...ko es varu dāvināt savai valstij?... – labu darbu vai kādu stāstu, ko ierakstīt biezajā Latvijas vēstures grāmatā, vai vienkārši
piedalīties kādā pasākumā, tādējādi ar savu klātbūtni apliecinot savu mīlestību zemei, kurā dzīvojam. Ikviens no mums ir
Latvija – ar savu smaidu, balsi, stāju un talantu, radot mūsu valsts raksturu neatkārtojamu.
6. lpp
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Lasiet
numurā:
Aprīlī svinēsim
skaistu jubileju
septiņu romānu,
četru lugu, deviņu
grāmatu bērniem un
par bērniem, stāstu,
miniatūru, eseju,
publicistisku rakstu
autorei Ilzei Indrānei.

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Aronas, Barkavas,
Bērzaunes, Dzelzavas,
Kalsnavas, Lazdonas,
Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas,
Sarkaņu, Vestienas
pagastu un
Madonas pilsētas ziņas
Nr. 2 (60)

Lieldienu pasākumi Madonas novadā
Dienai paliekot garākai un nakts tumsai mazinoties, tiek svinētas Lieldienas ar īpašām tradīcijām.
16. aprīlī 12.00 pie
Kalsnavas kultūras nama
Lieldienu koncerts.
Piedalās Kalsnavas kultūras
nama pašdarbnieku kolektīvi,
Kalsnavas pamatskolas skolnieki.
Pēc koncerta – radošās darbnīcas
un Lieldienu aktivitātes
kopā ar BJIC “UP’s”.

7. lpp

16. aprīlī 22.00
Kalsnavas kultūras namā balle
kopā ar grupu
“Nakts ekspresis”.
Ieeja par maksu.

LIEZĒRES PAGASTĀ

Laiks sākt gatavoties
Madonas pilsētas
svētkiem un “Ripo
raiti” sacensībām.

9. lpp
Latvijas simtgades
svinības nav
galamērķis, bet ceļš,
kurā sastapties ar
patiesām Latvijas
vērtībām.

6. lpp

Kas šodien jauns, tas
rīt jau vecs... Laiks...
Mirkli apstājies
Muzeju naktī...

7. lpp

Kā ik gadu aprīļa
beigās – esiet aicināti
uz tradicionālo
Stādu gadatirgu
Madonā.

10. lpp

Par pilsētas tematisko noformējumu ik gadu rūpējas ainavu arhitekte Agnese Silupa ciešā sadarbībā ar mākslinieku
Imantu Spridzānu un īpašumu uzturēšanas dienesta komandu.
Dāvja Veckalniņa foto

ARONAS PAGASTĀ
16. aprīlī 11.00 laukumā pie
sporta zāles Lieldienu pasākums
“Lieldienu raibie prieki Kusā”.
Būs olu krāsošana (lūdzam tās
paņemt līdzi), olu vārīšana lielajā
katlā uz ugunskura; konkurss
par skaistāko olu; Lieldienu
rotaļas un atrakcijas; anekdošu
šovs, ”Lieldienu Zaķa stāsts”;
mīļa tikšanās ar īstiem
trušiem, kas būs salēkuši
no tuvākās apkārtnes.
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
16. aprīlī 15.00 Barkavas kultūras
namā pasākums bērniem
“Lieldienu jampadracis”.
Pievienojies Lieldienu
jampadracim Barkavā!
Ripini Lieldienu olas, piedalies
olu kaujās, veido Lieldienu
dekorus, spēlē un ej rotaļās!
Būs arī Gaiļu izstāde! Paņem
līdzi olas! P
 aņem līdzi šķēres!
Ieeja bez maksas.
16. aprīlī 22.00 Barkavas kultūras
namā Lieldienu balle.
Spēlē Artūrs Grandāns.

Balles laikā darbosies bufete.
Ieeja par maksu.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
15. aprīlī 10.00 Trušu dārzā “Sveķi”
Lieldienu pasākums.
Pasākuma programmā:
• ar stundas intervālu – 10.30;
11.30; 12.30; 13.30 – olu
ripināšanas sacensības (līdzi
jāņem savas Lieldienu olas);
• iespēja apskatīt dzīvnieku
dārzu (20 šķirņu trušus
un netradicionālas aitas);
• iespēja iegādāties kādu
“Garausi” trušu tirdziņā;
• piedalīties bērnu “Pārsteigumu
darbnīcā” (par maksu);
• iegādāties dažādus lauku
labumus savam Lieldienu grozam
nelielajā mājražotāju tirdziņā būs maize, siers, mājas vīns,
kūpināta gaļa, kā arī saldumi
un vēl daudz kas cits.
Papildus informācija pa tālruni:
28353321.

DZELZAVAS PAGASTĀ
16. aprīlī “Lieldienu raibumi
Dzelzavā” no pulksten 13.00
pie Dzelzavas kultūras nama

un kultūras nama Mazajā zālē
radošās darbnīcas, olu ripināšana,
dzīvnieciņi un citi prieki.
Dalība bez maksas.
Pulksten 14.00 kultūras nama
Lielajā zālē Lieldienu koncerts.
Dejos “Dzeldes”, jauniešu deju
kolektīvs “Dzelzava”, “Silver
Step” un viesi – Sarkaņu pagasta
vidējās paaudzes deju kolektīvs
“Kalnagravas”.
Ieeja bez maksas.
Pulksten 22.00 kultūras nama
Lielajā zālē Lieldienu balle
kopā ar grupām “Kreisais
pagrieziens” un “Ceļavējš”.
Darbosies kafejnīca.
Ir iespēja rezervēt galdiņu.
Ieeja par maksu.

KALSNAVAS PAGASTĀ
15. aprīlī pulksten 11.00
Kalsnavas arborētumā
Netradicionālo olu konkurss.
Programmā: netradicionālās
olas veidošana kopā ar draugiem
vai ģimeni; piedalīšanās
olu skaistumkonkursā.
Pieteikšanās pa tālruņiem:
29326912; 27841099.
Pasākuma cena – atbilstoši
cenrādim.

16. aprīlī 12.00
Liezēres kultūras nama pagalmā
kopīga Lieldienu svinēšana.
Multfilmu „Zīļuks” un
„Sārtulis” vērošana, olu kaujas,
olu meklēšana un ripināšana,
olu krāsošana ar dabas
materiāliem lielajā katlā
un citas jestras aktivitātes.
Ieeja bez maksas.

ĻAUDONAS PAGASTĀ
15. aprīlī 10.00
A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas
sporta zālē atklātais volejbola
turnīrs MIX komandām
„Lieldienu zaķa kauss 2017”.
Komandu pieteikšanās:
komandā 4 vīrieši un 2 sievietes.
Komandu pieteikumi līdz
13. aprīlim pulksten 17.00
E.Simsonam (28649688)
vai uz e-pastu
laudonassk@inbox.lv.
Pieteikumi sacensību dienā
15. aprīlī līdz pulksten 9.30.
Dalības par maksu.
16. aprīlī 11.00
Ļaudonas pagasta estrādē
(atbilstošos laika apstākļos)
vai kultūras namā (lietus gadījumā)
Lieldienu svinēšana
„Oliņ, boliņ! Džimpiņ, rimpiņ!”.
Pavasara tirdziņš – aicināti
visi pirkt un pārdot gribētāji
(amatnieki, stādaudzētāji, utt.)
Aktivitātes lieliem un maziem –
olu ripināšana, zaķu masku
veidošana, olu krāsošana,
šūpošanās. Ar lustīgām dejām
priecēs Ļaudonas pagasta
deju kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
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Madonas novada pašvaldības domes
21. marta sēdes lēmumu pārskats
Izglītība
Nolemj deleģēt Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītājai
Solvita Seržānei normatīvo aktu
noteiktajā kārtībā veikt pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu.
Nolemj lūgt Izglītības kvalitātes valsts dienestu Madonas pilsētas 2. vidusskolai pagarināt izglītības iestādes un izglītības
programmu akreditācijas termiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Siltumapgāde
Nolemj piešķirt finansējumu
SIA „Madonas Siltums” 62 799
eiro tehnisko projektu izstrādei
projektiem “Siltuma avotu efektivitātes paaugstināšana Barkavas,
Dzelzavas, Kusas un Ozolu katlu
mājās Madonas novadā” un “Siltumtrases izbūve no Dzelzavas
ciema uz Aizpurves ciemu Madonas novadā, slēdzot avārijas stāvoklī esošo Aizpurves ciema katlu
māju” no novada pašvaldības bu-

Madonas novada
pašvaldības
domes
28. marta
ārkārtas sēdes
lēmumu
pārskats
Par nekustamā
īpašuma
paturēšanu
Nolemj paturēt Madonas novada pašvaldībai nekustamo īpašumu “Baznīcas krogs” (kadastra Nr. 70010010379, atrodas
Madonas pilsētā, sastāv no zemes vienības 80843 m2 platībā,
uz zemes vienības atrodas juridiskām personām piederošas
ēkas un dārzkopības biedrība
“Draudzība”) par pirmās izsoles
sākumcenu 23600,00 eiro.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var
iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1
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Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.

džeta nesadalītajiem līdzekļiem
ES struktūrfondu projektiem, palielinot SIA „Madonas Siltums”
pamatkapitālu.

Barkavas pagastā
Nolemj piešķirt finansējumu
Barkavas pagasta publiskās vietās
esošo atkritumu konteineru izvešanai 3 500 eiro apmērā no Madonas novada pašvaldības dabas resursu nodokļu ieņēmumiem.

Kalsnavas pagastā
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei segt apaimniekošanas, apkures un siltināšanas izmaksas
par pašvaldības neizīrētajiem brīvajiem dzīvokļiem Kalsnavas pagastā, laika periodā no 2017. gada
1. janvāra līdz 2017. gada 30. jūnijam. Šim nolūkam paredz Kalsnavas pagata pārvaldes budžetā
3000 eiro.
Apstiprina pašvaldībai piederošās zemes vienības „Aizbaru
jaunlopu novietne” mutisko izsoli
ar augšupejošu soli par notikušu.
Izsoles rezultātā nosolītā nomas

maksa gadā par zemes vienību „Aizbaru jaunlopu novietne”
ir 21,44 eiro. Kalsnavas pagasta
pārvaldes vadītājam A. Mūrmanim likumā „Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likums”
noteiktajā kārtībā noslēgt nekustamā īpašuma zemes nomas līgumu ar nomnieku.

Atbalsts biedrībām
Nolemj piešķirt biedrībai
“Madonas dzīvnieku draugi” finansējumu EUR 600,00 no sabiedrisko organizāciju atbalstam
paredzētajiem līdzekļiem. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību “Madonas dzīvnieku draugi” par finansējuma
izlietojumu un atskaišu iesniegšanu.
Piešķir 3 215,87 eiro (10% no
attiecināmajām izmaksām) biedrības „Par aktīvu dzīvesveidu”
projekta “Veikparka izveide Madonā”.
Nolemj apmaksāt izdevumus
par transporta pakalpojumu 220
eiro deju kolektīva “Mazais cilvēciņš” dalībnieku braucienam
uz integratīvās mākslas festivālu
“Nāc līdzās” Valmierā.

Izsoles
Apstiprina Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes
starpgabala “Masīvs 5-141, zemes
gabals Nr. 430”, Aronas pagasts,
Madonas novads” (kadastra apzīmējums 70420100717; platība
0,053 ha), nosacīto cenu 802 eiro.
Apstiprina Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes
starpgabala “Masīvs 5-141, zemes
gabals Nr. 133”, Aronas pagasts,
Madonas novads” (kadastra Nr.
7042 010 0523; platība 0,086 ha),
nosacīto cenu 1102 eiro.
Apstiprina Madonas novada pašvaldībai piederošā zemes
starpgabala “Vējziedi”, Aronas
pagasts, Madonas novads” (kadastra apzīmējums 7042 010 0920
un kadastra Nr. 70420100976;
platība 0,0386 ha), nosacīto cenu
672 eiro.
Nolemj izveidot Izsoļu komisiju šādā sastāvā:
Andrejs Piekalns – Aronas pagasta pārvaldes vadītājs, komisijas priekšsēdētājs;
Vita Lepere – Aronas pagasta

pārvaldes galvenā grāmatvede;
Rasma Šakina – Aronas pagasta pārvaldes zemes lietu speciāliste.

