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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

Iepriekšējā numurā jau 
informējām par līdz šim 
nebijušu pasākumu mūsu 
novadā – pirmo Dizaina 
dienu, ko organizēja mūsu 
mākslas skola. Prieks par 
izdevušos svētku dienu 
visiem mākslas un dizaina 
cienītājiem, interesentiem,  
iesācējiem un 
profesionāļiem! 

Pasākuma dienā J. Simsona 

Madonas mākslas skolas direkto-
re Kristīne Šulce uzsvēra, ka gal-
venais dzinulis bija mākslas sko-
las audzēkņiem, ko Kristīne mīļi 
dēvē par saviem bērniem, likt ie-
raudzīt, parādīt ceļu, kādas ir ie-
spējas tālāk studēt un mācīties, 
apjaust, ka ar bērnu mākslas sko-
las diplomu mākslas izglītība vien 
nebeidzas. 

Dizaina dienā bija sabraukuši 
tuvi un tāli nozares pārzinātāji, 
dizaineri, izglītības iestāžu mā-
cībspēki, kas ar patiesu ganda-
rījumu novērtēja madoniešu ini-
ciatīvu, jo īpašu pateicību izsakot 

Kristīnei Šulcei. “Šāds rezultāts 
ir brīnišķīgs! Vēlos uzteikt Kristī-
ni un Madonu kopumā. Šis pasā-
kums parāda, kā vajadzētu mums 
pašiem lepoties ar to, kas Latvi-
jā ir, un tā kā bērniem no reģio-
niem ne vienmēr ir vienkārši tikt 
uz Rīgu, tad ir lieliski, ka ar paš-
valdības atbalstu, dažādiem pro-
jektiem šādu pasākumu organizē 
uz vietas”, atzina viena no žūri-
jas ekspertēm, Latvijas Mākslas 
akadēmijas docente Aija Freima-
ne.

Kā solīts, modes skatē piedalī-
jās Latvijas Mākslas akadēmijas, 

Rīgas Dizaina un mākslas vidus-
skolas, Ogres valsts tehnikuma, 
Valmieras Mākslas vidusskolas, 
Rēzeknes Mākslas un dizaina vi-
dusskolas, Daugavpils Mākslas 
vidusskolas „Saules skola”, Rī-
gas Stila un modes profesionā-
lās vidusskolas audzēkņi. Dizai-
na dienas ietvaros rīkotā modes 
skate pulcēja tik daudz skatītā-
ju, ka kultūras nama zāle kļuva 
par šauru. Skatītāji dzīvoja līdzi 
kā dalībnieku pirmajiem soļiem 
publikas un žūrijas priekšā, tā arī 
profesionāli izstrādātām tērpu 
kolekcijām. Taču, neatkarīgi no 

pieredzes, dalībnieki uznācienam 
bija sagatavojušies ļoti atbildīgi.

Dizaina dienas organizato-
ri vēlreiz izsaka pateicību par 
atbalstu Valsts Kultūrkapitā-
la fondam, SIA ”Biroja apgādes 
centrs”, AS „Cesvaines piens”, 
Dailes teātrim, apgādam „Zvaig-
zne ABC”, ZS „Jāņkalni”, laik-
rakstam „STARS”, SIA „Danser 
Auto” un visiem, kas juta līdzi un 
piedalījās, lai pirmā Dizaina die-
na Madonā būtu izdevusies!

Dz. StraDiņa

Aicina ieraudzīt ārpus ierastā

Madonas Dizaina dienas dalībnieki ir pārliecināti, ka skaistums izglābs pasauli. Un daļiņa no pasaules skaistuma radītājiem mīt arī Jāņa Simsona vārdā nosauktajā Madonas mākslas skolā.
LaimaS KaLniņaS foto

“Dizaina diena Madonā – 2015”

Dizains 

Mad
onā
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Atkritumu 
apsaimniekošana

Veic Madonas nova-
da pašvaldības domes 

22.01.2015. lēmuma Nr. 1 „Par 
galvojuma nosacījumu grozīša-
nu SIA „Vidusdaugavas SPAAO” 
projekta „Vidusdaugavas reģio-
na sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas projekts”. Nolemj 
atcelt Madonas novada pašvaldī-
bas domes 22.01.2015. lēmumu 
Nr. 1 „Par galvojuma nosacījumu 
grozīšanu SIA „Vidusdaugavas  
SPAAO” projekta „Vidusdaugavas 
reģiona sadzīves atkritumu ap-

saimniekošanas projekts. SA poli-
gona „Dziļā vāda” būvniecība Me-
žāres pagasta Krustpils novadā” 
realizācijai saņemtajam aizņēmu-
mam” (protokols Nr. 1, 1. p.).

Veic grozījumus Madonas no-
vada pašvaldības 2011. gada 16. 
novembra lēmumā (protokols Nr. 
20, 1. punkts) “Par galvojuma 
sniegšanu SIA „Vidusdaugavas 
SPAAO” projekta „Vidusdauga-
vas reģiona sadzīves atkritumu   
apsaimniekošanas projekts. SA 
poligona „Dziļā vāda” būvniecī-
ba Mežāres pagasta Krustpils no-
vadā” finansējuma saņemšanai”. 

Izdara šādus grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības 2011. 

gada 16. novembra lēmumā (pro-
tokols Nr. 20, 1. punkts) “Par 
galvojuma sniegšanu SIA „Vi-
dusdaugavas SPAAO” projekta 
„Vidusdaugavas reģiona sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanas 
projekts. SA poligona „Dziļā vā-
da” būvniecība Mežāres pagasta 
Krustpils novadā” finansējuma 
saņemšanai”:

 Izteikt lēmuma 2. punktu šā-
dā redakcijā:

“2. Aizdevumam tiek noteik-
ta Valsts kases aizdevumiem pie-
mērojamā aktuālā aizdevumu ga-
da procentu likme. Aizņēmuma 
procentu atmaksa tiks uzsāk-
ta ar 2012. gadu, pamatsummas 

atmaksa ar 2014. gadu, pamat-
summa tiks atmaksāta līdz 2041. 
gadam atbilstoši aizņēmuma at-
maksas grafikam.”

Pašvaldības Administratīvajai 
nodaļai nosūtīt lēmumu Pašvaldī-
bu aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomei.

Lēmuma kontroli uzdot paš-
valdības izpilddirektoram.

Pašvaldības ceļi 

Veic grozījumus Madonas no-
vada pašvaldības 27.03.2014. do-
mes lēmumā Nr. 159 (protokols 
Nr. 7, 14. p.) “Par valsts reģio-
nālā autoceļa P62 maršruta pos-

ma km 141.7–141.8 pārņemšanu 
bez atlīdzības Madonas nova-
da pašvaldības īpašumā”. Papil-
dina Madonas novada pašvaldī-
bas 27.03.2014. domes lēmumu 
Nr. 159 (protokols Nr. 7, 14. p.) 
“Par valsts reģionālā autoceļa 
P62 maršruta posma km 141.7–
141.8 pārņemšanu bez atlīdzības 
Madonas novada pašvaldības īpa-
šumā” ar 11 punktu, izsakot seko-
jošā redakcijā: 

 “11. Pārņemt bez atlīdzības 
Madonas novada pašvaldības īpa-
šumā valsts reģionālā autoceļa 
P62 maršruta posmu km 141.7–
141.8 un ar to saistīto ceļa zemes 
nodalījuma joslu.”

Lubāna ezers

Nolemj piešķirt finan-
sējumu Lubāna mit-
rāja kompleksa fon-

dam zivju resursu aizsardzībai 
Lubāna ezerā 2015. gadam EUR 
1500,00 no Ošupes pagasta pār-
valdes budžeta līdzekļiem.

Uzdot Juridiskajai nodaļai sa-
gatavot līgumu par finansējuma 
piešķiršanu Lubāna mitrāja kom-
pleksa fondam, kā arī par finansē-
juma izlietojuma atskaišu kārtību.

Kalsnvas pagastā

Nolemj atļaut Kalsnavas pagas-
ta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto 
dzīvokļu izmaksas par apsaimnie-
košanu, apkuri un siltināšanu jan-
vāra mēnesī EUR 348,12 apmērā 
segt no Kalsnavas pagasta pārval-
des budžeta neizlietotajiem līdzek-
ļiem uz gada sākumu. 

Apstiprina izsoles rezultātus

Nolemj apstiprināt  06.02.2015.  
notikušās kustamā mantas – 
mikroautobusa FIAT DUCATO, 
valsts reģistrācijas numurs EN 
8328 – izsoles rezultātus. Aronas 
pagasta pārvaldei noslēgt pirku-
ma līgumu ar SIA „Signāls EM” 
par kustamās mantas atsavināša-
nu par EUR 129,70 un iegūtos lī-
dzekļus uzskaitīt krājumu sastā-
vā.

Rīko cirsmas izsoli

Nolemj atļaut nocirst kailcir-
tes īpašumā „Zaļmeži”, Liezēres 
pagastā, 3,5 ha platībā zemes ga-
balā:

1. Rīkot Madonas novada paš-
valdības īpašuma „Zaļmeži” Lie-
zēres pagastā pārdošanu atklātā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

2. Apstiprināt īpašuma „Zaļ-

meži” cirsmas nosacīto cenu sa-
skaņā ar augošas koksnes un 
kvalitātes vērtētāja Uģa Straz-
da, sertifikāts Nr. 432 M, novēr-
tējumu. 

3. Apstiprināt izsolē pārdoda-
mās cirsmas izsoles nolikumu.

4. Izveidot cirsmas izsoles ko-
misiju šādā sastāvā:

Viktors Abramovs, Liezēres 
pagasta pārvaldes vadītājs, komi-
sijas priekšsēdētājs;

Gunta Tola, Liezēres pagasta 
pārvaldes galvenā grāmatvede;

Ļena Čačka, Liezēres pagasta 
pārvaldes zemes lietu speciāliste;

Helmuts Pujats, Juridiskās 
nodaļas jurists.

