
Nr. 8 (44)2014. gada decembris

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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

6. decembrī 
Saieta laukumā Madonā 
pulcējās lieli un mazi 
madonieši, lai kopīgi 
sagaidītu egles iedegšanu.

Šogad pilsētas eglē mirdz 
jauni rotājumi. Lai eglīti sapos-
tu svētkiem, bijušas vajadzīgas 
5 stundas, taču gatavošanās pil-
sētas dekorēšani ilgusi visu no-
vembra mēnesi. Kopējais eglītē 

sakārto gaismiņu garums ir ap-
tuveni viens kilometrs. Īpašs ir 
arī fakts, ka lielā un kuplā egle 
ir dabīga.

Arī Madonas pilsētā ir kriet-
ni vairāk Ziemassvētku rotāju-
mu – gan uz ielu apgaismoju-
ma stabiem, gan Saieta laukuma 
strūklakas. Kā atzīst Madonas 
pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķe-
veris, Saieta laukuma strūklaku 
bija ieplānots rotāt jaunos, skais-
tos un neredzētos rotājumos. Ta-

ču, pagājušās nedēļas sākumā 
uzņēmums, ar ko bija noslēgta 
vienošanās par rotājumu izveidi, 
atklāja, ka rotājumus laikā nepa-
spēs izgatavot. Tāpēc nācies im-
provizēt. 

Visu sestdienu pilsētā notika 
dažādi Ziemassvētku tēmai vel-
tīti pasākumi – varēja darboties 
radošajās darbnīcās, nosūtīt vēs-
tuli Ziemassvētku vecītim, pieda-
līties Ziemassvētku tirdziņā, kā 
arī baudīt dažādus māksliniecis-

kos priekšnesumus. Ziemassvēt-
ku pastā Madonas Valsts ģimnā-
zijā visu pēcpusdienu darbojās 
rūķi. Kā pačukstēja rūķi, tad lie-
la daļa vēstuļu sūtītāju Ziemas-
svētku vecītim lūdza jaunākās 
veikalos pieejamās spēles, lelles, 
kā arī planšetes un datorus. Ta-
ču daļai bērnu lielākā vēlme biju-
si, lai Ziemassvētku vecītis dāva-
nas atnes mammai un tētim.

EdītE MiķElsonE

Eglītē mirdz kilometru 
garas gaismiņu virt enes

Priecīgus Ziema� vētkus un laimīgu Jauno gadu!

garas gaismiņu virt enesgaras gaismiņu virt enesgaras gaismiņu virt enesgaras gaismiņu virt enesgaras gaismiņu virt enesgaras gaismiņu virt enes

Šoziem jaunas dekorācijas gan pilsētas eglē, gan uz Saieta laukuma strūklakas.                                                                                                   edītes Miķelsones foto

Adventa

laiks

Cienījamie 
madonieši!

Kā allaž, tuvojoties gadu-
mijai, atskatāmies uz aizva-
dīto gadu un ar cerībām rau-
gāmies nākotnē.

Madonas novadā esam 
aizvadījuši labu, darbīgu un 
veiksmīgu gadu. Esam strā-
dājuši, vairojot mūsu no-
vada attīstību un arī lab-
klājību. Par laimi, jau sācis 
piemirsties krīzes laiks, ta-
ču vienlaikus tas mūs iemā-
cījis saimniekot taupīgāk un 
apdomīgāk, tāpēc jo vairāk 
spējam novērtēt ekonomisko 
stabilitāti un apjaust, ka dzī-
vojam labi.

Kā zināms, nākamais 
gads mūsu valstij ir ļoti no-
zīmīgs – pusgadu Latvija būs 
Eiropas Savienības prezidē-
jošā valsts. Tiek lēsts, ka pie 
mums ieradīsies ap 25 tūk-
stošiem politiķu, 700 žurnā-
listu no visas pasaules, un tas 
nozīmē, ka Latvija skanēs, 
par Latviju zinās, par mums 
runās plašajā pasaulē. Taču 
tas arīdzan uzliek pienāku-
mus, ir svarīgi, kādu ziņu par 
mums paņems līdzi daudzie 
viesi ne vien no galvaspilsē-
tas, bet arī no pārējām vie-
tām Latvijā. Tai skaitā arī no 
mūsu – Madonas – novada.

Esmu gandarīts, ka 
mums ir ko rādīt, ir ko stās-
tīt, ir, ar ko lepoties. Līdzās 
materiālajām vērtībām – mū-
su unikālajiem amatnieku 
un mājražotāju izstrādāju-
miem, ražotāju produktiem 
ar augstu pievienoto vērtī-
bu mūsu novada ļaudis sevi 
atklāj daudzveidīgās un ba-
gātās tradīcijās un kultūras 
dzīvē. Madonas puses vārds 
skan! Madonas novada ļau-
dis pulcējas kā kultūras na-
mos uz vietām, tā arī koncer-
tos citās Latvijas pilsētās un 
Rīgā. Mūsu ļaudis un novad-
nieki tiek cildināti vietējā un 
arī starptautiskā mērogā da-
žādās jomās. 

Tāpēc novēlu mums vi-
siem kopā to sadzirdēt, ap-
zināties, cienīt vienam otra 
veikumu, cienīt savu nova-
du. Būt lepniem par savējo 
sasnie gumiem un darīt kat-
ram savu darbu pēc labākās 
sirdsapziņas. Lai skanam vi-
si kopā! Pārnovados, Latvijā, 
Eiropā, pasaulē.

Novēlu siltus un gaišus 
Ziemassvētkus katrā mājā un 
ģimenē, mieru un panāku-
mus Jaunajā gadā!

Madonas novada 
pašvaldības vārdā,

AndrEJs CEĻApītErs         
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Mīļie novadnieki!
Jau pavisam drīz 
Ziemassvētki un turpat jau 
gadu mija. Mums visiem 
ir vienpadsmit mēneši 
gadā, lai cītīgi strādātu, 
plānotu un nodarbotos 
ar ikdienas rūpēm. Šo 
decembra mēnesi novēlu 
visiem pavadīt kopā ar 
saviem vistuvākajiem –
ģimeni, radiem, draugiem.

Vēlos, lai pašvaldība ir 
katra novada iedzīvotāja 
atbalsts – tādā formā un 
veidā, kādā tas katram 
nepieciešams. Mēs pie tā 
cītīgi strādāsim!

Esiet pašpietiekami, 
un Jums viss izdosies! 
Priecīgus Ziemassvētkus 
un veiksmi 2015. gadā!

Agris Lungevičs,
Madonas novada 

pašvaldības
domes priekšsēdētāja 

vietnieks

Decembra sākumā 
pieredzes vizītē mūsu 
novadā viesojās Ukrainas 
parlamenta, prezidenta 
kancelejas un pašvaldību 
delegācijas pārstāvji, 
lai smeltos to pieredzi 
pašvaldību administratīvi 
teritoriālās reformas 
īstenošanā, kas Latvijā 
īstenota pirms pieciem 
gadiem. 

Vizītes laikā ukraiņi tikās ar 
Madonas, Lubānas, Ērgļu, Ces-
vaines un Varakļānu novadu va-
dītājiem, apmeklēja pašvaldību 
iestādes, kā arī apskatīja lielā-
ko Madonas novada ražotni Bēr-
zaunes pagastā “Baltic Block”.

Novadu reformu vērtē kā loģisku 
risinājumu

Kā vizītes gaitā norādīja Lat-
vijas puses organiztors, VARAM 
pašvaldību departamenta vadī-
tāja vietnieks Arnis Šults, paš-
laik administratīvi teritoriālais 
iedalījums Ukrainā ir līdzīgs, 
kāds tas bija Latvijā pirms no-
vadu reformas. Pašvaldību ir 
daudz – sākot no 488 rajonu pa-
domēm līdz vairāk nekā 10 tūk-
stošiem ciema padomju, tāpēc, 
lai izveidotu efektīvas vietvaras, 
ukraiņi ir ķērušies pie pašval-
dību brīvprātīgas apvienošanās 
uzsākšanas. 

Tā kā šobrīd Ukrainā norit 

darbs pie likumprojekta otrā la-
sījuma, ukraiņi uzskata, ka ir īs-
tais brīdis smelties Eiropas Sa-
vienības valstu pieredzi reformas 
īstenošanā. Viens no delegācijas 
pārstāvjiem, Ukrainas valsts vi-
cepremjera padomnieks pašval-
dību attīstības jautājumos Ana-
tolijs Tkačuks par redzēto atzina: 
“Loģiskas shēmas darbojas visur, 
un tas, ko mēs ieraudzījām Latvi-
jā – tā ir loģiska sistēma. Lai gū-
tu pieredzi, apkārt braukāt neva-
jag, to visu var izlasīt internetā, 
bet nianses, tās izlasīt nevar ne-
kur, tāpēc jāatbrauc pašiem. Ar 
jaunām interesantām idejām es-
mu pierakstījis jau 12 lappušu, 
 ko esmu nosūtījis uz Ukrainu, un 
cilvēki tur jau tās apspriež.”

Lai arī pašvaldību apvienoša-
nās iecere Ukrainā uzsākta jau 

pirms vairākiem gadiem, ukraiņi 
nenoliedz, ka pašreizējā situācija 
tās norisi ietekmē. “Austrumos 
mums ir karš, mēs karojam ar 
Krieviju un teroristiskajiem spē-
kiem, tāpēc tā ir liela problēma, 
tomēr reformas nav jāveic tikai 
tad, kad visiem labi. Tad neviens 
neko arī negribēs darīt, tāpēc no 
vienas puses ir sarežģīti, bet no 
otras – tā ir iespēja paveikt refor-
mu,” norāda A.Tkačuks.

Sajūsmina redzētais pašvaldības 
iestādēs

Ukrainas delegācija Mado-
nas novadā apmeklēja SIA “Ma-
donas siltums” katlu māju Augu 
ielā, pirmsskolas izglītības iestā-
di “Saulīte”, kā arī pašvaldības 
sporta infrastruktūras objektus – 

sporta halli un Smeceres sila bā-
zi, un par redzēto ukraiņi ne-
slēpa sajūsmu. A. Tkačuks bija 
tiešs: “Bērnudārzs, sporta halle 
– tas viss ir tik lieliski, es pat īs-
ti nesaprotu, kā var uzturēt tā-
du sporta kompleksu! Ordenis 
jādod tiem, kas to ir panākuši 
un uztur.” 

Prieks, ka ciemiņiem patīk 
tas, ko ierauga pie mums. Sa-
vukārt man tādās reizēs šķiet, 
ka diemžēl mēs esam jau tik ļoti 
pieraduši pie sasniegtā, izveido-
tā, ka uztveram to kā pašsapro-
tamu vai pat vairs neredzam un 
nenovērtējam to, cik daudz labi 
izveidotā ir mums apkārt...

Dodas mājup ar vislabākajiem 
iespaidiem

Jau atgriezusies Kijevā, de-
legācijas vadītāja, Ukrainas pār-
stāve Eiropas Padomē Olga Šev-
čuk atsūtīja e-pasta vēstuli, kurā 
izteica visdziļāko pateicību par 
uzņemšanu un redzēto Latvijā. 

Vērtējot vizīti kopumā, 
Madonas pašvaldības vadītājs 
Andrejs Ceļapīters norāda, ka 
allaž prieks, ja varam dalīties, 
pastāstīt un parādīt citiem sa-
vu pieredzi. “Ceru, ka Ukrai-
nas pārstāvji izvērtēs un varēs 
ko lietderīgu aizgūt no pieredzē-
tā Latvijā. Uzskatu, ka Ukraina 
ir ceļā uz Eiropas Savienību, un 
tas ceļš, ko Latvija nogāja salī-
dzinoši ilgā laika periodā, ukrai-
ņiem jānoiet un jāapgūst daudz 
īsākā laika posmā,” uzskata 
Andrejs Ceļapīters. 

dz. strAdiņA
   

Ukraiņi smeļas pieredzi Madonas novadā

Ukraiņu delegācija izrādīja patiesu ieinteresētību sporta halles 
apsaimniekošanā. V. Šmugais atbildēja uz daudzajiem viesu jautājumiem.      

                                                                                                          Dz. Stradiņas foto  

BARKAVAS PAGASTĀ

Barkavas Sv. Staņislava 
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst. 20.00
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS 
svinību vigilijas sv. Mise.

25. decembrī plkst. 10.00 
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS 
svinību sv. Mise.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

Bērzaunes luterāņu baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00 
Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 13.00
Dievkalpojums 
Pirmajos Ziemassvētkos.

KALSNAVAS PAGASTĀ 

Romas katoļu draudzē
25. decembrī plkst. 15.00 
Lūgšanu namā Kalna ielā 4
Kristus dzimšanas svētki.

27. decembrī plkst. 15.00 
Lūgšanu namā Kalna ielā 4
Svētais apustulis un 
evanģēlists Jānis – svētki.

28. decembrī plkst. 15.00 
Lūgšanu namā Kalna ielā 4
Svētā ģimene – 
Jēzus, Marija un Jāzeps – svētki.

Evaņģēliski luteriskajā draudzē
24. decembrī plkst. 16.00 

Kalsnavas pagasta pārvaldes 
administrācijas ēkas 
2.stāva zālē 
Pārupes ielā 2
Ziemassvētku svētbrīdis.

25. decembrī plkst. 14.00 
Veckalsnavas pansijā
svētku dievkalpojums.

LIEZĒRES PAGASTĀ 

Liezēres luterāņu baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku 
dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 14.00
Ģimeņu dievkalpojums.
Mācītājs Guntis Želvis.

ĻAUDONAS PAGASTĀ 

Evaņģēliski luteriskajā 
draudzē
24. decembrī plkst. 19.00 
Kristus Augšāmcelšanās kapelā
Kristus piedzimšanas 
svētvakara, Ziemassvētku 
vakara dievkalpojums.

Katoļu draudzē
25. decembrī plkst. 16.00 
Kristus Augšāmcelšanās kapelā
Ziemassvētku dievkalpojums.

Pareizticīgo draudzē
6. janvārī plkst. 22.00 
Mārcienas svētā 
Alekseja pareizticīgo baznīcā
Visnakts dievkalpojums.

MADONAS PILSĒTĀ

Baptistu draudzē 
22. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku pasākums 
bērniem.

24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku dievkalpojums.

Evaņģēliski luteriskajā draudzē
21. decembrī plkst. 12.00
Adventa 4. svētdienas 
dievkalpojums.

24. decembrī plkst. 16.00
Kristus piedzimšanas 
svētvakars.

25. decembrī plkst. 12.00
Ziemassvētki.

26. decembrī plkst. 12.00 
Madonas pansionātā
Ziemassvētku dievkalpojums.

28. decembrī plkst. 12.00
Svētdiena pēc Ziemassvētkiem.

1. janvārī plkst. 12.00
Jaungads. Jēzus vārda došanas 
diena.

4. janvārī plkst. 12.00
Otrā svētdiena pēc 
Ziemassvētkiem. 
Zvaigznes dienas tēma.

Katoļu draudzē
24. decembrī plkst. 10.00 
pie lūgšanu kapelas
Betlēmes atklāšana.

24. decembrī plkst. 17.30 
Madonas pilsētas 
kultūras namā 
Ziemassvētku dievkalpojums - 
Ganiņu Mise (vada t. Tomass 
Zieļonka SDB). 

25. decembrī plkst. 11.00
Kristus dzimšanas svētki. 
Sv. Mise.

26. decembrī plkst. 11.00
Otrie Ziemassvētki. Sv. Mise. 

27. decembrī plkst. 16.00
Sv. apustuļa Jāņa svētki. 
Sv. Mise (tiek  svētīts vīns).

27. decembrī plkst. 17.00 
draudzes mājā (Daugavas ielā 3)
sadraudzības vakars.

28. decembrī plkst. 11.00 un 
plkst. 18.00 
(ģimenēm ar bērniem)
Sv. ģimenes svētki. Sv. Mise. 

31. decembrī plkst. 11.00
pateicības Mise par aizvadīto 
gadu.

31. decembrī plkst. 23.30–
01.00 pie lūgšanu kapelas
Jaunā gada sagaidīšana 
kopā ar luterāņu un katoļu 
garīdzniekiem, salūta vērošana, 
silta tēja un cepumi.

1. janvārī plkst. 18.00
Vissvētākās Jaunavas Marijas, 
Dieva mātes svētki. 
Sv. Mise. 

6. janvārī plkst. 18.00  
Kunga parādīšanās svētki jeb 
Triju Ķēniņu diena. Sv. Mise (tiek 
svētīts krīts, vīraks un zelts).

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

Septītās dienas 
Adventistu draudzē
28. decembrī plkst. 11.00
Gada nogales svētku 
dievkalpojums.

MĀRCIENAS PAGASTĀ

Pareizticīgo draudzē
6. janvārī plkst. 22.00 
Mārcienas svētā Alekseja 
pareizticīgo baznīcā
Visnakts dievkalpojums.

VESTIENAS PAGASTĀ

Evaņģēliski luteriskajā 
draudzē
25. decembrī plkst. 15.00 
Vestienas draudzes saieta namā 
svētku dievkalpojums.

