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Vestienas pagastu un 
Madonas pilsētas ziņas 
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MADONAS NOVADA

Muzikāls sveiciens Vaijei!
Septiņdesmit gadi... Daudz vai 
maz? Ja runājam par cilvēku – 
daudz. Runājot par skolām – 
tur gan valda “mūžīgā jaunība”. 
Ja vien to varētu attiecināt uz 
skolotāju kolektīvu.

Skolas ilggadējie direktori 
ir bijuši četri: skolas dibinātājs 
un pirmais direktors bija Jānis 
Stabulnieks, tad Jānis Beitiks 
(1958–1968), Pēteris Rudzītis 
(1968–1976) un Artis Kumsārs, 
kurš vislielāko savas dzīves daļu 
ziedojis mūzikas skolai, pilsētas 
kultūras dzīvei un Latvijas mū
zikas skolu pastāvēšanai 35 gadu 
garumā (1976–2011). Ar milzīgu 
interesi sekodams savas dzīves 
laika kultūras un mūzikas noti
kumiem, Kumsārs neatlaidīgi cē
la saulītē latviešu mūzikas māks
las vērtības – latviešu mūzikas 
svētku organizēšanu, latviešu 
mūzikas nošu materiālu vākša
nu skolas bibliotēkai un darbo
šanos folkloras laukā. Ar pilnu 
jaudu latviešu mūzikas svētku 
organizēšanu nu jau četrus ga
dus turpina jaunais mūzikas sko
las direktors Mārtiņš Bergs.

Mūsu audzēkņiem ir teicami 
panākumi zonālajos un republi
kas konkursos, kā piemēru mi
not šīs vasaras Skolēnu dziesmu 
svētkus: mūzikas skolas korim 
(vad. Ija Voiniča) – Zelta dip
loms, simfoniskajam orķestrim 
(vad. Mārtiņš Bergs) – I pakāpes 
diploms ar izcilību (kolektīvs pēc 
skates rezultātiem šobrīd ir labā
kais simfoniskais orķestris val
stī), pūtēju orķestrim (vad. Ar
turs Kloppe) – I pakāpes diploms 
ar izcilību. Un tas viss, pateico
ties skolotāju mūžīgajai neatlai
dībai, nežēlojot stundas darbam 
ar bērniem.

Mūsu skolas vārds ir iegā
jis starptautiskajā apritē, rīkojot 
pianistu konkursus, veltītus no
vadniekam, komponistam Jānim 
Norvilim, kura vārdā nosaukta 
mūsu skola. Konkursa iniciatore 
un organizatore ir klavieru no
daļas vadītāja Ilze Tomsone.

Nozīmīgākie jubilejas pa-
sākumi būs 28. novembrī:

– reģistrēšanās no plkst. 
12.00,

– plkst. 13.00 – Arta Kum-
sāra piemiņas vietas atklāša-
na Vistiņlejas kapos,

– plkst. 16.00 – jubilejas 
svinīgais pasākums Madonas 
kultūras namā.

Laipni aicināti visi interesenti!

J. norviļa madonas mūzikas skolas 
kolektīva vārdā skolotāja

 LīGa reinSone

Jāņa Norviļa 
Madonas 
mūzikas skolai – 
70

Šā gada oktobrī novada sadraudzības pašvaldībā Vaijē vieso
jas viens no mūsu pašiem labākajiem kolektīviem – pūtēju orķestris 
Andreja Cepīša vadībā. Krāsainie rudens sveicieni vāciešiem šoreiz ti
ka nodoti īpaši muzikālā veidā – orķestra dalībnieki sniedza koncer
tus, kā arī piedalījās karnevāla gājienā Brēmenē. Īpaši sirsnīgi ar ovā
cijām mūsu orķestris tika uzņemts pašā Vaijē. Orķestra dalībniece 

Guna Ruļuka uzsver, ka skatītāji neslēpa patiesu sajūsmu gan par or
ķestra māksliniecisko līmeni, gan efektīgajiem skaistajiem tērpiem. 

Paldies orķestra dalībniekiem par godam pārstāvēto novada vār
du Vācijā! 

dzintra Stradiņa  

Šomēnes Madonas slimnīcu 
apmeklēja fonda “Paaudze” 
vadītājs Igors Bass, kopā ar 
pašvaldības un slimnīcas vadību 
pārrunājāt sadarbības rezultātā 
paveikto un apspriedāt nākotnes 
ieceres. 

Sadarbība ar Pētera Avena di
bināto fondu “Paaudze” izvērtu
sies jau četru gadu garumā. Tā 
aizsākās apstākļu sakritības re
zultātā, kad Avenu ģimene mek
lēja vietu, lai senču dzimtenē iz
veidotu dzimtas mājvietu. Tā arī 
nonāca līdz mūsu pusei, kas atro
das salīdzinoši netālu no P. Avena 
vecvecāku dzimtās vietas Jaun
piebalgas apkārtnē. Pirmais ko
pīgi īstenotais bija Baby box pro
jekts. Tā kā fonda pamatmērķis ir 
bērna dzīvības un veselība aizsar
dzība, arī turpmākie projekti sais
tīti ar Madonas slimnīcas dzem
dību un bērnu nodaļām. Šogad 
ar Pētera Avena labdarības fonda 
„Paaudze” atbalstu slimnīca ir ie
gādājusies jaunu medicīnisko ap
rīkojumu 40000 eiro vērtībā, kas 
nodrošina vēl kvalitatīvāku mātes 
un bērna veselības aprūpi. 

Orķ estra dalībnieku foto no Brēmenes.

Attīstība prasa pārmaiņas

Runājot par nākotnes iecerēm, 
esam nolēmuši vērst īpašu uzma
nību jauno ārstu sagatavošanai, 
proti, sadarbojoties fondam, slim
nīcai, augstskolām un pašvaldī
bai, rast iespēju, kā atbalstīt un 
ieinteresēt topošos ārstus, lai pēc 
studiju beigšanas tie nāktu strā
dāt uz Madonas slimnīcu. Nav no
slēpums, ka tuvākajā nākotnē va
ram runāt par ārstu deficītu mūsu 
slimnīcā, tāpēc vēlamies atbalstīt 
topošos un jaunos speciālistus ar 
mērķi piesaistīt tos Madonai.