Kultūra
Piešķir finansējumu 175 eiro
apmērā J.Norviļa Madonas mūzikas skolas pūtēju orķestrim “VI
VO” koncerttērpu iegādei no izglītības pasākumu budžetā tērpu
iegādei paredzētajiem līdzekļiem.
Piešķirt finansējumu 700 eiro
apmērā J.Norviļa Madonas mūzikas skolas kamerorķestra dalībai
7. Kurzemes orķestru festivālā no
izglītības pasākumu budžetā atbalsts talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.
Piešķirt finansējumu 400 eiro apmērā Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Cīrulītis
– 2017” no budžetā izglītības pasākumam šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.
Piešķir finansējumu vīru kora
“Gaiziņš” dalībai uz kruīza kuģa
“Romantika” notiekošajā 7. Starptautiskajā konkursā – festivālā
“Talent Show” 860 eiro apmērā.

Madonas novada pašvaldības domes
31. marta sēdes lēmumu pārskats
Kultūra
Apstiprina
Jolantu
Bardziņu par Vestienas pagasta Kultūras darba organizatori.
Piešķir finansējumu kultūrizglītības un mākslas centram “Kāpnes” novadnieka, aktiera, režisora, dramaturga, Triju zvaigžņu
ordeņa kavaliera Kārļa Pamšes
100. dzimšanas dienai veltītajam
teatralizētajam koncertam “Ja
mana dzīve būtu tik mana vien…”
Madonas pilsētas kultūras namā
2017. gada 31. martā 2352,93 eiro
apmērā no novada nesadalītajiem
budžeta līdzekļiem.

Sadzīves atkritumu
apsaimniekošana
Ar 01.05.2017 Madonas novada Bērzaunes, Mārcienas,
Vestienas un Kalsnavas pagastu teritorijās, kuras apkalpo
SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums”, maksa par atkritumu viena kubikmetra savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu
un uzglabāšanu ir 8,73 eiro/m3,
papildus aprēķinot PVN. Maksa par atkritumu viena kubikmetra noglabāšanu tiek noteikta
mēnesī Vidusdaugavas atkritumu apsaimniekošanas poligonā
nodoto atkritumu kopējo svaru
tonnās reizinot ar Sabiedrisko
pakalpojumu regulatora apstiprināto atkritumu noglabāšanas
tarifu Vidusdaugavas atkritumu

apsaimniekošanas poligonā (uz
lēmuma pieņemšanas brīdi 57.16
eiro tonnā), un izdalot ar norēķinu periodā savākto atkritumu
daudzumu kubikmetros, papildus aprēķinot PVN.

informācijas sistēmas uzturētājsdirektora vietnieks (1 amata vienība) un internāta audzinātājs (1
amata vienība).

Par finansējuma
piešķiršanu

Nosaka pienākuma vērtību (iztikas minimumu) mēnesī, atsavinot nekustamo īpašumu
pret pienākumiem, vienam iedzīvotājam 252,19 eiro apmērā ar
03.04.2017. līdz turpmākajam lēmumam.

Apstiprina projekta “Sporta
pakalpojumu
uzlabošana
Barkavas pamatskolas sporta zālē” Ident. Nr. 16-05-AL32A019.2203-000006 būvniecības
izmaksas 140 585,99 eiro (t.sk.
PVN 21%) apmērā un būvuzraudzības izmaksas 1 400,00 eiro apmērā.

Izglītība
Apstiprina Madonas pilsētas
vidusskolas direktora amata konkursa nolikumu.
Uzdod Madonas pilsētas 2.
vidusskolas direktoram Valentīnam Rakstiņam viena mēneša laikā izvērtēt esošo vakanto
amata vienību aizpildīšanas lietderību un, ja to aizpildīšana tiek
atzīta par lietderīgu, pieņemt pastāvīgā darbā attiecīgas kvalifikācijas darbiniekus.
Ja noteiktajā termiņā vakantās amata vienības netiek aizpildītas, aprīļa mēneša domes sēdē
izskatīt jautājumu par grozījumu veikšanu Madonas pilsētas
2. vidusskolas amatu vienību sarakstā, izslēdzot amata vienības:

Par iztikas minimumu

Maksa par uzturēšanos
Mārcienas pansionātā
Ar 2017. gada 1. aprīli nosaka
maksu par uzturēšanos Madonas
novada Mārcienas pansionātā
vienai personai vienvietīgajā istabā 458,00 eiro mēnesī un paaugstināta komforta istabā 573,00
eiro mēnesī. Nosaka veikt pilnu
uzturēšanās maksu vienvietīgās
un paaugstinātās komforta istabas iemītniekiem vai to apgādniekiem.

Veic budžeta
grozījumus
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 7.
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada
pašvaldības 2017. gada budžetu”.
Apstiprināti ar Madonas no-

vada pašvaldības domes 2017.
gada 31. decembra lēmumu Nr.
153 (protokols Nr. 8, 20. p.).
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos
22665531,00 eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada
pašvaldības pamatbudžetu 2017.
gadam izdevumos 23560922,00
eiro apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.
2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē, protokols Nr. 3, 13. p.)
3. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam ieņēmumos
1054865,00 eiro apmērā, izdevumus 969108,00 eiro apmērā”.

Domes ziņas
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Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 3

„Par finansējuma piešķiršanu studiju maksai speciālistu piesaistei Madonas novadā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
15.02.2017. lēmumu
Nr. 53 (protokols
Nr. 4, 14. p.) Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām”
43. panta trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas novada pašvaldība, turpmāk – “pašvaldība”, studentiem piešķir un
izmaksā finansējumu studiju
maksai ar mērķi veicināt tādu
kvalificētu speciālistu piesaisti
Madonas novadā, kas ilgtermiņā nodrošina pašvaldībai likumā
“Par pašvaldībām” noteikto autonomo funkciju īstenošanu un
ir nozīmīgi Madonas novada attīstībai.
2. Finansējumu studiju maksai piešķir studentam, kurš studē
akreditētā izglītības iestādē Latvijas Republikā, apgūstot akreditētu studiju programmu, lai
iegūtu specialitāti, kura par atbalstāmu noteikta ar pašvaldības
domes lēmumu, turpmāk – “pretendents”.
II. Studiju maksai piešķiramā finansējuma apmērs
3. Finansējums studiju maksai pretendentam tiek piešķirti
uz visu studiju laiku.
4. Piešķiramā finansējuma
studiju maksai apmērs tiek noteikts 50-100% apmērā no attiecīgās izglītības iestādes noteiktās
studiju maksas atkarībā no pašvaldībai pieejamā finansējuma
un pretendentu skaita. No piešķirtā finansējuma studiju maksai normatīvajos aktos noteiktā
kārtībā pašvaldība ietur noteiktos obligātos nodokļu un nodevu
maksājumus.
5. Gadījumā, ja pašvaldībai nav pieejams finansējums,
lai piešķirtu finansējumu studi-

ju maksai visiem pretendentiem,
kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem,
priekšroka saņemt finansējumu
studiju maksai ir tam pretendentam, kuram ir augstāks vidējais
vērtējums iepriekšējā studiju gadā.
III. Finansējuma studiju
maksai piešķiršanas un izmantošanas kārtība
6. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz finansējuma studiju
maksai piešķiršanu, ja viņš atbilst šādiem kritērijiem:
6.1. pretendents apgūst akreditētu studiju programmu, kuras
specialitāte par atbalstāmu atzīta ar pašvaldības domes lēmumu;
6.2. pretendenta sekmju vidējais vērtējums pēdējā pabeigtajā studiju gadā nav zemāks par 7
ballēm;
6.3. pretendents un kāda no
pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām ir vienojušies par
darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai citu veida sadarbības nodibināšanu, kuras ietvaros
pretendents faktiski veic darbu
specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1. apakšpunktā minētajā iesniegumā, vismaz 3
gadus pēc studiju programmu pabeigšanas.
7. Pretendents, lai pretendētu uz finansējuma studiju maksai saņemšanu, iesniedz pašvaldībā šādu dokumentu oriģinālus:
7.1. iesniegumu, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds,
adrese, e-pasta adrese un tālrunis, izglītības iestāde, tās adrese,
e-pasta adrese un tālrunis, fakultāte, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis, studiju programmas nosaukums, tās ietvaros
iegūstamās specialitātes (kvalifikācijas, profesijas) nosaukums,
studiju programmas uzsākšanas
un paredzamais beigšanas datums;
7.2. izziņa no izglītības iestādes, kura apliecina, ka pretendents apgūst studiju programmu
šajā izglītības iestādē, norādot

specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru pretendents apgūst
studiju programmas ietvaros,
studiju programmas uzsākšanas
un paredzamo beigšanas datumu, studiju programmas studiju
maksas apmēru un samaksas termiņus;
7.3. izziņa no izglītības iestādes par pretendenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;
7.4. pretendenta un kādas no
pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām abpusēji parakstīta
vienošanas par darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai cita veida sadarbības nodibināšanu, kuras ietvaros pretendents faktiski
veic darbu specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1.
apakšpunktā minētajā iesniegumā, vismaz 3 gadus pēc studiju
programmas pabeigšanas.
8. Izglītības un jaunatnes lietu komiteja, turpmāk – “komiteja”, izvērtē pretendentu pieteikumus un tiem pievienotos
dokumentus un sagatavo lēmuma projektu.
9. Komiteja vērtē tikai tos
pretendentu pieteikumus, kuru
iesniegtie dokumenti pilnībā atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.
10. Komitejai ir tiesības nepieciešamības gadījumā uzaicināt pretendentu uz Komitejas sēdi.
11. Lēmumu par finansējuma
studiju maksai piešķiršanu un/
vai atmaksāšanu pieņem pašvaldības dome.
12. Par finansējuma studiju
maksai piešķiršanu pretendents
slēdz līgumu ar pašvaldību, līgumā nosakot piešķirtā finansējuma studiju maksai izmaksas kārtību pretendentam.
13. Pretendents, kuram piešķirts finansējums studiju maksai, katru gadu līdz 1. oktobrim iesniedz pašvaldībā izziņu
no izglītības iestādes, kas apliecina, ka pretendents turpina apgūt studiju programmu, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1.

apakšpunktā minētajā iesniegumā, un, kurā norādīts pretendenta sekmju vērtējums katrā
mācību priekšmetā pēdējā studiju gadā.
14. Pretendentam saņemtais
finansējums studiju maksai nav
jāatmaksā, izņemot šādus gadījumus, kad finansējums, kas piešķirts studiju maksai, ir jāatmaksā pilnā apmērā:
14.1. pretendents izbeidz studijas studiju programmā, neiegūstot noteikto specialitāti;
14.2. pretendents pārtrauc
studijas studiju programmā uz
laiku, kas ir ilgāks kā 2 gadi;
14.3. pretendenta sekmju vidējais vērtējums pēdējā pabeigtajā studiju gadā ir zemāks par 7
ballēm;
14.4. pretendents nepilda ar
pašvaldību noslēgtā līguma par
finansējuma studiju maksai piešķiršanu nosacījumus;
14.5. pretendents pašvaldībai
nav iesniedzis 13. punktā noteikto informāciju;
14.6. pretendents pašvaldībai
sniedzis nepatiesas ziņas;
14.7. pretendents kādā no
pašvaldības iestādēm vai kapitālsabiedrībām nav faktiski veicis
darbu specialitātē, kura norādīta saistošo noteikumu 7.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā,
vismaz 3 gadus pēc studiju programmu pabeigšanas. Laikā, kurā
faktiski ir veikts darbs, netiek ieskaitīts laiks, kurā pretendents
ilgāk kā 2 mēnešus neveic darbu,
tostarp arī attaisnojošu iemeslu
dēļ, piemēram, bērna kopšanas
atvaļinājums, pārejoša darbnespēja utml.
IV. Citi noteikumi
15. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā – nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i., 2017. gada 11. aprīlī.
Paskaidrojuma raksts
1. Saistošo noteikumu
projekta nepieciešamības pamatojums.

