aizņēmuma 
atmaksu garantēt ar Madonas no-
vada pašvaldības budžetu.

 Ošupes pagastā  

Atcēla pašvaldības lēmumu un 
veica zemes vienības dzēšanu no 
kadastra reģistra, nolēma atsavi-
nāt zemes gabala daļu. 

 Sarkaņu pagastā  

Precizēja zemes platību nekus-
tamajam īpašumam „Gailenes” un 
nekustamajam īpašumam „Tīlā-
ni”. 

 Praulienas pagastā  

Izdarīja grozījumus Praulienas 
pagasta pārvaldes un tās iestāžu 
amatu vienību sarakstā ar 2012. 
gada 1. februāri:

– iekļaut Praulienas pagasta 
pārvaldes amata vienību saraks-
tā amata vienību – jaunatnes lie-
tu speciālists, profesijas kods – 
242227, amata vienību skaits – 0,5, 
amatalgas likme – 300,00, mēneša 
algas fonds – 150,00 Ls.

 Mārcienas un   
 Bērzaunes pagastos 

Deputāti lēma par Madonas no-
vada pašvaldības mantisko ieguldī-
jumu SIA „Bērzaunes  komunālais 
uzņēmums” pamatkapitālā. Saka-
rā ar Madonas novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma – zemes gaba-
la „Ielejas-Plienijas”, kadastra nu-
murs 7074-004-0141, platība 7,5 ha   
un uz tā atrodošās smilts un grants 
atradnes „Ielejas-Plienijas” atliku-
šā akceptētā krājuma 75 409,36 
m3 ieguldīšanu SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” pamat-
kapitālā, izslēgt no Mārcienas pa-
gasta pārvaldes bilances un nodot 
Madonas novada pašvaldībai šādus 

pamatlīdzekļus: 
– zemes gabalu „Ielejas-Plieni-

jas”, platība 7,5 ha, bilances vērtī-
ba 8229,- Ls;

– atradnē „Ielejas-Plienijas” 
uzskaitīto derīgo izrakteņu krāju-
mu – granti-smilti 75 409,36 m3 , 
bilances vērtība 37 704,68 Ls.

Minētos pamatlīdzekļus Ma-
donas novada pašvaldībai ieguldīt 
SIA „Bērzaunes  komunālais uz-
ņēmums” pamatkapitālā kā man-
tisko ieguldījumu un palielināt 
SIA „Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” pamatkapitālu par summu, 
kas atbilst šo pamatlīdzekļu vērtī-
bai, saskaņā ar novērtējumu, kas 
veikts atbilstoši likuma „Par valsts 
un pašvaldību kapitāla daļām” 31. 
panta pirmās daļas prasībām.

 Sociālā palīdzība  

Nolēma veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr. 13 „Pašval-
dības sniegto sociālo pakalpojumu 
saņemšanas un samaksas kārtība” 
(prot. Nr. 17; 2.p.; 22.12.2012.), 
kur izdarīt grozījumus Dzelzavas 
pansionāta „Grāveri 1” amatu 
vienību sarakstā no 2012. gada 1. 
februāra amata vienībai – aprūpē-
tājs, profesijas kods – 532202, pa-
lielināt amata vienību skaitu no 4 
uz 5, amatalgas likme Ls 230,00.

 Par pašvaldības   
 īpašumu  

Nolēma saglabāt dzīvokļu īpa-
šumus pašvaldības īpašumā Priežu 
ielā 13-21, Madonā un Rūpniecī-
bas ielā 51-1, Madonā. Reģistrēt 
minētos dzīvokļus Zemesgrāmatā 
uz Madonas novada pašvaldības 
vārda.  

 Sports  

Izvērtējot biedrības „Latvian 
BAJA” iesniegumu, Madonas no-
vada pašvaldība piekrīt, ka Mado-
nas pilsētā un novadā 2012. gada 
8. un 9. jūnijā notiks apvienotais 
čempionāta 4. posms rallijsprintā 
un rallijā „ Madona – 2012”.

 Kultūra  

Piešķīra finansējumu sporta 
deju festivāla „Madonas valsis” or-
ganizēšanai 160 latu apmērā, „Sin-
fonietta Rīga” koncertam Madonas 
kultūras namā 1000 latus, bet ska-
ņu un gaismu aparatūras īrei Lat-
vijas „Mūsdienu deju lielkoncerta” 
vajadzībām 7630 latus. 150 lati 
tika piešķirti dalībai 4. starpnova-
du konferencē „Latviešu pēdas Si-
bīrijā un Tālajos Austrumos”.

No 2012. gada 1. februāra par 
Madonas novada pašvaldības Kul-
tūras nodaļas vadītāju iecelt līdzši-
nējo novada kultūras darba vadītā-
ju Jāni Kļaviņu. 

 Izglītība  

Nolēma piešķirt finansējumu 
Madonas novada pašvaldības in-
terešu izglītības un profesionālās 
izglītības iestāžu pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām 2012. gadam: Madonas 
mūzikas skolai – LVL 49750,00, 
Madonas mākslas skolai – LVL 

12780,00, Madonas bērnu un jau-
natnes sporta skolai LVL 15000,00 
un Madonas bērnu un jauniešu 
centram – LVL 21550,00.

1. Izdarīja grozījumus Mado-
nas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Saulīte” amatu vienību 
sarakstā no 2012. gada 1. februāra:

– izslēgt amata vienību – saim-
niecības vadītājs, profesijas kods 
515111, amata vienību skaits – 1, 
amatalgas likme – 210 Ls, mēneša 
algas fonds – 210,00 Ls;

– izslēgt amata vienību – va-
dītāja vietnieks izglītības jomā, 
profesijas kods 134504, amata vie-
nību skaits – 1, amatalgas likme 
– 420,00 Ls, mēneša algas fonds – 
420,00 Ls;

– iekļaut jaunu amata vienību 
– vadītāja vietnieks izglītības jomā 
un saimnieciskajā darbā, profesijas 
kods – 134504, 515111, amatalgas 
likme 630,00 Ls, mēneša algas 
fonds – 630,00 Ls;

– amata vienībai – saimniecī-
bas pārzinis – automobiļa vadītājs, 
profesijas kods 515111, 832201 pa-
lielināt amatalgas likmi no 360,00 
Ls uz 400,00 Ls.

2. Izdarīja grozījumus Madonas 
pilsētas pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Saulīte” ēdināšanas bloka 
amatu vienību sarakstā no 2012. 
gada 1. februāra:

– amata vienībai – virtuves va-
dītājs, profesijas kods – 515105, sa-
mazināt amatalgas likmi no 300,00 
Ls uz 260,00 Ls.

3.Izdarīja grozījumus Mado-
nas pilsētas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Priedīte” amatu vienību 
sarakstā no 2012. gada 1. februāra:

– amata vienībai – vadītāja 
vietnieks izglītības jomā, profesijas 
kods 134504, palielināt amata vie-
nību skaitu no 0,9 uz 1, amatalgas 
likme – 350,00 Ls;

– amata vienībai – logopēds, 
profesijas kods 235201, palielināt 
amata vienību skaitu no 0,9 uz 1, 
amatalgas likme – 255,00 Ls;

– amata vienībai – saimniecības 
vadītājs, profesijas kods 515111, 
palielināt amata vienību skaitu 
no 0,25 uz 0,5, amatalgas likme – 
210,00 Ls;

– amata vienībai – apkopējs, 
profesijas kods 911201, palielināt 
amata vienību skaitu no 0,5 uz 1, 
amatalgas likme – 200,00 Ls.

4. Izdarīja grozījumus Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas 
amatu vienību sarakstā, no 2012. 
gada 1. februāra iekļaut jaunu 
amata vienību – volejbola treneris, 
profesijas kods – 342203, amata 
vienību skaits – 1, amatalgas likme 
– 255,00 Ls.

 Palīdzība ārkārtas   
 gadījumā  

Sakarā ar ārkārtas situāciju 
pēc apkures katla eksplozijas Rē-
zeknes ielā 10, Madonā, Madonas 
novada pašvaldība piešķīra 1150 
latus avārijas seku likvidēšanai no 
avāriju seku likvidēšanai plānota-
jiem līdzekļiem. 

Domes lēmumu pilns izklāsts 
pašvaldības mājas lapā www.ma-
dona.lv sadaļā “Domes dokumen-
ti“ vai Klientu apkalpošanas zālē, 
Saieta laukumā 1, Madonā.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

Madonas novada pašvaldības domes  
26. janvāra sēdes lēmumu pārskats

2012. gada februāris

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

Domes sēdē  
tika izskatīti  
42 darba kārtības 
jautājumi.

 Kalsnavas pagastā  

Deputāti lēma par lietošanas 
mērķa noteikšanu vairākiem ne-
kustamajiem īpašumiem, veica 
grozījumus Kalsnavas pagasta pa-
domes lēmumā „Par nosaukuma 
maiņu nekustamajam īpašumam”, 
kā arī noteica vairākas nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedzi-
ņas bezstrīdus kārtībā. Tika pie-
šķirts arī finansējums Kalsnavas 
pamatskolas darbībai Inovatīvās 
pieredzes skolu tīkla ietvaros 2012. 
gadā – Ls 1582,15 apmērā darbī-
bai Inovatīvās pieredzes skolu tīk-
lā 2011./2012. m.g. 2. semestrim. 
un Ls 1265,72 apmērā darbībai 
Inovatīvās pieredzes skolu tīklā 
2012./2013. m.g. 1. semestrim.

 Aronas pagastā  

Nolēma atsavināt pašvaldības 
nekustamos īpašumus „Mežāres” 
un „Ozollīči”. 