Izglītība

Nolemj piešķirt papildus fi-
nansējumu pedagogu darba sa-
maksai mājapmācības nodrošinā-
šanai no pašvaldības budžeta:

1.1. Praulienas pamatskolai – 
EUR 1070,32 laika periodam no 
2015. gada 10. februāra līdz 31. 
augustam;

1.2. Liezēres pamatskolai – 
EUR 958,32 laika periodam no 
2015. gada 1. marta līdz 31. au-
gustam.

Nolemj piešķirt līdzfinansēju-
mu EUR 2000,00 apmērā projek-
ta „Ekspozīcija Madonas Valsts 
ģimnāzijas vēsturisko liecību tel-
pā” īstenošanai no pašvaldības 
budžetā projektu līdzfinansēju-
mam paredzētajiem līdzekļiem.

Kultūra

Piešķir finansējumu Madonas 
Grāmatu draugu biedrībai – pa-
sākumu ciklu, veltītu Madonas 
novada autoru – jubilāru piemi-
ņai un izgodāšanai, kā arī ikgadē-
jā pasākuma Poruka ielā Madonā 

par godu Lāčplēša dienai organi-
zēšanai – EUR 403,00 apmērā no 
Madonas novada kultūras pasā-
kumu budžeta līdzekļiem.

Piešķir finansējumu EUR 
710,00 apmērā Madonas māks-
las skolas atbalsta biedrībai pasā-
kuma „Dizaina diena Madonā – 
2015” organizatorisko izdevumu 
segšanai no Madonas novada kul-
tūras pasākumu budžeta līdzek-
ļiem.

Piešķir finansējumu EUR 
1000,00 apmērā Madonas pilsē-
tas kultūras nama senioru deju 
kolektīva „Atvasara” dalībai Ei-
ropas valstu deju kolektīvu fes-
tivālā „Eiropiāde” Zviedrijā no 
Madonas novada kultūras pasā-
kumu budžeta līdzekļiem. Pie-
šķir Madonas novada pašvaldības 
autobusu un sedz degvielas izde-
vumus.

Ūdenssaimniecība

Lemj par projekta 
„Madonas ūdenssaim-
niecības attīstības III 

kārta” projekta pieteikuma, līdz-
finansējuma un galvojuma ap-
stiprināšanu.

Piešķir ar ES Kohēzijas fon-
da līdzekļiem līdzfinansētā, AS 
„Madonas ūdens” iesniegtā pro-
jekta „Madonas ūdenssaimniecī-
bas attīstības III kārta” īsteno-
šanai EUR 39900,00, no kuriem 
EUR 30924,28 ir attiecināmās iz-
maksas un EUR 8975,72 ir ne-
attiecināmās izmaksas. Pašval-
dības finansējumu nodrošināt, 
ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 
10 gadiem.

Lai nodrošinātu ar ES Ko-
hēzijas fonda līdzekļiem līdzfi-
nansētā, AS „Madonas ūdens” 
iesniegtā projekta „Madonas 

ūdenssaimniecības attīstības 
III kārta” īstenošanu, galvot AS 
„Madonas ūdens” finansējumu 
EUR 25000,00 EUR apmērā.

Akceptē AS „Madonas ūdens” 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansē-
juma saņemšanai sagatavoto pro-
jekta iesniegumu, tajā ietvertos 
darbus un finansējumu apjomu 
atbilstoši projekta iesniegumā ie-
kļautajam finansējuma plānam un 
projekta budžeta kopsavilkumam.

Vestienas pagastā

Nolemj no 2015. gada 1. maija 
atkritumu apsaimniekošanu Ves-
tienas pagastā nodot SIA „Bēr-
zaunes komunālais uzņēmums”. 
Vestienas pagasta pārvaldei un 
SIA „Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” informēt Vestienas pa-
gasta iedzīvotājus par izmaiņām 
atkritumu apsaimniekošanā.

Kalsnavas pagastā

Piešķir Kalsnavas pagas-
ta pārvaldei priekšfinansējumu 
EUR 4200,00 apmērā Kalsnavas 
pamatskolai ES Mūžizglītības 
programmas Comenius apakš-
programmas daudzpusējās part-
nerības projekta „There Is NO 
Planet B” realizēšanai no Mado-
nas novada pašvaldības budžetā 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Aronas pagastā

Piešķir līdzfinansējumu biedrī-
bai „Aronas Pīlādzis” EUR 700,00 
apmērā, projektam „Mans un 
Tavs brīvais laiks” „Borisa un Inā-
ras Teterevu fonda” programmā 
„Nāc un dari, Tu vari” no novada 
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

2. Madonas novada pašval-
dībai slēgt līgumu ar biedrību 

„Aronas Pīlādzis” par finansēju-
ma piešķiršanas izlietošanu.

Mētrienas pagastā

Nolemj nodot bez atlīdzības 
valsts īpašumā Satiksmes minis-
trijas personā nekustamo īpašu-
mu „Tautas nams A” (reģistrēts 
Madonas rajona tiesas Zemes-
grāmatu nodaļas Mētrienas pa-
gasta zemesgrāmatu nodalīju-
mā Nr. 100000540854, kadastra 
Nr. 70760080166, sastāv no ze-
mes vienības (kadastra apzīmē-
jums 7076008 463) 0,055 ha pla-
tībā), valsts funkcijas īstenošanai 
– valsts autoceļa P62 Krāslava – 
Preiļi – Madona (posma Ļūmāni 
– Mētriena) rekonstrukcijai. Val-
stij Satiksmes ministrijas personā 
nekustamo īpašumu bez atlīdzī-
bas nodot Madonas novada pašval-
dībai, ja tas vairs netiek izmantots 

lēmumā minētās funkcijas īsteno-
šanai. Valstij Satiksmes ministrijas 
personā, nostiprinot zemesgrāma-
tā īpašuma tiesības uz šī lēmuma 
minēto nekustamo īpašumu no-
rādīt, ka īpašuma tiesības nostip-
rinātas uz laiku, kamēr valsts Sa-
tiksmes ministrijas nodrošina 
minētās funkcijas īstenošanu.

Sports

Nolemj izdarīt papildināju-
mus Madonas novada pašval-
dības domes 28.11.2013. lēmu-
mā Nr. 768 (protokols Nr. 26, 29. 
p.) „Maksas pakalpojumi un sa-
maksas apjomi Madonas novada 
pašvaldības domes izveidotajās 
iestādēs Madonas pilsētā” Mado-
nas novada pašvaldības iestādes 
„Sporta un atpūtas bāze „Smece-
res sils”” ar 2015. gada 1. martu:

Turpinājums 3. lpp.

Madonas novada pašvaldības domes 26. februāra 
sēdes lēmumu pārskats
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Madonas novada pašvaldības domes 26. februāra 
sēdes lēmumu pārskats
Turpinājums no 2. lpp.

15. Sporta un atpūtas bāze 
„Smeceres sils” 

Pakalpojuma 
nosaukums

Maksa (EUR)
(papildus 

aprēķinot PVN)

15.25.

Trašu 
sagatavošanas 
tehnikas retraka 
noma par vienu 
darba stunda 

57,85

Lemj par aizņēmuma ņem-
šanu KPFI projekta, Ident. Nr. 
15.4/96, „Madonas bērnu un jau-
natnes sporta skolas LED apgais-

mojuma izveide” priekšfinansē-
šanai un līdzfinansēšanai:

KPFI Projekta Ident. Nr. 
15.4/96 „Madonas bērnu un jau-
natnes sporta skolas LED ap-
gaismojuma izveide” priekšfi-
nansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai ņemt ilgtermi-
ņa aizņēmumu Valsts kasē EUR 
44028,51 apmērā ar atmaksas 
termiņu uz 20 gadiem un atlik-
to maksājumu 2 gadiem ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi.

Aizņēmumu izņemt 2015. ga-
dā un apgūt 2015. gadā. 

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 

un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt kre-
dīta ņemšanu EUR 44028,51 ap-
mērā KPFI projekta, Ident. Nr.  
15.4/96, „Madonas bērnu un jau-
natnes sporta skolas LED ap-
gaismojuma izveide” priekšfi-
nansējuma un līdzfinansējuma 
nodrošināšanai.

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

Izglītība

Nolemj piedalīties Jaunat-

nes starptautisko programmu 
aģentūras atklātā projektu kon-
kursā „Atbalsts jauniešu centru 
darbības nodrošināšanai pašval-
dībās ar mērķi īstenot neformā-
lās mācīšanās aktivitātes visiem 
jauniešiem, popularizējot līdz-
dalību un aktīvu dzīves veidu” 
ar projekta pieteikumu „Izzino-
šā piedzīvojumu ekspedīcija Ma-
donas novada jauniešiem “TRĪS 
SOĻI”– 2015””. Apstiprināt pro-
jekta kopējās izmaksas – EUR 
8000,00 t. sk. Jaunatnes starp-
tautisko programmu aģentūras 
finansējums – EUR 4000,00, Ma-

donas novada pašvaldības finan-
sējums – EUR 4000,00.

Budžets

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības Saistošos noteiku-
mus Nr. 3 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2015. gada budžetu”.

Sagatavoja Laima LiEPiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

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

klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Pamatbudžets

Apstiprināts Madonas novada pamatbudžets 2015. gadam, kas ieņēmumos un 
izdevumos plānots EUR 19 532 262. Salīdzinot ar 2014. gada sākumu, budžets ir 
palielinājies par EUR 763 834. Pašvaldības naudas līdzekļu un noguldījumu atli-
kums gada sākumā ir EUR 4 237 023, kas, salīdzinot ar 2014. gada sākumu, ir sa-
mazinājies par EUR 93 210. 