Likuma “Par pašvaldībām”
15. panta 4. punktā kā pašvaldības autonomās funkcijas citā
starpā noteikts gādāt par iedzīvotāju izglītību. Minētā likuma
43. panta trešā sadaļa nosaka,
ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai
nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Likuma “Par
pašvaldībām” 15. panta 4. punktā, kā arī 43. panta trešajā sadaļā minētie pienākumi un tiesības ir pamats pašvaldības domei
sniegt finansiālu atbalstu studentiem, kas studē specialitātēs, kuras ilgtermiņā nodrošina
pašvaldībai noteikto autonomo
funkciju īstenošanu un ir nozīmīgas Madonas novada attīstībai.
2. Īss saistošo noteikumu
projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību un apmēru, kādā Madonas
novada pašvaldība studentiem
piešķir finansējumu studiju maksai, kā arī kārtību, kādā piešķirtais finansējuma studiju maksai
izmantojams.
3. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošajos noteikumos noteiktā finansējuma piešķiršanai
tiks paredzēts finansējums Madonas novada pašvaldības ikgadējā budžetā.
4. Informācija par plānoto
saistošo noteikumu projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Kvalificētu speciālistu piesaiste nodrošina iedzīvotājiem
nepieciešamo pakalpojumu pieejamību Madonas novadā, kas
veicina uzņēmējdarbības vides
uzlabošanos.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas notikušas ar
Madonas novada pašvaldības SIA
“Madonas slimnīca”.

Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 1

“Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 23. septembra
Saistošajos noteikumos Nr. 35 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību
Madonas novada pašvaldībā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības
domes 31.03.2017.
lēmumu Nr. 147 (protokols
Nr. 8, 14. p.). Izdoti saskaņā
ar Ģeotelpiskās informācijas
likuma 13. panta sesto daļu
un 26. panta trešo daļu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
Apstiprina Saistošos noteikumus Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010.

gada 23. septembra Saistošajos
noteikumos Nr. 35 “Par topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Madonas novada pašvaldībā”.
1. Papildināt Madonas novada pašvaldības Saistošos noteikumus Nr. 35 „Par topogrāfiskās informācijas aprites
kārtību Madonas novada pašvaldībā” ar 10.¹ punktu šādā
redakcijā:
„Topogrāfiskā plāna derīguma termiņu var pagarināt ar
būvvaldes lēmumu, pēc uzmērītās teritorijas apsekošanas un
konstatējuma, ka nav veiktas

darbības, kas maina uzmērīto
situāciju.”
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas, t.i., 2017. gada 11.
aprīlī.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Ministru kabineta 27.04.
2012. noteikumos Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” 81. punkts
paredz, ka topogrāfiskā plāna

derīguma termiņš ir viens gads,
skaitot no tā reģistrācijas datuma vietējās pašvaldības datubāzē, ja vietējā pašvaldība nav noteikusi garāku termiņu, bet ne
ilgāku par diviem gadiem. Šādi
saistoši noteikumi stājas spēkā
likumā “Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu Nr. 2
“Par topogrāfiskās informācijas
aprites kārtību Madonas novada
pašvaldībā” ir nepieciešams papildināt ar 10¹ punktu, nosakot
kārtību, kā tiek pagarināts topo-

grāfiskā plāna derīguma termiņš.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.
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Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 4

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kālezerā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
31.03.2017. lēmumu
Nr. 146 (protokols
Nr. 8, 13. p.). Izdoti saskaņā ar
Zvejniecības likuma 7. panta
ceturto daļu un 10. panta
piekto daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu
noteikto pašvaldības funkciju
un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Kālezers (Kāla ezers)
407,1 ha platībā, kurā tiek organizēta licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības, atrodas Madonas novada
Vestienas pagasta administratīvajā teritorijā un saskaņā ar Civillikuma 1102. panta I pielikumu tas ir publiskais ezers, kur
zvejas tiesības pieder valstij.
Saskaņā ar Ministru kabineta
1999. gada 23. februāra noteikumiem Nr. 69 „Noteikumi par
aizsargājamo ainavu apvidiem”
Kālezers atrodas aizsargājamo
ainavu apvidus „Vestiena” teritorijā un saskaņā ar Ministru
kabineta 1999. gada 15. jūnija
noteikumiem Nr. 212 „Noteikumi par dabas liegumiem” Kālezerā atrodas dabas liegums „Kāla ezera salas”.
1.2. Licencētā makšķerēšana un licencētās zemūdens medības Kālezerā tiek organizētas
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība”, Ministru kabineta 2015. gada 22.
decembra noteikumiem Nr. 800
„Makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību noteikumi”,
kā arī ievērojot Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”
2010. gadā izstrādātos „Kāla
ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus”, ar nolūku
papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot
zivju krājumu racionālu izmantošanu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolēt ezera un tā
salu, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.
1.3. Licencēto makšķerēšanu un licencētās zemūdens medības Kālezerā, pamatojoties
uz Madonas novada pašvaldības pilnvarojumu organizē biedrība „Kāla ezera padome” (reģ.
Nr. 40008113080, adrese: „Pagastmāja”, Vestienas pag., Madonas nov., www.kals.lv, tālrunis 29231860), kurai ezers
nodots nomā uz 30 gadiem licencētās makšķerēšanas organizēšanai (2008. gada 8. februāra ūdenstilpes nomas līgums ar
Valsts Zivsaimniecības pārvaldi,
2009. gada 3. decembra līgums
Nr. 04.3-4/41 ar Madonas novada pašvaldību par Kāla ezera
nomu).
II. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zem-

ūdens medību noteikumi
2.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību vieta ir Kālezers visā tā
platībā (1. pielikums).
2.2. Licencētā makšķerēšana
atļauta no krasta, no laivas un
no ledus.
2.3. Nodarboties ar licencēto makšķerēšanu vai licencētām zemūdens medībām Kālezerā ir tiesības jebkurai fiziskai
personai, kura ievēro spēkā esošos makšķerēšanu un zemūdens
medības reglamentējošos normatīvos aktus un šī nolikuma
prasības.
2.4. Makšķerēšana un zemūdens medības Kālezerā notiek
saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”, ievērojot
šādus papildus nosacījumus:
2.4.1. vienas dienas lomā atļauts paturēt ne vairāk kā:
2.4.1.1. vienu paliju;
2.4.1.2. trīs zandartus;
2.4.2. lomā paturamās palijas minimālais pieļaujamais garums ir 35 centimetri;
2.4.3. aizliegts paturēt lomā
palijas no 1. oktobra līdz 30. novembrim;
2.4.4. licencētā makšķerēšana no laivas un no ledus un licencētās zemūdens medības atļautas tikai gaišajā diennakts
laikā – ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne vēlāk
kā vienu stundu pēc saulrieta;
2.4.5. licencētā makšķerēšana no krasta atļauta visu diennakti;
2.4.6. bērniem un pusaudžiem bez pieaugušo klātbūtnes
vecumā līdz 12 gadiem aizliegts
makšķerēt no laivas;
2.4.7. Kālezerā ir aizliegtas
zemūdens medības laika periodā
no 1. maija līdz 31. maijam;
2.4.8. Kālezerā ir aizliegts
nodarboties ar vēžošanu;
2.4.9. Kālezerā aizliegts lietot motorlaivas un kuterus, kuru motoru jauda pārsniedz piecus zirgspēkus.
III. Licenču veidi, skaits
un maksa par licencēm
3.1. Licenču veidi un maksa
par licencēm:
3.1.1. vienas dienas licence
makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31.
maijam) – 2,00 EUR;
3.1.2. vienas dienas licence
ar atlaidi makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no
laivas laika periodā no 1. maija
līdz 31. maijam) – 1,00 EUR;
3.1.3. maija mēneša vienas
dienas licence makšķerēšanai
Kālezerā no laivas – 5,00 EUR;
3.1.4. zemūdens medību un
makšķerēšanas vienas dienas licence Kālezerā – 15,00 EUR;
3.1.5. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1. maija līdz 31.
maijam).
3.2. Licenču derīguma ter-

miņi:
3.2.1. vienas dienas licence makšķerēšanai Kālezerā un
vienas dienas licence ar atlaidi
makšķerēšanai Kālezerā derīga
licencē norādītajā datumā makšķerēšanai no krasta visu diennakti, bet makšķerēšanai no ledus un no laivas tikai diennakts
gaišajā laikā;
3.2.2. zemūdens medību un
makšķerēšanas vienas dienas
licence Kālezerā derīga licencē norādītajā datumā zemūdens
medībām un arī makšķerēšanai
no laivas tikai diennakts gaišajā laikā, bet makšķerēšanai no
krasta visu diennakti;
3.2.3. maija mēneša vienas
dienas licence makšķerēšanai
Kālezerā no laivas derīga licencē
norādītajā datumā makšķerēšanai no laivas tikai diennakts gaišajā laikā, ka arī makšķerēšanai
no krasta visu diennakti;
3.2.4. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Kālezerā derīga visu kalendāro gadu makšķerēšanai no laivas un no ledus
tikai diennakts gaišajā laikā, ka
arī makšķerēšanai no krasta visu diennakti. Gada bezmaksas
licence makšķerēšanai Kālezerā
nav derīga makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz
31. maijam.
3.3. Licencētā makšķerēšana
un zemūdens medības ar jebkura veida vienas dienas licenci ir
atļauta tikai makšķerēšanas licencē norādītajā datumā, kuru
licencē ieraksta licences pārdevējs.
3.4. Kopējais licenču skaits
nav ierobežots.
IV. Makšķerēšanas licenču ar atvieglojumiem piešķiršanas kārtība
4.1. Gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Kālezerā (izņemot makšķerēšanu no laivas
laika periodā no 1. maija līdz 31.
maijam) ir tiesīgi saņemt:
4.1.1. Kālezera krastam pieguļošo zemju īpašnieki un viņu
ģimenes locekļi;
4.1.2. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
4.1.3. politiski represētās
personas;
4.1.4. personas ar invaliditāti.
4.2. Vienas dienas licenci ar
atlaidi makšķerēšanai Kālezerā
(izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz
31. maijam) ir tiesīgas saņemt
personas, kuras ir vecākas par
65 gadiem.
4.3. Šī nolikuma 4.1. un 4.2.
punktos minētām personām jābūt līdzi dokumentiem, kuri apliecina tiesības izmantot šajā nolikumā noteiktās atlaides.
4.4. Papildus šī nolikuma 4.1.
punktā minētajām makšķernieku grupām gada bezmaksas licences tiek piešķirtas saskaņā
ar biedrības „Kāla ezera padome” un novada pašvaldības
savstarpēji saskaņotu lēmumu
biedrības „Kāla ezera padome”
biedriem un citām personām,
kuras ir sniegušas ievērojamu

ieguldījumu Kālezera zivju resursu atjaunošanā un aizsardzībā, kā arī piekrastes sakopšanā
un licencētās makšķerēšanas infrastruktūras sakārtošanā.
4.5. Maksa par licencēm netiek samazināta un bezmaksas
licences netiek izsniegtas zemūdens medībām.
V.
Makšķerēšanas
un
zemūdens medību licenču
saturs, noformējums un realizācija
5.1. Katra licence (2. pielikums) satur šādus rekvizītus:
5.1.1. licences nosaukums un
veids;
5.1.2. kārtas numurs;
5.1.3. derīguma termiņš;
5.1.4. licences cena;
5.1.5. licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētāja rekvizīti;
5.1.6. licences saņēmēja
vārds, uzvārds, dzīves vieta;
5.1.7. licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti;
5.1.8. izsniegšanas datums.
5.2. Licence ar labojumiem
uzskatāma par nederīgu.
5.3. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc
veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
V.4. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču izplatītājs ir biedrība „Kāla ezera padome”, reģ. Nr. 40008113080,
adrese: „Pagastmāja”, Vestienas pag., Madonas nov., tālrunis
29231860, e-pasta adrese: bitev@inbox.lv.
5.5. Makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pārdošanas un izsniegšanas vietas, to
kontaktinformācija un licenču
pārdošanas laiki:
5.5.1. „Bērzi”, Vestienas
pag., Madonas nov., LV-4855,
tālrunis 28700536, licenču pārdošanas laiks: no plkst. 00.00
līdz 24.00;
5.5.2. „Kālezers”, Vestienas
pag., Madonas nov., LV-4855,
tālrunis 29404820, licenču pārdošanas laiks: no plkst. 10.00
līdz 16.00 (ziemas sezonā), no
plkst. 8.00 līdz 20.00 (vasaras
sezonā);
5.5.3. „Ielāpi”, Vestienas
pag., Madonas nov., LV-4855,
tālrunis: 29227504, e-pasta adrese: zsielapi@inbox.lv, licenču
pārdošanas laiks: no plkst. 00.00
līdz 24.00;
5.5.4. „Dadzīši”, Vestienas
pag., Madonas nov., LV-4855,
tālrunis: 29428355, licenču pārdošanas laiks: no plkst. 6.00 līdz
23.00;
5.5.5. „Strēlnieki”, Vestienas
pag., Madonas nov., LV-4855,
tālrunis: 26400893, licenču pārdošanas laiks: no plkst. 6.00 līdz
23.00;
5.5.6. makšķerēšanas un zemūdens medību licences var iegādāties arī interneta vietnes www.
epakalpojumi.lv sadaļā „e-Loms”.
5.6. Licencētās makšķerēšanas un zemūdens medību organizētājs uzskaita izsniegtās licences
īpašā licenču uzskaites žurnālā.