 Ļaudonas pagastā  

Deputāti lēma par neapbūvētu 
zemes gabalu nomu, kā arī vei-
ca grozījumus Ļaudonas  pagasta 
pārvaldes un tās iestāžu  amatu 
vienību sarakstā no 2012. gada 1. 
februāra:

1.1. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā amata vienībai 
direktora vietnieks saimnieciskajā 
darbā, palielināt amata vienību 
skaitu no 0,7 uz 0,8, amatalgas lik-
me 350,00 Ls, mēneša algas fonds 
– 280,00;

1.2. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā amata vienībai 
lietvedis – arhivārs palielināt ama-
ta vienību skaitu no 0,3 uz 1, amat-
algas likme 280,00 Ls mēneša algas 
fonds – 280,00 Ls;

1.3. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā amata vienībai 
laborants palielināt amata vienību 
skaitu no 0,125 uz 0,5, amatal-
gas likme 280,00 Ls mēneša algas 
fonds – 140,00 Ls;

1.4. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā amata vienībai 
garderobists –dežurants palielināt 
amata vienību skaitu no 1,25 uz 
1,5, amatalgas likme 200,00 Ls mē-
neša algas fonds – 300,00 Ls;

1.5. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā amata vienībai 
remontstrādnieks palielināt amata 
vienību skaitu no 0,7 uz 0,8 amat-
algas likme 200,00 Ls mēneša algas 
fonds – 160,00 Ls;

1.6. Ļaudonas vidusskolas ama-
ta vienību sarakstā iekļaut jaunu 
amata vienību – datu bāzes ope-
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības 2011. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 27 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma turpmāku piemērošanu nodoklim 
par zemi un dzīvojamo māju palīgēku, kuru platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nodokli 
2012. gadā”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar 2012. gadu likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” nenosaka obligātu nodokļa apmēra 
pieauguma ierobežojuma 25% apmērā piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim par zemi. 
Taču, lai novērstu situāciju, ka daļai iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis kļūst neatbilstošs 
maksātspējai, pašvaldībām ir tiesības lemt par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei 
piemērošanas turpināšanu 2012. gadā, t.sk., nosakot arī ierobežojuma procentuālo apmēru.
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” paredzēts ar nodokli turpmāk neaplikt tikai tās 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība nepārsniedz 25 m2, vienlaicīgi deleģējot tiesības 
pašvaldībām ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar nodokli nav apliekamas arī dzīvojamo 
māju palīgēkas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas – garāžas. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu un otro daļu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. 
punktu un Pārejas noteikumu 40. un 41. punktu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikts 2012. gadā nekustamā īpašuma nodokļa par zemi 
pieauguma ierobežojums 25% apmērā, kā arī noteikts, ka dzīvojamo māju palīgēkas, kuru 
platība ir lielāka par 25 m2, netiek apliktas ar nodokli. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Prognoze uz pašvaldības budžetu – pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni  
Ls 52000.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir pieejams Madonas novada pašvaldības administrācijā un pa-
gastu pārvaldēs. Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas novada pašvaldības mājas 
lapā www.madona.lv sadaļā „Pašvaldības saistošo noteikumu projekts”.

Par saistošajiem noteikumiem „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieauguma ierobežojuma turpmāku piemērošanu nodoklim par 
zemi un dzīvojamo māju palīgēku, kuru platība pārsniedz 25 m2, 
neaplikšanu ar nodokli 2012. gadā”

Pamatojoties uz grozījumiem likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”, kur pašvaldībām 2012. un 
2013. gadā tiek deleģētas tiesības lemt par šo grozī-
jumu atsevišķu punktu piemērošanu, ir jāpieņem lē-
mums par izmaiņu piemērošanu vai nepiemērošanu 
2012. gadā Madonas novada pašvaldībā. Likuma gro-
zījumi paredz, ka ar 2012. gadu likums vairs nenosa-
ka obligātu nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma 
25% apmērā piemērošanu nekustamā īpašuma no-
doklim par zemi, taču, lai novērstu situāciju, ka daļai 
iedzīvotāju nekustamā īpašuma nodoklis kļūst neat-
bilstošs maksātspējai, pašvaldībām ir tiesības lemt 
par nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei 
piemērošanas turpināšanu 2012. gadā, t.sk., nosakot 
arī ierobežojuma procentuālo apmēru.

Likumā paredzēts ar nodokli turpmāk neaplikt 
tikai tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība 
nepārsniedz 25 m2, vienlaicīgi deleģējot tiesības paš-
valdībām ar saistošiem noteikumiem noteikt, ka ar 
nodokli nav apliekamas arī dzīvojamo māju palīgē-
kas ar lielāku platību, izņemot palīgēkas – garāžas, 
lai novērstu pastāvošo nevienlīdzīgo attieksmi no-
dokļa uzlikšanā attiecībā pret garāžu īpašniekiem, 
kuru garāžas atrodas dzīvojamās mājas sastāvā un 
ir apliekamas ar nodokli, un tiem, kuru garāžas at-
rodas atsevišķi no dzīvojamās mājas un nav nodokļa 
objekts.

Likumprojekts paredz, ka ar 2012. gadu pašval-
dības varēs pieņemt lēmumu par atsevišķu inženier-
būvju kategoriju noteikšanu par nodokļa objektu. Tie 
ir laukumi, kuri tiek izmantoti kā transportlīdzekļu 
maksas stāvlaukumi, un valsts, pašvaldību, valsts 
vai pašvaldību kapitālsabiedrību īpašumā esošas in-

ženierbūves, kuras iznomātas citai personai saimnie-
ciskās darbības veikšanai, jo nav pamatojuma minēto 
nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots saimniecis-
kajā darbībā, neaplikt ar nodokli.

Vēl ar 2012. gadu pašvaldībām plānots deleģēt tie-
sības sagruvušām, vidi degradējošām un draudus cil-
vēku drošībai radošām ēkām piemērot nodokļa likmi 
3% apmērā par ēku (no ēkai piekritīgās zemes kadas-
trālās vērtības), lai veicinātu to nojaukšanu un vides 
sakārtošanu.

Saskaņā ar sniegto informāciju Madonas nova-
da pašvaldības dome, pamatojoties uz likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un 
otro daļu un 46. pantu un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu un 
Pārejas noteikumu 40. un 41. punktu, 2011. gada 29. 
decembra sēdē ir nolēmusi: 

1. Pieņemt Madonas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieauguma ierobežojuma turpmāku piemērošanu no-
doklim par zemi un dzīvojamo māju palīgēku, kuru 
platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar nodokli 2012. 
gadā”. 

2. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus 
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstvei-
dā un elektroniskā veidā nosūtīt zināšanai Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

3. Saistošos noteikumus publicēt informatīvajā iz-
devumā “Madonas Novada Vēstnesis”. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā die-
nā pēc to parakstīšanas.

5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības 
izpilddirektoram.

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27  

„Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma 
turpmāku piemērošanu nodoklim par zemi un dzīvojamo 
māju palīgēku, kuru platība pārsniedz 25 m2, neaplikšanu ar 
nodokli 2012. gadā”

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 14. 
panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu un 46. 
pantu un LR likuma “Par nekustamā īpašuma no-
dokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu un Pārejas no-
teikumu 40. un 41. punktu 2011. gada 29. decembrī

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka notiek nekusta-
mā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojuma turp-
māka piemērošana nodoklim par zemi un dzīvojamo 
māju palīgēku, kuru platība pārsniedz 25 m2, neap-
likšana ar nodokli 2012. gadā:

1.1. turpināt 2012. gadā piemērot nekustamā īpa-
šuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu 25% 
(divdesmit pieci procenti) apmērā zemei;

1.2. neaplikt 2012. gadā ar nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pār-
sniedz 25 m2 (divdesmit pieci), izņemot garāžas. 

  2. Saistošie noteikumi publicējami Madonas no-
vada pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas 
Novada Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā  dienā 
pēc to parakstīšanas. 
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Aizvadītais gads –  
skaitļos un faktos
Ik gadu zaudējam vienu klasi 

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā 2011. gadā reģistrēti 
202 jaundzimušie – 111 zēni un 91 meitenes, tai skaitā – 190 Ma-
donas novada, bet – 12 citu novadu bērni, kas ir par 14 bērniem 
novadā mazāk nekā pagājušā gadā. Visvairāk jaundzimušo reģis-
trēti Madonas pilsētā – 60, Praulienas pagastā – 19, Kalsnavas un 
Sarkaņu pagastos – 15. Neviens dzimušais nav reģistrēts Vestienas 
pagastā. Veidojas skumja situācija, jo bērnu samazinājums katru 
gadu ir vismaz par vienu skolas klasi. Līdzīgi kā pērn, saglabājas 
tendence, ka gandrīz puse no mazuļiem piedzimuši vecākiem, kuri 
nav oficiāli reģistrējuši laulību – 2011. gadā 46,5% dzimšanas reģis-
tri bija ar paternitātes atzīšanu. Ar katru gadu palielinās tendence, 
ka arī jau otrie un trešie bērni tiek reģistrēti ar paternitātes atzīša-
nu. Pagājušajā gadā 10,4% jaundzimušo reģistrā nav ieraksta par 
tēvu. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, saglabājusies tendence, 
ka jaundzimušie vairākumā gadījumu ir pirmie bērni ģimenē, sa-
vukārt nedaudz samazinājies otro un trešo bērnu skaits ģimenēs. 
Apkopotā informācija liecina, ka jaunākajai māmiņai bija 16 gadi, 
bet drosmīgākajai – 45 gadi. Trīs ģimenes pasaulē sagaidījušas 
piekto bērnu, viena – sesto bērnu un viena – septīto bērnu. Pieci 
vecāki bērnu dzimšanas brīdī ir bijuši nepilngadīgi. 

Populārākie zēnu vārdi 2011. gadā bija Kristers, Emīls, Mar-
kuss, Adrians, Edgars, Jānis un Mārtiņš, savukārt neparastākie 
– Dens, Džastins, Domeniks, Eliass, Kaspers, Maikls, Marsels, 
Matfeis, Rajens, Undis. Populārākie meiteņu vārdi – Evelīna, 
Ieva, Keita, Paula, Sabīne, savukārt neparastākie vārdi Andželīna, 
Anne, Dženija, Vanesa. Samazinājusies tendence bērnam likt divus 
vārdus.

 
Laulības

Noslēgto laulību skaits ir samazinājies. Pagājušajā gadā reģis-
trētas 93 laulības, kas ir par 10 laulībām mazāk nekā pagājušajā 
gadā. 9 laulības reģistrētas baznīcā. Jaunākajai līgavai bija 18 gadi, 
bet vecākajai – 58. Savukārt jaunākais līgavainis pērn bija 21 gadu 
vecs, vecākais – 68. Lielākā gadu starpība starp līgavaini un līgavu 
bija 38 gadi. Jau tradicionāli visvairāk laulību noslēgts vasaras mē-
nešos – jūlijā 11 un augustā 9, savukārt vismazākais reģistrēto lau-
lību skaits bijis martā – 2. Tradicionāli ģimenes uzvārdu izvēlējušās 
biežāk pēc vīra uzvārda, 5 gadījumos ģimene izvēlējusies uzvārdu 
pēc sievas uzvārda, 5 gadījumos laulātie saglabājuši savus pirmslau-
lības uzvārdus, 9 gadījumos pievienots laulātā uzvārds. Latvijas pil-
soņi stājušies laulībā 90 gadījumos ar Latvijas pilsoni, 1 gadījumā ar 
Itālijas pilsoni, 1 – ar Indijas pilsoni, 1 – ar Anglijas pilsoni.

