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

5. lpp.

Cienījamie 
madonieši, 
Madonas 

novada 
iedzīvotāji!

Madonas novada pašval-
dības vārdā sveicu Madonas 

pilsētas svētkos, kas allaž izvēr-
šas kā svētki visam novadam. Jau 

tradicionāli jūnija pirmajā nedēļas 
nogalē visi kopā mēs piepildām Ma-
donas ielas, skvērus, piedalāmies pa-
sākumos. Arī šogad aicinu apmeklēt 
Madonu, lai gūtu prieku, atpūtu un 
pozitīvisma lādiņu Gaisa balonu fes-
tivālā, koncertos un uzvedumos, ko 
piedāvā gan mūsu kultūras ļaudis, 
gan viesi. 

Novēlu ikvienam Madonas novadā 
justies gaidītam, justies labi gan svēt-
kos, gan ikdienā!

Ar cieņu,
anDreJS ceļapĪterS, 

madonas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs

Cienījamie madonieši! 

Visiem pilsētas iedzīvotājiem izsaku 
pateicību par ieguldījumu Madonas 
pilsētas attīstībā un labklājības veici-
nāšanā. Lai nekad neapsīkst idejas un 
darbi pilsētā, un lai mums kopā izdo-
das izveidot mūsu pilsētu vēl sakoptā-
ku un skaistāku! Priecīgus svētkus! 

Ar sveicienu, 
guntiS ĶeveriS, 

madonas pilsētas pārvaldnieks 

    
  

Daudz laimes 
dzimšanas dienā, 
Madona!

Daudz laimes 
dzimšanas dienā, 
Madona!
Madonas pilsēta aicina piedalīties
Madonas pilsētas svētkos no 31. maija līdz 3. jūnijam

ainas pidikas foto

31. maijā 
10.00 Muzikāls pasākums „Jampadracis pavasara pļaviņā”.
12.30 Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu 
 kolektīvo darbu izstādes „Mana bērnība” atklāšana.

1. jūnijā 
10.00 – 12.00 PII „Priedīte” atvērto durvju diena!
10.00 – 14.00 Brīvdabas pasākums bērniem „Es pasaulē”. 
10.00 – 17.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs izstāžu zālēs piedāvā apmeklēt izstādes.
11.00 – 12.00 Skolēnu Teātrdienas „Ceļā pēc brīnumputna!” svētku gājiens.
12.30 – 18.00 Skolēnu Teātrdienas „Ceļā pēc brīnumputna!” izrādes.

2. jūnijā 
10.00 – 14.00 Radošās darbnīcas „Nāc darboties, klausīties, skatīties!” 
10.00 – 16.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs izstāžu zālēs piedāvā apmeklēt izstādes.
12.00 – 13.00 Sporta aktivitātes.
14.00 Pasākums ģimenēm un bērniem „Pazudis un atrasts”.

3. jūnijā 
13.00 Bērnu deju kolektīva „Mazais Andžiņš” un popgrupas „Smaidiņš” koncerts.
15.00 Mūsdienu deju grupas „Aliens” koncertuzvedums „Hello! Alle!” 

Madonas pilsētas svētku 
izvērstu  programmu lasiet  
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  Mārcienas pagastā  

Sēdē nolēma, ka Madonas novada pašvaldī-
ba piedalīsies SIA „CEMEX” ierosinātajā meža 

zemes transformācijas procesā zemes gabalos „Lāču Migas” 
(kadastra Nr. 7074 004 0124), „Lejas Kļaviņi” (kadastra Nr. 
7074 004 000080) un „Grants Kalni” (kadastra Nr. 7074 004 
0044) Mārcienas pagastā saskaņā ar apstiprināto transfor-
mācijas projektu 15 ha platībā  ar ieguldījumu 100 Ls ap-
mērā.

Apstiprināja ciema statusu apdzīvotajai vietai „Mār-
ciena”. Atcēla ciema statusu šādām apdzīvotajām vietām: 
„Aizkalnieši”, „Jaunāmuiža”, „Pilskalns”, „Randoti”, 
„Rēķi”.  Visas šīs esošās adreses iekļaut viensētu adrešu 
sarakstos.

  Bērzaunes pagastā  

Nostiprināja Raiņa ielas 14 dzīvokli Nr. 1 kā atsevišķu 
dzīvokļa īpašumu Zemesgrāmatā uz Madonas novada paš-
valdības vārda. Atļāva to atsavināt, pārdodot atklātā izsolē 
ar augšupejošu soli. 

Nolēma parakstīt Gaiziņkalna zemes nomas līgumu par 
zemes gabala daļas nomu „Lejas Gaiziņi” 2,5 ha platībā.

  Kalsnavas pagastā  

Atļāva Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekār-
toto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2012. gada martā 375,06 
latu apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžeta līdzekļiem.

Veica grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā:

2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
08.400 Līdzfinansējums 

biedrībai
200

3200 Dotācija jauniešu 
biedrībai

200 Līdzfinansējums biedrī-
bas “Kalsnavas jaunieši” 
projektam – programmai 
“Palīdzēsim māmiņai”

08.110 Līdzfinansējums 
biedrībai

300

3200 Dotācija sporta 
biedrībai

300 Līdzfinansējums sporta 
pasākumu organizēšanai

Kopā 200
no izdevumu 
samazinājuma

300

no atlikuma 200
2.2. Samazināt finansējumu
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
08.100 Sporta pasākumi 300
2200 Pakalpojumu apmaksa 300

  Barkavas pagastā  

Veica šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 
2012. gada budžetā: 

Palielināt plānotos ieņēmumus
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
18.600 Pašvaldību saņemtie 

transferti

 

 no valsts budžeta 400
04.100 Nekustamā īpašuma 

nodoklis

750

Kopā 1 150
t.sk. uz izdevumiem 1 150

Palielināt (piešķirt)  finansējumu
Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
09.200 Barkavas pamatskola   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 600  
2300 Krājumu iegāde 400 Programma “Skolas auglis”
5200 Pamatlīdzekļi 200 Saldētavas iegāde
01.100 Pagasta pārvalde   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 500  
5200 Pamatlīdzekļi 500 Datora iegāde
09.600 Skolēnu pārvadājumi   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 50  
2300 Krājumu iegāde 50 Degvielas iegāde

Kopā 1 150
t.sk. no papildus 
ieņēmumiem

1150

  Ošupes pagastā  

Nolēma atsavināt atklātā izsolē ar augšupejošu soli 
Ošupes pagasta pārvaldei piederošo automašīnu VW Pas
sat, valsts numura zīme: EN 5486. Noteica izsoles sākum-
cenu 1900,00 lati saskaņā ar vērtējumu.

Nolēma iegādāties mazlietotu 7vietīgu vieglo pasažieru 
automašīnu Ošupes pagasta pārvaldes vajadzībām.

Uzdeva Ošupes pagasta pārvaldei organizēt daudzdzī-
vokļu māju apsaimniekošanu Degumniekos un Ošupē eso-
šajām daudzdzīvokļu mājām līdz brīdim, kad dzīvokļu īpa-
šumu īpašnieki un tiesiskie valdītāji vienojas uzsākt mājas 
apsaimniekošanu patstāvīgi, vai uzticēt mājas apsaimnie-
košanu citai fiziskai vai juridiskai personai.

Noteica, ka apsaimniekošanas maksa pašvaldības ap-
saimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu mājām Degumnie-
kos un Ošupē ir 0,10 Ls par m2. Apsaimniekošanas maksa 
jāsāk iekasēt no 2012. gada 1. oktobra. Noteica, ka 0,01 Ls 
par m2 no iekasētās summas ir administrēšanas izdevumi.

Veica grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada 
budžetā:

1.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 4238 latiem

1.2. Palielināt (piešķirt) finansējumu

Kods Nosaukums Summa LV Paskaidrojums

08.130. Aktīvās atpūtas centrs   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 685  
5200 Pamatlīdzekļi 685 Ūdens tīrīšanas iekārta
08.230. Tautas nams   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 242  
5200 Pamatlīdzekļi 242 Datora iegāde
09.211. Degumnieku pamatskola   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 3311  
2200 Pakalpojumi 622 Telpu remonta pakalpo-

jumiem
2300 Krājumu iegāde 2014 Remontmateriāliem
5200 Pamatlīdzekļi 675 Grāmatām 400 Ls,  

CO2 sensora DH 3152 
iegādei 275 Ls

 Izdevumi kopā (palielinājums) 4 238  
2200 Pakalpojumi 622  
2300 Krājumu iegāde 2014  
5200 Pamatlīdzekļi 1602  

Kopā 4 238
no atlikuma 4238

2. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi 

2.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 1775 latiem
2.2. Palielināt (piešķirt ) finansējumu

06.604. Autoceļi   
 Izdevumi kopā (palielinājums) 1775  
2200 Pakalpojumi 1775 Autoceļu uzturēšanai 

Kopā 1 775
no atlikuma 1775

  Dzelzavas pagastā  

Izdarīja grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes mak-
sas pakalpojumos (apstiprināti Madonas novada pašvaldī-
bas 24.09.2009. domes sēdē (protokols Nr. 11., 16. p.) un 
izteica 6. punktu šādā redakcijā:

Noteikt izcenojumus Dzelzavas pansionāta maksas pa-
kalpojumiem (personām, kas nav pansionāta iemītnieki):

Pakalpojums LVL (bez PVN)

Dušas pakalpojumi (ne ilgāk par 40 min.) 0,50

Veļas mazgājamās mašīnas izmantošana (1 reize) 0,50

Kopēšana (A4 formāts no vienas puses, 1 lapa) 0,04

Laminēšana (A4 lapa) 0,25

Melnbaltā izdruka (A4 formāts, no vienas puses, 1 lpp.) 0,04

Pusdienas 0,98

Vakariņas 0,53

Brokastis 0,58

Veica grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi 

2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums

09.200 Dzelzavas speciālā 
internātpamatskola

  

2200 Pakalpojumi 41733

5200 Pamatlīdzekļi 6167

Kopā 47900

no atlikuma 47900

Madonas novada pašvaldības domes 26. aprīļa sēdes lēmumi

Nolēma rīkot Dzelzavas pagasta pārvaldes īpašumā eso-
šās mežu saimniecības “Dzelzava” 1. kvartāla 7. nogabala 
cirsmas sanitāro vējgāžu izlases cirtes ar zemes kadastra 
apzīmējumu 7050 008 0081 1,40 ha platībā pārdošanu 
atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli.

Veica pamatlīdzekļu nomas līguma pārskatīšanu SIA 
„Dzelzava” – nolēma ieguldīt izbūvētās siltumtrases kā 
mantisko ieguldījumu SIA “Dzelzava” pamatkapitālā. 
Uzdot pašvaldības uzņēmumu kapitāla daļu turētāja 
pārstāvim Elmāram Vaskim organizēt ieguldāmā īpašu-
ma novērtēšanu, paredzot, ka samaksu par novērtējumu 
veic kapitālsabiedrība. 

  Liezeres pagastā  

Apstiprināja nekustamā īpašuma „Veļķu pagastmā-
ja”, Liezeres pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 
7068 001 0139). 

  Ļaudonas pagastā  

Apstiprināja projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” 
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/102/095 finansējuma 
apjomu ar PVN LVL 469909,10 apmērā, no tiem projek-
ta kopējās attiecināmās izmaksas LVL 347 230,00, kur 
ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 295 145,50 
apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu līdzfinansēju-
ma daļa LVL 52 084,50 un neattiecināmās izmaksas LVL 
122 679,10 apmērā (tai skaitā PVN). 

  Praulienas pagastā  

Noteica nekustamajam īpašumam „Rožkalni” (platī-
ba 0,5 ha ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0119) zemes 
lietošanas mērķi – ar maģistrālajām elektropārvades 
un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas pro-
duktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem 
saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīša-
nas būvju apbūve NĪLM 1201.

