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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

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā

Rudens ir ražas laiks. Arī 
Madonas novada mazpulcēni 
rudenī atskatās uz  padarīto, 
paveikto, izaudzēto, izpētīto. 

24. oktobrī biedrība „Latvijas 
mazpulki” sadarbībā ar Līvānu nova-
da domi un Līvānu bērnu un jauniešu 
centru rīkoja rudens darbu skati. Lī-
vānu 1. vidusskolā notika Zemgales–
Latgales mazpulku projektu forums, 
kurā piedalījās vairāk kā 140 dalīb-
nieku no 26 mazpulkiem. Arī Mado-
nas novads tika plaši pārstāvēts. Uz 
Zemgales–Latgales mazpulku projek-
tu forumu devās 26 mazpulcēni no 
Madonas novada – Bērzaunes, Liezē-
res, Madonas, Ļaudonas un Mārcie-
nas, kā arī Lubānas. 

Foruma sākumā grupa apmek-
lēja mazpulcēnu tirdziņu. Kā stāsta 
Madonas novada mazpulku koordi-
natore Sandra Zavale: “Liels prieks 
par liezēriešiem un bērzauniešiem, 
kas aktīvi piedalījās tirdziņā, pārdo-
dot pašu izgatavotos suvenīrus un 
izaudzētos ķiplokus. Pēc tirgošanās 
mazpulcēni tika aicināti uzzīmēt sa-
vu vizītkarti Līvānu 1. vidusskolas 
pagalmā uz asfalta. Kad tas tika go-
dam paveikts, varējām doties uz fo-
ruma atklāšanu. Šogad forumā pie-
dalījās liels skaits dalībnieku. Kamēr 
skolēni aizstāvēja savus projektus, 
skolotāji tika aicināti apmeklēt rado-
šo darbnīcu. Nelaidām garām iespē-
ju aizbraukt uz Latgales mākslas un 
amatniecības centru Līvānos. Tur ap-

skatījām Līvānu stikla ekspozīciju, ie-
lūkojāmies seno darba rīku izstādē, 
kā arī redzējām izdaudzināto garā-
ko jostu Latvijā! Viesojāmies Līvānu 
Jauniešu centrā “Kvartāls”, kas pie-
dāvā brīvā laika pavadīšanu. Intere-
santi likās tas, ka šajā centrā ir gaidīti 
visi, ne tikai Līvānu iedzīvotāji. Fo-
rums tika noslēgts ar apbalvošanu.”

apbalvojumi
1. vietas diplomus saņēma: Ar-

ta Reine no Madonas mazpulka (va-
dītāja Ilze Kaļinova), Sintija Briede 
un Madara Marta Imša. Savukārt 
pateicība – Intaram Briedim no Lie-
zēres mazpulka, (vadītāja Maru-
ta Gavarāne), Naurim Pelsim un 
Viktorijai Korlašai (vadītāja Sand-
ra Zavale). Par Pūres DPC izstrādā-
to projektu ,,Audzēsim cūku pupas” 
atzinības rakstu saņēma Adrija Kai-
re no Mārcienas mazpulka (vadītāja 
Sandra Zavale). Paldies par atbalstu 
teica Bērzaunes mazpulks zemnie-
ku saimniecībai “Lejas Ādumnie-
ki”, viņiem – ābelītes stāds.

Šogad foruma organizētāji aicinā-
ja mazpulcēnus ziedot izaudzēto Lī-
vānu slimnīcai, kā rezultātā medus, 
āboli, ķirbji, sīpoli un kartupeļi nonā-
ca slimnīcas ēdnīcā.

Latvijā Mazpulki tika nodibināti 
1929. gadā pēc Kārļa Ulmaņa ierosmes 
(pēc emigrācijā pavadītā laika ASV). 
Kustība ir dzīva arī mūsdienās.

Ar SAndrU zAVAli sarunājās 
EdītE MiķElSonE

Mazpulkiem panākumi rudens forumā

   ARONAS PAGASTĀ

16. novembrī pulksten 16.00 
Lauteres kultūras namā 
Latvijas Republikas 96. gadadienai 
veltīts koncerts.
Pēc koncerta sadancošana kopā ar folkloras 
kopu „Ore”. Ieeja bez maksas.

   BARKAVAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 18.00 
Barkavas iedzīvotāji aicināti doties lāpu gājienā 
no Lubānas ceļa līdz Visagala kapiem.

17. novembrī pulksten 18.00 
Barkavas kultūras namā
Ievas Akurāteres koncerts „Manai tautai”.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 22.00 
Barkavas kultūras namā
Balle. Spēlēs grupa „Tev”.
Ieeja bez maksas.

   BĒRZAUNES PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.00 
Bērzaunes luterāņu baznīcā
Lāčplēša dienai veltīts koncerts. 
Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 19.00 
Sauleskalna tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai 
veltīts koncerts „Brīvības ceļš”.
Uzvedums, kurā caurvīsies 

Bērzaunes pagasta iedzīvotāju stāsti, liecības 
un fotomateriāli par piedzīvoto 
1989. gada akcijā „Baltijas ceļš”. 
Uzstāsies Bērzaunes pagasta 
amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 22.00 
Sauleskalna tautas namā
Balle. Spēlēs grupa „Ceļavējš”.
Ieejas maksa: 2.00 EUR.
Vakaru iespējams pavadīt pie galdiņiem 
(tālr. 27015118).

   DZELZAVAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 16.00 
no Dzelzavas pamatskolas
Lāpu gājiens uz pieminekli 
„Par Tēvu zemi kritušajiem”.

14. novembrī pulksten 19.00 
Dzelzavas pamatskolā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums.

KALSNAVAS PAGASTĀ
16. novembrī pulksten 19.00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā 
Pārupes ielā 2
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts svinīgais pasākums. Ieeja bez maksas.

16. novembrī pulksten 21.00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkā 
Pārupes ielā 2
Svētku balle.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.

   LAZDONAS PAGASTĀ

11.novembrī pulksten 17.00 pie Kārļa Bebra 
pieminekļa “Gaismas brīdis”.

14. novembrī Lazdonas pamatskolā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts sarīkojums.

18. novembrī pulksten 12.00 
Multifunkcionālajā bērnu un jauniešu centrā
erudīcijas spēle “Latvija”.

   LIEZĒRES PAGASTĀ

15. novembrī pulksten 19.00 
Liezēres kultūras namā
Valsts svētku koncerts.
Koncertā piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi, 
Liezēres pamatskolas un bērnudārza audzēkņi. 
Ieeja bez maksas.

15. novembrī pulksten 22.00 
Liezēres kultūras namā
Balle ar grupu „Kantoris 04”.
Ieejas maksa: 3.00 EUR.

   ĻAUDONAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.30
Lāčplēša dienai veltīts Lāpu gājiens.

16. novembrī pulksten 19.00 
Ļaudonas kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums.
Ieeja bez maksas.

   MADONAS PILSĒTĀ

No 10. novembra Madonas novada bibliotēkas 
konferenču zālē izstāde „Eposs „Lāčplēsis” 
ilustrācijas 1888–2008”, abonementā tematiskā 
izstāde „Uz tevi, Latvija, iet visas mūsu domas”.
10.–18. novembrī 
Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā
„Latvijas nedēļa muzejā”. Aktivitātes skolēniem.

11. novembrī pulksten 17 .00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Lāčplēša dienas pasākums. Jāņa Norviļa 
Madonas mūzikas skolas audzēkņu koncerts.
Ieeja bez maksas.

11. novembrī Poruka ielā
Laipni aicināti iesaistīties pasākumā„Atceramies, 
sadziedamies, iedegamies Latvijā un par Latviju” 
– sapošam ielu, iededzam svecītes un
pulksten 18.00 Jāņa Norviļa Madonas mūzikas 
skolas pūtēju orķestris ieskandina svētkus,
no pulksten 18.30 klausāmies dzeju un mūziku, 
sadziedamies un sildāmies pie piemiņas 
ugunskura.

16. novembrī no pulksten 13.00 
Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs
Pasākums politiski represētajiem. Muzeja 
vadošais pētnieks Indulis Zvirgzdiņš stāstīs par 
Latvijas valsts karoga vēsturi.Ieeja bez maksas.

16. novembrī pulksten 18.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Pašdarbības kolektīvu svētku koncerts, 

veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas dienai.
Ieeja bez maksas.

18. novembrī pulksten 18.00 
Madonas pilsētas kultūras namā
Ulda Marhileviča autorkoncerts 
„Tava sirds ir Tavas mājas”.
Biļetes cena: 8.00, 10.00, 12.00 un 18.00 EUR. 
Biļešu iepriekšpārdošana.

   MĀRCIENAS PAGASTĀ

16. novembrī pulksten 16.00 
Mārcienas kultūras namā
Kalsnavas pagasta amatiermākslas kolektīvu 
svētku koncerts „Saules mūžu Latvijai”.
Ieeja bez maksas.

16. novembrī pulksten 22.00 
Mārcienas kultūras namā
Balle. Ieeja bez maksas. 
Iespēja vakaru pavadīt pie galdiņiem.

   MĒTRIENAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 18.00
Lāčplēša dienai veltīts „Gaismas gājiens”.

17. novembrī pulksten 19.00 
Mētrienas tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai 
veltīts pasākums. Piedalās Mētrienas tautas 
nama pašdarbnieki. Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 22.00 
Mētrienas tautas namā
Balle. Spēlē „Dadži”. Ieejas maksa: 2.00 EUR.

turpinājums 8. lpp.

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 
96. gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā

2014. gada novembris

Mazpulkiem panākumi rudens forumā

Liezēres mazpulks Zemgales–Latgales forumā .                                  Foto no personīgā arhīva
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Madonas novada pašvaldības domes 
16. septembra  ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Kalsnavas pagastā

Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto 
labiekārtoto dzīvokļu Jaunkalsnavā un Kalsna-
vā izmaksas par apsaimniekošanu augusta mē-

nesī un siltināšanu, kopā EUR 244,79 apmērā, segt no Kals-
navas pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem 
uz gada sākumu. 

Nolemj ierakstīt zemesgrāmatā pašvaldības nekusta-
mā īpašumu „Dzelzceļa iela 1”  dzīvokļu īpašumu Nr. 2, Nr. 
3, Nr. 4 Jaunkalsnavā un pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Dzelzceļa iela 6  dzīvokļu īpašumu Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4, 
Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8 Jaunkalsnavā.

Mētrienas pagastā

Atļauj nocirst kailcirti 0,4 ha platībā īpašumā „Ozolkalns 
2”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā.  

Veic Mētrienas pagasta pārvaldes 2014. gada budžeta 
grozījumus.

Vestienas pagastā 

Nolemj izveidot Madonas novada pašvaldības Vestienas 
pagasta pārvaldes feldšerpunktu ar nosaukumu „Vestienas 
feldšerpunkts”, adrese: “Vāverītes”, Vestienas pagasts, Ma-
donas novads, LV 4855.

Veic grozījumus Vestienas pagasta pārvaldes amatu vie-
nību sarakstā no 2014. gada 1. novembra, iekļaujot ama-
ta vienību – ārsta palīgs/feldšeris, profesijas kods – 224001, 
amata vienību skaits – 1, amatalgas likme – EUR 630.00.

Piešķir Vestienas pagasta pārvaldei 2014. gadā finanšu lī-
dzekļus EUR 2227,00 apmērā „Vestienas feldšerpunkta” uz-
turēšanai no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 
2010. gada 27. maija lēmumā (Protokols Nr. 12, 14. p.) “Par 
Vestienas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpo-
jumiem un samaksas apjomiem”, papildinot ar punktu 4 – 
„Feldšerpunkta pakalpojumi”.