Laulības šķiršana

Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrā tiek izdarītas atzīmes 
par laulības šķiršanu. Skaitļi liecina, ka pērn 85 reizes reģistros 
fiksēta laulības šķiršana, kas ir par 28 gadījumiem vairāk nekā 
pērn. Lielākā daļa laulību šķirtas pie notāriem. Visvairāk šķirtas 
1989. un 2002. gadā slēgtās laulības. Ilgākā laulība, kura pagāju-
šajā gadā šķirta, noslēgta pirms 45 gadiem (1966. g.), īsākā – 2010. 
gadā.

Miršana 

Kopumā pērn Madonas novadā bijusi negatīva demogrāfiskā 
bilance – miršanas gadījumi ir par 141 vairāk nekā dzimšanas. 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 377 miršanas gadījumi – 331 mūsu 
novada iedzīvotājs, 46 no citām pašvaldībām. Miruši 163 vīrieši 
un 168 sievietes (Madonas novada iedzīvotāji), kas ir par 7 mazāk 
nekā pagājušajā gadā. Visvairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsē-
tā – 95, Praulienas pagastā – 25, Barkavas pagastā un Kalsnavas 
pagastā – 24. Vecuma grupā līdz 50 gadiem miruši 29 cilvēki. Liels 
mirušo vīriešu īpatsvars arī vecuma grupā no 71 – 80 gadiem – 51 
mirušie. Sievietes vairāk mirušas vecumā no 81 – 90 gadiem – 61. 
Vislielākais mirušo cilvēku skaits ir bijis februāra (38), jūlija (31) 
un augusta (31) mēnešos, savukārt vismazākais – martā (25). Nā-
ves cēlonis lielākoties gadījumu bijušas asinsrites sistēmas slimī-
bas 52,3%, ļaundabīgi audzēji 16,2%. Pagājušajā gadā 3 cilvēki no-
slīkuši, 4 miruši no ķermeņa apdegumiem un saindēšanās ar tvana 
gāzi, transporta negadījumos bojā gājuši 3 cilvēki. Sev nodarot tīšu 
paškaitējumu pakaroties cilpā miruši 8 cilvēki. No saindēšanās ar 
alkoholu miruši 4 cilvēki. Viens cilvēka nāves cēlonis – Humānā 
imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija. 

Vidējais mūža garums Madonas novadā 71,9 gads, vīriešiem – 
66,2 gadi, sievietēm – 77,4 gadi.

Dabiskais pieaugums – ar mīnusa zīmi

Demogrāfiskā situācija novadā 2011. gadā nav uzlabojusies, bet 
turpinājusi pasliktināties – dabiskais pieaugums bijis negatīvs, t.i. 
mirstība par 141 pārsniedza dzimstību.

Novada cilvēkiem novēlu pēc iespējas biežāk satikt cilvēku, kas 
no sirds saka “Esmu laimīgs!” Domāsim tikai labas domas un prie-
cāsimies par katru sīkumu! Būsim laimīgi! 

Vineta Lamberte,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
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Tiks īstenots projekts 
“Madonas novada 
pašvaldības kapacitātes 
paaugstināšana Eiropas 
Savienības un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības 
līdzfinansēto projektu un 
pasākumu īstenošanai”  
Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/
SIF/023/51

Madonas novada pašvaldība 
2011. gada 27. oktobrī parakstīja 
līgumu ar Sabiedrības integrācijas 
fondu par projekta “Madonas no-
vada pašvaldības kapacitātes 
paaugstināšana Eiropas Sa-
vienības un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansē-
to projektu un pasākumu īste-
nošanai” Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/
APIA/SIF/023/51  ieviešanu.

Projekta mērķis – Paaugstinot 
darbinieku zināšanas projektu vadī-
bas procesos, veicinot savstarpējo 
sadarbību kopīgu mērķu sasnieg-
šanā, panākt aktīvu un kvalitatīvu 
pašvaldības līdzdalību ES un citu 
ārvalstu finanšu avotu līdzfinansētu 
projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Projekta realizācijas ter-
miņš – no 2012. gada 1. janvāra  
līdz 2012. gada 31. jūlijam. 

Projekta kopējās izmaksas ir 
11172,60 LVL, to 100% apmērā fi-
nansē Eiropas Sociālais fonds.

Projektu kvalitatīvai īstenoša-
nai nepieciešamas specifiskas teo-
rētiskās zināšanas projektu vadībā, 
aktivitāšu un finanšu plānošanā, 
iepirkuma procedūras organizēšanā 
un piemērošanā. Projektu īsteno-
šanā iesaistītā personāla izglītība 
pilnībā neaptver šīs jomas, pamatā 
tiek izmantota prakse un pieredze. 
Lai veiksmīgi, ievērojot likumdoša-
nas prasības, termiņus, efektīvi un 
kvalitatīvi varētu realizēt dažādus 
investīciju projektus, nepieciešama 
darbinieku profesionālās kvalitātes 
celšana. 

Projekta “Madonas novada paš-
valdības kapacitātes paaugstināša-
na Eiropas Savienības un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfi-
nansēto projektu un pasākumu īs-
tenošanai” aktivitātes ir vērstas uz 
pašvaldības darbinieku zināšanu 
paaugstināšanu projektu vadības 
procesos, savstarpējās sadarbības 
un kopīgu mērķu sasniegšanas vei-
cināšanu ar mērķi panākt aktīvu 
un kvalitatīvu pašvaldības līdzda-
lību ES un citu ārvalstu finanšu 
avotu līdzfinansētu projektu saga-
tavošanā un ieviešanā.

Sagatavoja  
ineSe SoLozemniece,
projektu koordinatore

SIA „Barkavas KPS” 2010. 
gada 14. jūlijā ir noslēgusi līgumu 
ar Centrālo finanšu un līgumu 
aģentūru par projekta „Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas 

novada Barkavas pagasta Barka-
vas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/134/126 ieviešanu. 

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda priori-
tātē “Kvalitatīvas vides dzīvei un 
ekonomiskajai aktivitātei nodro-
šināšana” pasākumā “Vide”, ak-
tivitātē 3.4.1.1. ”Ūdenssaimniecī-
bas attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Ak-
tivitātes mērķis ir ūdensapgādes 
un notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 
un ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, 
samazinot vides piesārņojumu un 
ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmē-
jot ūdens resursu un energore-
sursu racionālu izmantošanu. 

Projekta īstenošanas il-
gums ir no 2010. gada 14. jūlija 
līdz 2012. gada 13. jūlijam.

Kopējās projekta izmaksas ir 
545422,96 LVL, no tām Eiropas 

Reģionālā attīstības fonda finan-
sējums LVL – 298691,70 SIA “Bar-
kavas KPS” līdzfinansējums LVL 
52710,30. Neattiecināmās izmak-
sas – 194020,96 LVL, ko finansē 
finansējuma saņēmējs SIA “Barka-
vas KPS”. 

Projekta īstenošanā ir veikta 
Tehniskā projekta izstrāde, par ko 
noslēgts līgums ar SIA “Belss”. Šo-
brīd ir noslēgts līgums par būvdar-
bu veikšanu ar SIA “Rubate”, auto-
ruzraudzību veiks SIA “Belss” un 

būvuzraudzību veiks SIA “PMG”.
Īstenojot projektu tiks renovēts 

ūdenstornis, ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija 1667 m, notekūde-
ņu attīrīšanas iekārtu izbūve 1 
kompl., kanalizācijas vadu rekons-
trukcija 1162 m,  kanalizācijas 
sūkņu stacijas (KSS) rekonstrukci-
ja  1 kompl., KSS izbūve 1 kompl., 
slēgti kanalizācijas spiedvadi 800 
m, spiedvadu izbūve 540 m.
Sagatavoja ineSe SoLozemniece,

projektu koordinatore

Janvāra izskaņā Rīgā, Latviešu 
biedrības nama Lielajā zālē 
Hipotēku banka rīkoja bankas 
klientu kluba „Mēs paši” aizvadītā 
gada projektu noslēguma vakaru. 
Aicināto vidū liela daļa bija 
Latvijas pašvaldību pārstāvju, 
lai kopīgi varētu atskatīties uz 
bankas atbalstītajiem projektiem 
teju visos Latvijas novados. 
Madonas novadā Hipotēku banka 
pērn finansiāli atbalstīja astoņus 
iesniegtos projektus par kopējo 
summu 2685 lati.  

Atbalstu saņēma biedrības 
„Mēs saviem bērniem” pro-
jekts „Mēs varam daudz!”. Bied-
rības deju grupa „Mazais cilvēciņš” 
apvieno bērnus ar funkcionāliem 
traucējumiem, bērnus un jauniešus 
ar īpašām vajadzībām, kā arī viņu 
ģimenes locekļus. Svētīgi ir tas, ka 
bērni dejo kopā ar saviem vecā-
kiem, tādējādi gūstot deju terapiju. 
Par bankas piešķirtajiem līdzek-
ļiem ir izveidots deju grupas karogs 
un pašu gatavoti krekliņi. 

Finansējumu saņēma arī 
jaunizveidotā Madonas novada 
bērnu un jauniešu  ārpusģime-
ņu aprūpes un atbalsta centra 
„Ozoli” iesniegums par vasaras 
terases izbūvi atpūtas zonā. 
Aprūpes centrā dzīvo bērni un jau-
nieši vecumā no diviem līdz astoņ-
padsmit gadiem, kas ir palikuši bez 
vecāku aprūpes dažādu iemeslu dēļ. 
Lai arī aprūpes centra darbinieki 
dara visu, lai bērniem radītu apkār-

tējo vidi, kas maksimāli pietuvinā-
ta normālas ģimenes apstākļiem, 
projekta iniciatori ir paši jaunieši, 
kas ar savu līdzdarbošanos piedalās 
centra apkārtnes labiekārtošanā. 

Savukārt Praulienas pagastā 
tagad ir izveidots rotaļu lau-
kums pagasta teritorijā dzīvo-
jošajiem pirmsskolas un jau-
nāko klašu  vecuma bērniem, 
jo līdz šim bija tikai skolas sporta 
laukums.  

Vestienā ar Hi-
potēku bankas at-
balstu jaunais 
mākslinieks Toms 
Ločmelis atklāja 
savu pirmo perso-
nālizstādi. Topošais 
fotomākslinieks Toms 
Ločmelis piedāvāja iespē-
ju caur melnbaltu fotogrāfiju 
paraudzīties uz reālu cilvēku dzī-
vi Vestienas pagastā, ar kuru pats 
bijis ilgus gadus saistīts. Astoņi 
fotostāsti ataino ikdienu skolā, 
kartupeļu stādīšanu, cūku bēres, 
cepumu cepšanu, vienkāršas lauku 
sievas ikdienas gaitas, atslēdznieka 
ikdienu darbnīcās, u.c. Izstāde bija 
apskatāma vairākās izstāžu zālēs, 
bet noslēgums – Norvēģijā. Par 
projekta līdzekļiem tika veikta fo-
togrāfiju drukāšana, izstādes sten-
du izgatavošana. 