VI. Licenču realizācijā iegūto līdzekļu izlietojums
6.1. No makšķerēšanas un
zemūdens medību licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas un licencēto
zemūdens medību organizētājs
reizi pusgadā 20% pārskaita
valsts budžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
6.2. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens
medību organizētāja rīcībā paliek 80% no licenču realizācijā iegūtās kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, zivju
krājumu pavairošanai, licencētās makšķerēšanas un licencēto
zemūdens medību nodrošināšanai, makšķerēšanas kā veselīga
dzīvesveida popularizēšanai (informācija www.kals.lv).
VII. Makšķernieku un
zemūdens mednieku lomu
uzskaites kārtība
7.1. Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma
lielumu (zivju skaitu un svaru)
tos ierakstot:
7.1.1. visās vienas dienas licencēs – licencēs norādītajā tabulā;
7.1.2. gada bezmaksas licencē – lomu uzskaites tabulā, atbilstoši licencē norādītajam paraugam.
7.2. Visu vienas dienas un
gada bezmaksas licenču īpašnieku obligāts pienākums ir licences kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes
vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz
licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja adresi, kura norādīta
uz licences, ievērojot šādus termiņus:
7.2.1. vienas dienas licenci –
viena mēneša laikā no izmantošanas dienas;
7.2.2. gada bezmaksas licenci
– līdz nākošā gada 1. februārim.
7.3. Ja licence iegādāta interneta vietnē www.epakalpojumi.lv, lomu iespējams reģistrēt
šīs interneta vietnes sadaļā „eLoms”.
7.4. Visu vienas dienas licenču un gada bezmaksas licenču
īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas un zemūdens
medību pārkāpumu gadījumos,
tiks liegta iespēja turpmāk iegādāties jebkura veida licences
makšķerēšanai un zemūdens
medībām Kālezerā kārtējā un
nākamajā gadā.
VIII. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja
pienākumi un sniegtie pakalpojumi
8.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājam ir šādi pienākumi:

➔ 5. lpp

Domes ziņas
➔ 4. lpp
8.1.1. uzskaitīt iegūtos lomus un katru gadu līdz 1. februārim iesniegt Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”
pārskatu par iepriekšējā gadā
iegūtajiem lomiem;
8.1.2. sadarbībā ar novada
pašvaldību sniegt informāciju
Madonas novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem
noteikumiem par licencētās
makšķerēšanas un licencēto
zemūdens medību ieviešanu Kālezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā
piekrastē;
8.1.3. nodrošināt makšķerēšanas un zemūdens medību licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai un zemūdens
medībām atļautā laikā saskaņā
ar šī nolikuma 5.5. punktu;
8.1.4. uzskaitīt un realizēt
makšķerēšanas un zemūdens
medību licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām;
8.1.5. reģistrēt izsniegtās
makšķerēšanas un zemūdens
medību licences īpašā licenču
uzskaites žurnālā, kas atrodas
katrā licenču tirdzniecības vietā;
8.1.6. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas līdzekļu sadali un izmantošanu
atbilstoši šī nolikuma VI. sadaļā noteiktām prasībām;
8.1.7. iesniegt Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes
gadā par katru iepriekšējo pusgadu – attiecīgi līdz 15. jūlijam
par pirmo pusgadu un līdz 15.
janvārim par otro pusgadu, pārskatu saskaņojot ar pašvaldību;
8.1.8. pārskaitīt valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai
naudas līdzekļus, kas iegūti realizējot makšķerēšanas un zem-

ūdens licences, divas reizes gadā
par katru iepriekšējo pusgadu –
attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.janvārim
par otro pusgadu;
8.1.9. īstenot regulāru vērtīgo zivju resursu atjaunošanu un
pavairošanu saskaņā ar 2010.
gadā izstrādātajiem Kāla ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem un zinātniskajām
rekomendācijām saskaņā ar šī
nolikuma IX sadaļu;
8.1.10. norīkot atbildīgo personu par licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību prasību ievērošanu, kura
piedalās vides un zivju resursu aizsardzības un uzraudzības
pasākumos, kā arī reizi gadā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Valsts vides dienestā informāciju par veiktajiem pasākumiem
ūdenstilpju apsaimniekošanā,
zivju resursu papildināšanā un
licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanā;
8.1.11. iepazīstināt makšķerniekus un zemūdens medniekus
ar šajā nolikumā noteiktajām
prasībām;
8.1.12. veikt makšķerēšanas
un zemūdens medību vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
8.1.13. sniegt konsultācijas par makšķerēšanas un zemūdens medību vietām;
8.1.14. uzskaitīt interneta vietnē www.epakalpojumi.
lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru
pusgadu un pēc katra pusgada
noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
8.1.15. veikt citus pienāku-

mus saskaņā ar šo nolikumu.
IX. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētāja
pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
9.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens medību organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un
zivju uzskaišu rezultātus 2017.–
2021. gadā īsteno pasākumus
Kālezera zivju resursu atjaunošanai, papildināšanai un aizsardzībai:
9.1.1. nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un
makšķerēšanas un zemūdens
medību licenču esamības pārbaudes;
9.1.2. zivju sugu krājumu
pavairošanu un dabiskā nārsta
aizsardzību saskaņā ar Kālezerā
zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem un zinātniskām
rekomendācijām, tajā skaitā,
veicot līdaku, zandartu un sīgu
mazuļu ielaišanu.
X. Licencētās makšķerēšanas, licencēto zemūdens
medību un vides aizsardzības prasību kontrole
10.1. Kontroli par licencētās makšķerēšanas, licencēto
zemūdens medību un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu veic Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas Valsts vides dienesta valsts
vides inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes amatpersonas,
kā arī licencētās makšķerēšanas
un licencēto zemūdens medību
organizētājs – biedrības „Kāla
ezera padome” struktūrvienība
„Kāla ezera sargi”.
10.2. Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas orga-
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nizētāja pienākumu ievērošanu
un izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības pilnvarotas
personas.
XI. Noslēguma jautājumi
11.1. Šī licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens
medību nolikuma darbības termiņš ir 5 gadi no spēkā stāšanas
dienas.
XII. Nolikuma pielikumi
12.1. Licencētās makšķerēšanas un licencēto zemūdens
medību vieta – Kālezers (1. pielikums).
12.2. Licenču paraugi (2. pielikums A-E).
12.3. Saskaņojumi (3. pielikums).
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas, t.i., 2017. gada 11.
aprīlī.
Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums
Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus
par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto
makšķerēšanu, licencēto vēžošanu un licencētajām zemūdens
medībām šajos ūdeņos paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas
vai zemūdens medību tiesību
izmantošana ar īpašām atļaujām (licencēm). Kālezers Vestienas pagastā saskaņā ar Civillikuma I. pielikumu ir publiskais
ezers. Madonas novada pašvaldībai biedrība „Kāla ezera padome” iesniedza apstiprināt ar
saistošajiem noteikumiem noli-
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kumu par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā. Nolikums ir
saskaņots ar Ministru kabineta
22.12.2015. noteikumu Nr. 799
„Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību
kārtība” 10. punktā minētajām
institūcijām.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un
racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Kālezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu
līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar
to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.
Saistošie noteikumi nosaka
Kālezerā licencētās makšķerēšanas un licencētās zemūdens
medību noteikumus; vides un
dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus, skaitu,
maksu par licencēm, saturu,
realizāciju; licencētās makšķerēšanas un licencētās zemūdens
medību organizētāja pienākumus un tiesības.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts
un paskaidrojuma raksts ievietots www.madona.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Madonas novada pašvaldība izsludina
atklātu konkursu uz Madonas pilsētas
vidusskolas direktora amatu

Madonas novada pašvaldība
izsludina pieteikšanos uz
izglītības speciālista amatu

31.03.2016. Madonas novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu Nr. 138
(protokols Nr. 6, 3. p.) „Par Madonas
pilsētas 1.vidusskolas un Madonas pilsētas 2. viduskolas reorganizācijas uzsākšanu, izveidojot Madonas pilsētas vidusskolu”.
Saskaņā 23.02.2017. Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 77
(protokols Nr. 5, 4. p.) „Par Madonas pilsētas 1. vidusskolas un Madonas pilsētas 2. vidusskolas reorganizācijas plāna
apstiprināšanu” un 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 496 „Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts
un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”,
31.03.2017. Madonas novada pašvaldības dome ir pieņēmusi lēmumu Nr.
138 “Par Madonas novada pašvaldības
Madonas pilsētas vidusskolas direktora
amata konkursa nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr. 8, 5. p.).

Prasības pretendentam:

Iesniedzamie dokumenti:

• izglītība atbilstoši Izglītības likumā
un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās
pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas
Savienības oficiālās valodas zināšanas
profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• zināšanas izglītības satura un attīstības jautājumos;
• vadības prasmes, spēja motivēt
darbiniekus un strādāt komandā;
• teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
• labas informācijas tehnoloģiju lietošanas prasmes;
• pieredze darbā ar projektiem;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta.

• iesniegums;
• īss dzīves un darba gaitu apraksts Europass CV formā;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• pretendenta sagatavota motivācijas vēstule;
• citi dokumenti, kas apliecina
pretendenta kvalifikāciju un spējas, kas
ir būtiskas izglītības speciālista amatā.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties
mājaslapā: www.madona.lv

• pieteikums (veidlapa – nolikuma
1. pielikums);

• bakalaura/ maģistra grāda pedagoģijā vai izglītībā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā;
vēlama kvalifikācija/ kvalifikācijas pilnveide izglītības vadībā;
• vismaz trīs gadu darba pieredze
izglītības jomā (vēlams arī administratīvajā darbā);
• valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas
likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
• zināšanas izglītības satura un
metodikas jautājumos;
• spēja strādāt komandā;
• teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes;
• labas informācijas tehnoloģiju
lietošanas prasmes;
• labas analītiskās spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
• vēlama pieredze darbā ar projektiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

Iesniedzamie dokumenti:

• īss dzīves un darba gaitu apraksts
Europass CV formā;
• izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas;
• pretendenta sagatavots apraksts –
vīzija par vidusskolas darbības un attīstības virzieniem (maksimālais rakstu zīmju skaits 4000);
• citi dokumenti, kas apliecina
pretendenta kvalifikāciju un spējas,
kas ir būtiskas vidusskolas direktora
amatā.
Dokumentus pretendenti uz Madonas
pilsētas vidusskolas direktora amatu
var iesniegt līdz 2017. gada 3. maijam
plkst. 15.00:
• personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101. kabinetā, Saieta laukumā
1, Madonā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi –
Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, LV-4801;
• ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz e-pastu:
dome@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562

Dokumentus pretendenti uz Madonas
novada pašvaldības izglītības speciālista amatu var iesniegt līdz 2017. gada 21. aprīlim plkst. 16.00:
• personīgi Madonas novada pašvaldībā, 101. kabinetā, Saieta laukumā
1, Madonā;
• nosūtot pasta sūtījumu uz adresi –
Madonas novada pašvaldība, Saieta
laukums 1, Madona, LV-4801;
• ar drošu elektronisko parakstu parakstītu dokumentu nosūtot uz epastu: dome@madona.lv

