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Smeceres silā slēpoja 1. maijā!

Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas,
Kalsnavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas
pagastu un Madonas
pilsētas ziņas

Aicinām
mācīties
Madonas
novadā
Skolā rit
mācību gada
pēdējais
mēnesis.
Priekšā visa
vasara. Bet
neskatoties uz
to, daudzi no
topošajiem un esošajiem skolēniem
un viņu vecākiem jau ir izvēlējušies
vai domā, kur mācīties jaunajā
mācību gadā.

1.maija slēpojums pulcēja visdažādāko publiku – trasē devās gan profesionāļi ar valsts olimpiešiem
priekšgalā, gan tie, kam slēpošana sagādā iespēju baudīt aktīvās atpūtas prieku un priekšrocības.

K

ad masu medijus un
sociālos tīklus aplidoja ziņa par gaidāmo
1. maija slēpojumu
Smeceres silā, daudzi
to uztvēra kā aprīļa joku. Savukārt
sacensību iniciators, Smeceres sila
sporta bāzes pārvaldnieks Gunārs
Ikaunieks nešaubījās ne mirkli
– sacensības būs! Jau laicīgi tika
uzkrāti sniega krājumi, sniega
traktors jeb retraks Arta Dāvja
prasmīgajās rokās strādāja ar
pilnu jaudu, un slēpotājiem sacensību dienā bija nodrošināta ap 30
cm bieza sniega kārta. Apliecinot
saukli – Madona – ziemas galvaspilsēta! – pusotra simta dalībnieku
devās Smeceres sila trasēs, lai godam pateiktas ardievas 20012./13.

gada slēpošanas sezonai.
Sacensības bija kupli apmeklētas ne tikai no slēpotāju
puses, bet tās pulcēja arī daudz
līdzjutēju. Diena bija brīnišķīga,
un jo īpaši ģimenes ar bērniem
baudīja lielisku atpūtu veselīgā
vidē. „Šīs ir emocionālas sacensības,” saviļņojumu neslēpa viens
no sacensību organizatoriem,
Madonas bērnu un jauniešu
sporta skolas direktors Voldemārs Šmugais. Viņš uzsvēra, ka
gaisotne, kāda parasti ir sezonas
atklāšanā, valdīja arī šoreiz –
sportisti iesildījās startam, līdzjutēji pulcējās trases malās, bet
organizatori satraukti raudzījās,
lai viss noritētu, kā iecerēts.
Sacensībās uz starta devās

visu paaudžu slēpotāji. Kā ierasts,
visatbildīgāk startam gatavojās
paši mazākie. Iespēju startēt izmantoja arī Latvijas olimpieši, un
lai arī viens no prominentākajiem
dalībniekiem Ilmārs Bricis atzina, ka slēpot bijis fiziski grūti,
viņš ieguva godpilno pirmo vietu.
I. Bricis uzsvēra, ka slēpot maijā
Latvijā ir nebijis notikums.
To, ka šis bija vēsturisks slēpojums, atzina ne tikai organizatori, bet arī līdzjutēji. Daudzi
atbraucēji neslēpa sajūsmu par
brīnišķīgo atmosfēru un lielisko
sacensību organizāciju.
Kā saldais ēdiens nobeigumā
sekoja masku brauciens, kurā
piedalījās vairāk nekā četrdesmit
masku.

Agra Veckalniņa
foto

Balvu fonds tika sarūpēts visai iespaidīgs – pusotra tūkstoša
latu vērtībā! Paldies visiem organizatoriem – Gunāram Ikauniekam, Madonas bērnu un jauniešu
sporta skolas kolektīvam, Andrim
Gailītim, kā arī balvu fonda
sponsoriem: Fisher, Suunto, Vola,
Toko, Kjus, Relax, Leki, One Way,
Swix, Compresport, Sigma, Siguldas dizains, Spyder, Multipower,
profesoram Jurim Grantam,
Veikalam Unisports, žurnālam
36,6° C, LOK un Piebalgas alus
darītavai, kas dāvāja kvasu finišējošajiem dalībniekiem.
Dzintra Stradiņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību
speciāliste

Atkal klāt spodrības mēnesis!

Ņ

emot vērā laika apstākļus,
vēlāk kā citus gadus, no
24. aprīļa līdz 31. maijam
Madonas novada pašvaldībā norisinās Spodrības mēnesis, kurā iedzīvotāji tiek aicināti sakopt savu
māju apkārtni, dārzus, īpašumus,
pagastus un pilsētu.
Madonas novada pašvaldībā
talkas tradīcija ir izveidota jau
kopš 2001. gada pavasara, šajā
laikā notiek regulāra pilsētas
sakopšana, kura balstīta uz brīvprātīgu iesaistīšanos un vēlmi

dzīvot sakoptā vidē. Spodrības
mēneša būtība ir ne tikai simboliska pamošanās pēc garās un
pelēkās ziemas, tas ir kopīgi organizēts darbs visas pilsētvides
sakoptībai.
Spodrības mēnesī pašvaldība
aicina visus, kas sakopj savu teritoriju, doties uz Madonas novada
pašvaldības Īpašumu uzturēšanas
dienestu saņemt lielos atkritumu
maisus tā saucamajai zaļajai masai jeb zaļajiem atkritumiem, ko
pašvaldība Spodrības mēneša lai-

kā izved bez maksas. Jāņem vērā,
ka šos maisus nedrīkst izmantot
sadzīves atkritumiem, būvgružiem vai citiem lielgabarīta atkritumiem! Tāpēc gadījumā, ja
izsniegtie maisi netiks izmantoti
atbilstoši to lietošanas noteikumiem, pašvaldība turpmāk ar šo
iedzīvotāju var vairs nesadarbosies.
Lielos maisus var saņemt, ierodoties Madonas īpašumu uzturēšanas dienestā, Gaujas ielā 37,
vai piesakoties pa tālr. 29287466,

maisi tiks piegādāti uz pieteikto
adresi dienas laikā vai nākamajā
dienā. Uz šo tālruni ieteicams arī
zvanīt, kad maisi ir piepildīti un
jāsavāc, šos lielos maisus arī var
izvietot ielas malā un Madonas
īpašumu uzturēšanas dienests
tos savāks.
Arī novada pagastu pārvaldes aktīvi darbosies un plāno
kopt apkārtni, iesaistot pagasta
iedzīvotājus, kuri ir ļoti aktīvi
sakopšanas darbos un iesaka, kur
organizēt uzkopšanas darbus.

Madonas novadā ir visaptverošs
izglītības iestāžu tīkls un izglītības
joma ir arī viena no pašvaldības
prioritātēm. Katru gadu tiek veikti
infrastruktūras sakārtošanas darbi, uzlabota un modernizēta materiāli tehniskā bāze un pārdomāta
darba organizācijas sistēma skolās.
Skolās strādā profesionāli pedagogi, tiek veidoti izdomas bagāti pasākumi un ir nodrošinātas interešu
izglītības iespējas.
Novada pašvaldība cenšas radīt visus apstākļus, lai būtu pieejama kvalitatīva izglītība ikvienam.
Pēdējos gados daudzas no novada
vispārizglītojošajām skolām līdztekus vispārējās pamatizglītības
un vidējās izglītības programmai
ir radījušas iespējas un apstākļus
skolēniem ar speciālām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim
atbilstošu izglītību arī savās skolās, īstenojot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem
ar mācīšanās traucējumiem vai
programmu ar garīgās attīstības
traucējumiem, vai programmu ar
smagiem garīgās attīstības traucējumiem, vai vairākiem smagiem
attīstības traucējumiem. Tāpat arī,
īstenojot vispārējās vidējās izglītības programmu, skolas piedāvā citas vidējās izglītības programmas
– profesionāli orientēta virziena
programmu (Madonas pilsētas 1.
vidusskola), matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena, vai
humanitārā un sociālā virziena
programmu (Madonas Valsts ģimnāzija).
Madona novada vispārizglītojošajās skolās visiem 3.–12. klašu
skolēniem ir nodrošinātas kompleksās pusdienas (1. un 2. klasei
tās atmaksā valsts). Saņemtās
labās atsauksmes liecina, ka pusdienas skolās ir gan garšīgas, gan
veselīgas.
Novada pašvaldība nodrošina
arī skolēnu nokļūšanu izglītības
iestādē ar skolēnu autobusu vai
sabiedrisko transportu. Ceļa
izdevumus apmaksā arī tiem skolēniem, kas mācās Madonas novada pašvaldības vispārizglītojošajās skolās, bet ir deklarēti citās
administratīvajās teritorijās.
Šobrīd visās Madonas novada
izglītības iestādēs tiek rīkotas Atvērto durvju dienas, tiek uzņemti
izglītojamie.
Madonas
novada
pašvaldība ir priecīga par ikvienu
bērnu un jaunieti, kurš mācās vai
mācīsies pie mums!
Solvita Seržāne,
Madonas novada pašvaldības
Izglītības nodaļas vadītāja

2

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada maijs

Madonas novada
pašvaldības domes
16. aprīļa
ārkārtas sēdes lēmumu
pārskats

Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības
domes 19. marta ārkārtas
sēdes lēmumu pārskats
Dzelzavas pagastā

Ošupes pagastā
Piešķir finansējumu 1000 latu apmērā
nodibinājumam „Lubāna mitrāja kompleksa
fonds” zivju resursu aizsardzībai Lubāna ezerā 2013. gadā
no Ošupes pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem – zvejas
tīklu limitu nomas maksām. Uzdod Juridiskajai nodaļai
sagatavot līgumu par finanšu piešķiršanu un izlietojumu
nodibinājumam „Lubāna mitrāja kompleksa fonds”.

Projekti

Palielina SIA „Dzelzava” pamatkapitālu.
Piešķir finansējumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Dzelzava” 3630 latu apmērā Aizpurves
un Dzelzavas ciemu tehniski ekonomiskā pamatojuma
izstrādei. Uzdod Dzelzavas pagasta pārvaldei no speciālā
budžeta līdzekļiem ieskaitīt Madonas novada pašvaldības
kontā 2830 latus SIA „Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanai. Piešķir SIA “Dzelzava” pamatkapitāla palielināšanai 800 latus no novada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.

Lazdonas pagastā

Apstiprina projekta „Jauniešu karjeras izvēles un
amata prasmju apguve” nolikumu.
Piešķir finansējumu 2100 latu apmērā projekta „Jauniešu karjeras izvēles un amata prasmju apguve” realizācijai. 1993,75 lati paredzēti projektā apmācāmo jauniešu
finansiālajam atbalstam, 106,25 lati – projekta organizatoriskajām aktivitātēm. Finansējumu piešķir no Madonas
novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem.
Apstiprina projekta „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/
VRAA/058 kopējās izmaksas 4 482 163,25 latu apmērā,
paredzot segt projektam nepieciešamo papildus finansējumu 297 430,25 latu apmērā no pašvaldības ilgtermiņa
aizņēmuma Valsts kasē. Slēgt līgumus par Madonas pilsētas Saules ielas (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai)
būvdarbu veikšanu un darbu būvuzraudzības pakalpojumiem. Uzdod Attīstības nodaļai sagatavot nepieciešamos grozījumus projekta “Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” vienošanās Nr. 3DP/3.6.1.1.0/10/IPIA/
VRAA/058 dokumentos.
Piešķir līdzfinansējumu no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem 5000 latu apmērā projekta
Nr. ELRII -233 ”Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa
un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” (Fostering of Socio-economic Development and Encouraging
Business in Border Areas, FOSTER SME) realizēšanai.