Budžeta veidošanas principi ir tādi paši kā iepriekšējā gadā – no budžeta tiek fi-
nansēta iestāde, aktivitāte, projekts. Katrai funkcionējošai iestādei ir apstiprināts 
štatu saraksts, darba algas fonds. Tiek paredzēti līdzekļi izdevumu segšanai par 
apkuri, elektrību, ūdeni un kanalizāciju, skolēnu pārvadājumiem, degvielas iegā-
dei, produktu iegādei skolēnu ēdināšanai. Šiem izdevumiem nepieciešamie līdzek-
ļi tika aprēķināti, ņemot vērā pagājušā gada izpildi. 

Piešķirts trūkstošais finansējums pedagogu atalgojumiem – mūzikas, mākslas, 
Bērnu un jaunatnes sporta skolu, Bērnu un jauniešu centra, gan vispārizglītojošo 
skolu pedagogiem, ko nav piešķīrusi valsts.

Tāpat kā iepriekš, visiem skolēniem no 1. līdz 12. klasei paredzētas brīvpusdie-
nas, kā arī piešķirts finansējums daļējai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņu ēdināšanas izdevumu apmaksai.

Apstiprināts ir „uzturēšanas budžets”. Pieprasījumi attīstībai (kapitālajiem iz-
devumiem – pamatlīdzekļu iegādei, kapitālremontiem, būvniecībai utml.) – komi-
teju sēdēs vēl nav skatīti. Šī iemesla dēļ budžetā šiem mērķiem iedalīta tikai da-
ļa no pieprasītā finansējuma, tajā skaitā projektēšanai – EUR 34 500, investīcijām 
infrastruktūras objektos EUR 63 691. Pieprasījumi tiks izskatīti gaidāmajās komi-
teju un domes sēdēs un, atbilstoši pieņemtajiem lēmumiem, finansējums tiks pie-
šķirts no pašvaldības līdzekļu atlikuma uz 2015. gada sākumu.

Aizņēmumu pamatsummu atmaksai paredzēti EUR 860 891, savukārt procentu 

maksājumiem par aizņēmumiem un maksai par aizņēmumu apkalpošanu pare-
dzēti EUR 127 841.

Pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas, salīdzinot ar 2014. gada sākumu 

Palielinājušies prognozētie ieņēmumi no:
iedzīvotāju ienākuma nodokļa  .....................  par EUR 327 695; 
nekustamā īpašuma nodokļa  ..............................  par EUR 978;
mērķdotācijām no valsts budžeta izglītībai  .......... EUR 86 159; 
transfertiem no citām pašvaldībām  ........................ EUR 6 968; 
ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem  .....  par  EUR 77 422. 

Samazinājušies prognozētie ieņēmumi no dotācijām no pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fonda par EUR 81 504.

Speciālais budžets

Apstiprināts speciālais budžets 2015.gadam, kas ieņēmumos ir EUR 1 011 269 
un izdevumos – EUR 891 269. Tajā skaitā 2015. gadā plānots saņemt mērķdotāci-
ju pašvaldības autoceļiem (ielām) EUR 891 269, kur, salīdzinot ar 2014. gada sā-
kumu, pieaugums ir EUR 42 668. No šīs mērķdotācijas EUR 378 717 paredzēts 
izlietot aizņēmumu pamatsummas atmaksai, pārējo – ielu un ceļu uzturēšanai. 
Plānotie ieņēmumi no dabas resursu nodokļa EUR – 120 000.

SarmītE KaLniņa,
madonas novada pašvaldības ekonomiste

Apstiprināts Madonas novada pašvaldības 
2015. gada budžets

Madonas novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumi pa kategorijām / EUR

SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

AIZŅĒMUMA PAMATSUMMAS 
ATMAKSA

VESELĪBA

TERITORIJU UN MĀJOKĻU 
APSAIMNIEKOŠANA

EKONOMISKĀ DARBĪBA

ATPŪTA, KULTŪRA UN RELIĢIJA

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 
UN DROŠĪBA

IZGLĪTĪBA
50.7%

0.1%

0.4%

10.2%
0.4%9.5%

13.9%

10.4%

4.4%

VISPĀRĒJIE VALDĪBAS DIENESTI 
(ADMINISTRĀCIJA, PĀRVALDE, 
% PAR AIZDEVUMIEM NOMAKSA)

PAMATBUDŽETA IZDEVUMI PA KATEGORIJĀM –
19 532 262 EUR

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI PA KATEGORIJĀM –
19 532 262 EUR
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Iedzīvotāju skaits Aronas pagastā uz 01.01.2015. (PMLP dati) – 1453
t.sk. – sievietes – 717, vīrieši – 736

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 Aronas pagastā

Priekšlikumus liekam uz papīra 
un katru gadu cenšamies kaut 
ko realizēt. Protams, visu jau 
nesanāk izdarīt, jo nav mums 
miljonu. 
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Aronas 
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Esmu saviem cilvēkiem!

Aronas pagasta pārvaldes vadītājam Andrejam Piekalnam 
prieks par aktīvo sporta dzīvi Kusā.

projektiem. Ūdens kvalitāte Ku-
sā ir laba – tas nav ne kaļķains, 
ne dzelžains. Kusai ir sava ūdens 
ņemšanas vieta ar diviem dziļur-
bumiem. Pat gadījumā, ja viens 
nedarbojas – strādās otrs. 

Uz vairākām ielām nomainī-
ti vecie apgaismes stabi, arī tas 
ir būtiski. Uzreiz tā dižāk un 
smukāk!

Kādi darāmie darbi vēl ir priekšā?

Kad tikko atnācu strādāt uz 
Kusu, dažs cilvēks man teica – 
nu tik ies vaļā! Jā, kritika nāca, 
to uzklausīju, bet ar laiku tā no-
rimās. Mums taču visiem kopā 
jādzīvo! 

Priekšlikumus liekam uz pa-
pīra un katru gadu cenšamies 
kaut ko realizēt. Protams, vi-
su jau nesanāk izdarīt, jo nav 
mums miljonu. Pirmais darbs, 
ko izdarījām (uzsākot darbu 
Aronas pagastā), bija labierīcī-
bu uzbūvēšana pie kapiem un 
šūpoles Kusā. Jūs iedomājaties, 
notiek kapusvētki, bet cilvēkam 
nav kur aiziet nokārtot dabiskās 
vajadzības! Tie varbūt ir tādi sī-
ki darbiņi, bet pasaule sastāv no 
mazām un lielām lietām.

Gribētos sakārot peldvie-
tu pie Līderes ezera, iekārtot 
tur ģērbtuves un labierīcības, 
lai cilvēkiem patīkamāka atpū-

ta. Gribētos labiekārtot arī Ku-
sas estrādi. 

Esam saplānojoši arī ielu uz-
labošanas darbus, kurus varē-
tu realizēt caur LAD (Lauku at-
balsta dienests) projektiem. 
Ceļus greiderējam, bet 
skaidrs, ka labāki tie 
nepaliks un laika gai-
tā tie būs jāsakārto. 

Būtu labi sakār-
tot ēku Meliorato-
ru ielā 1, kur atrodas 
pašvaldības dzīvokļi 
un istabas. Ēkā kādreiz 
bija kopmītnes, tagad tur 
dzīvo pensionāri un personas 
ar trūcīgā statusu (70%–80% no 
mājas iemītniekiem). 

Jums vienīgajiem no Madonas 
novada pagastiem ir 
funkcionējošs autoserviss un 
degvielas uzpildes stacija, kas 
ir visnotaļ apsveicami. Ar ko 
nodarbojas pagasta iedzīvotāji? 
Kāds ir bezdarba līmenis?

Jā, par autoservisu man pa-
šam prieks, savulaik kopā ar 
tagadējo īpašnieku šo bizne-
su uzsākām. Tagad tajā vairs 
nedarbojos. Mūsu uzņēmē-
ji izturēja ekonomisko krīzi un 
strādā joprojām. Pagastā ir kok-
apstrādes uzņēmumi, galdnie-
cības pakalpojumi, transporta 

Suvenīrs šī konkursa izpratnē 
ir jebkāds priekšmets, kas 
oriģinālā veidā simbolizē 
Madonas novadu. 

Suvenīram vai tā elementam 
vēlams asociatīvi sasaukties ar 

kādu Madonas novada dabas ob-
jektu, tēlu, priekšmetu, parādību, 
vai arī uz tā jābūt uzrakstam ar 
kādu Madonas novada vietvārdu 
vai attēlotai fotogrāfijai. 

Suvenīram ir jābūt viegli 
transportējamam, tas nedrīkst 
bojāties klimatisko apstākļu ie-

tekmē. Konkursa dalībnieki var 
brīvi izvēlēties suvenīra mate-
riālu un izgatavošanas tehnolo-
ģijas.

Iesniegtie ideju pieteiku-
mi tiks vērtēti divās katego-
rijās: ar maksimālo suvenīra 
cenu līdz 3 eiro un suvenī-

ra cenu līdz 10 eiro. Vienam 
autoram iesniedzamo suvenī-
ru ideju skaits nav ierobežots. 
Konkursa pieteikumi tiks gai-
dīti līdz 2015. gada 20. mar-
tam. Pieteikumus var iesūtīt 
elektroniski uz e-pastu: tic@
madona.lv vai klātienē Mado-

nas novada pašvaldībā (1. stā-
vā, 101. kab.), Saieta laukumā 
1, Madonā.

Vairāk informācijas – www.
madona.lv, tūrisma sadaļā vai 
zvanot tūrisma darba organizato-
rei Sanitai Somai – 29130437.

Vēl līdz 20. martam norit Madonas novada suvenīru piedāvājuma konkurss

Aronas pagasta pārvaldes 
vadītājs Andrejs Piekalns 
Kusā saimnieko jau no 2001. 
gada, lai arī dzimis Sarkaņu 
pagastā. 