Tālrunis uzziņām: 64860562
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Latvijas valsts simtgadi sagaidot
Latvijas valsts simtgades
svinības noritēs no 2017. gada
aprīļa ar Latgales kongresa simts
gadu svinēšanu līdz Latvijas
starptautiskas atzīšanas simtgadei
2021. gada janvārī ar svētku
kulmināciju 2018. gadā.
Latvijas valsts simtgades svinību vēstījums ir “Es esmu Latvija” un tā vadmotīvs ir “Es daru
Latviju, es radu Latviju”, aicinot
ikkatru iesaistīties svētku sagatavošanā un svinēšanā, kopīgi un
atbildīgi pieminot Latvijas vēstures notikumus un stiprinot pamatu Latvijas nākotnei.
Latvijā pie šo svētku organizācijas un koordinācijas strādā
birojs “Latvijai-100”, kas aicina
šis programmas pamatnostādnes
īstenot Latvijas reģionos, tādējādi ikkatra doma vai ideja var kļūt
vienreizēja un neatkārtojama.
Arī Madonas novads ir sācis ceļu uz svētkiem. Darbu uzsākusi darba grupa, kas šobrīd
apzina konkrētas idejas un ieceres, lai svētku pasākumi un
norises būtu pārdomāti un dažādi, aptverot visu novada teritoriju. Tiem nav jābūt grandioziem pasākumiem ar vairākiem
simtiem un tūkstošiem apmeklētāju. Tas var būt kāds piemiņas pasākums slavenam novadniekam vai sakopšanas talka
kultūrvēsturiskā objektā. Noteikti jāuzklausa un jāņem vērā
sabiedrības domas vai idejas, jo
viena no galvenajām svētku radošās koncepcijas un komunikācijas sastāvdaļām ir cilvēks, kas

Valsts prezidents, Latvijas valsts simtgades patrons Raimonds Vējonis Rīgas pilī uzrunā vairāk nekā 300 simtgades
svētku organizatorus no visas Latvijas.
Foto – Ernests Dinka, Kultūras ministrijas Latvijas valsts simtgades birojs

Simtgades
svētkus
veidosim mēs
paši ar saviem
sapņiem,
savu enerģiju
un idejām.

cīnījās par mūsu zemi, nodibināja valsti, atgrieza tās neatkarību, radīja jauno paaudzi, kas nesīs Latvijas vārdu pasaulē pretī
nākamajai simtgadei.
Latvijas valsts simtgadei veltīto atklāšanas pasākumu cikls
Madonas novadā notiks laika
posmā no 30. aprīļa līdz 4. maijam. Informācija tiks precizēta,
bet jau tagad zināms, ka atklāšanas pasākumi norisināsies Bēr-

zaunē, kur baznīcā koris “Dziedonis” 30. aprīlī sniegs koncertu
(latvju mise “Daugava”), savukārt 1. maijā Madonā tiks organizēta spēle skolēniem “Es mīlu
tevi, Madonas novad!”, 4. maijā Madonas kultūras namā notiks pasākums “Madona laiku lokos”. Tāpat 3. un 4. maijā visā
novadā norisināsies Baltā galdauta svētki. Tostarp Madonas Valsts
ģimnāzija 3. maijā rīkos svētkus

pie Gaiziņkalna – “No Gaiziņa
Latviju redzot”.
1. aprīlī ir aizvadīta deju kolektīvu skate, kurā
dejotāju
sniegumā varēja vērot nākamā
gada svētku lielkoncerta “Māras
zeme” repertuāru. Žūrija skatē
vērtēja 25 novada deju kolektīvus, noslēgumā atzinīgi novērtējot deju kolektīvu sniegumu,
kā arī pašvaldības atbalstu amatiermākslas kolektīvu veiksmīgai darbībai.
Simbolisks starts svētku atklāšanai tika dots 5. aprīlī,
kad Valsts prezidents, Latvijas
valsts simtgades patrons Raimonds Vējonis Rīgas pilī tikās ar
Latvijas valsts simtgades norišu veidotājiem. Uz svinīgo darba
tikšanos bija pulcējušies vairāk
nekā 300 simtgades svētku organizatori no visas Latvijas.
Uzrunājot klātesošos, Valsts
prezidents izteica pateicību simtgades notikumu rīkotājiem par
līdz šim padarīto darbu un aicināja iesaistīt svētku organizēšanā pēc iespējas vairāk Latvijas
iedzīvotāju: “Simtgades svētkus
veidosim mēs paši ar saviem sapņiem, savu enerģiju un idejām.
Šī būs lieliska iespēja parādīt citiem, ko mēs esam sasnieguši un
ko vēl plānojam paveikt. Tas, kā
noritēs svētki, būs atkarīgs no
mums pašiem – vai spēsim simtgadi izveidot par visas tautas
svētkiem, vai spēsim aizraut pārējos,” teica Raimonds Vējonis.
Valda Kļaviņa,
Latvijas valsts simtgades svinību
koordinatore Madonas novadā

Pasākumi bērniem un jauniešiem
Sagaidot Latvijas valsts simtgadi,
bērniem un jauniešiem ir
iespēja piedalīties un kļūt par
šī vēsturiski unikālā notikuma
līdzveidotājiem.
Latvijā svētki tiks atklāti ar
Latgales simtgades kongresu.
Savukārt Madonas novadā norisināsies Latvijas simtgadei veltīts atklāšanas pasākumu cikls
laika posmā no 30. aprīļa līdz 4.
maijam, kur vairāki pasākumi
veltīti bērniem un jauniešiem.
1. maijā Madonas pilsētas
kultūras namā plkst. 16.00 Madonas novada jauniešu dome organizē spēli “Es mīlu Tevi, Madonas novad!”, kurā piedalīsies
divas komandas – četri jaunieši un četri pieaugušie, kas savā
starpā sacentīsies, parādot savas zināšanas par Madonas novadu. Arī skatītājiem būs iespēja
izpausties un parādīt savas zināšanas īpašos, skatītājiem domātos uzdevumos.
Madonas novada izglītības
iestādes 3. maijā aicinātas svinēt Baltā galdauta svētkus, pieminot 1990. gada 4. maija Deklarāciju par Latvijas Republikas
neatkarības atjaunošanu.
Madona ir viena no 12 norises vietām Latvijā, kur esam
uzsākuši pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratona

1. posmu “Augam Latvijai!”, organizējot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides
kursus “Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” martā un aprīlī.
Iesaistījušies 32 skolotāji no astoņām Madonas novada izglītības iestādēm, kā arī no Cesvaines, Gulbenes, Alūksnes, Balvu
un Varakļānu novadu skolām.
Nākošajos posmos plānotas apmācības pārējiem skolotājiem izglītības iestādēs uz vietas un radošās darbnīcas skolēniem un
vecākiem.
Valsts mērogā šajā un nākošajos četros gados iezīmēti 16 pasākumi, kuros iespējas līdzdarboties bērniem un jauniešiem,
kas darbojas kādā no interešu
izglītības programmām. Par pasākumiem informācija atrodama
mājaslapās www.visc.gov.lv un
100lv.lv. Visu šo pasākumu sākums ir skolās un novados, kur
skolēni dejo, dzied, zīmē, spēlē
teātri, izzina savu pagastu vai
spēlē kādu mūzikas instrumentu.
Pirmie lielākie pasākumi notiks jau šajā gadā. Viens no tiem
ir V Latvijas bērnu un jauniešu mūzikas un mākslas festivāls
“Latvijas toņi un pustoņi”, kurā piedalās vizuālās mākslas un
mūzikas pulciņu audzēkņi, un

kas notiks 1.–2. jūnijam Bauskā.
Madonas novadā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbus
sagatavojuši audzēkņi no Degumnieku pamatskolas, Dzelzavas pamatskolas, Mētrienas pamatskolas un Madonas Bērnu
un jauniešu centra pulciņiem.
Novada bērni uzsākuši dalību arī vides izglītības projektā
“Ieraugi, atklāj, saglabā”, kura
ietvaros skolēni atrod, izpēta un
sakopj kādu īpašu, cilvēku nepārveidotu Latvijas dabas teritoriju un pastāsta par to citiem.
Katru gadu turpinās arī skolēnu pūtēju orķestru koncerti
pie Brīvības pieminekļa 4. mai-

jā. Panākumiem bagāts, piedaloties konkursos, ir Jāņa Norviļa
Madonas mūzikas skolas pūtēju
orķestris “VIVO”, kurš 29. aprīlī
piedalīsies Rīgā pūtēju orķestru
finālkonkursā, bet 5. maijā VIII
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju
orķestru salidojumā.
Savukārt Madonas novada
bērnu tautas deju kolektīvi, sadarbībā ar Lubānas un Varakļānu dejotājiem, 27. maijā Cēsīs
piedalīsies bērnu deju festivālā
“Latvju bērni danci veda”.
Vēl šajā pavasarī 20. maijā Valmierā notiks Latvijas
skolu jaukto koru salidojums
“Kalniem pāri”, kurā piedalī-

sies Madonas Valsts ģimnāzijas
jauktais koris.
Latvijas simtgades svinību
centrālais notikums bērniem un
jauniešiem būs 2020. gada XII
Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Pirms tam
2018. gadā vairāki bērnu un jauniešu deju kolektīvi un kori piedalīsies arī XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētkos.
Nākošajos četros gados plānoti arī zēnu koru un 2.–4. klašu
skolēnu koru salidojumi, skolu
teātru festivāli un citi pasākumi,
kuru gatavošanās procesā jau šobrīd var iesaistīties bērni un jaunieši.
Gatavojoties Latvijas valsts
simtgades svinībām, kā viena
no lielākajām sabiedrības dāvanām tās jaunākajai paaudzei iecerēta iniciatīva “Latvijas skolas
soma”, nodrošinot visiem skolēniem apmaksātu iespēju apmeklēt kultūras pasākumus.
Latvijas valsts simtgades svinības ir iespēja godam un cienīgi, lepni un priecīgi svinēt valsts
simto dzimšanas dienu, izstāstīt
Madonas novada stāstu un veidot nākotnes Latviju.
Gunita Kļaviņa,
Madonas Bērnu un jauniešu centra
direktore
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Muzeju nakts “Mirkli, apstājies!”
Kas jauns
muzejā?

Laika rats nerimstoši griežas –
kas šodien jauns, rīt vecs un atkal
jauns, un atkal vecs. Laiks –
tā ir šī gada Muzeju nakts tēma.
Šogad pasākums notiks 20. maijā.
Ņemot vērā tēmu, nemitīgo laika
ritumu un to, ka muzejs jau pats
par sevi cenšas saglabāt to, ko
laiks var pazudināt, Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejs šajā naktī aicinās –
“Mirkli apstāties!”.
Šajā naktī atklāsim jaunu tematisko izstādi, kas veltīta elektrifikācijai Madonas novadā. Tā
būs izstāde, kurā varēs palūkoties,
kā laiks ietekmējis dažādu sadzīvē
izmantojamu lietu un priekšmetu
pārmaiņas, kā elektrības atklāšana un izmantošana mainījusi mūsu ikdienu. Turklāt vasarā apritēs 85 gadi, kopš darbu sāka pirms
Ķeguma lielākā Latvijas ūdens
spēkstacija – Aiviekste, tādēļ izstādē varēs izzināt arī Aiviekstes
spēkstacijas vēsturi.
Muzeju naktī aicināsim ikvienu
muzeja apmeklētāju iesaistīties aktivitātēs un dažādās radošajās darbnīcās, būs iespēja piedalīties lielās
gleznas “Ogle” veidošanā, iemūžināt sevi vai sev tuvos fotostudijā
“Tējas laiks”, piedalīties Madonas
Bērnu un jauniešu centra radošajā priekšnesumā “Tikšanās uz laika ceļa” un kā lieli, tā mazi varēs
izmēģināt roku “Zīmēšanas skolā”.
Nakts laikā piedāvāsim noskatīties dokumentālo filmu “To atceras tikai vilcieni” (rež. Jānis Put-

Aprīlī aicinām mākslas, vēstures
interesentus, kā arī muzeja
apmeklētājus uz jaunām
izstādēm un pasākumiem.

Muzeja arhīva foto

Brīvslūžu būvēšana līdzās spēkstacijas ēkai, ap 1931. gadu. 			
niņš), bet vēlāk – improvizācijas
teātra “Speeele” izrādi.
Pasākuma gaitā būs iespēja
aplūkot izstādes: “Daudzveidība
vienotībā” no Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja, Edgars
Būmeistars “Zīmējumi”, “Elektrifikācija Madonas novadā”,
“ALUNĀNS Juris” un pastāvīgo
ekspozīciju “Madonas novada arheoloģija”, kā arī iepazīties ar virtuālo ekspozīciju “Madonas novada senvēsture”.