Praulienas pagasts var lepoties 
ar otru lielāko dižakmeni Latvijā, 
taču apmeklētājiem tas pieejams 
tikai pateicoties Andra Padoma ģi-
menes iniciatīvai. Velna skroderis 

ir lielākais akmens Vidzemē un pēc 
tilpuma otrs lielākais akmens visā 
Latvijā, tā garums ir 6,4 m, pla-
tums 6 m, augstums 4 m, apkārt-
mērs 20 m, tā tilpums ir aptuveni 
100 m³. Akmens pilnībā tika at-
segts 1982. gadā, veicot Kujas upes 
regulēšanas darbus. Uz Velna skro-
dera ir balstīts trošu tiltiņš, kas ved 
pāri upei. Tā kā vecais tiltiņš bija 
fiziski novecojis un nedrošs, par 

projekta līdzekļiem tika 
iegādāti visi nepiecie-

šamie tilta atjaunoša-
nas materiāli un ar 
talcinieku palīdzību 
veikti tilta atjauno-
šanas darbi. 

Banka ir atbalstī-
jusi arī aktivitātes, kas 

vērstas uz bērnu un jau-
niešu brīvā laika pavadīšanas 

iespējām. Tas, ka Raimonds un 
Anita Aizstrauti dzīvo Bērzaunē, 
vietējiem ir liels ieguvums, jo 2008. 
gadā viņi pēc savas iniciatīvas iz-
veidoja bērnu un jauniešu apvie-
nību “Rīts”, kurā kopā ar pagasta 
jauniešiem rīko pagasta teritorijas 
sakopšanas talkas, atjauno estrādi, 
iztīra pagastā esošo dīķi un izveido 
tur pludmali, atjauno sporta lauku-
mu. Pašu spēkiem, ieguldot daudz 
darba un līdzekļu, atjaunota ēka, 
kur apvienība atradusi mājvietu. 

Par projekta līdzekļiem 
izgatavots un uzstādīts  in-
formācijas stends, kas sniedz 
informāciju par peldvietas no-
teikumiem, ierīkotas velostāv-

vietas  un uzstādītas atkritumu 
urnas.

Atbalstīts arī sporta infrastruk-
tūras projekts – jau zinām, ka Ma-
donas BMX trase Smeceres silā at-
klāta 2009. gadā, un trases autors ir 
neviens cits kā Ivo La kučs – Latvi-
jas BMX olimpiskās vienības trene-
ris. Šeit šobrīd ir augstākais BMX 
starta kalns Latvijā ar nobrauciena 
formu un slīpuma leņķiem tādiem 
pašiem kā olimpiskajai un super-
krosa trasēm. Tāds starta kalns 
nav novērots nevienā klasiskā BMX 
trasē visā pasaulē. Šī ir arīdzan pir-
mā trase Latvijā, kurai uzstādīta 
holandiešu firmas „Bensink” starta 
iekārta, kas ir īpaši droša braucē-
jiem, atbilst pasaules standartam, 
un tās darbībā ir īpaši samazināti 
triecieni un vibrācijas. Trases  tap-
šanā savu roku pielika sportisti, ve-
cāki un entuziasti no visas Latvijas 
„Māra Štromberga aģentūras” or-
ganizētā talkā.

Par projekta līdzekļiem ir 
uzstādīti līdzjutēju soliņi.

Minētie projekti pierāda, cik da-
žādām iecerēm iedzīvotāji var gūt 
finansiālu atbalstu Hipotēku ban-
kā. Atliek vien sekot līdzi informā-
cijai un rakstīt projekta pieteiku-
mu! Paredzams, ka arī šogad martā 
banka sludinās jaunu konkursu. 
Informēsim!

Dz. StraDiņa, 
informācija – rūta proStakoVa,

Gulbenes  filiāles 
madonas norēķinu grupas 

vadītāja

Aktivitātes

Hipotēku banka atbalsta novada 
iedzīvotāju aktivitātes IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Saskaņā ar Madonas novada paš-
valdības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības 
nolikums” 101. pantu pašvaldības 
amatpersonu, būvvaldes, Sociālā 
dienesta, koku ciršanas komisijas, 
dzīvokļu jautājumu komisijas, citas 
pašvaldības institūcijas, kuru faktis-
kās rīcības vai izdoto administratīvo 
aktu apstrīdēšanai ārējos norma-
tīvajos aktos nav noteikta cita ap-
strīdēšanas kārtība, pieņemtos ad-
ministratīvos aktus (lēmumus) var 
apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā 
viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas, iesniedzot iesniegumu 
Administratīvo aktu strīdu komisi-
jai. 

Iesniegumā par administratīvā 
akta (lēmuma) apstrīdēšanu norāda: 

1. kuru administratīvo aktu ap-
strīd; 

2. kādā apjomā administratīvo 
aktu apstrīd (visu vai daļā);

3. lūgumu; 
4. iesniegumā par administratī-

vā akta apstrīdēšanu var norādīt arī 

administratīvā akta apstrīdēšanas 
motīvus, kā arī pievienot nepiecieša-
mos pierādījumus.

2011. gadā ir notikušas 5 Admi-
nistratīvo aktu strīdu komisijas sē-
des. Kopā izskatīti 11 apstrīdēšanas 
iesniegumi. 

Komisija ar saviem lēmumiem ir 
atcēlusi 6 pašvaldības administrāci-
jas izdotus administratīvus aktus. 

Administratīvo aktu 
strīdu komisija vērš jūsu 
uzmanību! 
Par automašīnu 
novietošanu invalīdiem 
paredzētajās stāvvietās

Ņemot vērā to, ka 2011. gadā 
bija vairāki gadījumi, kad tika ap-
strīdēti administratīvā pārkāpuma 
protokoli–paziņojumi saistībā ar 
ceļu satiksmes noteikumu pārkāpu-
mu par stāvēšanu vietās, kas apzī-
mētas ar 837. papildzīmi vai ar 942. 

ceļa apzīmējumu (invalīdiem pare-
dzētās stāvvietas), ar transportlī-
dzekli, kuram nav invalīdu stāvvietu 
izmantošanas kartes, atgādinu, ka 
saskaņā ar Ceļu satiksmes noteiku-
miem tikai Invalīdu stāvvietu iz-
mantošanas karte dod tiesības 
automobiļiem, kurus vada vai 
kuru pasažieris ir persona, ku-
rai šī karte izsniegta, izmantot 
invalīdiem paredzētās stāvvie-
tas (apzīmētas ar 837. papildzīmi 
„Invalīdiem” vai 942. ceļa apzīmēju-
mu) gan Latvijā, gan arī citās Eiro-
pas Savienības dalībvalstīs. Invalīdu 
stāvvietu izmantošanas karti jāno-
vieto automobiļa salonā pie priekš\
ējā stikla.

Invalīdu stāvvietu izmantošanas 
karti izsniedz:
• personām, kurām ir izsniegta 

Veselības un darbspēju ekspertī-
zes ārstu valsts komisijas izziņa 
par medicīnisko indikāciju no-
teikšanu speciāli pielāgota vieglā 
automobiļa iegādei un pabalsta 

transporta izdevumu kompen-
sēšanai saņemšanai (turpmāk – 
VDEĀVK izziņa);

• I grupas redzes invalīdiem.
Invalīdu stāvvietu izmantošanas 

karti var saņemt visās CSDD noda-
ļās.

Komisijas darba praksē ir vai-
rāki gadījumi, kad persona, kurai 
sastādīts pārkāpuma protokols, ir 
invalīds, bet nav zinājis par Inva-
līdu stāvvietu izmantošanas karti, 
līdz ar to ir pārkāpis likumu par 
ko paredzēta atbildība Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
149.31 pantā Ceļa apzīmējumu pra-
sību pārkāpšana – „par stāvēšanu 
vietās, kas apzīmētas ar 837. papil-
dzīmi vai ar 942. ceļa apzīmējumu, 
ar transportlīdzekli, kuram nav 
invalīdu stāvvietu izmantošanas 
kartes, uzliek naudas sodu trans-
portlīdzekļa vadītājam četrdesmit 
latu apmērā”.

Vineta Lamberte,
komisijas vadītāja

Administratīvo aktu strīdu komisijas darbība 

Tiek  īstenots projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Barkavas pagasta Barkavas ciemā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/134/126
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– jaunas telpas. Kā šodien atceros, 
saņēmuši ziņu, ka namiņš nodots 
mūsu rīcībā, sanācām visi kopā 
kamīntelpā, un neviens tajā brīdī 
nebija vienaldzīgs. Bijām tik aiz-
kustināti, ka mums ir tāda ēka – 
ar gaišiem logiem, gaišām sienām, 
ko nevarēja salīdzināt ar telpām 
Gogoļa ielā (tagad Saules iela 7a).” 

Bērnu un jauniešu centra ju-
bilejas reizē Leontina Brenčeva 
atzīst, ka ir jābūt vienam, kas 
pārredz procesu kopumā. Taču 
panākumu atslēga ir visi pedagogi 
kopā, viņu varēšana un radošums. 
Uz Madonu allaž braukuši kolē-
ģi smelties pieredzi no daudziem 
Latvijas rajoniem. Runājot par 
šodienu, bijusī vadītāja uzskata, 
ka daudz uzmanības jāpievērš jau-
niešu patriotiskajai audzināšanai. 
Viņu priecē tas, ka jaunieši ir zi-

nātkāri un gudri, un tieši nodarbī-
bas bērnu un jauniešu centrā dau-
dziem palīdz atrast turpmāko ceļu.  

1981. gadā, kad namiņš svinēja 
15 gadu jubileju, ar labiem panā-
kumiem darbojās jau 25 pulciņu 
programmas. Deviņdesmito gadu 
sākumā sākās bērnu un jauniešu 
klubu darba aktivizēšanās. Bērnu 
un jauniešu centrs kļuva par vie-
tu, kur tiek koptas latviskās un 
garīgās vērtības.

Piesaista Eiropas līdzekļus 
attīstībai

Jau septīto gadu direktores 
Gunita Kļaviņas vadībā tiek or-
ganizētas bērnu un jauniešu brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, īsteno-
ta interešu izglītība un sekmēts 
darbs ar jaunatni.