Turpinot izglītības tēmu, šobrīd 
valsts mērogā daudz runā par skolu 
tīkla sakārtošanu gan pamatskolu, 
gan vidusskolu līmenī.

Izglītības jomā Latviju sagai
da pārmaiņas, Madonas novadu 
ieskaitot. Pārmaiņas skars visus 
līmeņus, sākot ar pedagogu atal
gojumu, līdz pat izglītības iestāžu 
optimāla tīkla izveidei. Šīs aktivi
tātes, arī pie mums, ir vērstas, lai 
paaugstinātu izglītības kvalitāti, 

kas, savukārt, ir cieši saistīta ar 
materiāli tehniskās bāzes uzlabo
šanu. Mūs sagaida Eiropas struk
tūrfondu apgūšana saistībā ar vi
dusskolu posma pilnveidošanu. 
Novembrī domē prezentēsim no
vada izglītības attīstības stratēģi
ju, ietverot diskusijas arī par mū
su izglītības iestāžu tīklu.

Par pārmaiņām spriež arī 
administratīvi teritoriālā līmenī. 
Vai valstī tiks mainīts esošais 
novadu sastāvs?

Ja Saeimas deputāti vienosies, 
pārmaiņas būs. Pašlaik šī iecere tiek 
diskutēta un šobrīd iezīmējas 29 te
ritoriju sadarbības modelis, kas ar 
nelielām izmaiņām atbilst iepriek
šējo rajonu teritoriālajam iedalīju
mam. Esmu ierosinājis, ka paralē
li šai pašvaldību reformai jāreformē 
arī valsts pārvaldes pakalpojumi, 
daļu funkciju nododot lielām, spēcī
gām pirmā līmeņa pašvaldībām un 
jābeidz runāt par otrā līmeņa – re
ģionu – pašvaldībām, kas ir pilnī
gi liekas. Tad arī valsts pārvaldes 
sniegtos pakalpojumus un funkci
jas varēs tuvināt iedzīvotājiem.

Turpinājums 3. lappusē.

Madonas novada domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters.
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Madonas novada pašvaldības domes 
15. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
30. septembra sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes 
22. septembra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Domes komiteju 
sastāva izmaiņas

Veic grozījumus 
Finanšu un attīstības, 

Izglītības un jaunatnes lietu, Uz
ņēmējdarbības, Teritoriālo un vi
des jautājumu komitejas sastā
vos, Raimonda Aizstrauta  vietā 
ievēlot deputātu Agri Sāru.

Barkavas pagastā
Lemj par Madonas nova

da pašvaldības aizņēmuma ņem
šanu Kohēzijas fonda projek

ta „Centralizētās siltumapgādes 
sis tēmas siltumpārvades efekti
vi tātes paaugstināšana Mado
nas novada Barkavas ciemā”, id. 
Nr.  PCS/3.5.2.1.1/14/06/007, īste 
no šanai. Priekšfinansējuma un 
līdz finansējuma nodrošināša
nai ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 29070 ar atmaksas termiņu 
uz 20 gadiem un atlikto maksā
jumu uz 2 gadiem ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi pamatka
pitāla palielināšanai. SIA „Barka
vas KPS”, reģ. Nr.  47103001741, 
100% kapitāldaļas pieder pašval
dībai. Aizņēmumu izņemt 2015. 

gadā un apgūt 2015. gadā. Aizņē
muma atmaksu garantēt ar Mado
nas novada pašvaldības budžetu.

Madonas novada pašvaldī
ba sniedz galvojumu aizņēmu
mam Valsts kasē vai komercban
kā SIA „Barkavas KPS” projekta 
„Centralizētās siltumapgādes 
sistēmas siltumpārvades efek
tivitātes paaugstināšana Mado
nas novada Barkavas ciemā” Nr. 
PCS/3.5.2.1.1/14/06/007 apgro
zāmo līdzekļu un investīciju ie
guldījuma nodrošināšanai EUR 
55925. Galvojuma atmaksu ga
rantēt ar Madonas novada paš

valdības budžetu. Aizņēmuma 
termiņš – 10 gadi, ar atlikto mak
sājumu uz 1 gadu.

Nekustamā īpašuma iegāde

Nolemj pirkt nekustamo īpa
šumu ar adresi Alunāna iela 4, 
Madona, par EUR 65000,00. Uz
dod Juridiskajai nodaļai sagata
vot pirkuma līgumu un kontroli 
par lēmuma izpildi noteikt paš
valdības izpilddirektoram. Ne
kustamā īpašuma, kas nepie
ciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, iegādei ņemt ilg

termiņa aizņēmumu Valsts kasē 
EUR 65000 ar atlikto maksāju
mu uz 3 gadiem un atmaksas ter
miņu uz 20 gadiem ar Valsts ka
ses noteikto procentu likmi.

Izglītība

Piešķir papildus finansējumu 
EUR 4522,00 apmērā Madonas 
novada pašvaldības pirmsskolas, 
vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestādēm no bu
džetā mācību līdzekļu un mācību 
literatūras iegādei paredzētajiem 
līdzekļiem. 

Komunālā 
saimniecība

Nolemj uzsākt 
Madonas novada pašvaldības SIA 
„Mārcienas komunālais uzņē
mums”, SIA “Kalsnavas komu
nālais uzņēmums” un Madonas 
novada pašvaldības SIA „Bērzau
nes komunālais uzņēmums” ap
vienošanu, nosakot, ka iegūstošā 
kapitālsabiedrība ir Madonas no
vada pašvaldības SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums”, kā kapi
tāla daļu turētājs, ir Madonas no
vada pašvaldība, un kapitāla daļu 
turētāja pārstāvis ir Madonas no
vada pašvaldības domes priekšsē
dētāja vietnieks Agris Lungevičs 
(no brīža, kad veikta reģistrācija 
Uzņēmuma reģistrā). 