Kultūra
Piešķir finansējumu 6405 latus Madonas novada pašvaldības iestāžu mūzikas instrumentu (klavieru) skaņošanai no nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. Uzdod pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt klavieru skaņošanas
pakalpojuma iepirkumu trīs gadu periodam.

Vestienas pagastā
Atbalsta mikroautobusa (8+1vietīga) iegādi Vestienas
pagasta pārvaldei. Uzdod pašvaldības Iepirkumu komisijai veikt mikroautobusa iepirkumu.

Piešķir Lazdonas pagasta pārvaldei papildus finansējumu 110 latu apmērā Lazdonas pagasta bibliotēkas
vadītājas dalībai Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Grundtvig mācību partnerības projekta „Grandtreasures” piektajā partneru sanāksmē Pērnavā, no 2013.
gada 22. līdz 26. martam, no Lazdonas pagasta pārvaldes
budžeta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu.

Kalsnavas pagastā
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2013. gada februārī
130,85 latu apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes
budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.
Sedz apkures maksu SIA „Madonas Siltums”, AS
„Madonas ūdens”, SIA „Madonas namsaimnieks”.
Piešķir SIA „Madonas Siltums” finansējumu 6331,43
latu apmērā no Madonas pilsētas nesadalītajiem finanšu
līdzekļiem labiekārtoto dzīvokļu izmaksu segšanai par apkuri periodā, kad dzīvoklis nebija izīrēts, mirušo īrnieku
parādus un parādus, par kuriem izpildu raksts atgriezts,
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 565. panta pirmās
daļas 2. punktu.
Piešķir AS „Madonas ūdens” finansējumu 4192,84
latu apmērā no Madonas pilsētas nesadalītajiem finanšu
līdzekļiem izmaksu par ūdens un kanalizācijas izdevumiem, kad dzīvoklis nebija izīrēts, mirušo īrnieku parādus un parādus, par kuriem izpildu raksts atgriezts,
pamatojoties uz Civilprocesa likuma 565. panta pirmās
daļas 2. punktu.
Piešķir SIA „Madonas namsaimnieks” finansējumu
2556,91 latu apmērā no Madonas pilsētas nesadalītajiem
finanšu līdzekļiem izmaksu ikmēneša dzīvojamās mājas
uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumiem, kad dzīvoklis nebija izīrēts, mirušo īrnieku parādus un parādus,
par kuriem izpildu raksts atgriezts, pamatojoties uz Civilprocesa likuma 565. panta pirmās daļas 2. punktu.

Slēdz pilnvarojuma līgumu
ar SIA “ Madonas Siltums”
No 2013. gada 1. aprīļa slēdz pilnvarojuma līgumu
ar SIA “Madonas Siltums” par Madonas pilsētā pašvaldībai piederošo neprivatizēto dzīvokļu pārvaldīšanu
mājās, kuras dzīvokļu īpašnieki pārņēmuši savā pārvaldīšanā un noslēguši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
līgumu, ar SIA „Madonas Siltums”, kas veic dzīvojamās
mājas īpašnieku uzdotās pārvaldīšanas darbības. Uzdod

Juridiskajai nodaļai organizēt pilnvarojuma līguma
slēgšanu.

Būvēs dzelzceļa pārkraušanas termināli
Paredz uz zemes gabala Rūpniecības ielā 53a, Madonā,
7,3639 ha platībā izbūvēt dzelzceļa pārkraušanas termināli – biznesa parka industriālās zonas attīstībai, kas
nepieciešams pašvaldības funkcijas pildīšanai, saskaņā
ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 10.
punktu.

Sports
Piešķir BMX klubam „Madona” 150 latus sportista
Edvarda Baltra finansiālam atbalstam dalībai treniņnometnē un Eiropas čempionātā BMX Francijā no 25. martam līdz 7. aprīlim no Madonas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas izdevumu tāmes līdzekļiem – atbalsts augsta ranga
sportistiem. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar
biedrību „BMX klubs Madona” par finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.

Kultūra
Piešķir naudas līdzekļus 2900 latus Haralda Medņa
piemiņas vietas un Vispārējo Latviešu Dziesmu svētku
informācijas centra koncepcijas izstrādes otrajai kārtai no
novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Ceļi un ielas
Piešķir papildus finansējumu autoceļu un ielu ārkārtas uzturēšanas neatliekamajiem darbiem 2013. gadā:
Nr.p.k. Nosaukums

Summa (Ls)

1

Madonas pilsēta

37740

2

Aronas pagasta pārvalde

4898

3

Barkavas pagasta pārvalde

4858

4

Bērzaunes pagasta pārvalde

4700

5

Dzelzavas pagasta pārvalde

3733

6

Kalsnavas pagasta pārvalde

6172

7

Lazdonas pagasta pārvalde

1560

8

Liezēres pagasta pārvalde

4819

9

Ļaudonas pagasta pārvalde

4661

10

Mārcienas pagasta pārvalde

3565

11

Mētrienas pagasta pārvalde

4720

12

Ošupes pagasta pārvalde

4187

13

Praulienas pagasta pārvalde

4858

14

Sarkaņu pagasta pārvalde

5164

15

Vestienas pagasta pārvalde

3110

KOPĀ

98745

Par apbalvojuma piešķiršanu
Piešķirt Madonas novada pašvaldības Goda diplomu
un goda zīmi aktrisei Olgai Dreģei – par spilgtu un neaizmirstamu ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslā,
par Madonas novada un dzimtā Sarkaņu pagasta mīlestību un radošu tā daudzināšanu.

Madonas novada pašvaldības domes
2013. gada 25. aprīļa sēdes lēmumu pārskats
Bērzaunes pagastā
Veic grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes budžetā.
Nolemj rīkot nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoli
Gaiziņa ielā 7A, Bērzaunē (5. lpp.).

Kalsnavas pagastā
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2013. gada

martā Ls 171,02 apmērā segt no Kalsnavas pagasta
pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada
sākumu.

Ļaudonas pagastā
Piešķir papildus finansējumu Ls 2938,26 apmērā
Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas internātu telpu
remontam saskaņā ar izpildītāja sagatavoto tāmi no Ļaudonas pagasta pārvaldei pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai piešķirtajiem budžeta līdzekļiem.

Sarkaņu pagastā
Atceļ sociālā dzīvokļa statusu – pašvaldības dzīvojamā
fonda dzīvoklim Nr. 2, daudzdzīvokļu mājā J. Ramaņa ielā
7, Biksērē, Sarkaņu pagastā no 2013. gada 1. maija. Esošos
sociālā dzīvokļa īres līgumus pagarināt uz 6 mēnešiem.
Atceļ sociālā dzīvokļa statusu – pašvaldības dzīvojamā fonda dzīvoklim Nr. 15, daudzdzīvokļu mājā
J. Ramaņa ielā 7, Biksērē, Sarkaņu pagastā no 2013.
gada 1. maija. Esošos sociālā dzīvokļa īres līgumus pa-

Domes ziņas
garināt uz 6 mēnešiem.
Atceļ sociālās dzīvojamās mājas statusu – pašvaldības
dzīvojamā fonda ēkai „Airītes”, Sarkaņu pagastā no 2013.
gada 1. maija. Esošos sociālā dzīvokļa īres līgumus pagarināt uz 6 mēnešiem.

Mārcienas pagastā

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada maijs

4. Saskaņā ar minētajām izmaiņām izdarīt grozījumus
saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.) pielikumos un
pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

Izglītība

Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.
Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.
gada speciālajā budžetā.

Pašvaldības maksas pakalpojumi
Papildina 29.10.2009. sēdes (protokols Nr. 13; 13. p.)
lēmumu „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izvietotajās iestādēs Madonas pilsētā” ar 20. punktu:
Apstiprina Madonas kartinga trases izmantošanas
cenrādi:

Sadala 2013. gadam Madonas novada pašvaldības
vispārējās pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu mācību literatūras iegādei paredzēto valsts budžeta
līdzekļus Ls 16233,00.
Pielikums Madonas novada pašvaldības domes
25.04.2013. lēmumam Nr. 238
Valsts budžeta līdzekļu sadale mācību literatūras
iegādei 2013. gadam (protokols Nr. 8, 19. p.)
Nr.

Izglītības iestāde

Izglītojamo
skaits
03.09.2012.

Dotācija
(latos)

Madonas pilsēta
1.

Madonas Valsts ģimnāzija

286

1792

Madonas pilsētas 1. vidusskola

709

4442

Nr.p.k.

Disciplīna

Maksa par pakalpojumu
(bez PVN)

2.

1.

Kartings treniņbrauciens

10 LVL/treniņš diennakts
laikā no 10.00 – 22.00

3.

Madonas pilsētas 2.vidusskola

316

1980

4.

Madonas vakara un neklātienes vidussk.

113

708

2.

Supermoto /šosejas treniņbrauciens
(izmantojot tikai asfalta segumu)

10 LVL/treniņš diennakts
laikā no 10.00 – 22.00

5.

155

971

96

601

97

608

82

514

99

620

151

946

49

307

80

501

60

376

44

276

53

332

93

582

45

282

Vestienas pamatskola

63

395

Kopā

2591

16233

3.
4.

Kartings/supermoto/šoseja
Sacensības
Trases teritorijas īre

400 LVL par vienu sacensību
dienu
70 LVL par vienu stundu

No maksas atbrīvoti Madonas novada iedzīvotāji.

Ošupes pagastā
Veic grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2013. gada
budžetā.

Dzelzavas pagastā
Veic Dzelzavas pagasta pārvaldes 2013. gada budžeta
grozījumus.

Ļaudonas pagasta pārvalde
Aronas pagasta pārvalde
6.

1. Pieņemt Madonas novada pašvaldības saistošos noteikumus „Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas, uzskaites, turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā”
un saistošos noteikumus „Pašvaldības nodeva par suņu
un kaķu turēšanu Madonas novadā”.
2. Administratīvajai nodaļai saistošos noteikumus triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības lietu ministrijai.
3. Pēc tam, kad saņemts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas atzinums un tajā nav izteikti iebildumi par pieņemto saistošo noteikumu tiesiskumu
vai pašvaldībai likumā noteiktajā termiņā atzinums nav
nosūtīts, saistošos noteikumus publicēt informatīvajā izdevumā “Madonas Novada Vēstnesis”.
4. Noteikt, ka saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas.
5. Kontroli par šī lēmuma izpildi veikt pašvaldības izpilddirektoram.