Informāciju sagatavoja
Inga arāja,

Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste, kultūras 

darba organizatore
Tālr. 64860579, 27868891

inga.araja@madona.lv
http://www.madona.lv

Svētku dievkalpojumi Madonas novadā

Oļegs Maļuhins kopā ar savas skolas sportistēm – (no kreisās) Ievu Pūci, Angelinu Vavilovu un Karīnu Pitķeviču                                EdītEs MiķElsonEs foto     
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Ziemassvētku un Jaungada sagaidīšanas 
pasākumi Madonas novadā

ARONAS PAGASTĀ

23. decembrī pulksten 11.00 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” zālē 
Eglīte pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem, kas neapmeklē 
bērnudārzu.

28. decembrī pulksten 13.00 
Lauteres kultūras namā 
Cēsu baptistu draudzes zvanu 
ansambļa koncerts. 
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ

27. decembrī pulksten 19.00 
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

27. decembrī pulksten 20.00 
Barkavas kultūras namā
balle ar grupu „Kamēr jauni”.
Ieejas maksa: 3 EUR.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

20. decembrī pulksten 15.00 
Sauleskalna tautas namā
pasākums Bērzaunes pagasta 
bērniem.

27. decembrī pulksten 18.00 
Sauleskalna tautas namā
Vecgada koncerts.
Ieeja bez maksas.

1. janvārī pulksten 1.00 
Sauleskalna tautas namā
Jaungada balle.
Spēlē grupa „Kad sanāk” (Egils 
Runcis un Normunds Šneiders).
Ieejas maksa: 2,50 EUR.
Iespēja rezervēt galdiņus  
(mob. tālr. 27015118).

DZELZAVAS PAGASTĀ

20. decembrī pulksten 13.00 
Dzelzavas pamatskolā  
Eglīte pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi. 
 
23. decembrī pulksten 19.00 
Dzelzavas pamatskolā
Ziemassvētku koncerts  
„Svētku laiks”. 
Savas skaistākās Ziemassvētku 
dziesmas izdziedās vokālie 
ansambļi „Variants” 
un „Rondo”. Koncerta 
instrumentālo pusi veidos  
Didzis Kalniņš (klavieres),  
Ilze Drozdova (kontrabass), 
Paula Silava (flauta),  
Juris Nikolovskis (ģitāra). 
Visi laipni aicināti!

29. decembrī pulksten 13.00 
Dzelzavas pamatskolā
Eglītes sarīkojums pagasta 
vecākajai paaudzei.
Koncertēs Gavaru dzimtas 
kapela no Meirāniem.  
Dejos „Dzeldes” un „Zīļuki”.
Par dančiem rūpēsies Artūrs.
Uz pasākumu un no pasākuma 
vedīs autobuss.
Būsiet mīļi gaidīti!

KALSNAVAS PAGASTĀ

26. decembrī pulksten 11.00 
Kalsnavas kultūras namā
Eglīte, saldumu paciņas, rotaļas 
un draugi gaidīs Kalsnavas 
pagasta bērnus, kuri neapmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādes.

26. decembrī pulksten 14.00 
Kalsnavas kultūras namā
Svētku eglīte Kalsnavas pagasta 
vecākajai paaudzei.

26. decembrī pulksten 19.00 
Kalsnavas kultūras namā
koncertu sniedz šova „Dziedošās 
ģimenes” pirmās sezonas 
uzvarētāji – Vītolu ģimene.
Ieejas maksa: bērniem un 
pensionāriem 1 EUR,  
pārējiem 2 EUR.

26. decembrī pulksten 21.30 
Kalsnavas kultūras namā
Ziemassvētku balle.
Ieejas maksa: 3 EUR.

2015. gada 1. janvārī 
pulksten 00.30  
Kalsnavas kultūras namā
Jaungada balle.
Ieeja bez maksas.

LAZDONAS PAGASTĀ

19. decembrī pulksten 16.00 
Lazdonas pagasta pārvaldes zālē 
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem.

LIEZĒRES PAGASTĀ

19. decembrī pulksten 12.00 
Pensionāru telpās Ozolos
Ziemassvētku eglīti iededzināt 
aicināti pensionāri.
Līdzi ņemt „groziņu”, dāvaniņu 
loterijai, svētku pantiņu un 
kādu sveci vai svečturi izstādei.

20. decembrī no pulksten 
10.00 Liezēres kultūras namā 
Ziemassvētku tirdziņš. 
Aicināti visi pirkt un pārdod 
gribētāji!

26. decembrī pulksten 11.00 
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Līdzi paņem mājasdarbu – 
pašgatavotu rūķi izstādei!

26. decembris pulksten 22.00 
Liezēres kultūras namā
Ziemassvētku balle ar grupu 
„Kreisais pagrieziens”.
Ieejas maksa: 3 EUR.
Galdiņu rezervēt pa tālruni 
26623172.

27. decembrī pulksten 19.00 
Liezēres kultūras namā
uz Ziemassvētku noskaņu 
koncertu aicina
Sarkaņu pagasta jauktais 
vokālais ansamblis „Rondo” 
un Dzelzavas sieviešu vokālais 
ansamblis „Variants”.
Ieeja bez maksas.

ĻAUDONAS PAGASTĀ

20. decembrī pulksten 19.00 
Ļaudonas kultūras namā
senioru deju kolektīvs „Divi 
krasti” kopā ar draugiem izdejos 
5 gadu garumā mēģinājumos, 
koncertos un deju svētkos 
uzkrātās emocijas.
Ieeja bez maksas.

26. decembrī  
Ļaudonas kultūras namā 
Ziemassvētku pasākums kopā ar 
folkloras kopu „Vērtumnieki”. 
Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ

20. decembrī pulksten 14.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Bērnu un jauniešu centra 
pasākums visai ģimenei  
„Cirks ir atbraucis”.
Piedalās Madonas Bērnu 
un jauniešu centra pulciņu 
dalībnieki.

20. decembrī pulksten 16.30 
Madonas pilsētas kultūras namā
Madonas novada pašvaldība 
uz svētku pasākumu un 
Ziemassvētku dāvanu 
saņemšanu aicina Madonas 
pilsētā deklarētos bērnus, 
vecumā līdz 6 gadiem, kuri 
neapmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādes.
Informācija pa mob.tālr. 
26692928.

23. decembrī pulksten 19.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts „Tilts”.
Koncertu sniedz Alūksnes 
pilsētas tautas nama skolotāju 
koris „Atzele”.  
Diriģenti – Jānis Baltiņš  
un Ina Perevertailo.
Koncertā piedalās:  
Kristīne Baltiņa un Normunds 
Veļķeris (solo),  
Rita Bogdanova (klavieres), 
Mārcis Kalniņš (perkusijas), 
Reinis Puriņš (trompete),  
Klāvs Borozdins (trompete), 
Kārlis Rencis (mežrags),  
Dāvis Džeriņš (trombons).
Ieeja bez maksas.
  
27. decembrī pulksten 12.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums visai 
ģimenei kopā ar folkloras kopu 
„Vērtumnieki” – rotaļas, danči.
Ieeja bez maksas.

31. decembrī no pulksten 
23.30 Saieta laukumā 
tradicionāli sagaidīsim  
Jauno gadu kopā! 
pulksten 24.00  
Svētku uguņošana; 
pēc uguņošanas diskotēka 
visām paaudzēm ar populārāko 
latviešu un pasaules mūziku. 
Ieeja bez maksas.

2015. gada 1. janvārī 
pulksten 0.30  
Madonas pilsētas kultūras namā
Jaungada balle.
Biļetes cena: 3 EUR.
Darbosies kafejnīca.

MĀRCIENAS PAGASTĀ

19. decembrī pulksten 16.00 
Mārcienas pamatskolas zālē
pirmsskolas izglītības iestādes 
grupiņu Ziemassvētku eglīte 
kopā ar mazajiem bērniem, kas 
vēl neapmeklē bērnudārzu.

26. decembrī pulksten 16.00 
Mārcienas kultūras namā 
Ziemassvētku koncerts „Pasaku 
meža Rūķis”.
Ieeja bez maksas.

2015. gada 1. janvārī 
pulksten 00.30 Mārcienas 
kultūras namā
Jaungada balle kopā ar 
„Sastdīnis Muzykants” no 
Rēzeknes ar jautrām atrakcijām 
un dejām līdz rītam!
Ieeja bez maksas.

MĒTRIENAS PAGASTĀ

20. decembrī pulksten 14.00 
Mētrienas tautas namā
Ziemassvētku pasākums vecākai 
paaudzei. Ieeja bez maksas.

21. decembrī pulksten 12.00 
Mētrienas tautas namā
Ziemassvētku pasākums 
bērniem. Ieeja bez maksas.

2015. gada 1. janvārī 
pulksten 00.30 Mētrienas 
tautas namā Jaungada balle. 
Spēlē grupa „Dadži”.
Ieeja bez maksas.

OŠUPES PAGASTĀ

22. decembrī pulksten 11.00 
Degumnieku tautas namā
eglīte pagasta pirmsskolas 
vecuma bērniem.
Uzstāsies Degumnieku tautas 
nama bērnu teātris  
„Mazais Modelītis”.
K.Apškrūma  
„Ziemassvētki Rūķu Bodē”.
Ieeja bez maksas.

23. decembrī pulksten 17.00 
Degumnieku tautas namā
„Lai iedegas sveces” – koncerts 
Adventes un Ziemassvētku 
laikam ar aktrisi un dzejnieci 
Kristīni Dinu Bitēnu, 
komponistu Atvaru Sirmo un 
solisti Laumu Eņģeli.
Ieeja bez maksas.

30. decembrī pulksten 22.00 
Degumnieku tautas namā
Vecgada balle kopā ar grupām 
„Kreisais Pagrieziens”,  
„Ceļavējš” un „Velves”.
Ieejas maksa: 4 EUR,
pēc pulksten 24.00 – 4,50 EUR. 

PRAULIENAS PAGASTĀ

20. decembrī pulksten 15.00 
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku eglīte 
pensionāriem.
Ieeja – labs, možs garastāvoklis 
un neliels groziņš!
Autobuss no Praulienas centra 
laukuma uz Saikavas tautas 
namu aties 14.30  
(Trākši, Mūrnieki).
Informācijai: mob.tālr. 27825165 
(Sarmīte).

27. decembrī pulksten 18.00 
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

27. decembrī pulksten 21.00 
Saikavas tautas namā
Atpūtas vakars ar grupu 
„OTTO”.
Ieejas maksa: 2,50 EUR.

1. janvārī pulksten 00.30 
Praulienas skolas zālē
Jaungada balle.
Balles 1.daļā spēlēs grupa 
„Kruīzs”, 2.daļā – grupa „Vilks”.
Ieejas maksa: 2,50 EUR.
Galdiņus rezervēt pa mob.tālr. 
27825165 (Sarmīte).

SARKAŅU PAGASTĀ

No 7. līdz 20. decembrim 
„Kalnagravās”
Sarkaņu rokdarbu pulciņa un 
radošo darbnīcu dalībnieču
Ziemassvētku rotājumu un 
eglīšu izstāde.

20. decembrī „Kalnagravās”
pulksten 19.00
Koncerts „Dziesma Sarkaņos – 
Ziemassvētkos”.
Ieejas maksa: 2 EUR.
Dalībniekus lūgums pieteikties 
līdz 10. decembrim. 
Kopā ar Jums uz skatuves 
būs „Latvijas šlāgeraptaujas” 
laureāti grupa „Gints & es”.
Tālrunis informācijai 29424739 
(Valda).
pulksten 22.00
Balle. Spēlēs grupa „Gints & es”.
Ieejas maksa: 3 EUR.
Decembra jubilāriem ieeja brīva!
Ieejas maksa koncerts+balle: 
tikai 4 EUR.
Darbosies kafejnīca.

21. decembrī pulksten 12.00 
„Kalnagravās”
Ziemassvētku pasākums 
pirmsskolas vecuma bērniem, 
kas neapmeklē bērnudārzu.

21. decembrī pulksten 15.00 
Biksērē pie pagastmājas
folkloras kopa „Libe” visus 
aicina uz saulgriežu svētkiem.
Dziesmas, rotaļas, ticējumi, 
bluķa vilkšana un laba vēlējumi.

2015. gada 1. janvārī 
pulksten 01.00 „Kalnagravās”
Jaungada balle. Spēlēs Artūrs 
un Māris. Ieejas maksa: 3 EUR. 
Darbosies kafejnīca.

VESTIENAS PAGASTĀ

19. decembrī pulksten 17.00 
Vestienas tautas namā
Ziemassvētku koncerts.
Piedalās Vestienas pamatskolas 
skolēni.
Ieeja bez maksas.

23. decembrī pulksten 11.00 
Vestienas pirmsskolas  
izglītības iestādē
Mājas bērnu sveikšana 
Ziemassvētkos.
 
31. decembrī pulksten 20.00 
Vestienas tautas namā
Vecgada pasākums.
Ieeja bez maksas.

Māju svētību, lauku ražīgumu un 
labklājību vēlot,

Inga arāja, 
Madonas novada pašvaldības 

galvenā speciāliste kultūras 
darba organizatore 

Tālr. 00 371 64860579, 27868891 
inga.araja@madona.lv 
http://www.madona.lv

Svētku dievkalpojumi Madonas novadā

Oļegs Maļuhins kopā ar savas skolas sportistēm – (no kreisās) Ievu Pūci, Angelinu Vavilovu un Karīnu Pitķeviču                                EdītEs MiķElsonEs foto     

2014. gada decembris
Madonas novada pašvaldības 

informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA



Domes ziņas4 Madonas Novada Vēstnesis 
             2014. gada decembris

Kultūra

Nolemj piešķirt finansējumu Madonas Māks-
las skolas atbalsta biedrībai 1280,00 EUR 
mākslas kataloga „Jānis Simsons – Mūžības 

Ceļinieks” izdošanas darbiem 1000 eksemplāriem. Mado-
nas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar Madonas Māks-
las skolas atbalsta biedrību par finansējuma piešķirša-
nas izlietošanu.

Maksas pakalpojumi Smeceres sila bāzē

Nolemj izdarīt grozījumus un papildinājumus Mado-
nas novada pašvaldības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 
768 (protokols Nr. 26, 29. p.) „Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes izvei-
dotajās iestādēs Madonas pilsētā” Madonas novada pašval-
dības iestādes „Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” 
no 2014. gada 1. decembra un no 2015. gada 1. janvāra.

Pakalpojuma nosaukums Maksa (EUR)
(papildus 

aprēķinot PVN)
Guļbūves atpūtas mājas noma  
(par vienu diennakti personai)

15.1. Pieaugušajiem 9,09
15.2. Bērniem līdz 18 gadiem

(visiem, ja ilgāk par 2 naktīm)
Bērniem līdz 3 gadiem

6,62

Bez maksas
15.3. Minimālā mājiņas cena

(ja mājiņā dzīvo ne vairāk kā 3 personas)
33,06

15.4. Papildus vietas ar saviem matračiem 4,96
15.5. Mājdzīvnieki (suns, kaķis) 4,96
15.6. Pasākums līdz 12 stundām (bez nakšņošanas) 

vairāk kā 12  personām
61,98

15.7. Šautuve instruktora klātbūtnē (mērķis)  
1 stunda

1,24

15.8. Slēpošanas trašu izmantošana bērniem  
līdz 18 gadu vecumam, pensionāriem, 
invalīdiem (par vienu dienu)
Mēneša abonements
Sezonas abonements (1.12.–31.03)
No trašu īres maksas atbrīvoti Madonas 
BJSS audzēkņi un treneri, Madonas novada 
vispārizglītojošo skolu organizētie skolu 
pasākumi, Madonas novada organizētie un 
atbalstītie pasākumi.
Personas, kas izmanto SAB „Smeceres sils” 
naktsmītņu pakalpojumus.
Par cita veida atvieglojumiem lemj  
Madonas novada pašvaldība.

0,83

3,31
8,26

15.9. Slēpošanas trašu izmantošana pieaugušajiem 
(par vienu dienu)
Mēneša abonements
Sezonas abonements (1.12.–31.03)

1,65

5,78
12,40

15.10. BMX trases barjeras izmantošana 12,40
15.11. Loģistikas māja (bez saunas) par vienu dienu 144,63
15.12. Konferenču zāles izmantošana  

(par vienu stundu)
8,26

15.13. Saunas izmantošana 12,40
15.14. Kafejnīcas zāles izmantošana:

par vienu diennakti
par vienu stundu

99,17 
12,40 

15.15. Sporta bāzes izmantošana sacensībām  
(par 1 diennakti):
1) līdz 100 dalībniekiem
2) no 101 līdz 200 dalībniekiem
3) no 201 līdz 300 dalībniekiem
4) vairāk kā 300 dalībniekiem
Diennakts cenā iekļautas pamatslēpošanas 
trases un asfalta trase. Speciāla sagatavošana 
konkrētām sacensībām par atsevišķu sa
maksu.

123,97
181,82
247,93
330,58 

15.16. Stāvlaukuma izmantošana – vieglajiem auto 
(lielajiem pasākumiem)
Autobusiem

1,65

4,13

15.17 Telts vietas izmantošana personai  
(bērniem līdz 7 gadiem bez maksas)

2,48

15.18. Reklāmas izvietošana (mēnesī) 33,06
15.19 Finiša mājas noma 49,59
15.20. Naktsmītnes finiša mājā

(personai ar saviem guļampiederumiem)
4,96

15.21. Transpondera (čipa) īre par vienu gab. dienā 0,83
15.22. Starta pulksteņa īre (par vienu sacensību 

dienu)
16,53

15.23. Pludmales volejbola laukuma īre  par vienu 
stundu (ar iepriekšēju rezervāciju)

2,48

15.24. Futbola laukuma īre par vienu stundu  
(ar iepriekšēju rezervāciju)

2,48

Darba samaksa

Nosaka darba samaksu saskaņā ar valstī noteikto mi-
nimālās algas paaugstinājumu:

Darbiniekiem, kuriem 2014. gadā pēc amatu vienību 
saraksta bija noteikta minimālā darba alga, 2015. gada 
budžetā paredzēt algu fonda pieaugumu par 12,5% mē-
nesī.