Palielina pamatkapitālu

 Nolemj veikt parāda 24134,76 
EUR kapitalizāciju, palielinot 
SIA “Madonas Siltums” pamat
kapitālu par tādu summu, par 
kādu Uzņēmumu reģistra man
tiskā ieguldījuma novērtēšanas 
eksperts būs šo parādu novērtē
jis.

Atbalsts sabiedriskām 
organizācijām

Nolemj atbrīvot biedrību 
“Melnais Piens” no telpu nomas 
maksas līdz 2016. gada 1. sep
tembrim, pamatojoties sabiedris
kā labuma organizācijas statusu.

Piešķir Latvijas Politiski re
presēto apvienības Cēsu biedrībai 

PSRS okupācijas laikā cietušo un 
bojā gājušo, Cēsu apriņķī dzīvojo
šo Latvijas pilsoņu (Cēsu apriņ
ķa Veļķu pagasta teritorija ir daļa 
no tagadējā Madonas novada Lie
zēres pagasta teritorijas) ekspo
zīcijas – piemiņas vietas izveides 
projekta realizācijai EUR 150 no 
kultūras pasākumiem paredzēta
jiem nesadalītajiem līdzekļiem.

Lemj par Madonas novada 
pašvaldības līdzfinansējuma da
ļas ietaupījuma novirzīšanu pa
pildus nodarbībām biedrības 
„Mēs saviem bērniem” projektā 
“Sociālo pakalpojumu nodroši
nāšana un integrāciju veicinošas 
vides izveide bērniem un jaunie
šiem ar dažādiem funkcionāliem 
traucējumiem Madonas reģio
nā”. Atļauj ietaupīto finansējumu 

EUR 1268,60 apmērā  novirzīt uz 
papildus  kanisterapijas un logo
pēda nodarbību īstenošanu.

Apstiprina bibliotēku stratēģiju 

Apstiprina Madonas novada 
pašvaldības publisko bibliotēku 
Darbības un attīstības stratēģiju 
2015.–2020. gadam.

 

Dzelzavas pagasts

Nolemj slēgt līgumu ar Ma
donas novada pašvaldības uzņē
mumu SIA „Madonas namsaim
nieks” par Dzelzavas pagasta 
kultūras nama 1. stāva pārse
guma pārbūvi par summu EUR 
54924,28 bez pievienotās vērtī
bas nodokļa.

Par Madonas novada 
pašvaldības 2015. gada 
budžeta grozījumiem

Apstiprina saistošos noteiku
mus Nr. 14 „Par Madonas nova
da pašvaldības 2015. gada  budže
ta grozījumiem”.

Renovē fasādi

Akceptē ēkas Blaumaņa ie
lā 3, Madonā, vienkāršotās fasā
des atjaunošanas darbu izmaksas 
EUR 40336,75 EUR. Slēdz līgu
mu ar Madonas novada pašval
dības uzņēmumu SIA „Madonas 
namsaimnieks” par ēkas vienkār
šotas fasādes atjaunošanas būv
darbu veikšanu.

Barkavas pagastā

Nolemj piešķirt fi
nansējumu Barkavas 
pamatskolas sporta 

zāles logu nomaiņai EUR 6038,93 
ar PVN 21% no novada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem. 

Mārcienas pagastā

Nolemj palielināt SIA „Mār
cienas komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu par EUR  5186, 
izdarot naudas ieguldījumu pa
matkapitālā no Madonas novada 
pašvaldības. 

Derīgie izrakteņi

Atļauj izsniegt AS „Latvi
jas Valsts meži” bieži sastopamo 
derīgo izrakteņu ieguves atļau
ju smiltsgrants ieguvei atradnē 
„Šmecene – 2015. g.”, kas atro
das uz AS ”Latvijas Valsts meži” 

apsaimniekošanā esošā nekusta
mā īpašuma „Valsts mežs” zemes 
vienības Lazdonas pagastā, Ma
donas novadā.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 
 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties  www.madona.

lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Septembrī tika pabeigta 
Madonas slimnīcas stāvlaukuma 
rekonstrukcija, kuras rezultātā 
laukumā ir par 30 stāvvietām 
vairāk. Nupat tiks uzsākta ēkas 
jumta rekonstrukcija.

Rekonstrukcijas rezultātā 
tiks atjaunots jumta segums jau
najam slimnīcas korpusam ap
tuveni 2000 kvadrātmetru pla
tībā. Kā atklāj slimnīcas valdes 
priekšsēdētājs Artis Stuburs, 
līdzšinējais jumta segums ir savu 
laiku nokalpojis, salaidumu (sat
ekņu) vietās tecēja ūdens. Ce

rams, ka jaunais jumta segums 
(kalpos vairākus gadu desmitus. 

Kopējās jumta rekonstrukci
jas projekta izmaksas sasniedz 
nedaudz vairāk kā EUR 116000, 
no kuriem 50% sedz SIA „Mado
nas slimnīca”,  50% – Madonas 
novada pašvaldība. Darbus plā
nots pabeigt līdz šī gada beigām 
un tos veiks SIA „CeltCom” no 
Cēsīm, kas uzvarējusi pašvaldī
bas izsludinātajā iepirkuma kon
kursā starp 9 uzņēmumiem.

Tāpat norisinās aktīvas pār
runas par slimnīcas dzemdību 
nodaļas renovāciju. Tiek domāts 
kā par tehnisko, piemēram, ven

Madonas slimnīca turpina uzlabot infrastruktūruDeputāts AgRIS LuNgeVIčS 
tiksies ar iedzīvotājiem
plkst. 16.00–18.00

Liezēres pagastā 2. novembrī;
Ļaudonas pagastā 9. novembrī;

Mārcienas pagastā 16. novembrī;
Mētrienas pagastā 23. novembrī;

Ošupes pagastā 30. novembrī;
Praulienas pagastā 7. decembrī;
Sarkaņu pagastā 14. decembrī;

Vestienas pagastā 21. decembrī.