Intervija ar pārvaldnieku no-
tika pavisam neierastā veidā – kā 
ekskursija pa pagastu. Ar lielu en-
tuziasmu pagasta pārvaldes vadī-
tājs izrādīja Kusu un tās apkārtni, 
apskatījām arī Kusas pamatsko-
lu un Lauteres kultūras namu. 
Katrs garāmgājējs smaida un pār-
valdnieku sveicina, uz ko A. Pie-
kalns atbild ar vēl lielāku smai-
du! Saku “Jūs te katru cilvēku un 
katru māju zināt!”, uz ko pārvald-
nieks smaidot atbild: “Gribas ta-
ču zināt. Tie ir mani cilvēki!”

Kādi ir tie lielākie darbi, kas 
paveikti Aronas pagastā pēdējos 
gados?

Esam sakārtojuši ūdensapgā-
des, kanalizācijas un siltumapgā-
des jautājumus, no kuriem daļu 
iesākām jau pagasta laikā (pirms 
novadu reformas). Veiksmīgs ie-
pirkums bija ūdensapgādes pro-
jektam Lauteres ciemā, jo neap-
gūti palika 60 000 latu. Tā kā bija 
palicis gads līdz projekta termiņa 
beigām, sagatavojām jaunu pro-
jekta pieteikumu – ūdensapgā-
des sakārtošanai Lauteres ciemā. 
Līdz ar to ūdenssaimniecības jau-
tājums Lauteres ciemā ir atrisi-
nāts par 99%. Arī Kusā veiksmī-
gi realizējām ūdenssaimniecības 
projektu. Vēl vajadzētu sakārtot 
pievadus atsevišķām mājām, bet 
to izdarīsim ar laiku, jo pašlaik 
nav pieejams finansējums šādiem 

pakalpojumu sniedzējs, kā arī 
lauksaimniecība, tūrisms. 

Nesen atvēries jauns pār-
tikas preču veikaliņš, kas pie 
mums pārcēlies no Praulienas. 
Īpašnieks saka, ka šeit piepra-
sījums esot lielāks. Uz svētkiem 
tur tiek tirgoti arī ziedi.

Daļa pagasta iedzīvotāju 
strādā arī Madonā vai kādā ci-
tā vietā. Protams ir daļa, kas ne-
strādā un šķiet, ka arī negrib 
strādāt. Taču tādi cilvēki, kam 
vienā darba vietā grūti noturē-

ties vairāk par mēnesi vai di-
viem, ir visur. 

Kusas lepnums ir 
atjaunotā sporta 
zāle, kas atrodas pie 
Kusas pamatskolas. 

Tā tika uzcelta pirms 
10 gadiem un ir Kusas 

sporta dzīves centrs, 
kur no rīta līdz vakaram rosās 

iedzīvotāji.

Pa dienu sporto bērni, vaka-
ros notiek florbola un volejbola 
treniņi. Rosās arī dejotāji, gal-
da tenisa entuziasti un vienkār-
ši interesenti. Tiek rīkoti florbo-
la čempionāti, uz kuriem brauc 
dalībnieki no citiem pagastiem. 
Esam aktīvi sporta pasākumu 
organizēšanā, arī medaļu un 
kausu mums daudz. Mūsu jau-
nieši ir aktīvi, viņus var pama-
nīt – gan mācībās, gan sporta un 
kultūras dzīvē.

Liels notikums ir Aronas pa-
gasta sporta svētki, kad uz Ku-
su sabrauc studenti un mūsējie, 
kas pašlaik dzīvo ārzemēs. Tā-
da patīkama kopā būšana! Pa-

sākums pulcē vairāk cilvēku ne-
kā Jāņu balle, pagājušajā gadā 
sporta spēlēs piedalījās ap 250 
dalībnieku.

2014. gada maijā notika Aro-
nas pagasta ģimeņu orientēša-
nās pasākums, kurā piedalījās 50 
cilvēki jeb 12 komandas, tostarp 
Māris Olte ar ģimeni. Arī šis pa-
sākums patika iedzīvotājiem.

Gribētos atjaunot arī blakus 
skolai esošo sporta laukumu, lī-
dzīgi kā tas ir Jaunkalsnavā. Ar 
pamatskolas direktoru Agri Sā-
ru un novada domes vadību šo 
tēmu esam pārrunājuši un do-
mājam, kā to realizēt.

Vairākkārt medijos rakstīs un 
skandināts, ka mēs “novecojam”. 
Ar to domājot, jaunatnes paliek 
arvien mazāk. Vai jauniešu 
trūkums ir problēma arī Kusas 
pagastā?

Protams, ka jauniešu varē-
tu būt vairāk, bet nevar teikt, 
ka jauniešu nav. Daļa mūsējo at-
griežas Kusā, lai strādātu savu 
ģimeņu uzņēmumos, daļa uzsāk 
ko jaunu, cits atrod darbu apkār-
tnē. Redzu arī jaunās mammas, 
kas dodas pastaigās.

Intervijas noslēgumā Andrejs 
Piekalns teic: “Pagaidām vēl spē-
ka gana un darbošos. Brīdī, kad 
tev vairs nav ko dot, ir jāsaprot, 
ka tu vairs nederi (darbam). Var 
jau nosēdēt gadu, divus, trīs čet-
rus un pateikt, ka neko jau ne-
var izdarīt. Tu esi tam, lai darītu 
– nu tad domā, lai kaut drusciņu 
izdarītu!”

EDītE miķELSonE
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Nevar tā – šodien daru, rīt 
nedaru. Vai nu dara, vai nedara! 
Vienkārši tagad domājam, ko 
blakus – varbūt graudus mazliet 
vairāk jāaudzē, varbūt gaļas 
lopus, jāsadala, lai nav tikai no 
piena naudas jādzīvo

Kā zināms, no nākamā 
mācību gada Madonas 
novadā būs par vienu mācību 
iestādi mazāk – Sarkaņu 
pamatskola ir pirmā skola 
kopš novada izveidošanas, 
kas nepietiekama skolēnu 
skaita dēļ tiek slēgta. 

Līdz ar šo neatgriezenisko lē-
mumu Sarkaņu pagasts, kas ir 
viens no novada lielākajiem pa-
gastiem, ir vienīgais visā novada 
teritorijā, kas paliek pilnīgi bez ne-
vienas izglītības iestādes. Bez sko-
las Sarkaņu pagastā nav ne pirm-
skolas izglītības iestādes, ne bērnu 
un jauniešu brīvā laika pavadīša-
nas centra, ne sporta vai aktīvas 
atpūtas infrastruktūras objektu. 
Šajā numurā neanalizēsim iemes-
lus, kāpēc tā, bet apkopojam iespē-
jas, kas pie deputātu galda tiek iz-
tirzātas, risinājumus meklējot.  

  

Kurās telpās atvērt 
bērnudārza grupiņas?

Kā viens no iespējamajiem va-

riantiem – atvērt grupiņas veika-
la telpās Biksēres centrā deputāti 
vairs neizskata. Turklāt saņem-
ta arī iedzīvotāju protesta vēstu-
le, tā ka šajā punktā iedzīvotāju 
un deputātu domas sakrīt.

Kā nākamā iespēja atvērt bēr-
nudārzu tā saucamajā moduļu 
ēkā, kā paraugu minot pieredzi 
Babītē, arī vairs netiek virzīta pā-
rāk augsto izmaksu dēļ, vienalga 
ēku nomātu vai būvētu paši. 

Atliek trīs iespējami varianti 
– pamatskolas ēka, pagasta mā-
ja vai pamestā bērnudārza jaun-
būve.

Vismazākie ieguldījumi būtu 
vajadzīgi, pielāgojot skolas ēku, 
taču deputātus māc pamatotas 
šaubas, vai vecāki izlems par labu 
bērnudārzam, uz kuru jādodas ar 
transportu, pat ja pašvaldība no-
drošina bezmaksas autobusu.

Lielākās diskusijas izvērtās 
par savulaik nepabeigtās ēkas 
būvniecības atsākšanu. Attīstības 
nodaļas speciālisti ir sagatavojuši 
skici, kā varētu izvietot telpas ša-
jā ēkā, un ir aprēķinātas aptuve-
nās izmaksas. Nodaļas speciāliste 
Ilona Gleizde domes sēdē deputā-
tus iepazīstināja ar iespējām, kā-

das pavērtos šajā ēkā. Pirmkārt, 
ir saņemts ekspertu atzinums, 
ka ēkas pašreizējais stāvoklis, 
lai turpinātu būvniecību, ir ap-
mierinošs. Ēkā tiktu nodrošināts 
ne vien bērnudārzs, bet arī citas 
funkcijas, kā piemēram, jauniešu 
centrs ar trenažieru zāli, telpas 
galda spēlēm, sociālās funkcijas 
– veļas mazgāšana, dušas, pirts, 
protams, arī bērnudārzs, saglabā-
jot paredzēto baseina telpu. Ēkā 
atrastos arī bibliotēka ar interne-
ta pieejas punktu, telpas attālinā-
tām darba iespējām ar biroja teh-
niku. Plāns ietver vidējā korpusa 
izbūvi 1102 kvadrātmetru kop-
platībā, daļēji iekonservējot bla-
kus esošos korpusus. Aptuvenās 
izmaksas tiek lēstas vismaz 690 
tūkstošu eiro apmērā. 

Kā pēdējo domes sēdē depu-
tāti izskatīja iespēju izvietot gru-
piņas administratīvās ēkas jeb 
pagastmājas telpās. Ir eksper-
tu atzinums, kas norāda, ka bēr-
nudārzu nav vēlams izvietot šīs 
ēkas otrajā stāvā. Taču, ņemot 
vērā, ka pagastmājas remonta tā-
me būtu novada makam vispieņe-
mamākā, deputāti nolēma veikt 
aprēķinus, ja bērnudārza telpas 

izvietotu ēkas pirmajā, nevis ot-
rajā stāvā, kā tas bija domāts līdz 
šim. “Jebkurā gadījumā nauda 
tiks izlietota lietderīgi,” norādīja 
deputāts Valentīns Rakstiņš, “pa-
gasta ēka ir jāsaved kārtībā  neat-
karīgi no tā, vai tajā atradīsies vai 
neatradīsies bērnudārzs.” 