Etnogrāfijas un sadzīves priekšmetu krātuvē Sarkaņos atklāsim ekspozīciju “Svari un mēri”.
Kā jau Muzeju naktī, arī šeit noritēs dažādas aktivitātes: “Galdauta klāšana”, “Tēja cauri laikiem”,
darbosies foto darbnīca “Fotomirklis muzejā”, visu vecumu apmeklētāji varēs izbaudīt “Skolēnu spēles
stundu starpbrīžos”.
“Savukārt kā jau ierasts, izzinošas aktivitātes pirms Muzeju
nakts piedāvās arī Tūrisma infor-

mācijas centrs. Plānota orientēšanās spēle pa pilsētu, nosakot zināmās un ne tik zināmās Madonas
vietas laiku lokos.
Tiekamies Muzeju nakts aktivitātēs
muzeja Izstāžu zālēs Skolas ielā
10a un Etnogrāfijas un sadzīves
priekšmetu krātuvē Sarkaņos
20. maijā no plkst. 18.00 līdz 01.00.
Zane Grīnvalde,
Izglītojošā darba nodaļas
vadītāja

Ilze Indrāne – aprīļa jubilāre
23. aprīlis – Jurģa diena –
rakstnieces Ilzes Indrānes
dzimšanas diena.
Viņai paliek deviņdesmit.
Ilze Indrāne tāpat kā Regīna
Ezera un Dagnija Zigmonte literatūrā ienāca 1950. gadu beigās
un ātri kļuva populāra. Septiņu
romānu, četru lugu, deviņu grāmatu bērniem un par bērniem,
stāstu, miniatūru, eseju, publicistisku rakstu autore. Pirmais
romāns „Lazdu laipa” (1963.
g.), kas rāda jauniešu dzīves ceļa meklējumus pretrunās starp
oficiālo ideoloģiju un audzināšanu ģimenē, pārsteidza ar neparasti romantisko noskaņu un
1961. gadā ieguva 1. vietu bērnu un jaunatnes literatūras konkursā, 1965. gadā saņēma Valsts
prēmiju. Pēc mūzikas skolotājas Klintas mūžs stāsta romānā
„Ūdensnesējs” Rīgas kinostudijā uzņemta mākslas filma „Liktenim spītējot” (1975. g.) Donāts
Dravnieks, viņa sieva Beta un citi
gados vecie kolhoznieki no romāna „Zemesvēzi dzirdēt” (1984. g.,
E.Veidenbauma prēmija 1984. g.,
Valsts prēmija 1985. g.) pārstāv to
zemnieku paaudzi, kas bija spiesti iestāties kopsaimniecībās un
līdz mūža beigām saglabāja darba tikumu un godaprātu neatkarīgi no valdības lēmumiem un
dažādiem rīkojumiem. „Putnu
stunda” (1996. g.) un „Dievsunī-

Ilze Indrāne, saņemot Triju zvaigžņu ordeni 2012. gadā.
ši” (2007. g.) ir 20. gadsimta panorāmas tvērums līdz pēcpadomju privatizācijas kļūdām, kuras
iznīcināja ne viena vien veiksmīga darba rezultātus.
Visa rakstnieces dzīve pagājusi Madonas apkārtnē: dzimusi
Lazdonas pagasta „Ciskānos” kalpu ģimenē, mācījusies Vestienas
pamatskolā un Madonas vidusskolā (beigusi 1946. g.), neklātienē studējusi Rīgas Pedagoģiskajā institūtā. Vairāk nekā 20 gadus
nostrādājusi par skolotāju Mārcienas, tad direktori un skolotāju
Kusas septiņgadīgajā skolā, skolotāju Praulienas 1. astoņgadīgajā
skolā. No 1967. gada nodarboju-

sies tikai ar literatūru. Kopš 1962.
gada viņa dzīvo lauku mājās starp
Madonu un Praulienu, te uzauguši viņas bērni un mazbērni.
Ilzei Indrānei vienmēr galvenās bijušas cilvēciskās vērtības,
viņai tuva lauku cilvēku psiholoģija un godīgā attieksme pret darbu, zemi, līdzcilvēkiem. Gandrīz
visi viņas darbu varoņi ir laucinieki, bieži izjūtam mūsu puses vidi
un cilvēkus.
2012. gadā Ilze Indrāne apbalvota ar Triju zvaigžņu ordeni.
23. februārī, tieši divus mēnešus pirms jubilejas, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu
fakultātē notika viņas daiļradei

veltīta konference „Vēstules sniegā”. Konferences vadītājs profesors Ojārs Lāms sākumā norādīja,
ka šie lasījumi būs akadēmiska dāvana rakstniecei. Pēc referentes,
filoloģijas zinātņu doktores Ilze
Stikānes domām, būtu lietderīgi
atkal izdot „Lazdu laipu” kā liriski dokumentālu laikmeta vēstījumu, mazie bērni joprojām ar prieku lasa par diviem nerātneļiem
kucēniem Tipsi un Topsi, mūsdienīgi aktuāla dabas saglabāšanas
tēma skan grāmatā „Meklēju zēnu
ar zaļām acīm”. Silvijas Radzobes
referātā tika analizēti I.Indrānes
darbu iestudējumi uz profesionālajām skatuvēm, savukārt Ieva
Kalniņa pievērsās dzimtas tēlojumam romānā „Dievsunīši”.
Ilze Indrāne joprojām ir garīgi
moža, katru dienu fiksē savas izjūtas un pārdomas. Apgāds „Ju
mava” sola jūnijā mūs iepriecināt
ar tēlojumu un miniatūru krājuma
„Basām kājām” (1970. g.) atkārtotu, autores rediģētu izdevumu.
Praulienas pamatskola kopš
2011. gada organizē radošo darbu
konkursu Madonas un kaimiņu
novadu 6.–9. klašu skolēniem, un
pati rakstniece ar lielu atbildības
sajūtu vienmēr lasa darbus, dodot savu vērtējumu. Maija sākumā jaunie autori pulcēsies Praulienas skolā un pēc tam apmeklēs
rakstnieci mājās.
Dace Zvirgzdiņa

Vēl līdz 16. aprīlim aicinām
uz Arija Skrides gleznu izstādi
“Bezgalīgā ainava”. Tā ir lieliska
iespēja aplūkot vienkopus tik
daudz mākslinieka darbus,
kas pēdējo reizi tādā apjomā
bija skatāmi pirms aptuveni
30 gadiem. Paralēli A.Skrides
izstādei Skrides fonds ir
izsludinājis vizuālās mākslas
konkursu skolēniem “Meistara
pēdās”. Konkursa mērķis ir
veicināt skolēnu interesi par
latviešu vecmeistara darbiem,
iepazīt Madonas novada
māksliniekus, rosināt Madonas
novada skolēnus apmeklēt
Madonas muzeja Izstāžu zāli.
Darbus muzejā var iesniegt līdz
aprīļa beigām. Ar konkursa
nolikumu var iepazīties
Madonas muzeja mājaslapā.
Līdz 23. aprīlim muzejā
skatāma Latvijas Dabas
muzeja izstāde “Latvijas dabas
bagātības. No koraļļa līdz
virpainītei”. Izstāde iepazīstina
ar dabas un klimata pārmaiņām,
kas notikušas tagadējā Latvijas
teritorijā pirms vairāk kā
400 miljoniem gadu līdz pat
mūsdienām. Šīs izstādes ietvaros
20. aprīlī aicinām skolēnus uz
ekskursiju, kuru vadīs speciālists
no Latvijas Dabas muzeja.
21. aprīlī atklāsim
Dekoratīvā mākslas un dizaina
muzeja ceļojošās izstādi
“Vienotība daudzveidībā”
atklāšanu. Tā iepazīstinās
ar desmit dažādu valstu
tekstilmākslinieku darbiem
un tā ir daļa no 5. Rīgas
starptautiskās tekstilmākslas
un šķiedras mākslas
triennāles “Tradicionālais un
laikmetīgais”, kas 2015. gada
aprīlī – jūnijā bija skatāma
Latvijas Nacionālā mākslas
muzeja izstāžu zālē “Arsenāls”.
Aprīļa beigās uz neilgu
laiku Izstāžu zālēs būs
apskatāmi Latvijas mākslas
skolu Valsts konkursa
dalībnieku darbi.
26. aprīlī, nedēļu vēlāk kā
ierasts, plkst. 12.00 aicinām
seniorus uz ikmēneša tikšanos
“Dzīves un mākslas krāsās”,
kas noslēgs pavasara sezonu,
savukārt uz nākamo tikšanos
sanāksim vien oktobra mēnesī.
Aprīlī Izstāžu zālēs
aplūkojamas vēl šādas izstādes:
līdz 30. aprīlim Heinriha
Dunkera fotoizstāde “Dāvanas
pēc protokola”, 10.–17. aprīlim
“Lieldienas”, no 17. aprīļa –
novadnieks Juris Alunāns, bet
visu aprīļa mēnesi – Dzintara
Lindena auto/moto mini modeļu
privātkolekcija.
Uz tikšanos muzejā!
Zane Grīnvalde,
Izglītojošā darba nodaļas
vadītāja
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Noslēgusies
vizuālās un vizuāli
plastiskās mākslas
izstādes–konkursa
“Latvijas toņi un
pustoņi” 1. kārta

Bērni ar sajūsmu noslēguma
pasākumā, kurš norisinājās
4. aprīlī, stāstīja, kā tapuši
viņu darbi. Galvenokārt meklēti
Madonas novada raksturīgākie
toņi, kuri atainoti kokā,
keramikā, zīmējumos, mozaīkās,
filcā, tekstilā un pat sālsmīklas
un kosmētiskā māla masā.
Iesniegtos darbus izvērtēja
žūrija: Monta Cimdiņa –
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzeja Mākslas
nodaļas vadītāja, Jāņa Simsona
Madonas mākslas skolas
mākslas valodas pamatu
pedagoģe; Aiva Titova –
Jāņa Simsona Madonas
mākslas skolas zīmēšanas un
datorgrafikas skolotāja; Kristīne
Šulce – Jāņa Simsona Madonas
mākslas skolas direktore.
Daudzi darbi ieguva
skatītāju simpātiju balvas.
Pateicības saņēma
Mētrienas pamatskolas
dekoratīvās kokapstrādes
pulciņa audzēknis Renārs Ivāns,
vizuālās mākslas un dizaina
pulciņa audzēknis Rihards
Raiens, Valters Ilgsalietis,
Madonas BJC floristikas pulciņa
audzēkne Viktorija Tihomirova
(sk. Karīna Ravinska),
tekstilmākslas pulciņa audzēkne
Linda Juhnoviča (sk. Ērika
Tropa), mākslas studijas “Tu
visu vari” audzēkne Evelīna
Bišuka (sk. Ieva Repša).
Savukārt diplomus saņēma
un uz 2. kārtu “Vidzemes
toņi un pustoņi”, kura
norisināsies Mazsalacā, izvirzīti
Dzelzavas internātpamatskolas
dekoratīvās kokapstrādes
pulciņa audzēkņi Ēvalds
Seilis un Gvido Liepiņš (sk.
Gunārs Tālzemis), Mētrienas
pamatskolas vizuālās
mākslas un dizaina pulciņa
audzēknes Ilze Matisova un
Sintija Kaminska (sk. Zane
Beģe-Begge), Degumnieku
pamatskolas vizuāli lietišķās
mākslas pulciņa kopdarbs,
audzēkne Inese Stepaņenko (sk.
Una Salmane), Madonas BJC
pulciņa “Mīļlietiņas” kolektīvais
darbs (sk. Rima Smoļska) –
attēlā žūrijas visaugstāk
novērtētais darbs, keramikas
pulciņa kolektīvais darbs (sk.
Māris Karlsons), tekstilmākslas
pulciņa audzēkne Rūta Vinerta
Liepiņa (sk. Ērika Tropa),
mākslas studija “Tu visu vari”
audzēknes Daniela Dzene un
Evelīna Vibule (sk. Ieva Repša).
Vineta Blumberga,
Madonas BJC interešu
izglītības metodiķe

Jauniešu apmācības “KOšā MANdarīna DAiva“
Marta vidū pirmo reizi Madonas
novada jauniešiem tika dota
iespēja piedalīties bez maksas
divu dienu neformālās izglītības
apmācībās. Apmācību mērķi bija
jauniešus iepazīstināt ar iespējām,
kā būt aktīvam, apzināties savas
stiprās puses un saprast, kāda
ir pareizā loma komandā un kā
uzlabot savas komandas darbu,
organizējot pasākumus vai aktīvi
darbojoties. Apmācības vadīja
jaunatnes lietu speciālisti.
Divas neaizmirstamas dienas kopā darbojāmies jaunatnes
iniciatīvu centrā “KUBS”. Šajās dienās mācījāmies strādāt komandā, kā arī mēģinājām saprast
un izzināt, kas mēs esam komandā, ko varam tai sniegt vai gluži
pretēji – kā varam radīt pavisam
negatīvu iedarbību.
Mācības tika atklātas ar iepazīšanās spēli “Stāstu stāstiem”.
Tā kā apmācības ir neformālā izglītība, darbošanās notika brīvā
atmosfērā, kustoties un komunicējot vienam ar otru. Dienas
gaitā tika izlozēts viens cilvēks
no klātesošajiem, kam palīdzēt
un iedrošināt visa gada garumā
veikt plānotos darbus, kas tika

Apmācību dalībnieki – aktīvākie skolu jaunieši no Madonas novada.
ierakstīti individuālajās darba lapās. Katram reizi pa reizei uznāk
slinkums, pazūd cerība un gribas
visam atmest ar roku. Tādos gadījumos ir svarīgi apzināties, ka
ir cilvēks, kas atbalsta un liek atkal saņemties. Mēs – jaunieši – allaž alkstam iegūt jaunas zināšanas un vēlamies aktīvi darboties.