Vieta un laiks tiks precizēti neilgi pirms 
katras tikšanās. Vairāk informācijas 
saņemsiet sava pagasta pārvaldē.

 

 Tikšanās ar 
iedzīvotājiem 

pagastos

tilācijas sistēmas sakārtošanu, tā 
par estētisko pusi. 

edīte miķeLSone



Domes ziņas Madonas Novada Vēstnesis  3 
            2015. gada novembris    

Par Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumiem

Saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības 2011. gada 27. janvā
ra Saistošajiem noteikumiem Nr. 
2 „Par nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu noteikšanu 
Madonas novada pašvaldībā”, ne
kustamā nodokļa atlaide 50% ap
mērā tiek piemērota nestrādājo
šiem invalīdam, ja viņam pieder 
īpašums, kas nav iznomāts. Tiem 
nekustamā īpašuma nodokļa mak
sātājiem, kuri arī 2016. gadā at
bilst statusam “nestrādājošs in
valīds” un vēlas, lai 2016. gadā 
tiktu piemērota minētā atlaide, 
lūdzam līdz 2016. gada 31. mar
tam iesniegt Madonas novada do
mē 101. kabinetā iesniegumu. Ja 
iesniegums iesniegts no 1. janvāra 
līdz 31. martam, tad nodokļa at
vieglojums tiek piemērots par vi
su taksācijas gadu, ja iesniegums 
iesniegts no 1. aprīļa līdz 30. jū
nijam, tad atvieglojums tiek pie
šķirts par taksācijas perioda 2. 
pusgadu. Tiem, kas iesniegumu 

iesnieguši pēc 30. jūnija, atvieglo
jums taksācijas periodā netiek pie
mērots. Iesniegumam lūdzu pie
vienot pielikumus: 

– Veselības un darbspēju ek
spertīzes ārstu valsts komisijas in
valīda apliecības kopiju (uzrādot 
oriģinālu);

– LR Valsts ieņēmumu die
nesta izziņa par darba ņēmēja vai 
pašnodarbinātās personas statusa 
neesamību.

Atvieglojums netiek piemērots 
arī pielikumu neiesniegšanas ga
dījumā. 

Par nodokļa maksāšanas 
paziņojuma saņemšanu e-pastā

Tiem nekustamā īpašuma no
dokļa maksātājiem, kas ir draugos 
ar datoru vai mūsdienu sakaru ie
rīcēm, noteikti būs ērtāk nodokļa 
maksāšanas paziņojumu saņemt 
nevis papīra formātā, bet gan e
pastā. Pašvaldībai savukārt nebūs 
jātērē resursi papīra formāta pa
ziņojumu sagatavošanai. Aicinām 
nekustamā īpašuma nodokļa mak

sātājus pieteikties maksāšanas 
paziņojumu saņemšanai epastā, 
paziņojot pašvaldībai savu epas
ta adresi:

– iesniedzot paš
valdībā iesniegumu 
elektroniskā formā, 
sūtot to uz epastu 
dome@madona.lv, 
vai papīra formātā 
Madonā vai attiecī
gajā pagastā.

– izmantojot elek
troniskās tīmekļa vietnes 
www.epakalpojumi.lv sadaļu „Ne
kustamais īpašums” (pakalpoju
mam ir nepieciešama autorizācija 
caur Ibanku vai citā veidā). Mak
sātājs iegūst iespēju tīmekļa viet
nē www.epakalpojumi.lv jebku
rā diennakts laikā redzēt ne tikai 
savu nodokļa maksāšanas pazi
ņojumu, bet arī savu maksājumu 
stāvokli un var veikt arī nodokļa 
maksājumus.

Atgādinām, ka juridiskām per
sonām saziņai ar nodokļu admi
nistrāciju ir pienākums  paziņot 
pašvaldībai savu epasta adresi 

(LR likuma “Par nekustamā īpa
šuma nodokli” 9. panta pirmās 
daļas 1. prim pants). 

Paziņojumu saņemša
nai epastā reģistrētiem 

nodokļa maksātājiem 
maksāšanas paziņo
jumi tiek nosūtīti pa 
epastu likumā „Par 
nekustamā īpašuma 
nodokli” noteiktajos 

termiņos (līdz kārtējā 
gada 15. februārim).
Vēlamies arī atgādināt, ka 

tuvojas pēdējais 2015. gada nekus
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
termiņš (17.11.2015), un aicinām 
līdz šim termiņam samaksāt ne
kustamā īpašuma nodokļa kārtējos 
maksājumus un arī parādus, ja tādi 
ir. Jāatgādina, ka saskaņā ar likumu 
„Par nodokļiem un nodevām” par 
nodokļa samaksas termiņa nokavē
jumu nodokļa maksātājam tiek ap
rēķināta nokavējuma nauda – 0,05 
procenti par katru nokavēto dienu. 
Noteiktajā laikā nenomaksātais no
doklis un nokavējuma nauda saska
ņā ar pašvaldības lēmumu ir pie

dzenama bezstrīda kārtībā, vēršot 
piedziņu uz nodokļa maksātāja nau
das līdzekļiem, kustamo mantu un 
nekustamo īpašumu. Šajā gadījumā 
nodokļa maksātājam ir jārēķinās ar 
to, ka viņam, papildus NĪN un noka
vējuma naudai, būs vēl jāsedz arī ar 
piedziņas izpildi saistītās izmaksas. 
Mums to ļoti negribas darīt un mēs 
ļoti ceram, ka nevajadzēs, jo visi no
dokļi būs savlaicīgi nomaksāti.

Pašvaldība vienlaicīgi arī pa
teicas visiem tiem nekustamā īpa
šuma nodokļa maksātājiem, kuri 
godprātīgi un savlaicīgi veic ne
kustamā īpašuma nodokļa mak
sājumus, tādējādi izpildot gan li
kumdošanā noteiktās saistības, 
gan sekmējot pašvaldības noteik
to funkciju, piemēram, pilsētas te
ritorijas labiekārtošana, sabiedris
kās kārtības un drošības, izpildes 
nodrošināšanu u.c., jo nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumi ir paš
valdības budžeta sastāvdaļa.