Mainīja zemes lietošanas mērķi nekustamajam īpašu-
mam „Lejasskola” (kadastra apzīmējums 7086 016 0152 
8,7 ha platībā) no zemes lietošanas mērķa vienstāvu un 
divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve uz lietošanas mēr-
ķi – individuālo dzīvojamo māju apbūve 1200 m2 platībā, 
komercdarbības apbūve 2500 m2 platībā; dabas pamat-
nes un zaļās zonas objektu teritorijas 83300 m2 platībā.

  Lauž līgumu  

Nolēma lauzt līgumu Nr. 1.24/709 par Mado-
nas PII „Saulīte” rekonstrukcijas būvdarbu izpildi no 
26.04.2012., pamatojoties uz to, ka izpildītājs nav ievē-
rojis līguma noteikumus un nav novērsis konstatētos 
pārkāpumus līgumā noteiktajā termiņā. Pieprasīt ne-
kavējoties izpildītājam veikt priekšapmaksas atmaksu 
nedzēstās priekšapmaksas apmērā, kas pēc pasūtītāja 
rīcībā esošiem aprēķiniem ir Ls 80 674,17 (astoņdesmit 
tūkstoši seši simti septiņdesmit četri lati un 17 santīmi). 
Pēc priekšapmaksas atmaksas saņemšanas, atsaukt pra-
sību pret AS „SMP Bank” par priekšapmaksas garanti-
jas pieprasījumu.

  Budžets  

Apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 12 „Par Mado-
nas novada pašvaldības 2012. gada  budžeta grozījumiem”:

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 12
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2012. gada budžetu”

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. 
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 12243255,00 apmērā, iz-
devumos Ls 19042490,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. 
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra do-

Domes ziņas
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mes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo 

budžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 359529,00 apmērā, 
izdevumos Ls 360204,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”

3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt 
grozījumus saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas no-
vada pašvaldības 2012. gada budžetu” (apstiprināti 2012. 
gada 23. februāra  domes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) pie-
likumos un pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbu-
džeta tāmēs.

  Sports  

Piešķīra finansējumu Smeceres sila sporta un atpūtas 
bāzes tiesnešu un loģistikas mājas aprīkojuma iegādei no 
Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem 
līdz LVL 16003,89.

Izdarīja grozījumus „Maksas pakalpojumi un samak-
sas apjoms Madonas novada pašvaldības domes izveidota-
jās iestādēs Madonas pilsētā” (apstiprināti Madonas nova-
da pašvaldības domes 29.10.2009. sēdē, protokols Nr. 13, 
13. punkts) šādā redakcijā:

Apstiprināt  pakalpojumu cenas sporta un atpūtas 
bāzē „Smeceres sils”.

 
Pakalpojumu cenas sporta un atpūtas bāzē Sme-

ceres sils
Guļbūves atpūtas mājas Guļbūves atpūtas mājas

1. Pieaugušie 7,00 Ls Diennakts personai

2. Bērni līdz 18 gadiem 5,00 Ls Diennakts personai

3. Minimālā mājiņas cena 25,00 Ls Ja mājiņā dzīvo ne vai-
rāk kā 3 personas

4. Papildus vietas ar saviem matračiem 4,00 Ls Diennakts personai

5. Pasākums līdz 12 stundām
(bez nakšņošanas)

25,00 Ls Līdz 6 personām

6. Pasākums līdz 12 stundām 
(bez nakšņošanas)

40,00 Ls No 6 līdz 12 personām

7. Pasākums līdz 12 stundām
(bez nakšņošanas)

50,00 Ls No 12 līdz 20 personām

8. Šautuve (instruktora klātbūtnē) 1,00 Ls mērķis/1stunda

9. Slēpošanas un rollerslēpošanas
trases īre nometnēm, kuri nav Mado-
nas novada iedzīvotāji

0,30 Ls Bērni diena

10. Slēpošanas un rollerslēpošanas
trases īre nometnēm, kuri nav Mado-
nas novada iedzīvotāji

1,00 Ls Pieaugušie diena

11. BMX trases barjeras izmantošana 10,00 Ls 1 stunda

12. Loģistikas māja
     1. Konferenču zāle
     2. Sauna
     3. Kafejnīcas zāle

120,00 Ls
5,00 Ls

10,00 Ls
2,00 Ls

Diena (bez saunas)
Stunda
Stunda
No cilvēka publiski pie-
ejamā laikā

13. Sporta bāze sporta sacensībām
Diena (iekļautas pamatslēpošanas tra-
ses un asfalta trase. Speciāla sagatavo-
šana konkrētām sacensībām atsevišķa 
samaksa)

150,00 Ls
200,00 Ls
250,00 Ls

Līdz 200 dalībniekiem
Līdz 200 dalībniekiem
Virs 300 dalībniekiem

14. Stāvlaukums 1,00 Ls Vieglais auto diena 
(lielie pasākumi)

15.Telts vieta 2,00 Ls Diena

Atbalstīja komandu piedalīšanos bērnu un jaunatnes 
2012./2013. gada sezonā, piesaistot bērnus arī no citiem 
pagastiem. Pagastu pārvaldēm, kuru bērni piedalās čem-
pionātā, segt izdevumus, kas saistīti ar licencēm LVL 
250,00 un transporta izdevumiem LVL 3000,00. Piešķīra 
no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem līdzekļiem 
LVL 400,00 dalības maksai un formu iegādei LVL 300,00 
(kopā LVL 700,00) 2012./2013. gada sezonai.

Piešķīra finansējumu no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 250,00,  
pārskaitot biedrībai „Alžāni”. Madonas novada pašvaldī-
bai slēgt līgumu ar biedrību „Alžāni” par finansējuma pie-
šķiršanu, izlietošanu un pārskata iesniegšanu.

Piešķīra finansējumu no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 300,00, 
pārskaitot Latvijas Vieglatlētikas savienībai.

Piešķīra finansējumu no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 150,00, 
pārskaitot biedrībai „Sporta klubs Metroons”. Madonas 
novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību „Sporta klubs 
Metroons” par finansējuma piešķiršanu izlietošanu un 
pārskata iesniegšanu.

Piešķīra finansējumu no Madonas novada pašvaldības 
pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 150,00, 
pārskaitot biedrībai „Motosports Racing Team” un LVL 
150,00 no Madonas pilsētas līdzekļiem, kopā LVL 300,00. 
Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību 
„Motosports Racing Team” par finansējuma piešķiršanu, 
izlietošanu un pārskata iesniegšanu.

Piešķīra finansējumu no Madonas novada pašvaldī-
bas pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 
150,00, pārskaitot biedrībai ”AC Sports”. Madonas no-
vada pašvaldībai slēgt līgumu ar biedrību ”AC Sports” 
par finansējuma piešķiršanu, izlietošanu un pārskata 
iesniegšanu.

  Kultūra  

Apstiprināja starptautiskā festivāla „Baltika 2012” 
darba grupu. Par darba grupas vadītāju apstiprināt Kul-
tūras nodaļas vadītāju Jāni Kļaviņu.

  Ceļu uzturēšana  

Lēma par papildus finansējuma pieprasījumu ceļu uztu-
rēšanai Aronas, Bērzaunes, Liezeres un Vestienas pagastos. 
Aprīļa mēnesī palielināja finanšu plūsmu ceļu fondā visām 
pagastu pārvaldēm un Madonas pilsētai Ls 26447,00 apmē-
rā (viena mēneša ceļu fonda maksājuma apmērs), sadalot to 
pēc pieņemtā aprēķina koeficienta. Finanšu plūsmas palie-
lināšanas nodrošināšanai izmantot ceļu fonda uzkrājuma 
atlikumu. 2012. gada vasaras mēnešos atjaunot pašvaldības 
finanšu uzkrājumu ceļu fondā no ikmēneša ieņēmumiem. 

Papildus finansējums ceļu uzturēšanai
 
Nr.p.k. Pagasta pārvalde Aprēķina 

koeficients
Summa

1 Madona 38.22 10108
2 Arona 4.96 1312
3 Barkava 4.92 1301
4 Bērzaune 4.76 1259
5 Dzelzava 3.78 1000
6 Kalsnava 6.25 1653
7 Lazdona 1.58 418
8 Liezere 4.88 1291
9 Ļaudona 4.72 1248

10 Mārciena 3.61 955
11 Mētriena 4.78 1264
12 Ošupe 4.24 1121
13 Prauliena 4.92 1301
14 Sarkaņi 5.23 1383
15 Vestiena 3.15 833

Kopā 100 26447

  Izmantos peldbaseinu  

Apstiprināja vienošanos par sadarbību starp Mado-
nas novada pašvaldību un SIA „AGRO FOOD HOLDING 
LILY” projektu.

 

  Atbalsta dzīvnieku patversmi  

Apmaksās transporta izdevumus no Madonas novada 
pašvaldības budžeta atlikuma, 24 t smagajai automašīnai 
no Vācijas patversmes „Tierheim Laderburg” dzīvnieku 
patversmei nepieciešamo priekšmetu atvešanai, atbilstoši 
veiktajai cenu aptaujai.

  Piešķir finansējumu ēku remontiem  

Nolēma piešķirt līdzekļus pagastu pārvalžu iesnieg-
tajās remonta un rekonstrukcijas darbu tāmēs norādīto 
darbu veikšanai šādiem objektiem:

1.1. Ļaudonas pagasta apvienotās virtuves remontam;
1.2. Kalsnavas pamatskolas ēdināšanas bloka remontam;
1.3. Liezeres pamatskolas ēdināšanas bloka remon-

tam;
1.4. Barkavas pagasta apvienotās virtuves remontam;
1.5. Vestienas pamatskolas ugunsdrošības signalizāci-

jas ierīkošanai;
1.6. Liezeres pamatskolas pirmsskolas grupu telpu 

ugunsdrošības signalizācijas zibensaizsardzības sistēmas 
ierīkošanai.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās 
nodaļas vadītāja

Pilna informācija par domes sēdes lēmumiem, kā arī 
par domes ārkārtas 3. maija sēdes lēmumiem lasiet – 
www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē, Saieta lau-
kumā 1, Madonā.

Lai pārliecinātos par savu fizisko 
varēšanu un uzņemtu jaunu adre-
nalīna devu, aktīvās atpūtas cienī-

tājiem vairs nav jādodas uz citām vietām 
Latvijā. Arvien lielāku popularitāti gūsto-
šie tā dēvētie piedzīvojumu un atrakciju 
parki nav tikai lielo pilsētu iedzīvotāju 
priekšrocība. Īstenojot LEADER projek-
tu, Madonas novada pašvaldība uz Smece-
res silu aicina ne tikai profesionālus spor-
tistus vai ziemas sporta veidu cienītājus.

Lai pilnvērtīgi izmantotu dabas doto 
reljefu, un Smeceres sila slēpošanas un 
biatlona trase arī vasarā nestāvētu dīkā, 
madonieši sadarbībā ar Valmieras aktī-
vā tūrisma centru „Eži” šosezon ir izvei-
dojuši Piedzīvojumu parku. Uz dažādā 
augstumā ir nostiprinātiem šķēršļiem, 
kurus veido starp kokiem nostieptas 
troses, tīkli, virves un kāpnes, kā arī 
nobraucienos pa trosi katrs atbilstoši 
savām spējām var izvēlēties sev piemē-
rotāko.  

Veicot fiziskos uzdevumus, galvenā uz-
manībā jāvērš drošībai, tāpēc aktivitātes 
tiks veiktas tikai instruktora uzraudzībā. 

Piedzīvojumu parks aicina gan ģime-
nes, gan skolas un darba kolektīvus, lai 
pārliecinātos, cik spēcīgi esam ne tikai 
katrs atsevišķi, bet arī visi kopā. Veiksmīgs 
rezultāts ne tikai augstumā, bet arī birojā 
atkarīgs no komandas izjūtas, paļaušanās 
vienam uz otru. Zinātāji saka, ka adrena-
līns sākot atbrīvoties jau četru metru aug-
stumā. Tas nozīmē, ka Smeceres silā to 
tagad var gūt pārpārēm, laižoties arī pār 
dīķiem vai dziļākām gravām mežā! 