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids Izcenojums
(EUR)

Piezīmes

4.1. Pacienta nodeva feldšerpunktā – 
pieaugušajiem

1,42

4.2. Mājas vizīte pieaugušajiem 2,85
4.3. Pārsiešana (pēc traumām, 

operācijām)
0,70 Bez  

procedūrām 
izmantojamiem 
materiāliem

4.4. Intramuskulārā injekcija 0,40
4.5. Intravenozā injekcija 0,70
4.6. Asins parauga noņemšana no vēnas 0,70
4.7. Intravenozās sistēmas uzlikšana 1,40
4.8. Cukura līmeņa analīze 1,40
4.9. Medicīniskās izziņas izsniegšana 0,70

Atļauj atsavināt Vestienas pagasta pārvaldes pārziņā eso-
šo 2007. gada (pirmā reģistrācija) vieglo pasažieru automašī-
nu „LADA 4x4” ar valsts numuru GT 4634, izsolē pārdodot 
ar augšupejošu soli, ar sākuma cenu EUR 980,00. 

Izglītība

Nolemj atvērt jaunu grupu Madonas pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādē „Saulīte” no 1. oktobra līdz nākamā ga-
da 31. maijam.

Piešķir papildus finansējumu pirmsskolas izglītības ies-
tāžu audzēkņu ēdināšanai no līdzekļu atlikuma uz gada sā-
kumu:

Nosaukums PII au-
dzēkņu 
skaits 
uz 
01.09.  
2014

PII 
apmek-
lējuma 
dienas 
2014. 
g. II 
pusgadā 
ar koe-
ficientu 
0,7

Nepie-
cie-
šams 
finans-
ējums 
ēdinā-
šanai II 
pusga-
dā

Finan-
sējuma 
atlikums 
no I 
pusgada

Papildus 
jāpiešķir 
finansē-
jums PII 
audzēkņu 
ēdināša-
nai 2014. 
gada II 
pusga-
dam

Madona  PII “Kastanītis“ 91 8090 10679 1270 9409

Madona PII “Priedīte” 200 17780 23470 1034 22436

Madona PII “Saulīte” 254 22581 29807 2368 27439

Aronas pagasta pārvalde 45 4001 5281 242 5039

Barkavas pag. pārvalde 37 3289 4341 574 3767

Bērzaunes pag. pārvalde 73 6490 8567 2267 6300

Dzelzavas pag. pārvalde 39 3467 4576 420 4156

Kalsnavas pag. pārvalde 70 6223 8214 978 7236

Lazdonas pag. pārvalde 21 1867 2464 -380 2844

Liezēres pag. pārvalde 53 4712 6220 1128 5092

Ļaudonas pag. pārvalde 52 4623 6102 1098 5004

Mārcienas pag. pārvalde 20 1778 2347 257 2090

Mētrienas pag. pārvalde 30 2667 3520 91 3429

Ošupes pag. pārvalde 33 2934 3873 195 3678

Praulienas pag. pārvalde 97 8623 11382 3769 7613

Sarkaņu pag. pārvalde 13 1156 1526 617 909

Vestienas pag. pārvalde 16 1422 1877 463 1414

Kopā 1144 101703 134246 16391 117855

Kalsnavas pagastā

Atļauj Kalsnavas 
pagasta pārvaldei ne-
izīrēto labiekārto-

to dzīvokļu izmaksas par apsaim-
niekošanu septembra mēnesī un 
siltināšanu, kopā EUR 150,73 ap-
mērā, segt no Kalsnavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem 
līdzekļiem uz gada sākumu. 

Lemj par palīdzības piešķir-
šanu – līdzfinansējumu energo-
efektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās:

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai, Ceriņu iela 
2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pa-
gasts, Madonas novads, 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas ir 
EUR 604,72, līdzfinansējumu ie-
skaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieka SIA „Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” norē-
ķinu kontā. 

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai, Vesetas iela 
10, Jaunkalsnava, Kalsnavas pa-
gasts, Madonas novads, 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas ir 
EUR 1254,09, līdzfinansējumu ie-
skaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieka SIA “Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” norē-
ķinu kontā. 

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai, Aiviekstes 

māja 32, Aiviekste, Kalsnavas pa-
gasts, Madonas novads, 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas ir 
EUR 656,97, līdzfinansējumu ie-
skaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieka SIA “Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” norē-
ķinu kontā. 

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanai daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai Aiviekstes mā-
ja 27, Aiviekste, Kalsnavas pa-
gasts, 50% apmērā no energo-
efektivitātes pasākumu veikšanas 
izmaksām, kas ir EUR 3800,60, 
līdzfinansējumu ieskaitot daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas pār-
valdnieka SIA “Kalsnavas ko-
munālais uzņēmums” norēķinu 
kontā. 

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai, Vesetas iela 
18, Jaunkalsnava, Kalsnavas pa-
gasts, Madonas novads, 50% ap-
mērā no energoefektivitātes pasā-
kumu veikšanas izmaksām, kas ir 
EUR 2496,43, līdzfinansējumu ie-
skaitot daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas pārvaldnieka SIA “Kalsna-
vas komunālais uzņēmums” norē-
ķinu kontā. 

Piešķirt palīdzību – līdzfinan-
sējumu energoefektivitātes pa-
sākumu veikšanai daudzdzīvok-
ļu dzīvojamai mājai, Draudzības 
iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas 
pagasts, 50% apmērā no energo-
efektivitātes pasākumu veikšanas 
izmaksām, kas ir EUR 4002,90, 
līdzfinansējumu ieskaitot daudz-
dzīvokļu dzīvojamās mājas pār-

valdnieka SIA “Kalsnavas ko-
munālais uzņēmums” norēķinu 
kontā.

Īpašums 

Nolemj nodot Cesvaines novada 
pašvaldībai saimniecības ēku (ka-
dastra Nr. 70420020184001, atro-
das uz zemes vienības „Veckleiņi 
1”, Aronas pagastā), sastādot no-
došanas – pieņemšanas aktu. Ēku 
nodot un pieņemšanas – nodoša-
nas aktu Madonas novada pašval-
dības vārdā uzdot parakstīt Aro-
nas pagasta pārvaldes vadītājam 
Andrejam Piekalnam. Atteikties 
no zemes vienības „Veckleiņi 1” 
(kadastra Nr. 7042002 184) piekri-
tības Madonas novada pašvaldībai 
par labu Cesvaines novada pašval-
dībai kā ēkas valdītājam.

Izglītība 

Nolemj piešķirt finansēju-
mu EUR 550,00 apmērā Mado-
nas pilsētas PII „Kastanītis” 70 
gadu jubilejas nedēļas pasākumu 
rīkošanai no budžetā nesadalīta-
jiem (Madonas pilsētas) līdzek-
ļiem. 

Nosaka finansējumu EUR 
4,00 darbdienā personai ēdinā-
šanas nodrošināšanai (brokastis 
un vakariņas) Madonas bērnu un 
jaunatnes sporta skolas biatlona 
grupas audzēkņiem. Piešķirt fi-
nansējumu EUR 1105,00 apmērā 
ēdināšanas nodrošināšanai (bro-
kastis un vakariņas) Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta sko-
las biatlona grupas audzēkņiem 
no 22.10.2014. līdz 31.12.2014. 
no izglītības iestāžu audzēkņu 

ēdināšanai paredzētajiem līdzek-
ļiem.

Piešķir finansējumu Ziemas-
svētku paciņu iegādei un atļauj ie-
gādāties Madonas novada pašval-
dības pirmsskolas audzēkņiem un 
vispārizglītojošo skolu skolēniem 
Ziemassvētku paciņas. Piešķirt fi-
nansējumu EUR 3,00 apmērā vie-
nam izglītojamajam no budžetā 
izglītojamajiem ēdināšanai pare-
dzētajiem līdzekļiem.

Sports 

Nolemj veikt grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
28.11.2013. lēmumā Nr. 768 (pro-
tokols Nr. 26, 29. p.) „Maksas pa-
kalpojumi un samaksas apjomi Ma-
donas novada pašvaldības domes 
izveidotajās iestādēs Madonas pil-
sētā”: 

14.2.1.11. p. – noteikt telpu no-
mas maksa ēdināšanas pakalpoju-
mu sniegšanai Madonas pilsētas 
sporta centrā no 1,70 uz 1,42 eiro 
mēnesī, papildus aprēķinot PVN.

Noteikt biļetes cenu sporta pa-
sākumiem Madonas pilsētas spor-
ta centrā 0,50 eiro ar PVN, ja pare-
dzēta biļešu tirgošana.

Sabiedriskās organizācijas

Piešķir finansējumu biedrībai 
„Mēs saviem bērniem” ceļa izde-
vumu segšanai EUR 1000,00 no 
novada  budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem. Nolemj Madonas no-
vada pašvaldībai slēgt līgumu ar 
biedrību „Mēs saviem bērniem” 
par finansējuma piešķiršanas iz-
lietošanu.

Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumi

Piešķir Madonas novada paš-
valdības apbalvojumus.

Par aizņēmuma ņemšanu 
projektam „Energoefektīva 
apgaismojuma renovācija 
Barkavas pamatskolā”

KPFI projekta, ident. Nr. KP-
FI – 15.3/161, „Energoefektīva ap-
gaismojuma renovācija Barkavas 
pamatskolā” priekšfinansējuma 
un līdzfinansējuma nodrošināša-
nai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē 58 663,74 EUR apmē-
rā ar atmaksas termiņu uz 20 ga-
diem un atlikto maksājumu uz 2 
gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi.

Aizņēmumu izņemt 2014. gadā 
un apgūt 2014. gadā. 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt kredīta 
ņemšanu 58663,74 EUR apmērā 
KPFI  projekta, ident. Nr. KPFI – 
15.3/161, „Energoefektīva apgais-
mojuma renovācija Barkavas pa-
matskolā” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Aizņēmuma atmaksu garan-
tēt ar Madonas novada pašvaldī-
bas budžetu.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 
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Madonas novada pašvaldības domes 
21. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
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MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 22

 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piespiedu izpildes termiņa 
noteikšanu Madonas novadā”

Madonas novada pašvaldības domes 
25. septembra sēdes lēmumu pārskats

Budžets

Apstiprina saisto-
šos noteikumus Nr. 
20 „Par Madonas no-

vada pašvaldības 2014. gada  bu-
džeta grozījumiem”. 

Madonas novada pašvaldības 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2014. gada 
budžetu”

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu” 
(apstiprināti 2014. gada 21. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
1.p.) 1. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt  Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2014. gadam ieņēmumos EUR 
20624937,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 1 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu” 
(apstiprināti 2014. gada 21. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2014. gadam  izdevumos  EUR 
23979479,00 apmērā”.

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-

mu Nr. 1 “Par Madonas novada 
pašvaldības 2014. gada budžetu” 
(apstiprināti 2014. gada 21. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
1. p.) 3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada  pašvaldības speciālo bu-
džetu 2014. gadam ieņēmumos 
929291,00 eiro apmērā, izdevu-
mus 985734,00 eiro apmērā.

Barkavas pagastā

Ieceļ Aivu Titovu par Barka-
vas pagasta kultūras nama di-
rektori.

Dzelzavas pagastā

Nolemj uzsākt SIA „Dzelza-
va”, SIA „Madonas siltums” un 
AS „Madonas ūdens” reorgani-
zāciju sadalīšanas ceļā, sašķeļot 
SIA „Dzelzava” un nododot vi-
su tās mantu SIA „Madonas sil-
tums” un AS „Madonas ūdens”.

Piešķir īpašas tiesības SIA 
„Madonas siltums” sniegt sa-
biedrisko pakalpojumu – siltum-
apgādes pakalpojumu iedzīvotā-
jiem Madonas novada Dzelzavas 
pagastā.