Darbiniekiem, kuriem 2014. gadā pēc amatu vienību 
saraksta bija noteikta algas likme no 321 EUR līdz 500 
EUR, 2015. gada budžetā paredzēt algu fonda pieaugu-
mu saskaņā ar pārrēķina koeficientu.

Darbiniekiem, kuriem 2014. gadā pēc amatu vienību 
saraksta bija noteikta algas likme virs 500 EUR, 2015. 
gada budžetā paredzēt algu fonda pieaugumu par 5% mē-
nesī.

1., 2., 3. punkts neattiecas uz izglītības iestāžu peda-
goģiskajiem darbiniekiem.

Uzdot pagastu pārvalžu vadītājiem, Madonas pilsētas 
pārvaldniekam un pašvaldības izpilddirektoram sastādīt 
amatu vienību  sarakstus, ņemot vērā 2015. gada budže-
tā ieplānotos līdzekļus un iesniegt tos Madonas novada 
domē apstiprināšanai decembra mēnesī.

Madonas novada pašvaldības domes  
27. novembra sēdes lēmumu pārskats

Barkavas pagastā

Nolemj slēgt „Deleģēšanas līgumu par sil-
tuma apgādes pakalpojumu sniegšanu” ar 
pašvaldības SIA „Barkavas KPS” par paš-

valdības autonomās funkcijas nodrošināšanu – siltum-
enerģijas pārvade un realizācija Madonas novada paš-
valdības Barkavas ciema administratīvajā teritorijā, 
saskaņā ar pielikumu. Uzdod domes priekšsēdētājam  
A. Ceļapīteram parakstīt Madonas novada pašvaldības 
vārdā līgumu.

Atļauj SIA „Barkavas KPS” iesniegt projekta iesnie-
gumu „Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltum-
pārvades efektivitātes paaugstināšana Madonas nova-
da Barkavas ciemā” LIAA organizētā atklātā projektu 
konkursā 3.5.2.1.1. aktivitāte “Pasākumi centralizētās 
siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” 
sestās kārtas ietvaros ar projekta kopējām attiecinā-
mām izmaksām 104 161,00 EUR. Nodrošināt projekta 
“Centralizētās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades 
efektivitātes paaugstināšana Madonas novada Barka-
vas ciemā” līdzfinansējuma daļu 30% apmērā no attie-
cināmajām izmaksām – EUR 31248,30, ieguldot to SIA 
“Barkavas KPS” pamatkapitālā.

Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas nodrošināt 
galvojuma sniegšanu aizņēmumam Valsts kasē vai ko-
mercbankā SIA “Barkavas KPS” projekta “Centralizē-
tās siltumapgādes sistēmas siltumpārvades efektivitātes 
paaugstināšana Madonas novada Barkavas ciemā” līdz-
finansējuma  nodrošināšanai EUR 31248,70 apmērā un 
priekšfinansējuma nodrošināšanai EUR 41664,00 apmē-
rā.

Piešķir īpašas (ekskluzīvas) tiesības SIA „Barkavas 
enerģija”, reģ. Nr. 40103505956, pēc katlumājas uzbū-
vēšanas sniegt sabiedrisko pakalpojumu – nodrošināt 
siltumenerģijas ražošanu centralizētai siltumapgādes 
sistēmai Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā. 
Noteikt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas teritoriju – 
Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads.

Uzdod SIA „Barkavas enerģija” uzturēt un atjaunot 
nepieciešamo tehnisko aprīkojumu, lai sabiedrisko pa-
kalpojumu varētu sniegt atbilstoši normatīvo aktu pra-
sībām.

Nosaka, ka par sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu 
pašvaldība slēdz deleģējuma līgumu ar SIA „Barkavas 
enerģija” uz 10 gadiem.

Nosaka SIA „Barkavas enerģija” iespēju saņemt at-
līdzības (kompensācijas) maksājumus investīcijām sa-
biedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. 
Noteikt, ka atlīdzības (kompensācijas) maksājumus ap-
rēķina par SIA „Barkavas enerģija” piegādāto siltum-
enerģiju atbilstoši siltumenerģijas skaitītāju rādīju-
miem un deleģējuma līgumā norādītiem tarifiem, kurus 
var mainīt deleģējuma līgumā noteiktā kārtībā. No-
teikt, ka atlīdzības (kompensācijas) maksājumu aprēķi-
nāšanu, kontroli, pārskatīšanu, pārmaksas novēršanu 
un atmaksāšanu veic pašvaldības institūcijas atbilsto-
ši deleģējuma līgumam par sabiedriskā pakalpojuma 
sniegšanu.

Nosaka, ka SIA „Barkavas enerģija” piegādātās sil-
tumenerģijas cena nepārsniedz 24,00 EUR (bez PVN) 
par 1 MWh, ja vien deleģējuma līgumā nav noteikts sa-
vādāk. Noteikt, ka kompensācija par sabiedriskā pakal-
pojuma sniegšanu nepārsniedz 15 000 000 euro vidēji 
gadā pilnvarojuma laikā.

Kalsnavas pagastā

Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labie-
kārtoto dzīvokļu izmaksas par apsaimniekošanu oktob-
ra mēnesī un siltināšanu, kopā EUR 155,67  apmērā, 
segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta neizlieto-
tajiem līdzekļiem uz gada sākumu. 

Zemes darījumu komisija

Nolemj izveidot darījumu ar lauksaimniecības zemi 
izvērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 

komisijas priekšsēdētājs: Āris Vilšķērsts – izpilddi-
rektors;

komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Evita Zāle – Juri-
diskās nodaļas vadītāja;

komisijas locekļi: Silvija Šīre – Attīstības nodaļas 
speciāliste, Laima Liepiņa – Administratīvās nodaļas 
vadītāja, Artūrs Čačka – deputāts.

Liezēres pagastā

Nolemj akceptēt SIA „Madonas siltums” Eiropas Sa-
vienības Kohēzijas fonda līdzfinansējuma saņemšanai 
sagatavoto projekta „Siltumtrases un siltummezglu re-
konstrukcija Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas 
novadā” iesniegumu, tajā ietvertos darbus un līdzfinan-
sējumu apjomu atbilstoši projekta iesniegumā iekļauta-
jam finansējuma plānam un projekta budžeta kopsavil-
kumam EUR 439168,06 (bez PVN) apmērā. Nodrošināt 
projekta „Siltumtrases un siltummezglu rekonstrukcija 
Ozolu ciemā, Liezēres pagastā, Madonas novadā” līdzfi-
nansējuma daļu 30% apmērā no attiecināmajām izmak-
sām – EUR 131750,41, ieguldot to SIA „Madonas sil-
tums” pamatkapitālā.

Maksas pakalpojumi baseinā

Nolemj papildināt Madonas novada pašvaldības do-
mes 28.1.2013. lēmuma „Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas novada pašvaldības domes  iz-
veidotajās iestādēs Madonas pilsētā” 6. punktu:  

Maksas pakalpojumi Madonas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” bērnu baseinam:

N.p.k. Cena  par 1 stun
du euro (papildus 
aprēķinot PVN)

6.3.10. Pirmsskolas vecuma bērnam (1)  
ar pieaugušo (1)

1,82

6.3.11. Pirmsskolas vecuma bērniem (2–3) ar 
pieaugušo (1)

2,89

6.3.12. Ģimenes apmeklējums 4,13

6.3.13. Jaunākā skolas vecuma bērnam  
līdz 11 gadiem (1)

1,82

6.3.14. Pirmsskolas vecuma bērnu grupai (līdz 10 
bērniem) ar 1–2 pieaugušajiem 

20,65

6.3.15. Skolēniem no 12–18 gadiem  
un pieaugušajiem 

2,89

6.3.16. Madonas novada pirmsskolas iestāžu 
organizētām un pieteiktām grupas 

Bez maksas

Madonas novada pašvaldības domes  
12. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
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Madonas novada pašvaldības domes  
20. novembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Liezēres pagastā

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projektam 
„Madonas novada Liezēres pagasta Ozolu 
ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta”

ERAF projekta „Madonas novada Liezēres pagasta 
Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstība, II kārta” Nr. 
3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/082 priekšfinansējuma 
EUR 10747,40 un līdzfinansējuma EUR 69510,73, ko-
pā EUR 80258,13 nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aiz-
ņēmumu Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem 
un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi.

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu EUR 
80258,13 apmērā, ERAF projekta „Madonas novada Lie-
zēres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba, II kārta” Nr. 3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/100/082 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Aizņēmumu izņemt 2014. un 2015. gadā. Aizņēmu-
ma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Mētrienas pagastā

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projektam „Madonas 
novada Mētrienas pagasta Mētrienas ciema ūdenssaim-
niecības attīstība, II kārta” līdzfinansējuma un priekšfi-
nansējuma nodrošināšanai.

Apstiprināt projekta „Madonas novada Mētrienas 
pagasta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības attīstība, II 
kārta” izmaksas, nosakot, ka projekta kopējās izmaksas 
sastāda EUR 239568,84. No kurām attiecināmās izmak-
sas – EUR 233158,88. Neattiecināmās izmaksas PVN 
daļa – EUR 3017,91 un topogrāfijas izmaksas – EUR 
1716,69, kopā – EUR 4734,60.

ERAF projekta „Madonas novada Mētrienas pagas-
ta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 
3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/197/129 priekšfinansējuma 
EUR 93195,45 un līdzfinansējuma EUR 34973,83, kopā 
EUR 128169,26 apmērā nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 20 ga-
diem un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi. 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu EUR 
128169,26 apmērā Madonas novada pašvaldības aģentū-
ras “Mētrienas komunālā saimniecība” ERAF projekta 
„Madonas novada Mētrienas pagasta Mētrienas ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” Nr. 3D/3.4.1.1.0/13/APIA/
CFLA/197/129 priekšfinansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

Aizņēmumu izņemt 2014. un 2015. gadā. Aizņēmu-
ma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldības 
budžetu.

Praulienas pagastā

Lemj par aizņēmuma ņemšanu projektam „Madonas 
novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdens-
saimniecības attīstība” priekšfinansējuma un līdzfinan-
sējuma nodrošināšanai.

1. ERAF projekta „Madonas novada Praulienas pa-
gasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
Nr. 3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/179/068 priekšfinansē-
juma EUR 195442,94 apmērā un līdzfinansējuma EUR 
75000,00 apmērā nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņē-
mumu Valsts kasē ar atmaksas termiņu uz 20 gadiem un 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi.

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontro-
les un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta ņemšanu 
EUR 270442,94 apmērā ERAF projekta „Madonas nova-
da Praulienas pagasta Vecsaikavas ciema ūdenssaimnie-
cības attīstība” Nr. 3D/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/179/068 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

3. Aizņēmumu izņemt 2014. un 2015. gadā. Aizņē-
muma atmaksu garantēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Jauniešu lietas

Nolemj piešķirt projektu konkursa Eiropas Komisi-
jas programmas „Jaunatne darbībā” 2. uzsaukuma kārtā 
projekta „Jaunieši un demokrātija” priekšfinansējumu 
EUR 6277,28 no projektu līdzfinansējumam paredzēta-
jiem budžeta līdzekļiem.

Maksas pakalpojumi sporta skolā

Nolemj veikt papildinājumus Madonas novada paš-
valdības domes 28.11.2013. lēmumā Nr. 768 (protokols 
Nr. 26, 29. p.) „Maksas pakalpojumi un samaksas apjomi 
Madonas novada pašvaldības domes izveidotajās iestādēs 
Madonas pilsētā” 14. p. –  maksa par Madonas Bērnu un 
jaunatnes sporta skolas un sporta centra sniegtajiem pa-
kalpojumiem:

14.3.8. Noteikt maksas pakalpojumus par laukuma 
izmantošanu sporta spēļu komandām 5,00 EUR mēne-
sī katram par treniņiem Madonas pilsētas sporta centrā 
(pēc izstrādātā treniņu grafika), BK Madona par 12 spor-
tistiem (49,58 + PVN 21%), VK Madona par 12 sportis-
tiem (49,58 + PVN 21%), FK Madona par 15 sportistiem 
(61,98 + PVN 21%).

14.3.9. Noteikt maksu FK Madona jauniešu koman-
dai 4,00 EUR no cilvēka par treniņiem Madonas pilsē-
tas sporta centrā mēnesī (tiem sportistiem, kuri ir Mado-
nas BJSS audzēkņi un ir veikuši samaksu 4,00 EUR par 
treniņiem Madonas BJSS, par florbola treniņiem nav jā-
maksā).

Cūku mēris

Nolemj piešķirt finansējumu EUR 4809,56 dzesētavu 
iegādei no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem, lai 
īstenotu Madonas novada teritorijā Āfrikas cūku mēra 
un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumus.

Mārcienas pagastā

Nolemj veikt papildinājumu Madonas novada 2013. 
gada 28. novembra sēdes lēmumā „Mārcienas pagasta 
pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”:

Nr.p.k. Pakalpojums Mērvienība Pakalpojuma izceno
jums (bez PVN) EUR

2.5. Launaga maksa 
Mārcienas pamatskolas 
rotaļu istabā

1 ēdienreize 0,15

Māju siltināšana

Lemj par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamās mājās Raiņa ielā 19a, Madonā un Raiņa ie-
lā 19b, Madonā.

Piešķirt palīdzību – līdzfinansējumu energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Raiņa ielā 19a, Madonā, Madonas novadā 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasākumu veikšanas izmak-
sām.

Piešķirt palīdzību – līdzfinansējuma energoefekti-
vitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai Raiņa ielā 19b, Madonā, Madonas novadā 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasākumu veikšanas izmak-
sām.

Uzdod Finanšu nodaļai lēmuma 1. un 2. punktā no-
teikto līdzfinansējumu pārskaitīt no projektu līdzfinan-
sējumam paredzētajiem budžeta līdzekļiem biedrībai 
„Raiņi” 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Piešķirt palīdzību – līdzfinansējumu energoefektivi-
tātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mā-
jai “Aiviekstes māja 26”, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, 
Madonas novadā 50% apmērā no energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanas izmaksām.

Uzdod Finanšu nodaļai lēmumā noteikto līdzfinansē-
jumu pārskaitīt no projektu līdzfinansējumam paredzē-
tajiem budžeta līdzekļiem  dzīvokļu īpašnieku biedrībai 
„Rota” 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

sagatavoja LaIMa LIepIņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai  

klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas novada dome 
2014. gada marta 
mēnesī bija spiesta 
atcelt noteikto sadzīves 
atkritumu normu uz vienu 
personu. Iemesls tam 
bija novada iedzīvotāju 
neapmierinātība ar to, ka 
tik daudz, cik ir noteikts 
pēc normas, atkritumu 
nesaražojot.   

Madonas novada atkritumu 
apsaimniekotājs ir veicis aprē-
ķinu analīzi par to, kādi apjomi 
tik savākti un cik pretī tiek sa-
ņemts naudas. Izvestais apjoms 
ir mainījies.  Turpmāk par sara-
žotajiem sadzīves atkritumiem 
Madonas pilsētas daudzdzīvok-
ļu māju iedzīvotājiem mēne-
sī maksa tiks aprēķināta atbil-
stoši izvesto sadzīves atkritumu 

apjomam no mājas piesaistītā 
atkritumu konteineru koplieto-
šanas laukuma – kubikmetros.  

Kopējais izvesto sadzīves at-
kritumu apjoms tiks attiecināts 
uz kopējo iedzīvotāju skaitu pie-
saistītam konkrētajam koplie-
tošanas laukumam. Izvestā ap-
joma kubikmetrus pareizinot ar 
noteikto tarifu un izdalot uz pie-
saistīto personu skaitu, tiks iegū-
ta summa, kāda jāmaksā vienai 
personai, neatkarīgi, kur viņa 
dzīvo, bet ir uzskaitē kā atkri-
tumu radītājs konkrētajā mājā. 
Ņemot vērā iepriekš minēto, ap-
rēķini pēc izvestā apjoma tiks uz-
sākti no 2015. gada 1. janvāra.

Izanalizējot Madonas novada 
privātmāju iesaistīšanos atkritu-
mu apsaimniekošanā, tika kon-
statēts, ka ļoti daudzas mājas to-
mēr līdz šim brīdim ir ignorējuši 
likuma normas. Tas vairāk attie-
cas uz pagastu teritorijām. Tāpēc 
ir uzskaitītas visas neiesaistīto 
privātmāju adreses un nodotas 

Madonas novada kārtības sargu 
kompetencei, veikt atbilstošas 
procesuālas darbības. 

 
ATKĀRTOTI INFORMĒJAM:

Atkritumu apsaimniekoša-
nas likuma 16. pants nosaka:

“16. pants. (1) Sadzīves at-
kritumu sākotnējais radītājs vai 
valdītājs:

1) piedalās pašvaldības orga-
nizētajā sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanā, ievērojot nor-
matīvos aktus par atkritumu 
apsaimniekošanu (arī pašvaldī-
bas izdotos saistošos noteiku-
mus) un noslēdzot līgumu par 
sadzīves atkritumu savākšanu 
un pārvadāšanu ar atkritumu 
apsaimniekotāju, kurš ir noslē-
dzis attiecīgu līgumu ar pašval-
dību;

2) sedz visas izmaksas, kas 
saistītas ar viņa radīto sadzīves 
atkritumu, tai skaitā sadzīvē ra-
dušos bīstamo atkritumu, ap-
saimniekošanu.”