V. ViLšķērSte,
madonas pilsētas nīno

administratore

Nekustamā īpašuma nodokļa aktualitātes

Nodokļi

2015. gada 
 27. augustā

Izdoti saskaņā ar 
Sociālo pakalpojumu 
un palīdzības likuma  

3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto 
un piekto daļu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
14. panta sesto daļu, Ministru 
kabineta 2005. gada 15. novembra 
noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam, 
kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 
22. punktu, Ministru Kabineta 2010. 
gada 30. marta noteikumu Nr. 299 
„Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, Ministru 
Kabineta 2012. gada 18. decembra 
noteikumu Nr. 913 „Noteikumi 
par garantēto minimālo ienākumu 
līmeni” 3. punktu.

1. Veikt šādus grozījumus Mado
nas novada pašvaldības 30.07.2009. 
saistošajos noteikumos Nr. 2. “Par 
Madonas novada pašvaldības sociā
lajiem pabalstiem”:

1.1. Izteikt noteikumu 7.4. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
“Par nekustamu un kustamu 

īpašumu, ko neņem vērā, izvēr
tējot ģimenes (personas) atbilstī
bu trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam, šo 
noteikumu izpratnē uzskatāmi: 
5 ha zemes (t.sk. meži), bet ģime
nēm, kurās aug nepilngadīgi bēr
ni, 8 ha zemes (t.sk. meži) lauku 
teritorijās, 0,15 ha zemes pilsē
tā un ciemos, ēkas, kas netiek iz
mantotas saimnieciskajai darbī
bai; viena vieglā automašīna vai 
viens motocikls vai viens moto
rollers (mopēds), kas pirmo reizi 
CSDD reģistrēti vismaz 10 gadus 
pirms trūcīgas vai maznodroši
nātas ģimenes (personas) statu
sa pieprasīšanas brīža (izņemot 
personām ar invaliditāti speciāli 
pielāgotās automašīnas).”

 1.2. Izteikt noteikumu 8.1.2. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“tās ienākumi uz katru ģi
menes locekli pēdējo trīs mēne
šu laikā nepārsniedz EUR 200 ”.

 1.3. Izteikt noteikumu 28. 
punktu šādā redakcijā:

“Uz pabalstu veselības aprū
pes pakalpojumu apmaksai 100% 
apmērā var pretendēt ģimenes 
(personas), kuras šo noteikumu 
II. nodaļā noteiktajā kārtībā ir at
zītas par trūcīgām vai maznodro
šinātām. Uz pabalstu veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai 
50% apmērā var pretendēt ģime
nes (personas) kurām ienākumi 
pēdējos trīs mēnešos nepārsniedz 
EUR 250 uz vienu ģimenes locek
li, neizvērtējot īpašumus.”

 1.4. Izslēgt noteikumu 28.1 
punktu.

 1.5. Izteikt noteikumu 32. 
punktu šādā redakcijā:

“Uz pabalstu maksai par ēdinā
šanu pirmskolas izglītības iestādēs 
var pretendēt ģimenes (personas), 
kuras šo noteikumu II. nodaļā no
teiktajā kārtībā ir atzītas par trūcī
gām vai maznodrošinātām.”

 1.6. Izteikt noteikumu 38. 
punktu šādā redakcijā:

“Uz pabalstu mācību uzsāk
šanai skolās var pretendēt ģime
nes (personas), kuras šo noteiku
mu II. nodaļā noteiktajā kārtībā 

ir atzītas par trūcīgām vai maz
nodrošinātām, kā arī daudzbēr
nu ģimenes.”

 1.7. Izteikt noteikumu 39. 
punktu šādā redakcijā:

“Pabalsts paredzēts mācību 
Madonas novada pašvaldības vis
pārizglītojošajās skolās, vai citās ār
pus Madonas novada esošās skolās, 
ja nepieciešamas speciāla izglītības 
programmas, kuras nenodrošina 
Madonas novada pašvaldības vis
pārizglītojošās skolas, uzsākšanai – 
EUR 75 vienam bērnam trūcīgā ģi
menē un EUR 45 vienam bērnam 
maznodrošinātā vai daudzbērnu 
ģimenē; vienu reizi gadā. Pabalsts 
tiek izsniegts dāvanu karšu vai 
skaidras naudas veidā.”

 1.8. Izteikt noteikumu 51.3. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“sadzīves priekšmetu un mīks
tā inventāra iegādei – EUR 250 
(izmaksā vienu reizi vai par šo 
summu izsniedz sadzīves priekš
metus un mīksto inventāru);”

1.9. Izteikt noteikumu 51.4. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

“pabalsts ikmēneša izdevumu 

segšanai – EUR 64 (izmaksā kat
ru mēnesi, ja bērns nepārtraukti 
turpina mācības vispārējās vidē
jās vai profesionālās vai augstā
kās izglītības iestādē vai koledžā, 
ir sekmīgs tās audzēknis).”

1.10. Izslēgt no saistošo notei
kumu izdošanas tiesiskā pamato
juma vārdus un skaitļus “Minis
tru kabineta 2009. gada 3. marta 
noteikumiem Nr. 214 „Noteikumi 
par ģimenes vai atsevišķi dzīvojo
šas personas atzīšanu par trūcī
gu” 18. punktu; 20. punktu”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā.

3. Šo noteikumu apakšpunk
tos 1.4., 1.8., 1.9., 1.10. paredzē
tie grozījumi stājas spēkā līdz ar 
to apstiprināšanu.

4. Šo noteikumu apakšpunk
tos 1.1., 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7. 
paredzētie grozījumi stājas spēkā 
ar 01.01.2016.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas, t.i., 2015. gada 2. novembrī.

Saistošie noteikumi Nr. 12

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 30.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”

Attīstība prasa pārmaiņas
Turpinājums no 1. lappuses.