Viedokļi pie deputātu galda

Aizvadītās komiteju un domes 
sēdes noritējušas karstās disku-
sijās, meklējot atbilstošāko risi-
nājumu, kur izvietot bērnudārza 
grupiņas. Lielākā daļa deputā-
tu aktīvi izteikuši savu viedok-
li, tiesa, pie vienota kopsaucēja 
vēl nenonākot. Domes priekšsē-
dētāja vietnieks Agris Lungevi-
čs, kura pārziņā ir pagastu pār-
valdes, uzskata, ka bērnudārza 
pakalpojums Sarkaņu iedzīvotā-
jiem ir jānodrošina iespējami āt-
ri, jau no šā gada 1. septembra, 
lai neveidotos pārtraukums, kas 
var rasties pēc skolas slēgšanas. 
Lielākā daļa deputātu sliecas no-
raidīt ideju par nepabeigtās bū-
ves atjaunošanu pārāk lielo fi-
nanšu resursu dēļ. Ņemot vērā, 
ka šādam daudzfunkcionālam 

centram nav iespējams piesaistīt 
Eiropas fondu līdzekļus, pašval-
dība sava budžeta ietvaros šādu 
būvniecību nevar atļauties. Vis-
aktīvāk savu viedokli domes sēdē 
pauda deputāte Daiga Madernie-
ce, kas uzskata, ka jārod iespēja 
izbūvēt telpas jau vēsturiski ie-
sāktā bērnudārza ēkā. Vēl vai-
rāk, D. Maderniece, iestājoties 
par savu pagastu, vērsās pie pā-
rējiem deputātiem, ironiski jau-
tājot: “Varbūt likvidējam pagas-
tu vispār? Sarkaņiem pirmajiem 
slēdzam skolu, bērnudārza nav, 
jauniešu centra nav!” Deputā-
te aicināja savus kolēģus doties 
uz Biksēri, tikties ar iedzīvotā-
jiem, skaidrot situāciju un mek-
lēt labāko, kas vajadzīgs iedzīvo-
tājiem. 

Turpinājums noteikti sekos, 
taču pozitīvi ir tas, ka aktīva dis-
kusija ir sākusies, daļa deputātu 
ir pabijusi Biksērē un iepazinu-
sies ar situāciju uz vietas, tā ka 
deputāti darīs visu, lai kopā ar ie-
dzīvotājiem izdotos kopējais mēr-
ķis PAR nevis PRET Sarkaņiem.  

Dz. StraDiņa

Meklē risinājumu bērnudārzam Sarkaņu pagastā

Aronas pagasta zemnieku 
saimniecība “Kalnaputni” 
ir ģimenes uzņēmums, kur 
kopā, neskaitot dienas un 
stundas, saimnieko trīs 
paaudzes. 

Kā uzsver saimniecības īpaš-
niece Daiga Pūce, mamma čet-
riem bērniem, viņi to dara savas 
dzimtas dēļ: “Mūsu lielie bērni 
netaisās uz ārzemēm. Viņi redz, 
ka var te darīt, var te strādāt, 
un būtībā tas ir arī mūsu mēr-
ķis, lai tiem mūsu bērniem ne-
būtu jābrauc prom un nebūtu 
jāmeklē tā laimīgā, skaistā dzī-
ve ārzemēs.” “Kalnaputni” ir 
ne vien pagasta lepnums, kriet-
no zemnieku ieguldījumu kopē-
jā novada attīstībā novērtējusi 
arī novada pašvaldība, savulaik 
piešķirot pašvaldības Atzinības 
rakstu.

Šobrīd piena lopkopjiem 
grūti laiki

   
“Kalnaputnos” saimnieko 300 

hektāros, zeme daļēji pašu īpašu-
mā, daļu – nomā. Galvenā saim-
niecības nozare ir piena lopkopī-
ba un “Kalnaputnu” ganāmpulkā 
šobrīd ietilpst 154 slaucamas go-
vis. Par to, ka saimniecība gadu 
gaitā ir krietni attīstījusies, no-
rāda saglabātie vecās fermas bal-
sti, kas atstāti jaunās novietnes 
būvapjomā, ko cēluši pašā krīzes 
pilnbriedā. Toreiz saimnieki būv-
niecībā izgājuši lielu skolu, īpaši 
cīnoties ar celtniekiem, lai jaun-
būve būtu visām prasībām atbil-
stoša. Taču, raksturojot šā brīža 
situāciju, viņi teic, ka šis ir izdzī-
vošanas režīms. Lai arī Zemkopī-

bas ministrija prognozē, ka piena 
iepirkuma cenas kritums maksi-
mumu sasniegs šomēnes, kam se-
kos cenas kāpums, zemnieki uz-
skata, ka šogad piena lopkopībā 
vieglas dienas nav gaidāmas. Pie-
redzējušie lopkopji ir pārliecinā-
ti, ka šogad izķepurosies tie, kam 
nav pieaugušas kredītsaistības 
un paši saviem spēkiem var no-
drošināt barības sagādi ganām-
pulkam. Arī “Kalnaputnos” ir ga-
na tehnikas, lai paši varētu visu 
sarūpēt un no malas nav jāprasa. 
“Nevar tā – šodien daru, rīt neda-
ru. Vai nu dara, vai nedara! Vien-
kārši tagad domājam, ko blakus 
– varbūt graudus mazliet vairāk 
jāaudzē, varbūt gaļas lopus, jāsa-
dala, lai nav tikai no piena nau-
das jādzīvo,” par saimniekošanas 
pamatprincipiem stāsta Daigas 
vīrs Atis.

Būdami savas zemes patrioti, 
pienu nekad nav nodevuši lietu-
viešiem. “Principā nē,” teic Dai-
ga. Jau vairākus gadus “Kalna-
putni” pienu nodod “Cesvaines 
pienam” un par līdzšinējo sadar-
bību nesūdzas.

Skarbi vērtē  
valsts attieksmi

Uz valsts sapratni un iedzi-
ļināšanos zemnieku problēmās 
“Kalnaputnos” īsti nepaļaujas. 
Saimniecības dibinātājs, tēvs 
un vectēvs Jānis Starcis nav lai-
potājs, viņa valoda ir tieša: “Sa-
ka, valstij naudas nav. Nauda ir 
valstij! Tikai saimnieka nav, vi-
sa nelaime tajā, ka nav... Un ka-
mēr nebūs saimnieka, tikmēr 
mūsu valstī nekas nemainīsies. 
Tie, kas kašājas paši, tie izkašā-
sies, bet tiem, kas lolo kādas cerī-
bas no valdības, nekādas cerības 

Lai bērniem nebūtu jāmeklē laimīgā dzīve ārzemēs

neredzu.” Jānis ir sašutis gan par 
valsts izšķērdību “Expo” izstādes 
sakarā, gan valdības neizlēmības 
dēļ. “Nez kāpēc mūsu zemnieki 
vienmēr salīdzinoši ar citām Ei-
ropas valstīm visvairāk tiek ap-
dalīti,” tēvu papildina Daiga.  

Madonas novada panākumu 
atslēga – spēcīgi zemnieki

Ar dzīvi pagastā un nova-
dā pieredzējušie “Kalnaputnu” 
saimnieki ir apmierināti, jūtot 

saprātīgu saimniekošanu, attiek-
smi pret zemniekiem. Tiesa, cik 
nu gan sanākot tas kontakts – tik 
vien kā nodokli jānomaksā un ce-
ļi... “Jā, ceļi gan varētu būt labā-
ki,” bilst Atis.   

Raugoties nākotnē, “Kalna-
putnu” galvenā motivācija ir 
strādāt ģimenei, turpināt paau-
dzēs izveidotās tradīcijas. “Kat-
ram ir jāsaprot, ka nevar lauki 
palikt tukši. Te ir jābūt cilvē-
kiem. Un ko tad laukos dara? 
Protams, ka mēs arsim, sēsim, 
slauksim govis,” ir pārliecināta 
Daiga Pūce. 

“Kalnaputnos” viesojās  
Dz. StraDiņa 

“Kalnaputnu” īpašniece Daiga Pūce ir pārliecināta, ka lauki napaliks tukši, te cilvēki ars, sēs un slauks govis.                                                                            
Personīgā arhīva foto
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Ar mērķi sniegt iedzīvotājiem 
labus un kvalitatīvus 
pakalpojumus pašvaldība ir 
uzsākusi darbu, lai izveidotu 
spēcīgu, konkurētspējīgu 
un materiāli tehniski labi 
nodrošinātu komunālās 
saimniecības sistēmu visā 
novada teritorijā. 

“Raugoties nākotnē, Madonas 
novada plašajai teritorijai ir vaja-
dzīgi komunālās saimniecības uz-
ņēmumi, kas spētu piesaistīt gan 
Eiropas fondu līdzekļus, gan aug-
stā līmenī uzturēt un attīstīt sa-
vu materiāli tehnisko bāzi, tādē-
jādi nepastāvot bažām, ka kādā 
brīdī iedzīvotājiem varētu netikt 
sniegts kāds pakalpojums,” ko-
mentējot uzsākto reformu, uz-
sver domes priekšsēdētāja viet-
nieks Agris Lungevičs.

Spēcīgākie komunālo 
pakalpojumu sniedzēji 
novadā

Lai arī process vēl diskusiju 
līmenī un līdz gala lēmumu pie-
ņemšanai vēl daudz darba, paš-
laik vērojama virzība uz četru 
spēcīgu uzņēmumu veidošanos, 
kas darbosies visā novada teri-
torijā. Jau tagad “Madonas sil-
tums” un “Madonas ūdens” sa-
vus pakalpojumus sniedz ne vien 
Madonas pilsētā, bet arī Lieze-

res un Dzelzavas pagastos, “Ma-
donas namsaimnieks” darbojas 
praktiski visā novadā. 