Ja neesat noslēdzis līgumu 
par sadzīves atkritumu izveša-
nu, tad:

Aicinām iesaistīties Ma-
donas novada pašvaldības or-
ganizētajā sadzīves atkritumu 
(turpmāk tekstā – SA) apsaim-
niekošanas pasākumu realizēša-
nā un pēc iespējas ātrāk noslēgt 
līgumu par sadzīves atkritumu 
izvešanu.

Jums būs iespēja atkritumus 
uzkrāt:

– Jūsu īpašumā uzstādītā 
konteinerā, kuru uzņēmums 
saviem klientiem nodrošina bez 
maksas (šajā gadījumā samak-
sa par atkritumu izvešanu jāveic 
pēc rēķina saņemšanas līgumā 
noteiktā termiņā), vai

– speciālajos marķētajos 
maisos, kurus klientam ir iespē-
ja iegādāties uzņēmumā vai pa-
gasta pārvaldē un pēc to piepil-
dīšanas novietot ar uzņēmumu 
saskaņotā vietā (šajā gadījumā 
maksa par maisa iegādi ir arī sa-

maksa par atkritumu izvešanu).
Informāciju par līguma no-
slēgšanas kārtību un notei-
kumiem varat iegūt, zvanot 
pa tālruņiem 64807076 vai 
27095245, vai ierodoties uz-
ņēmumā personīgi 2. stāvā 
pie atkritumu apsaimnieko-
šanas speciālistiem.

SIA „MAdONAS 
NAMSAIMNIeKS” 
ATgĀdINA!

Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksa 75. panta 2. da-
ļa nosaka: 

“Par sadzīves atkritumu ra-
dītāja vai īpašnieka nepiedalī-
šanos pašvaldības organizētajā 
sadzīves atkritumu savākšanā 
uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no 70 līdz 700 euro, 
bet juridiskajām personām — no 
430 līdz 1400 euro.”

Baltus Ziemassvētkus vēlot – 
siA „MAdonAs nAMsAiMniEks”  

Atkritumu apsaimniekošanas aktualitātes



Sports6 Madonas Novada Vēstnesis 
             2014. gada decembris

Ar augstu mērķi – 
izaudzināt nākamos 
olimpiešus – šoruden 
Madonā darbu uzsācis 
pieckārtējais olimpisko 
spēļu dalībnieks Oļegs 
Maļuhins. Balstoties uz 
ilggadējo pieredzi sporta 
elitē, nu jau trenera 
statusā strādājošais 
sportists ir izveidojis 
īpašu treniņprogrammu 
un uzsver, ka pēc ilgiem 
gadiem profesionālajā 
sportā pienācis laiks 
pašam iesaistīties Latvijas 
biatlonistu jaunās maiņas 
audzināšanā.

Paplašinās Madonas biatlona 
treneru loks

Latvijā Oļega Maļuhina vār-
du zina pat tie, kas ar sportu ir 
uz jūs. Teju divdesmit gadu ga-
rumā Oļegs ir pārstāvējis val-
sti visaugstākajā līmenī biatlo-
nā, un šķiet gluži vai neticami, 
ka tagad viņš ir mūsējais. Kopš 
šī gada – madonietis. Ar ģimeni 
pārcēlies uz dzīvi un darbu mū-
su novadā.

“Viss sakrita tā, kā tam bija 
acīmredzot jābūt!” par savu jau 
desmit gadu garumā loloto ide-
ju ar prieku pauž Oļegs. “Vien-
mēr esmu vēlējies veidot savu 
komandu, savu meistarības sko-
lu vislabākajā vietā un apstāk-
ļos. Pats esmu no Daugavpils, 
bet diemžēl Daugavpilī apstāk-
ļi ir tādi, kādi tie ir, un ar to, kā 
ir Madonā, pat salīdzināt nevar! 
Turklāt lielā pilsētā kaut ko pa-
nākt un izdarīt ir daudz grūtāk. 
Madonas pašvaldība apzinās, ka 
Smeceres sila slēpošanas un bi-
atlona bāzei ir jāattīstās.” Spor-
tists neslēpj, ka ieinteresētība 
bijusi abpusēja – viņš izteicis 
priekšlikumu darboties un saņē-
mis pašvaldības atbalstu. 

Vingrošana, slēpošanas tehnika 
un veselīgs uzturs

Oļegs uzsver, ka ir svarīgi, 
lai iedibinātās biatlona tradī-
cijas Latvijā turpinātos un jau 
tagad ir jādomā par tiem, kas 
startēs nākamajās un aiznāka-
majās olimpiskajās spēlēs. Līdz-
tekus slēpošanas treniņiem vi-
ņa audzēkņi daudz strādā arī 
sporta zālē vingrošanas nodar-
bībās. “Tagad sportā ir tenden-
ce daudz vingrot – ar svariem, 
bez svariem, izvingrināt dzi-
ļos muskuļus. Tas ir ļoti svarī-
gi jebkurā vecumā, bet bērniem 
pusaudžu vecumā, kad veidojas 
muskulatūra, tas ir īpaši nozī-
mīgi. Piemēram, slēpojot slidso-
lī, tiek nodarbinātas atsevišķas 
muskuļu grupas, bet pārējiem 
muskuļiem rodas disbalanss, kā 
dēļ var sākties muguras prob-
lēmas. Vingrošanas nodarbī-
bas mums ir divas reizes nedē-
ļā,” par savu treniņprogrammu 
stāsta Oļegs.  

Jau novembrī Smeceres si-
lā uzsākta aktīva slēpošanas se-
zona. Līdzās citiem sporta sko-

las audzēkņiem trasēs dodas 
arī Maļuhina trenētie audzēkņi. 
“Daudz jau no citiem mēs neat-
šķiramies,” atzīst treneris. “Uz-
skatu, ka mans pluss ir tas, ka 
slēpoju kopā ar saviem bērniem, 
pats parādu, kā ir jādara un es-
mu ātrāks par viņiem. Viņiem vēl 
jāaug un jāaug, kamēr mani ap-
dzīs, un tas būs ļoti svarīgs brī-
dis, kad viņi kļūs ātrāki nekā es.”

Pie Maļuhina trenējas bēr-
ni no dažādām Latvijas vietām. 
Oļegs uzsver, ka viņa mērķis nav 
pārvilināt citu biatlona treneru 
audzēkņus, bet raudzīt spējīgus, 
motivētus nākamos biatlonistus 
visā Latvijā neatkarīgi no spor-
tiskā virziena, kurā viņi darbo-
jas. Tie audzēkņi, kuri jau ir ie-
radušies, lai trenētos lielajam 
sportam, ikdienā dzīvo ģimnāzi-
jas internātā un mācās šeit pat 
uz vietas. Stāstot par saviem au-
dzēkņiem, Oļegs neviltoti teic – 
mani bērni. Un kā gan citādāk 
– pusaudzim, esot projām no mā-
jām, vajadzīga papildus uzmanī-
ba, tāpēc treneris seko līdzi vi-
ņu gaitām arī ārpus treniņiem. 
“Viņi atrodas kā sporta nomet-
nē. Raugos, lai būtu disciplīna, 
lai nekavētu skolu, lai apmeklē-
tu treniņus,” ikdienu raksturo 
treneris. 

Neapšaubāmi, kad esi pro-

jām no mājām, ierastās vides 
Rēzeknē, Balvos vai Aizkrauk-
lē, svarīgs ir plecs, kas sniedz at-
balstu un drošības sajūtu. Oļe-
ga audzēkņi savam trenerim ir 
pieķērušies.  Viena no centīgā-
kajām un pieredzējušākajām 
audzēknēm ir Ilze Pūce no Ma-
donas. Meitene lepojas ar savu 
treneri, kā arī sportā vēlas līdzi-
nāties savam krusttēvam, popu-
lārajam biatlonistam Gundaram 
Upeniekam: “Viņš, mans trene-
ris un arī Andrejs Rastorgujevs 
ir mans paraugs sportā. 
Esmu pilna apņēmī-
bas sagatvoties dalī-
bai Eiropas junioru 
un Pasaules čem-
pionātos, kā arī 
būt gatava olim-
piādei.” 

Taču sportis-
ta panākumu atslēga 
slēpjas ne vien nodarbī-
bās, bet svarīgs ir arī pareizs 
sabalansēts uzturs. Madonas 
sporta hallē Maļuhins atvēris sa-
vu kafejnīcu, kas nodrošina ar 
veselīgu maltīti ikvienu apmek-
lētāju. Prieks, ka madonieši jau 
paguvuši novērtēt ne vien vēde-
ram, bet arī maciņam draudzīgo 
maltītes vietu, un pusdienlaikā 
to īpaši novērtē tie, kas vēlas pa-
ēst, ietaupot laiku. Oļegs atzīst, 

Lai nākamie olimpieši izaugtu Madonā

ka ēdienkartes pamatā ir ģime-
nes receptes, kuru autore ir viņa 
dzīvesbiedre.

“Pasaules sportā vispār ir 
mainījusies pieeja. Kā jau minē-
ju, tā ir vingrošana, bez tam arī 
sportista psiholoģiskā stabilitā-
te un uzturs. Kafejnīcas izveide 
nebija netīšām, bet gan ar domu 
veidot ēdienkarti vienkāršu, bet 
veselīgu un sportisku.”   

Svaigi spiestās sulas vai aro-
mātisks kapučino, pieckārtē-
ja olimpieša un pagaidām mū-
su vienīgā Pasaules kausa 
posma uzvarētāja gatavots un 
pasniegts, ir īpašs piedāvājums, 
kas pieejams tikai Madonā.

Vai Madona kļūs par nākamo 
biatlona olimpiešu kalvi?

Maļuhins norāda, ka svarī-
gi nodrošināt pēctecību Latvi-
jas biatlonā: “Augstākajā līme-

nī šobrīd mums ir Andrejs 
Rastorgujevs, bet tā-

lāk seko liela starpī-
ba. Nav jaunās paau-
dzes! Bērni trenējas, 
trenējas, bet izvē-
las citu ceļu un lie-
lajā sportā neaiziet. 

Tāpēc arī ir tik sva-
rīgi nodrošināt maiņu, 

tos, kas nāks pēc tam. Uz-
skatu, ka mēs šeit pirmos so-

ļus esam spēruši un sāksim ceļu 
uz augšu.” 

Madonieši cer arī uz biatlo-
na federācijas atbalstu, ko paš-
laik vada mūsu novadniece Bai-
ba Broka. Smeceres sila bāze ir 
perspektīva vieta jauno olimpie-
šu kalvei. 

Madonas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas direktors, kā 

paspārnē trenējas Maļuhina au-
dzēkņi, Voldemārs Šmugais ne-
slēpj, ka Oļega pievienošanās 
sporta skolas treneru saimei ir 
radījusi spraigāku iekšējo kon-
kurenci: “Tēlaini izsakoties, 
skudru pūznis ir uzrušināts, vei-
dojas iekšējā konkurence, kas 
kopējai attīstībai nāk par labu. 
Oļegam priekšā vēl liels darbs, 
laiks rādīs, kā veiksies turpmāk, 
bet sākums ir daudzsološs. Dar-
ba gaitā esam sapratuši, ka vēl 
jāstrādā pie organizatoriskām 
lietām, kā sabalansēt audzēkņu 
treniņgrafiku ar skolu, citām sa-
dzīviskām lietām, tiesa, daudz 
ko esam jau atrisinājuši, tāpēc 
uzskatu, ka iesāktais ir jāturpi-
na.”  

Domes priekšsēdētājs An-
drejs Ceļapīters uzskata, ka ir 
ielikts labs pamats tālākai biat-
lona attīstībai tieši pie mums, 
Smeceres silā: “Sadarbību ar 
Oļegu vērtēju ļoti pozitīvi. Uz-
skatu, ka tas ir sākums lielai, no-
pietnai lietai. Piesaistot izcilus, 
sportiskus jauniešus un jomas 
profesionāļus, Madona varētu 
veidoties kā biatlona pamatbā-
zes vieta valsts izlases sagatavo-
šanai.” 

Taču līdzās lieliskai infra-
struktūrai svarīga ir arī cilvē-
ku ieinteresētība, profesionalitā-
te, mirdzošas acis. Un Oļegs deg 
par lietu, viņam ir, ko teikt, viņš 
pazīst drēbi. “Tik liela pieredze, 
bagāža, tik daudz ir uzkrāts, ka 
gribas dalīties, es redzu, ka varu 
to darīt, tas viss ir loģiski,” saru-
nas nobeigumā, jau stāvot uz slē-
pēm pirms došanās trasē, secina 
bijušais olimpietis.

dzintrA strAdiņA

Svaigi spiestās sulas vai aromātisks 
kapučino, pieckārtēja olimpieša un 
pagaidām mūsu vienīgā pasaules 
kausa posma uzvarētāja gatavots 
un pasniegts, ir īpašs piedāvājums, 
kas pieejams tikai Madonā.

Oļegs Maļuhins kopā ar savām audzēknēm – (no kreisās) Ievu Pūci, Angelinu Vavilovu un Karīnu Pitķeviču.                                          EdītEs MiķElsonEs foto     

Biatlona 
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Šogad ziema pie mums 
atnākusi pavisam agri, 
jau no decembra sākuma 
slēpošana uzsākta sporta 
un atpūtas bāzēs “Smeceres 
sils” un “Gaiziņš”, bet tiklīdz 
izveidosies dziļāka sniega 
sega, ziemas priekus varēs 
baudīt arī  “Gaiziņkalnā”,  
“Rēķu kalnā”, 
“Šubrakkrastos” un 
“Liepiņkalnā. 

SPORTA UN ATPŪTAS BĀZE 
„SMECERES SILS”, 
tel. 29347575, 26396032, 
www.smeceressils.lv 

Distanču slēpotājiem: trases 
1–12 km garumā (apgaismojums, 
sagatavotas ar retraku), biatlo-
na trase ar apgaismotu šautu-
vi, inventāra nomas punkts (tel. 
26594305).

2015. gada jaunums:  “Zaļās 
tautas slēpošanas trases” (3,4 un 
5,5 km). Trasēs ir atvieglots rel-
jefs, pieejamas arī sacensību lai-
kā, jo atrodas ārpus sporta trašu 
zonas.

Slēpošanas trašu izmanto-
šanas cenas:

Dienas biļete – 1 Eur skolē-
niem un senioriem; 2 Eur pieau-
gušajiem;

Mēneša biļete – 4 Eur skolē-
niem un senioriem; 7 Eur pieau-
gušajiem;

Sezonas biļete – 10 Eur skolē-
niem un senioriem; 15 Eur pieau-

gušajiem.
Pēc slēpošanas (iepriekš pie-

sakot) ir pieejama sauna. Cena – 
15 Eur stundā (līdz 12 pers.). 

Lielākie pasākumi:
26.–28.12.2014. Latvijas čem-

pionāts ziemas orientēšanās 
sportā;

2.–4.01.2015. Latvijas čem-
pionāts biatlonā;

24.–25.01.2015. Madonas kauss 
ziemas orientēšanās sportā;

15.02.2015. “Sportlat” tautas 
slēpojums “Madona”;

21.–22.02.2015. Skandināvi-
jas kauss distanču slēpošanā.

ATPŪTAS BĀZE „GAIZIŅŠ”, 
tel. 64828176, 29216473, 
www.gaizins.lv 

Distanču slēpotājiem: 3 dis-
tanču slēpošanas trases (1, 3 un 
4 km, īsākā trase vakaros ir ap-
gaismota), inventāra noma. Tra-
ses ved apkārt Latvijas augstāka-
jam kalnam Gaiziņam, pa lēzeno 
nogāzi arī kalna virsotnē. 

Kameru trase:  aprīkota ar 
pacēlāju, pieejama kameru noma. 

Slaloma slēpotājiem un snov-
bordistiem: 3 slaloma trases, in-
ventāra noma. Trases piemēro-
tas gan mierīgas slēpošanas un 
dabas skaistuma baudītājiem, 
gan pieredzējušiem slēpotājiem, 
jo ļauj izjust kalna stāvumu un 
pārbaudīt šķēršļu pārvarēšanas 
prasmes.

2015. gada jaunums: “Brīvās 
slēpošanas zona”. Tā ierīkota pa 
visu kalna nogāzi starp abām sla-
loma trasēm. 

pacēlāju kartes cenas:
2 st. piektdien, sestdien, svēt-

dien – 7 Eur;
2 st. pārējās dienās – 5 Eur;
Atlaides ģimenēm un gru-

pām.
Lielākie pasākumi:
31.12.2014. Vecgada svinības;
21.02.2015. Auto traks (moto-

rizēta braukšana kalnā);
14.03.2015. Gaiziņkalna kar-

nevāls.

ATPŪTAS BĀZE „GAIZIŅKALNS”, 
tel. 29822276, 
www.gaizinkalns.lv  

Ragaviņu kalns: var braukt ar 
kamerām, plēvēm un ragavām.