“piedzīvojumu parka” 
pakalpojumu cenas:

n Trošu nobrauciena trašu izmanto-
šana – 2 LVL/pers. par 2 stundām.

n Šķēršļu trases ar nobraucieniem 
izmantošana – bērniem 4 LVL/pers. par 2 
stundām; pieaugušajiem 5 LVL/pers. par 
2 stundām.

n Izaicinājuma trases izmantošana – 
8 līdz 10 LVL/pers. par 2 stundām.

“Piedzīvojuma parka” aktivitā-
tes jāpiesaka pa tel. 26532979 vai 
26325924. 

Dz. StraDiņa

Pēc adrenalīna – uz Smeceres silu!

Domes ziņas

Foto no madonas novada pašvaldības arhīva.
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Apstiprināti
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 2012. gada 26. janvāra 
lēmumu (prot. Nr. 2; 22. p.).
Izdoti saskaņā ar Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības  
likuma 3. panta otro un trešo daļu, 
likuma „Par pašvaldībām”15. panta 
pirmās daļas 7. punktu, Ministru 
kabineta 27.05.2003. noteikumu 
Nr. 275 „Sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu 
samaksas kārtība un kārtība, kādā 
pakalpojumu  izmaksas tiek segtas 
no pašvaldības budžeta”5. un 6. 
punktu. 

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2009. gada 24. sep-
tembra saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Pašvaldības sniegto soci-
ālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība” šādus grozīju-
mus:

1.1. izteikt 17.1. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„17.1. klienta rīcībā esošie lī-
dzekļi nedrīkst būt mazāki par 
normatīvajos aktos par kārtību, 
kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojo-
ša persona atzīstama par trūcīgu, 
noteikto ienākumu un materiālā 
stāvokļa līmeni, kuru nepārsnie-
dzot persona tiek atzīta par trū-
cīgu.”;

1.2. izteikt 17.3. apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„17.3. ja klienta ienākumi 
pirms pakalpojuma samaksas ir 
augstāki par šo noteikumu 17.1. 
apakšpunktā noteikto līmeni, bet 
klients nevar samaksāt pilnu pa-
kalpojuma maksu, klients mak-
sā daļu no pakalpojuma maksas 
– starpību starp viņa ienākumu 
līmeni un valstī noteikto trūcīgās 
personās ienākumu līmeni. Pārējo 
pakalpojuma samaksas daļu līdz 
pilnai pakalpojuma samaksai sedz 
apgādnieks.”;

1.3. papildināt noteikumus ar 
punktu 171, 172, 173,174 un 175  
šādā redakcijā:

„171  Līdzekļi, kas pēc pakal-
pojuma samaksas paliek apgād-
nieka ģimenes rīcībā, nedrīkst 
būt mazāki par summu, kura ap-
rēķināta par vienas personas ģi-
meni, reizinot valstī noteikto mi-
nimālo algu ar koeficientu – 1,0, 
bet par katru nākamo apgādnie-
ka ģimenes locekli ar koeficientu 
– 0,5.” 

„172. Izvērtējot apgādnieka 
ģimenes ienākumus, vērā tiek 
ņemti katra apgādnieka ģimenes 
locekļa ienākumi.”

 „173. Izvērtējumu par apgād-
nieka ģimenes atbilstību trūcīgās 
personas (ģimenes) statusam veic 
sociālais dienests pēc dzīvesvietas. 
Ievietojot personu Madonas nova-
da pašvaldības ilgstošas sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas 
institūcijā, apgādnieka ģimenes 
maksātspējas izvērtējumu veic 
Madonas novada pašvaldības so-
ciālais dienests”.

 „174. ja apgādnieka ģimenes 
rīcībā esošie līdzekļi pārsniedz šo 
noteikumu punktā noteikto līme-
ni, bet apgādnieks nevar samaksāt 
pilnu pakalpojuma maksu, apgād-
nieks maksā daļu no pakalpojuma 
maksas – starpību starp viņa ie-
nākumu līmeni un šo noteikumu 
171. punktā noteiktajā kārtībā 
aprēķināto summu, kura paliek 
tās rīcībā. Pārējo pakalpojuma sa-
maksas daļu līdz pilnai pakalpoju-
ma samaksai sedz pašvaldība”.

„175. apgādniekam labvēlīgā-
ku samaksas kārtību var noteikt 
tikai ar Madonas novada domes 
Sociālo jautājumu komitejas lē-
mumu.”

2. Saistošie noteikumi publi-
cējami un tie stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā no-
teiktajā kārtībā.

  Saistošie noteikumi Nr. 1    Saistošie noteikumi Nr. 2  

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 
2009. gada 24. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Pašvaldības sniegto 
sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtība””

Grozījumi 2010. gada 27. janvāra Madonas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu 
pabalstu piešķiršanu Madonas novadā”

Apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 16. 
februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 3, 
22. p.) Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo 
daļu.

Izdarīt grozījumus 2010. gada 
27. janvāra Madonas novada paš-
valdības saistošajos noteikumos Nr. 
2 „Noteikumi par vienreizēju ma-
teriālu pabalstu piešķiršanu Mado-
nas novadā” šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.1.1. apakšpunktu 

šādā redakcijā: 
„Tiesības saņemt Materiālo 

pabalstu (dāvanu karti) par katru 
jaundzimušo ir Latvijas Republi-
kas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem 
ir piešķirts personas kods, un, ja 
viena no vecākiem un jaundzimu-
šā pamatdzīvesvieta ir deklarēta 
Madonas novada administratīvajā 
teritorijā”.

2. Izteikt 2.1.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā: 

„Materiālo pabalstu (dāvanu 
karti) piešķir, pamatojoties uz bēr-

na dzimšanas apliecību un izsniedz 
Madonas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā”. 

pASKAIdrOjUMA rAKSTS
Madonas novada pašvaldī-

bas Saistošie noteikumi Nr. 2.
„Grozījumi 2010. gada 27. 

janvāra Madonas novada paš-
valdības saistošajos notei-
kumos Nr. 2 „Noteikumi par 
vienreizēju materiālu pabalstu 
piešķiršanu Madonas nova-
dā””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

2010. gada 27. janvāra saistošo noteikumi Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas 
novadā”” (stājās spēkā 22.01.2010.), turpmāk – Noteikumi: 
2.1.1. punkts paredz, ka materiālo pabalstu (dāvanu karti) ir tiesības saņemt bērna mātei, kuras bērns dzimis SIA 
„Madonas slimnīca”.
2.1.5. Materiālo pabalstu (dāvanu karti) piešķir pamatojoties uz ārstniecības iestādes izsniegto medicīnas apliecību 
par dzimšanu (veidlapa Nr. 103/u) kopiju un izsniedz uz vietas ārstniecības iestādē.
Ar 2012. gada 16. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Grozījumi 2010. gada 27. janvāra Madonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju materiālu pabalstu piešķiršanu Madonas 
novadā”” Noteikumos veikti grozījumi. Šo grozījumu pamatā ir ekonomiskās situācijas nestabilitāte, kuras rezultātā 
pašvaldībai radīti šķēršļi piešķirt papildus sociālos pabalstus. Grozījumi paredz, ka tiesības saņemt Materiālo 
pabalstu (dāvanu karti) par katru jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts per-
sonas kods, un, ja viena no vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvā 
teritorijā.
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešā daļa paredz, ka „Ja ir apmierināts pamatots 
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa 
pabalsta, pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, ir tiesīga no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī 
citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību apmierināšanai.” 
Ņemot vērā to, ka pašvaldības finansiālais stāvoklis neuzlabojas, bet pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta turpina pieaugt, pašvaldības 
pamatbudžets nespēj nodrošināt Noteikumu 2.1.1. punktā paredzētā pabalsta piešķiršanu. Līdz ar to, Noteikumu 
2.1.1. punktā nepieciešami grozījumi. 
Grozījumu neveikšana attiecībā uz Noteikumu 2.1.1. punktu var radīt situāciju, ka pašvaldība nespēs izpildīt Notei-
kumu minētajos punktos un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktās saistības. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi „Grozījumi 2010. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2”, turpmāk – Saistošie notei-
kumi, izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu, saistošie noteikumi izdoti ar mērķi grozīt 
Noteikumu 2.1.1. un 2.1.5. apakšpunktu, precizējot sociālās palīdzības sniegšanu Madonas novada iedzīvotājiem, 
lai nepieļautu pašvaldībai noteikto saistību neizpildi.
Saistošo noteikumu būtība: 
 Izteikt 2.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:  „Tiesības saņemt Materiālo pabalstu (dāvanu karti) par katru 
jaundzimušo ir Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, kuriem ir piešķirts personas kods, un, ja viena no 
vecākiem un jaundzimušā pamatdzīvesvieta ir deklarēta Madonas novada administratīvā teritorijā”.
2.3.2. Izteikt 2.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā: „Materiālo pabalstu (dāvanu karti) piešķir pamatojoties uz bērna 
dzimšanas apliecību un izsniedz Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļā”. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Saistošo noteikumu projekts negatīvi neietekmē esošo pašvaldības budžetu, bet novērš tā samazinājumu un 
nepieļauj negatīvu ietekmi uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešās daļas izpildi.
 lai nodrošinātu Saistošo noteikumu izpildi nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, darba vietas, paplašināt 
esošo institūciju kompetenci. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums: fiziskas personas, kas deklarējušas 
savu pamata dzīvesvietu Madonas novada administratīvajā teritorijā.
4.2. Tiesiskais regulējums nerada jaunas tiesības un neuzliek jaunus pienākumus

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā ir Madonas novada pašvaldība .

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas, jo grozījumi nepaslik-
tina pašvaldības iedzīvotājiem pakalpojumu saņemšanu pašvaldībā.

SIA „Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” 06.09.2011. ir noslēgusi vie-
nošanos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/003/043 ar Centrālo finanšu un 

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 
Bērzaunes pagasta Bērzaunes ciemā II kārta ”

līgumu aģentūru par projekta “Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas no-
vada Bērzaunes pagasta Bērzaunes 
ciemā II kārta” ieviešanu.

 Projekts tiek īstenots Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda prioritātē “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaim-
niecības attīstība apdzīvotās vietās ar ie-
dzīvotāju skaitu līdz 2000”. Aktivitātes 
mērķis ir ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas kvalitātes 
uzlabošana un ūdenssaimniecības pa-

kalpojumu pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, sama-
zinot vides piesārņojumu un ūdenstilpju 
eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un 
energoresursu racionālu izmantošanu. 

Projekta īstenošanas termiņš – 
06.09.2011. – 05.09.2013. 

Projekta mērķis – Uzlabot ūdens-
saimniecības attīstību apdzīvotās vietās 
ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 – Bērzau-
nes ciemā.

Projekta kopējā summa 380 757,12 
LVL, no tiem Eiropas Savienības finan-
sējums 85% – 265 281,60 LVL, pašvaldī-

bas budžeta finansējums 15% – 46814,40 
LVL. Finansējuma saņēmējs ir Madonas 
novada pašvaldība.

Projektā tiek veiktas šādas aktivi-
tātes:

• Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
sagatavošana – izstrādātājs SIA “C
projekti”(aktivitāte jau īstenota);

• Būvprojekta izstrāde – izstrādātājs 
SIA “Belss”(aktivitāte jau īsteno-
ta);

• Būvdarbi – veic SIA “Madonas 
siltums”(aktivitāte tiek īstenota);

• Būvuzraudzība – veic SIA “Proris” 

(aktivitāte tiek īstenota);
• Autoruzraudzība – veic SIA “Belss” 

(aktivitāte tiek īstenota).

Sasniedzamie rezultāti nodrošinās 
ciema iedzīvotājiem kvalitatīva un ne-
pārtraukta dzeramā ūdens piegādi un 
notekūdeņu infiltrācijas samazināša-
nos, kā arī uzlabos visas sistēmas ener-
goefektivitāti.

Sagatavoja iLva Dubra  
projektu ieviešanas un 

sagatavošanas speciāliste

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042  “Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada 
Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciemā II kārta ”

šu un līgumu aģentūru par projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Ma-
donas novada Bērzaunes pagasta 
Sauleskalna ciemā II kārta” ievie-
šanu.