Uzdod SIA „Madonas sil-
tums” uzturēt un atjaunot ne-
pieciešamo tehnisko aprīkojumu, 
lai minētos pakalpojumus varētu 
sniegt atbilstoši prasībām, kas 
noteiktas katram konkrētajam 
pakalpojumam, vēl pirms SIA 
„Dzelzava” reorganizācijas pro-
cesa pabeigšanas no 2014. gada 
1. oktobra uzsākt siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanu Dzelza-
vas pagasta iedzīvotājiem, t.sk. 
siltumenerģijas ražošanu, pār-
vadi un tirdzniecību, izmantojot 

tiešo norēķinu sistēmu ar klien-
tiem.

Liezēres pagastā

Piešķir īpašas tiesības SIA 
„Madonas Siltums” sniegt sa-
biedrisko pakalpojumu – siltum-
apgādes pakalpojumu iedzīvotā-
jiem Madonas novada Liezēres 
pagastā. Uzdod SIA „Madonas 
siltums” uzturēt un atjaunot ne-
pieciešamo tehnisko aprīkojumu, 
lai minētos pakalpojumus va-
rētu sniegt atbilstoši prasībām, 
kas noteiktas katram konkrēta-
jam pakalpojumam. Uzdod SIA 
„Madonas siltums” no  1. ok-
tobra uzsākt siltumapgādes pa-
kalpojumu sniegšanu Liezēres 
pagasta iedzīvotājiem, t.sk. sil-
tumenerģijas ražošanu, pārvadi 
un tirdzniecību, izmantojot tiešo 
norēķinu sistēmu ar klientiem.

Bērzaunes pagastā

Lemj par pašvaldībai piede-
roša zemesgabala daļas un uz 
tā esošās katlu mājas iznomāša-
nu ar apbūves tiesībām – slēgt ar 
SIA “BP Solution” deleģējuma 
līgumu par siltumapgādes pakal-
pojuma daļas – siltumenerģijas 
ražošanas nodrošināšanu Bēr-
zaunes pagasta Saules kalna cie-
matā, līguma termiņš – 10 gadi. 
Nolemj iznomāt SIA “BP Solu-
tion” ar apbūves tiesībām (būvēt 
būves kā patstāvīgus īpašuma 
objektus) nekustamā īpašuma 
“Katlu māja” (atrodas Bērzau-
nes pagastā, Madonas novadā, 
kopējā platība 2,0536 ha, sastāv 
no trīs zemes gabaliem un katlu 
mājas ēkas) zemes gabala (platī-

ba 0,9239 ha) daļu 0,5 ha apmē-
rā, kur nomas zemesgabala ap-
mērs tiks precizēts, zemesgabalu 
Valsts zemes dienestā reģistrējot 
kā atsevišķu nomas zemesgaba-
lu, un katlu māju (ēkas kopējā 
platība 998,8 m2) uz 25 gadiem.

SIA "Madonas siltums"

Piešķir finansējumu SIA 
„Madonas siltums” EUR 6900,00 
pamatkapitāla palielināšanai 
siltumenerģijas uzskaites mē-
raparātu iegādei un tehniskā 
projekta izstrādei no novada paš-
valdības budžeta nesadalītajiem 
līdzekļiem.

Izglītība

Veic grozījumus Mado-
nas novada pašvaldības domes 
10.09.2014. lēmumā Nr. 512 
„Par valsts mērķdotācijas sa-
dali Madonas novada pašvaldī-
bas vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām no 2014. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim”. Piešķir pa-
pildus EUR 1040,00 Sarkaņu pa-
matskolas pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām no 2014. gada 1. sep-
tembra līdz 31. decembrim no 
valsts mērķdotācijas piemak-
sai par darba kvalitāti atlikuma. 
Groza Madonas novada pašval-
dības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās 

apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām paredzēto valsts mērķ-
dotāciju no 2014. gada 1. sep-
tembra līdz 31. decembrim 
no EUR 1093993,00 uz EUR 
1091133,00 apmērā, t. sk. pie-
maksu par 3. kvalitātes pakāpi – 
EUR 40393,00, par 4. kvalitātes 
pakāpi – EUR 9988,00 un par 5. 
kvalitātes pakāpi – 2920,00 eiro.

Zvejniecība

Piešķir finansējumu zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumu izstrādei 1163,72 EUR 
apmērā no projektu līdzfinan-
sējumam paredzētajiem līdzek-
ļiem. Nolemj slēgt līgumu ar 
Pārtikas drošības, dzīvnieku ve-
selības un vides zinātnisko ins-
titūtu “BIOR” par zivsaimnie-
ciskās ekspluatācijas noteikumu 
izstrādi Madonas novada Lazdo-
nas pagasta Rāceņu ezeram un 
Madonas pilsētas Salas ezeram.

Grāmatvedība

Nolemj piešķirt naudas lī-
dzekļus vienotas grāmatvedības 
uzskaites programmas ievieša-
nai no 2015. gada 1. janvāra Ma-
donas novada pašvaldībā un pa-
gastu pārvaldēs. Piešķir 84629 
EUR no saņemtās pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fonda dotā-
cijas par iepriekšējo gadu vieno-
tas grāmatvedības programmas 
HORIZON ieviešanai. 

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 
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APSTIPRINĀTI  
ar  Madonas novada  
pašvaldības domes 
2014. gada 21. oktobra  lēmumu 
Nr. 630 (protokols Nr. 21; 38. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par nekustamā īpašuma  
nodokli” 
 9. panta otro daļu 

1. Saistošie noteikumi nosaka 
nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņu. 

2. Nekustamā īpašuma no-
dokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde tiek veikta sep-
tiņu gadu laikā no samaksas ter-
miņa iestāšanās brīža.

3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Likumā „Par nekustamā īpa-
šuma nodokli” noteikts, ka no-

teiktajā laikā nenomaksāto 
nodokli, soda naudu vai nokavē-
juma naudu saskaņā ar pašval-
dības lēmumu piedzen bezstrīda 
kārtībā atbilstoši likumam „Par 
nodokļiem un nodevām” un Ad-
ministratīvā procesa likumā no-
teiktajai administratīvā akta 
piespiedu izpildes kārtībai. Paš-
valdība, pieņemot saistošos no-
teikumus, ir tiesīga noteikt no-
dokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu, kas 
nepārsniedz septiņus gadus no 
nodokļa samaksas termiņa iestā-
šanās brīža, jo īsākā laika perio-
dā piedziņas summa nesedz pie-
dziņas izdevumus.

Šobrīd saskaņā ar 2013. gada 
17. septembra Madonas novada 
pašvaldības saistošajiem notei-
kumiem Nr. 22, piespiedu izpil-
des termiņš ir noteikts tikai par 
2014. gadu. 

Lai katru gadu nav jāpieņem 
jauni saistošie noteikumi, tad ar 
šiem saistošajiem noteikumiem 

ir noteikts termiņš, neierobežo-
jot tā spēkā esamības laiku. 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Ar saistošajiem noteikumiem 
tiek noteikts, ka nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksāšanas pazi-
ņojuma piespiedu izpilde uzsā-
kama ne vēlāk kā septiņu gadu 
laikā no nodokļa samaksas ter-
miņa iestāšanās brīža.

3. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā

Nav ietekmes.
5. Informācija par admi-

nistratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.

Novada attīstības 
programma

Nolemj uzsākt Ma-
donas novada attīstī-

bas programmas 2013.–2020.ga-
dam rīcību un investīciju plāna 
aktualizāciju.

Par aktualizācijas vadītāju ap-
stiprina Madonas novada Izpilddi-
rektoru Āri Vilšķērstu.

Vides lietas

Nolemj piešķirt papildus finan-
sējumu 1 000,00 EUR apmērā no 
Madonas pilsētas budžeta vienva-
saras līdaku mazuļu pavairošanai 
projekta “Zivju resursu pavairoša-
na Madonas novada Salas ezerā” ie-
tvaros. Slēgs līgumu ar zivju audzē-
tavu SIA “Oskars” par vienvasaras 
līdaku mazuļu piegādi un ielaišanu 
Madonas novada Salas ezerā.

Nolemj pieprasīt finansējumu 
Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrijai 2014. gada ru-
dens lietavu izraisīto plūdu radīto 
bojājumu novēršanai 4400.72 EUR 
apmērā. Garantē līdzfinansējumu 

2014. gada rudens lietavu izraisīto 
plūdu radīto bojājumu novēršanai 
1886,02 EUR apmērā, kas ir 30% no 
kopējā nepieciešamā finansējuma. 
Līdzfinansējumu segs no ceļu fonda.

Kultūra 

Sadala mērķdotāciju tautas 
mākslas kolektīvu vadītājiem. Iz-
maksā piešķirto 2014. gada 4. ce-
turkšņa valsts budžeta mērķdo-
tāciju Madonas novada tautas 
mākslas kolektīvu vadītājiem.

Nolemj piešķirt Praulienas pa-
gasta pārvaldei 800,00 EUR no Ma-
donas novada kultūras pasākumu 
budžeta līdzekļiem projekta „Arta 
Kumsāra devums latviešu kultūras 
vērtību iedzīvināšanā, saglabāšanā 
un popularizēšanā” īstenošanai.

Nolemj veikt degvielas izdevu-
mu apmaksu J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolas, J.Simsona Mado-
nas mākslas skolas  un Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas 
audzēkņiem 2014./2015. m. g.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

Madonas novada pašvaldības 
domes 30. oktobra sēdes 
lēmumu pārskats
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Iedzīvotāju skaits Sarkaņu pagastā uz 01.07.2014. (PMLP dati) – 1516,
t.sk. – sievietes – 781, vīrieši – 735

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 Sarkaņu pagastā

248

154

94

270

1044

202

Sarkaņu pagasta pārvaldes 
vadītājs Andris Simtnieks 
savā amatā aizvada 
jau divpadsmito gadu. 
Sarkaņu pagastā ieradies 
kopā ar sievu pēc Jelgavas 
akadēmijas (tagad – 
Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte) absolvēšanas 
1983. gadā. Pirmā darba 
vieta bijusi kolhozs 
“Sarkanais stars”.  

Zināms, ka kultūras dzīve Sarkaņu 
pagastā ir augstā līmenī. Teju katru 
nedēļas nogali notiek pasākumi.  
Bet kā ir ar uzņēmējdarbību Sarkaņu 
pagastā?

Jā, kultūras dzīve mums tie-
šām rit pilnā sparā. Kritumu uz-
ņēmējdarbības laukā piedzīvojām 
deviņdesmito gadu beigās. Mums 
bija daudz kokapstrādes uzņēmu-
mu, taču lielākā daļa no tiem da-
žādu iemeslu dēļ pārtrauca savu 
darbību. 

Laiciņu atpakaļ atsākās uzņē-
mējdarbības attīstība, Sarkaņu 
pagastā ir lieli un mazi gaļas un 
piena lopu audzētāji. Saimniecības 
tiek attīstītas un paplašinātas. Tā-
pat aizvien darbojas kokapstrādes 
uzņēmumi, kuri nodarbojas ar pa-
dziļināto kokapstrādi. Piemēram, 
SIA “Madonas guļbūve” nodarbo-
jas ar guļbūves izstrādājumu ra-
žošanu – no soliņiem un galdiem 
līdz kārtīgām mājām. Viens no 
Sarkaņu pagasta spēcīgākajiem 
uzņēmumiem ir Jānim Kvantam 
piederošā biogāzes ražotne “Bio-
enerģija-08”. 

Tāpat ir arī mazie amatnieki, 
mazās zemnieku saimniecības. Pie 
mums ražo arī vīnu!

Uzskatu, ka tās prasības, kas 
tiek izvirzītas mazajām saimnie-
cībām, dažkārt ir muļķīgas. Pie-
mēram, mazā fermiņā vajadzīgas 
speciālas siena krātuves un piena 
dzesētavas. Tie ir lieli ieguldījumi, 
jāņem kredīts un tad uzņēmējam 
jāsāk rēķināt, vai vispār ir izdevī-
gi to darīt.