Pēdējā laikā domes sēdēs daudz 
laika tiek veltīts diskusijām, 
meklējot optimālāko risinājumu 
maksai par atkritumu izvešanu 
īpaši daudzdzīvokļu mājās. 

Tā likumdošana, kas pašlaik 
valstī ir noteikta, manuprāt, nav 
īsti pieņemama. norēķins pēc fak
tiski izvestā atkritumu daudzu
ma, jo īpaši daudzdzīvokļu mā
jām, nevar būt. Esmu iniciējis 
sarunas ar Vides un reģionālās at
tīstības ministrijas ierēdņiem, lai 

novados, pamatojoties uz saisto
šajiem noteikumiem, tiktu ievies
ta pašvaldības noteikta nodeva 
visiem atkritumu apsaimniekoša
nas sistēmā iesaistītajiem. Tad ne
būtu situācijas, kad daļa iedzīvo
tāju vispār nav noslēguši līgumus, 
turklāt vienkāršāka būtu arī at
kritumu uzskaites administrēša
na. Pie liela iesaistīto skaita būtu 
iespēja noturēt tarifus vai pat tos 
pazemināt, nemainoties  esošajām 
resursu izmaksām. Tad nebūs jā
sargā konteineri, bet varēsim ra
dītos  atkritumus izmest jebkurā 
konteinerā novadā. Tas, savukārt, 
rosinātu mūs vairāk domāt par tā

du atkritumu šķirošanu, kas bū
tu gan balstīta uz zaļo domāšanu, 
gan materiālas ieinteresētības va
dīta. Atkritumu šķirošanas rezul
tātā varētu iegūt līdzekļus, ko no
vadītu atsevišķai samaksai par to 
dalīšanu, dodot iespēju iedzīvotā
jiem nodevas tiesu atgriezt atpa
kaļ maciņā. Agrāk taču šāda sistē
ma labi darbojās ar stikla taru – ja 
kāds būs izmetis, tad būs arī kāds, 
kas savāc un nodod. Šo problēmu 
ļoti labi risinātu arī depozītsistē
mas ieviešana, bet tā ir iestrēgusi 
likumdevēju līmenī. Tāpēc, kamēr 
spēkā ir pašreizējā likumdošana, 
mums jārīkojas tai atbilstoši.

Šajā numurā publicējam intervijas 
ar domes deputātiem, kas ievēlēti 
no Praulienas pagasta. Arī Jūs esat 
Praulienas pagasta iedzīvotājs. 
Vai Madonas novada pašvaldības 
domē ir nozīme tam, vai 
pagastam ir vai nav tā saucamais 
savs deputāts pie lēmējgalda?             

Domāju, ka diskusiju līmenī ir, 
jo deputāts pārzina konkrētā pa
gasta situāciju, var izskaidrot vai 
atbildēt uz jautājumiem, bet lē
mumu pieņemšanā tam nav īpa
šas nozīmes. Lēmumu pieņemša
nu vairāk ietekmē spēja identificēt 

aktuālu problēmu, pamatot to tā, 
lai deputāti sajūt šīs problēmas 
nozīmīgumu un tās neatliekamu 
risināšanu. Noteicošais, cik no
pietni konkrētajai lietai pievēr
šas pārvaldnieks, kas ir svarīgākā 
amatpersona pagastā, kopā ar ies
tāžu vadītājiem, speciālistiem, ie
dzīvotājiem un sabiedriskām orga
nizācijām. Pēdējā laikā nejūtu arī  
“greizsirdības” sajūtu uz pilsētu. 
Gribētu, lai mēs, deputāti, izjus
tu novadu kā vienotu teritoriju ar 
prioritāri risināmām problēmām 
neatkarīgi, kurā vietā tā veicama. 

Sarunājās dzintra Stradiņa  
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Tie uzņēmīgie atradīs savu nišu!

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Bērnu skaits  
0–6 gadi

Bērnu skaits  
7–18 gadi

Bērnu skaits  
0–18 gadi

iedzīvotāju skaits praulienas pagastā
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Praulienas pagasta pārvaldes vadītājs Valdis Gotlaufs teic, ka lielu daļu 
lēmumu par pagasta jautājumiem būtu jāpieņem pārvaldē, nevis pie 
deputātu galda.

Iedzīvotāju skaits Praulienas pagastā uz 01.07.2015. (PMLP dati) – 1643
t.sk. – sievietes – 821, vīrieši – 822

Praulienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Valdis gotlaufs bērnību 
pavadījis Kurzemes pusē Saldū. 
Studiju gados Lauksaimniecības 
akadēmijā (tagad LLu) 
Jelgavā iepazinies ar tagadējo 
dzīvesbiedri Antru,  
kura ir no Madonas puses.  
Pēc akadēmijas absolvēšanas 
1983. gadā par savu dzīves vietu 
izvēlējušies Praulienas pagastu, 
kur Valdis uzsācis darbu padomju 
saimniecībā „Prauliena”.

Cik ilgi strādājat pagasta 
pārvaldē?

Pēc paju sabiedrības ”Prau
liena” likvidācijas 1994. gadā pie
dalījos pašvaldību vēlēšanās, tiku 
ievēlēts pagasta padomē un 2 sa
saukumus nostrādāju pagasta pa
domes priekšsēdētāja vietnieka 
amatā, vēl gandrīz 2 – priekšsēdē
tāja amatā. 2009. gadā sākās no
vadu reforma, izveidojās Praulie
nas pagasta pārvaldes, turpināju 
darbu pārvaldes vadītāja amatā.

Varat pastāstīt, kādi ir lielākie 
darbi, kas izdarīti pēdējo 5 gadu 
laikā?