Direktore ar gandarījumu at-

zīst, ka izdodas attīstīties, nerau-
goties uz krīzi un taupības pasāku-
miem: „Šajā laikā esam sapratuši, 
ka atbalstu var saņemt, ja paši ak-
tīvi iesaistāmies finansējuma mek-
lēšanā, projektu rakstīšanā un 
sadarbības kontaktu dibināšanā. 
Esam pateicīgi Madonas novada 
pašvaldībai, kas vienmēr atbalsta 
jauniešu projektus ar līdzfinansē-
jumu. Kopumā pa šiem gadiem rea-
lizēti vairāk kā 22 projekti, kuru 
summa pārsniedz 100 000 latu. 
Atbalsts saņemts no Eiropas Savie-
nības struktūrfondiem, Interreg 
programmas, Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas, Kultūr-
kapitāla fonda Vidzemes program-
mas, Izglītības un Zinātnes minis-
trijas, Latvijas Vides aizsardzības 
fonda administrācijas u.c. Pro-
jektu ietvaros remontētas telpas, 

Madonas Bērnu un 
jauniešu centram – 45

Šogad aprit pieci gadi, kopš 
Vestienas pagastā Kāla ezera ap-
kārtnes iedzīvotāji sanāca kopā 
un nolēma paši rūpēties par savu 
skaisto ezeru. Tika nodibināta 
biedrība „Kāla ezera padome” ar 
mērķi sekmēt Kāla ezera un tā 
apkārtnes līdzsvarotu un augšup-
ejošu attīstību, saglabājot unikālo 
kultūrvēsturisko vidi. Šajā laikā 
biedrības dalībnieki mācījušies 
paši un centušies sniegt zināša-
nas citiem par ezeru bioloģiskās 
daudzveidības aizsardzību, sagla-
bāšanu un atjaunošanu. Notikuši 
daudzi un dažādi semināri, pasā-
kumi, konkursi un nometnes gan 
pieaugušajiem, gan bērniem. Pa-
teicoties Madonas novada fondā 
2011. gadā atbalstītajam LEADER 
projektam, biedrībai ir iegādāts 
nepieciešamais inventārs nomet-
ņu un semināru organizēšanai 
āra apstākļos – telts 6 x14 kvad-
rātmetri, krēsli, galdi,  ēdināšanas 
inventārs. Tas pasargās pasākumu 
kvalitāti no laika apstākļu ietek-
mes. 

Visu piecu gadu laikā, sadarbī-

bā ar zinātniekiem, zivju audzētā-
jiem un Pārtikas drošības, dzīvnie-
ku veselības un vides zinātniskā 
institūta „BIOR” darbiniekiem,  
Kāla ezerā ir atjaunoti un dažādo-
ti zivju resursi, radot interesantu 
vidi makšķerēšanas cienītājiem. 
Trīs gadus (2007. – 2009. g.) Kāla 
ezerā notika eksperimentāls pro-
jekts „Vērtīgo lašveidīgo zivju 
sugu: sīgas (Coregonus lavaretus) 
un palijas (Salvelinus alpinus) 
zivju mazuļu ieaudzēšana Kāla 
ezerā”. 2010. gada jūlijā tika rea-
lizēts pētniecisks projekts „Kāla 
ezera apsekošana (kontrolzveja) 
un introducējamās zivju sugas un 
rezidento sugu barības nišu pār-
klāšanās izpēte” nolūkā izvērtēt 
augstākminēto darbību rezultā-
tus. Tika izdarīts secinājums, ka 
apsaimniekošana uzskatāma par 
veiksmīgu un introducētās zivju 
sugas nerada apdraudējumu Kāla 
ezerā mītošajai ihtiofaunai. 

2011. gada augustā 6. Vispa-
saules atpūtas makšķerēšanas 
konferencē biedrība prezentēja 
Kāla ezera apsaimniekošanas un 

Jubilejas

„Kāla ezera biedrībai” – 5 gadi

Lai nodrošinātu ārpusskolas 
izglītošanu un patriotisko 
audzināšanu

Madonas Bērnu un jaunie-
šu centra pirmsākumi saistīti 
ar 1967. gadā dibināto Madonas 
pionieru namu. Tā mērķis bija 
nodrošināt skolēnu ārpusskolas 
izglītošanu un realizēt patriotisko 
audzināšanu. Pirmie trīs pulciņi, 
kuri uzsāka darbību pirmajā di-
bināšanas gadā, bija aušanas pul-
ciņš, ko vadīja Biruta Lūse, lidmo-
delisma pulciņš, ko vadīja Oļegs 
Skvorcovs un tūrisma pulciņš, 
kuru vadīja nama pirmā direktore 
Vera Kurate. Šo trīs pulciņu tra-
dīcijas joprojām arī pēc 45 gadiem 
ir saglabājušās. Tās īsteno tekstil-
mākslas pulciņš, ko vada skolotāja 
Ērika Tropa, tehniskās modelēša-
nas pulciņš, ko vada skolotāja Inā-
ra Meikališa un sporta tūrisma 
pulciņš ar skolotāju Lieni Leju. 

Turpmākajos gados pulciņu 
darbības sfēras paplašinājās un tika 
uzsākts metodiskais un organizato-
riskais darbs liela mēroga skolēnu 
pasākumu organizēšanā Madonas 
apkārtnē – tūristu salidojumi, no-
vadpētniecības ekspedīcijas, vizuāli 
lietišķās mākslas izstādes, teicam-
nieku eglītes u.c. pasākumi. Šajā 
laikā direktora pienākumus veica 
Lidija Grandāne un pēc tam taga-
dējā Bērzaunes pamatskolas direk-
tore Veronika Caune. 

Jābūt vienam,  
kas pārredz visu

No 1978. gada Bērnu un jau-
niešu centra direktore bija Leon-
tina Brenčeva, kuras laikā centrs 
tika pie jaunas ēkas Skolas ielā 8a. 
Šo laiku bijusī direktore atceras kā 
īpaši emocionālu: „Laiks, kad cī-
nījāmies par namiņa telpām, bija 
ļoti saspringts. Notika nemitīgas 
pārrunas ar tā laika izpildkomite-
jas vadību; izšķīrās ēkas liktenis 
– vai nu Madonas 2. vidusskolai 
tur būs darbnīcas, vai arī mums 

iegādāts aprīkojums un materiāli 
pulciņu darbam, notikušas starp-
tautiskas nometnes, sporta tūris-
ma sacensības, izdotas skolēnu 
radošo darbu grāmatas, realizēti 
pasākumi jauniešiem. Pateicoties 
pašvaldības atbalstam un realizē-
tajiem projektiem, esam spējuši 
nodrošināt kvalitatīvu centra dar-
bību arī Latvijas ekonomiskās krī-
zes gados. Lai gan lauku novados 
bērnu skaits izteikti samazinās, 
meklējam optimālus risinājumus, 
kā nodrošināt kvalitatīvus pakal-
pojumus, lai bērniem būtu iespējas 
apmeklēt viņu iemīļotos pulciņus.” 

Šobrīd Bērnu un jauniešu cen-
trā atvērtas 22 interešu izglītības 
programmas, tās apmeklē 317 au-
dzēkņi, no tiem 199 meitenes un 
118 zēni. Bērnu un jauniešu cen-
tra darbību nodrošina 26 darbi-
nieki. Madonas Bērnu un jauniešu 
centram ir divas struktūrvienības 
– Publiskais interneta pieejas 
punkts Saules ielā 18 un Madonas 
jauniešu iniciatīvu centrs „Burbu-
lis” Augu ielā 27, kurus iespējams 
apmeklēt ikvienam novada iedzī-
votājam bez maksas.

Ar domām par nākotni
Namiņš savus 45 gadus svinēja 

gan audzēkņu, gan esošo un bijušo 
pedagogu lokā. Bijušie un esošie 
Bērnu un jauniešu centra darbi-
nieki ieauda labās domas segā un 
no papīra pagatavoja sargeņģelīti 
šim gadam, bet ilgākai piemiņai 
katrs parakstījās keramikas pul-
ciņa vadītāja Māra Karlsona vei-
dotajā jubilejas dekoratīvajā šķīvī.

Lai Madonas Bērnu un jaunie-
šu centram arī turpmāk priecīgi, 
zinātkāri un prasmes pilnveidot 
griboši bērni un jaunieši! Lai pe-
dagogiem arvien gandarījums, ra-
doši strādājot ar audzēkņiem!

Gunita kļaViņa,
madonas bērnu un jauniešu 

centra direktore,
Dzintra StraDiņa,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 
 

pētniecības gaitā iegūtos rezultā-
tus plašai speciālistu auditorijai. 
Tā ir lielākā šāda profila zinātniskā 
konference, kas notiek reizi trijos 
gados un kurā piedalās pētnieki, 
atpūtas makšķerēšanas pārvaldē 
iesaistīti speciālisti, kā arī dažādu 
makšķernieku apvienību pārstāvji 
no visas pasaules, lai prezentētu 
un apspriestu jaunākās tenden-
ces un svarīgākos jautājumus at-
pūtas makšķerēšanas nozarē. 6. 
konferences vienojošā tēma bija 
mūsdienās ļoti aktuālā koncepcija 
par tādas atpūtas makšķerēšanas 
industrijas, kas būtu spējīga pielā-
goties ekoloģiskām un sociālām iz-

maiņām un traucējumiem, nezau-
dējot struktūru un funkcionalitāti, 
radīšanu un attīstību. Konferencē 
biedrību „Kāla ezera padome”  
pārstāvēja Matīss Žagars – zinātņu 
maģistrs jūras bioloģijā, (Universi-
ty of Southern Denmark, Dānija) 
un Armands Roze (bioloģijas zināt-
ņu maģistrs, zivsaimnieks) ar 15 
minūšu garu mutisku prezentāciju 
konferences sesijas „Zivju atau-
dzēšana, introdukcija un atpūtas 
makšķerēšanas nākotne” ietvaros. 
(Stock, stocking and the future of 
recreational fisheries).

Turpmākajā biedrības darbā 
esam iecerējuši Kāla ezeru padarīt 

interesantu ne tikai makšķernie-
kiem, bet arī ģimenēm ar bērniem 
un citiem atpūtniekiem. Šā gada 
sezonai izveidots piedāvājums tū-
ristiem ar nosaukumu „Kāla ezera 
noslēpums”. Aicinām visus apcie-
mot Kāla ezeru!

Kāla ezera biedrības sekmīga 
darbība noris, pateicoties ciešai 
sadarbībai ar Madonas novada 
domi, Vestienas pagasta pārvaldi 
un Vestienas uzņēmējiem. Paldies 
visiem! 