Dzīvot šeit ir vislabāk!

Apkures sezona ir sākusies.  
Nupat SIA “Madonas siltums” 
pārņēmis komunālos uzņēmumus 
Dzelzavā un Liezērē. 
 Vai arī Sarkaņu pagastā atbalstāt 
šādu lēmumu?

Protams, ka savs ir savs. Ta-
ču, pievienojoties lielam uzņē-
mumam, ir savi plusi. Pirmkārt, 
netrūktu kurināmā materiāla. Ja 
kas salūzt vai rodas kāda avāri-
jas situācija, tad var pieaicināt 
speciālistus no Madonas. Pievie-
nojoties lielākam uzņēmumam, 
iespējas attīstīties palielinās. Jā-
atzīst, ka komunālo maksājumu 
parādu slogs ir liels – teju 50 000 
eiro. Pietiekami liela daļa cilvēku 
nemaksā (pat gadiem), līdz ar to 
nav par ko iegādāties šķeldu, nav 
par ko salabot iekārtas, apstājas 
attīstība. Tagad jāmeklē aizde-
vums kurināmā iegādei. Par pa-
rādniekiem – vienai daļai tiešām 
ir grūti samaksāt, citi vienkār-
ši to nedara. Nezinu, kā lai cil-
vēkiem ieskaidro, ka ir jāmaksā 
par pakalpojumu. Veikalā maizes 
klaipu par velti nedabūsi. Ja ne-
sīsi ārā, tevi noķers. 

Vajadzētu savest kārībā arī 
daudzdzīvokļu māju pagrabus – 
nosiltināt siltumtrases, nomainīt 
logus, arī ūdens skaitītājus.

2014. gada sākumā Madonas novada 
pašvaldībā izraisījās diskusija par 
vairāku novada skolu iespējamo 
reformēšanu kritiski zemā skolēnu 
skaita dēļ. Arī Sarkaņu pamatskola 
tika iekļauta šajā sarakstā. Tomēr, 
līdz šim nekādas reformas vēl nav 
veiktas.

Pašvaldības uzstādījums ir, ka 
vismaz sākumskolai ir jābūt pēc 
iespējas tuvāk bērna mājām. To 
arī pašvaldība cenšas nodrošināt. 
Grūti iedomāties pagastu bez sko-
las. Taču sākam aprast ar domu, 
ka skolas varētu arī nebūt, jo sko-
lēnu vairāk nepaliek. Tas pats no-
tiek arī visur citur Latvijā, ne ti-
kai pie mums. Kādreiz no Madonas 
skolām pārpildīto klašu dēļ da-
ļa skolēnu nāca pie mums. Bija la-
bi – skolā mācījās ap 160 skolēnu. 
Priekš mums tas bija daudz, bija 
pat jāveido paralēlklases. Grūti ie-
domāties, kā toreiz satilpām ma-
zajā skoliņā. Tagad skolēnu ir ne-
daudz vairāk par 30. 

Sarkaņos bērnu ir daudz. Patī-
kami redzēt jaunas ģimenītes. Ik 
pa laikam redzu – atkal kāds gai-
da bērniņu, par to ir prieks. Pie-
mēram, pagājušajā gadā dzims-
tība mūsu pagastā bija lielāka 
nekā Cesvaines novadā kopā. Ta-
ču lielākā daļa mācās Madonā vai 

Cesvainē. Madonas tuvums da-
ra savu. Madonā ir vairāk iespē-
ju – mūzikas skola, mākslas sko-
la, sporta un citi pulciņi. Tāpat 
arī bērnus bez maksas vedam uz 
izglītības iestādēm. 

Kādi ir nākotnes plāni?

Darbu ir daudz, ne visu var 
izdarīt, bet ir jācenšas. Jāsaved 
kārtībā ciematu centri – ielas, 
ūdensapgāde. Jāpabeidz sakārtot 
Biksēres muižas ēka – jānosilti-
na no otras puses. Ne mazāk sva-
rīga ir ceļu un ceļa malu kopšana. 
Daudz kur ceļmalas ir aizaugušas. 

Ir ideja par pakalpojuma pun-
kta izbūvi. Sarkaņu pagastā ļo-
ti daudz cilvēku dzīvo lauku mā-
jās bez ūdens pieslēguma. Ideja ir, 
ka pakalpojumu punktā būtu 3 ve-
ļas automāti, dušas, frizieris. Vie-
ta, kur darboties rokdarbniekiem 
vai citām interešu grupām. Tāpat 
gribam savest kārtībā mūsu jau-
niešu centru. Esam iegādājušies 
tenisa galdu, novusa galdu, trena-
žierus. Taču telpas nav labiekārto-
ta, praktiski tā ir viena liela nere-
montēta telpa.

Vēl viens sāpīgs jautājums ir 
dzīvojamais fonds. Ēkas nolietojas, 
cilvēki nav spējīgi ieguldīt līdzek-
ļus, lai tās uzturētu. Par to arī ir 
jādomā.

Priecātos, ja cilvēki varētu no-

maksāt parādus un sāktu domāt 
par māju apsaimniekošanu, silti-
nāšanu un savešanu kārtībā. Paš-
laik no Eiropas fondiem var dabūt 
līdz pat 60% finansējuma daudz-
dzīvokļu māju energoefektivitātes 
pasākumu veikšanai. Mājas labā-
kas nepaliek, arvien sliktākas. Par 
tām ir jārūpējas tāpat kā par sevi. 
Priecājos par Kalsnavas pagastu – 
tur aktīvi tiek izmantotas piedāvā-
tās iespējas daudzdzīvokļu mājas 
siltināt.

Pirms gada atjaunojām tautas 
namu “Kalnagravas”, tagad sākam 
domāt par baseina un pirts projek-
tu. Varētu vietējās ģimenes gan 
nākt peldēties, gan rīkot dažādus 
pasākumus. Varētu organizēt vin-
grošanas pasākumus. Tagad mūsu 
pagasta dāmas dodas uz Cesvaini. 
Labāk, ka baseins un pirtiņa būtu 
uz vietas.

Esat dzimis Dobelē, tur mācījies un 
pavadījis bērnību. Vai nepārņem 
vēlme atgriezties dzimtajā pusē?

Nē, šeit ir labāk. Šķiet, ka šeit 
cilvēki ir daudz draudzīgāki. Tā at-
mosfēra te ir drusku labāka. Kul-
tūras pasākumu ziņā, it sevišķi 
Sarkaņos, iespējas ir lielākas – ir, 
ar ko nodarboties un ir, ko darīt.

EdītE MiķElSonE

Madonas novada pašvaldība 
sadarbībā ar Valsts Zivju fondu 
un Lauku atbalsta dienestu Ma-
donas novada Mētrienas pagastā 
ir īstenojusi projektu “Zivju re-
sursu pavairošana Madonas no-
vada Mētrienas pagasta Odzienas 
ezerā”, ident. Nr. 1.28. Projekts 
tika īstenots projektu aktivitātē 
“Zivju resursu pavairošana un at-
ražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tie-
sības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai paš-
valdību īpašumā”. 

Projekta ietvaros Mado-
nas novada Mētrienas pagasta 
Odzienas ezerā ir ielaisti 4800 
gab.,vienvasaras līdaku mazuļi. 
Līdaku zivju mazuļi projekta ie-

tvaros tika iepirkti no zivju au-
dzētavas Šmita IU “Rūķis”.

Projekta kopējās izmaksas 
EUR 1161,60, tai skaitā Zivju 
fonda finansējums – EUR 252,00, 
projekta līdzfinansējumu nodro-
šināja Madonas novada Mētrie-
nas pagasta pārvalde EUR 909,60 
apmērā. 

Projekta īstenošanas termiņš – 
no 2014. gada 10. aprīļa līdz 2014. 
gada 30. oktobrim. Projekta ievie-
šanā iesaistītā uzraugošā institūci-
ja – Lauku atbalsta dienests. 

informāciju sagatavoja  
indrA KārKliņA,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un  
ieviešanas speciāliste

Zivju resursu pavairošana  
Madonas novada Mētrienas pagasta 
Odzienas ezerā

248

154

94

270

1044

202

Izaugsmes 

iespējas 

Sarkaņos

Andris Simtnieks, Sarkaņu pagasta pārvaldes vadītājs.

SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums” 
2013. gada 26. augustā  ir noslēdzis līgumu (Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045 ar Cen-
trālo finanšu līgumu aģentūru par finansējuma 
piešķiršanu projektam „Madonas novada Sar-
kaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība”.

Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionā-
lās attīstības fonda prioritātē „Kvalitatīvas vi-
des dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodro-
šināšana” pasākumā „Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstī-
ba apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000”. 

Kopējās projekta ieviešanas izmaksas – EUR 
262271,18,  no tiem Eiropas Reģionālā attīstī-

bas fonda finansējums – EUR 220937,71.

Projekta īstenošanas rezultātā ir izbūvēta 
jauna artēziskā aka, ūdens attīrīšanas stacija,  
kanalizācijas spiedvads, kanalizācijas pārsūk-
nēšanas stacija, kanalizācijas maģistrālie tīkli, 
kanalizācijas pašteces pievadi, izbūvēti un re-
konstruēti ūdensapgādes tīkli.

Projektā būvdarbus veica pilnsabiedrība 
“VJM”, būvuzraudzību veica SIA “LBNI”, teh-
niskā projekta izstrāde un autoruzraudzība – 
SIA “Belss”, tehniski ekonomisko pamatojumu 
izstrādāja SIA “B.M.projekti”.

Projektā aktivitātē  „Būvdarbi” paredzētās 
darbības  nodrošinās vismaz 85% Sarkaņu cie-
ma iedzīvotājiem iespēju izmantot centralizētos 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Madonas novada Sarkaņu pagasta  
Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība
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Marta domes sēdē deputāti 
nolēma piešķirt līdzekļus 
divtūkstoš eiro vērtībā, 
 lai iegādātos  
Viļumsona stelles. 

Kas ir Viļumsona stelles un 
kādam nolūkam tās iegādātas?

Stelles ir radušās pirms vai-
rāk nekā simts gadiem, kad amat-
nieks, audējs un konstruktors Pē-
teris Viļumsons patentēja savu 
izgudrojumu – pusautomātisko  
aušanas mašīnu, un nez vai meis-
tars varēja iedomāties, ka viņa at-
klājums tiks darbināts un lietots 
arī 21. gadsimtā. Simtgadīgās Vi-
ļumsona stelles uz Madonas pusi 
atceļojušas no Jēkabpils, pašvaldī-
ba no Anitas Zemītes dzimtas tās 
iegādājās topošā Haralda Medņa 
muzeja Vidzemes sēļu darbnīcai. 
Kamēr muzejs vēl tapšanas sta-
dijā, to mājvieta atrasta pie Sar-
kaņu pagasta rokdarbniecēm, un 
viena no idejas entuziastēm – Ine-
se Mailīte – sapulcējusi apkārtnes 
slavenākās audējas steļļu uzstādī-
šanai, to iepazīšanai un, protams, 

aušanai. Pirmā sega, kas taps uz 
stellēm, ir balta, un Inese tajā sa-
skata simbolisku labu sākumu 
turpmākajam steļļu mūžam. 

Mūsdienās šīs stelles kļuvušas 
par lielu retumu un ir vai uz vie-
nas rokas pirkstiem saskaitāmas, 
un tautas daiļamata meistarēm tās 
joprojām ir neaizvietojamas unikā-
lu rakstu aušanā. 