Madonas novada budžets
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 8 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem”.
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada
pašvaldības 2013. gada budžetu”
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes
sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam ieņēmumos Ls 12945412,00 apmērā”.
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes
sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.gadam izdevumos Ls 14914116,00 apmērā”.
3. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada
budžetu” (apstiprināti 2013. gada 22. janvāra domes
sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.) 3. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo
budžetu 2013. gadam ieņēmumos Ls 512811.00 apmērā,
izdevumos Ls 525514,00 apmērā”.

Kusas pamatskola
Barkavas pagasta pārvalde

7.

Barkavas pamatskola
Bērzaunes pagasta pārvalde

8.

Bērzaunes pamatskola
Dzelzavas pagasta pārvalde

9.

Dzelzavas pamatskola
Kalsnavas pagasta pārvalde

10.

Kalsnavas pamatskola
Lazdonas pagasta pārvalde

11.

Lazdonas pamatskola
Liezēres pagasta pārvalde

12.

Liezēres pamatskola
Mārcienas pagasta pārvalde

13.

Pieņem saistošos noteikumus:

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Mārcienas pamatskola
Mētrienas pagasta pārvalde

14.

Mētrienas pamatskola
Ošupes pagasta pārvalde

15.

Degumnieku pamatskola
Praulienas pagasta pārvalde

16.

Praulienas pamatskola
Sarkaņu pagasta pārvalde

17.

Sarkaņu pamatskola
Vestienas pagasta pārvalde

18

Uz vienu skolēnu Ls

6,265

Apstiprina Dzelzavas internātpamatskolas nolikumu.

Piešķir Atzinības
Piešķir Madonas novada pašvaldības ATZINĪBU sekojošiem Madonas novada bibliotēkas darbiniekiem:
Sarmīte Radiņai – galvenajai bibliotekārei – par atzīstamu ieguldījumu Madonas novada attīstībā, par Madonas novada vārda popularizēšanu;
Līgai Fiļipovai – Bērnu literatūras nodaļas vadītājai –
par atzīstamu ieguldījumu Madonas novada attīstībā, par
bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanu;
Dinai Aleksandrovai – Komplektēšanas un kataloģizācijas nodaļas vadītājai – par atzīstamu ieguldījumu
Madonas novada attīstībā.

Par finansējuma piešķiršanu pamatlīdzekļu
iegādei un remontdarbu apmaksai
Piešķirt finanšu līdzekļus pagastu pārvaldēm:
1. Piešķirt finansējumu Aronas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
15270,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 5622,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
2. Piešķirt finansējumu Barkavas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
14580,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 7644,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
3. Piešķirt finansējumu Bērzaunes pagasta pārvaldei pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
16780,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 6767,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
4. Piešķirt finansējumu Dzelzavas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
9620,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesa-
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dalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 5241,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
5. Piešķirt finansējumu Kalsnavas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
19430,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 10215,00 no pagasta pārvaldes līdzekļu atlikuma.
6. Piešķirt finansējumu Lazdonas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
7390,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 11175,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
7. Piešķirt finansējumu Liezēres pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
14300,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 14570,00 no pagasta pārvaldes līdzekļu atlikuma.
8. Piešķirt finansējumu Ļaudonas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
12022,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 4978,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma,.
9. Piešķirt finansējumu Mārcienas pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
11180,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 11180,00 no pagasta pārvaldes līdzekļu atlikuma.
10. Piešķirt finansējumu Mētrienas pagasta pārvaldei pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
7800,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 5130,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
11. Piešķirt finansējumu Ošupes pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
5480,00 no pagasta pārvaldes līdzekļu atlikuma.
12. Piešķirt finansējumu Praulienas pagasta pārvaldei pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
17490,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 1469,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
13. Piešķirt finansējumu Sarkaņu pagasta pārvaldei
pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
15660,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 11744,00 no pagasta pārvaldes līdzekļu atlikuma.
14. Piešķirt finansējumu Vestienas pagasta pārvaldei pamatlīdzekļu iegādei un remontdarbu apmaksai Ls
7210,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem un Ls 18641,00 no pagasta
pārvaldes līdzekļu atlikuma.
15. Piešķirt finansējumu Madonai pamatlīdzekļu iegādei
un remontdarbu apmaksai Ls 86530,00 no Madonas novada
pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Par finansējuma piešķiršanu investīcijām
1. Piešķirt finansējumu ielu apgaismojuma atjaunošanai Ls 153850,00 no Madonas novada pašvaldības 2013.
gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
2. Piešķirt finansējumu investīcijām infrastruktūras
objektos Ls 73000,00 no Madonas novada pašvaldības
2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
3. Piešķirt papildus finansējumu projektēšanai Ls
60997,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
4. Piešķirt papildus finansējumu teritoriālplānošanai
Ls 15000,00 no Madonas novada pašvaldības 2013. gada
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Apstiprina Madonas pansionāta, Ļaudonas pansionāta un Barkavas pansionāta nolikumus.

Izveido darba grupu
Izveido Madonas novada sabiedriskās kārtības un
drošības nodrošināšanai koordinācijas darba grupu šādā
sastāvā:
Agris Lungevičs – Madonas novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
Āris Vilšķērsts – Madonas novada pašvaldības izpilddirektors;
Guntis Ķeveris – Madonas pilsētas pārvaldnieks;
Vasīlijs Himuļa – Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Madonas iecirkņa priekšnieks;
Vladimirs Leokaitis – Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas
priekšnieks;
Gundars Trops – Valsts policijas Vidzemes reģiona
pārvaldes Madonas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas
priekšnieks.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Ar lēmumu pilnu apjomu varat iepazīties mājaslapā
www.madona.lv
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Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada maijs

Domes ziņas

Noslēdzies projekts par darbinieku zināšanu un prasmju paaugstināšanu
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Laika periodā 01.07.2012. – 30.04.2013. Madonas
novada pašvaldība īstenoja projektu “Madonas
novada pašvaldības darbinieku zināšanu un prasmju
paaugstināšana Eiropas Savienības un pārējās ārvalstu
finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu
īstenošanai”(Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/103).
Projekta ietvaros tika īstenotas divas aktivitātes ar
mērķi paaugstināt Madonas novada pašvaldības speciālistu zināšanas un prasmes Eiropas Savienības un pārējo
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un
pasākumu īstenošanā. Kā viena no aktivitātēm bija pašvaldības darbinieku pieredzes apmaiņas brauciens uz Kuldīgas novada un Liepājas pilsētas pašvaldībām 2012. gada
augustā, kur kopīgi ar šo pašvaldību darbiniekiem tika
veidotas diskusijas par aktuālajiem jautājumiem projektu
ieviešanā. Brauciena dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar
abu pašvaldību darbu, izzinot to stiprās puses un pieredzi,
kā arī kopīgi analizēt dažādas problēmsituācijas projektu
ieviešanā un citu ar projektiem saistītu jautājumu risināšanā.
Izvērtējot dalībnieku atsauksmes par pieredzes apmaiņas braucienu, īpašu atzinību izpelnījās Kuldīgas novada
pašvaldības apmeklējums. Interesantas un noderīgas
bija ne tikai diskusijas Kuldīgā, bet arī Kuldīgas novada
pagastu – Īvandes un Ēdoles apmeklējums, jo īpaši Ēdo-

les pamatskolas apmeklējums, kur vienuviet veiksmīgi
realizēti gan energoefektivitātes, gan rekonstrukcijas, kā
arī aktīvās atpūtas laukumu izveides projekti. Pieredzes
apmaiņas laikā vairāki Madonas novada pašvaldības darbinieki nodibināja kontaktus ar savas jomas pārstāvjiem
apmeklētajās pašvaldības labās prakses piemēru pārņemšanai darbam Madonas novada pašvaldībā, kā arī turpmākai sadarbībai.
Otras projekta aktivitātes ietvaros pieci Madonas novada pašvaldības projektu vadītāji 2013. gada janvārī/februārī piedalījās intensīvās 6 dienu apmācībās par projektu
vadību, apgūstot gan teorētiskas zināšanas, gan arī veicot
daudz praktiskos uzdevumus. Apmācību rezultātā projektu vadītāji tika sagatavoti Starptautiskās projektu vadības
asociācijas projektu vadītāju sertifikācijai, un 2013. gada
martā, sekmīgi nokārtojot sertifikācijas eksāmenu, četri
projektu vadītāji ieguva kvalifikāciju – sertificēts projektu
ieviešanas speciālists un viens projektu vadītājs ieguva
kvalifikāciju – sertificēts projektu vadītājs.
Pieredzes apmaiņas un apmācību rezultātā Madonas
novada pašvaldības darbinieki ir ieguvuši plašāku redzējumu un zināšanas par Eiropas Savienības un citas finanšu
palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanu, kā arī motivāciju, lai realizētu jau iesāktos un uzsāktu
jaunos projektus vēl augstākā kvalitātē.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls 9 019,14, ko
100% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas
Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas fondu.
Informāciju sagatavoja
Maija Rieksta, projekta vadītāja

Par projektu“Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu
noziedzības novēršanai”
Projekts finansēts ar Eiropas
Savienības atbalstu Pamattiesību
un Eiropas Savienības pilsonības
programmas ietvaros
Nr. JUST/2011/FRAC/AG2671)

2012. gada 23. novembrī biedrība „Sabiedriskās politikas
centrs PROVIDUS” un Eiropas Komisija noslēdza
līgumu par projekta „Meklējot labāko Eiropas praksi
jauniešu noziedzības novēršanai” realizēšanu (līguma Nr.
JUST/2011/FRAC/AG2671) (turpmāk Projekts)
PROVIDUS un Madonas novada pašvaldība 2013. gada
1. februārī noslēdza Sadarbības līgumu Nr. 2012/211KP02, saskaņā ar kuru madonas novada pašvaldība apņemas
sadarboties Projekta īstenošanā.
Projekta plašākais mērķis ir atrast, identificēt un ieviest Eiropas valstu labākās prakses darbam ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās, lai, veicinot bērnu
labklājību un sociālo iekļaušanu, mazinātu noziedzības
un atstumtības riskus bērniem, radītu drošāku vidi bērnu
veiksmīgai attīstībai Eiropā kopumā.
Projekts ir balstīts stingrā Eiropas dimensijā, kas izpaužas plašā partnerībā šī projekta īstenošanai starp Eiropas valstīm – projekta aktivitātes notiks 10 valstīs.