 Projekts tiek īstenots Eiropas Re-
ģionālā attīstības fonda prioritātē “Kva-
litatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai 
aktivitātei nodrošināšana” pasākumā 
“Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.”Ūdenssaim-
niecības attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Aktivi-
tātes mērķis ir ūdensapgādes un no-
tekūdeņu savākšanas un attīrīšanas 

kvalitātes uzlabošana un ūdenssaim-
niecības pakalpojumu pieejamības pa-
plašināšana, nodrošinot kvalitatīvu dzī-
ves vidi, samazinot vides piesārņojumu 
un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot 
ūdens resursu un energoresursu racio-
nālu izmantošanu. 

• Projekta īstenošanas termiņš no 
06.09.2011. – 05.09.2013. 

• Projekta mērķis – Uzlabot ūdens-
saimniecības attīstību apdzīvotās 
vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 
2000 – Sauleskalna ciemā.

• Projekta kopējā summa 313 670,54 

LVL, no tiem Eiropas Savienības fi-
nansējums 85% – 218 540,95 LVL, 
pašvaldības budžeta finansējums 
15% – 38 566,05 LVL. Finansējuma 
saņēmējs ir Madonas novada paš-
valdība.

• Projektā tiek veiktas šādas aktivi-
tātes:

• Tehniski ekonomiskā pamatojuma 
sagatavošana – izstrādātājs SIA 
“Cprojekti”(aktivitāte jau īsteno-
ta);

• Būvprojekta izstrāde – izstrādā-
tājs SIA “Belss”(aktivitāte jau 

īstenota);
• Būvdarbi – veic SIA “Madonas 

siltums”(aktivitāte tiek īstenota);
• Būvuzraudzība – veic SIA “Proris” 

(aktivitāte tiek īstenota);
• Autoruzraudzība – veic SIA 

“Belss” (aktivitāte tiek īstenota).

Sasniedzamie rezultāti nodrošinās 
ciema iedzīvotājiem kvalitatīva un ne-
pārtraukta dzeramā ūdens piegādi un 
notekūdeņu infiltrācijas samazināša-
nos, kā arī uzlabos visas sistēmas ener-
goefektivitāti.

SIA „Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums” 06.09.2011. ir noslēgusi 
vienošanos Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/003/042 ar Centrālo finan-

Domes ziņas
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Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības 
domes 29.03.2012. sēdes lēmumu (protokols 
Nr. 6, 25. p.). Izdoti saskaņā ar 2011. gada 25. 
janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 75 
„Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu 
organizēšanas un finansēšanas kārtību un 
pasākumu īstenotāju izvēles principiem” 141.6 
punktu.

Vispārīgie noteikumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā bezdarbnieki Madonas novada pašvaldībā 
tiek iesaistīti pasākumā „Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi” (turpmāk tekstā – pasākums).

2. Paziņojumi par nepieciešamību reģistrē-
ties Nodarbinātības valsts aģentūras Madonas 
filiālē, lai iegūtu iespēju piedalīties pasākumā, 
izvietojami informācijas sniegšanas vietās Ma-
donas pilsētā un katrā pašvaldības pagasta pār-
valdē, pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. 
Informāciju par šiem saistošajiem noteikumiem 
pašvaldība nosūta Nodarbinātības valsts aģen-
tūras Madonas filiālei.

Bezdarbnieku iesaistīšanas kārtība
3. Nodarbinātības valsts aģentūrā, turpmāk 

tekstā – NVA, reģistrētie bezdarbnieki tiek ie-
saistīti algotajos pagaidu sabiedriskajos darbos 
tajā Madonas novada pašvaldības teritoriālajā 
vienībā (Madonas pilsētā vai pagasta pārvaldē), 
kurā persona vēlas tikt nodarbināta algotajos 
pagaidu sabiedriskajos darbos. 

4. Algotajiem pagaidu sabiedriskajiem dar-
biem NVA reģistrētie bezdarbnieki tiek izvēr-
tēti atbilstoši šo saistošo noteikumu 3. daļai, ie-
sniedzot pieredzi apliecinošus dokumentus (CV, 
rekomendācijas, u.c.).

Bezdarbnieku izvērtēšanas nosacīju-
mi, kritēriji un punkti

5. Izvērtēti iesaistīšanā pasākumā tiek tie 
bezdarbnieki, kuri atbilst pasākuma nosacīju-
miem, ko apliecina NVA saraksts, kuru pašval-
dība saņem no NVA bezdarbnieku atlasei. 

6. Vienlaicīgi no 1 (vienas) mājsaimniecības 
pasākumā nevar piedalīties vairāk par 1 (vienu) 
personu.

7. Bezdarbniekus izvērtē rindas kārtībā (pēc 
pieteikšanās NVA) pēc piederības prioritārajām 
pretendentu grupām, atzīmējot to sarakstā 
(Pielikums Nr. 1 – saraksts).

8. Priekšrocības piedalīties pasākumā ir šā-
dām trūcīgām personām:

8.1. kuru aprūpē ir trīs vai vairāk bērni;
8.2. kuru aprūpē ir mazāk kā trīs bērni;
8.3. kurām līdz vecumam, kas dod tiesības 

saņemt vecuma pensiju, t.sk. priekšlaicīgi, pali-
kuši pieci vai mazāk gadi;

8.4. kuras ir bāreņi vai bez vecāku gādības 
palikuši bērni līdz 24 gadu vecumam;

8.5. kuras pabalstu garantētā minimālā ie-
nākuma nodrošināšanai bez pārtraukuma sa-
ņēmušas vienu gadu vai ilgāk.

Bezdarbnieku izvērtēšanas kārtība un 
dalība pasākumā

9. Bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi algo-
tajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem veic:

9.1. Madonas pilsētā Madonas pilsētas pār-
valdnieks kopā ar sociālo darbinieku, kuru no 
Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta 
darbinieku vidus nozīmē Sociālā dienesta vadī-
tājs;

9.2. pagastu pārvaldēs pagasta pārvaldes 
vadītājs un attiecīgajā pagastā strādājošais Ma-
donas novada pašvaldības sociālā dienesta so-
ciālais darbinieks.

10. Bezdarbnieku izvērtēšanas un atlases 
darbs tiek dokumentēts. Dokumentāciju par 
bezdarbnieku izvērtēšanu un atlasi kārto sociā-
lais darbinieks.

11. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas 3 (trīs) 
darba dienu laikā vērtēšanā iesaistītais sociā-
lais darbinieks paziņo tiem bezdarbniekiem, 
kuri iekļauti pasākumā. 

12. Jau atlasītā bezdarbnieka vietā ir tiesī-

bas pieņemt bezdarbnieku, kurš attiecīgajā iz-
vērtēšanas reizē ir nākošais sarakstā, ja:

12.1. bezdarbniekam nav iespējams paziņot 
(neatbild uz telefona zvanu, utml.);

12.2. bezdarbnieks pēc izvērtēšanas atsakās 
no dalības pasākumā;

12.3. bezdarbnieks neinteresējas par atlases 
rezultātiem.

13. Pēc bezdarbnieku izvērtēšanas un atla-
ses rezultātu telefoniskas paziņošanas, ar pa-
vadvēstuli 1 (vienas) darba dienas laikā nosūta 
NVA to bezdarbnieku sarakstu, kuri iekļauti 
pasākumā. Sarakstā iekļautajiem bezdarbnie-
kiem NVA izsniedz norīkojumu, uz kura pama-
ta pašvaldībā tiek slēgts līgums ar bezdarbnie-
ku par dalību.

14. Ja ar personu ir lauzts līgums par līgu-
ma nosacījumu neievērošanu, personu atkārto-
ti iesaistīt programmā ne ātrāk kā 18 mēnešus 
pēc līguma laušanas.

15. Ja persona atsakās strādāt bez pietie-
kami motivēta iemesla (slimība, bērnu slimība, 
atrasts darbs) var tikt iesaistīts programmā pēc 
4 mēnešiem.

16. Ja pasākumā iesaistītais bezdarbnieks 
nepiedalās visu periodu – 4 (četrus) mēnešus, 
viņa vietā tiek iesaistīts bezdarbnieks, kas at-
tiecīgajā izvērtēšanas reizē ir nākošais saraks-
tā. Šādā gadījumā sadarbībā ar NVA pārliecinās 
,vai konkrētais bezdarbnieks uz plānoto darbā 
iesaistīšanas brīdi atbilst pasākuma kritērijiem 
un šo saistošo noteikumu 2. daļai.

Noslēguma jautājums
17. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par paš-

valdībām” 45. panta noteiktajā kārtībā.

pASKAIdrOjUMA rAKSTS pAr 
SAISTOŠAjIEM NOTEIKUMIEM  
Nr. 6 

„Par kārtību, kādā Madonas novada 
iedzīvotāji tiek iesaistīti nodarbinātības 
pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi” Madonas novada pašvaldībā” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Noteikt bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā 
Madonas novada pašvaldībā. 
Ministru kabineta 25.01.2011. noteikumu 
Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības 
pasākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organizēšanas 
un finansēšanas kārtību un pasākumu 
īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punkts 
nosaka pašvaldības tiesības saistošajos 
noteikumos noteikt prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanā.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
nosakāma bezdarbnieku iesaistīšana algoto 
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Ma-
donas novada pašvaldībā, kā arī nostiprināts 
pilnvarojums izvērtēt bezdarbnieku atbilstību 
prioritātēm.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Prognozēts, ka varētu samazināties 
trūcīgo personu skaits Madonas novada 
pašvaldībā.

4. Informācija 
par plānoto pro-
jekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

 Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Visas personas, kuras skar šo noteikumu 
piemērošana, var griezties Madonas novada 
pašvaldības pagastos un Madonas pilsētā.
Madonas novada pašvaldības darbinieku 
lēmumu par atbilstību kritērijiem vai at-
teikumu persona mēneša laikā var apstrīdēt 
Madonas novada domē Administratīvo aktu 
strīdu komisijā, bet Madonas novada domes 
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

  Saistošie noteikumi Nr. 6  

Par kārtību, kādā Madonas novada iedzīvotāji tiek iesaistīti 
nodarbinātības pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi” 
Madonas novada pašvaldībā

 

 31. maijs     
10.00 Muzikāls pasākums „Jampadracis pavasara pļaviņā” par godu 1. jūnijam – Starp-

tautiskajai bērnu aizsardzības dienai Madonas pilsētas kultūras namā Raiņa ielā 12.
Priekšnesumos piedalās: Barkavas PII „Ābelīte”, Bērzaunes PII „Vārpiņa”, Dzel-
zavas PII „Rūķis”, Kalsnavas PII „Lācītis Pūks”, Kusas PII „Sprīdītis”, Ļaudonas 
PII „Brīnumdārzs”, Praulienas PII „Pasaciņa”, Degumnieku, Liezeres, Mārcienas, 
Sarkaņu un Vestienas pirmsskolas izglītības grupas. Ieeja bez maksas.

12.30 Madonas novada pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu kolektīvo darbu izstādes 
„Mana bērnība” atklāšana Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs Skolas ielā 10a. Ieeja bez maksas.

 1. jūnijs      
10.00 – 12.00 PII „Priedīte” atvērto durvju diena!

Būs iespēja apskatīt iestādi un padarboties radošajās darbnīcās: „Krāsu spēles”, 
„Jautrās bumbas lidojums”, „Salvešu pārvērtības”, „Smilšu pilsētiņa”, „Veiklie pirkstiņi”.

10.00 – 14.00 Brīvdabas pasākums bērniem „Es pasaulē” – Radošās darbnīcas.
Madonas novada bibliotēkā un zaļajā zonā pie bibliotēkas Skolas ielā 12 jautrība, 
patīkama atmosfēra, aktīva atpūta, radoša darbošanās un balvas.
Atbalsta Eiropas Komisija. Ieeja bez maksas.