Sarkaņu rokdarbu pulciņa va-
dītāja Vanda Podiņa uzsver, ka 
vērtīgais ieguvums dīkā nestāvēs, 
stelles kalpos nevis kā muzeja eks-
ponāts, bet uz tām taps vēl daudzas 
daiļamata mākslas segas, lakati un 
galdauti. To, ka darbs uz Viļumso-
na stellēm nav vienkāršs un ierasts 
,atzīst pat tik pieredzējusi audēja 
kā ērglēniete Sandra Lauberte, kas 
ir ilggadēja tautas daiļamata māks-
las studijas “Ērgļi” vadītāja. 

Audējas uzskata, ka simtgadī-
gās stelles varēs kalpot vēl vismaz 
tikpat ilgi un, prasmīgu roku dari-
nāts, uz tām taps vēl ne viens vien 
mūsu tautas daiļamata mākslas iz-
cilākais paraugs. 

dzintrA StrAdiņA

Ja kādam garāmgājējam 
uz ielas pajautāsiet – ar 
ko jums asociējas Sarkaņu 
pagasts, atbilde visticamāk 
būs – ar kultūru, Olgu Dreģi un 
ugunsskulptūru festivālu. 

Kultūras dzīve Sarkaņu pa-
gastā mutuļo kā strauja upe pava-
sarī. Lielā mērā par to jāpateicas 
Sarkaņu pagasta kultūras dzīves 
gariņam Valdai Kļaviņai. Viņa 
Sarkaņu kultūras dzīvē darbojas 
jau kopš 1986. gada. Padomju lai-
kos visa kultūras dzīve lielākoties 
notikusi Patkules tautas namā. Ta-
gad ēka īpaši pievilcīga neizskatās, 
tur iekārtoti dzīvokļi, glabājot atmi-
ņu par raženo kultūras dzīvi. 1993. 
gadā kolektīvi pārgājuši uz tagadējo 
tautas namu – Kalnagravas. 

Sarkaņu pagastā regulāri notiek 
dažādi kultūras pasākumi – koncerti, 
amatniecības izstādes, amatieru 
teātri un citi. Par apmeklētāju 
skaitu arī nevar sūdzēties Ar ko 
izskaidrojama lielā aktivitāte?

Jā, mums tiešām ir bagāta kul-
tūras dzīve. Svarīgi vienmēr ir bi-
jis saglabāt to, kas ir – noturēt cil-
vēkus un saglabāt kolektīvus. Lielā 
mērā tas ir izdevies. Šogad nosvinē-
jām jubilejas 3 kolektīviem. Aprī-
lī jauniešu deju kolektīvs “Resgaļi” 
svinēja 35 gadu jubileju, tāpat aprī-
lī jubileju „10+” atzīmēja vokālais 
ansamblis “Rondo”. Nupat oktob-
rī vidējās paaudzes deju kolektīvs 
“Labākie gadi” atzīmēja 25. gada-
dienu. Nebaidos apgalvot – Sarka-
ņos ir paši labākie amatiermākslas 
kolektīvi un profesionālākie vadītā-
ji, ar ko patīkami strādāt. Par veik-
smīgu sadarbību liecina rezultāti 
novada amatiermākslas kolektīvu 
skatēs, sarkaniešiem – augstākie 
rezultāti. 

Viens no kultūras dzīves veik-
smes stāstiem ir arī tēlniecības 
simpoziji, kuru darbības rezultā-
tā skatāma ievērojama vides māks-
las objektu izstāde Biksēres muižas 
parkā un pie tautas nama Kalna-
gravas un ugusskulptūru festivāli, 
kas 2014. gadā izskanēja kā pasā-
kums “Jāņunakts ziedos”. Šo festi-
vālu tradīcijas iedibinātas 2008. ga-
dā. Šobrīd dažādi uguns šovi notiek 
visā Latvijā, bet mēs bijām vieni no 
tradīcijas aizsācējiem. Vienmēr es-
mu bijusi piekritēja pasākumiem, 
kas iziet ārpus tautas nama sienām 
un tradicionālām norises vietām. 
Tieši tāpēc šogad ugunsskulptū-
ru festivāls notika  Rēķu kalnā, ne-
vis Biksērē, jo jāņugunis asociējas 
ar ugunskura dedzināšanu kalnā. 
Etnogrāfiskā kokles mūzika radī-
ja īpašu noskaņu. Arī ar laikapstāk-
ļiem paveicās. Pirms tam visu lai-
ku lija, taču pasākuma vakarā bija 
skaidrs laiks. 

Pasākumam finansējumu iegu-
vām no Kultūrkapitāla fonda “Vid-
zemes kultūras programmas”. Tā-
pat palīdzēja arī pašvaldība.

Tautas nams “Kalnagravas” piedzīvojis 
lielas pārmaiņas – tas pārvērties līdz 
nepazīšanai. 

Decembrī būs apritējis gads, 
kopš strādājam atjaunotajā tau-
tas namā. Veselu pusotru gadu tau-
tas nams “Kalnagravas” bija slēgts. 
Rekonstrukcijas darbi noritēja āt-

Madonas novada pašvaldība 
sadarbība ar Valsts Zivju fondu 
un Lauku atbalsta dienestu Ma-
donas novada Mārcienas pagastā 
ir īstenojusi projektu „Zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas notei-
kumu izstrāde Madonas nova-
da Mārcienas pagasta Labones 
ezeram”, ident. Nr. 1.1. Projekts 
tika īstenots aktivitātē „Zināt-
niskās pētniecības programmu 
finansēšana un līdzdalība starp-
valstu sadarbībā zinātniskajos 
pētījumos zivsaimniecībā”. 

Zivsaimnieciskās ekspluatā-
cijas noteikumus projekta ietva-
ros izstrādāja Pārtikas drošības, 
dzīvnieku veselības un vides zi-
nātniskais institūts „BIOR”.

Projekta kopējās izmaksas 
EUR 629,42, tai skaitā Valsts 
Zivju fonda finansējums – EUR 
533,72 un projekta līdzfinansē-
jumu nodrošināja Madonas no-
vada Mārcienas pagasta pārval-
de EUR 95,70 apmērā.

Projekta īstenošanas ter-
miņš – no 2014. gada 10. aprī-
ļa līdz 2014. gada 30. oktobrim. 
Projekta ieviešanā iesaistītā uz-
raugošā institūcija – Lauku at-
balsta dienests. 

informāciju sagatavoja  
indrA KārKliņA,

Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļas 

projektu sagatavošanas un  
ieviešanas speciāliste

Kultūras dzīve pagastā mutuļoSarkaņos auž ar 
unikālām stellēm

ri un darbs izdarīts kvalitatīvi. Gri-
bējās, lai telpas saglabātu gan kaut 
ko no iepriekšējā veidola, gan tiktu 
papildinātas ar kādu jaunu interje-
ra elementu. Esmu  apmierināta un 
ir patīkami jaunajās telpās strādāt. 
Saka, ka tautas namam “Kalnagra-
vas” esot laba aura, ...ir! Un to ra-
da cilvēki, kas šeit darbojas ama-
tiermākslas kolektīvos un apmeklē 
pasākumus. Tieši cilvēki ir tie, kas 
iedzīvina jebkuru pasākumu. Un 
mums tādi ir. Uzrunājot atbals-
tīs visdažādākajos jautājumos, kad 
vien tas būs iespējams.

Ko vēl gribētos izdarīt?

Kolektīvu mums ir daudz – 
4 deju kolektīvi, folkloras kopa, 
amatierteātris, vokālais ansamb-
lis. Aktīvs ir arī rokdarbu pul-
ciņš, kas darbojas Sarkaņu biblio-
tēkas telpās. Gribētos attīstīt un 
paplašināt nozari, kas saistās ar 
amatniecību, jo šobrīd tam ir vi-
si priekšnoteikumi. Pavisam ne-
sen bijušā Sarkaņu pamatskolas 
internāta  telpās uzstādījām P. Vi-
ļumsona stelles, ko iegādājās no-
vada pašvaldība. Šim stellēm gan 
tā ir pagaidu mājvieta, bet dar-
ba kārtībā ir arī citas stelles, uz 
kurām varēs aust jebkurš intere-
sents. Pulciņa vajadzībām nepie-
ciešams iekārtot vēl vienu telpu, 
lai darbošanās būtu vēl labāka.

Kāpēc stelles uzstādītas tieši Sarkaņu 
bibliotēkā, nevis tautas namā 
“Kalnagravas”?

Pamats tam ir rokdarbu pulciņa 
darbošanās vieta. Pateicoties aktī-
vai bibliotēkas vadītājas Irēnas dar-
bībai, tas apvieno kuplu dalībnieču 
skaitu. Tāpat lielākajai daļai dalīb-
nieču  Sarkaņu bibliotēka ir vieglāk 

sasniedzama – tā atrodas ceļa ma-
lā. Sabiedrisko transportu izmanto 
arī pulciņa vadītāja Vanda Podiņa. 
Uzskatu, ka nevajag bāzēties vie-
nā vietā. Gribu, lai aktīvs ir viss pa-
gasts.

Kultūra ir tas virziens, kas 
Sarkaņu pagastam ir jāattīsta. Ci-
tā pagastā attīstītāka ir uzņēmēj-
darbība, citā tūrisms. Sarkaņiem 
tā varētu būt kultūra visdažādāka-
jās izpausmēs, perspektīvā arī kul-
tūrtūrisms.

Par Sarkaņu pagasta kultūras dzīvi 
rūpējaties 28 gadus.  
Kas darbā ir visgrūtākais?

Visgrūtākais ir tas, ka ikdienā 
strādāju viena. Ar visu tieku galā, 
taču dažreiz jūtu, ka trūkst ideju, 
piemēram, pasākuma scenārijam. 
Taču mums ir brīnišķīgi kolektīvi 
un to vadītāji, tāpat arī darbinieki 
pagasta pārvaldē. Ļoti labi sastrā-
dājamies, un par to man ir prieks. 
Kad aptrūkst ideju, aizeju, pajau-
tāju viedokli vai vienkārši pazvanu 
kādai kolēģītei citā tautas namā.

Sarkaņi atrodas ļoti tuvu Madonai.  
Vai tas ir ieguvumus vai drīzāk 
traucēklis?

Gribētos teikt, ka netraucē. Bet 
mēs nevaram noorganizēt tik lielus 
pasākumus, koncertus kā Madonā. 
Zāle nav tik ietilpīga un arī tehnis-
kais aprīkojums atpaliek. Taču mēs 
piedāvājam labus amatiermākslas 
kolektīvu koncertus, pie mums spē-
lē labi muzikanti, tāpat notiek arī 
dažādi atpūtas pasākumi. Daudzi 
kolektīvu dalībnieki izvēlas darbo-
ties pie mums, nevis pilsētā. Mado-
nai ir savs, mums savs. 

EdītE MiķElSonE

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde Madonas novada 
Mārcienas pagasta Labones ezeram

e. miķelsones foto 

Tautas nama “Kalnagravas” vadītāja Valda Kļaviņa atpūtas brīdī.
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Saskaņā ar šā gada  
3. marta valdības lēmumu, 
ar kuru tika pārcelta pāreja 
uz brīvu elektroenerģijas 
tirgu mājsaimniecībām, tā 
atvēršana notiks kā plānots 
– 2015. gada 1. janvārī. 

Līdz ar to „viens elektrības pie-
dāvājums visiem” beigs pastāvēt. 
Faktiski tas nozīmē, ka elektrība 
kļūst par preci, ko turpmāk tirgos 
vairāki, savstarpēji konkurējoši 
tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvē-
las piemērotākais piedāvājums.