Vita eizentāLe,
biedrības „kāla ezera padome” 

valdes locekle

Jubilejas

Svētku reizes ir tie brīži, kad kopā sanāk bijušie un esošie namiņa pedagogi. Attēlā pirmajā rindā no labās – pašreizējā di-
rektore Gunita Kļaviņa un kādreizējā vadītāja Lenotina Brenčeva.                                                     Foto no bJc arhīva
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Par ieguldījumu Madonas 
novada ekonomiskās aktivitātes 
veicināšanā pērn Madonas 
novada pašvaldības dome piešķīra 
Atzinības rakstu akciju sabiedrības 
„Lazdonas Piensaimnieks” 
valdes priekšsēdētājai Elvīrai 
Utinānei, ko uzņēmuma vadītājai 
svinīgi pasniedza valsts svētkiem 
veltītajā sarīkojumā. Taču, ko 
ietver šī atzinība, kas slēpjas 
aiz vārdiem – ekonomiskās 
aktivitātes veicināšana un darba 
vietu nodrošināšana, varam 
pārliecināties, apmeklējot pašu 
ražotni.

Akciju sabiedrības „Laz-
donas Piensaimnieks” 
produkcija ir atpa-
zīstama visā Latvijā 
– gan lielu, gan mazu 

veikalu plauktos varam redzēt uz-
ņēmumā ražoto krējumu, sviestu, 
biezpienu, jogurtus, pienu un citus 
produktus gan ierastā veidā, gan 
jaunajā zelta kolekcijā. „Lazdonas 
Piensaimnieka”  iepakojumus lep-
ni  rotā uzraksts – produkts no Vi-
dzemes skaistākās vietas.

Nākamgad akciju sabiedrība 
atzīmēs divdesmito jubileju, kopš 
atjaunošanas. Cik daudzas mazās 
un vidējās piena pārstrādes ražot-
nes Latvijā pa šiem gadiem ir izpu-
tējušas, neizturot ekonomisko krīzi 
un lielo kombinātu konkurences 
uzspiestos spēles noteikumus! To-
mēr „Lazdonas Piensaimnieks” ir 
izturējis, parādījis savu spēku un 
mugurkaulu, un spējis attīstīties. 
Aizvadītajā gadā piena iepirkums 
kāpināts par 28 procentiem. Lai 
noturētu savu vietu tirgū, uzņēmu-
mam jābūt gudrai vadības rīcībai, 
spējīgam vadītājam, taču, vaicāta 
par panākumu atslēgu, Elvīra Uti-
nāne pirmkārt uzsver nevis savu, 
bet visu darbinieku profesionālo ie-
guldījumu, kolektīva nozīmi: „Mūsu 
darbinieki – sākot no piena savācēja 
līdz produkcijas realizētājam – ir ap-
zinīgi, gudri un godprātīgi veic savu 
darbu.” Pašlaik uzņēmumā strādā 
ap 80 darbinieku, galvenokārt no 
Lazdonas un Madonas. Pirms uz-
ņēmuma rekonstrukcijas bijis ap 
simts strādājošo, bet, modernizējot 
ražotni, roku darbs ir samazināts. 
Liela nozīme uzņēmuma attīstībā 
arī tam, ka darbinieki praktiski 
nemainās, katrs labi pārzina savus 
pienākumus. Par lojalitāti savam 
uzņēmuma liecina arī darbinieku 
teiktais – mūsu piens ir visgaršīgā-
kais! Bet ne tikai piens, kas tagad 
tiek fasēts ērtās dažāda tilpuma pu-
delēs gan ģimenēm, gan nelieliem 
piena lietotājiem. Uzņēmumā top 
svaigi un veselīgi dažādi biezpiena 
veidi brokastīm un našķiem. „Laz-
donas Piensaimnieks” ir patentējis 
kausēto sviestu, kas ir specifisks 
un unikāls produkts īpašas garšas 
cienītājiem.  Kausētais sviests ir 
īpašs ar to, ka gala produktā ir ti-
kai piena tauki, palielināts mine-
rālsāļu daudzums un saglabāti visi 
taukos šķīstošie vitamīni – A, D un 
C. Kausēto sviestu var izmantot arī 
ādas kopšanā, jo īpaši aukstā laikā. 
Uzņēmums uzskata, ka ir atraduši 
savu nišu – ražot svaigus un vese-
līgus produktus ikvienam no bērna 
līdz sirmgalvim. 

2012. gadu uzņēmums ir uzsā-
cis ar jauniem plāniem un idejām. 

Šogad „Lazdonas Piensaimnieka” 
produkciju varēs iegādāties arī Ei-
ropas lielvalstīs – Anglijā un Vāci-
jā, jo īpaši vietās, kur mitinās 
lielākas latviešu kopienas. 
Jau izveidots pieprasījums 
pēc ķimeņu siera, vācieši 
interesējas par Lazdonā 
ražoto rjaženku.      

Savu produkciju uzņē 
-mums pārdod gan lielvei-
kalu ķēdēs, gan atsevišķos 
veikalos. Madonas novada 
iedzīvotāji “Lazdonas Piensaim-
nieka” produktus var iegādāties arī 
veikalos Madonā: Saieta laukumā 
4, Saules ielā 30 un tirgotavā Poru-
ka ielā 4, kā arī lielveikalos. “Laz-
donas Piensaimnieka” produkcija 
ir dabīga un svaiga, ar garākiem 
realizācijas termiņiem tiek gata-
vots kausētais sviests, skābpiena 
sieri, to visu raksturo augsta kva-
litāte. „Pircēji arvien vairāk sāk 
domāt un pievērst uzmanību savai 
veselībai, uzturam, ko viņi lieto, 
un “Lazdonas Piensaimnieks” var 
šādus produktus piedāvāt,” uzsver 
uzņēmuma vadītāja. 

Par uzņēmuma stabilitāti lieci-
na arī veiksmīgā sadarbība ar vie-
tējiem zemniekiem. Izmantojot 
izdevību, Elvīra Utināne izsaka 
sirsnīgu pateicību ilggadējiem 
partneriem piena ražotājiem, 

kurus ik dienas uzņēmuma piena 
savākšanas mašīnas apbraukā jau 
četros no rīta. „Paldies zemnie-

kiem, kas jau kopš uzņē-
muma atjaunošanas 

1993. gadā ar mums 
sadarbojas. Esam 
centušies šo sadar-
bību uzturēt labu. 
Prieks, ka zemnie-
ki ir attīstījuši sa-

vas saimniecības un 
ražo kvalitatīvu pienu, 

bet mēs cenšamies pēc la-
bākās sirdsapziņas samaksāt vidējo 
cenu valstī un laicīgi,” uzsver piere-
dzējusī uzņēmēja. 

Nav jau tā, ka veiksme “Laz-
donas Piensaimniekam” no gaisa 
krīt. Pamatā ir prasmīgs darbs, tir-
gus izpēte, uzmanīgi veidota attīstī-
bas stratēģija. Gudri saimniekojot, 
Elvīra Utināne ar lepnumu teic, ka 
uzņēmums nevienam nav parādā. 
Jaunās tehnoloģijas ir ieviestas, 
veiksmīgi rakstot projektus un pie-
saistot Eiropas finansējumu. Tai 
pat laikā uzņēmums neatsaka lū-
gumiem atbalstīt pasākumus. Pie-
mēram, lielu pateicību par “Lazdo-
nas Piensaimnieka” atbalstu šajās 

Produkts, kas nācis no 
Vidzemes skaistākās vietas

Ciemos 

pie novada 

uzņēmējiem

Novada uzņēmēji

dienās nācās uzklausīt no biedrības 
„Mēs saviem bērniem” māmiņas 
Ivetas Ecētājas, jo uzņēmums savu 
produkciju ziedojis bērnu ar īpašam 
vajadzībām nometnes ēdināšanai.       

Par novada uzņēmēju 
veiksmi, šķiet, vislielākais 
prieks ir pašvaldībai. 
Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs 
CeļaPīters uzskata, ja 
labi iet uzņēmējiem, tad labi 
iet arī iedzīvotājiem – tās 
ir darba vietas, nodokļi, 
iztika ģimenēm. tāpēc 
pašvaldības vadītājs aicina 
būt Madonas novada 
uzņēmēju produkcijas 
patriotiem, izvēlēties savā 
novadā ražoto: „„Lazdonas 
Piensaimnieks” ir izveidojis 
plašu produkcijas klāstu, 
kaut arī niša, kurā 
uzņēmums darbojas, nav 
no tām vieglākajām – 
ņemot vērā īso produkcijas 
derīguma termiņu, ir jābūt 
veiksmīgai realizācijas 
sistēmai, ar ko lazdonieši 
veiksmīgi tiek galā. Ir 
jau vieglāk ražot sierus, 
ar kuriem var piekraut 
noliktavas un kurus var 
uzglabāt pusgadu un pat 
vairāk, taču „Lazdonas 
Piensaimnieks” savu vietu 
tirgū ieņēmis tieši ar svaigu 
produktu. Ir zinātniski 
pierādīts, ka cilvēkiem savā 
uzturā jālieto pārtika, kas 
nāk no tā paša apvidus, 
kur tie dzīvo. tāpēc aicinu 
izvēlēties „Lazdonas 
Piensaimnieka” produkciju, 
kas ražota no mūsu novada 
ganāmpulku piena, nevis 
no ievestā Lietuvas vai 
Polijas piena. arī pats 
esmu iecienījis Lazdonas 
produktus, jo īpaši garšo 
uzņēmumā ražotais kefīrs.”    

Dz. StraDiņa
      

Turpinājums no 1. lpp.
Lai arī gotiņas jau iepriekš 

pienu devušas labi – ap 8 tonnām 
gadā – līdz ar jauno kūti saimnieki 
cer piena ražību vēl paaugstināt. 
Projekta ieviešanas gaitā veicies 
ar būvniekiem, būvējuši celtnieki 
no Jelgavas puses, un šoreiz nav 
bijis tā, kā bieži vien mēdz būt, 
kad jāizvēlas lētākais piedāvā-
jums. Kārlis lepojas ar savu inovā-
ciju – ar profesionāļu palīdzību ie-
rīkojis videonovērošanas sistēmu, 
kas ļauj sekot līdzi notiekošajam 
kūtī, pat ja pats atrodas istabā. 
„Ir īstenojies mūsu gadsimta pro-
jekts,” it kā pa jokam, tomēr ar 
neslēptu gandarījumu atzīst Līga.