10.00 – 17.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs izstāžu zālēs  
piedāvā apmeklēt izstādes:
„Velta un Jānis Ruņģi – 80” (tušas zīmējumi, gleznas, tekstilijas u.c.),
„Muzeja jaunieguvumi 2005 – 2011”,
„Sportiskās virsotnes” (novadnieku sasniegumi olimpiādēs),
Madonas novada PII bērnu kolektīvo darbu izstāde „Mana bērnība”,
pastāvīgā ekspozīcija „Novada arheoloģija”. Ieeja bez maksas.

11.00 – 12.00 Skolēnu Teātrdienas „Ceļā pēc brīnumputna!” svētku gājiens (Bērnu un jauniešu 
centrs – R.Blaumaņa piemineklis – Raiņa iela – Valdemāra bulvāris –  Saieta laukums 
– Tirgus iela – Saules iela – Alunāna iela – Blaumaņa iela – Poruka iela – Madonas 
pilsētas kultūras nams).

12.30 – 12.45
12.50 – 13.05

Skolēnu Teātrdienas „Ceļā pēc brīnumputna!” izrādes:
Pie Madonas novada bibliotēkas Skolas ielā 12:
Mārcienas pamatskolas izrāde „Meklēju mammu” (režisore I. Kaire);
Praulienas pamatskolas teātra studijas „Burvis” izrāde H. Paukšs „Lidojošie pīrādziņi”.

12.30 – 12.45

12.50 – 13.15

Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā Raiņa ielā 12:
Sarkaņu pamatskolas teātra „Piņģerotiņš” izrādes:
Tautas pasaka „Rausis” un leļļu izrāde „Tas bija joks!”;
Liezeres pamatskolas izrāde „Velniņi” (pēc R. Blaumaņa). 

13.25 – 13.40
13.45 – 13.55

Pie Bērnu un jauniešu centra Skolas ielā 8a:
Mārcienas pamatskolas izrāde „Zem sēnītes”;
Praulienas pamatskolas teātra studijas „Burvis” izrāde G. Priede „Lapsa sludina mieru”.

15.00 – 15.10
15.20 – 15.50

Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā Raiņa ielā 12:
Liezeres pamatskolas izrāde E. Mirskova „Tas tikai bija joks!”;
Madonas BJC leļļu teātra „Delveris” izrāde pēc brāļu Grimmu pasakas  
„Sniegbaltīte un 7 rūķīši”, A. Brigadere „Sprīdītis” (fragments) un latviešu tautas 
pasakas „Kukulītis” iestudējums.

16.00 – 16.20
Pie Bērnu un jauniešu centra Skolas ielā 8a:
Madonas BJC teātra studijas „IemīlēTS” izrāde „Kazlēni un vilks”.

16.30 – 16.50

17.00 – 17.40
17.45 – 18.00

Multifunkcionālajā jauniešu iniciatīvu centrā Raiņa ielā 12:
Madonas pilsētas kultūras nama jauniešu dramatiskā kolektīva izrāde  
V. Pumpure „Annija pret Cigareti”;
MVĢ radošās drāmas kolektīva izrāde Baltfurs „Zaiga no 11. klases”;
MVĢ radošās drāmas kolektīva izrāde M.Ūzuliņa „Pirms tu esi...”.

 2. jūnijs      
10.00 – 14.00 Radošās darbnīcas „Nāc darboties, klausīties, skatīties!”  

Skolas ielā pie Lielās strūklakas ap un gar Skolas ielu 8a  
Madonas bērnu un jauniešu centra audzēkņi un pedagogi piedāvās: 
plkst.10.00 – 10.20, 11.00 – 11.20, 12.00 – 12.20, 13.00 – 13.20 skatīties, 
klausīties, dziedāt līdzi muzikālo un teatrālo pulciņu audzēkņiem,
plkst. 10.20 – 11.00, 11.20 – 12.00, 12.20 – 13.00, 13.20 – 14.00 astoņās 
radošajās darbnīcās gādāt dāvanu pašiem sev pilsētas dzimšanas dienā! Bet īpaši 
laimīga būs sestdiena, ja šajā laikā satiksieties ar ceļojošu ielu teātra trupu „Tinte”, 
dresētiem suņiem vai lielajām Lellēm. Uz tikšanos!

10.00 – 16.00 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs izstāžu zālēs  
piedāvā apmeklēt izstādes:
„Velta un Jānis Ruņģi – 80” (tušas zīmējumi, gleznas, tekstilijas u.c.),
„Muzeja jaunieguvumi 2005 – 2011”,
„Sportiskās virsotnes” (novadnieku sasniegumi olimpiādēs),
Madonas novada PII bērnu kolektīvo darbu izstāde „Mana bērnība”,
pastāvīgā ekspozīcija „Novada arheoloģija”. Ieeja bez maksas.

12.00 – 13.00 Sporta aktivitātes ar Madonas sporta skolu Skolas ielā pie Lielās strūklakas.
14.00 Pasākums ģimenēm un bērniem „Pazudis un atrasts” laukumā pie Priežu kalniņa. 

Ieeja bez maksas. Organizē Madonas baptistu draudze.

 3. jūnijs      
13.00 Bērnu deju kolektīva „Mazais Andžiņš” (KC „Imanta”, Rīga) un popgrupas 

„Smaidiņš” koncerts estrādītē pie Madonas pilsētas kultūras nama Raiņa ielā 12.
Ieeja bez maksas.

15.00 Mūsdienu deju grupas „Aliens” koncertuzvedums „Hello! Alle!” Madonas pilsētas 
kultūras nama Raiņa ielā 12 Lielajā zālē. Ieeja bez maksas.

    

LMT KAUSS 2012
Starptautisks gaisa balonu festivāls,  
madona, 30. maijs – 03. jūnijs 

Informācija par lidojumiem:

30. maijā  Gaisa balonu festivāla dalībnieku ierašanās,  
 festivāla atklāšanas diena.
31. maijā  6.00 – 8.00 Gaisa balonu rīta lidojums
 19.00 – 21.00 Gaisa balonu vakara lidojums
 22.30 Pilotu parāde – Degļu šovs
1.jūnijs  6.00 – 8.00 Gaisa balonu rīta lidojums
 19.00 – 21.00 Gaisa balonu vakara lidojums
 23.00 Gaisa balonu nakts spīdēšanas šovs  
2.jūnijs  6.00 – 8.00 Gaisa balonu rīta lidojums
 19.00 – 21.00 Gaisa balonu vakara lidojums
 23.00 “LMT CUP 2012” apbalvošanas ceremonija uz skatuves.  
 Degļu šovs. Uguņošana.  
3. jūnijs  6:00 Gaisa balonu rīta lidojums.

Aktuāli

Madonas pilsētas svētki  31. maijs – 3. jūnijs
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Jubileja

Turpinām informēt par viena no mūsu 
novada gleznainākā pagasta – Vestienas – 
aktivitātēm  
560.  jubilejas gadā.

Šā pavasara jaunums 
– divas  rožu dobes pie Pa-
gastmājas. Tās izveidotas, 
pateicoties Vestienas pa-
gasta iedzīvotājiem, kuri 
ziedoja naudu rožu stādu 
iegādei. Pavisam iestādītas 
112 rozes. 

Jaunie stādījumi ir dau-
dzu vestēniešu kopdarbs. Kā zināms, 
rozes neaug bez mēslojuma, un tos sagā-
dāja zemnieku saimniecība „Dravicēni”. 
Rožu stādīšanu vadīja bioloģiskās dabas 
sētas „Aparēni” saimniece Ligita Vītoliņa, 
kurai ir liela pieredze daiļdārzu veidoša-

nā. Rožu stādīšanā piedalījās šobrīd esošie 
Vestienas algotie sabiedrisko darbu veicēji  
I. Leitāne, L. Smeltere, M. Hohlova, J. Seņ-

kova, M. Zeps, U. Ķirsis un pagasta dar-
binieces Jūsma, Baiba, Alla, Agnese, 

pensionāre Dzidra. Pilns ziedotāju 
saraksts publicēts Vestienas mājas 
lapā www.vestiena.lv. Tā kā ziedo-
juma summa pārsniedza plānotos 
rožu iegādes izdevumus,  pārējā sa-
ziedotā nauda tiks izlietota apstā-

dījumu atjaunošanai pie brīvdabas 
estrādes un Vestienas ģerboņa izvei-

došanai brīvā dabā. 
Par godu Vestienas jubilejai 16. jūnijā no-

tiks koncerts uz Kāla ezera „Mana dziesma 
tālu skan”. Līdz Valsts svētkiem ar visu Ves-
tienas iedzīvotāju palīdzību noskaidrosim un 
svētkos godināsim izcilākos vestēniešus.
  iLga Sabitova

Rozes Vestienai

Novada uzņēmēji

Agita Kalniņa nāk no 
Lubānas, taču nu jau 
vairāk nekā sešpad-
smit gadu viņa kļuvusi 
par bērzaunieti.  Agita 

ar ģimeni dzīvo pavisam netālu no 
Bolēnu svētavota, nedaudz tālāk – 
Gaiziņkalns, un katru rītu mēro 
ceļu uz savu darba vietu gandrīz 
pašā Bērzaunes centrā. Taču ne 
par mājām vai Gaiziņa ainavu 
šoreiz būs stāsts. Par likteņa līk-
ločiem gan. Un par to, kā strādāt 
un nopelnīt. Un par to, cik salda ir 
uzņēmēja maize. 

Savam bērnam to 
nenovēlētu

Agita ir līdzīpašniece uzņēmu-
mu apvienībā „Kokapstrādes gru-
pa”, kas ir ne tikai lielākais apkārt-
nes darba devējs, bet arī Madonas 
novada lielākais nodokļu maksātājs. 
Sarunu iesākam par sievietes vietu 
tai skarbajā uzņēmējdarbības vidē, 
kur spēlē pa lielam. Likmes šajā 
uzņēmējdarbības līmenī ir augstas, 
un Agita atzīst, ka šeit neviens otru 
nežēlo un nesaudzē. Jo īpaši grūts 
bijis sākums. Tagad atskatoties, 
Agita atzīst, ka savam bērnam tādu 
skarbumu gan nenovēlētu. „Vairā-
kas reizes esam balansējuši uz naža 
asmens,” atceras uzņēmēja. Viņa ir 
piedzīvojusi teju visu, ko uzņēmējs 
mūsu valstī var piedzīvot. Ir nācies 
saskarties ar bankrotu, ir nācies sa-
viem strādniekiem pateikt, ka algu 
nav un vismaz tuvākos mēnešus 
arī nebūs, ko maksāt... (Daļa strād-
nieku tobrīd palika uzticīgi saviem 
darba devējiem, un Agita pateicībā 
viņus joprojām dēvē par uzņēmuma 
panākumu atslēgu.) Tas viss ir bijis, 
un dzīve šai ziņā nav bijusi saudzīga. 

„Man nebija izvēles,”

secina Agita, jautāta, kāpēc 
rimto mākslas skolotājas darbu 
nomainījusi pret saspringto uzņē-
mējas ikdienu. „Kad sāku strādāt 
Madonas mākslas skolā, un reizēm 
pat pietrūka naudas autobusam, lai 
nokļūtu darbā, sapratu, ka tā tas 
nevar turpināties, un kaut kas ir 
jāmaina,” viņa atceras. Tas sakritis 
tieši ar laiku, kad valstī mainījās 
nauda, un visi viņas nelielie iekrā-
jumi sapnim par žiguli pārvērtušies 
vienā zābaku pārī, ko varējusi iegā-
dāties vietējā tirgū („Pie tam tikai 
tirgus lētākajā galā!” viņa atceras 
ar skeptisku smaidu.) Tā izplēnējis 
Agitas sapnis ne tikai par auto, bet 
arī par mākslinieces aicinājumu. 