Kāpēc jāatver 
elektroenerģija tirgus 
mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tir-
gu, Latvija īsteno valsts attīstībai 
un iedzīvotājiem svarīgo enerģē-
tiskās neatkarības mērķi – iespē-
ju pirkt elektrību par izdevīgākām 
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izman-
tojot jaunizbūvētos elektroenerģi-
jas piegādes ceļus, tā vajadzīgajā 
apjomā tiks piegādāta uz Latviju, 
piemēram, no Zviedrijas vai Somi-
jas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka at-
vērtajā tirgū nebūs pietiekamas 
konkurences. Konkurence starp 
tirgotājiem pastāv, un tā pat saasi-
nās. Gada sākumā gatavību tirgot 
elektroenerģiju bija izteikuši četri 
tirgotāji, savukārt šobrīd – jau sep-
tiņi, no kuriem trijiem – AS „Lat-
venergo”, SIA „Baltkom” un SIA 
„WIN Baltic” jau ir spēkā esoši 
piedāvājumi, savukārt pārējie tir-
gotāji ar saviem elektrības piedā-
vājumiem iepazīstinās līdz gada 
beigām vai nākamajā gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa 
numuru, līdz šim izvēlējāties sev 
piemērotāko mobilo sakaru opera-
toru un tarifu plānu, Jūs varat iz-
vēlēties elektroenerģijas piedāvā-
jumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību 
varēs nopirkt kopā arī ar citiem 
mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, 
piemēram, kā komplektu, kurā ie-
kļauts arī internets, TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš 
līdz klientiem nemainās – jauni va-
di un kabeļi nevienam nav jāvelk, 
skaitītāji nav jāmaina, jaunas kon-

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 23

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma noteikšanu Madonas  
novada pašvaldībā”

Atvērts elektrības tirgus –  
ko tas nozīmē un kā jārīkojas iedzīvotājiem?

taktligzdas mājokļos arī nav jāie-
rīko. Visi tirgotāji izmantos valsts 
elektrotīklu, ko ikdienā uztur un 
attīsta AS „Sadales tīkls”. Elektrī-
bu līdz iedzīvotāju mājām kā līdz 
šim piegādās AS „Sadales tīkls”, 
tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos 
nav atšķirības no iedzīvotājiem 
pilsētās – visi tirgotāji izmantos 
valsts kopējo elektrotīklu; nevie-
nam tirgotājam jauni vadi un ka-
beļi līdz savu klientu mājoklim ne-
būs jāvelk.

Kas ir svarīgi un kā jārīkojas 
iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrī-
bas vidējo mēneša patēriņu un ter-
miņu, līdz kuram jāizdara izvēle. 
Savs ikmēneša patēriņš ir jāzina, 
lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotā-
ju piedāvājumus. Tas ir galvenais 
rādītājs, ap kuru veidojas tirgotāju 
piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma izvēles 
termiņi. Sava izvēle ir jāizdara līdz 
15. decembrim, ja vēlaties mainīt 
tirgotāju un/vai kādu no tirgotāju 
piedāvājumiem jau no 1. janvāra. 
Ja nevēlaties neko mainīt vai ne-
esat vēl iepazinies ar sev piemēro-
tāko elektroenerģijas piedāvājumu, 
neuztraucieties – elektroenerģija 
Jums tiks nodrošināta! To turpinās 
nodrošināt esošais elektroenerģijas 
tirgotājs universālā pakalpojuma 
ietvaros. Tomēr ir jāņem vērā, ka 
tā var būt dārgāka, nekā ja klients 
būs izvēlējies piedāvājumu atbil-
stoši mēneša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroenerģi-
jas tirgotāju vai piedāvājumu kat-
ru mēnesi – par to jāvienojas ar 
jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mē-
neša 15. datumam. Iesakām to da-
rīt savlaicīgi, negaidot mēneša 15. 
datumu. Līdz tirgotāja vai piedā-
vājuma nomaiņai ir jāapmaksā visi 
līdzšinējie patērētās elektroenerģi-
jas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība 
elektrības piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jā-
skatās uz vairākiem faktoriem, ne 
tikai 1 kWh cenu. Piemēram, kur 
elektrības rēķinu var apmaksāt lē-
tāk. Pastāv liela atšķirība starp 
drukātu rēķinu pa pastu un elek-
tronisku rēķinu, kā arī norēķinu 

iespējām tirgotāju portālos, kas rē-
ķinu apmaksu nodrošina bez mak-
sas, internetbanku, pasta nodaļu 
un bankas filiāli. 

Ja Jums ir vairāki objekti, pie-
mēram, māja un vasarnīca, ar at-
sevišķiem skaitītājiem, tos var ap-
vienot vienā līgumā un rēķinā. Tā 
iegūsiet izdevīgāku elektrības ce-
nu un ietaupīsiet, apmaksājot rē-
ķinu. Par šādu iespēju jautājiet sa-
vam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmumiem, 
kas tirgo elektroenerģiju mājsaim-
niecībām, varat iegūt portālos 
www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, 
kā arī rakstot uz st@sadalestikls.
lv vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts valsts 
atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tir-
gu mājsaimniecībām, ir padomāts, 
kā sniegt atbalstu tām sabiedrī-
bas grupām, kam tas visvairāk ne-
pieciešams – trūcīgajām un maz-
nodrošinātajām personām, kā arī 
daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks no-
drošināta iespēja iegādāties 300 
kWh mēnesī par elektrības cenu, 
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta 
tarifam. Lai saņemtu atbalstu, ir 
jāpiesakās AS Latvenergo (www.e-
latvenergo.lv vai klientu apkalpo-
šanas centros).

Savukārt trūcīgām un mazno-
drošinātām personām tiks nodro-
šināta iespēja iegādāties 100 kWh 
mēnesī par elektrības cenu, kas 
līdzvērtīga līdzšinējam Starta ta-
rifam. Lai saņemtu atbalstu, savas 
pašvaldības sociālajā dienestā jā-
noformē šādas personas statuss un 
turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” 
līguma numurs, uz kuru atbalstu 
attiecināt. Atbalstam papildus pie-
teikties nav nepieciešams, jo paš-
valdības sociālais dienests visu ne-
pieciešamo informāciju nosūtīs AS 
„Latvenergo”.

Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
E-pasts: st@sadalestikls.lv 
www.e-st.lv; www.sadalestikls.lv 
twitter.com/sadalestikls
facebook.com/sadalestikls
Klientu serviss: 80 200 403
Bojājumu pieteikšana: 80 200 404

APSTIPRINĀTI ar Madonas 
novada pašvaldības domes  
2014. gada 21. oktobra lēmumu  
Nr. 631 (protokols Nr. 21; 39. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 14. panta pirmās 
daļas 3. punktu un likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5. 
panta trešo daļu

1. Izdarīt 2011. gada 27. janvāra 
Madonas novada pašvaldības saisto-
šajos noteikumos Nr. 2 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
noteikšanu Madonas novada pašval-
dībā” šādus grozījumus:

1.1. Izteikt saistošo noteikumu 
1.6. punktu šādā redakcijā:

„Nekustamā nodokļa atvieglo-
jumi tiek piemēroti tikai tad, ja ne-
kustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskās darbības veikšanai. 
Šis punkts neattiecas uz 2.3. un 2.4. 
punktā noteikto atvieglojumu”.

1.2. Izteikt saistošo noteikumu 
2.1. punktu šādā redakcijā:

“2.1. maznodrošinātām perso-
nām – 50% no aprēķinātās nodokļa 
summas par to periodu, kurā nodok-
ļa maksātājs atbilst maznodrošinātas 
personas statusam, attiecībā uz vien-
ģimenes un divģimeņu dzīvojamām 
mājām un tām piekritīgo zemes platī-
bu, daudzdzīvokļu mājām (to daļām) 
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sa-
dalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvo-
jamo ēku daļām, kuru funkcionā-
lā izmantošana ir dzīvošana, un tām 
piekritīgo zemes domājamo daļu.”

3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā 2015. gada 1. janvārī. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likumā „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” noteikts, ka pašvaldība 
piešķir nodokļa atvieglojumu nodok-
ļa maksātājiem, kuriem tā ir piešķīru-
si trūcīgas vai maznodrošinātas perso-
nas vai ģimenes statusu, – trūcīgām 

personām 90% apmērā no aprēķinā-
tās nodokļa summas un maznodroši-
nātām personām – līdz 90% no aprēķi-
nātās nodokļa summas par to periodu, 
kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcī-
gas vai maznodrošinātas personas sta-
tusam, attiecībā uz likuma 3. panta 
pirmās daļas 2. punktā un 1.2 daļā mi-
nētajiem nekustamā īpašuma nodok-
ļa objektiem un tiem piekritīgo zemi.

Šobrīd saskaņā ar 2011. gada 27. 
janvāra Madonas novada pašvaldī-
bas saistošajiem noteikumiem Nr. 2, 
maznodrošinātajām personām tiek 
piešķirts nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojums par vienģimenes un 
divģimeņu dzīvojamām mājām un 
tām piekritīgo zemes platību, daudz-
dzīvokļu mājām (to daļām) neatkarī-
gi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku 
daļām, kuru funkcionālā izmantoša-
na ir dzīvošana, bet nav noteikts no-
dokļu atvieglojums par šiem nekus-
tamajiem īpašumiem piekritīgo zemi. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Tiek grozīta saistošo noteikumu 

2.1. punkta redakcija, paredzot no-
dokļu atvieglojumu maznodrošināto 
personu nekustamā īpašuma piekri-
tīgajai zemei.   

Saistošo noteikumu 1.6. punkts 
tiek precizēts, precizējot gadījumus, 
kad noteikumi par saimnieciskās 
darbības ierobežojumiem netiek pie-
mēroti. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Būtiska ietekme uz budžetu nav 
plānota.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 21

“Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas 
kārtību par dzīvojamo māju palīgēkām Madonas 
novadā 2015. gadā”

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par nekustamā īpašuma  
nodokli”1. panta otrās daļas  
9.¹  punktu 2014. gada 21. oktobrī

1. Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā ar nekustamā īpašu-
ma nodokli tiek apliktas dzīvojamo 
māju palīgēkas, kuru platība pār-
sniedz 25 kvadrātmetrus, Madonas 
novada administratīvajā teritorijā.

2. Ar nekustamā īpašuma no-
dokli 2015. gadā neapliek arī tās 
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru 
platība pārsniedz 25 kvadrātmet-
rus (izņemot garāžas) un kas netiek 
izmantotas saimnieciskās darbības 
veikšanai. 

3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2015. gada 1. janvārī. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likumā „Par nekustamā īpašu-
ma nodokli” noteikts, ka dzīvojamo 
māju palīgēkas, izņemot garāžas, 
kuru platība pārsniedz 25 m2, ar ne-

kustamā īpašuma nodokli neapliek, 
ja pašvaldība to neaplikšanu ar no-
dokli ir noteikusi ar saviem saisto-
šajiem noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz, ka 

arī tās dzīvojamo māju palīgēkas, 
kuru platība pārsniedz 25 kvadrāt-
metrus (izņemot garāžas) un kas 
netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai, ar nekustamā 
īpašuma nodokli 2015. gadā neap-
liek. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Būtiska ietekme uz budžetu 
nav plānota.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā

Nav ietekmes.
5. Informācija par adminis-

tratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultā-

cijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.

Madonas muzeja ļaudis šo gadu pavada 70. jubilejas zīmē. Jubilejas reizē vienkopus pulcējās esošie un bijušie Madonas 
muzejnieki, kā arī ciemiņi no citiem Latvijas muzejiem un Anikščiem. Plašāku atskatu Madonas muzeja vēsturē varat  
lasīt – www.madona.lv Daces Zvirgzdiņas apkopotajā materiālā.

madonaS muzejam – 70
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No 1. novembra darbu atsācis Madonas 
kinoteātris “Vidzeme”

Jau iepriekš ziņojām, ka kopš vasaras sākuma slēgts Madonas kinote-
ātris “Vidzeme”. 