Lielākās pārmaiņas šobrīd 
skar Bērzaunes komunālo uzņē-
mumu. Ar domes lēmumu uzņē-
muma apsaimniekošanā nodo-
ta Vestienas pagasta atkritumu 
saimniecība, tāpat uzņēmums 
bez Bērzaunes pagasta uzsācis 
darbu arī Mārcienas un  Kalsna-
vas pagastos atkritumu saimnie-
cības jomā. “Pamatdoma ir vei-
dot kopsabiedrību, integrējot šo 
pagastu komunālās saimniecības 
jaunā uzņēmumā, kas nodrošinās 
pilnu pakalpojumu piedāvājumu 
klāstu,” norāda A.Lungevičs. Bez 
komunālo pakalpojumu sniegša-
nas kā papildnozare Bērzaunes 
komunālajam uzņēmumam pare-
dzēta arī pašvaldības ceļu uzturē-
šana un remontēšana, tai skaitā 
pašvaldības smilts un grants kar-
jeru apsaimniekošana. Pamats 
šādai attīstībai jau veidojas – bēr-
zauniešiem un kalsnaviešiem ir 
atbilstoša tehnika, tāpat arī cil-
vēkresursi.

Apvienojot spēkus, var 
paveikt vairāk

Vērtējot iecerēto, Kalsnavas 
pagasta pārvaldnieks Artis Mūr-
manis atzīst, ka ideja nav peļama. 
Pagasta vadītājs piekrīt, ka, ap-
vienojot spēkus, var paveikt vai-
rāk nekā paliekot pie mazām un 
sadalītām saimniecībām, galve-
nie kopdarbības pamatprincipi 

ar Bērzaunes komunālā uzņēmu-
ma vadītāju Māri Beloragu jau ir 
pārrunāti. “Svarīgi ir, lai iedzīvo-
tāji par visiem komunālajiem pa-
kalpojumiem varētu norēķinā-
ties vienuviet, kā tas ir līdz šim, 
nenodalot ūdens vai siltuma pa-
kalpojumu atsevišķi,” uzsver A. 
Mūrmanis. 

Bērzaunes komunālā uzņē-
muma vadītājs Māris Belorags 
atzīst, ka ar pilnu komunālo pa-
kalpojumu klāsta sniegšanu uz-
ņēmums, sadarbojoties ar pa-
gastiem, jau ir nodarbojies visu 
laiku. Kā vienu no prioritātēm 
M.Belorags uzskata Vestienas ka-
nalizācijas sistēmas sakārtošanu: 
“Līdz šim pagastam nav izdevies 
šim nolūkam piesaistīt Eiropas 
līdzekļus, tāpēc ķersimies pie 
darba pašu līdzekļiem, jo kana-
lizācijas aizvadīšana ir jāsaved 
kārtībā.” Kā jauns izaicinājums 
bērzauniešiem ir daudzdzīvokļu 
māju apsaimniekošana. 

Līdz šim neapgūts resurss – 
pašvaldības karjeri

Uz Bērzaunes komunālā uz-
ņēmuma bāzes iecerēts veidot 
arī pašvaldības ceļu uzturēša-
nas struktūru. Tam topošajā čet-
ru pagasta kopsabiedrībā ir gan 
nepieciešamās tehnikas vienības, 
gan zinoši speciālisti. “Ir pienācis 
laiks izmantot līdz šim vēl neap-
gūtu resursu – pašvaldības īpašu-
mā esošos karjerus Madonā, Mār-
cienā, Mētrienā, Dzelzavā, Kusā 

un Ļaudonā,” norāda A. Lunge-
vičs. Karjeru izmantošana pavērs 
iespēju iegūt materiālu pašpatē-
riņam – pašvaldības ceļu remon-
tiem – par izstrādes cenu, kā arī 
varēs smilti un granti piedāvāt 
brīvajā tirgū. Šobrīd norit darbs 
pie pašvaldības ceļu remonta plā-
nošanas.

Madonas karjerā ietilpst arī 
Breses kalns. A. Lungevičs uz-
sver, ka resursu ieguve Breses 
kalnā šobrīd nav paredzēta: “Tas 
būs novada nākotnes jautājums. 
Ja sabiedriskā doma būs pret 
grants ieguvi, tad domei būs jā-
pieņem politisks lēmums, vai to 
darīt, vai nē, taču vismaz tuvā-
ko gadu laikā visdrīzāk šis jautā-
jums nebūs dienas kārtībā.”     

 Teritoriju uzturēšana un 
māju apsaimniekošana

Vietās, kur izzūd vietējais ko-
munālais uzņēmums, kā piemē-
ram, Dzelzavā, teritorijas uztu-
rēšanas funkciju pārņem pagasta 
pārvalde. Vietās, kur ir spēcīga 
vietējā struktūrvienība, kā, pie-
mēram, Madonas pilsētā vai 
Praulienas pagastā, darbi tiks 
veikti kā līdz šim. Savukārt dzī-
vojamā fonda apsaimniekošana 
paliek pārsvarā “Madonas nam-
saimnieka” pārziņā, kā arī tā ir 
iespēja arī pašu iedzīvotāju ini-
ciatīvām veidot savas apsaimnie-
košanas biedrības.

Dz. StraDiņa

Uzsāk novada komunālās saimniecības reformu

Ir vairāki varianti – kāda 
varētu būt turpmākā 
norēķinu kārtība par 
iedzīvotāju saražoto 
atkritumu izvešanu un 
noglabāšanu – maksāt par 
saražoto vai ieviest vienotu 
nodevu visam novadam. 

Šoreiz apspriedīsim esošo kār-
tību un kā tā mainījusies.

Kā pašlaik tiek aprēķinā-
ta maksa par atkritumu izve-
šanu un noglabāšanu daudz-
dzīvokļu mājām, jautāju SIA 
“Madonas namsaimnieks” 
valdes loceklim Osvaldam Lu-
cānam.

Neapmierinātība ar sadzīves 
atkritumu uzskaiti ir daļai Ma-
donas pilsētas daudzdzīvokļu mā-
ju iedzīvotāju, kurus, manuprāt, 
nepamatoti aizstāv daži deputā-
ti. Šie iedzīvotāji nevēlas maksāt 
pēc izvestā apjoma, kā nosaka li-
kumdošana, bet gan saglabāt ve-
co maksāšanas kārtību.

Novada, izņemot Madonu, 
daudzdzīvokļu namu iedzīvotā-
ji maksā par saražoto atkritu-
mu daudzumu (apjomu) kubik-
metros. Madonieši norēķinās 
pēc iepriekšējās sistēmas – kopē-
jā izvesto atkritumu apjoma ku-
bikmetros, kas izdalīts uz vie-
nu iedzīvotāju. Savā laikā visiem 
novada atkritumu ražotājiem (ie-
dzīvotājiem), neatkarīgi no mājas 
statusa (daudzdzīvokļu vai indi-

viduālā) tika izstrādāta vienkār-
šota sistēma, pēc kuras vadījās, 
veicot aprēķinus. 

Par atskaites punktu 1 m3  
svara noteikšanai tika ņemts ka-
lendārais gads. Piemēram, gada 
laikā SIA “Madonas namsaim-
nieks” uz poligonu “Dziļā vāda” 
aizved x m3 savākto sadzīves at-
kritumu. Poligonā atkritumi tika 
nosvērti.  Izdalot gada laikā Ma-
donas novadā savākto atkritumu 
apjomu ar poligonā nodoto svaru 
(tonnās) tika aprēķināts, ka vidē-
ji 1m3 atkritumu sver 97 kg. Iz-
dalot Madonas pilsētas daudzdzī-
vokļu māju gada laikā no sadzīves 
atkritumu koplietošanas lauku-
miem izvesto apjomu ar iesaistī-
to (deklarēto un adresē dzīvojošo) 
iedzīvotāju skaitu, tika iegūts vi-
dējais apjoms, ko saražo viens cil-
vēks – 0.133 kubikmetri.

Daļā cilvēku tas radīja neap-
mierinātību, jo daži uzskata, ka 
viņi 0,133 kubikmetru atkritumu 
mēnesī nesaražo. Tika iesaistītas 
valsts institūcijas, kuras stingri no-
rādīja, ka Madonas novadā maksas 
aprēķināšanas sistēma ir jāmaina, 
tāpēc ir jāpiemēro maksa par reāli 
izvesto atkritumu apjomu..

Kas ir lielākā problēma?

Daudzas viensētas nenodod 
atkritums centralizēti, kā to pa-
redz likumdošana, un nav no-
slēgušas līgumu ar Madonas 
namsaimnieku par atkritumu iz-
vešanu. Daļa atkritumus sadedzi-

na, daļa aprok savās izgāztuvēs, 
daļa ved un izmet koplietošanas 
laukumos vai vienkārši mežā. 
Ja sadedzina, tad piesārņo gaisu 
kuru mēs elpojam. Ja aprok, tad 
tiek piesārņota grunts un grunts-
ūdeņi, kurus pēc tam paši to lie-
to tikai pagaidām to „neredz un 
nejūt”. 

Šobrīd ir apzinātas visas vien-
sētas, ar kurām nav noslēgti līgu-
mi. Ir izsūtīti 2190 uzaicinājumi, 
ka jāiesaistās atkritumu apsaim-
niekošanā un līgums jānoslēdz. 
Par tām personām, kuras līgu-
mus nenoslēgs, tiks informēti no-
vada kārtībnieki, kuri vajadzības 
gadījumā iesaistīsies. Par saistību 
nepildīšanu paredzami bargi nau-
das sodi. 

Otrā problēma ir, ka pie sadzī-
ves atkritumu konteineriem tiek 
izmesti arī celtniecības pārpali-
kumi jeb būvgruži.