Līga un Kārlis sastapušies, 
studējot Jelgavā. Savulaik devu-
šies peļņā uz Angliju un Norvē-
ģiju, bet pirms vairākiem gadiem 
atgriezušies Līgas dzimtajās mā-
jās Ošupes pagastā, kur ārzemēs 
gūtā pieredze tagad lieti noder. 
Līgas mammai Martai prieks, ka 
jaunie atgriezušies uz palikšanu, 
un viņa var palīdzēt auklēt maz-
meitiņas Līvu un Tīnu. „Lai labāk 
vergo savā zemē nekā pie sve-
šiem,” uzskata Līgas mamma, kas 
pati savulaik bijusi slaucēja kolho-
zā, bet tagad no viņas audzētajām 
gotiņām meita ar znotu pratuši 
izveidot plašu ganāmpulku. Pienu 
saimniecība nodod vietējam ko-
operatīvam, kas, savukārt, to no-
gādā „Lazdonas Piensaimniekā”.  

Vaicāts par palīgiem saimnie-
cībā, Kārlis atzīst, ka, lai arī lau-
kos ir augsts bezdarba līmenis, 
labu strādnieku sameklēt nav ne-
maz tik vienkārši: „Nereti sociā-
lais pabalsts tikai nedaudz atpa-
liek no algas, tāpēc daudzi izvēlas 
labāk nestrādāt vispār, bet dzīvot 
no pabalstiem.” Par saviem darbi-
niekiem „Eglīšu” saimnieki gan 
nesūdzas un ir apmierināti.  

Lai arī jaunie saimnieki nav 
čīkstētāji un negaida, kad kāds 
cits viņu vietā ko paveiks vai no-
kārtos, tomēr Kārlis atzīst, ka 
valsts ekonomiskā politika nevei-
cina attīstību: „Normālai attīs-
tībai visvairāk traucē neziņa par 
nākotni – likumi pie mums mai-
nās katru gadu, nav skaidras arī 
visas valsts attīstības virziens.”

Lai attīstītu savu saimniecību, 
jaunie zemnieki raksta Eiropas 
projektus. Tā sagādāta gan tehni-
ka, gan arī saimniecības jaunais 
lepnums, bet padomā vēl tālejoši 
plāni. Kārļa un Līgas panākumus 
novērtējusi arī Zemnieku saeima, 
piešķirot balvu nominācijā „Par 
sīkstumu”. Un „Eglīšu” sētā lepni 
plīvojošais Latvijas karogs aplieci-
na, ka vēl vienā sētā ļaudis apme-
tušies uz palikšanu. 

Dz. StraDiņa

„Eglīšu” 
ganāmpulkam – 
Eiropas līmeņa 
novietne

Brūnaļām patīk jaunā glaudīšanas 
iekārta.      

Kā vienu no panākumu atslēgām A/S „Lazdonas Piensaimnieks” vadītāja Elvīra Utināne (pirmā no kreisās) uzsver kolektīva 
profesionalitāti.                                                                                                                           Foto no uzņēmuma arhīva
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piezvanīt Olitai... Bērēs bērni 
jautāja – krustmāt, kurā zār-
kā guļ mamma, un kurā – tētis? 
Laumai tobrīd bija deviņi, Rihar-
dam – vienpadsmit, bet mazajai 
Lindai – vien divi gadiņi. Bija 

jāpārņem vienas ģimenes visa 
dzīve – sākot ar dokumentu un 
formalitāšu kārtošanu, beidzot ar 
pašu būtiskāko – bērniem. Olitas 
un Jāņa pēkšņā aiziešana skāra 
divas dzimtas, kuras saprata, ka 
jārīkojas tā, lai radītu bērniem 
patvērumu, drošas mājas. Kā Oli-
tas, tā Jāņa ģimenēs katrs vēlas 
būt līdzatbildīgs par bērnu turp-
māko likteni. Mazākā māsiņa ta-
gad dzīvo pie Jāņa māsas, vecākie 
izvēlējās palikt pie Solvitas. Bēr-
ni bieži satiekas nedēļas nogalēs, 
radu saietos, un Solvita uzskata, 
ka tik un tā nekas bērniem ne-
spēs aizstāt vecākus, un jebku-
ra cita situācija vienalga nebūtu 
ideāla. Vai nav dzirdēti gadījumi, 
kad pat vienā ģimenē uzauguši 
brāļi un māsas vēlāk vairs nesa-
runājas? Aizbildņu uzdevums ir 
ne tikai aprūpēt, bet arī audzināt 
tā, lai bērni dzīvē atbalsta un aiz-
stāv viens otru.  

Aizvadītā gada laikā mai-
nījusies arī pati Solvita: „Vairs 
necenšos kūsāt par sīkumiem, 
mūsu dzīve ar tiem ir tik pie-
bārstīta, ka pat aizmirstam par 
pamatvērtībām – attieksmi vie-
nam pret otru, neatlicinām lai-
ku saviem tuvajiem, attopamies 
vien, kad ir par vēlu un ar nožēlu 
atskārstam, ka varēja taču būt 
citādāk! Un tas tik ļoti sāp – tu 
neko vairs nevari mainīt, tas ir 
neatgriezeniski pazaudēts! Kad 
devos uz Labklājības ministriju 
izņemt bāreņu apliecības, re-

dzēju, cik daudz tur to bija. Tad 
arī iedomājos, ka dzīve ir tik ne-
droša. Dzīvību un nāvi šķir tikai 
dažas sekundes, bet starp tām – 
mūžība.” Solvita skumji atzīst, 
ka tajā pat laikā, veikusi traģisku 

pagriezienu, dzīve 
kā vieglprātīga 
koķete apmetas 
uz papēža, un viss 
rit tālāk savu gai-
tu. Solvita raugās 
dabā – arī zemes 
nogruvumi palē-

nām aizpildās smiltīm, ūdeni, 
apaug kokiem. Tā mazpamazām 
aizdzīs visdziļākās brūces, kaut 
atbildes uz – kāpēc? – tā arī nav 
un nebūs... 

Veido tagadni un 
raugās nākotnē

„Laiks ir kā upe, un jādodas 
līdzi plūdumam, tu vienkārši ne-
vari palikt uz vietas,” ar šo dzīves 
patiesību Solvita saskārusies pār-
pārēm. „Aizvadī-
tais gads nojau-
cis ierasto laika 
izjūtu. Ipagājuši 
tikai trīspadsmit 
mēneši, bet jūtos 
it kā esmu izdzī-
vojusi vairākus ga-
dus. Sākumā, jo īpaši bērniem, 
bija izteikta nerealitātes sajūta, 
reizēm šķita, ka tas viss nav noti-
cis ar mums! Labākais risinājums 
– rīkoties, darīt, lai nav jādomā 
par to, kas tev sāp. Nedomāt par 
bijušo, bet dzīvot tālāk,” uzskata 
Solvita. Viņi veido savu ģimeni, 
savu jauno dzīvi. Nebija jau tā, ka 
iepriekš būtu maz tikušies, tuvā-
ko māsu bērni bieži vadīja laiku 
kopā, un Solvitas puisēns Mār-
tiņš nereti Rihardu dēvējis par 
brāli. Tagad viņiem jākļūst par īs-
tiem brāļiem. Solvita atceras, ka 
agrāk Mārtiņš ilgojies pēc brāļa 
vai māsas, bet kad nu tas noticis, 
apjucis – taču ne jau tik daudz un 

Ir pagājis gads kopš traģiskā 
rīta, kad mūžībā, tikpat kā 
rokrokā sadevušies, aizgāja 
Olita un Jānis. Viņiem bija 
tikai trīsdesmit trīs gadi. Un 
trīs bērni. Traģēdija pāršalca 
ne tikai mūsu novadu, bet 
satrauca ļaudis visā Latvijā. 
Toreiz uz pašvaldību zvanīja 
daudzi žurnālisti, vaicāja, kas 
būs ar bērniem, kur viņi paliks... 
Jā, kopš tā melnā vecā gada 
pēdējā rīta ir pagājis pirmais 
laika cēliens. Tāpēc uz sarunu 
uzdrošinājos uzaicināt Olitas un 
Jāņa ģimenes tuvāko cilvēku. 
Par dzīvi PĒC. Par dzīvi kopā 
ar Olitas un Jāņa vecākajiem 
bērniem. Viņa – tepat mūsu 
novada Izglītības nodaļas 
vadītāja Solvita Seržāne.
 

Mums iet labi

Solvita nav radusi pie publi-
citātes, kā pati saka, viņa negrib 
izrādīties avīžu slejās, tomēr man 
izdevās viņu pierunāt. Atrast lai-
ku sarunai arī nav nemaz tik vien-
kārši – pirmoreiz nākas atlikt, jo 
kāda skolotāja atnākusi atrisināt 
slodzes jautājumus, pēc tam vie-
nai mammai savas nebūšanas ar 
skolas lietām, līdz nolemjam tik-
ties agri no paša rīta. Solvitai sa-
runas galvenais iemesls ir iespēja 
publiski pateikties visiem labas 
gribas cilvēkiem, kas snieguši 
savu atbalstu 
gan tajās visgrū-
tākajās dienās, 
gan arī pēc tam, 
savukārt es vē-
los jums pastās-
tīt par sievieti, 
spēcīgu personī-
bu, kas ar savu personisko pie-
redzi var sniegt lielisku piemē-
ru daudzām ģimenēm, kurās kā 
zaļojošā ozolā pēkšņi ir iespēris 
zibens. Solvitas stāsts var kalpot 
kā iedvesmas vai pat palīdzīgs 
gaismas stars tām mammām, 
vecmammām un krustmātēm, 
kuras pašaizliedzīgi pilda pienā-
kumus, kas viņām uzlikti dzīves 
tumšākajos brīžos. Un varbūt 
Solvitas stāsts ir kā simbols tām 
sievietēm, kas būtu pelnījušas, 
lai tām pasniegtu Latvijas lep-
numa apbalvojumu. Tik stipras 
viņas ir!

Tomēr līdz ar pirmajiem vār-
diem – mums iet labi, dzīvojam 
tālāk – Solvitas acīs sariešas asa-
ras. Un tā tas sarunas laikā no-
tiek ik pa brīdim... 