Vēl pirms novada reformas 
uzsākām Saikavas tautas nama 
pilnīgu rekonstrukciju. Projekts 
tika veiksmīgi pabeigts 2011. ga
da beigās. Ēka atrodas skaistā 
vietā Aiviekstes upes krastā. Jā
teic, ka šad tad gadās arī kurio
zi, jo nezinātajam ceļš uz tautas 
namu šķiet kā uz nekurieni! Taču 
ierodoties tautas namā, visi vien
mēr ir patīkami pārsteigti. Ēka ir 
mājīga, pasākumos zāle vienmēr 
ir pilna, tas priecē.

Ar Kohēzijas fondu un pašval
dības finansējuma palīdzību re
kultivējām 3 noteikumiem neat
bilstošas atkritumu izgāztuves 
pagastā, tagad tur aug zaļa zālī
te. Atjaunots arī ielu apgaismo
jums Praulienas ciemā, pirms pā
ris gadiem uzliets asfalts Alejas 

ielā. To izdarījām par pašvaldī
bas ceļu fonda un dabas resursu 
līdzekļiem.

Tāpat kā citos pagastos, īste
nojām vērienīgus ūdenssaimnie
cības un kanalizācijas sistēmu 
rekonstrukcijas projektus Prau
lienas un Vecsaikavas ciemos. 
Projektu realizācijas rezultātā 
varam iedzīvotājus nodrošināt 
ar tīru dzeramo ūdeni, kā arī no
vērst apkārtējās vides piesārņoju

mu, jo pirms tam daļa notekūde
ņu tecēja ezeriņā pretim pagasta 
pārvaldes ēkai, kas padarīja tā 
ūdeni netīru. Agrākos laikos pie 
ezeriņa bijusi peldvieta. Tā ir vie
na no tām vietām, ko gribētos at
jaunot.

Katru gadu ieguldām līdzek
ļus izglītības iestāžu, Praulienas 
pamatskolas un bērnudārza ēku 
sakārtošanā, piemēram, klašu 
telpu atjaunošanā, grupiņu telpu 
remontos, saimnieciskā bloka re
montos.

Izglītības reforma pašlaik ir 
viena no populārākajām tēmām 
kā Latvijā, tā mūsu novadā. Kā 
vērtējiet situāciju Praulienas 
pagastā?

Protams, skolēnu skaits ir 
krietni samazinājies, taču tas ir 
stabils – ap 100 audzēkņiem. Pir
majā klasē mācās 12 skolēni, kas 
lauku skolai ir ļoti labi. Nepie
krītu uzskatam, ka pilsētas sko
las ir labākas par lauku skolām. 
Arī Praulienas pamatskola spēj 
nodrošināt labu izglītību. Mū
su skolēni piedalās olimpiādēs 
un gūst labus rezultātus. Mado
nas Valsts ģimnāzijas audzēknis 
Miķelis Rikveilis nupat izcīnī

jis zelta medaļu Pasaules olimpi
ādē ģeogrāfijā. Taču pamatizglī
tību Miķelis ieguva mūsu skolā. 
Varam lepoties arī ar PII „Pasa
ciņa”, kuru apmeklē teju 100 au
dzēkņi.

Ar ko nodarbojas Praulienas 
pagasta iedzīvotāji? Kā 
attīstījusies uzņēmējdarbība un 
kādas ir  perspektīvas nākotnē?

Lielākais darba devējs pagas
tā ir kokapstrādes uzņēmums 
SIA „Norte”, kas nodarbina ap 
80 cilvēku no Praulienas un ci
tam vietām. Lauku sētās pa
matnodarbošanās ir lauksaim
niecība, mežizstrāde. Mums ir 
zemnieku saimniecības, tirdznie
cība, skola, bērnudārzs. Liela da
ļa iedzīvotāju strādā Madonā, tā 
ir pāris minūšu braucienā no pa
gasta centra.

Protams, ir arī bezdarbs. Uz
skatu, ka sociālā programma ir 
sabojājusi daļu sabiedrības, pie
radinot saņemt dažādus pabal
stus. Ir iedzīvotāji, kas varētu 
strādāt, bet vienkārši negrib to 
darīt. Bieži vien mēs zinām, kas 
mums pienākas, bet aizmirstam 
savus pienākumus. 

Par uzņēmējdarbības iespē
jām. Pie mums tās varētu būt 
tradicionālā lauksaimniecība, 
lopkopība, arī tūrisms. Kādreiz 
visa zeme bija apstrādāta, bet ta
gad daļa ir neizmantota. Tomēr 
pēdējos gados, pateicoties lauku 
atbalsta maksājumiem, subsīdi
ju maksājumiem, arvien vairāk 
platību tiek apstrādātas. Pagas
tā ir enerģiski, darbīgi cilvēki, 
kuri nebaidās uzsākt savu uzņē
mējdarbību. Ir jauni cilvēki, kuri 
atnākuši no pilsētas uz laukiem, 

iegādājas zemi, izkopj ganāmpul
ku un veiksmīgi saimnieko.

Tie, kuri ir uzņēmīgi, atradīs 
savu nišu! Bet uzsākt kaut ko ir 
grūti. Uzskatu, ka valsts nodok
ļu politika ir nepareiza un nevei
cina uzņēmējdarbības attīstību. 
Biežā likumu mainība attiecībā 
uz nodokļiem rada nedrošības 
sajūtu. Tāpat sarežģītā grāmat
vedības kārtošana, atskaišu ies
niegšana, kontrolējošo iestāžu 

prasību izpildīšana bieži vien no
biedē jaunos uzņēmējus. Tāpat 
uzņēmējdarbības uzsākšanai va
jadzīgs zināms starta kapitāls.  

Ar kādām problēmām nākas 
saskarties ikdienā?

Liela problēma ir dzīvojamais 
fonds jeb pagasta dzīvokļi. Lielā
kā daļa dzīvokļu Praulienas cen
trā ir privatizēti. Sliktāka situā
cija ir Vecsaikavas „Meldrājos”, 
kur mums ir seši dzīvokļi un Lū
zas neprivatizētie dzīvokļi. Pārē
jais dzīvojamais fonds sastāv no 
mājām, kuras pārņēmām no paju 
sabiedrības un bijušajām mežnie
cības mājām. Protams šīs ēkas ir 
sliktā stāvoklī un vajadzētu sa
vest kārtībā, bet tas prasa lielus 
līdzekļus.  