Agita ir novērojusi, ka diem-
žēl joprojām cilvēki Latvijā domā 

un paļaujas, ka kāds no malas par 
viņiem parūpēsies, nokārtos viņu 
problēmas, un, ja tas tā nenotiek, 
vaino visus pēc kārtas, sākot jau ar 
valdību. „Vai tad viņi ir radušies no 
Marsa, vai? Ministri ir tādi paši cil-
vēki, kā mēs visi!” retoriski norāda 
Agita. Viņa ir pārliecināta, ka ne-
drīkst dzīvot pēc principa – nav jau 
vērts! Nav vērts censties, nav vērts 
strādāt par grašiem, nav vērts pū-
lēties... „Visas iniciatīvas, ko cil-
vēks pauž pārliecībā mirdzošām 
acīm, tiek novērtētas! Vajag tikai 
uzdrīkstēties, degt par savu ideju, 
un viss izdosies,” savu pārliecību 
pauž pieredzējusī uzņēmēja.  

Darbu nes līdzi uz 
mājām

„Kokapstrādes grupa” faktiski 
ir ģimenes uzņēmums – te strādā 
ne tikai  Agita ar dzīvesdraugu jeb 
kā pati saka – ilggadējo cīņu biedru 
Laimoni, bet arī pieaugušie bērni. 
Taču darbs nebeidzas, darbadienas 
beigās aizverot uzņēmuma durvis; 
plānošana, problēmu risināšana, 
tirgus izpēte un tā tālāk, turpinās 
arī mājās. „Būtībā mājas mēs esam 
pazaudējuši,” secina Agita, „arī 
pie vakariņām sarunas turpinās 
par kokiem, kubiem, latiem vai arī 
negribas vairs runāt ne par ko...” 
Tāpēc jo īpaša vērtība ir kopā pa-
vadītām brīvdienām, ko ģimene at-
ļaujas vien retu reizi. Vislabprātāk 

viņi iegādājas kruīza ceļazīmi un 
dodas tālu prom, kur nav ne telefo-
na zonas, ne ziņkārīgu ļaužu. Pērn 
atļāvušies atslēgties no visa, ceļojot 
pa Dzelteno jūru Ķīnā. Tās arī ir 
vienīgās reizes, kad viņi atļaujas pa 
īstam atpūsties, nedarot neko. 

Agita nevar saprast, kā bagātas 
kundzītes smalkās ballēs spēj tik 
spoži izskatīties glancētajās žurnā-
lu bildēs! Savulaik Hipotēku banka 
rīkojusi smalku pieņemšanu lielā-
kajiem klientiem Operā. Agita ar 
zināmu satraukumu posusies svi-
nīgajam sarīkojumam, uztrauksies, 
vai kleita būs gana smalka, vai iz-
skatīsies pietiekoši labi, taču, kad ie-
radušies svinību vietā, atklājuši, ka 
lielākā daļa izskatījušies tādi paši kā 
viņi! „Noguruši, nodzīti darba zirgi, 
kas atļāvušies izrauties no smagās 
ikdienas!” pa pusei smejoties, bet pa 
pusei skaudri secina Agita. „ Reāli 
strādājošam uzņēmējam taču ne-
atliek laika pavadīt garas stundas 
skaistumkopšanas salonos vai ie-
pērkoties. Bet tas, protams, ir prio-
ritāšu jautājums – kur un kā pava-
dīt katram piešķirtās 24 stundas.”

Nevajag vispārināt

Cilvēks, kas paša spēkiem sa-
sniedzis tik daudz, cik Agita, drīk-
stētu atļauties arī kritizēt. Taču 
tas nav viņas dabā. Jā, nereti nā-
kas sastapties ar absurdo situāci-
ju, ka atrast labu strādnieku nav 

nemaz tik vienkārši, kaut laukos 
valda bezdarbs. „Bet tāpēc jau 
nevajag vispārināt, ka visi tādi,” 
uzskata uzņēmēja, „mēs tik bieži 
kļūdāmies, lietojot šo vārdu – visi. 
Mūsu uzņēmumā strādā tik daudz 
godprātīgu darbinieku, kam darba 
tikuma trūkumu nevar pārmest. 
Ne jau visi simtlatnieki, piemēram, 
ir neveiksminieki un sliņķi. Ne jau 
visi dodas uz Īriju! Darvas karote 
var atrasties jebkurā medus mucā, 
turklāt arī veiksmīgie nekad nevar 
būt pārliecināti, ka arī viņi rītdien 
nenonāks neapskaužamā situācijā. 
Vispārināšana bojā objektīvu at-
tieksmi par reālo situāciju.”

Saglabā atvērtu sirdi

Neraugoties uz bezkompromisa 
nosacījumiem, kas valda uzņēmējas 
ikdienā, Agita ir saglabājusi ticību 
cilvēkiem, labajam. Ar aizrautību 
Agita stāsta par savu kaimiņieni, 
sirmu māmuļu, kas, neskatoties uz 
cienījamo vecumu, saglabājusi sau-
lainu skatu uz apkārtējo pasauli. 
Raugoties uz viņu, Agita domā par 
to, cik svarīgi ir saglabāt gaišumu 
arī vecumdienās. Agitai nav pieņe-
mami, ka sabiedrība kopumā ne-
prot novērtēt to, kas tai ir: „Tik ātri 
esam aizmirsuši, kā bija tad, kad 
nebija, taču tik un tā pratām uztai-
sīt svētkus, pratām saklāt galdu un 
priecāties.” Tāpēc, ja vien var, Agita 
atbalsta jo īpaši jauniešu iniciatīvas. 

No mākslas pedagoģes līdz uzņēmējai
Mūsu sarunas laikā uzņēmēja vairāk-
kārt ar prieku piemin vietējo bērzau-
niešu – Anitas un Raimonda Aizstrau-
tu – nesavtīgo darbu jauniešu labā, ar 
prieku viņa stāsta par iespēju atbalstīt 
ģimnāzijas audzēkņus, kas piedalī-
jušies starptautiskā skolēnu mācību 
firmu konkursā Šveicē, viņa apbrīno 
skvoša kustības entuziastu  Volde-
māru Svilānu, kas savu privātmāju 
faktiski nodevis sportisko jauniešu 
rīcībā... „Ja spēju, es noteikti atbalstu 
iniciatīvas, kas saistītas ar biznesa ide-
jām, inovācijām,” atzīst Agita. 

Uzņēmēji ne vienmēr 
vēlas sadarboties

Vaicāju, ko novada uzņēmēji gaida 
no pašvaldības. Agita uzskata, ka tas 
vien, ka iniciatīva veidot uzņēmēju 
padomi nākusi no pašvaldības puses, 
liecina, ka uzņēmējiem tas būtībā nav 
vajadzīgs, viņi to nepieņem. „Katrs 
darbojas par sevi, viņiem pašiem 
būtu vairāk jādraudzējas, ” pauž uz-
ņēmēja. „Manuprāt, uzņēmēji labprāt 
vairāk uzzinātu par domes darbu, 
ko kurā kabinetā dara. Būtu svarīgi 
saņemt apkopojošu informāciju par 
uzņēmējdarbību novadā. Piemēram, 
uzņēmēju sanāksmē biju pārsteigta, 
uzzinot, ka novadā ir ap trim tūksto-
šiem reģistrētu uzņēmumu! Es gribē-
tu zināt, kas tie ir par uzņēmumiem, 
ar ko nodarbojas, varbūt es viņiem 
varu piedāvāt savu produkciju! Šāda 
informācija patiešām būtu noderīga.”

Mamma un sieviete   

Lai kā mēs sarunu nevirzītu uzņē-
mējdarbības gultnē, arvien atgrieža-
mies pie tām vērtībām, ko tā pa īstam 
prot novērtēt tikai sieviete neatkarīgi 
no tā, vai viņa ir uzņēmēja, skolotāja 
vai zemniece. Agita lepojas ar savu 
meitu Laimu, kas mācās ģimnāzijā, 
un priecājas par klases audzinātāju, 
kas bērniem pievērš nedalītu uzmanī-
bu. Viņa stāsta par savām saknēm un 
vecākiem, Agita ar dziļu cieņu runā 
par māsu Ivetu, kas ir uzņēmuma 
grāmatvede jau no dibināšanas laika 
un ir uzticams plecs grūtākajos brī-
žos, un par ģimeni kā neizmērojamu 
vērtību. Agita studē maģistratūrā un 
priecājas par īpašo gaisotni, ko izbau-
da mācībās, un vēl, un vēl... Daudz 
paliek ārpus uzrakstītā, kaut Agitas 
pieredze un zināšanas rosina ieklausī-
ties, mācīties vai vismaz iedvesmoties. 
Savukārt man ir liels prieks, ka Agita 
piekrita šai sarunai, un man bija tas 
gods būt par starpnieku, lai jūs, cienī-
jamie lasītāji, kaut nedaudz iepazītu 
sievieti, kas devusi savu ieguldījumu 
visa mūsu lielā novada kopējai attīs-
tībai.

Dzintra StraDiņa
     

Pusceļā uz Gaiziņu kopīgiem spēkiem top rožu stādījumi.       i. Sabitovas foto. 

Agita ar meitu Laimu mazpulcēnu kongresā. Uz krūzītes var redzēt programmas „No čiekura līdz lietaskokam” logo,  
kā autore ir Laima.                 Foto no ģimenes arhīva.
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15. maijā, skanot pilsētas him-
nai, tika atklāts Madonas multi-
funkcionālais jaunatnes iniciatīvu 
centrs (Raiņa ielā 12, kultūras 
nama rekonstruētajā Sētas kor-
pusa ēkā) Latvijas un Šveices sa-
darbības programmas „Atbalsts 
jaunatnes iniciatīvu attīstībai at-
tālos vai mazattīstītos reģionos” 
ietvaros.

Madonas jaunatnes iniciatīvu 
centrs ir vieta jauniešu lietderīgai 
brīvā laika pavadīšanai, neformā-
lās izglītības aktivitāšu īstenoša-
nai. Jaunieši centrā var iesaistī-
ties dažādās radošās nodarbībās, 
piemēram, spēlēt dažādas galda 
spēles, kā arī darboties estrādes 
mūzikas studijā, teātra sporta, leļ-
ļu teātra, floristikas un tehniskās 
jaunrades pulciņā.

Uz jaunatnes iniciatīvu centru 

aicināts ikviens Madonas pilsētas 
un novada jaunietis (vecumā no 
13 – 25 gadiem), kas gan mācās, 
gan strādā, gan varbūt ir bez dar-
ba. Centra pakalpojumi, pasāku-
mi un projekti būs pieejami bez 
maksas un visiem jauniešiem – arī 
tādiem, kas saskārušies ar kādām 
problēmām (jaunieši no nelabvēlī-
gām un maznodrošinātām ģime-
nēm; jaunieši invalīdi un jaunieši 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
īpaši, kuriem pēc 18 gadiem ir ie-
robežotas iespējas piedalīties sa-
biedriskajā dzīvē; jaunieši no lau-
ku apvidiem u.c.).

Skolēnu vasaras brīvdienās 

centrs brīvā laika pavadīšanai at-
vērts darba dienās no plkst. 11.00 
līdz 18.00. Pirmā nometne tīņiem 
(5. – 7. kl. skolēniem) multifunk-
cionālajā centrā notiks no 11. līdz 
15. jūnijam, vairāk informācijas 
www.madona.lv  vai  sūtot epastu 
uz  bjc@madona.lv. 

Latvijas un Šveices sadarbības 
programmas „Atbalsts jaunatnes 
iniciatīvu attīstībai attālos vai 
mazattīstītos reģionos” projekta 
īstenotājs ir valsts aģentūra „Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūra”. Finansē Šveices Kon-
federācija no Latvijas un Šveices 
sadarbības programmas līdzek-
ļiem paplašinātajai Eiropas Sa-
vienībai.

gunita Kļaviņa,
madonas bērnu un jauniešu 
centra direktore, deputāte

Madonas jauniešiem – multifunkcionāls  
jaunatnes iniciatīvu centrs!

Atklāšanas reizē uz jaunā centra kāpnēm muzicēja Edmunda Vestmaņa vadītais ģitāristu ansamblis.
Foto no madonas novada pašvaldības arhīva.