Trešā problēma attiecas uz 
Madonas pilsētas daudzdzīvokļu 
māju iedzīvotājiem. No daudzdzī-
vokļu māju atkritumu laukumiem 
tiek izvests vairāk atkritumu, ne-
kā par tiem tiek samaksāts. Star-
pību (nesamaksāto daļu) par at-
kritumu nodošanu poligonā sedz 
“Madonas namsaimnieks”, kas 
būtiski samazina uzņēmuma ie-
ņēmumus un ietekmē tā iespējas 
attīstīties. Viens iemesls, kāpēc tā 
notiek – par atkritumiem Mado-
nas pilsētas daudzdzīvokļu mājās 
maksā tikai daļa iedzīvotāju (kas 
ir deklarēti vai uzskaitīti). Tāpat 
nelielu daļu atkritumu atved no 
citurienes. 

Kāds ir risinājums?

Mūsu nosacījums – maksāt 
pēc reālā apjoma jeb – cik kubik-
metrus pieražo, par tik maksā! 
To, vai atkritumu laukumam pie-
saistīt vienu daudzdzīvokļu māju, 
piecas vai visu dzīvojamo rajonu, 
jāizlemj pašiem. Vēsturiski jau ir 
sadalījies, kur kuras mājas iedzī-
votāji nes atkritumus. Taču cik 
cilvēki būs godīgi un vai tiešām 
atkritumus metīs tikai savos kon-
teineros, izkontrolēt nevaram.

Tāpat atkritumus ir jāšķiro. 
Tas būtiski nesamazina maksu 
par atkritumu izvešanas pakalpo-
jumu, taču samazina noglabāja-
mo atkritumu daudzumu poligo-
nos un saudzē dabu. Atbildīgiem 
jābūt visiem!

Maksājums nodevas veidā

Viens no risinājums varētu 
būt, ka maksu par atkritumu ap-
saimniekošanu iekasētu pašvaldī-
ba nodevas veidā. Rezultātā visi 
iedzīvotāji solidāri maksā par visu 
radīto atkritumu apjomu. Atkri-
tumus varētu mest jebkurā tuvā-
kajā konteinerā. Tas arī motivētu 
nepiesārņot dabu. Par šo risinā-
jumu Madonas novada pašvaldī-
bas domes priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters un izpilddirektors Āris 
Vilšķērsts ir informējuši visas at-
bildīgās institūcijas Vai šāds risi-
nājums ir iespējams – lasiet nāka-
majā numurā.

EDītE miķELSonE

Cik maksāsim par atkritumu izvešanu?

Iesaisties  
novada 
attīstīšanā!
Madonas novada pašvaldība 
ir atvērta idejām – lielām un 
mazām. 

Ja šķiet, ka kaut kur vajag 
uzstādīt soliņu, atkritumu urnu 
– saki! Ja ir ideja, kā attīstīt kādu 
nomaļāku vietu – saki! Mēs paši 
esam tie, kas veido savu nākot-
ni no maziem un lieliem plāniem. 
Kopā mēs spējam izveidot nova-
du tādu, kuru nekautrējoties va-
ram saukt par mājām – vietu, 
kur dzīvot, strādāt, atpūsties un 
būt laimīgiem! 

Attīstībai jābūt nepārtrauk-
tai, tāpēc aicinām iedzīvotājus 
padomāt par to, kas viņuprāt ir 
nepieciešams Madonas novada 
attīstībai – ciemam, pilsētai, pa-
gastam un novadam kopumā. 

Sūti savu ierosinājumu uz 
ideja@madona.lv. Tāpat ar iero-
sinājumiem vari vērsties pilsētas 
vai pagasta pārvaldē – ierodoties 
klātienē, zvanot, rakstot e-pas-
tus un vēstules. Kā pašam ērtāk!

Iesūtītās idejas netiks publis-
kotas. Katra ideja tiks nodota at-
bildīgajam speciālistam!

Līdzdarbojies! 

2015. gada marts

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

Uzdod jautājumu 
pašvaldībai 
e-vidē!

Uzdod jautājumu par sev inte-
resējošām vai neskaidrām lietām, 
kas attiecas uz pašvaldības dar-
bu. Atbildi uz uzdoto jautājumu 
sagatavos jomai atbilstošs spe-
ciālists. Atbildi iespējams saņemt 
gan privāti uz e-pastu, gan pub-
liskotu Madonas novada pašval-
dības mājaslapā www.madona.lv.

Gaidīsim jautājumus ar no-
rādi “Jautā pašvaldībai” uz e-
pastu: dome@madona.lv (sūtot 
jautājumu uz šo e-pastu, atbildi 
iespējams saņemt tikai privāti) 
vai arī uz Madonas novada paš-
valdības mājaslapas www.mado-
na.lv sadaļu “Jautā pašvaldībai” 
(sākumlapas labajā izvēlnē). Sū-
tot jautājumu caur mājaslapā ie-
vietoto rīku “Jautā pašvaldībai” 
iespējams izvēlēties – vai atbil-
di vēlies saņemt privāti vai arī to 
publiskot pašvaldības mājaslapā.
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Pārskats par Madonas novada 
pašvaldības palīdzību  
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
2014. gadā

Sociālais dzīvojamais 
fonds un personas, kurām 
izīrēts sociālais dzīvoklis

Sociālo māju skaits – 1
Sociālo dzīvokļu skaits – 14

Personu skaits, kuras dzīvo sociālajos 
dzīvokļos uz 01.01.2015. – 
25, no kuriem:

764
Pensionāri Bērni Personas ar 

invaliditāti

Personas, kurām sniegta palīdzība  

Maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu

Maznodrošinātas personas, kuras ir invalīdi 

Maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns
Maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo maznodrošināta 
pensijas vecumu sasniegusi persona
Maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo maznodrošināta 
persona, kas ir invalīds 

Bērni bāreņi

Maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas 
no ieslodzījuma vietas

18
14

31

2

2

5

1

personu 
skaits, 
kurām 
palīdzība 
sniedzama 
pirmām 
kārtām

25

Pašvaldības palīdzībai 
dzīvokļa jautājumu risināšanā 
reģistrēto personu skaits uz 
01.01.2015.  – 250

Tai skaitā personas, kuras reģistrētas 
pašvaldībai piederošās dzīvojamās 
telpas izīrēšanai – 228

personu 
skaits, 
kurām 
palīdzība 
sniedzama 
vispārējā 
kārtībā

personu 
skaits, 
kuras 
reģistrētas 
sociālā 
dzīvokļa 
izīrēšanai

personu 
skaits, kuras 
reģistrētas 
īrētās dzīvo-
jamās telpas 
apmaiņai pret 
citu īrējamu 
dzīvojamo 
telpu

203
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madonas novada pašvaldības 
dzīvokļu komisijas dati

Uz gada sākumu Madonas 
novada pašvaldības 
dzīvojamā fondā ietilpst 
1044 dzīvokļi, no tiem 
vienpadsmit – neizīrēti. 

Pašvaldības palīdzībai dzīvok-
ļu jautājumu risināšanā jeb vien-
kāršā valodā – dzīvokļu rindā 
– reģistrētas 250 personas. “Cil-
vēka mūža nepietiek, lai šo rindu 
izstāvētu,” situāciju jo īpaši Ma-
donas pilsētā raksturo Dzīvokļu 
komisijas priekšsēdētājs, Sociālā 
dienesta vadītājs Gundars Riek-
stiņš. Viņš ir viens no tiem, kam 
vistiešāk ikdienā jāsaskaras ar 
tiem iedzīvotājiem, kam dažādu 
iemeslu dēļ nākas cerēt uz paš-
valdības atbalstu dzīvokļu jautā-
jumu risināšanā. Diemžēl piere-
dzējušais pašvaldības darbinieks 
šajā jomā saskata vairāk darāmā 
nekā padarītā.  

Saskaņā ar likumdošanu Ma-
donas novada pašvaldībā izvei-
dota dzīvokļu rinda, kurā ietilpst 
gan tie iedzīvotāji, kuriem nepie-
ciešama dzīvojamā platība ārkār-
tas situācijā, gan tie, kuri ir uz-
skaitē vispārējā kārtībā. 

Pašvaldības pamatfunkcija ir 
nodrošināt ar dzīvesvietu tos ie-
dzīvotājus, kas nonākuši ārkār-
tas situācijā, un pašvaldība to arī 
nodrošina. 2014. gadā pašvaldība 
piešķīrusi 103 dzīvokļus, no ku-
riem seši – ārkārtas situācijā, vis-

pārējā kārtībā – 61, apmaiņā pret 
citu īrējamu platību – 22 un 14 
sociālie dzīvokļi (vairāk par dzī-
vojamo fondu 2014. gadā skatiet 
diagrammās).

Taču neraugoties uz to, ka 
joprojām rindā ir 250 iedzīvotā-
ju, tomēr ne visi pašvaldībai pie-
derošie dzīvokļi ir izīrēti. Kāpēc? 
Kopš novada izveides pašvaldības 
dzīvojamais fonds mērāms visā 
novada teritorijā, brīvi dzīvokļi ir 
pagastos, taču lielākais pieprasī-
jums ir tieši Madonas pilsētā, arī 
Sauleskalnā, vietās, kur lielāka 
ekonomiskā aktivitāte. 

Raksturojot situāciju pašval-
dības dzīvokļu jomā, Gundars 
Riekstiņš pamatu lielam optimis-
mam nesaskata: “Jā, dzīvokļi kā 
tādi ir, bet jautājums – kādā stā-
voklī? Tādu dzīvokļu, ko varam 
piedāvāt dzīvošanai, nav daudz. 
Pārsvarā mūsu dzīvojamais fonds 
ir tik drūmā stāvoklī, ka bez no-
pietna remonta tur dzīvot nav ie-
spējams. Un te es nedomāju kā-
das īpašas ekstras vai tā saucamo 
eiroremontu, vien elementārus 
sadzīves apstākļus!” Daļa no paš-
valdības rīcībā esošajiem dzīvok-
ļiem ir arī ar pārāk dārgām iz-
maksām. Piemēram, Aiviekstē 
ir ļoti augsta apkures maksa, ko 
daudzi nevar atļauties. 