Šajās dienās mums šī iespēja tika sniegta pārpārēm. Ļoti jauki pavadījām laiku, ieguvām jaunus draugus un apmainījāmies ar
kontaktiem. Ar jauniegūtajiem
draugiem sazināmies joprojām.
Aicinu ikvienu, kas vēl nav
informēts par Madonas jauniešu
centra aktivitātēm, sekot tām lī-

dzi un piedalīties! Radošajās aktīvajās nodarbībās vienmēr ir
interesanti, tiek iegūta arvien
jauna pieredze. Tikai tu un vienīgi tu vari pacelt kādu gudrības
graudu šodien, lai vieglāk dzīvot
būtu rīt.
Linda Kalniņa

Norisinājies talantu konkurss “Re, kā ES protu!”
Re, kā es protu! Un ko proti tu?
Bērni prot ļoti daudz un dažādas
lietas, jo talantu konkursā
1.–4. klašu skolēniem, kas
norisinājās marta beigās,
piedalījās 45 bērni ar
37 priekšnesumiem.
Mazie censoņi pulcējās multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “KUBS”, lai parādītu sev un citiem savu talantu.
Piedalījās dziedātāji un dejotāji (sporta dejās, modernajās dejās
un hip hop dejās), dzejoļu skaitītāji, triku mākslinieks, vingrotāja, reperis, plastilīna figūru veidotājs, zīmētāji. Tik raiba no
priekšnesumiem bija šī pēcpusdiena. Uz pasākumu bija ieradusies arī Pepija Garzeķe (Sintija
Beitāne), kas aicināja bērnus izrādīt savus talantus.
Pasākumu vēroja arī žūrija –
jaunatnes lietu speciālisti. Konkurence bija patiešām liela un
žūrijai bija jāizdara grūta izvēle.
Pirmās vietas ieguvēja – Samanta Patrīcija Baltā, kura skai-

1. vietas ieguvēja
Samanta Patrīcija Baltā.

Konkursa “Re, kā ES protu!” dalībnieki.

tīja dzejoli, saņēma 15 eiro dāvanu karti no rotaļlietu veikala
“Lāčuks”. Otrās vietas ieguvējs
bija Toms Tuksnesis, kurš dejoja deju. Trešās vietas ieguvēja Roberta Kellija rādīja savu lielisko
talantu – no plastilīna veidotas
multfilmu varoņu figūriņas.
Simpātiju balvas, 10 eiro dāvanu karti no grāmatnīcas “Glo-

buss”, no žūrijas, no Pepijas
Garzeķes un Madonas novada
Jauniešu domes pārstāvjiem saņēma: Alīna Aizpuriete par jauko akordeona spēli; Rēzija Vecozola, Paula Sināte un Kristiāna
Poļaka par aizrautīgo hip hop
deju, Dana Sanija Bermane un
Tomass Tumaševs par vairākām
dziesmiņām angļu valodā, Vikto-

rija Kuzņecova par sporta deju
dejošanu un Kristaps Dolbe par
repošanu.
Šis pasākums bija patiešām
košs un dzīvespriecīgs, par ko
prieks visiem dalībniekiem un
konkursa rīkotājiem. Lai jauks
šis pavasaris gan lieliem, gan maziem!
Linda Kalniņa

Informācija par ES Madonas novada bibliotēkā
Madonas novada bibliotēkā
darbojas Eiropas Savienības
Informācijas punkts (ESIP) un
Europe Direct informācijas centrs
(EDIC), kurā jūs varat iegūt sev
noderīgu informāciju par Eiropas
Savienības darbības jomām.
Ko mēs darām?
Mēs klātienē, elektroniski un
telefoniski atbildam uz iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem, kā
arī sniedzam praktisku informāciju un padomus par ES. Mēs piedāvājam:

• grāmatas, bukletus un citus
materiālus par Eiropas Savienību,
• uzziņas par Eiropas Savienību,
• konsultācijas par informācijas avotiem Eiropas Savienības
jautājumos,
• kopēt, skenēt vai drukāt materiālus par Eiropas Savienību,
• sazināties ar EUROPE DIRECT centru Briselē (00 800 6 7
8 9 10 11)
Mēs regulāri organizējam pasākumus saistībā ar Eiropas Sa-

vienību un Latvijas dalību tajā.
Martā aizvadījām e-prasmju nedēļu, kurā aicinājām ikvienu interesentu uz individuālajiem eprasmju kursiem, savukārt maijā
notiks Eiropas dienai veltīts seminārs “#investEU”, lai iedzīvotājus informētu par aktuālākajiem
jautājumiem un procesiem ES.
Mūsu aktivitātēm var sekot līdzi
arī tīmeklī:

• http://www.draugiem.lv/madonasbiblioteka/
•
https://www.facebook.com/

MadonasBIB/
• https://twitter.com/MadonasBIBL
• http://www.madona.lv/biblioteka/lv/eiropas-savieniba
Esat laipni aicināti!
Adrese: Skolas iela 12, Madona, LV-4801.
Tālrunis: 64821050; 64821399,
e-pasts: esip@madona.lv,
Informāciju sagatavoja
Laura Lubkina,
ESIUL vadītāja

Aktivitātes

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada aprīlis

Jauni tūrisma objekti Madonas novadā
Aronas pagastā
“Garīgais tūrisms”.
Sigita Kokares-Gruntes personības pilnveides praktikumi, jaunā
laika kāzas, radošas dāvaniņas
un suvenīri, tel. 29635448.
“Strautnieki”.
Mārtiņa Lukaševica kvadraciklu noma bērniem, 2 trases, 6
kvadracikli, atpūtas vieta, nojume, telšu vietas, telšu noma, tel.
29144465.

Kvadraciklu noma bērniem
“Strautniekos” Aronas pagastā.

Barkavas pagastā
“Tiltakalni”.
Uģa Bergmaņa savvaļas putnu
rehabilitācijas stacija, vides eksperta stāsti par Latvijas dabu,
izbraukuma pārgājieni ar dzīvnieku vērošanu un dzīvnieku pēdu noteikšanu, tel. 29485851.
Bērzaunes pagastā
“Aizupes”.
Silvijas Garbovskas bioloģiskā
saimniecība, ekskursija par produkcijas ražošanu (maize, ābolu konfektes, žāvēti dārzeņi
u.c.), degustācija, ēdināšana, tel.
29372796.
Kalsnavas pagastā
“Zaļā pagalma skola”.
LVM Kalsnavas arborētumā –
vieta, kur mācīties radoši ārpus
klašu telpām visa mācību gada
garumā visām vecuma grupām,
tel. 29326912, 27841099.
Liezēres pagastā
“Kalnu medus”.
Sandra Akmana biškopības saimniecība, stāsts par bitēm un biš-

Madonas karameļu ražotne un darbnīca.
kopības produktiem, degustācija,
produkcijas iegāde, Lubejas muiža, tel. 29174560.
Ļaudonas pagastā
“Burkānciems”.
Rutas Graudužas un Stefana Millera kazkopības saimniecība, ganāmpulkā – ap 150 kazu, sierotavā ražo Fetas, Mocarellas,
Camambert veida sierus, ekskursija, degustācija, sieru iegāde, tel.
22188433.
Madonā
“Saule”.
Zemnieku saimniecības “Vainagi” naktsmītne, hostelis, 16 vietas, banketu zāle (30 pers.), tel.
22459672.
“Kalna pirts”.
Aināra Dārznieka pārvietojamā
pirts, pirtnieks, pirts pasākumi,
tel. 29293525.

Sacensību “Ripo

“Madonas karameles”.
Lindas un Arņa Blažēvicu karameļu ražotne, stāsts par ražošanu, karameļu izgatavošanas darbnīca, veikaliņš, tel. 26380073.
Praulienas pagastā
“Dzintari”.
Izstāde par virsdiriģentu Haraldu Medni (1906–2000) un pirmajiem latviešu skolēnu koru svētkiem 1866. gadā, vides objekts
“Latvija skan”, muzeja vadītāja
Inese Mailīte, tel. 27066878.
“Madonas alus”.
Alus darītava, alus ražošanas
procesu iepazīšana kopā ar aldari Rolandu Zaharovu, degustācija, veikaliņš, tel. 22016544.

Pasākumi:
Atklājot aktīvo tūrisma sezonu arī šogad “Lauku ceļotājs” rīkos akciju “Atvērtās dienas laukos

2017”. Akcija norisināsies 2 dienas
– 27.–28. maijā.
Šogad akcija norisināsies gan
Latvijā, gan Lietuvā. Aicināts ikviens lauku tūrisma uzņēmējs
pievienoties šai akcijai un kopīgi
popularizēt laukus un savus audzētos, ražotos produktus.
Pieteikt dalību iespējams,
aizpildot pieteikuma anketu
(www.celotajs.lv) un nosūtot to
“Lauku ceļotājam” līdz šī gada
21. aprīlim uz e-pastu: lauku@
celotajs.lv.
Pirmoreiz taku skrējienu seriāla “Stirnu buks 2017” posms notiks Madonas novadā, 27. maijā
sporta un atpūtas bāzē “Smeceres
sils”.
Jaunums – tiks izaicināti uz
sacensību skolu jaunieši, lai noskaidrotu Latvijas taku čempionus – ātrākos taku skrējējus Latvijas skolu jauniešu vidū, kā arī
aktīvākās Latvijas mācību iestādes! Vairāk informācijas – www.
stirnubuks.lv.
Sanita Soma,
Madonas novada pašvaldības
tūrisma darba organizatore

raiti – 2017” nolikums

Pasākumu organizē
• Madonas novada pašvaldība sadarbībā
ar Madonas pilsētas kultūras namu.
Pasākuma mērķis
• Jaunas tradīcijas ieviešana Madonas
pilsētas svētkos.
• Veicināt iedzīvotāju aktīvu līdzdalību
Madonas pilsētas svētkos, izpaužot savas
radošās spējas.
• Veicināt interesi par netradicionāliem
braucamajiem rīkiem.
Pasākuma apraksts
• Pasākuma dalībniekiem ir iespēja piedalīties:
- ratu parādē /vērtē tikai vizuālo noformējumu/,
- ratu parādē un ratu sacensībās.
• Ratu pulcēšanās un vizuālā noformējuma
novērtēšana notiek Saieta laukumā.
• Ratu parāde – gājiens notiek maršrutā Saieta laukums –
Blaumaņa iela – Upes iela – Skolas iela.
• Sacensības notiek pa Skolas ielu.
• Sacensības notiek sekojošās grupās:
- dalībnieki līdz 3 gadu vecumam (obligāta prasība – dalībnieks
brauc pats, bet viņu pavada pilngadīgs atbildīgais);
- 4–6 gadi (obligāta prasība – dalībnieks brauc pats, bet viņu
pavada pilngadīgs atbildīgais);
- 7–14 gadu /piedalās viens vai vairāki/;
- vecums 15+ , /piedalās viens vai vairāki/;
- grupu brauciens /dalībnieku skaits no 3 un vairāk;
- iestāžu vai pagastu brauciens /dalībnieku skaits no 3 un vairāk/