Stāvēju kā zemes  
nogruvuma malā

„Tajā rītā zvanīja Jāņa māsa 
Mārīte... Pēc tā zvana vairs ne-
kas nebija tā, kā līdz šim. Acu-
mirklī visa pasaule sagriezās, 
un atrados kā milzu zemes no-
gruvuma pašā malā. Šausmas, 
izmisums un nespēja pieņemt 
notikušo,” atceras Solvita. Sol-
vita, vecākā no Seržānu četrām 
māsiņām, allaž jutusies atbildīga 
par jaunākajām, bet ar Olitu bija 
izveidojušās visciešākās attiecī-
bas. Arī ierauta bēru organizē-
šanā, bezpalīdzīgākajos brīžos 
iedomājusies – paga, vajag taču 

No sirds – uz sirdi

Kļūt par mammu trīs bērniem 
vienas dienas laikā

Intervija
kās, visgrūtāk tikt 
galā emocionāli, se-

višķi bērniem. Mazajai 
Lindai šajā ziņā ir vieg-

lāk, bet Lauma un Rihards 
ir sarežģītajā vecumā starp bērna 
un pusaudža gadiem. Bērni ir 
stipri, daudz ko saprot, bet daudz 
ko – arī nē, tāpēc jādara viss ie-
spējamais, lai viņi justos emocio-
nāli pasargāti.” Solvita savus bēr-
nus salīdzina ar putnēniem, kas 
izgrūsti no ligzdas, vēl neprotot 
lidot. Viņas uzdevums ir tos iemā-
cīt lidot, atbalstīt viņu centienus. 
Ar aizkustinājumu viņa vēro, kā 
bērni atklāj pasauli, pie kādiem 
jauniem secinājumiem nonāk.    

     

Pašai sava sapņu  
komanda

„Man ir brīnišķīgi bērni, un 
es viņiem saku – jūs esat mana 
sapņu komanda!” Solvita prie-
cājas. Viņa uzskata, ka bērni ir 
ģimeņu ieguvums: „Kad esam 
jau neliels bariņš, ikdienu nā-
kas plānot, jādomā, jārēķina uz 
priekšu. Mācās ne tikai bērni, arī 
pati esmu ieguvusi daudz jauna. 
Dzīvē jau tāpēc, ka tevi ir pie-
meklējusi nelaime, atlaides ne-
tiks dotas, tāpēc jāpaļaujas tikai 
uz saviem spēkiem un varēšanu.” 

Jautāju, vai Solvita savu dzī-
vi, kāda tā ir iegrozījusies, ne-
uzskata par upuri. „Protams, 
mums vienmēr liekas, ka mēs 
nekad nepatrāpīsimies likteņa 
melnajā svītrā; bet vai man tas 
ir upuris? Nē. Tas man nav kā 
upuris, bet gan mans mīlestības 
darbs. Ja tas ir tikai kā upuris, 
tad to nevar pacelt. Man tā ir 
beznosacījuma mīlestība pret sa-
viem bērniem.”

Solvita ir no sirds pateicīga 
visiem, kas atbalstījuši ar labu 
vārdu, padomu, materiāli. Jopro-
jām satiekoties, Olitas vai Jāņa 
draugi, darbabiedri jautā, kā 
klājas, parunājas ar bērniem. Arī 
atceres dienās kapos gulst daudz 
ziedu un svecīšu. Viņi ir saņē-
muši daudz labvēlības. Tomēr 
Solvita uzskata, ka cilvēku palī-
dzība nevar būt kā mūžīga ādere. 
Ir jātiek pašiem galā: „Palīdzība 
ir dāvana, ko nevar ekspluatēt, 

ja pats vari tikt 
galā. Bezgalīga 
var būt tikai Die-
va žēlastība.”   

Esmu patei-
cīga Solvitai, ka 
viņa ļāva kaut 
mazliet ielūko-

ties lielās sāpēs un, galvenais, 
pastāstīja par to, kā tās pārvarēt 
cerībā, ka ir kāds, kam šis stāsts 
parādīs, ka pasaulē neesi viens 
ar savu sāpi. Klausoties Solvitā, 
aizdomājos, ka manā priekšā at-
rodas patiesi pazemīgs, pateicīgs 
un pieticīgs cilvēks. Sieviete, kas 
nav padevusies likteņa triecienu 
priekšā, bet pacietīgi īstenojusi 
Dieva nolikto ceļu. Viņa zina, ko 
nozīmē, kad dvēseles sāpe atspo-
guļojas fiziskās sāpēs, un to ne-
novēl nevienam. „Es mīlu tagad-
ni tādu, kāda tā man ir un lūdzu 
Dievam spēku, lai es varētu izau-
dzināt savus trīs bērnus.”     

 Dz. StraDiņa       
                        

Visi kopā vienā no prieka brīžiem. Bērnu vidū – Solvita.                                                              Foto no personīgā arhīva

uzreiz tik lieli! 
Pašlaik jau izveidojušies savi 

rīta rituāli – ģērbšanās, brokas-
tis, došanās uz skolu. Vakaros – 
kopīga iepirkšanās un vakariņu 
gatavošana, Lauma kā meitene 
Solvitai ir labs palīgs. „Olita bija 
ļoti mātišķa, vienmēr apbrīno-
ju, kā viņa rūpējās par bērniem, 
gatavoja, pucēja. Olitas bērni ir 
auguši lielā mīlestībā. Toreiz do-
māju, kā viņai tas viss izdodas? 
Tagad sevī esmu atklājusi, ka šīs 
ikdienas lietas sagādā lielu prie-
ku. Allaž gudrojam, kā pavadīsim 
brīvdienas, ko garšīgu pagatavo-
sim. Vasarā devāmies savā pirma-
jā garākā ceļojumā – ar prāmi uz 
Stokholmu,” stāsta jaunā daudz-
bērnu māmiņa. Solvita uzskata, 
ka ir prasīga mamma: „Ja ko 
dara, lai izdara no sirds! Pagā-
jušajā mācību gadā mūsu galve-
nais uzdevums bija pabeigt kla-
si, taču šogad jau būtiskas ir arī 
atzīmes. Bērni apmeklē mūzikas 
un mākslas skolas. Šī papildus iz-
glītošanās attīsta ne tikai spējas, 

bet iemāca arī būt disciplinētiem, 
atbildīgiem pret savu laiku.” Pēc 
izglītības Solvita ir pedagogs, un 
viņa smaidot nosaka, ka nākas 
vien piekrist teicienam, ka vis-
grūtāk audzināt savus bērnus.  

Bez garīgā spēka  
neiztikt

Solvita atzīst, ka šo pārbaudī-
jumu nespētu pārvarēt, ja nebūtu 
garīgā spēka: „Nekas jau ar nāvi 
nebeidzas. Svarīgi ir rast iekšējo 
mieru. Daudz laika jāveltī saru-
nām ar bērniem, tas ir dziedinoši. 
Praktiskās lietas nav tās grūtā-

Man ir brīnišķīgi bērni, un es 
viņiem saku – jūs esat mana 
sapņu komanda!

Vairs necenšos kūsāt par 
sīkumiem, mūsu dzīve ar 
tiem ir tik piebārstīta, ka pat 
aizmirstam par pamatvērtībām
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Ērglis Filmē Gliemežu Ģi-
meni un Krabis Ķēries 

Ķemmēt Lācim Ļipu. 
Vai pamanījāt? Šie 
nav tikai neparasti 
vārdu virknējumi, 
bet gan, ja ieska-
tās vērīgāk, katrs 

vārds sākas ar no-
teiktu alfabēta burtu.  

Izstādes atklāšanas reizē 
māksliniece uzsvēra, ka šī ir iz-
stāde par prieku. Tās mērķis ir 
parādīt, ka mācīšanās var sagādāt 
prieku. Izstāde apliecina, ka mā-
cīšanās ir viena interesanta lieta, 
un pat katrs pats var radīt savu 
vārdu virknējumus, līdz kā pa jo-
kam alfabēts būs galvā.

Izstāde īpaši piemērota jaunā-

ko klašu bērniem, kā arī mazu-
ļiem, kas tikai pošas skolas gaitām. 
Māmiņas un skolotājas, atvediet 
bērnus uz šo izstādi! 

Kā nākamo īstenoto ieceri Ind-
ra Sproģe mazajiem madoniešiem 
solījās atvest aizraujošu veidu, kā 
pa jokam apgūt visu reizrēķinu.  

  
Dz. StraDiņa

 T as, ka alfabētu var 
iemācīties ne tikai 
skolā, bet apgūt 
tāpat vien – joka 
pēc – izklausās ne 

īpaši ticami. Tomēr par to var 
pārliecināties katrs pats, ja 
vien ierodas Madonas muzeja 
izstāžu zālēs, kur caur spēli, 
rotaļu un košām ilustrācijām 
var iemācīties visus alfabēta 
burtus.  

Šādu atraktīvu izstādi bēr-
niem, viņu vecākiem un skolotā-
jiem uz Madonu atvedusi māksli-
niece Indra Sproģe. Ideja par to, 
ka lielas lietas ir apgūstamas ne 
tikai ierastā veidā, māksliniecei 
radusies, audzinot pašas bērnus. 
Domājot par to, kā labāk iemā-
cīties valodas pamatu – alfabētu, 
Indra Sproģe ir radījusi košus zī-
mējumus, jautrus teikumus, ku-
ros katrs vārds sākas ar noteiktā 
secībā izkārtotu alfabēta burtu. 
Savukārt tie, kuriem mājās jau 
iegādātas Indras Sproģes grāma-
tiņas „Miljons” vai „Joka 
pēc alfabēts” izstādē 
būs unikāla iespēja 
aplūkot grāmatu 
oriģinālilustrāci-
jas, kurās attēlots, 
kā, piemēram, 
Apaļš Ābols Bum-
bierim Cep Čības, 
Bet Divmetrīgā Eglē 

Madonas muzejā var apgūt 
alfabētu joka pēc

Izstādes atklāšanas reizē māksliniece kopā ar mazajiem apmeklētājiem spēlē burtiņu spēli.                Foto no muzeja arhīva

 Madonas muzejs informē:      

Madonas 
novadpētniecības 

un mākslas muzejā 
skatāmas izstādes

Mansardā līdz 3. aprī-
lim izstāde „VISI KOKI 
LIETI DER” (kokamat-
niecība novadā) Koks – 
mūsu zaļais zelts. Senos lai-
kos koks bija viens no gal-
venajiem izejmateriāliem 
celtniecībā un amatniecībā. 
Amatnieki, zeļļi un mācekļi, 
viņu meistarstiķi un tra-
dīcijas – viss no Madonas 
muzeja krājumiem. Puzles 
likšana: “Minam senos dar-
ba rīkus”.

Lielajās zālēs līdz 11. 
martam RĪGAS DIZAI-
NA UN MĀKSLAS VI-
DUSSKOLA. TELPA. Šī 
ir skolas 2011. gada kvali-
fikācijas darbu izstāde par 
projektiem dažādām telpām 
skolā – darbnīcām, mācību 
kabinetiem, ēstuvei, dežu-
ranta vietai un studentu 
viesnīcai. Kādas tās vēlas 
lietot paši jaunieši – sapro-
tamas, ērtas, neuzbāzīgas.

 