Slaloma slēpotājiem un snov-
bordistiem: 1 slaloma trase, in-
ventāra noma. Jau izsenis tra-
se zināma ar nosaukumu “Dāmu 
paradīze”, tā paslēpusies no skar-
bajiem ziemeļu vējiem, jo atrodas 
Gaiziņkalna dienvidu pusē. 

 pacēlāju kartes cenas:
2 st. piektdien, sestdien, svēt-

dien – 5,50 Eur;
2 st. pārējās dienās – 3,85 Eur.

ATPŪTAS KOMPLEKSS 
„RĒĶU KALNS”, 
tel. 26535786, 29239521, 
www.rekukalns.lv  

Ragaviņu kalns: var braukt 
ar kamerām (ir noma), plēvēm 
un ragavām.

Slaloma slēpotājiem un snov-
bordistiem: 1 slaloma trase, in-
ventāra noma. Atvērts brīvdie-
nās, pārējā laikā (pēc pieteikuma) 
tikai grupām. Trase ir piemērota 

atpūtas tipa slēpošanai, darbojas 
ērti pacēlāji.

 pacēlāju kartes cenas:
2 st. sestdien, svētdien – 6 

Eur;
Atlaides ģimenēm ar bērniem 

un grupām.

VIESU MĀJA “ŠUBRAKKRASTI”, 
tel. 64800349, 29189120 (iepriekš 
jāpiezvana), www.arakalnozols.lv 

Ragaviņu kalns: var braukt ar 
kamerām, plēvēm un ragavām.

Distanču slēpotājiem: aina-
viskas slēpošanas trases 1–5 km 
garumā, inventāra noma. Tra-
se piemērota atpūtas tipa slēpo-
tājiem un dabas skaistuma bau-
dītājiem.

Slēpošanas trašu izmanto-
šanas cena:

Dienas biļete – 1,50 Eur sko-
lēniem; 2,50 Eur pieaugušajiem.

Piedāvājumā arī vizināšanās 
ar sniega motociklu.

BRĪVDIENU MĀJA “LIEPIŅKALNS”, 
tel. 29478843.

Slaloma slēpotājiem un snov-
bordistiem: 1 slaloma trase, in-
ventāra noma. Trase ir pieejama 
tikai brīvdienu mājas klientiem.

Baltu ziemu vēlot – 
sAnitA soMA, 

Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas,
tūrisma darba organizatore

Madonas novada slēpošanas 
piedāvājums 2015. gada ziemai

Smeceres sila trasē ik gadu norisinās pasaules mēroga sacensības.

Atkal mēs esam ceļā –
Ceļā uz laimi,
Ceļā uz zvaigznēm,
Ceļā uz cerībām,
Cerībā uz nezināmo,
Cerībā uz prieku,
Cerībā uz 
     labākiem laikiem,
Cerībā uz sapni,
Ceļā uz dzīvi – kāda tā ir
Un beigu beigās –
Ceļā uz Ziemassvētkiem.

Lai piepildās visas 
cerības, sapņi par 

īstenību kļūst! 
Mierīgus, svētītus 

Ziemassvētkus 
un veiksmi 

Jaunajā gadā!

Laima Liepiņa

Pa gaismas ceļu sniega 
mirdzumā dodamies 

sagaidīt 
Ziemassvētkus

Ar nesavtību, labestību 
un baltām domām tos sa-
gaida dziedošo un muzicē-
jošo ģimeņu “Spieta” lab-
vēļi, atbalstītāji, klausītāji 
un skatītāji.

Mīļš paldies visiem, vi-
siem – īpaši Madonas nova-
da pašvaldībai un Andrejam 
Ceļapīteram, Vid zemes TV, 
Madonas BJC (direkto-
rei Gunitai Kļaviņai), Ma-
donas kultūras nama dar-
biniekiem, deju kolektīvu 
vadītājām Inārai Cakulei 
un Zeltītei Dūrītei, laik-
rakstiem “Stars” un “Ma-
donas Novada Vēstnesis”,  
SIA “Junge”, “Rimi Lat-
via”, “Balticovo”, “Elīze”, 
“Venafro”, “Ādere-A”, IU 
”Elīza”, Madonas patērē-
tāju biedrībai  (īpaši Jā-
nim Zaharam un Ludmilai 
Harinai), Madonas muze-
jam (īpaši Brigitai Balodei), 
veikaliem ”Papīrs”, ”Zie-
du dārzs”, “Lauku labu-
mi”, “Zvaigzne ABC”, ti-
pogrāfijai “Erante”, kā arī 
Irīnai Dičai, Guntai Stali-
dzānei, Lolitai Kostjukovai, 
Kristīnei Tropiņai, Bērziņu 
un Kļaviņu ģimenēm, Ma-
tīsam Budovskim, Krista-
pam Šķēlam, Kristiānam 
Lancmanim, Ilzei Rijniecei, 
Didzim Melderim, Stafecku 
ģimenei un citiem “Spieta” 
draugiem!

Ziemassvētkos un Jau-
najā 2015. gadā visām 
novadu ģimenēm, īpaši 
dziedošajām un muzicējo-
šajām, vēlu –

Dieva svētību, mīlestī-
bu, sapratni un mieru dvē-
selēs!

AnitA kĻAViņA, 
novadu “spieta” vadītāja
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un audzis Liezērē, Liezēres pa-
gastā dzīvojis komponists Jānis 
Norvilis. Droši vien ne daudzi zi-
na, ka Ozolos bijusi pirmā lauku 
slimnīca toreizējās Krievijas im-
pērijas Vidzemes guberņā. Tāpat 
ir vēl daudz citu vietu, kuras gla-
bā kultūrvēsturisko bagātību.

Kultūras nama vadītāja Lelde 
Pieta vasarā organizēja fotoorien-
tēšanās pasākumu, kurā vairāk 
iepazinām Liezēri. Atklājām dau-
dzas interesantas vietas, kuras ie-

priekš nezināja pat paši liezērieši. 
Interesants atklājums man pa-
šam bija tunelis zem Kujas upes. 
Grūti pateikt, kāpēc tāds izbū-
vēts – varbūt gājējiem, kad upe 
pārplūst. Nonācu pie secinājuma 
– šīs vietas nevajag turēt noslēpu-
mā, tās vajag rādīt citiem!

Mums ir vecā pagasta māja, 
kura brūk. Tur ir manteļskur-
stenis, kas mūsu pusē ir retums 
(Manteļskursteņa dūmu uztvē-
rēja apakšējā daļa apmēram cil-
vēka augumā ir aptuveni 2 x 2 
metrus liela, tālāk tā sašaurinās, 
līdz aptuveni otrā stāva augstu-
mā vai vēl augstāk sasniedz nor-
māla skursteņa izmērus). Ja 

izdosies, tad ēku glābsim. Vai vis-
maz manteļskursteni.

Liezērē ir arī tautas deju ko-
lektīvs. Gribētu, lai tas izaug par 
spēcīgu un labu kolektīvu.

Doma ir izveidot mūsdienu 
prasībām atbilstošu skolas spor-
ta laukumu Liezēres pamatsko-
lā. Ja man to izdosies realizēt, 
tad būšu priecīgs. 

Vēl viena ideja – savienot Lie-
zēri un Ozolus, izveidojot pastai-
gu un velo celiņu. Autoceļš, kas 

ved no Liezēres uz Ozoliem, ir lī-
kumains un netiek apgaismots, 
tāpēc tas nav drošs kājāmgājē-
jiem.

Liezēres pagastā organizējat 
sporta pasākumus. Vai sports ir 
tuvs jau kopš bērnības?

Jā, sports man vienmēr ir pa-
ticis. Pusgadu mācījos Murjāņu 
sporta skolā – vesera mešanu, ta-
ču nodaļu slēdza. Tika piedāvāts 
turpināt mācības citos sporta 
veidos – daudzcīņā un kamani-
ņu braukšanā. No šiem piedāvā-
jumiem atteicos. Gāja visādi un 

beigu beigās nonācu Jaungulbe-
nes lauksaimniecības tehniku-
mā. Savu izvēli nekad neesmu 
nožēlojis. 

Kā vērtējat uzņēmējdarbības 
attīstību Liezēres pagastā? Kuri  
uzņēmējdarbības virzieni varētu 
attīstīties un būt konkurētspējīgi?

Uzņēmējdarbība Liezēres pa-
gastā ir apsīkusi. Būtībā ir pali-
cis viens liels ilggadējs uzņēmējs 
– Guntis Polis. Laiku pa laikam 
kāds uzņēmīgs cilvēks uzrodas, 
taču iet grūti. Gribētos, lai Liezē-
res pagastā būtu kaut viens spē-
cīgs uzņēmums. 

Liezēres pagasts ir viens no 
mežainākajiem, bet mums nav 
spēcīga kokapstrādes uzņēmu-
ma, kas ražotu produktus ar pie-
vienoto vērtību. Viens no klupša-
nas akmeņiem ir telpu trūkums. 
Cilvēki labprāt strādātu, bet, lai 
telpas uzbūvētu, ir vajadzīgi fi-
nansiāli ieguldījumi. Tāpat fi-
nansējums vajadzīgs arī iekār-
tām. Taču cilvēkiem šo līdzekļu 
nav. Es ceru, ka varēsim piesais-
tīt Uzņēmējdarbības attīstības 
fondu finansējumu telpu izbū-
vei. Tad varētu radīt jaunu uzņē-
mumu.

Nav nekāds noslēpums, ka noturēt 
jaunieti laukos ir grūti. Daļa par 
savu dzīves vietu izvēlas Rīgu, 
vēl lielāka daļa dodas laimes 
meklējumos uz ārzemēm.  

Kā noturēt jaunieti laukos?

Tos jaunos es pats mēģinu 
uzrunāt, lai viņi nebēg nekur. 
Taču tas viss ir ciešā saistībā ar 
uzņēmējdarbību – ja tā būs spē-
cīga, tad būs arī jaunieši. Ne ti-
kai jaunieši, arī manas paaudzes 
cilvēki ir gatavi nākt atpakaļ uz 
laukiem, jo Rīga ir “līdz kak-
lam”. Taču – nav darbavietu. Ja 
mēs uzņēmējdarbību pabalstī-
sim, tad cilvēki būs. 

Bet ne tikai tā ir problēma. 
Šķiet, ka bērniem ir iestāstīts, 
ka pēc vidusskolas obligāti jāiet 
uz augstskolu. Mums ir pilns ar 
advokātiem, juristiem un sabied-
risko attiecību speciālistiem. Bet 
kad vajadzīgs traktorists, meti-
nātājs, santehniķis, rodas prob-
lēmas, jo nevar tādu atrast. Nav, 
kas dara darbu, trūkst speciālis-
tu. 

Saimniecībās un uzņēmu-
mos ir vajadzīgi darbinieki, kas 
gan māk apieties ar tehniku, gan 
saprot tehnisko pusi un to re-
montēt. Ja jaunietis saista dzī-
vi ar laukiem, ir jāmācās profesi-
ja. Domāju, ka to pirmo profesiju 
vajadzētu iemācīt jau vidusskolā. 

Ziemassvētkos novēlu visiem 
būt kopā ar ģimeni un mīļajiem 
cilvēkiem. Izbaudīt Ziemassvēt-
ku noskaņu – cept piparkūkas, 
dziedāt dziesmas, priecāties un 
iziet ārā izbaudīt ziemu!

EdītE MiķElsonE

Jāveido ciešāka saikne ar iedzīvotājiem
Pirms 4 mēnešiem Liezēres 
pagasta pārvaldes vadītāja 
amatā stājās Viktors 
Abramovs. Pats dzimis un 
audzis Liezēres pagastā – 
no silītes līdz izlaidumam, 
kā pats izsakās.

Būt par pagasta pārvaldes 
vadītāju nebūt nav tas 
vienkāršākais un vieglākais 
darbs. Kāda bija Jūsu motivācija 
pretendēt uz šo amatu?

Jā, darbs nav vieglākais, es 
to apzinājos un biju tam gatavs. 
Kāpēc pieteicu savu kandidatū-
ru? Esmu liezērietis, un man ir 
svarīga Liezēres attīstība. Ne-
vēlējos, ka pārvaldnieka amatā 
būtu kāds svešinieks, cilvēks no 
malas.

Visgrūtākais šobrīd šķiet sa-
prast pašvaldības kā iestādes 
uzbūvi un lietu kārtību. Piemē-
ram, uzņēmējs vienā dienā lē-
mumu pieņem, otrā izpilda. 
Pašvaldībā tā nenotiek – paiet 
daudz ilgāks laika posms, līdz 
priekšlikums tiek apstiprināts. 

Liezēres pagasta pārvaldes 
kolektīvs ir ļoti atsaucīgs un iz-
palīdzīgs, un tas man ļoti palīdz. 
Mani neuztver kā svešu personu, 
bet gan kā savējo. Iedzīvotāju vie-
doklis par pagasta pārvaldi ir vi-
sai negatīvs. Gadiem izveidojies 
priekšstats, ka pagasta pārvalde 
ir neatsaucīga – tur nedrīkst iet, 
prasīt, tāpat nekā nebūs. Taču tā 
nav, un es vēlos iedzīvotāju vie-
dokli mainīt – ir jānāk! 

Kādu Jūs redzat Liezēres pagastu 
pēc pieciem gadiem?  

Sapņu ir ļoti daudz. Liezē-
rē ir bagāts kultūrvēsturiskais 
mantojums, kas ir jāsaglabā. 
Liezērei ir, ar ko lepoties – daudz 
apskates objektu un skaistu vie-
tu, Liezēres draudzes skolā mā-
cījies dzejnieks Jānis Poruks, 
par skolotāju strādājis Vilis Plū-
donis. Tur arī izveidotas piemi-
ņas vietas. Piemiņas vieta izvei-
dota arī  pirmās latviešu skaņu 
kinofilmas “Zvejnieka dēls” re-
žisoram Vilim Lapeniekam 
(“Ezermurēnos”), kurš dzimis 

Iedzīvotāju skaits Liezēres pagastā uz 01.07.2014. (PMLP dati) – 1383,
t.sk. – sievietes – 693, vīrieši – 690

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits  
0–6 gadi

Bērnu skaits  
7–18 gadi

Bērnu skaits  
0–18 gadi

Iedzīvotāju skaits Liezēres pagastā

199

120

79

280

939

164

199

120

79

280

939

164

Liezēres pagasta pārvaldes vadītājs Viktors Abramovs.

Aicinām jūs piedalīties Madonas novada 
Attīstības programmas uzraudzībā 

Bet kad vajadzīgs traktorists, 
metinātājs, santehniķis, rodas 
problēmas, jo nevar tādus atrast. 
nav, kas dara darbu, trūkst 
speciālistu.

Pagājušā gada maija mēne-
sī Madonas novada dome ap-
stiprināja Madonas novada Ilgt-
spējīgas attīstības stratēģiju līdz 
2038. gadam un Attīstības prog-
rammu līdz 2020. gadam. Ir pa-
gājuši gandrīz divi gadi, kad 
iespēju robežās tiek realizēti vai-
rāki Attīstības programmā pa-
redzētie pasākumi. Ar šo gadu 
Eiropas Savienībā ir sācies jau-
ns ES fondu plānošanas periods. 
Gatavojoties šim 2014.–2020. 
gada ES fondu plānošanas perio-
dam, LR Finanšu ministrija ir 
izstrādājusi darbības program-

mu „Izaugsme un nodarbinātī-
ba”, kuras konkrētus elementus 
šā gada 11. novembrī apstiprinā-
jusi Eiropas komisija. 

Novembra mēnesī Madonas 
novada pašvaldības dome pieņē-
ma lēmumu (lēmums Nr. 647, 
prot. Nr. 22, 11. p. 30.10.2014.) 
par rīcības un investīciju plānu 
aktualizāciju. Tie ir neatņema-
ma Attīstības programmas sa-
stāvdaļa. Aktualizācijas procesā 
nepieciešams rīcību un investī-
ciju plānus sasaistīt ar novada 
budžeta iespējām, iestrādāt Vi-
dzemes plānošanas reģiona at-

tīstības programmā paredzētās 
rīcības un apstiprinātās darbī-
bas programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” elementus at-
tiecībā uz Madonas novadu. 

Attīstības plānošanas do-
kumentu izstrādē nozīmīga lo-
ma ir sabiedrības viedoklim. 
Tāpēc, lai noskaidrotu viedok-
li par to, kā norisinās Madonas 
novada attīstības programmā 
plānotie pasākumi, par novada 
iespējām, problēmām un to ie-
spējamajiem risinājumiem, kā 
arī lai sagatavotu priekšliku-
mus Madonas novada attīstī-

bas programmas uzraudzības 
ziņojumam, Madonas novada 
pašvaldība organizē iedzī-
votāju aptauju.

Aptaujas anketa ir pieeja-
ma Madonas novada pašvaldī-
bas mājaslapā www.madona.
lv, sadaļā „Sabiedrības līdzda-
lība”, pašvaldības administrā-
cijas ēkā, pagastu pārvaldēs 
un novada bibliotēkās. Aptau-
ja tiek veikta līdz šā gada 30. 
decembrim. Aptauja ir anonī-
ma un aptaujas rezultāti tiks 
publicēti tikai apkopotā veidā. 

Madonas novada attīstības  

programma un Madonas no-
vada teritorijas plānojums ti-
ka izstrādāti Eiropas Sociālā 
fonda finansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA 
/038 “Madonas novada pašval-
dības attīstības plānošanas ka-
pacitātes paaugstināšana” ie-
tvaros.