Nevajag man augstus kalnus,
Nevajag arī dziļus okeānus.
Pietiek ar zaļo mežu 
        saldo smaržu,
Plašo pļavu svaigumu un garšu.
Nekur citur šobrīd nevēlos es būt,
Tikai savā zemē gribu 
       par ko kļūt.
                 (M. Budovskis)

Tā ar savām dzejas rindām 
Madonas Valsts ģimnāzijas 10. 
klases audzēknis Matīss Budov-
skis apliecina savu piederību 
Latvijai, turpinot mūsu izcilā 
novadnieka – dzejnieka Andreja 
Eglīša – 100 gadu jubilejas ie-
skaņu Madonā. Skatuves runas 
konkursā, ko organizēja Madonas 
novada bibliotēkas vecākā biblio-
tekāre Sarmīte Radiņa, Matīss 
pārliecinoši ieguva pirmo vietu. 
Matīsa priekšnesums bija emo-
cionāls, viņa sniegums uzrunāja 
klausītāju izjusti un patiesi. Īpaši 
viņa dzejolis „Piederība Latvijai”. 
Savukārt Madonas pilsētas 2. vi-
dusskolas 12. klases audzēknis 
Henrijs Kārklāns, kurš pārstāvē-
ja Madonas BJC, ieguva 3. vietu. 
Sirsnīgi viņa izpildījumā skanēja 
Jura Brežģa dzejolis „Tava Mado-
na”. Katra puiša dzejas montāžu 
krāsaināku un emocionālāku pa-
darīja Madonas Valsts ģimnāzi-
jas 11. klases audzēkņa Mārtiņa 
Spilvas ģitārspēle – mierīgs, emo-
cionāls dzejas papildinājums paša 
Mārtiņa aranžējumā. 

Konkurss Latvijā norit jau 
piekto gadu, tas ir M. Druvas pro-
jekta „Andreja Eglīša Dzejas svēt-
ki”  sastāvdaļa. Viens no konkur-
sa mērķiem – attīstīt savu talantu 
un radošās spējas, kā arī nostip-
rināt skolēnos patriotisma jūtas. 
Žūriju pārstāvēja arī aktieris Jā-
nis Paukštello, kurš ļoti priecājās 
par iespēju būt šajā konkursā. 

Matīsu, Henriju, Mārtiņu 
dzirdēsim 20. septembrī A. Eglīša 
jubilejai veltītajā pasākumā Ma-
donā un viņa dzimtajā pusē Ļau-
donā. 20. novembrī puiši piedalī-
sies A. Eglīša 100 gadu jubilejai 
veltītajā izrādē Liepājas teātrī! 

Savukārt ar A. Žilinska dzies-
mu „Komponistam”, ko savulaik 
dziedāja unikālās balss īpašnieks 
Jānis Zābers un kuru dēvēja par 
mākslinieku ar saules balsi, sevi 
pieteica 10. klases audzēknis Di-

Madonas skolu audzēkņu 
panākumi konkursos –  
dāvana savai pilsētai

Didzis Melderis.

Matīss Budovskis, vadot pasākumu 
“Ģimnāzijas talanti”.

2012. gada maijs

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”.
Izdevējs —  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu —  
Dzintra Stradiņa.

Jauniešu aktualitātes

Pusceļā uz Gaiziņu kopīgiem spēkiem top rožu stādījumi.       i. Sabitovas foto. 

Attīstības fonda 
piesaistītie dāvinājumi 

Lai nodrošinātu Madonas 
Valsts ģimnāzijas kvalitatīvu dar-
bību, sadarbībā ar ģimnāzijas pa-
domi un vecāku padomi jau 2004. 
gadā nodibināts Madonas Valsts 
ģimnāzijas Attīstības fonds. Ar 
ziedojumu palīdzību iespējams 
uzlabot mācību un audzināšanas 
darbu.

Esam pateicīgi visiem ziedotā-
jiem (skolēnu vecākiem, uzņēmē-
jiem), ar kuru palīdzību padarām 
krāsainākus ģimnāzijas pasāku-
mus un palīdzam nodrošināt bib-
liotēku ar mācību grāmatām.

Šajā mācību gadā Madonas 
Valsts ģimnāzijai papildus pašval-
dības sagādātajām iespējām izde-
vās realizēt vairākas ieceres.

Uzzinājis par iespēju ziedot 
mācību līdzekļu iegādei, atsaucās 
bijušais Madonas iedzīvotājs Jā-
nis Ūdris, kurš dzīvo Lielbritānijā. 
Viņš izrādīja neviltotu prieku par 
iespēju palīdzēt skolai attīstīties. 
Saņēmām ziedojumu Madonas 
Valsts ģimnāzijas Attīstības fondā 
4000 latu apmērā ar nosacījumu, 

ka šie līdzekļi tiks izlietoti mācību 
līdzekļu iegādei. Ziedotājs atbalstī-
ja mūsu vēlmi daļu no summas iz-
mantot datortehnikas iegādei, kuru 
pedagogi pielieto mācību procesā. 

Ziedojumi – augstāko 
tehnoloģiju iegādei

Esam iegādājušies divus porta-
tīvos datorus, vienu projektoru un 
trīs jaunas ierīces – interaktīvās 
tāfeles uz papīra „Papershow TM 
for teachers”. Tās atšķiras no jau 
zināmajām interaktīvajām tāfe-
lēm ar to, ka skolotājs, izmantojot 
speciālu programmatūru, ar īpaši 
tam paredzētu rīku raksta savas 
piezīmes (piemēram, rēķina uzde-
vumu u.tml.) bloknotā nevis veic 
pierakstus uz tāfeles. Papershow 
TM izmanto Anoto tehnoloģiju, 
lai nosūtītu rakstīto no interaktī-
vā papīra uz datoru. Interaktīvais 
papīrs satur punktu režģi, kas ar 
neapbruņotu aci nav redzams. Di-
gitālā pildspalva satur mikrokame-
ru, kas fiksē tās atrašanās vietu uz 
papīra un nosūta signālu uz atslē-
gu, kas ievietota datorā. No datora 

informāciju var projicēt uz ekrāna. 
Komplektā ietilpst arī papīra kom-
plekts, uz kura var izdrukāt infor-
māciju, kas stundā nepieciešama 
(piemēram, karti ģeogrāfijas stun-
dai), pēc tam stundā veikt atzīmes 
uz šīs izdrukas nevis bloknotā.

Tādējādi esam sagādājuši iespē-
ju vismaz trim skolotājiem strādāt 
mūsdienīgi, nodrošinot lielāku 
skolēnu ieinteresētību. Pārējos sa-
ziedotos līdzekļus izmantosim mā-
cību literatūras, sporta inventāra 
un citu mācību līdzekļu iegādei.

Madonas Valsts ģimnāzija sa-
ņēmusi dāvinājumu arī no Vidze-
mes televīzijas. Kopīgi darbojoties 
Igaunijas – Latvijas pārrobežu pro-
jektā „Izglītības attīstība 21. gad-
simtā – plašsaziņas līdzekļu lietot-
prasmju apmācības”, izveidojusies 
laba sadarbība. Tā rezultātā esam 
saņēmuši dāvinājumu – interaktī-
vo tāfeli.

Esam pateicīgi visiem mūsu 
labdariem par palīdzību ģimnāzi-
jas attīstībā.

vanDa maDerniece,
madonas valsts ģimnāzijas 

direktore

Dāvinājumi Madonas 
Valsts ģimnāzijai

dzis Melderis, ierakstot konkur-
sa vēsturē pirmo reizi arī Ma-
donas Valsts ģimnāzijas vārdu, 
Jānim Zāberam veltītajā Repub-
likas zēnu vokālistu konkursā 
„Aiviekstes Lakstīgalas 2012”. 
Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, 
Mūzikas Akadēmijas pasniedzējs 
Ansis Sauka atzina, ka Didzis ir 
perspektīvs dziedātājs. Viņš ir 
skatuvisks, ar patīkamu balss 
tembru un tīru dikciju. Konkur-
sā trešo vietu savā vecuma gru-
pā ieguva Madonas 1. vidussko-
las 6. klases audzēknis Kristaps 
Eduards Kļaviņš. Viņa gaišais un 
izjustais priekšnesums pārlieci-
nāja žūriju. 

Abi puiši balvā ieguva biļetes 
uz operas izrādi „Vilkaču manti-
niece”, kas notiks 3. jūnijā.  

Savukārt jūnija beigās abi 
dziedātāji piedalīsies Mūzikas 
Akadēmijā Eiropas meistarklasē 
vokālistiem. 

Iespējams, ka kāds no minēto 
konkursu uzvarētājiem kādreiz 
papildinās jauno skatuves māks-
linieku saimi, kuru saknes ir Ma-
donas novadā. 

Matīss Budovskis par to jau 
runā pārliecinoši, vēlot Madonai 
svētkos būt jaunai, plaukstošai 
„pilsētai, kurā esi gaidīts”.

anita Kļaviņa,
skatuves runas un  

vokālā pedagoģe
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Kad dzīve uz mirkli 
kļuva krāsaina...

Mātes dienas pašā priekšvaka-
rā pilsētas kultūras namā labdarī-
bas koncertā „Piešķir dzīvei krā-
sainību” pulcējās biedrības „Mēs 
saviem bērniem” dalībnieki, viņu 
draugi un atbalstītāji, un tie, kas 
par tādiem vēlas kļūt. Jau no pir-
majiem mirkļiem kļuva skaidrs, ka 
šis nebūs parasts koncerts. Ir jau 
ierasts, ka mākslinieki slavē Ma-
donas publiku par tās kulturālo iz-
glītotību un atsaucību, taču šoreiz 
publikā atradās tie, kam ierasties 
koncertā, kur nu vēl regulāri ap-
meklēt daudzos pasākumus, nav 
nemaz tik vienkārši. Daudzējādā 
ziņā. Tie ir jaunieši, kas dzīvo tepat 
līdzās, bet ikdienā nav pamanāmi. 
Daļa no viņiem gluži vienkārši bez 
pavadoņa un ratiņkrēsla nemaz 
nevar iziet ārpus mājas sienām, 
daudziem katra jauna diena atnāk 
ar dažādu fiziskās vai garīgās ve-
selības stāvokli, daudzi no viņiem 
izskatās tādi paši kā vienaudži, bet 
tikpat daudzi – atšķirīgi, tāpēc, lai 
izvairītos no pētošiem apkārtējo 
skatieniem vai no nemitīgi pārva-
ramiem šķēršļiem, pārvietojoties 
pa pilsētas ielām, nemaz nerunājot 
par iekļūšanu vairumā iestāžu un 
tirdzniecības vietu, viņi ārā nemaz 
nenāk vai dara to nelabprāt. Un tas 
nemainīsies, kamēr vien mūsu sa-
biedrībā pastāvēs stereotipi, kamēr 
vien līdzcilvēki viņus neatbalstīs, 
neuzmundrinās un neatskārtīs, ka 
bieži vien pietiktu vien ar draudzī-
gu smaidu. 