Projekta ieviešanā piedalās šādi partneri:
1. Starptautiskā Juvenālās justīcijas observatorija (International Juvenile Justice Observatory), Beļģija;
2. Starptautiskā bērnu attīstības iniciatīva (International Child Development Initiatives), Nīderlande;
3. Edinburgas Universitāte (t.sk. Ģimenes un attiecību
pētniecības centrs (Centre for Research on families and un
relationships) Iekļaujošas izglītības un dažādības pētniecības centrs (Centre for Research in Education Inclusion
and Diversity)), Skotija;
4. Bērnu atbalsta centrs (Children Support Centre),
Lietuva;
5. Igaunijas Tieslietu ministrija;
6. Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija;
7. Cēsu novada pašvaldība;
8. Madonas novada pašvaldība;
9. Saldus novada pašvaldîba.
Madonas novada pašvaldībā projekts tiks īstenots 3
pilotvietās – Bērzaunes pagastā, Ļaudonas pagastā un Madonas pilsētā. Projekta aktivitātes iesaistīsies – 40 bērni/
jaunieši un 40 viņu radinieki.
Projekta īstenošanas ilgums ir 06.01.2015.
Kopējā projekta summa Madonas novada pašvaldības
projekta aktivitātēm – EUR 85332,76, no tiem Eiropas
Komisijas finansējums EUR – 68266,21.

Paziņojums par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam
pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
Saskaņā ar 2013. gada 16. aprīļa sēdes lēmumu Nr. 199
„Par Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.
gadiem pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (protokols Nr. 7, 4. p.), tiek organizēta Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025. gadam
pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana. Madonas
novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 „Madonas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Publiskā apspriešana Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013. – 2025. gadiem pilnveidotai redakcijai
tiek noteikta no 2013. gada 23. aprīļa līdz 2013. gada 14.
maijam.

Ar Madonas novada teritorijas plānojuma 2013. – 2025.
gadam pilnveidotās redakcijas materiāliem publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā –
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads – darba dienās plkst. 8.00 – 12.00 un 13.00 – 17.00;
2) Pagastu pārvaldēs to darba laikā;
3) Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādātāju
mājaslapā: http://www.zemesdati.lv sadaļā Projekti.
Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Madonas novada teritorijas plānojuma pilnveidoto redakciju
fiziskām personām, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi,
juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus,
adresi, iespējams iesniegt līdz 2013. gada 14. maijam:
1) Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā;
2) Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
3) sūtot pa pastu uz adresi: Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads, LV-4801;
4) elektroniski uz e-pasta adresi: dome@madona.lv .

Eiropas teritoriālā sadarbība
”Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros
2007. – 2013. gadam”

Lai veicinātu sociāli ekonomisko attīstību un biznesa vides sadarbību pierobežas reģionos, Madonas
novads ir iesaistījies Igaunijas – Latvijas – Krievijas
pārrobežu sadarbības programmā. Pieaicinot sadarbības partnerus – neatkarīgo bezpeļņas organizāciju
„Pleskavas reģiona uzņēmējdarbības attīstības un
garantiju fonds” (Krievijas Federācija) un Viru apriņķa pašvaldību (Igaunija), projekta ietvaros tiks organizētas uzņēmējdarbības izstādes, rīkotas Uzņēmēju
dienas, kā arī izveidotas pastāvīgās ekspozīcijas par
uzņēmējdarbību Madonas novadā. Plānotas aktivitātes arī Krievijā un Igaunijā – Izstāžu centra atvēršana Pleskavā, kā arī uzņēmējdarbības izstādes, kurās
piedalīsies uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes.
Projekta galvenās aktivitātes:
1. 2 uzņēmējdarbības izstāžu „Vidzemes Uzņēmējs”
organizēšana Madonā:
Uzņēmēju dienas Madonā 2013. gadā (septembris
– decembris). Piedalās 15 uzņēmēji no Viru apriņķa,15
uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
Uzņēmēju dienas Madonā 2013. gada septembrī.
Piedalās 15 uzņēmēji no Viru apriņķa,15 uzņēmēji no
Pleskavas apgabala; Šo pasākumu ietvaros tiek organizēti informatīvie semināri, reģionālās prezentācijas
un B2B tikšanās;
Pastāvīgās ekspozīcijas „Uzņēmējdarbība Madonas
novadā” izveide;
2 gadatirgu organizēšana – Rudens 2013, Pavasaris
2014;
Biznesa kontaktu sociālā tīkla izveide un administrēšana (SMEs Web tool).
2. Aprīkojuma iegāde izstāžu norises nodrošināšanai:
Izstāžu stendi 450 m2;
2 vides monitori;
Apskaņošanas sistēma;
Mēbeles izstādēm – saliekamie galdi un krēsli;
Mobilais žogs 800 m.
3. Dalība partneru pasākumos:
Izstāžu centra atvēršana Pleskavā, uzņēmējdarbības izstāde (2013. gada jūlijs vai augusts). Piedalās 15
uzņēmēji no Madonas novada un Vidzemes;
Dalība izstādē „Riga Food” (pārtikas) (2013. gada
septembrī). Piedalās 10 uzņēmēji no Madonas novada
un Vidzmes, 10 uzņēmēji no Viru apriņķa un 10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
Dalība izstādē „Promislennik” (ražošanas) St. Pēterburgā (2013. gada oktobrī). Piedalās 10 uzņēmēji
no Madonas novada un Vidzemes, 10 uzņēmēji no Viru
apriņķa un 10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala;
Dalība izstādē „UMA MEKK” (pārtikas izstāde)
Viru (2013. gada novembrī). Piedalās 15 uzņēmēji no
Madonas novada un Vidzemes un 15 uzņēmēji no Ples
kavas apgabala;
Dalība izstādē „EstBuild” (būvniecības) Tallinā
(2014. gada aprīlī). Piedalās 10 uzņēmēji no Madonas
novada un Vidzemes, 10 uzņēmēji no Viru apriņķa un
10 uzņēmēji no Pleskavas apgabala.
Projekta ieviešanas laiks paredzēts līdz 2014. gada
31. decembrim. Projekta asociētie partneri – Vidzemes
plānošanas reģions, Pleskavas apgabala ekonomiskās
attīstības, rūpniecības un tirdzniecības valsts komiteja
(Krievija), Viru pilsētas, Viru, Antsla, Rouge, Vastseliina un Misso pašvaldības (Igaunija).

Aktualitātes

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada maijs

Sacentās par Mētrienas balvām
Katru gadu martā pavasara
izskaņā notiek Mētrienas
kausa sacensības zemledus
makšķerēšanā. Pagājušā
gadsimta sešdesmitajos un
septiņdesmitajos gados par
Mētrienas kausu cīnījās uz
vairākiem ezeriem pārmaiņus.
Sacensības notika uz Tolkājes,
Siksalas, Sildu, Kurtavas un
Mindaugas ezeriem. Tagad
šie ezeri atrodas Teiču dabas
rezervātā. Tagad sacensības notiek
tikai uz Odzienas ezera ledus.
Stiprais ziemeļaustrumu vējš
un desmitgrādīgais sals nebija atbaidījis divpadsmit komandas ar
pussimts dalībniekiem piedalīties
kausa piecdesmit astotajā izcīņā.
Profesionāli zinātāji pareģoja,
ka vēja virziens un atmosfēras
spiediens ir nelabvēlīgi zivju
ķeršanai. Tā arī izrādījās. 50 ha
lielajā ledus platībā izklīdušajiem
makšķerniekiem ķērās sīkzivtiņas – asarīši, ķīši, retāk raudiņas
un plicīši.
Nominācijā par lielāko noķerto zivi uzvarēja Mareks Karāns
no Atašienes, ar asari nedaudz
smagāku par 200 gramiem. Līdzīga lieluma asari ieguva Viktors
Ūdris no Kalsnavas, bet 3. un 4.
vietā ar simtgramīgiem pličiem
palika Raimonds Adamovičs un
Jānis Lesnieks. Dāmu konkurencē visvairāk zivju saķēra mētrienietes Zigrīda Vīča un Kristīne
Mutore. Trešā – kalsnaviete Ilze
Barūkle. Patīkami, ka dalībnieku
vidū bija daudz jauniešu. Mur-

Lai trepes
vairs nebūtu
šķērslis
pārvietoties

Kāpurķēžu pacēlājs darbībā.

Ī

netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
Ja pašvaldība līdz noteiktajam termiņam saistošos noteikumus nav
publicējusi, nekustamā īpašuma
nodokļa likme ir:
2) dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo
māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā
izmantošana ir dzīvošana, kā arī
telpu grupām, kuru funkcionālā
izmantošana ir saistīta ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām,
pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai:
a) 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības, kas nepārsniedz 40 000
latu,
b) 0,4 procenti no kadastrā-

lās vērtības daļas, kas pārsniedz
40 000 latu, bet nepārsniedz
75 000 latu,
c) 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz
75 000 latu.”
Saskaņā ar minēto arī tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām. Nodokļa summu
katram īpašumam, balstoties uz
Valsts zemes dienesta datiem par
īpašumu kadastrālajām vērtībām,
aprēķina speciāla datorprogramma, kas reģistrē katra programmas lietotāja veiktās darbības
jau no 2001. gada. Līdz ar to ir
iespējams jebkurā brīdī pārbaudīt
nodokļa aprēķina pareizību jebkuram īpašumam un, ja tiek konstatētas nelikumīgas darbības, saukt
pie atbildības vainīgo personu.

paši
priecīgas pirmās pavasarīgās dienas izvērtušās
Kalsnavas pagasta iedzīvotājai Madarai, kura, pateicoties uzstādītajam īpašajam pacēlājam,
šogad pirmo reizi devās pastaigā
ārpus sava dzīvokļa sienām. Jaunās sievietes ikdiena paiet vienā
no daudzdzīvokļu mājām Aiviekstē, un smagas slimības dēļ viņas
dzīve ir atkarīga no tuvinieku
gādības un rūpēm.
Dienu, kad tiks piegādāts
īpašais kāpurķēžu pacēlājs gan
jaunās sievietes ģimene, gan mājas iedzīvotāji un draugi gaidīja
aptuveni gadu. „Madara un viņas
mamma jau sen to bija pelnījušas,” priecīgajā brīdī uzsvēra
kaimiņš un mājas vecākais Gaidis
Vilciņš.
Īpašais pacēlājs ir viegli ekspluatējams, un Madara kopā ar
mammu tagad var izkļūt no otrā
stāva dzīvokļa pašu spēkiem.
Sociālā darbiniece Anita Biķerniece pauž pārliecību, ka šis
ir pirmais, bet ne pēdējais pacēlājs novadā. Pašvaldība turpinās
iegādāties šīs ierīces arī citviet
novadā.
Madaras mamma, Lidija Siliņa, savā un Madaras vārdā pateicas visiem labas gribas cilvēkiem,
kas iesaistījās šī sapņa realizēšanā – Madonas novada pašvaldībai,
firmai “Tehnovers”, draugiem un
kaimiņiem. Pacēlāja atvešanas
dienā patiess aizkustinājums un
gandarījums visu klātesošo acīs.
Pateicībā tiem, bez kuru ieguldījuma sapnis nebūtu īstenojies,
par piemiņu mamma pasniedz
Madaras zīmētas glezniņas. Lai
arī kustības ir ierobežotas, Madarai ļoti patīk zīmēt, izteikt savas
domas krāsās viņa ir iemācījusies
arī bez roku palīdzības.
Kādam laime šķiet tik milzīga, ka nav sasniedzama, kurpretī
citam laimes sajūtu sniedz pastaiga ārpus istabas sienām. Cerams,
Madaras zīmējumos gaišo krāsu
tagad kļūs arvien vairāk.