Gaišus Ziemassvētkus un 
veselīgu Jauno gadu vēlot, 

ilonA GlEizdE, 
Madonas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas  
teritorijas plānotāja
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Redzu, ka tā nav patiesība. Bet 
tomēr – kā bērni iekļaujas skolas 
kolektīvā?

Visi mūsu bērni līdz vidus-
skolas vecumam mācās tepat 
Liezēres pagastā. Tālāk – Ma-
donā vai Vecpiebalgā. Tāpat arī 
arodskolās. Divas meitenes šo-
gad beigs vidusskolu un plāno 
mācīties augstskolā. No sākuma 
ir grūtības, jo bērniem trūkst pa-
mazināšanu – rakstīt, rēķināt. 
Taču bērni ir centīgi un mācās 
ātri. Ļoti daudz mūsu bērnu dar-
bojas skolu līdzpārvaldēs, orga-
nizē pasākumus, dzied, dejo, iet 
mazpulkos. 

Šogad ārkārtīgi jauks bija 
mākslas skolas izlaidums, kuru 
beidza divi mūsu audzēkņi. Arī 
turpmāko dzīvi šie jaunieši vē-
las saistīt ar mākslu, tēlniecību. 
Bērni dodas arī uz teātra spor-
ta pulciņiem. Liels gandarījums 
par vienu no mūsu audzēknēm, 
kas bija sevī ļoti noslēgusies, bet 
ar teātra sporta palīdzību kļuva 
atvērtāka un vairs nebaidās kāpt 
uz skatuves un runāt.

Mūsu audzinātājas bērniem 
māca dejot dažādas dejas, audzi-
nātājs Mārtiņš puišiem pasniedz 
sambo karatē. Esam uzsāku-
ši nodarbību ciklu – nodarbības 
kokapstrādē. Katram audzēk-
nim jau ir savi plāni – viens tai-
sīs putnu būri, cits – gaļas dēlīti 
vai grebs koka karoti. Puišu in-
terese ir liela.

Kā norit ikdiena aprūpes centrā? 
2014. gads tuvojas noslēgumam, 
kāds tas bijis? 

Pa dienu bērni mācās. Brī-
vajā laikā nodarbojas ar saviem 
hobijiem vai darbiem, kurus jau 
pieminēju iepriekš. Tāpat mums 
sāk veidoties arī bibliotēka, at-
tīstošo galda spēļu krājums. Ļo-
ti svarīgi ir svinēt svētkus – svi-
nam visas dzimšanas un vārda 
dienas. Tad ir atļauts ciemos 
nākt arī draugiem.

Katru pavasari rīkojam tal-
ku, kad sakopjam aprūpes cen-
tra apkārtni. Šogad talkā pieda-
lījās mūsu draugi un sadarbības 
partneri no Latvijas Iekšlietu 
darbinieku arodbiedrības, nākot 
ar lielu dāvanu – ar ainavu arhi-
tekta palīdzību uzprojektētu pu-
ķu dobi. Visi kopā strādājām pie 
dobes apzaļumošanas. Tā bija la-
ba un vērtīga diena.

Lieli svētki mums ir Ziemas-
svētki, kad visi bērni un darbi-
nieki ir kopā. Gatavojam viens 
otram pārsteigumus un priekš-
nesumus.  

2015. gada 29. jūnijā mums 
būs 5 gadu jubileja. Plānojam lie-
lu pasākumu, aicinot bijušos au-
dzēkņus, atbalstītājus.

Tūlīt jau Ziemassvētki – kurus 
lielākā daļa no mums pavadīs ar 
savām ģimenēm un radiem. Kādi ir 
Ziemassvētki pie jums? 

Mēs esam viena liela ģimene!
Liezēres pagasta Ozolos 
četrarpus gadus darbojas 
bērnu un jauniešu 
ārpusģimenes aprūpes un 
atbalsta centrs “Ozoli”. 

Kopš tā dibināšanas 2010. 
gada martā (iestāde darbu uz-
sāka jūnija nogalē) tā vadītāja 
ir Sarmīte Pabērza, kura par ap-
rūpes centru un tajā dzīvojoša-
jiem bērniem ir rūpējusies kopš 
paša sākuma. Šo gadu laikā cen-
trā īsāku vai garāku laika perio-
du dzīvojuši 80 bērni, šobrīd dzī-
vo 21 bērns.

Kādi ir iemesli, kāpēc bērni 
atrodas šeit, nevis savās ģimenēs? 

Iemesli ir dažādi – pieaugu-
šo cilvēku nesakārtotās dzīves, 
dažādas atkarības, konfliktsi-
tuācijas, kuru rezultātā cieš 
bērni. Daļa bērnu nonāk at-
pakaļ savās ģimenēs, ja ve-
cāki spēj sakārtot savu dzī-
vi, daļa nonāk pie radiem vai 
audžuģimenēs. Ir arī vecāki, 
kas fiziski nav spējīgi par sa-
viem bērniem rūpēties, taču sa-
vus bērnus mīl, par tiem uztrau-
cas un iespēju robežās satiekas. 
Ir vecāki, kuri par bērniem ne-
liekas ne zinis.

Mēs visi esam no kaut kurie-
nes cēlušies. Cenšamies nodroši-
nāt saikni ar bērna pagātni. Bēr-
nam ir svarīgi zināt, kas ir viņa 
vecāki, vecvecāki – kaut redzēt 
fotogrāfijā.

Pietiekami lielai daļai cilvēku 
aprūpes centrs asociējas ar kaut 
ko skumju. Taču tā nebūt nav 
“Ozolos”, bērni šeit ir smaidīgi un 
jūtas labi.

Bērni ir tādi paši kā citur. 
Nepareizs ir priekšstats, ka bēr-
ni, kas nonākuši aprūpes cen-
trā, ir žēlojami un bēdu sagrau-
ti. Bērni šeit jūtas labi un ir tieši 
tādi paši kā citi bērni – viņiem 
ir tieši tādas pašas iespējas kā 
citiem bērniem. Tāpat mums 
ir svarīgi, lai bērns ne tikai la-
bi mācītos skolā, bet arī zinātu 
praktiskas lietas. 

Mums ir pašiem savs dārziņš, 
kurā audzējam dārzeņus un aug-
ļus. Kopā ar bērniem to kopjam, 
novācam ražu. Gatavojam ievārī-
jumus, marinējumus. Šogad bēr-
ni izbaudīja sēņu laiku – gan-
drīz katru vakaru devās sēņot 
un ogot. Svarīga ir arī kārtība – 
katrs pats kārto savu istabiņu un 
rūpējas par personīgo higiēnu. 

Meitenēm ļoti patīk rado-
ši darboties – gan gatavot ēst, 
gan gatavot dažādus rotājumus, 
gan šūt, adīt un tamborēt. Kat-
ru mēnesi bērniem pienākas ka-
batas nauda (valsts finansiā-
lais atbalsts), ko katrs var tērēt 
pēc saviem ieskatiem. Priecē, ka 
meitenes un puiši par savu iz-
skatu rūpējas – pasūta dažādus 
kosmētiskos produktus. Teik-
šu atklāti, bērni māk visu izrē-
ķināt līdz pēdējam santīmam un 
saprot, kas ir prioritārs. 

Vēl viens no stereotipiem, kas vēl 
aizvien ir daļā sabiedrības prātu, 
ka bērni no aprūpes centriem ir 
savādāki – sliktāk mācās, klaiņo 
apkārt, iekuļas nepatikšanās...

Daļa bērnu dodas pie saviem 
radiem, daļa paliek pie mums. 
Rīkojam skaistu Ziemassvēt-
ku pasākumu. Piparkūku mīklu 
meitenes kopā ar audzinātājām 
jau ir sagatavojušas, atliek vien 
cepšana. Šogad eglītē nekārsim 
nevienu rotājumu, kas ir pirkts. 
Visiem uz Ziemassvētkiem ir jā-
ierodas ar paša darinātu rotā-
jumu. Tas attiecas gan uz bēr-
niem, gan pieaugušajiem, jo visi 
mēs esam viena ģimene. 

Katru gadu taisām vienādas 
dekorācijas bērnu istabām. Ta-
ču šogad audzēkņu padome no-
lēma, ka darīs savādāk. Meite-
nes izsludināja konkursu par 
skaistāko un orģinālāk izdeko-
rēto istabiņu. Tiks izvirzīta arī 
neatkarīga žūrija, kas istabiņas 
novērtēs. Visi klusītēm ņemas 
savās istabās, nemaz neliek vi-
su ārā – lai citi nenošpiko idejas.

Lielu paldies Sarmīte Pabēr-
za vēlas teikt visiem, kas ir palī-
dzējuši un atbalsta aprūpes cen-
tru “Ozoli”: iepriekšējam Liezēres 
pagasta pārvaldes vadītājam Jā-
nim Sirmajam; tagadējam Liezē-
res pagasta pārvaldes vadītājam 
Viktoram Abramovam; sadar-
bības partneriem no Vaijes; Lat-
vijas Sarkanā krusta biedrībai; 
“Valmieras tipogrāfijai”, Mai-
rai un Andrim Liepām; Bērzau-
nes jauniešu klubam „Rīts”; Bie-
ļu ģimenei Ļaudonā; Markusu 
ģimenei Ozolos; Vitai Eizentālei  
Vestienā, Andra Tēberga vīru ko-
mandai; Edvīnam Birķim; Dzin-
taram Naudiņam; Aivaram Šku-
tem; Latvijas Iekšlietu darbinieku 
arodbiedrībai (LIDA)  Armandam 
Augustānam, Ilgvaram Priedītim, 
Sanitai Briedei; Loginu ģime-
nei no Rīgas; Laimai Vanagai un 
daudziem citiem, kuri mērojuši ce-
ļu, lai darbotos un pabūtu kopā.

Paldies arī izglītības iestā-
dēm ar kurām šo gadu laikā iz-
veidojusies cieša sadarbība: Lie-
zēres pamatskolai, bērnudārza 
kolektīvam, Madonas Valsts ģim-
nāzijai; Vecpiebalgas vidussko-
lai, Ērgļu profesionālajai vidus-
skolai, Gulbenes 2. vidusskolai.

Centra “Ozoli” saime šajā 
svētku laikā visiem novēl veselī-
bu un labestību vārdos un dar-
bos. 

EdītE MiķElsonE

Jāveido ciešāka saikne ar iedzīvotājiem

Aprūpes centra “Ozoli” jaunietes gatavojas Ziemassvētkiem, kopā veidojot svētku 
rotājumus.

Aprūpes centra “Ozoli” allaž optimistiskā vadītāja Sarmīte Pabērza.

Dzimšana

Dzimtsarakstu nodaļā 2014.
gada vienpadsmit mēnešos re-
ģistrēti 237 jaundzimušie – 120 
zēni un 117 meitenes, tai skaitā 
224 Madonas novada, 13 citu no-
vadu bērni, kas ir par 5 bērniem 
novadā vairāk, nekā pagājušā ga-
dā šajā pašā periodā. Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēti Madonas 
pilsētā – 80, Bērzaunes, Dzelza-
vas un Sarkaņu pagastos – 14. 
Reģistrēti 5 dvīņu pāri – visas 
meitenes.

Laulībā dzimuši 37,1%, atzīta 
paternitāte 54,4%, nav ieraksta 
par tēvu 8% bērnu. Viens bērns 
reģistrēts kā atradenis.

44,3% gadījumu jaundzimu-
šais mātei ir pirmais bērns, 38% 
– otrais, 10,1% – trešais, ceturtais 
bērns – 5,1%, piektais – 1,7%, ses-
tais – 0,4%. 

Populārākie bērnu vārdi

Populārākie vārdi Madonas 
novadā 2014. gada vienpadsmit 
mēnešos:

Zēniem: ROBERTS – vecā-
ki to dāvājuši 8 dēliem, EMĪLS – 
7 dēliem, MARKUSS – 6 dēliem, 
JĀNIS – 5 dēliem.

Meitenēm: KARLĪNA – 
ve cāki to dāvājuši 5 meitām, 
AMANDA, ANETE un MARTA 
– 4 meitām.

Laulības

2014. gada vienpadsmit mē-
nešos Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrētas 105 
laulības, (t.sk. 17 laulības baznī-
cā), kas ir par 25 laulībām vairāk 
kā pagājušajā gadā šajā pašā pe-
riodā. Četras laulības noslēgtas 
ārpus dzimtsarakstu nodaļas tel-
pām.

Aktīvāk laulībā stājušies Ma-
donas pilsētas, Praulienas pagas-
ta iedzīvotāji. 

Pirmajā laulībā ir stājušies 
74,7%, otrajā – 23,3%, trešajā – 
1,9% jaunlaulāto.

Laulību šķiršana

2014. gada vienpadsmit mē-
nešos Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā izdarītas 53 at-
zīmes par laulības šķiršanu, kas 
ir par 19 šķiršanas gadījumiem 
mazāk nekā pagājušajā gadā šajā 
periodā. Biežāk šķirtas 1991. un 
2009. gadā slēgtās laulības.

Miršanas fakti

2014. gada vienpadsmit mē-
nešos Madonas novada Dzimt-
sarakstu nodaļā reģistrēti 371 
miršanas gadījums t.sk. 316 mū-
su novada iedzīvotāji, kas ir par 
diviem mirušajiem vairāk nekā 
pagājušajā gadā šajā pašā perio-
dā, un 52 no citām pašvaldībām. 
Miruši 156 vīrieši un 160 sievie-
tes (Madonas novada iedzīvotā-
ji). Visvairāk mirušo reģistrēts 
Madonas pilsētā – 82, Kalsnavas 
pagastā – 26, Praulienas pagas-
tā – 23, Dzelzavas pagastā – 21. 
Nāves cēlonis 57,7% gadījumos ir 
sirds un asinsrites sistēmas sli-
mības, 19,9% – ļaundabīgi au-
dzēji, 3% – vecums, tīšs paškai-
tējums – 1,5%. Viena iedzīvotāja 
mirusi 100 gadu vecumā. 

VinEtA lAMbErtE 
Sīkāka informācija  

atrodama www.madona.lv  
sadaļā Dzimtsarakstu nodaļa 

Dzimtsarakstu 
nodaļa informē

“Ozolos” 

gatavojas 

svētk
iem
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Izglītības politika ir būtiska 
pašvaldības politikas 
sastāvdaļa, ko raksturo 
vietējo izglītības prioritāšu 
noteikšana un attīstības 
programmas izstrādāšana 
saskaņā ar tām.

Madonas novada izglītības 
attīstības programma noteiks 
izglītības attīstības mērķus 
turpmāko septiņu gadu laikpos-
mam un rīcības programmu to 
īstenošanai.    

Programmas mērķis – no-
vada izglītības iestāžu attīstī-
ba, kas nodrošina katram iz-
glītojamam iegūt kvalitatīvu 
pirmsskolas, pamata un vidē-
jo izglītību pieejamā attālumā, 
kā arī rast iespēju piedāvāt in-
terešu, profesionālās ievirzes 
un mūžizglītības pieejamību un 
daudzveidību ikviena vecuma 
un sociālā statusa iedzīvotājam 
Madonas novadā. Ir veicināma 
arī radniecīgo nozaru, iestāžu 
sadarbība – izglītība un kultū-
ra; izglītība un uzņēmējdarbība; 
izglītība un sociālās darbības 
sfēra u.c. Izglītība mūsdienās 
nav tikai mācīšana vai mācīša-
nās, bet ietver arī mūžizglītību, 
mobilitāti, integrāciju, pašvēr-
tēšanu un citas jomas. 

Nenoliedzami, ka lielākais 
izglītības programmas izaicinā-
jums ir novada izglītības iestāžu 
tīkla sakārtošanas jautājums. 
Pašreizējā pirmskolu un sko-
lu infrastruktūra ir veidojusies 
atbilstoši 20. gadsimta deviņ-
desmito gadu iedzīvotāju skai-
tam un dzimstībai, un tā ir sa-
glabājusies nemainīga pēdējos 
divdesmit gadus. Tajā pašā lai-
kā pēdējos 20 gados dzimstība 
ir sarukusi vairāk nekā 2 reizes. 

1. tabula rāda, ka līdzās ze-
miem dzimstības rādītājiem 
(skatīt reģistrēti dzimušie), 
migrācija un citi sociālekono-
miskie apstākļi arī ietekmē 
skolēnu skaita samazināšanos. 
Piemēram, 1994./95. mācību 
gadā mūsu novada skolās mā-
cījās 4369 skolēni, 1999./2000. 
m.g. mūsu skolas apmeklēja 
4729 skolēni, 2004./2005. m.g. – 
4537 izglītojamie, bet šajā mā-
cību gadā (2014./2015.) Mado-
nas novada skolu izglītojamo 
skaits ir 2482.

Skolēnu skaits kopumā ir 
ievērojami samazinājies (skat. 
2. tabulu), bet skolu skaits no-
vada teritorijā ir palicis nemai-
nīgs – 19 skolas.  Rezultātā sko-
lās ar nelielu bērnu skaitu ir 
grūti nokomplektēt klases ar 8 
(astoņiem) bērniem, kā to notei-
kusi pašvaldība saistošajos no-
teikumos. No pamatskolās eso-
šajiem 86 klašu komplektiem 
¼ ir apvienotās klases. Mācī-
bu procesa organizēšana apvie-
notajās klasēs nav iepriecinošs 
fakts vecākiem, kas tālāk raisa 
diskusijas par izglītības kvalitā-
tes nodrošināšanu un skolēnu 
socializācijas iespējām.