Īstenojot kinoteātra atjaunošanas projektu, iegādātas mūsdienām at-
bilstošas kinoteātru iekārtas (kino tehnika un skaņas aparatūra), kā re-
zultātā jaunākās ES un citu valstu filmas turpmāk redzēsim daudz labā-
kā kvalitātē nekā iepriekš. Turklāt filmas turpmāk varēs skatīties arī 3D 
formātā. Kinoteātris tika atvērts 1. novembrī un pirmā filma, kas tika de-
monstrēta, bija latviešu spēlfilma “Izlaiduma gads”. 

Projekta izmaksas ir 113234,48 eiro, no kuriem 98294,33 ir Madonas 
novada pašvaldības finansējums un 14940,15 eiro no Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai.

Pagarināts pilsētas autobusa  maršruts
Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē notiek gan sacensības, gan treni-

ņi dažādos sporta veidos. Bāze atrodas pilsētas nomalē, tāpēc bērniem un 
jauniešiem bieži vien grūtības sagādā nokļūšana uz to. 

Ar šī gada 1. novembri tiek pagarināts autobusu maršruts  
Nr. 3163 Madona–Ruļļi–Rāceņi (bijušais pilsētas 3. maršruts) līdz pietu-
rai “Smeceres sila sporta bāze”. Autobuss kursē katru dienu.

Ieved pasažierus: 10:35; 12:35; 15:35;
uzņem pasažierus 13:25; 16:25; 18:30.

“Ir īstenojies piecpadsmit 
gadu garumā lolots sapnis 
par savām mājām,” atklājot 
Madonas novada bērnu 
un jauniešu ar īpašām 
vajadzībām un viņu ģimeņu 
biedrības “Mēs saviem 
bērniem” telpas, kas atrodas 
bērnudārzā “Saulīte”, atzina 
klātesošie vecāki. 

Vienlaikus lielu gandarījumu 
sagādā tas, ka biedrības mājvieta 
kļuvusi arī par vietu, kur gaidīts 
ikviens bērns vai jaunietis ar funk-
cionāliem traucējumiem, lai varētu 
saņemt dziedinošu terapiju speciā-
listu vadībā ne vien no Madonas, 
bet arī no apkārtējiem – Cesvaines, 
Ērgļu un Varakļānu novadiem.

Viss te ir jauns un līdz ar to – 
daudzsološs. Atklāšanas dienā sa-
nākušās māmiņas uz jauno piedā-
vājumu raugās ar cerībām. Inta 
Ivkina ar meitu Ieviņu ir kopā dien-
dienā nu jau 24 gadu garumā, un 
māmiņa norāda, ka šāda piedāvāju-
ma ir trūcis, kad Ieva vēl bija maza. 
Jau no pirmajiem mirkļiem Ieva ar 
patiku pievērsās nelielajai smilšu 
kastei, mēģinot atveidot fantāzijā 
iedomāto kompozīciju par spīti sa-
vilktajiem roku muskuļiem. Līdzī-
gi veicas arī divpadsmitgadīgajam 
Raivim, kam darbošanās smiltīs 
ļaus vairāk izjust savas roku kustī-
bas un pieskārienus. Raivja māmi-
ņa Inese atzīst, ka ar cerībām rau-
gās jaunajā pakalpojumā – līdz šim 
sanatorijās lāgā nav veicies ar logo-
pēdiem un fizioterapeitiem.

Projekta “Sociālo pakalpojumu 
nodrošināšana un integrāciju veici-
nošas vides izveide bērniem un jau-
niešiem ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem Madonas reģionā” 
ietvaros ir izveidotas smilšu tera-
pijas, Montesori programmas, mū-
zikas, fizioterapijas, logopēda un 
kaniterapijas nodarbības par ko-
pējo finasējumu teju 60 tūkstošu 
eiro apmērā no Sabiedrības Integ-
rācijas fonda un Madonas novada 
pašvaldības līdzekļiem. Šis ir pir-

Biedrība jaunās telpās

Projekta īstenošanā līdzfinansējumu 5500 eiro apmērā sniedza arī Madonas 
novada pašvaldība. Domes priekšsēdētāja vietnieks Agris Lungevičs ir kļuvis 
par neoficiālu biedrības patronu, tāpēc arī svētku reizē bija kopā ģimenēm, 
kurās aug īpašie bērni un jaunieši.

mais lielākais biedrības panākums 
15 gadu pastāvēšanas laikā. Biedrī-
bas “Mēs saviem bērniem” vadītā-
ja Elita Badūne neslēpj, ka daudzu 
gadu garumā biedrība bijusi bez sa-
vām noteiktām telpām, vien ar ju-
ridisko reģistrācijas adresi pašval-
dības ēkā Saieta laukumā 1, tāpēc 
nav bijis iespējams startēt projek-
tos un piesaistīt līdzekļus. “Jebkurš 
atbalstītājs vai sponsors uzreiz jau-
tā, kur ir jūsu telpas, kur nepicieša-
ma palīdzība?” norāda pieredzēju-
sī biedrības vadītāja. Līdz ar savas 
mājvietas iegūšanu paveras iespēja 
piedalīties arī citos projektos. 

Taču ne mazāk nozīmīgs ir pa-
redzētais atbalsts arī māmiņām, 
kam nereti ikdiena paiet četrās sie-
nās kopā ar savu īpašo bērnu, tā-
pēc ir plānotas arī psihoterapeita 
nodarbības vecākiem.

“Es būšu laimīga, ka manam 
bērnam būs tas, kas viņam ir ne-
pieciešams. Ja es ikdienā sniedzu 
viņam rūpes un mīlestību, tad šeit 
viņam būs darbs!” atklāšanas die-
nā atzina Raivja māmiņa. 

Projekta galvenais mērķis ir 
apliecināt, ka ikviens bērns un jau-
nietis sabiedrībai ir svarīgs, tikai 
reizēm ir jāpasniedz roka, lai pa-
līdzētu iekļauties, justies piederī-
giem. Sociālās integrācijas projek-

ta ietvaros paredzēts, ka tuvāko 
divu gadu laikā dziedinošo tera-
piju nodarbībās varēs piedalīties 
60 bērnu, bet jau atklāšanas reizē 
mammas domā par to, kā būs, kad 
projekta finansējums beigsies. 

Šī projekta izveidē biedrība pa-
teicas atbalstītājiem:

Madonas novada pašvaldībai, 
īpašs paldies domes priekšsēdē-
tāja vietniekam Agrim Lungevi-
čam, bērnudārza “Saulīte” vadītā-
jai Daigai Elgai Ābolai, būvniecības 
nams KURŠI, AS “Latvijas bal-
zams”, ZS “Lazdas” īpašniecei Al-
dai Jansonei, Cesvaines novada 
pašvaldībai, Madonas BJC Gunitai 
Kļaviņai, ZS “Palejas” saimniekam 
Jānim Raudam, Astrai Riekstiņai, 
Indrai Kārkliņai, Edītei Batjalo-
Bošai, Sandrai Brīdiņai, Vijai Dro-
binai, Nagļu ģimenei, Laucenieku 
ģimenei, Skaidrītei un Edgaram 
Strodiem, Daigai Akmenei, Inesei 
un Raivim Kalniņiem.

Biedrība “Mēs saviem bērniem” 
aicina pievienoties ģimenes, ku-
rām nepieciešams atbalsts un va-
jadzība izmantot dziedinošo terapi-
ju nodarbības – sīkāka informācija 
pa tālruni 28601767, Elita Badūne.

  

dzintrA StrAdiņA

Vides monitoram uzstādīta skaņu 
sistēma

Lai pavērtu interaktīvas iespējas reklāmām, kā arī tiešraidēm, vides mo-
nitoram Saieta laukumā pievienota skaņu sistēma. 

Kā stāsta uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītājs Ro-
māns Hačatrjans, lai netraucētu skolēnus un cilvēkus, kas apkārtnē strādā, 
tumbiņas ikdienā skan pieklusinātā režīmā. Skaņa ir dzirdama, esot moni-
tora tuvumā. Taču, piemēram, sagaidot Jaungadu, skaņa tiks pastiprināta. 

Kā informējām iepriekš, ar mērķi sniegt atbalstu uzņēmējdarbības rek-
lāmas un mārketinga aktivitātēm 2014. gada pavasarī Madonā tika uzstādī-
ti divi vides monitori – pilsētas centrālajā – Saieta – laukumā un daudzfunk-
cionālajā sporta hallē Gaujas ielā 13. 

Vides monitoru uzstādīšana ir viena no starpvalstu projekta “Sociāli eko-
nomiskās attīstības, biznesa un sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” 
aktivitātēm, kas paredzētas aprīkojuma iegādei uzņēmējdarbības izstāžu un 
pasākumu nodrošināšanai. 

Projekta vadītāja Dace Āriņa uzsver, ka būtiski, lai monitoros parādītos 
informācija par novada uzņēmējiem, viņu aktualitātēm, notikumiem, infor-
mācija, kas svarīga uzņēmējdarbības videi.

Vides monitoru iegādes projekta kopējās izmaksas ir 70 586 eiro (mo-
nitoram Saieta laukumā – 52 091 eiro, sporta centrā – 18 495 eiro), no ku-
riem gandrīz 90 procentus sedz EstLatRus programmas ietvaros, 5 procenti 
– valsts finansējums, atlikušie pieci procenti – pašvaldības līdzfinansējums.

Ja Jums ir jautājumi par reklāmas izvietošanu, lūdzam sazināties ar Uz-
ņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļu:

e-pasts: romans.hacatrjans@madona.lv; 
mob. tālrunis: +371 27843665.

ĪSziņaS

Projekts „Solis pretī”             

Projekta mērķis – veicināt jau-
niešu līdzdarbošanos sabiedriska-
jā dzīvē un demokrātijas procesos, 
rūpējoties par sociāli apdraudētām 
grupām, tai skaitā jauniešiem, kas 
nav nodarbināti, nav iesaistīti iz-
glītības vai apmācības aktivitā-
tēs.

Projekta ietvaros 12 Mado-
nas novada jaunieši kopā ar so-
ciālo pedagogu un improvizācijas 
meistari Nadju Niedrīti devās di-
vās vizītēs uz Jēkabpils ieslodzī-
juma vietu, lai 8 tur mītošajiem 
jauniešiem vecumā no 19 līdz 25 
gadiem parādītu, kā lietderīgāk 
un saturīgāk pavadīt savu brīvo 
laiku, atrodoties ārpus cietuma 
mūriem.

Divās vizītēs cietumā iepazi-
nām viens otru, tika izspēlētas 
grupas saliedējošās aktivitātes, 
dažādas prasmju un komandas 
spēles. Projekta ietvaros kopā ar 

jauniešiem spēlējām dažā-
das improvizācijas teātra 
spēles, kuras jauniešus ļo-

ti aizrāva un lika paraudzī-
ties nedaudz ārpus rāmjiem. 

Paldies teātra sporta pasniedzē-
jai Nadjai Niedrītei.

Ieslodzījumā mītošajiem jau-
niešiem ļoti gaidīts un svarīgs no-
tikums bija ielu vingrotāja Gata 
Konrāda ierašanās. Gatis ieslo-
dzījuma jauniešiem stāstīja sa-
vu pieredzi, kā uzsācis nodarbo-
ties ar šo sporta veidu un rādīja 
dažādus paraugdemonstrējumus, 
tāpat arī lika pašiem jauniešiem 
pildīt dažādus spēka vingrināju-
mus, kā izrādījās, ieslodzījuma 
jaunieši ir ļoti labā fiziskā formā.

Projekta ietvaros ir tapusi 
spēle „Solis pretī”, spēles DIXIT 
prototips, ar jauniešu zīmētām 
kartiņam un kopīgi izstrādā-
tiem spēles noteikumiem un spē-
les dizainu. Tāpat ir tapis lielisks 
2015. gada kalendārs, kur katru 

mēnesi rotā kāds projektā tapis 
mākslas darbs. Par kalendāra di-
zainu jāpateicas Santai Pikumai.