Izpilddirektors Ā. Vilšķērsts

Dz. Stradiņa

Kopā ar ēku nekustamo īpašumu tiek iznomāts ēkas uzturēšanai
nepieciešamais zemes gabals, par
kuru atsevišķi tiek noteikta nomas
maksa saskaņā ar LR Ministru
kabineta 30.10.2007. noteikumu
Nr. 735 „Noteikumi par valsts
vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.
punktam.
Ēkai nepieciešams griestu un
jumta remonts. Jebkuri tehniskie uzlabojumi ēkā (kosmētiskais
remonts,
inženierkomunikāciju
nomaiņa vai pieslēgšana, rekonstrukcija, renovācija u.c.), notiek uz
nomnieka rēķina.

Nomas tiesību ieguvējam nav
tiesību nomas objektu vai tā daļu
nodot apakšnomā.
Nomas objekta iznomāšanas
termiņš
2 gadi.
Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles
solis
0,14 Ls/m² (bez PVN) mēnesī;
izsoles solis – Ls 0,02.
Izsoles norises vieta un laiks
2013. gada 13. jūnijā plkst. 11.00
Bērzaunes
pagasta
pārvaldes
telpās – Aronas iela 1, Sauleskalns,
Bērzaunes pagasts, Madonas novads.

Nomas objekta apskates vieta un laiks
Katru darba dienu no plkst. 8
līdz 17, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Madonas novada
pašvaldības mājas lapā www.madona.lv līdz 2013. gada 12. jūnijam
plkst.17, saskaņojot to pa tālruni
64807666, 20372026.
Pieteikumu
iesniegšanas
vieta un laiks
Madonas novada pašvaldības
Bērzaunes pagasta pārvaldē – Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes
pagasts, Madonas novads, līdz 2013.
gada 13. jūnijam plkst. 10.00.

Šogad zemledus makšķerēšanas sezona izvērtās garāka kā ierasts. Vīriem vēl tuvā atmiņā iegūtās balvas Mētrienas sacensībās.

mastienes komanda sastāvēja
tikai no jauniešiem. Zivju ķērāju
grupā līdz 18 gadiem triumfēja
divi atašienieši – Verners Turkupolis un Zigurds Adamovičs, trešais – Linards Kārkliņš. Vīriešu
grupā uzvarēja Mētrienas pārstāvis Agris Dauģis, otrajā vietā
Valdis Grundmanis no komandas
„Odziena”, bet trešais veiksmīgākais bija kalsnavietis Ingars Ūdris. Vīru individuālie lomi bija ap
divi kilogrami katram. Pašu ezers
mētrieniešiem parasti nav labvēlīgs. Tomēr Mētrienas ceļojošo
kausu paturēja mājinieki. Otrajā

vietā – kaimiņu pagasta Atašienes
komanda, trešajā vietā atstājot
Kalsnavas makšķernieku vienību. Nedaudz atpalika komandas
Savieši, Murmastiene, Prauliena,
Odziena, Jēkabpils, Koknese.
Vairākas komandas startēja ar
romantiskiem nosaukumiem –
Māras iela, Žuki. Laureāti L. Kārkliņš un J. Lesnieks pārstāvēja
komandu – „Tie, kuri pagājušajā
gadā”.
Balvas un Madonas mednieku
un makšķernieku biedrības diplomus saņēma uzvarētājkomandas
un veiksmīgākie individuālajā

vērtējumā. Mētrienas mednieku
un makšķernieku vadītājs Jānis
Trops bija parūpējies, lai suvenīrus saņemtu visi sacensību dalībnieki. Jāņa palīgi Pēteris Bebris,
Viktors Aleknavičs un Romans
Amariejs nobeigumā visus cienāja
ar garšīgu zupu. Mētrienieši ir
pateicīgi par dalību un atsaucību
pazīstamajiem
makšķerēšanas
sporta organizatoriem Viktoram
Ūdrim no Kalsnavas un Vairim
Viļevičam no Sāvienas.
Ilmārs Grudulis
Melitas Grudules foto

Vai Vestienas pagastā pareizi aprēķina
nekustamā īpašuma nodokli?
2013. gada 10. aprīlī pašvaldībā
tika saņemts anonīms iesniegums
no Vestienas pagasta iedzīvotājas
par nepamatoti augstu nekustamā īpašuma nodokļa summu
vecām Līvānu tipa mājām (65 Ls
gadā) un nepamatoti zemu minētā
nodokļa apmēru (5 Ls gadā) par
pagasta pārvaldes darbiniekiem
piederošām jaunākām un vērtīgākām mājām. Iesniegumā bija
minēti konkrēti pagasta pārvaldes
darbinieki un īpašumi.
Veicot pārbaudi, nekas no iesniegumā minētā neapstiprinājās
– augstākā 2013. gadā aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa summa par kādu no Vestienas ciematā
esošajām Līvānu tipa mājām (nodoklis par ēku, ieskaitot nodokli
par atsevišķu garāžu) ir 10,21 Ls
gadā, savukārt iesniegumā minētajiem pagasta pārvaldes darbinie-
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kiem par viņu īpašumā esošajām
ēkām aprēķinātais nodoklis būtiski pārsniedz iesniedzējas norādīto
summu un ir aprēķināts atbilstoši
likuma „Par nekustamā īpašuma
nodokli” prasībām. Likuma 3.
pants nosaka:
„3. pants. Nekustamā īpašuma nodokļa likme, taksācijas periods un nodokļa aprēķināšana
(1) Nekustamā īpašuma nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz
3 procentiem no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības nosaka
pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi,
kas pārsniedz 1,5 procentus no
nekustamā īpašuma kadastrālās
vērtības, pašvaldība nosaka tikai
gadījumā, ja nekustamais īpašums

Nomas tiesību izsole
APSTIPRINĀTS ar Madonas
novada pašvaldības domes
25.04.2013. lēmumu Nr. 221
(protokols Nr. 8, 3. p.)
Nomas tiesību izsoles organizētājs
Madonas
novada
pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000042304,
juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853, e-pasts: berzaune@madona.lv, tālr. 64807666,
20372026.
Nomas tiesību izsoles veids

Pirmreizēja atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nomas objekts
Nekustamais īpašums – Gaiziņa iela 7A, Bērzaune, Bērzaunes
pagasts, Madonas novads, kadastra
apzīmējums zemei 70460080199,
platība 0,6698 ha, kadastra apzīmējums ēkai 70460080199001,
nedzīvojamās telpas, ar kopējo platību 296,7 m2. Nekustamā īpašuma
izmantošanas mērķis – komercdarbība.
Nomas objektu raksturojošā
informācija, citi iznomāšanas
nosacījumi
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Izglītība

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada maijs

Rotaļgrupa
sākumskolas
bērniem

Sveicam Madonas novada 2012./2013. m. g.
mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājus
2012./2013. m. g. tika organizētas 40 starpnovadu (Madonas,
Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Varakļānu novadu apvienības) mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi.
Kopējais dalībnieku skaits – 1334, tajā skaitā 962 Madonas
novada 1.–12. klašu skolēni.
25 Madonas novada 8.–12. kl. skolēni piedalījās valsts olimpiādēs, izcīnot 7 godalgotas vietas.
Īpaši augsti sasniegumi:

P

agājušajā vasarā, atverot
rotaļgrupu,
pirmsskolas
izglītības iestāde „Priedīte” piedāvāja jaunu pakalpojumu
ģimenēm, kuras audzina sākumskolas vecuma bērnus. Šāds piedāvājums tika sniegts pirmo reizi
un, lai gan bija dzirdētas vecāku
vaimanas par bērnu pārlieku
lielo brīvību vasarā, tomēr nebija
pārliecības, ka šāda veida grupa
bērniem ir nepieciešama. Laikā,
kad vecāki atrodas darbā, bērni
gan sākumskolas vecumā, gan
vecumā no septiņiem līdz vienpadsmit gadiem, palikdami bez
pieaugušo uzraudzības, bieži vien
izdara dažādas satraucošas lietas.
Lai no tā izvairītos un novērstu
negatīvas situācijas, radās ideja
par grupas atvēršanu sākumskolas vecuma bērniem. Bērni paši
to uztvēra kā joku – vai tiešām atkal jādodas uz bērnudārzu? Taču
vecāki priecājās un bija pateicīgi.
Lai grupa tiktu atvērta, vispirms veicām aptauju, cik ģimeņu izmantotu šo pakalpojumu.
Atsaucās 35 bērnu vecāki. Kad
aptauja bija veikta, par grupas
lietderību lēma Madonas novada
deputāti. Ideja tika atbalstīta, un
grupa jūnijā uzsāka darbu. Ar
bērniem strādāja profesionālas
skolotājas – Aiga Āboliņa, Laimdota Vilciņa un Zanda Raubiška.
Katra diena grupā tika izplānota
un organizēta tā, lai bērniem
būtu interesanti un laiks pavadīts lietderīgi. Tika piedāvātas
dažādas bērnu interesēm piemērotas aktivitātes. Grupa savu
darbību attaisnoja. Gandarījums
visiem – gan bērniem, vecākiem,
skolotājām, gan bērnudārzam.
Vēlreiz saku lielu paldies skolotājām par ļoti labo darbu.
Strauji tuvojas vasara, un
šobrīd bērnu vecāki paši jau interesējas par iespēju pieteikt savu
bērnu šāda veida grupā. Būt vai
nebūt? Tāds ir jautājums.
Lai šovasar grupu atvērtu,
ir jānoskaidro šī brīža nepieciešamība, tad jautājumu varēs iesniegt izskatīšanai domē.
Ja šis jautājums ir aktuāls, lūdzu, zvaniet pa tālr.
26388821 vai 64807535. Gaidīsim!
Lai mums visiem veicas!
Saulainu un siltu pavasari vēlot,
Līga Preise,
PII „Priedīte”vadītāja

2013. gada maijs
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Dzintra Stradiņa.