 Pedagogu darba samaksas 
modelis „nauda seko skolēnam” 
sevi neattaisno situācijā, kad 
bērnu skaits samazinās. Līdz 
2012. gada 1. septembrim peda-
gogu darba samaksa novadā tika 
nodrošināta, veicot valsts mērķ-
dotācijas pārdali, kad no nova-

Uzsākta Madonas novada pašvaldības izglītības attīstības programmas 2015.–2021. gadam izstrāde
bērnu skaits, kuru dzīvesvieta deklarēta Madonas novadā uz 01.11.2014., (1. tabula)

Dzimšanas gads 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Kopā

Klase, kurā mācās 9.kl. 8.kl. 7.kl. 6.kl. 5.kl. 4.kl. 3.kl. 2.kl. 1.kl.

Aronas pagasts 13 16 15 16 18 22 14 24 17 13 15 9 14 13 13 6 10 10 6 264

Barkavas pagasts 17 10 15 9 15 10 14 10 13 11 8 13 15 12 8 9 8 16 7 220

Bērzaunes pagasts 12 12 14 15 24 11 10 13 6 18 21 15 18 18 12 14 12 14 10 269

Dzelzavas pagasts 15 20 13 9 13 20 18 16 6 12 8 12 14 11 9 11 13 11 12 243

Kalsnavas pagasts 24 17 18 19 17 14 11 21 19 14 12 13 11 14 17 20 14 21 11 307

Lazdonas pagasts 6 9 9 12 10 5 9 4 7 2 2 5 7 4 6 5 6 4 6 118

Liezēres pagasts 8 18 7 9 8 9 9 13 13 10 17 10 15 9 8 8 11 13 10 205

Ļaudonas pagasts 13 21 20 16 14 12 10 20 12 17 15 11 10 12 12 8 10 15 8 256

Mārcienas pagasts 11 10 9 11 13 7 8 8 9 9 12 12 7 7 3 5 8 10 8 167

Mētrienas pagasts 6 6 4 4 9 5 5 6 1 3 7 11 5 6 8 9 8 8 2 113

Ošupes pagasts 15 11 9 7 6 10 9 10 7 11 3 11 8 10 11 11 10 5 7 171

Praulienas pagasts 18 12 15 12 16 11 17 12 10 15 15 15 22 13 13 17 8 7 9 257

Sarkaņu pagasts 11 16 9 23 13 14 11 16 19 15 11 13 14 8 11 16 10 18 14 262

Vestienas pagasts 9 10 9 7 6 7 7 9 10 4 4 4 4 4 5 1 3 7 5 115

Madonas pilsēta 69 78 84 74 66 67 69 78 75 76 74 69 84 64 68 59 73 71 80 1378

Kopā novadā deklarēti 
uz 01.11.2014.

247 266 250 243 248 224 221 260 224 230 224 223 248 205 204 199 204 230 195 4345

Reģistrēti dzimušie 294 382 275 296 261 242 241 269 241 247 224 219 246 215 204 190 194 217

Madonas novada pašvaldības iedzīvotāju reģistra dati

izglītojamo skaits Madonas novadā kopumā  
pa mācību gadiem, (2.tabula)

Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas dati

izglītojamo skaits (klašu komplekti) pašvaldības skolās uz 01.09.2014., (3. tabula)

Izglītības  
iestādes  
nosaukums

 1.-4.klase 5.-9.klase kopā 
1.-9.
klase

10.-12.klase kopā 
10.-12.

kl.

kopā 
1.-12.

kl.

klašu 
kom-
plekti 

 1.klase 2.klase 3.klase 4.klase skolēnu 
skaits 
1.4.kl.

5.klase 6.klase 7.klase 8.klase 9.klase skolēnu 
skaits 
5.9.kl.

skolēnu 
skaits

10.klase 11.klase 12.klase skolēnu 
skaits

skolēnu 
skaits

 

Madonas Valsts 
ģimnāzija

    0   26 28 58 112 112 47 56 50 153 265 12

Madonas 1.vsk 77 79 64 48 268 87 73 46 47 42 295 563 47 38 26 111 674 29

Madonas 2.vsk 20 23 35 39 117 23 24 24 26 27 124 241 29 32 15 76 317 15
Ļaudonas vsk. 11 16 18 13 58 30 13 9 18 20 90 148 8 14 4 26 174 12

Barkavas psk. 10 4 12 11 37 7 10 9 12 9 47 84     84 8

Bērzaunes psk. 12 12 12 6 42 6 10 7 15 0 38 80     80 8
Degumnieku psk. 9 5 7 2 23 5 7 7 5 5 29 52     52 6

Dzelzavas psk. 10 4 10 4 28 9 12 16 10 9 56 84     84 8
Kalsnavas psk. 14 11 15 17 57 17 14 20 18 13 82 139     139 9
Kusas psk. 9 11 0 12 32 13 5 14 6 7 45 77     77 7
Lazdonas psk. 2 4 6 7 19 4 3 10 5 4 26 45     45 5

Liezēres psk. 5 10 10 8 33 8 4 7 12 10 41 74     74 7

Mārcienas psk. 10 3 3 7 23 3 0 0 10 4 17 40     40 4
Mētrienas psk. 8 3 3 0 14 3 8 3 7 5 26 40     40 5
Praulienas psk. 16 10 9 9 44 10 10 7 11 6 44 88     88 9

Sarkaņu psk. 4 2 8 7 21 5 2 1 3 8 19 40     40 5

Vestienas psk. 5 3 5 8 21 6 8 8 4 4 30 51     51 5

Madonas vakara, 
neklātienes vsk.

    0    4 14 18 18 15 31 18 64 82 7

Dzelzavas intsp. 4 0 7 7 18 3 5 6 8 36 58 76    0 76 7

Valsts izglītības sistēmas dati (VIIS).

da lielākajām skolām daļa finan-
sējuma tika novirzīta skaitliski 
mazākajām skolām. Ar 2012. 
gada 1. septembri arī pašvaldī-
ba piešķir papildu finansējumu 
pedagogu darba samaksai pa-
matizglītības programmas īste-
nošanai, jo arī lielajās skolās, sa-
mazinoties izglītojamo skaitam, 
valsts mērķdotācija ir mazāka. 
2014. gadā pašvaldības piešķir-
tais finansējums skolu pedagogu 
darba samaksai ir nepilni 80000 
eiro. 2015. gadā pirmajiem 8 mē-
nešiem vien ir nepieciešams vai-
rāk kā 80000 eiro.

Šobrīd Izglītības un zināt-
nes ministrija izstrādā jaunu 
pedagogu darba samaksas mo-
deli, tas varētu izlīdzināt lie-
lo atšķirību pedagogu atalgoju-
ma jomā starp pilsētu un lauku 
reģioniem, bet, turpinoties izglī-
tojamo skaita kritumam, problē-
ma netiks atrisināta.

Ņemot vērā, ka novada iz-
glītības iestāžu tīkla sakārtoša-
nas jautājums būs viens no laik-
ietilpīgākajiem un grūtākajiem, 
2014. gada decembrī jau ir noti-
kušas pirmās sarunas ar Mado-

nas pilsētas skolu administrāci-
ju  par skolu tīkla sakārtošanu 
Madonas pilsētā.  Šis  jautājums 
tika skatīts arī Madonas novada 
pašvaldības Izglītības un jaunat-
nes lietu komitejā. 

Ir apspriestas vairākas pie-
ejas Madonas novada izglītības 
iestāžu tīkla optimizēšanai:

1. pieeja. Saglabāt visas iz-
glītības iestādes Madonas nova-
dā jeb „nemainīt neko”. Turpi-
not darboties kā līdz šim, vairāk 
kā puse novada pamatskolu ti-
kai ar valsts mērķdotāciju nevar 
nodrošināt skolēniem pamatiz-
glītības programmas pilnvērtī-
gu īstenošanu, pieaug apvieno-
to klašu skaits. Šī alternatīva 
neatbilst vispārējās pamatizglī-
tības mērķiem un uzdevumiem 
un nespēj pilnībā īstenot valsts 
izglītības standartā noteiktās 
prasības. Izglītības programmas 
īstenošana un vismaz minimālo 
pedagogu darba samaksas nosa-
cījumu nodrošināšana prasa fi-
nansiālu atbalstu no pašvaldības 
budžeta, ilgtermiņā būtiski sa-
mazinot attīstības budžetu. Sa-
vukārt vidējās izglītības posms 

ir sadrumstalots gan izglītoja-
mo, gan finanšu sadalījuma ziņā 
un neveicina attīstību.

2. pieeja. Ņemot vērā reālo 
situāciju, tiek risināti atsevišķi 
„sāpīgie” jautājumi un pieņem-
ti atsevišķi pašvaldības lēmumi 
par konkrētām izglītības iestā-
dēm. Pamatā tomēr saglabājas 
1. pieejas modelī iezīmētās prob-
lēmas, un ar atsevišķu jautā-

jumu izskatīšanu, neizvērtējot 
procesus kopumā, nevar sakār-
tot izglītības sistēmu novadā.

3. pieeja. Veidot “lielās” sko-
las un “mazās” filiāles ar kopī-
gu mācību procesa organizāci-
ju. Skolēnam izglītības iestāde, 
kurā viņš apgūst „pamatpriekš-
metus”, būtu tuvāk mājām, bet 
dabas zinātņu un citu mācību 
priekšmetu, kuru apguvei nepie-
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Septembra Madonas 
novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā 
“Madonas Novada 
Vēstnesis” rakstījām, ka 
plānojam atkārtot līdzīgu 
akciju kā pirms dažiem 
gadiem rīkoja toreizējā 
Madonas dome.

2006. un 2007. gadā toreizējā 
Madonas pilsētas dome rīkoja ak-
ciju “Dāvā domei domu”. Akcijas 
laikā Madonas iedzīvotāji varē-
ja izteikt savas domas, idejas un 
priekšlikumus pilsētas attīstībai, 
rakstiski tās iesniedzot domē. Ie-
sniegto ideju bija daudz un prie-
cē, ka liela daļa ieteikumu ir īste-
noti. Piemēram – sakārtota ceļu 
infrastruktūra pilsētā, uzbūvēts 
peldbaseins PII “Saulīte”, iekš-
telpu skeitparks.

Attīstībai jābūt nepārtrauk-
tai, tāpēc aicinām iedzīvotājus 
padomāt, kas viņuprāt ir nepie-
ciešams Madonas novada attīs-
tībai – ciemam, pilsētai, pagas-
tam un novadam kopumā. Kopā 
mēs varam izveidot novadu tā-
du, kuru nekautrējoties sauk-
sim par mājām – vietu, kur dzī-
vot, strādāt, atpūsties un būt 
laimīgiem!

Akcijas “Mana ideja Mado- 
nas novada attīstībai” mērķis ir 
aicināt iedzīvotājus paust savas 
idejas, domas un priekšlikumus 
novada attīstībai. 

Uzraksti savu ierosinājumu 
tam paredzētājā lauciņā, izgriez 
to un nodod savā pagasta pārval-
dē vai Madonas novada pašvaldī-
bas administrācijas ēkā, Saieta 
laukumā 1. 

Idejas iespējams nosūtīt arī 
uz īpaši šim nolūkam izveidoto 
e-pastu: ideja@madona.lv ar no-
rādi – Mana ideja Madonas nova-
da attīstībai.

Kāda ir tava ideja Madonas novada attīstībai?
Mana ideja Madonas novada attīstībai

Ierosinājums 

Vārds, Uzvārds 

Adrese, tālrunis 

Idejas gaidīsim līdz 2015. gada 19. janvārim. 
Aizpildīto anketu var nodot savā pagasta pārvaldē, Madonas novada pašvaldības 
administrācijas ēkā Saieta laukumā 1, Madonā. Idejas var iesūtīt arī elektroniski  

uz e-pastu: ideja@madona.lv

Uzsākta Madonas novada pašvaldības izglītības attīstības programmas 2015.–2021. gadam izstrāde
ciešami specializēti kabineti un 
īpaša materiāli tehniskā bāze, 
kvalitatīva apguve tiktu nodroši-
nāta labi aprīkotās „lielajās” sko-
lās. Tiktu saglabāta pagasta cen-
tra kultūrvide, kopumā novadā 
samazinātos izdevumi adminis-
trācijas darba nodrošināšanai. 
Tomēr šādā modelī ir sarežģīts 
mācību procesa organizatoriskais 
darbs un tas nedod būtiskus ie-
taupījumus esošās infrastruktū-
ras uzturēšanai un investīcijām.

4. pieeja. Samazināt vidus-
skolu skaitu novadā, t.i. vidējās 
izglītības posmu (10.–12. kl.). 
Šobrīd tieši šajā posmā ir un 
arī nākotnē sagaidāms izglītoja-
mo skaita samazinājums. Skolē-
ni tiktu vairāk motivēti izvērtēt 
savas tālākās izglītības gaitas at-
bilstoši spējām un interesēm, 
mērķtiecīgi uzsākot profesionā-
lās izglītības apguvi vai turpinot 

mācības 10.–12. klasēs, kurās 
tiktu uzņemti ar labiem un tei-
camiem mācību sasniegumiem. 
Īstenojot šo pieeju, tiktu racio-
nāli izmantoti resursi pamatsko-
las posma (1.–9. kl.) vajadzībām, 
savukārt vidusskolas posmā bū-
tu iespējams veidot optimālu  pe-
dagoģisko darbinieku slodzi.

5. pieeja. Mērķtiecīga izglītī-
bas iestāžu tīkla sakārtošana Ma-
donas pilsētā un pagastos 2–3 ga-
du laikā visos izglītības posmos: 
pirmskola, sākumskola (1.–6. kl.), 
pamatskola (1.–9. kl.), vidusskola 
(9.–12. kl.), nodrošinot iespēju ie-
gūt kvalitatīvu un mūsdienu pra-
sībām atbilstošu izglītību, sagla-
bājot pirmskolas un sākumskolas 
pieejamību maksimāli tuvu dzī-
vesvietai. Tiktu nodrošināta 
pilnvērtīga īstenojamo izglītības 
programmu apguve, sekmēta sko-
lēnu socializācija un konkurēt-

spēja, panākta optimāla noslodze 
pedagoģiskajiem darbiniekiem un 
efektīvs finanšu līdzekļu izlieto-
jums izglītības jomā. 

Līdztekus sarunām un pir-
majai viedokļu apmaiņai, Izglī-
tības nodaļa turpina strādāt pie 
visaptverošas statistikas datu 
apkopošanas un analīzes nova-
da izglītības jomā (izglītojamie, 
pedagoģiskie darbinieki, mācī-
bu sasniegumi, izmaksas u.c.). 
Darbs pie novada izglītības prog-
rammas izstrādes turpināsies, 
organizējot tikšanās ar izglītības 
iestādēm, speciālistiem, deputā-
tiem un citiem interesentiem. 
Darba gaitā var tikt izskatītas 
visdažādākās idejas un priekš-
likumi, kas varētu būt gan ļoti 
reāli īstenojami, gan tikai teorē-
tiski iespējami, tādi, kas ir pie-
ņemami, un arī tādi, kas šķiet 
nepopulāri, pat provokatīvi. 

Sabiedrība izglītības jomai 
izvirza augstas prasības ne ti-
kai pieejamības, bet arī kvalitā-
tes jomā, lai tiktu nodrošināta 
ne tikai mācību vide, bet mūs-
dienīga un moderna mācību in-
frastruktūra. Mēs gribam redzēt 
izcilību un izaugsmi, bet tas nav 
paveicams ar īslaicīgiem risinā-
jumiem – atvērt vai aizvērt kādu 
grupu, apvienot kārtējās klases 
ar nepietiekamu skolēnu skaitu, 
palielināt finansējumu pedago-
gu darba samaksai no pašvaldī-
bas budžeta u.c. No šādas situā-
cijas ilgtermiņā ieguvējas nav ne 
skaitliski lielas, ne arī mazas iz-
glītības iestādes. 

Lai nākamajā plānošanas pe-
riodā pilnveidotu izglītības pie-
ejamību, nodrošinājumu un kva-
litāti, tiek meklēti jauni aktuālo 
problēmu risinājumi, kas dotu 
maksi mālu ieguldījumu izglītī-

bas attīstības programmas mēr-
ķu sasniegšanā kā novadā, tā arī 
reģiona līmenī.

Domāju, ka arī pati izglītī-
bas programmas izstrādes gaita 
mums kalpos kā sava veida mā-
cību stunda mūsu domāšanas un 
attieksmes maiņai, stereotipu 
un pieņēmumu kliedēšanai, spē-
jai uzklausīt dažādus viedokļus 
un par tiem konstruktīvi disku-
tēt. Ar izstrādes gaitu un izglī-
tības attīstības redzējumu nova-
dā tiks iepazīstināta sabiedrība, 
kā arī ikviens iedzīvotājs ir aici-
nāts izteikt savus priekšlikumus 
pašvaldībai. 

Gaišus un priecīgus 
Ziemassvētkus un jaunām 

zināšanām pilnu 2015. gadu – 
solVitA sEržānE, 

izglītības nodaļas vadītāja

lv vai pieteicās pie skolotājiem, 
turklāt atsaucās pasniedzēja uz-
aicinājumam ierasties uz apmā-
cībām noteiktajā laikā un vietā.

Ikvienam interesentam bez 
maksas bija iespējams apgūt da-

torzinības arī patstāvīgi interne-
ta vietnes  www.piesledzieslatvi-
ja.lv datorskolā  „Mācies pats!”. 