Par dzīvokļu pieprasījumu 
Madonā G.Riekstiņš ir skar-
bi tiešs: “Katastrofālākā situā-
cija ir Madonā. Pilsētā dzīvokļu 

nav, bet lielākā daļa gaida tieši 
tur. Pēdējos 25 gados esam node-
vuši pirmos sešus jaunizveidotus 
dzīvokļus, kas atrodas Parka ie-
lā 6. Ļoti gribas cerēt, ka tās ir 
pirmās bezdelīgas, kam turpinā-
jums sekos.” 

Kā vienu no problēmām Dzī-
vokļu komisijas vadītājs uzskata 
arī nesamērīgo īres tirgu Mado-
nas pilsētā. G. Riekstiņš uzska-
ta, ka paļauties uz to, ka dzīvokļu 
problēmu Madonā atrisinās brī-
vais tirgus, nav iespējams: “Īres 
cenas ir pārlieku augstas. Nav 
runa tikai par sociāli mazaizsar-
gātiem iedzīvotājiem, tos nere-
ti nevar atļauties pat strādājošie 
vai jaunas ģimenes ar bērniem. 
Vēl vairāk – uzskatu, ka mājokļu 
politika līdz šim nav bijusi parei-
za, tā vēl gaida lielu iedziļināša-
nos no domes puses.”

Jāpiebilst, ka iepriekš pašval-
dības dzīvokļi tika izīrēti bez īres 
maksas, tas bija viens no iemes-
liem, kāpēc dzīvojamais fonds 
nonāca tik bēdīgā stāvoklī. Lai 
gūtu līdzekļus dzīvojamā fon-
da uzturēšanai, tagad pašvaldī-
ba tās īpašumā esošajos dzīvok-
ļos ir ieviesusi īres maksu, kas 
tiek novirzīta dzīvojamā fonda rī-
cībā attiecīgajā pārvaldē, kur dzī-
voklis atrodas. Radikālu izmaiņu 
gan vēl nav, taču situācija pama-
zām uzlabojas.

Dz. StraDiņa

Pašvaldības dzīvokļu fonds – 
pieprasījums pārsniedz piedāvājumu

ūdenssaimniecības attīstība” īstenošana  Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/179/068

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Meklējam zobārstu!  

Madonas novada pašvaldība darbā aicina sertificētu zobārstu, tā 
rīcībā nododot pilnībā aprīkotu zobārstniecības kabinetu Parka ielā 6,  
Madonā. Madonas novada pašvaldība nodrošinās zobārstu arī ar 
darbam nepieciešamajiem materiāliem.

GAlVenAis uzdeVuMus: Rūpēties par bērnu un skolēnu mutes veselību.
ATAlGoJuMs: Konkurētspējīga darba samaksa, kas atkarīga no paveiktā darba daudzuma.
VAirāK inforMāciJAs: Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks  
Agris Lungevičs, tālr. +371 26396210;
Madonas novada pašvaldības Sociālo un veselības jautājumu komitejas deputāts   
Bruno Kokars, tālr. +371 29273947
foto: Zobārstniecības kabinets Parka ielā 6, Madonā.

Tuvojas nobeigumam projekta 
„Madonas novada Praulienas 
pagasta Vecsaikavas ciema 

Madonas novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru īste-
no projektu „Madonas novada 
Praulienas pagasta Vecsaikavas 
ciema ūdenssaimniecības attīs-
tība” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/AP-
IA/CFLA/179/068. Līgums par 
projekta īstenošanu noslēgts 
2013. gada 18. septembrī. Pro-
jekta īstenošanas termiņš – 
2015. gada 17. septembris.

Projekts tiek īstenots Eiro-
pas Reģionālā attīstības fonda 
prioritātē “Kvalitatīvas vides 
dzīvei un ekonomiskajai akti-
vitātei nodrošināšana” pasāku-
mā “Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. 
”Ūdenssaimniecības attīstība 
apdzīvotās vietās ar iedzīvotā-

ju skaitu līdz 2000”. Aktivitātes 
mērķis ir ūdensapgādes un no-
tekūdeņu savākšanas un attīrī-
šanas kvalitātes uzlabošana un 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamības paplašināšana, no-
drošinot kvalitatīvu dzīves vidi, 
samazinot vides piesārņojumu 
un ūdenstilpju eitrofikāciju, sek-
mējot ūdens resursu un energo-
resursu racionālu izmantošanu.

Projekta kopējās izmaksas 
– EUR 605127,60, no tām at-
tiecināmās izmaksas – EUR 
500000,00, ERAF finansējums 
ir 85% no attiecināmajām iz-
maksām – EUR 425000,00.

Projekta īstenošanās rezul-
tātā tiks uzlabota ūdensapgā-
des, notekūdeņu savākšanas un 

attīrīšanas kvalitāte, ūdensva-
da rekonstrukcijas rezultātā sa-
mazināsies dzeramā ūdens no-
plūdes, līdz ar to samazināsies 
nelietderīgi izmantotā ūdens 
daudzums. Kanalizācijas tīklu 
izbūve un notekūdeņu attīrīša-
nas iekārtu būvniecības rezul-
tātā tiks panākta notekūdeņu 
apsaimniekošana atbilstoši nor-
matīvajām prasībām.

Projektā paredzētos būv-
darbus veica pilnsabiedrība 
“VJM”, būvuzraudzību – SIA 
“LBNI” un autoruzraudzību – 
“Vides konsultantu aģentūra”.                              

Sagatavoja inESE SoLozEmniEcE,
projektu sagatavošanas un 

ieviešanas speciāliste

Pašvaldības rīcībā esošais dzīvojamais fonds

Dzīvokļu skaits, kas izīrēti, lai sniegtu 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā 
2014. gadā

Neizīrēto dzīvokļu skaits uz 01.01.2015.

Pašvaldības īpašumā esošo  
dzīvokļu skaits uz 01.01.2015. –  

1044

Piešķirtā pašvaldības palīdzība  
dzīvokļa jautājumu risināšanā

Dzīvokļu skaits, kas izīrēti 2014. gadā – 103

Pirmām kārtām sniegtā 
palīdzība

Vispārējā kārtībā sniegta palīdzība

Sociālā dzīvokļa izīrēšana

Īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņa pret citu īrējamu 

dzīvojamo telpu 

11
103

6

22

14

61
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Nedēļā pēc Lieldienām,  
10. aprīlī Madonas kultūras 
namā notiks improvizācijas 
teātra un stand-up komēdijas 
šovs “Aprils”. 

Nams būs pilns pozitīvu ļau-
žu un skatuves virtuvē darbosies 
nebijusi mākslinieku kombināci-
ja. Vakars notiks divās daļās, no 
kurām pirmajā varēs baudīt im-

provizācijas teātra grupas „Spe-
eele” piedzīvojumus neprognozē-
jamo ēdienu recepšu pasaulē. Pēc 
pārtraukuma uz skatuves savus 
balss muskuļus demonstrēs re-
žisors un komiķis Jānis Skutelis 
un grauzdēs savu jaunāko stand-
up komēdijas izrādi „Viens”. Šo-
va organizatori ir sagatavojuši 
īpašu muzikālu dzīvo performan-
ci no Kodek.

Pasākums būs interesants da-

žāda vecuma, stila, interešu, pro-
fesiju, dzimumu, ģimenes stāvok-
ļa, kā arī ar citām izdomātām un 
reālām atšķirībām apveltītiem 
cilvēkiem. Šova sākums nolikts 
19.00, taču draudzīgai un nestei-
dzīgai atmosfērai viesus aicinām 
ierasties nedaudz agrāk. Pirms 
šova un starplaikā darbosies vieg-
lo dzērienu bārs. Plānotais pasā-
kuma beigu laiks ir 21.30.

Iegādājoties biļeti uz šovu, Jūs 

atbalstīsiet sabiedriskā labuma 
organizācijas biedrības „Melnais 
Piens” projektu „Radošo darbnī-
cu centrs MCity”, kura mērķis ir 
izveidot vietu radošiem cilvēkiem 
Madonā. Lai iepazītos ar pro-
jektu, apmeklē interneta adresi: 
www.melnaispiens.lv/mcity. 

Informācija par ieejas biļetēm 
pieejama www.madona.lv.

Nopietns paldies mūsu drau-
giem un atbalstītājiem: Madonas 

novada pašvaldībai, Karaliskajam 
improvizācijas teātrim, SIA “Krun-
kunau”, SIA “Madonas Viesnīca”, 
SIA “Ādere A”, SIA “Laikraksts 
STARS”  un SIA “Capsinfo”. Kopā 
var izdarīt labāk!

Šova organizatori garantē gar-
du humoru smieklu gaismā gan 
gaļēdājiem, gan veģetāriešiem.

informāciju sagatavoja  
Biedrība „melnais Piens”

Madonas improvizatori apvienosies kopīgam šovam ar komiķi Jāni Skuteli

Lielais karnevāls 
“Gaiziņš” jau 14. martā
Lielais karnevāls “Gaiziņš” notiks vi-
sā Gaiziņkalna teritorijā. Piedalies arī 
tu netradicionālo šļūcamrīku sacensī-
bās un masku parādē! Gaidāmas arī 
kvadraciklu sacensības, freestyle slē-
pošanas un snovborda sacensības, kā 
arī sniega skulptūru celšanas čempio-
nāts. Interesants solās būt arī burbuļ-
bola čempionāts. Mazākie varēs dar-
boties radošajās darbnīcās, kā arī 
baudīt ziemas priekus. Balvu fonds – 
2000 eiro. Vakarā koncertēs “Dzelzs 
vilks” un “Astra The 22`s”. Vairāk in-
formācijas – www.madona.lv