• Madonas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēnam Jānim Grudulam – 1. pakāpe valsts bioloģijas olimpiādē un godpilnais pienākums pārstāvēt Latviju pasaules bioloģijas olimpiādē Šveicē;

• Madonas Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēnam Miķelim
Dāvidam Rikveilim – 1. pakāpe valsts ģeogrāfijas olimpiādē,
kas dod tiesības startēt pasaules ģeogrāfijas olimpiādē Japānā.
Vēlēsim mūsu izcilajiem olimpiešiem veiksmi un jaunus sasniegumus!
Š. g. 2. maijā Madonas kultūras namā notika Olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums, kurā pasniedza 261 apbalvojumu
Madonas novada skolēniem – mācību priekšmetu olimpiāžu un
konkursu uzvarētājiem. Paldies 123 Madonas novada skolotājiem
par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.
Madonas novada Izglītības nodaļa

Piedāvā iespējas jauniešiem vasarā!
Madonas novada pašvaldība
šajā vasarā īstenos projektu
„Jauniešu karjeras izvēles
un amata prasmju apguve’’,
kas piedāvās iespēju novada
jauniešiem vasaras periodā
apgūt amata prasmes un,
iespējams, izvēlēties karjeras
virzienu, apmācoties un strādājot
pie darba devēja.
Šī gada vasaras mēnešos – laika posmā no 1. jūnija līdz 31. augustam Madonas novada pašvaldība īstenos projektu „Jauniešu
karjeras izvēles un amata prasmju apguve’’, lai atbalstītu jauniešu amata prasmju apguvi vasaras periodā, veicinātu jauniešu
karjeras un neformālās izglītības
attīstību Madonas novadā, piešķirot finansējumu jauniešu atalgo-

jumam. Projekta ietvaros 10 jauniešiem tiks nodrošināta iespēja
apgūt amata prasmes vienā no
projektā iesaistītajiem Madonas
novada uzņēmuma. Madonas
novada pašvaldība finansiāli atbalstīs šos jauniešus, piešķirot
līdzekļus projektā pavadītā darba
laika apmaksai. Piešķirtais finansējums vienam, projekta ietvaros
strādājošam, jaunietim apmaksās
145 darba stundas periodā no
2013. gada 1. jūnija līdz 2013.
gada 31. augustam ar likmi 1,375
LVL/stundā. Darba devēja sociālās iemaksas būs jāveic darba
devējam.
Ar šo projektu mēs gribam
veicināt jauniešu aktīvu dalību
savas karjeras veidošanā un
izaugsmē Madonas novadā, sekmēt jauniešu nodarbinātības un

konkurētspējas attīstību tūrisma,
kultūras, uzņēmējdarbības, neformālās izglītības un sociālo pakalpojumu jomā Madonas novada
pašvaldībā. Sekmīgi īstenojot
projektu ceram arī paaugstināt
jauniešu konkurētspēju vietējā
darba tirgū un veicināt jauniešu
līdzdalību pašvaldības darbā,
sniedzot savas idejas problēmu
risināšanai un tālākai attīstībai.
Šis projekts ļaus arī jauniešiem
paskatīties uz novada uzņēmumiem un saprast, ka pie mums
ir ko darīt un ka savu nākotni
iespējams saistīt ar dzimto pusi –
Madonas novadu.
Projekta ietvaros Madonas
novada jaunieši varēs pieteikties
uz 10 vakantajām darbavietām,
kuras būs iesnieguši Madonas
novada uzņēmēji. Šobrīd, līdz

10. maijam, Madonas novada
uzņēmēji tiek aicināti iesniegt
vakances, kurās ar pašvaldības
līdzfinansējumu varēs apmācīt
un nodarbināt jauniešus. Madonas novada domes apstiprināta
komisija atlasīs 10 atbalstāmās
vakances pēc nolikumā paredzētajiem kritērijiem. Pēc vakanču
publicēšanas jaunieši līdz 27.
maijam varēs pieteikties uz konkrētu vakanci.
Informācija par projekta norises kārtību un termiņiem, kā
arī projekta pieteikuma veidlapas un nolikums – Madonas
novada mājas lapā http://www.
madona.lv. Sīkāku informāciju
par projektu var uzzināt arī uzņēmējdarbības nodaļā Madonas
novada pašvaldības ēkas Saieta
laukumā 1, 103. kabinetā.

Kas notiek Barkavas Profesionālajā vidusskolā aprīlī?
Pavasaris beidzot ir klāt ne tikai ar saules gaišumu un cerībām
uz drīzo dabas atmodu, bet arī
ienesot pārmaiņas cilvēku sirdīs,
to ikdienas izjūtās, darbā un saskarsmē. Daudziem tas ir mīļākais gadalaiks, īpaši jauniešiem,
arī mūsējiem.
Skola turpina savas ikdienas
gaitas izglītības darbā:
– Notikušas Atvērto durvju
dienas Profesionālajā vidusskolā
gan martā, gan aprīlī, pulcējot
vairāku skolu audzēkņus un individuālus apmeklētājus, lai pielaikotu nākamās profesijas;
– Pēc iepriekšējas vienošanās
(informācija pa t. 64807218) katru nedēļu uzņemam viesos citu
skolu audzēkņus, lai iepazīstinātu ar piedāvātajām programmām,
mūsdienīgu aprīkojumu, skolotājiem, iespējām profesionālai
attīstībai un interešu izglītībai,
kā arī dodamies pie saviem nākamajiem audzēkņiem pamatskolās
un vidusskolās ar interaktīvu
piedāvājumu. Tieši šonedēļ skolā
bija ieradušies Varakļānu vidusskolas audzēkņi, lai savām acīm
iepazītos ar mācību norisi un
izvērtētu Viesnīcu pakalpojumu,
Būvdarbu un Lauksaimniecības programmu praktisko mācību laboratorijas, mācību vidi
un praktiskas iespējas iejusties
nākamā profesionāļa veidošanās
procesā;
– ESF finansētā grupa,LA1 (programma Lauksaimniecība ar kvalifikāciju Lauku īpa-

šuma apsaimniekotājs) paralēli
mācībām apmeklēja Lauksaimniecības izstādi Rāmavā ”Pavasaris 2013”, izmēģināja spēkus latviskāko saldumu gatavošanā SIA
„Skrīveru saldumi”, kā arī iepazinās ar citiem pārtikas pārstrādes
uzņēmumiem;
– Aprīlī aizvadīta kvalifikācijas prakšu aizstāvēšana un Žetonu vakara pasākums skolas
absolventu grupām V4 (Viesnīcu
pakalpojumi), Būvdarbi (Apdares
darbu tehniķis /Apmetējs);
– Arī skolotāji turpina izglītoties visās skolas programmu
pārstāvētajās nozarēs, izmantojot ESF projekta kursu piedāvājumu profesionālajai pilnveidei;
– Tūrisma un viesmīlības
skolotāji gatavojas darba semināram, veicot dažādas izpētes
un citus mājas darbus par tūrisma un viesmīlības programmu
uzlabošanu atbilstoši Eiropas
darba tirgus un vides prasībām.
Tas notiek ES Mūžizglītības
programmas Grundtvig mācību
partnerību projekta „Host with
the   most” ietvaros jau 2. gadu.
Skolotājiem un uzņēmējiem
tiekoties, piedaloties semināros,
praktiskos pasākumos, apmeklējot citu valstu labākos uzņēmumus, mācoties vienam no otra.
Šoreiz tas notiek Sāres reģiona
mācību centrā Ametikool (Sāremā) kopā ar Francijas, Spānijas,
Somijas, Itālijas un Igaunijas
skolu  kolēģiem un uzņēmējiem.
Barkaviešiem tā ir laba iespēja

mācīties no ES pieredzējušāko
valstu kolēģiem un ekspertiem;
– Būvnieku grupu pedagogi
un skolas sadarbības partneru
uzņēmēji savukārt gatavojas apmeklēt starptautiskas praktiskās
mācības Leonardo da Vinci partnerības projekta „Construction
trainers – training” 2. semināra
ietvaros, kas norisināsies Igaunijā, Vilsandi salā un Sāres reģionā no 15. maija;
– Skola gatavo arī jauno programmu piedāvājumu gan pamat-

skolu, gan vidusskolu absolventiem 2013./2014. mācību gadam
(informācija – www.bavs.lv).
Jau jūnijā, paralēli pamatskolu absolventiem, skolā tiks uzņemti arī vidusskolu beigušie jaunieši līdz 25 gadu vecumam ESF
atbalstītajās programmas grupās
(1,5 g.) ar 80 latu stipendiju.
Informāciju apkopoja A. Juška,
Barkavas PV projektu
koordinatore (28709297)

BARKAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA
Uzņem audzēkņus 2013./2014. m g. šādās specialitātēs:

Izglītības programmas pēc 9. klases,
mācību ilgums 4 gadi
• Būvdarbi – Apdares darbu tehniķis;
• Viesnīcu pakalpojumi – Viesmīlības pakalpojumu speciālists;
• Lauksaimniecība – Lauku īpašumu apsaimniekotājs;
JAUNUMS!
• Kokizstrādājumu izgatavošana – Būvizstrādājumu galdnieks

ESF PROGRAMMAS
Pēc vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās
vidējās izglītības, ilgums 1,5 gadi
• Skaistumkopšanas pakalpojumi – SPA administrators;
• Būvdarbi – Apdares darbu tehniķis

Skolai ir dienesta viesnīca, ēdnīca.
Skolā ir iespēja apgūt militāro mācību un papildus iegūt
B kategorijas autovadītāja apliecību.
Iespējas praktizēties ārzemēs starptautisko projektu ietvaros.
IP „Būvdarbi”– uzņem arī jauniešus ar dzirdes traucējumiem.
Audzēkņi saņem stipendiju, ESF programmā līdz 80 Ls.
Dokumentu iesniegšana no 17. jūnija.
Tālr. 64807215, www.bavs.lv

Aktualitātes

Noskaidrotas labākās
biznesa idejas
No 1. marta līdz 22. aprīlim norisinājās biznesa ideju konkurss
“Madona var labāk!’’, kurā iedzīvotāji tika aicināti iesniegt savas
biznesa idejas, lai cīnītos par vērtīgām balvām. Līdz iesniegšanas
termiņa beigām – 10. aprīlim – tika iesniegtas 22 biznesa idejas.
Žūrijas komisija idejas vērtēja divās kārtās. 17. aprīlī, izvērtējot visas
iesniegtās idejas, tika atlasīti desmit finālisti, kuri 22. aprīlī uzstājās
ar prezentācijām žūrijas komisijas sēdē. Pēc prezentācijām žūrijas
komisijas vērtējumi tika apkopoti.
Konkursa rezultāti:
Npk.
1.
2.
3.
4. līdz 6.
4. līdz 6.
4. līdz 6.
7.
8.
9.
10.