Šogad “Lattelecom” sociālās 
atbildības iniciatīvā „Pieslē-
dzies, Latvija!” datorapmācību 

Par datorapmācībām senioriem
2014. gada decembra 
sākumā Latvijā noslēdzās 
“Lattelecom” sociālās 
atbildības iniciatīvas   
„Pieslēdzies, Latvija!” 
datorapmācības 
senioriem. 

Datorapmācības notika 3 lī-
meņos: iesācējiem, lietpratējiem 
un ekspertiem. 

1. līmenis – iesācējiem – bez 
speciālām zināšanām un iema-
ņām; 2. līmenis – lietpratējiem – 
tiem, kuri prot ieslēgt datoru un 
pareizi to izslēgt, lietot dator-
peli un tastatūru, ieiet interne-
tā un atvērt interneta lapu; 3. lī-
menis – ekspertiem – tiem, kuri 
prot orientēties interneta vidē – 
meklēt informāciju pasaules tī-
meklī un lietot e-pastu.

Apmācībās šogad piedalījās 
tie seniori, kuri pieteicās, zva-
not uz “Lattelecom” bezmaksas 
tālruni 80000822, reģistrējās in-
ternetā www.piesledzieslatvija.

norisē aktīvi iesaistījās piecpad-
smit Vidzemes reģiona, Limba-
žu un Salacgrīvas skolotāji, da-
torprasmēs apmācot 914 reģiona 
seniorus pēc 50 gadu vecuma.

Saskaņā ar “Lattelecom” 
apkopoto informāciju visvai-
rāk dalībnieku datorprasmes 
apguva Cēsīs (117) un Alūksnē 
(111), Mazsalacā kursus ap-
meklēja 88 dalībnieki un Val-
mierā – 86. Trešdaļa dalībnieku 
ar datora un interneta lietoša-
nu iepazinās bez priekšzināša-
nām, mācības uzsākot pirmajā 
līmenī, savukārt 37% apguva 2. 
līmeņa apmācības un 30% – 3. 
līmeņa.  

Madonas novadā apmācībās 
datorprasmes apguva 23 senio-
ri no Madonas pilsētas, Aronas, 
Barkavas, Dzelzavas, Kalsna-
vas, Ļaudonas, Mārcienas, Sar-
kaņu un Vestienas pagastiem. 
Katrs interesents saņēma arī 
bezmaksas mācību grāmatu. Ap-
mācības notika Madonas novada 
bibliotēkas telpās nelielās gru-
pās. Katram apmācību līmenim 

tika atvēlētas 3 dienas pa 4 mā-
cību stundām (45 minūtēm kat-
ra) dienā. Novada seniori šīs zi-
nāšanas apguva ar Madonas 
novada bibliotēkas darbinieces 
– Eiropas Savienības informāci-
jas un uzziņu lasītavas vadītājas 
Daigas Lapiņas palīdzību. Mūs-
puses senioru, kuri apguva da-
torprasmes, vecums – no 56 līdz 
74 gadiem.

1. decembrī Valmierā noti-
ka svinīgais projekta noslēguma 
pasākums, kurā “Lattelecom” 
pārstāvji pateicās par sadarbī-
bu un ieguldīto darbu uzaicinā-
tajiem skolotājiem, mācību vietu 
vadītājiem un pašvaldību pār-
stāvjiem no visas Vidzemes. 

Lai Ziemassvētku miers, klu-
sums un mīlestība dod spēku vi-
su cerību un domu piepildīju-
mam Jaunajā gadā!

dAiGA lApiņA, 
datorkursu pasniedzēja Madonā

No kreisās: Solvita Seržāne, Daiga Lapiņa, Imelda Saulīte,  
Dzintra Stradiņa un “Lattelecom” valdes locekle Kerli Gabriloviča. 
                                   Foto no Komunikācijas aģentūras arhīva



12 Madonas Novada Vēstnesis
                       2014. gada decembris Uzņēmējdarbība

Jau otro gadu Madonas 
novada pašvaldība 
organizēja biznesa ideju 
konkursu „Madona var 
labāk!”, kura ietvaros 
pašvaldība piešķir 
līdzfi nansējumu 
uzņēmumu un fi zisko 
personu biznesa ideju 
projektiem.

Tie paredz:
●  jaunu darba vietu radīša-

nu; 
●  jaunu produktu, pakalpo-

jumu veidošanu;
●  komercdarbības attīstību 

ar tiešām eksporta pazīmēm;
●  atbalstu projektiem, ku-

riem jau piesaistīts vai tiek plā-
nots piesaistīt papildus finansē-
jumu (ES finansējums, kredīta 
līdzekļi, citas piesaistītās inves-
tīcijas).

2014. gadā biznesa ideju kon-
kursam „Madona var labāk!” ie-
sniegti un izvērtēti 29 biznesa 
ideju pieteikumi. Pašvaldības līdz-
finansējumu savas biznesa ide-
jas realizēšanai ir ieguvuši 16 no 
tiem. Iesniegto ideju skaits pa mē-
nešiem ir bijis ļoti dažāds, visražī-
gākais mēnesis bija oktobris, kad 
tika iesniegtas 7 biznesa idejas. 

Biznesa ideju atbalsta rezul-
tātā reģistrēti 9 jauni uzņēmu-
mi:

●  SIA „Teebox” piedāvā 
jaunu aktīvās atpūtas vietu Ma-
donas novadā – pļavu golfa lau-
kumu. Tas ir klasiskā golfa pa-
veids, kas atšķiras ar mazāk 
nopļautu spēles laukumu un ar 
dažām atkāpēm no spēles pa-
matnoteikumiem.  Pakalpojums 
izveidots ar mērķi popularizēt 
veselīgu, aktīvu un interesantu 
dzīvesveidu, aktivitātes, kas pie-
ejamas visām vecuma grupām. 
Šajā sporta veidā, vairāk kā jeb-
kurā citā, tiek iemācīta ne tikai 
patiesība par cilvēka fizioloģi-
ju, bet arī savstarpējo attiecību 
kultūra, godīgas spēles princips 
(golfā nav tiesnešu) un elemen-
tāra pieklājība. Jaunais pakalpo-
jums ir pieejams Bērzaunes pa-
gastā „Šubrakkrastos”. Vairāk 
informācijas – www.golfsmado-
na.lv.

●  SIA „Stay Active” piedā-
vā izmantot sportiski izklaidējo-
šas aktivitātes – burbuļbumbu 
futbols un ripojošā lielā burbuļ-
bumba. Šobrīd aktivitātes ir pie-
ejamas Madonas pilsētas sporta 
centrā, vasaras mēnešos tās plā-
nots iekļaut Sporta un atpūtas 

kastaņiem, pupām, zirņiem, ko-
ka sprungulīšiem, akmentiņiem, 
smiltīm, mizām, u.c. Vairāk in-
formācijas – www.pogaunoga.lv.

●  SIA „Vītolu Strausi” 
mērķis ir izveidot lauku tūrisma 
objektu – lauku sētu „Ragi un 
nagi”, kurā varēs redzēt tādus 
dzīvniekus, kā Āfrikas strausi, 
Emu strausi, fazāni, aitas, alpa-
kas, govis, vistas un truši. Atbal-
stītās biznesa idejas ietvaros fi-
nansējums tika piešķirts strausu 
mājas būvniecībai.

●  IK „Kokraksti” ir izvei-
dojis kokapstrādes darbnīcu, ku-
rā top unikāli, īpaši produkti 
– koka izstrādājumi un to restau-
rācija specifiskā nišā – sakrālie 
priekšmeti. Līdz šim Gatim koka 
restaurācijas darbi un kokgrie-
zumi ir bijis vaļasprieks. Ar to 
pāris gadus nodarbojies sabied-
riskā kārtā, hobija līmenī, bet šo-
brīd vaļasprieks ir pāraudzis par 
pamatnodarbošanos – augot pie-
prasījumam pēc Gata darbiem, 
hobijs pāriet nākamajā nopiet-
najā fāzē – uzņēmējdarbībā. 

Biznesa ideju atbalsta rezultā-
tā finansējums piešķirts arī 6 strā-
dājošajiem uzņēmumiem jaunu 
produktu vai pakalpojumu radī-
šanai, jaunu darba vietu izveidei:

●  SIA „Hydra Baltic” – 
vertikālās borēšanas iekārtas 
ūdens ieguvei iegādei;

●  SIA „Madonas alus da-
rītava” – nerūsējošā tērauda 
alus glabāšanas cisternu iegādei;

●  ZS „Cepļi” – „Kebabnī-
cas” izveidei;

●  IK „Pūralāde” – mājasla-
pas izstrādei un adīšanas iekār-
tu iegādei;

●  daigai Čeverei – ārstnie-
cības augu žāvēšanas krāsniņas 
iegādei;

●  ZS „Aizupes” – maizes 
mīklas mīcītāja iegādei. 

Biznesa ideju konkurss „Ma-
dona var labāk!” turpināsies arī 
2015. gadā. Gaidām jaunas, ra-
došas un inovatīvas biznesa ide-
jas realizācijai Madonas novadā.

Priecīgus Ziemassvētkus un 
radošiem darbiem pilnu 

2015. gadu!

informāciju sagatavoja:
ilzE VoGinA,

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas 

galvenā speciāliste

bāzes „Smeceres sils” aktivitāšu 
piedāvājumā. Minēto pakalpoju-
mu varēs iegādāties, piemēram, 
organizējot uzņēmumu sporta 
spēles vai citus korporatīvos pa-
sākumus, citos izklaides un atpū-
tas pasākumos.

●  Zigmāra Bāriņa ideja – 
peldošā pirts, šobrīd ir būvniecī-
bas stadijā un nākamās tūrisma 
sezonas sākumā būs aktuāls tū-
risma piedāvājums Vestienas pu-
sē. Jaunizveidotais pakalpojums 
būs pieejams kā vasarā, tā ziemā. 
Vasaras mēnešos peldošā pirts 
atradīsies Kāla ezerā ar piestātni 
īpašuma „Vēveri” peldvietā, sa-
vukārt ziemā pirti paredzēts pār-
vietot uz Vestienas pagasta „Vā-
verītēm” (Vestienas centrā).

●  IK „Baltic Bows” izgata-
vo lokus un loka šaušanas piede-
rumus. Andis uzskata, ka intere-
se par loka šaušanu cilvēkiem ir 
lielāka, nekā varētu likties. Savu 
darbnīcu izveidojis ar mērķi pie-
dāvāt Latvijā ražotu kvalitatīvu 
produktu par izdevīgu cenu, tā-
dējādi laužot priekšstatu, ka loka 
šaušana ir pārāk dārga. Andis ir 

izgatavojis daudz dažāda dizaina 
autentiskos un mūsdienīgos tra-
dicionālos lokus un nepārtraukti 
mēģina jaunu modeļu izgatavoša-
nu. Šobrīd lokus pārdod interne-
tā un piedalās dažādos pasāku-
mos, lai iepazīstinātu cilvēkus ar 
šo sportiskās izklaides veidu.

●  SIA „Madonas karame-
les” ir ģimenes uzņēmums, kas 
ražo cukurvati un karameles. 
Ar lielajiem saldumu ražotājiem 
Madonas karameles konkurēt 
nedomā, viņi atraduši savu ni-
šu. Produkcija ir roku darbs, ku-
ru raksturo kvalitāte, unikāls di-
zains un dabiskas izejvielas – un 
pircēji to novērtē. 

●  SIA „Capsinfo” piedāvā 
pilna servisa iepirkšanās pakal-
pojumus no specifiska produkta 
izvēles un atrašanas līdz organi-
zētam un kontrolētam piegādes 
procesam līdz klienta durvīm. 
Savus meklējumus galvenokārt 
izvērš Eiropas, Āzijas un ASV tir-
gus virzienos, kas garantē izdevī-
gu cenu un iespaidīgi plašu pre-
ču sortimentu jebkurā produktu 
grupā. Strādā arī ar interneta 

veikaliem Latvijā, kad piegādes 
laiks ir svarīgāks par cenu. Vai-
rāk informācijas – www.caps info.
lv.

●  IK „Poga un Oga” pie-
dāvā ekoloģiskās rotaļlietas gan 
maziem, gan lieliem. Bērnu ro-
taļlietu izveidē likts uzsvars uz 
attīstošo funkciju. Veicinot dar-
boties bērna rociņām, attīstās 
mikromotorika, un tiek veicināta 
viņa smadzeņu darbība. Ikvienas 
sabiedrības pamatā ir jābūt do-
mājošiem cilvēkiem. Tādējādi va-
rētu teikt, ka rotaļlieta ir sākums 
domājošai sabiedrībai. Savukārt 
pieaugušajiem – interjera objek-
tu izveidē uzsvars tiks likts uz 
daudzfunkcionalitāti un estētis-
ku dizainu. Rotaļlietas tiek šūtas 
un pildītas ar ekoloģiskiem, Lat-
vijā ražotiem materiāliem: lins, 
vilna, kokvilna. Pildījuma pamat-
materiāls ir Latvijā audzētu aitu 
vilna. Tiek izmantotas pašu tai-
sītās koka pogas. Tās ir tikai no-
pulētas un mērcētas linsēklu eļļā, 
bez lakas. Pogas ir kombinācijā 
ar dabas dotām “ogām”: žāvētām 
sēklām, graudiem, riekstiem, 

Biznesa ideju konkurss „MADONA VAR LABĀK!”

 SIA „Stay Active” piedāvā sportiski izklaidējošas aktivitātes – 
burbuļbumbu futbols un ripojošā lielā burbuļbumba.

IK „Baltic Bows” izgatavo lokus un loka šaušanas piederumus. SIA „Madonas karameles”  ražo 
cukurvati un karameles. 

IK „Poga un Oga” piedāvā 
ekoloģiskās rotaļlietas gan 
maziem, gan lieliem. 

2014. gada 13. novembrī Ma-
donā pēc rekonstrukcijas tika 
atvērts “Maxima XX” veikals 
Rūpniecības ielā. Līdz ar jaunu 
iekārtojumu veikalā ir arī patī-
kams jaunums – “Ražots Mado-
nas novadā” stends. Iespēja šādā 
veidā atbalstīt vietējos ražotājus 
un veicināt Madonas novadā ra-
žotās produkcijas patēriņa pie-
augumu tika panākta sarunās 
starp SIA “Maxima Latvija” un 
Madonas novada pašvaldības va-
dību. Šobrīd Madonas “Maxima 
XX” veikala apmeklētājiem ir ie-
spēja iegādāties vairāk nekā 100 
dažādu novadā ražotu pārtikas 

izstrādājumu, sākot no piena un 
maizes un beidzot ar saldumiem, 
sulām un tējām. Kā atzīst “Maxi-
ma Latvija” veikala tīklu vadība, 
šāda veida sadarbība starp paš-
valdību, uzņēmējiem un lielvei-
kaliem ir pirmā šāda veida pie-
redze un, iespējams, arī citas 
pašvaldības varētu sekot Mado-
nas piemēram. Arī uzņēmēji ir 
ieguldījuši lielu darbu, izveidojot 
sadarbības un loģistikas modeli, 
lai šo ieceri varētu realizēt. 

Šobrīd visvarīgākais ir klien-
tu atbalsts un pircēju vēlme un 
iespējas izvēlēties vietējo pro-
duktu. Tāpēc, izvēloties pirku-

mus lielveikalā, jāpatur prātā, ka 
tā nauda, kas tiek samaksāta par 
vietējo produkciju, paliek Mado-
nas novadā, no tās tiek maksā-
tas algas ražotāju darbiniekiem 
un, ja patēriņš pieaug, tad tiek 
veidotas jaunas darba vietas, un 
tas ir būtisks pienesums nova-
da ekonomikai. Īpaši svarīgi tas 
ir, atbalstot mazos ražotājus, ku-
riem iekļūšana šāda veida plauk-
tos lielveikalā un pircēju atzinība 
pērkot viņu produkciju var būt 
milzīgs solis attīstībā, jo tas pa-
dara iespējamas sarunas par ie-
kļūšanu visā lielveikalu tīklā, ja 
produkts iekaro popularitāti pir-

cēju vidū.  Arī izejvielas lielākajai 
daļai no “Ražots Madonas nova-
dā” produkcijas top tepat Mado-
nas novadā – piens tiek iepirkts 
no vietējiem zemniekiem, ogas 
un augļi aug vietējos dārzos, bi-
tes ienes Madonas novada me-
du, bet čaklas rokas vasarā savāc 
mūsu puses pļavu tējas. Pie-
mērm, ja visi Madonas novada 
iedzīvotāji izvēlētos tikai Mado-
nas novadā ražoto piena produk-
ciju, tad, ņemot vērā vidējo piena 
un biezpiena patēriņu valstī, tas 
radītu aptuveni 20 jaunas darba 
vietas Madonas novada piena ra-
žošanas un pārstrādes nozarē. 

 
Madonas novada ražotāju vārdā 
vēlu novada iedzīvotājiem  klu-
sus un jaukus Ziemassvētkus, kā 
arī panākumiem bagātu Jauno 
gadu. Vairosim novada labklā-
jību un arī ikdienā atcerēsimies, 
ka, izvēloties pirkumus veikalu 
plauktos, mums ir iespēja iegul-
dīt novada attīstībā. 

roMāns HAČAtrJAns,
Uzņēmējdarbības un tūrisma 

attīstības nodaļas vadītājs

Aicinājums atbalstīt vietējos ražotājus