Īpašās prasības
• Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jābūt aizsargķiverēs.
Pasākuma laiks
• Pasākums notiek Madonas pilsētas svētku ietvaros
2017. gada 4. jūnijā, sākums plkst. 13.00.
Īpašie noteikumi
• Braucamajam jābūt ar 4 riteņiem un ar
manevrēšanas iespējām.
• Ratiem jābūt noformētiem.
Pasākuma dalībnieki
• Madonas un citu novadu iedzīvotāji,
iestādes, pašvaldības, u.c.
Vērtēšana
• Žūrija /trīs cilvēku sastāvā/ vērtē ratu
noformējumu un oriģinalitāti, kā arī distances
veikšanas ātrumu.
Apbalvošana
• Apbalvošana notiek pēc sacensībām:
- Visi pasākuma dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem;
- Sacensību uzvarētāji tiek apbalvoti ar diplomiem un balvām.
Sacensību rīkotāji patur tiesības papildināt nolikumu
sacensību dienā.
Pieteikšanās līdz 2017. gada 22. maijam, aizpildot anketu
Madonas novada mājaslapā www.madona.lv un atsūtot uz
e-pastu: madonasnams@inbox.lv
Kontaktinformācija – tālr. 26102796.
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Pieejami lielie
atkritumu maisi
Pavasarī, līdzīgi kā rudenī,
madoniešiem tiek piedāvāta
iespēja saņemt lielos maisus,
kur savākt tā saucamos zaļos
atkritumus. Šie maisi
IR PIEEJAMI!
Vien atgādinām, ka
lielajos maisos drīkst
likt tikai un vienīgi zaļo
masu – puķu lakstus, zāli,
lapas, nelielus koku zarus,
arī skaidas un līdzīgus
atkritumus, bet nekādā
gadījumā tos nevar piepildīt
ar sadzīves atkritumiem –
plastmasas pudelēm, stikla
taru, šīferi, akmeņiem,
būvgružiem, zemi,
makulatūru, lielgabarīta
atkritumiem utt.
Lielos maisus iespējams
saņemt Madonas novada
pašvaldības īpašumu
uzturēšanas nodaļā (Gaujas
ielā 37) vai arī pieteikt tos pa
tālruni 29287466. Maisus pēc
to piepildīšanas pašvaldība
izvedīs bez maksas.

Atklāts jauns
zobārstniecības
kabinets
Šodien pēc aptuveni 3 gadu
mērķtiecīga darba, ieguldot
ne mazums pūļu, oficiāli tika
atklāts pašvaldības bērnu
zobārstniecības kabinets
Parka ielā 6, kurā strādās
zobārste Una Audže.
Par pašvaldības līdzekļiem
tiks sniegti zobārstniecības
pakalpojumi Madonas novada
bērniem un jauniešiem
līdz 18 gadu vecumam.
Kabinetā ir uzstādīta
mūsdienīga aparatūra,
sertificēta rentgena iekārta,
telpas ir labiekārtotas,
mūsdienīgas un gaišas. Bez
aprīkotā kabineta pašvaldība
uzņēmusies arī finansēt
zobārstes atalgojumu un
materiālu iegādi. Pašlaik
plānota pacientu pieņemšana
katru otro nedēļu trīs reizes
nedēļā. Pieteikumi noteikti
iepriekš jāsaskaņo, zvanot
pa tālr. 25717723.

Lielā talka 2017 –
22. aprīlī
Lielajā Talkā ikviens tiek
aicināts ne tikai vākt
atkritumus, bet darīt arī citus
labus darbus – stādīt kokus,
radīt brīnišķīgas puķu dobes,
labiekārtot māju pagalmus,
izgatavot putnu būrīšus,
atjaunot žogus, soliņus,
tiltiņus… Dzīvosim skaisti!
Lai prieks pašam un pārējiem!
Latvijai BŪT zaļai!
Atverot mājaslapu www.
talkas.lv, iespējams uzzināt
par visām reģistrētajām
talkošanas vietām Latvijā,
arī par tām, kas plānotas
Madonas novadā. Reģistrēt
savu talkošanas vietu
iespējams vēl līdz 20. aprīlim.
PIEDALIES TALKĀ! UN
RŪPĒJIES PAR VIDI KATRU
DIENU!
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29. aprīlī jau no plkst. 8.00 Madonas
pilsētas centrālajā Saieta laukumā kā ik
gadu aprīļa beigās sāksies tradicionālais
Stādu gadatirgus, kur sastapsies viss
vienuviet – no zemniekiem, uzņēmējiem,
amatniekiem un mājražotājiem.
Par īpašu svētku noskaņu un jestriem muzikālajiem priekšnesumiem tirgus laukumā, no plkst. 9.00
gādās grupa “Sniegavīri”. Tāpat ikvienam būs iespēja dzirdēt skanam “Tirgus Radio”, kas atgādinās par
tirgus placī zaļāko, labāko, svaigāko un noderīgāko.
Līdz plkst. 14.00 tirgū būs iespēja iegādāties dažnedažādus stādus gan mājas un dārza krāšņumam,
gan augļu un dārzeņu audzēšanai. Piedāvājumā būs
arī dārza instrumenti, tehnika un amatnieku izstrādājumi. Bet, lai pavasara darbiem pietiktu spēka un

enerģijas, tirgus piedāvājumā būs arī apmeklētāju iecienītie lauku labumi no tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem – siers un maize, gaļas un zivju izstrādājumi, medus un saldumi. Viss, lai iepriecinātu
sevi, savu ģimeni un gūtu iedvesmu pavasarim!
Šajā tirgū tirgoties Madonas novada pašvaldība
aicina TIKAI stādu audzētājus un tirgotājus, amatniekus, rokdarbniekus, mājražotājus un uzņēmējus
ar tikai pašu ražotu vai Latvijā audzētu produkciju.
Apģērbu un rūpniecības preču tirgotājiem piedāvājam piedalīties ikmēneša tirgū. Nākamais ikmēneša
tirgus notiks 13. maijā.
Visus interesentus pieteikties šim pavasara tirgum
līdz 25. aprīlim elektroniski www.businessmadona.lv.
Kontakttālrunis: 29130437.
Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa

Lieldienu pasākumi Madonas novadā
MADONAS PILSĒTĀ
16. aprīlī 18.00
Madonas pilsētas kultūras namā
Tautas deju ansambļa “Vidzeme”
55 gadu jubilejas koncerts.
Ieeja bez maksas.

17. aprīlī 15.00 Priežu kalniņā
Lieldienu pasākums kopā ar
folkloras kopu “Vērtumnieki”
(līdzi jāņem krāsotas olas).
Dalība bez maksas.

17. aprīlī kinoteātrī “Vidzeme”
16.30 folkloras kopu
“Vērtumnieki” un “Libe”
Lieldienu gavilēšana.
Ieeja bez maksas.
17.00 2D animācijas filma
“Bēbis Boss”.
Ieejas par maksu.

12.00–17.00 muižas restorānā:
bagātīgs vēlo (lēno!)
brokastu galds ar uzkodām,
pamatēdieniem, desertiem
un īstu Lieldienu pashu, ar
prosecco un brokastošanu
līdz pat pēcpusdienai!
Dalība par maksu.
Iepriekšēja rezervācija vairāk
nekā vēlama!
Tālrunis: 26335000.
16. aprīlī pulksten 14.00
pie Mārcienas kultūras namā
„Lieldienu trakumi”:
olu krāsošana lielajā katlā;
olu ripināšana, ķeršana un
mešana; spēles un rotaļas;
foto stūrītis; šūpošanās;
ģimeņu skrējiens jeb
zaķu ļepatonis.
Dalība bez maksas.

MĀRCIENAS PAGASTĀ

MĒTRIENAS PAGASTĀ

16. aprīlī SPA kūrortā un viesnīcā
“Mārcienas muiža”
svētdien, Pirmajās Lieldienās,
šūpošanās lielajās šūpolēs,
rotaļas un svētku brančs:
no pulksten 11.00 svētki sākas!
Olu ripināšana, kaulēšanās un
olu ēšana, bet galvenais – lielās
muižas šūpoles, lai vasarā odi
nekož, un citas jautrības.
Aicināts ikviens!

16. aprīlī 19.00 Mētrienas tautas
namā Lieldienu koncerts
„Krāsu karuselis”.
Koncertā piedalās Mētrienas
pagasta pašdarbnieku kolektīvi –
senioru deju kolektīvs ”Mētra”,
jauniešu deju kolektīvs ”Meteņi”,
dāmu deju kopa ”Saulgriezes”,
Mētrienas amatieraktieri.
Īpašie viesi – koris „Gaiziņš”.
Ieeja bez maksas.

16. aprīlī 21.00 Mētrienas tautas
namā Lieldienu balle.
Labākās latviešu dziesmas
izpildīs grupa „Dadži”.
Līdzi jāņem groziņš un krāsotas
Lieldienu olas. Balles starplaikos
izspēlēsim dažas rotaļas.
Ieeja par maksu.

Pulksten 17.00 – tradicionālā
olu mešana. Tiks noskaidrots
tālākais olu metējs un
saudzīgākais olu ķērājs.
Pasākuma apmeklētājiem
līdzi pati krāšņākā ola.
Notiks skatītāju balsojums.
Dalība pasākumos bez maksas.

OŠUPES PAGASTĀ

16. aprīlī 14.00 Saikavas tautas
namā Lieldienu balle kopā ar
grupu ”Dvinskas muzikanti”.
Dosimies stiprākās olas
meklējumos, tāpēc līdzi
ņemam krāšņākā ola.
Ieeja par maksu.

15. aprīlī 20.00
Degumnieku tautas namā
“Trio Mediante”
koncertprogramma “Ar Tevi”.
Ieeja bez maksas.
15. aprīlī 22.00 Degumnieku
tautas namā Lieldienu balle.
Muzicēs grupa “Kad sanāk”.
Ieeja par maksu.

PRAULIENAS PAGASTĀ
16. aprīlī pie Praulienas
pamatskolas
„Lieldienu zaķi sagaidot” lieli
un mazi būs gaidīti uz Lieldienu
jampadraci:
pulksten 14.00 – Lieldienu
pasaka „Ārprāts!”, pēc pasakas
dosimies Lieldienu zaķa pēdās –
meklēsim olas, tās ripināsim,
iesim atrakcijās, darbosimies
zaķu darbnīcās. Neizpaliks arī
vizināšanās zirga mugurā.

SARKAŅU PAGASTĀ
16. aprīlī 12.00
Biksēres parkā pie pagastmājas
Pasākums visai ģimenei
“Lieldienu raibumiņi”.
Programmā: Vestienas
amatierteātra “Aušas” izrāde –
Lieldienu pasaka “Ārprāts!”.
Pasakas sižetu kuplina
Maetaguse (Igaunija)
pašvaldības dāmu deju grupa
un mūziķu apvienība. Olu
ripināšana, Lieldienu spēles
un atrakcijas.
Ieeja bez maksas.
16. aprīlī 22.00 tautas namā
“Kalnagravas” Lieldienu balle

kopā ar grupu “Velves”.
Darbosies kafejnīca.
Iespēja rezervēt galdiņu.
Tālrunis informācijai: 29424739.
Ieeja par maksu.

VESTIENAS PAGASTĀ
14. aprīlī 12.00
Vestienas tautas namā
izstādes “Krāsu balle tekstilā”
prezentācija.
Pastendes kultūras nama TLMK
“Kurši” izrādīs trīs mākslinieču
– Birutas Austrupas, Valdas
Eglītes, Ausmas Zhelves –
tekstil-izstrādājumus. Izstāde
apskatāma no 10. aprīļa
līdz 14. maijam.
Ieeja bez maksas.
16. aprīlī 16.00 Vestienas tautas
namā Lieldienu lustes.
Lieldienu Zaķis aicina lielus
un mazus uz lustīgu Lieldienu
svinēšanu Vestienā. Ikvienu
iepriecināsim ar amatierteātra
„Aušas” spēlēto Lieldienu
pasaku „Ārprāts!”.
Ieeja bez maksas.
Informāciju apkopoja
Inga Arāja,
Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste, kultūras
darba organizatore