Taču – atpakaļ pie koncerta! 
Kaut arī biju tikai skatītāja, mājās 
pārrados ar labi padarīta darba sa-
jūtu. Koncerts izdevās lielisks! Kā 
jau vēstīts nosaukumā – tas bija 
krāsains un daudzveidīgs. Nedaudz 
paverot aizkulises, varu atklāt, ka 
visi mākslinieki, kas uzstājās, ai-
cinājumam piedalīties piekrita ne-
vilcinoties, par spīti noslodzei, jo 
līdz ar maiju vairumam iestājusies 
aktīvā koncertsezona. Lielākā daļa 
tā vai citādi saistīti ar Madonas 
pusi un tāpēc arī pulcējās, atbals-
tot savas puses jauniešus – mums 
tik mīļie Vītoli, kas, neraugoties 
uz svarīgu ģimenes notikumu (vie-
na no māsiņām tikko izdota pie 
vīra!), bija ieradušies teju pilnā 
sastāvā un aicināja priecāties līdzi 
par plaukstošo pavasari, Latvijas 
izcilākais mīlestības dziesmu iz-
pildītājs Normunds Pauniņš, klāt-
esošajiem līdzi dziedot, iedrošināja 
ticēt sapņiem, bet mūsu puišu gru-
pa „Forte” ikvienā raisīja enerģiju 
un vēlmi dejot līdzi. Kur nu vēl 
pārējie priekšnesumi – mūsu pašu 
Mazās deju skoliņas dancotāji, jau-
nās dziedātājas Lauras Leontjevas 
skanīgais sniegums un koncerta 
vadīšanas prasme, pianista Edga-
ra Beļicka klavieru pavadījums, 
ekspresīvie puiši no pūšamo ins-
trumentu kvinteta „Live Brass 
Quintet” un temperamentīgais 
deju pāris Lauris Galējs un Jeļena 
Ščurovska. Dienas pirmajā pusē 
bija norisinājušās arī radošās darb-
nīcas “Ķengura kabata’’. Biedrība 
saka lielu paldies Kalsnavas sociā-
lajai darbiniecei Anitai Biķerniecei, 
kura noorganizēja transportu, lai 
atvestu ģimenes, kurās ir jaunieši 
ar īpašām vajadzībām, gan uz ra-
došajām darbnīcām, gan uz vakara 
koncertu. Paldies Hipotēku un ze-
mes bankas projektam ,,Mēs paši’’, 

Vai protam apstāties,  
lai uzklausītu un palīdzētu?

jo ar viņu atbalstu jau otro gadu 
var īstenot daļu savu ieceru, kā arī 
Kristīnei Strodei no Barkavas un 
meitenēm no Bērzaunes jauniešu 
apvienības „Rīts”. Lūk, cik vareni 
draugi tagad biedrības jauniešiem!   

Abpusējs gandarījums
Nevienam no māksliniekiem 

šis nebija peļņas darbs, lai gan lie-
lākā daļa ir pieprasīti un par uz-
stāšanos saņem Latvijas mērogam 
pieklājīgus honorārus. Kas tad vi-
ņus pamudināja braukt pie Ma-
donas jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām? „Es nekad 
neatsaku šādiem pasā-
kumiem,” atzina Nor-
munds Pauniņš, „tas ir 
tikai normāli – būt cil-
vēciskam un palīdzēt.” 
Domāt par visām sabied-
rības daļām aicināja arī 
Vītolu ģimenes galva tētis 
Jānis: „Mums ir jāredz tālāk 
par savu dzīvokli, sētu vai pagalmu! 
Jābūt savstarpēji izpalīdzīgiem un 
saprotošiem.” „Mēs noteikti vēl tik-
simies!” uz atvadām sacīja „Fortes” 
puiši. „Viens ir dzirdēt citu stāstīto, 
bet pavisam kas cits ir redzēt jau-
niešu sejas, iepriecinātās acis un 
neviltoto prieku. Tās sajūtas ne-
var izstāstīt,” pēc uzstāšanās savu 
aizkustinājumu nevarēja apslēpt 
grupas līderis Jānis Kļaviņš. „Ar 
puišiem vasarā atradīsim laiku, pa-
ņemsim instrumentus un aizbrauk-
sim pie viņiem, lai kopā pamuzicētu 
un rastu prieku!” 

Savukārt man, sēžot starp jau-
niešiem un viņu tuviniekiem, lielā-
ko prieku radīja sajūsma, ar kādu 
viņi dzīvoja līdzi ikvienam priekš-
nesumam. Mammu acīs brīžiem pa-
vīdēja pa asarai, Ieva dziedāja līdzi 
visām Normunda Pauniņa dzies-

mām, Matīss dziedātājus atbalstīja, 
aktīvi aplaudējot, bet Linda, šķiet, 
pat nepakustējās – tik ļoti dzīvoja 
līdzi ikvienai taktij. Ikkatrs no vi-
ņiem tapa uzrunāts visatbilstošā-
kajā veidā. 

Iveta
Viss iepriekš rakstītais vairāk 

skar ikvienam redzamo daļu. Bet 
ir kāds, kas procesu virza, urda, ne-
dod miera. Un te nu gribētos sacīt, 
ka biedrībai ir veicies, jo tās rindās 

ir Matīsa mamma Iveta Ecētāja. 
Iveta ar ģimeni saimnieko 

lauku mājās Ošupes pa-
gastā, un tieši Iveta 
ir tā, kas caur savu 
sāpīgo pieredzi (Ma-
tīss piedzima gluži 
vesels un normāls 
bērns, taču traģisks 

negadījums, kam se-
koja smaga cīņa par dzī-

vību, ir radikāli izmainījis 
dzīvi gan Matīsam, gan viņa tuvi-
niekiem) palīdz citām mammām ar 
tikpat smagu likteni. Ivetas misija 
ir apzināt un palīdzēt ģimenēm, ku-
rās ir jaunietis ar īpašām vajadzī-
bām. „Šādām ģimenēm nav jājūtas 
atstumtām! Tikai tāpēc, ka mūsu 
bērni ir atšķirīgi, nepadara viņus 
izolējamus no sabiedrības. Un tikai 
tāpēc, ka viņu ģimenes savus bēr-
nus aprūpē pašas, nevis atdevušas 
pansionātos, mammām nav jājūtas 
nožēlojami,” pauž Iveta. 

Un tāpēc jau otro gadu viņa ir 
apņēmusies organizēt vasaras no-
metni. Pērn tā norisinājās Kučuru 
dzirnavās Aronas pagastā un tā 
tika veltīta kustībai un mūzikai, 
bet šogad nometnei izraudzīts vad-
motīvs „Ieklausies dabā, sadzirdi 
sevi!”. Vairāku dienu garumā no-
darbosies, dejos, dziedās, atpūtīsies 

un smiesies ne tikai jaunieši, bet 
arī viņu tuvākie cilvēki – mammas. 
„Mammas ir tās, kas upurējušas 
karjeru, faktiski savu dzīvi, ikdie-
nu pārvēršot pakārtotu saviem nu 
jau pieaugušajiem bērniem. Līdz ar 
pilngadības iestāšanos taču nekas 
nemainās! Viņi paliks mūsu mūžī-
gie bērni. Aprūpējami, atbalstāmi 
un aizstāvami. Bet mammas taču ir 
arī sievietes!” pauž Iveta.

Mums labdarība  
vēl ir jāmācās 

Lai savāktu līdzekļus vasaras 
nometnei, Iveta klauvējusi pie dau-
dzām durvīm. Diemžēl vairāk gan 
atraidīta nekā atbalstīta. Atraidīta 
arī labdarības organizācijā ziedot.lv 
– atbalstu vasaras nometnēm snie-
dzot tikai bērniem līdz astoņpad-
smit gadu vecumam. Ivetas Matīss, 
piemēram, šogad kļūst pilngadīgs. 
Bet vai tad no tā kas būtībā mai-
nās? Pēc kārtējā noraidījuma Iveta 
norauš pa asarai un dodas tālāk. At-
balstu nometnes norises vietai ap-
solījuši „Latvijas Valsts Meži”, taču 
vēl jau jāalgo arī nodarbību vadītāji, 
lektori, jānodrošina ēdināšana. Va-
jadzību daudz, naudas nepietiek. 
Protams, nav jau tā, ka biedrība 
netiek atbalstīta – kā citām sabied-
riskām organizācijām, arī viņiem ir 
piešķirti zināmi līdzekļi no Mado-
nas novada pašvaldības, iesniegtos 
projektiņus atbalsta Hipotēku ban-
ka, ir arī citi ziedotāji, taču pienā-
cis laiks iesaistīties arī sabiedrībai. 
Mūsu novada ļaudīm ir jāsadodas 
rokās, lai palīdzētu sava novada 
jauniešiem!

Šajā vietā vēlos atgriezties pie 
jau minētā labdarības koncerta. 
Koncerta mērķis bija vākt līdzekļus 
vasaras nometnei, tāpēc organiza-

tori (pārsvarā viss smagums tika 
iznests uz divu cilvēku pleciem – uz 
Ivetas un pašvaldības Kultūras no-
daļas vadītāja Jāņa Kļaviņa) centās 
un darīja visu, lai koncerts izdotos 
kvalitatīvs un daudzveidīgs. Lai 
pat visaugstāko prasību skatītājs 
aizietu apmierināts. Piedevām vēl, 
lai arī paši justos noderīgi, koncertā 
gan dejoja, gan dziedāja biedrības 
jaunieši deju grupas „Mazais cilvē-
ciņš” sastāvā un nesen izveidotajā 
vokālajā ansamblī, kā arī spēlēja 
leļļu teātra uzvedumu. Un kaut arī 
zāle nebūt nebija tukša, par finan-
siālo ieguvumu runāt būtu lieki. 
Ziedojumos tika savākti divi simti 
pieci lati. Prāva daļa no šīs summas 
radošo darbnīcu laikā. (Saprotams, 
biedrība ir pateicīga!) 

Skaudri, taču jāatzīst, ka daļa 
publikas bija atnākuši izmantot 
bezmaksas iespēju baudīt populā-
rus izpildītājus, ignorējot ne tikai 
ziedojumu kastīti, bet pašu koncer-
ta pamatmērķi – labdarību. Taču šī 
nebija tā reize, kad mākslinieki bija 
atbraukuši, lai vienkārši izklaidētu 
Madonas publiku. Visi kā viens bija 
ieradušies atbalstīt mūsu jauniešus 
ar īpašām vajadzībām! Kas arī iz-
devās, vienīgi ar piebildi – morālā 
gandarījuma ziņā, ko guva, dāvājot 
prieku tiem, kam ikdiena paiet pār-
svarā četrās sienās.  

Laikam jau labdarība ir jāmā-
cās. Tāpat kā cilvēkmīlestība, atbil-
dība par tiem, ko esam pieradināju-
ši un dzimtās puses patriotisms. 

Par biedrību
Biedrība “Mēs saviem bērniem” 

apvieno Madonas puses ģimenes, 
kurās ir bērni un jaunieši ar īpa-
šām vajadzībām. Biedrība darbojas 
jau 11 gadus, tajā ir iesaistījušās 20 
ģimenes. Pašlaik nodarbības notiek 
Madonas Bērnu un jauniešu cen-
trā. Lai realizētu savus mērķus, 
biedrība iesaistās dažādos projek-
tu konkursos. Šobrīd divi jaunieši 
ar invaliditāti ir iesaistījušies NVA 
piedāvātajā programmā „Atbalsts 
jauniešu brīvprātīgajam darbam”. 
Sadarbībā ar Latvijas autisma ap-
vienību biedrība piedalās projektā 
„Biedrības Latvijas autisma bied-
rības administratīvās kapacitātes 
stiprināšana”. Vērtēšanā iesniegts 
LEADER projekts „Aprīkojuma un 
tērpu iegāde biedrībai”. Joprojām 
biedrības galvenais sadarbības part-
neris un finansiālais atbalstītājs ir 
Madonas novada pašvaldība, Hi-
potēku banka. 2011. gadā biedrība 
piesaistīja atbalstītājus arī no uz-
ņēmēju un privātpersonu puses, ir 
iegūts Sabiedriskā labuma statuss. 

Ja jūs vēlaties kļūt par biedrī-
bas draugu un atbalstītāju, palīdzot 
noorganizēt vasaras nometni vai 
ziedot citām biedrības vajadzībām, 
jūsu palīdzība tiks ar pateicību pie-
ņemta! Sīkāka informācija – 

biedrība „mēs Saviem bērniem”
Reģ.Nr. 40008042036

Juridiskā adrese:  
Saieta laukums 1, Madona, 
 Madonas novads LV-4801

Konta Nr. LV14LHZB4800192705002 
Kontakttālrunis 28303985,  

e-pasts: saviemberniem@inbox.lv
Mājaslapas adrese:  

http://www.draugiem.lv/ 
messaviemberniem/

Dzintra StraDiņa,  
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste 

Mēs 
sviem
bērniem

Labdarības koncertā uzstājās gan profesionāli mūziķi – grupa „Forte”, Vītolu ģimene, gan paši biedrības jaunieši.  
Iveta Ecētāja visu vārdā izteica lielu paldies.

Afiša