Biznesa idejas formulējums
Aplikācija apģērbu kolāžu
veidošanai un iegādei internetā
Dažādu veidu spilvenu ražošana
Vēsturiskā un tradicionālā loka
šaušanas inventāra ražošana
Kooperatīvās sabiedrības
„KOOP” izveide Madonas novadā
mājas un meža ogu ražošanai un
realizēšanai
Skrituļdēļu zīmola izveide un
ražošana
Tradicionālo loku un loka
šaušanas piederumu
izgatavošana
3D printēšanas pakalpojumi
Autostiklu serviss
Stiklašķiedras celtniecības
produktu ražošana
Galda spēles par atkritumu
šķirošanu ražošana

Iesniedzējs

Kopējais
punktu skaits

Dāvis Āre

510

Mairis Gailums

505

Māris Zvērs

460

Alessandro Monesi

450

Kristaps Pidiks

450

Andis Apsītis

450

Mareks Mangūzis

430

Austris Aronietis

405

Reinis Drava

405

Kintija Stūre

400
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Konkursa uzvarētājs balvā saņēma
portatīvo datoru Toshiba, otrās vietas idejas autors
planšetdatoru Ipad2, bet 3.
vietas autors Fujifilm fotoaparātu. Trīs konkursa dalībnieki
tika arī pie biznesa inkubatora
“Magnus” simpātiju balvas,
kura dod iespēju trīs mēnešus
bez maksas izmantot biznesa inkubatora pakalpojumus.
Visi finālisti saņēma piemiņas
balvas ar Madonas novada simboliku. Vērtējums 10 idejām
bija ļoti līdzīgs un visi žūrijas komisijas locekļi atzina, ka katra ideja
ir realizējama un dzīvotspējīga biznesa vidē, tomēr konkurss ir konkurss. Mēs ceram,
ka ideju autori, arī tie, kuri
netika 2. kārtā, strādās pie
tā, lai savas idejas realizētu,
un mēs – Uzņēmējdarbības
atbalsta un attīstības nodaļa,
ar tiem resursiem, kuri mums ir
pieejami, centīsimies palīdzēt to
izdarīt.

Paldies
arī
žūrijas
komisijas
locekļiem,
kuri
ieguldīja ļoti daudz laika un
darba, izvērtējot idejas abās konkursa kārtās. Žūrijā darbojās:
Andrejs Ceļapīters – Madonas
novada domes priekšsēdētājs;
Agris Lungevičs – Madonas
novada domes priekšsēdētāja
vietnieks;
Agita Kalniņa – SIA “Turbo
AK” valdes priekšsēdētāja;
Elvīra Utināne – A/S “Lazdonas piensaimnieks” prezidente;
Dace Āriņa – Madonas biznesa inkubatora “Magnus” projektu vadītāja;
Ilze Freivalde – VAS “Hipotēku un zemes banka” uzņēmējdarbības konsultante;
Romāns Hačatrjans – Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas vadītājs.
Informāciju sagatavoja
Romāns Hačatrjans,
Uzņēmējdarbības atbalsta un
attīstības nodaļas vadītājs
romans.hacatrjans@madona.lv
t. 27843665

Kas jāievēro ugunsbīstamajā periodā
Sakarā ar to, ka ir izsludināts
ugunsbīstamais periods,
gribu atgādināt, ka ikvienas
personas pienākums ir nepieļaut
ugunsgrēka izcelšanos vai
darbības, kas var novest pie
ugunsgrēka.
Iepriekšējo gadu pieredze
rāda, ka pamatā meža ugunsgrēku galvenais izcelšanās iemesls ir
neuzmanīga rīcība ar uguni.
Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:
– Kurināt ugunskurus mežā
un purvos, izņemot īpaši ierīkotas vietas, kas nepieļauj uguns
izplatīšanos ārpus šīs vietas,
atstāt ugunskurus bez uzraudzības. Ugunskura vietu atstāj, kad
uguns nodzēsta un gruzdēšana
pilnīgi beigusies, nomest mežā,
purvos vai uz tos šķērsojošiem
ceļiem degošus vai gruzdošus
sērkociņus, izsmēķus un citus
priekšmetus, veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības, izņemot atbilstoši ierīkotas vietas,
medībās un šaušanas nodarbībās
mežā un purvos lietot trasējošas
lodes, deglodes un prapjus no

viegli uzliesmojoša un gruzdēt
spējīga materiāla;
– Braukt ar mehāniskajiem
transportlīdzekļiem pa mežu un
purviem ārpus ceļiem, izņemot
gadījumus, ja tas nepieciešams
ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības
sniegšanai nelaimes gadījumos
un meža apsaimniekošanai, ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos
šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar
bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu
izplūdes sistēmu;
– Bez saskaņošanas ar Valsts
meža dienestu veikt jebkuru
dedzināšanu, kas, radot dūmus,
var maldināt uguns novērošanas
darba veicējus;
– Mežā aizliegts bojāt ceļus,
stigas, tiltus, caurtekas, uguns
novērošanas torņus, citas būves
un celtnes, kā arī ceļa un informācijas zīmes;
– Laika posmā no 1. maija līdz
1. septembrim krautnēt (uzglabāt) kaudzēs mežaudžu ciršanas
atliekas, kuru sastāvā ir 70% un
vairāk skuju koku, ja, kaudze
atrodas tuvāk par 50 metriem no
10 – 40 gadus vecām skuju koku
mežaudzēm, kuru platība ir lielāka par hektāru, 30 metru rādiusā

Uzsākti Rūpniecības ielas
rekonstrukcijas darbi
2012. gada septembrī tika
uzsākta projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija
– II, III, IV kārta” īstenošana.
Projekta ietvaros tiks veikta
Rūpniecības ielas sakārtošana
2,72 km kopgarumā sekojošos
posmos: 1) no P37 rotācijas loka

līdz Augu ielai, 2) no dzelzceļa
(Madona-Gulbene) pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai un 3) no
Slimnīcas ielas līdz O. Kalpaka
ielai. Š.g. martā ar SIA „8 CBR”
ir noslēgts līgums par rekonstrukcijas darbu izpildi, un šobrīd
jau ir uzsākti sagatavošanās
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ap kaudzi, kas atrodas tuvāk par
30 metriem no skuju koku mežaudzēm, kas vecākas par 40 gadiem,
nav izcirsti un savākti pameža
skuju koki, kuru augstums nepārsniedz sešus metrus, kā arī veikt
jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.
Saskaņā ar likuma “Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums” normām meža īpašnieka
(valdītāja) pienākums ir nodrošināt ugunsdrošības prasību ievērošanu mežā.
Galvenās no tām būtu – dabiskajās brauktuvēs mežā, kvartālstigās un grāvju atbērtnēs, kas
var tikt izmantotas ugunsdzēsības vajadzībām, katru gadu līdz
1. maijam ir jāizlīdzina risas, kas
ir dziļākas par 0,25 metriem, jānovāc apaugums un pielūžņojums
(krituši koki, krūmi) kas var traucēt pārvietoties ugunsdzēsības
transportam.
Mineralizēto joslu ierīkošana tehnikai pieejamās kvartālu stigās, kas šķērso par 50
hektāriem lielākas I, II vai III
ugunsbīstamības klases mežaudžu kopas vietās, kur augsnes
kūdras slānis nav biezāks par
0,15 metriem. Mineralizētās jos-

las atjauno katru gadu un meža
ugunsnedrošajā laikposmā uztur
ugunsdrošā stāvoklī.
Atjaunojot
skujkoku
mežaudzes silā, mētrājā, lānā un
viršu ārenī, kā arī ieaudzējot
mežaudzes un plantāciju mežus,
platības, kas lielākas par pieciem
hektāriem, ar mineralizēto joslu
palīdzību sadala daļās tā, lai neviena no tām nebūtu lielāka par
pieciem hektāriem. Mineralizētās joslas atjauno katru gadu un
ugunsnedrošajā laikposmā uztur
ugunsdrošā stāvoklī.
Meža ugunsnedrošajā laikposmā dedzināt ciršanas atlikumus
atļauts tikai ar Valsts meža dienesta mežziņa ikreizēju rakstisku
atļauju.
Ja tomēr ir izcēlies ugunsgrēks, meža īpašniekam (valdītājam) ir pienākums pēc Valsts
meža dienesta amatpersonas
pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža
ugunsgrēka likvidācijas.
Ar cieņu,
Vilnis Trops
Centrālvidzemes virsmežniecības
Madonas nodaļas Praulienas
apgaitas mežzinis

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
darbi. Rekonstrukcijas ietvaros
tiks veikta brauktuvju rekonstrukcija, gājēju un velosipēdistu
celiņu izbūve, ielu apgaismojuma
izbūve, sabiedriskā transporta
pieturvietu rekonstrukcija, kā
arī nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

Darbus plānots pabeigt līdz 2014.
gada septembrim.
Projekts tiek īstenots ar
valsts (3%), pašvaldības (12%)
un Eiropas Reģionālās attīstības
fonda finansējumu (85%), un
tā kopējās plānotās izmaksas ir
2 336 831,90 Ls.

Renāte ir soli
tuvāk tam, lai
pati staigātu!

„Esam veiksmīgi atgriezušās no
Vācijas – Minhenes ortopēdiskās
klīnikas, kur Renātei tika veikta
gūžas operācija, lai būtu soli
tuvāk tam, ka Renāte spētu pati
spert soļus. Renāte operāciju
izturēja labi.
Renāte un viņas ģimene saka
lielu Paldies visiem cilvēkiem,
kuri bija kopā ar mums domās,
labajos darbos un finansiāli
atbalstīja. Jūsu saziedotā naudiņa izlietota transporta pakalpojumiem Renātes nokļūšanai
Vācijā un atpakaļ mājās, kā arī
tika segti uzturēšanās izdevumi
Vācijā. Paldies ikvienam par ziedojumiem labestības maratonā
„Eņģeļi pār Latviju”, pateicoties
Jums Renāte tika pie finansējuma operācijas veikšanai.
Liels paldies Madonas novada
pašvaldībai, īpaši Agrim Lungevičam un Gundaram Riekstiņam
par transporta noorganizēšanu,
Renātes pārvešanu atpakaļ uz
Latviju. To nevarēja darīt ar lidmašīnu, jo pēc operācijas Renāte
var atrasties tikai guļus stāvoklī
vēl divus mēnešus. Paldies šoferīšiem Pēterim Sniedzem un
viņa brālim, kuri pavadīja negulētas naktis, lai atvestu mūs uz
mājām.
Smags posms ir aiz muguras, tagad nākotnē raugāmies
ar optimismu, lai gan priekšā
atveseļošanās periods, kur vajadzēs daudz spēka, izturības un
veiksmes.”
Tā kā meitenei priekšā ilgs
rehabilitācijas periods ar neskaitāmām fizioterapijas un masāžas
procedūrām, tad mēs varam palīdzēt Renātei un viņas ģimenei, finansiāli atbalstot. Arī katrs ziedotais lats būs neliels solis tuvāk tam,
lai meitene pati varētu staigāt.
Ilze Ugaine
SEB banka
Konta Nr.:
LV29UNLA0050019079356
Mērķis:
ziedojums bērnam
(Renātei Ugainei)
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Jauniešu lietas