Projektā iesaistītie jaunie-
ši atzīst, ka pēdējā apmeklējuma 
reizē, šķiroties no šiem jaunie-
šiem, pārņēma skumjas, jo viens 
otru bijām iepazinuši daudz tu-
vāk, mēs uzticējāmies viņiem, vi-
ņi mums. Varam teikt, ka stereo-
tipi par cietumiem kaut nedaudz 
ir lauzti.

Projekta turpmākās aktivitā-
tes mūs vedīs pa Madonas nova-
da jauniešu centriem, kur inter-
aktīvā veidā stāstīsim jauniešiem 
par šo projektu, pavadīsim kopī-
gas, saturīgas pēcpusdienas kopā 
ar projekta darba grupu.

Projekts īstenots Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2014. gadam valsts budžeta fi-
nansējuma ietvaros.

GAtiS tEiliS,  
projekta vadītājs

Daļa drosmīgo Madonas novada jauniešu, kas piedalījās projektā “Solis pretī”.   
  Foto no personīgā arhīva

Jauniešu 

iniciatīvas
Projekts „Solis pretī” ir Madonas novada jauniešu domes, jaunatnes 
darbinieku un biedrības „Roku rokā” vadītājas Daces Dzilnas iniciatīva.
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            2014. gada novembris

Klāt novembris, kad nu jau 
tradicionāli dziedošo un 
muzicējošo ģimeņu “Spiets” 
aicina savus klausītājus un 
skatītājus.  

Rudens vēji, noglāstījuši pēdē-
jās sārtās lapas, apklāj ar tām koku 
saknes, lai ziemas skarbumā būtu sil-
ti. Bet mums laiks sasildīt dziesmās 
savas sirdis, samīļot vienam otru ar 
gaišu skatienu un siltu vārdu, tā dvē-
selēs kļūstot baltākiem,  sestdien,  8. 
novembrī Madonas  kultūras namā 
koncertā “Lai sasaucamies, lai dzie-
dam...”. 

Pasākumā mūs priecēs viesi  –
LNT ,,Ģimeņu dziedāšanas svēt-
ku 3” laureāti Tihovsku ģimene 
no Ludzas, pagājušā gada kon-
kursa finālisti Aizgaļi no Cēsīm, 
mūsu novada prieks un lepnums 
– Vītolu ģimene no Liezēres. Da-
lībniekiem pievienosies arī rīdzi-
nieki – Beitiku ģimenes pārstāv-
ji. No Lubānas puses Meirāniem 
sveicienus nesīs dzejnieka Jāņa 
Gavara meitas Janas Novikas 
ģimene, kura izpildīs dziesmas 
ar dzejnieka vārdiem. Savukārt 
Jāņa Gavara dzeju lasīs Kristaps 
Eduards Kļaviņš un Kristiāns 
Lancmanis, ieskandinot dzejnie-
ka 90. jubilejai veltīto pasākumu, 
kas notiks 20. decembrī Meirānos 
un Lubānā, Madonas muzeja 70. 
jubilejas ietvaros. 

Tieši pirms gada aizsaules ce-
ļos pavadījām cilvēku – leģendu 
Arti Kumsāru, kurš bija toreizējā 

Madonas rajona dziedošo un mu-
zicējošo ģimeņu pirmā “Spieta” 
saieta organizatoru un dalībnie-
ku vidū (vēlāk aktīvs šo pasāku-
mu atbalstītājs). Viņam veltīsim 
atmiņu brīdi, noskatoties dēla 
Kārļa video atskatu.  

Pasākumu kuplinās divi Ma-
donas kultūras nama deju kolek-
tīvi – “Aliens” jaunākā grupa (va-
dītāja Ināra Cakule) un “Mazā 
deju skola” (vadītāja Zeltīte Dū-
rīte), kā arī duets Arta Bērziņa 
un Didzis Melderis (pie klavie-
rēm Ilze Rijniece). Visi šie dalīb-
nieki šobrīd studē Rīgā Kultūras 
un ekonomikas augstskolā.  Kon-
certā aktīvu dalību ņems arī In-
grīda un Dzintars Bērziņi.  Prog-
rammu kā allaž vadīs Kristaps 
Šķēls un Matīss Budovskis, LU 
students.

 “Spieta” koncerts ir bez mak-
sas,  pateicoties vienmēr uzticīga-
jiem atbalstītājiem – Madona no-
vada pašvaldībai, SIA “Erante”, 
laikrakstiem “Stars”, “Madonas 
Novada Vēstnesis”, kā arī  SIA 
“Junge”, “Elīza”, “Aivare-A”, 
“Venafro”, “Balticovo”, “Rimi 
Latvia”, “Pļaviņu delikateses”, 
“Madonas PB”, “Madonas maiz-
nieks”, veikaliem “Ziedu dārzs”, 
“Lauku Labumi”,  grāmatnīcām 
“Saule”, “Zvaigzne ABC”.

Uz mīļu saredzēšanos un sa-
dzirdēšanos!

AnitA KĻAViņA,
Madonas un citu Vidzemes novadu 

dziedošo un muzicējošo ģimeņu 
vadītāja un  koncerta režisore   

“Spiets” atkal  skan Madonā  

2014. gada novembris

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

   OŠUPES PAGASTĀ

17. novembrī pulksten 20.00 
Degumnieku tautas namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts pasākums.
Ieeja bez maksas.

   PRAULIENAS PAGASTĀ

15. novembrī 
Praulienas pamatskolas zālē
pasākums Arta Kumsāra piemiņai:
pulksten 16.15 izstādes atklāšana,
pulksten 17.00 koncerts.
Piedalās: Rasa, Roberta un 
Kristaps Kumsāri,
Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skolas 
kamerorķestris, Madonas pilsētas 
kultūras nama koklētāju ansamblis 
„Rasa” un folkloras kopa „Vērtumnieki”, 
Aizkraukles pilsētas vīru koris 
„Staburags”, Smiltenes pilsētas jauktais 
koris „Vidzemīte”, Bērzaunes pagasta 
vīru koris „Gaiziņš”, jauktais koris 
„Cesvaine”, Ļaudonas pagasta jauktais 
koris „Lai Top”, jauktais koris „Madona” 
un Praulienas pagasta jauktais koris. 
Solo Zane Jankuna.
Pasākuma vadītājs Vidvuds Medenis. 
Ieeja bez maksas.

15. novembrī Praulienas skolas zālē
Atpūtas vakars. Spēlē grupa „Kruīzs”
 /Uldis un Arnis/saksofons//. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR.

   SARKAŅU PAGASTĀ

17. novembrī pulksten 19.00 
tautas namā „Kalnagravas”
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts svētku koncerts.
Piedalās Sarkaņu pagasta 
amatiermākslas kolektīvi un Maetaguses 
pūtēju orķestris (Igaunija).
Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 22.00 
tautas namā „Kalnagravas”
Svētku balle. Spēlē grupa „Velves”. 
Ieejas maksa: 3.00 EUR. Novembra 
jubilāriem ieeja bez maksas.
Darbosies kafejnīca.

   VESTIENAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 16.00 no 
Vestienas pamatskolas
Lāčplēša dienas lāpu gājiens 
uz Vecajiem kapiem.

16. novembrī pulksten 17.00
Vestienas tautas namā
Valsts svētku koncerts.

informāciju apkopoja un sagatavoja
inGA ArāJA,

Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste, 

kultūras darba organizatore
tālr. 64860579, 27868891

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

Lāčplēša dienai un 
Latvijas Republikas 
proklamēšanas 
96. gadadienai 

veltītie pasākumi 
Madonas novadā

  Bijušajai Kalsnavas 
pamatskolas saimniecības 
daļas vadītākai aijai Rēķei

  Madonas Bērnu un jauniešu 
centra mākslas skolotājam, 
keramiķim un folkloristam 
mārim Karlsonam

  Kalsnavas jauniešu centra 
vadītājai Lindai Ūdrei-Rizgai

  Sporta veterānei 
zinaidai Rācenājai

  Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta Madonas 
brigādes glābējam ivaram Slokam

  Uzņēmējai un floristei 
agritai aivarei

  Madonas Bērnu un jauniešu 
centra jaunatnes darbiniecei 
indrai Veipai

  Z/S “Ūsmaņi” īpašniekiem 
dacei un mārtiņam Sprogām

  Z/S “Mālnieki” īpašniekam 
Vitālijam Kokaram

  Bijušajai Stalīdzānu feldšeru 
punkta vadītājai un ģimenes 
ārsta palīdzei janinai eriņai

  Barkavas pansionāta vadītājai 
inārai juškai

  Dzejniecei anitai Skrjabei
  Stalīdzānu bibliotēkas 
vadītājai dacītei Tomiņai

  Ļaudonas pagasta 
iedzīvotājam Vairim Viļevičam

  Mūziķim jurim Skrajānam
  Sarkaņu pagasta 
amatierteātra režisorei 
Guntai apelei

  Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” medmāsai 
Ārijai Loginai

  Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” pirmsskolas 
skolotājai inesei družekai

  Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” pirmsskolas 
skolotājai anitai Bužai

  Kusas pamatskolas 
direktoram agrim Sāram

  SIA “Madonas slimnīca” 
ārstei psihiatrei 
ainai marijai dreimanei

  Vācijas pilsonim, privātajam 
ziedotājam Ginteram 
Vihmanam

  Bijušajai Madonas Bērnu un 
jauniešu centra skolotājai 
Līgai Grāvītei

  Veterānu sporta kluba 
“Madona” valdes loceklim 
Gunāram matam

  Bērzaines pamatskolas 
skolotājai Veronikai Caunei

  Daiļdārzniecei aijai Kaškurei
  Ģimenes ārstam Kārlim zvēram
  Ģimenes ārstam 
jurim Reinbaham

  Kooperatīvās sabiedrības 
“Barkavas arodi” 
izpilddirektoram 
albertam Gailumam

  XXII Ziemas olimpisko spēļu 
dalībniekam arvim Liepiņam

  Madonas Bērnu un jauniešu 
sporta skolas audzēknim 
naurim Raizem

  Madonas Bērnu un jauniešu 
sporta skolas trenerim 
Gunāram ikauniekam

  Katoļu draudzes priesterim 
Rihardam Rasnacim

  Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” pirmsskolas 
skolotājai marutai pozdņakai

  Madonas pilsētas PII 
“Kastanītis” pirmsskolas 
skolotājai Ludmilais  Rudzītei

  Fotogrāfam un dzejniekam 
oļgertam Skujam

  Sabiedriskās organizācijas 
Vācijas Sarkanā krusta 
Rosrātes pilsētas nodaļas 
pārstāvei ingeborgai Šmitei

Pasniegs Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumus

ar madonas novada pašvaldības domes 2014. gada 21. oktobra ārkārtas sēdes 
lēmumu nr. 626 piešķirti madonas novada pašvaldības apbalvojumi:

apbalvojumu saņēmēji tiks godināti svinīgā pasākumā šī gada 16. novembrī 
madonas pilsētas kultūras namā plkst. 18.00 vai valsts svētku sarīkojumos pagastos.

Valsts 
apbalvojumu 

V šķiras 
Atzinības krustu 
saņēmis ilggadējais 

Madonas novada 
Vestienas pagasta 

ģimenes ārsta prakses 
vadītājs un 

ģimenes ārsts 
juris 

Reinbahs.
Apveicam!

Apveicam!
4. novembrī 

105. gadu jubileju atzīmē 

anna Viļumsone

7. novembrī 
100. gadu jubileju atzīmē 

monika Valpetere

Veselību, izturību 
un vēl vienu saules 

mūžu nodzīvot!

Apveicam!
4. novembrī 

105. gadu jubileju atzīmē 

anna Viļumsone

7. novembrī 
100. gadu jubileju atzīmē 

monika Valpetere

Veselību, izturību 
un vēl vienu saules 

mūžu nodzīvot!