Jauniešu grupas apmaiņas brauciens uz Vaiji

L

aika posmā no 5. līdz
13. aprīlim 20 skolēni
no Madonas, Cesvaines, Lubānas un
Varakļānu novadiem
devās ikgadējā skolēnu apmaiņas braucienā uz Vaiji. Madonas
novadu pārstāvēja Jānis Baunis,
Kristens Raščevskis, Kristaps Vēzis, Agnese Sīle, Līva Mazkalniņa, Sandija Veipa, Klāvs Stiprais,
Rēzija Vīgante, Alise Dimitrijeva,
Laine Riekstiņa, Edijs Krēsliņš, Madara Brenčeva, Kintija
Smoča, Jekaterina Nestenko un
Diāna Tatkina. Jauniešiem šis
ceļojums bija godam nopelnīts:
gan par panākumiem mācību
priekšmetu olimpiādēs, gan par
labiem sasniegumiem sportā un
ārpusstundu aktivitātēs. Grupas
vadītāja, Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas speciāliste Vivita Vecozola, jau uzsākot
ceļojumu, bija parūpējusies par
jauniešu iespējām tuvāk iepazīt
vienam otru. Katram skolēnam
bija savs „īpašais draudziņš”,
par kuru jārūpējas visa ceļojuma
laikā. Kopīgi tika rakstīta arī ceļojuma dienasgrāmata par katru
apmaiņas brauciena dienu.
Ceļā devāmies ar īstiem sava
aroda pratējiem – SIA „Ripo”
šoferīšiem Jāzepu un Jāni, kuri,
nezaudējot humora dzirksti,
gluži tēvišķi rūpējas par mums.
Pirmais nopietnais pārbaudījums
mūs sagaidīja Polijā. Desmit
stundu garumā mēs varējām iepazīt Polijas galvaspilsētu Varšavu. Bijām nobažījušies, jo, iebraucot Polijā, no pavasara nebija ne
miņas – sniga, sniga un sniga.
Tomēr Varšava mūs sagaidīja
samērā draudzīgi, laika apstākļi
netraucēja apskatīt Varšavas zooloģisko dārzu un vecpilsētu.
6. aprīļa pēcpusdienā iebraucām Vaijē. Pie Lēstes skolas mūs
sagaidīja apmaiņas braucienu
koordinatore skolotāja Antje Mīlenštedte-Meko, citi uzņemšanā
iesaistītie pedagogi un viesģimenes. Ar jautri imitētu autobusa
braucienu jaunā šoferīša Eno
vadībā katrs mūsu ceļojuma dalībnieks tika nogādāts pie saviem

–
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n
o
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M Vaije
Madonas delegācijas jaunieši kopā ar vācu draugiem.

viesvecākiem. Bijām patīkami
pārsteigti par sarūpētajiem ziediem un saziņas minimuma vārdnīcu, kuru saņēma gan ģimenes,
gan mūsu skolēni.
Mūsu draugi Vācijā bija parūpējušies par saturīgu programmu.
Plānojot šīs sešas dienas, kā neformālās sarunās uzsvēra skolotāja
Antje Meko, svarīgi šķita jauniešu personīgie kontakti, kopīgas
aktivitātes, kuras rosinātu labāk
iepazīt vienam otru, sadraudzēties un turpināt aizsākto arī pēc
apmaiņas brauciena. Tieši tāpēc
šoreiz jaunieši vairāk laika pavadīja kopā ar saviem jaunajiem
draugiem – gan tradicionālajā
Ģimeņu dienā, gan vairākkārtējos mācību stundu apmeklējumos,
gan kopīgā boulinga spēlē, gan
strādājot pie projekta “Ko mums
nozīmē Eiropa.” Arī izbraukuma
ekskursijās daudzi vācu jaunieši
rada iespēju būt kopā ar mums.
Jauka bija tikšanās Lēstes
skolā ar skolas direktoru R. Patzeltu. Viņš atzinīgi novērtēja Vaijes un Madonas skolēnu apmaiņas vizītes, kas veicina sapratnes
veidošanos un toleranci jauniešu
vidū. Pēc kopīgas fotografēšanās

devāmies uz Kirhvaijes staciju
un tālāk uz seno ostas pilsētu
Vēzeras upes grīvā – Brēmeni.
Pilsētas izpētes rallijā iepazinām
Brēmenes ievērojamākās vietas
– Rātsnamu, Brēmenes pilsētas
veco kvartālu, Tirgus laukumu ar
Rolanda statuju, Schnoor ieliņu,
kas savu nosaukumu esot ieguvusi no tā, ka visas mājas ir kā
vienā šņorē savērtas. Uzzinājām,
ka Brēmenes īsākā un ievērojamākā iela, kuras garums ir tikai
110 metru, ir Mucinieku iela, jeb
Böttcherstraße. Mūs laipni sagaidīja arī slavenais pilsētas četrinieks – Brēmenes muzikanti, un
daudzi no mums, sekojot ticējumam, iedomājās vēlēšanos, kurai
jāpiepildās. Brēmenes iepazīšana
noslēdzās boulinga centrā, kur
kopā ar Vaijes jauniešiem jautri
un azartiski aizvadījām boulinga turnīru. Šajā turnīrā nebija
zaudētāju, jo visus vienoja spēles
prieks un iespēja būt kopā.
Svinīga izvērtās pieņemšana
Vaijes Rātsnamā, kur mūs sagaidīja birģermeistara vietniece
Ingrida Softy un atbildīgā par ārzemju delegācijām Bjanka Bekere. Neierasti bija būt uzmanības

centrā gan fotografējoties, gan
klausoties birģermeistares uzrunā. Viņa pauda gandarījumu par
ilgstošo sadarbību starp Vaiji un
Madonu un uzsvēra tieši jauniešu
lomu šīs sadraudzības stiprināšanā. Atbildes runā mūsu delegācijas vadītāja Vivita Vecozola pateicās par sniegto atbalstu jauniešu
apmaiņā un nodeva sveicienus
no Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja Andreja
Ceļapītera un pašvaldības izpilddirektora Āra Vilšķērsta. Viņa izteica cerību, ka plānotā jauniešu
dienas nometne Latvijā būs labs
turpinājums šīs viesošanās reizē
aizsāktajām aktivitātēm.
Neaizmirstams piedzīvojums
bija Klimata mājas apmeklējums
Brēmerhāfenē, kur jaunieši varēja apskatīt un izbaudīt četru dažādu klimata zonu dabas apstākļus,
uzzināt par tur dzīvojošiem cilvēkiem, par klimata pārmaiņām un
iespējām samazināt ekoloģiskās
pēdas nospiedumu.
Brīvdabas muzejā Kloppenburgā iepazinām ne tikai Lejassaksijas reģiona vēsturi un sadzīvi, bet arī pagatavojām tā laika
tradicionālo ēdienu, kurš, pašiem

par brīnumu, garšoja tīri labi un
kuru nesmādēja pat šoferīši. Jāuzteic mūsu jauniešu atsaucība,
ieinteresētība un disciplinētība
visa brauciena laikā, ko pamanīja un atzinīgi novērtēja ne tikai
vācu skolotāji, bet arī birģermeistara vietniece Ingrida Softy.
Pavisam nemanot, pienāca
atvadu vakars, uz kuru pulcējās
gan viesģimenes, gan iepriekšējās
apmaiņu vizītēs iesaistītie skolotāji un jaunieši. Iesākumā skolēni rādīja savu veikumu kopīgajā
projektā „Ko mums nozīmē Eiropa.” Visus klātesošos patīkami
pārsteidza jauniešu radošums,
spēja sastrādāties un neviltotais
gandarījums par paveikto. Šis
projekts skaidri parādīja, ka mēs
dzīvojam bezrobežu Eiropā, ka
jauniešiem Vācijā un Latvijā ir līdzīgas pamatvērtības, domāšana
un izpratne par notiekošo. Savu
paldies par brīnišķīgo piedzīvojumu un doto māju sajūtu viesģimenēm un skolotājiem visas grupas vārdā teica ne tikai grupas
vadītāja, bet arī jaunieši Sandija
un Klāvs. Kā atvadu sveiciens un
reizē apliecinājums turpināt iesākto sadarbību izskanēja latviešu tautasdziesma un aicinājums
apgūt latviešu tautas deju soļus.
Atvadoties asaras ritēja gan palicējiem, gan projām braucējiem.
„Vēl vismaz dienas divas…,” tā
domāja katrs apmaiņas programmā iesaistītais jaunietis un tā ir
droša zīme, ka tikšanās, kaut vai
neklātienē, turpināsies.
Grupas dalībnieku vārdā
paldies par finansiālu atbalstu
sakām Madonas, Lubānas, Cesvaines un Varakļānu novada pašvaldībām.
Mājās esam atgriezušies
garīgi bagātāki, esam ieguvuši
jaunus draugus un neaizmirstamus iespaidus. Katra skolēna
personīgo redzējumu brauciena
laikā varēsiet izlasīt pašvaldības
mājas lapā www.madona.lv/izglītība, kur būs publicēta ceļojuma
dienasgrāmata.
S. Sprukule,
apmaiņas brauciena tulce,
vācu valodas skolotāja

Noslēdzies projekts „Tiksimies dziesmā un dejā!”

M

adonas Bērnu un jauniešu centrs realizējis
projektu
„Tiksimies
dziesmā un dejā!”, kuru finansiāli atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un Vidzemes plānošanas
reģions.
Projekta noslēdzošais pasākums bija skolēnu tautas deju
kolektīvu koncerts – skate „Tiksimies dejā!” 30. aprīlī Madonas
pilsētas Sporta hallē.
Koncertā piedalījās 20 Madonas novada skolu tautas deju
kolektīvi, 4 kultūras un tautas
namu deju kolektīvi, kā arī Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu „Brīnumdārzs”,
„Pasaciņa”, „Priedīte” un „Kastanītis” mazie dejotāji. Kopā
ar Madonas novada dejotājiem

koncerprogrammu izdejoja arī
Lubānas un Varakļānu novadu
tautas deju kolektīvi. Koncertā
kopā piedalījās 800 dejotāji.
Deju programmas 1. daļā
”Kad tēva nav mājās” tika iekļautas 5 dejas. Ar šo deju programmu
novadu deju kolektīvi uzstāsies

tautas deju festivāla „Latvju bērni danci veda” lielkoncertā „ Pār
Daugavu saulei roku devu”, kas
norisināsies š.g. 25. maijā Krāslavas pilsētas estrādē.
Koncerta 2. daļā tika izdejota
katra kolektīvu īpaši sagatavotās
dejas.

Dejas koncertu vēroja pieredzējuši deju pedagogi: Antra
Grinberga un Andris Ezeriņš. Pēc
koncerta deju pedagogi saņēma
viņu vērtīgos padomus turpmākajam darbam.
Koncertprogrammas mākslinieciskās vadītājas un režisores

lomu uzņēmās deju kolektīvu
virsvadītājas Jolanta Anusāne un
Lienīte Ozolniece. Paldies viņām
par ieguldīto darbu!
Līga Grāvīte
Madonas Bērnu un jauniešu
centra interešu izglītības
metodiķe