Uzskatu, ka daudzus jautāju
mus, kas attiecas uz pagastu un 
tā apsaimniekošanu, mēs varē
tu risināt paši, nevis domes de
putāti. Neuzskatu, ka dažādi sī
ki, saimnieciski jautājumi būtu 
jāliek uz domes galda. Deputā
tiem jādomā un jāiedziļinās liela 
mēroga lietās. Pagastam ir savs 
budžets, par kura izlietojumu ir 
katra pārvaldes vadītāja atbildī
ba!

Praulienā esat vairāk kā  
30 gadus, tas liek domāt, ka 
pagasta iedzīvotājus pazīstat ļoti 
labi.  Kādi ir praulēnieši? 

Mūsu pagasts vēsturiski vei
dojies, apvienojoties Praulienas 
un Saikavas pagastu teritorijām. 
Pirmajos darba gados varēja just 
tādu kā dalījumu saikaviešos un 
praulēniešos. Iedzīvotāji centās 
uzsvērt piederību savam nova
dam. Neuzskatu to par sliktu īpa
šību, bet gan sava novada patrio
tismu. Laikam ritot, šī atšķirība, 
manuprāt, izzūd un kopumā pa
gasta iedzīvotāji ir atsaucīgi un 
pozitīvi – kā jaunieši, tā pensio
nāri. Aktīvi piedalās kultūras dzī
vē, apmeklē pasākumus. Mums ir 
vairāki jauniešu deju kolektīvi, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs, 
koris, ansamblis, tautas teātris, 
pat estrādes mākslinieku pulciņš. 

Kad sākām veidot jaunie
šu centru, bērni ar lielu degsmi 
acīs paši piedalījās arī melnajos 
darbos – demontēšanā, tīrīša
nā, slaucīšanā. Bērnudārza rota
ļu laukumu iekārtošanā vienmēr 
aktīvi piedalījušies bērnu vecāki. 
Arī pašlaik tiek realizēts projekts 
“Bērnudārza rotaļu laukuma ie
kārtošana”, un vecāki vakaros un 
brīvdienās būvē rotaļu laukumu.

Taču pašā Praulienā nav atse
višķas kultūras iestādes, pasāku
mus rīkojam Saikavas tautas na
mā vai skolas sporta zālē. Pirms 
pāris gadiem startējām LEADER 
programmā ar projektu par pa
matskolas sporta zāles pielāgo
šanu sporta/kultūras pasākumu 
vajadzībām. Taču atbalstu negu
vām, nekas – pamazām darām 
paši.

Praulienas pagastā atrodas 
arī „Mācītājmuiža”, kurā 1866. 
gada 18. jūlijā notika pirmie bēr
nu dziedāšanas svētki. Aprīlī tur 
notika arī XI Latvijas Skolu jau
natnes dziesmu un deju svētku 
ieskandināšanas pasākums.

edīte miķeLSone

pagastā ir enerģiski, darbīgi cilvēki, kuri nebaidās 
uzsākt savu uzņēmējdarbību. ir jauni cilvēki, kuri 
atnākuši no pilsētas uz laukiem, iegādājas zemi, 
izkopj ganāmpulku un veiksmīgi saimnieko.
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Tie uzņēmīgie atradīs savu nišu!
Pagastos

Praulienas pagasts pieskaitāms 
Madonas novada lielāko pagastu 
listei kā teritorijas, tā arī 
iedzīvotāju skaita ziņā. Varbūt 
arī tāpēc viena no plašākajām 
“pārstāvniecībām” pie lēmējvaras 
galda – praulēnieši Andrejs 
Ceļapīters, Rihards Saulītis, Antra 
gotlaufa un Daiga Maderniece, 
kura ar Praulienu ir saistīta jau 32 
gadu garumā. 

Zīmīgi, ka tie ievēlēti no dažā
diem sarakstiem, kas acīmredza
mi norāda uz praulēniešu attiek
smi pret dzīvi, proti, nelikt visas 
olas vienā groziņā. Praulēnie
ši apzinās savu vērtību, ne velti 
nu jau leģendām apvītais praulē
nietis Artis Kumsārs teicis: “Mēs 
nelielamies. Mēs tikai sakām, kā 
ir!” Šajā numurā saruna ar vi
siem četriem deputātiem, kas ai
cināti atbildēt uz līdzīgiem jautā
jumiem par un ap Praulienu.

Sarunas laikā Daigai Ma-
derniecei iezvanās telefons, ie
skanas smeldzīgi skaistā melo
dija no kinofilmas “Ilgais ceļš 
kāpās”, un zvanītāja ir mamma... 
Šķiet, tieši šī epizode trāpīgi rak
sturo Daigas būtību – sievišķīgs, 
pat romantisks skaistums un at
bildības un pienākuma sajūta. 
“Par savējiem ir jāiestājas ar zo
biem un nagiem,” smej deputāte, 
bet patiesībā šajos vārdos slēpjas 
dziļa patiesība par Daigas attiek
smi pret darbu, dzīvi un ģimeni. 
Savukārt pieredzējušais deputāts, 
Praulienas pagasta īpašumu ap
saimniekošanas nodaļas vadītājs 
Rihards Saulītis, varētu sacīt, 
ir īstens saimnieks savā pagastā – 
kuram neatņemama ikdienas sa
stāvdaļa ir pagasta saimniecisko 
objektu apsekošana, tā vien šķiet, 
ka viņš pārzina ikvienu skrūvi, 
naglu vai apgaismojuma lampu 
pagasta teritorijā. Mazrunīgs, bet 
ja saka, tad tā, ka naglai tieši pa 
galvu! Atšķirībā no pašvaldības 
deputāta darbā pieredzējušajiem 
kolēģiem, Antra Gotlaufa par 
deputāti ievēlēta pirmo reizi un, 
lai arī caur dzīvesbiedra, ilgga
dējā pagasta pārvaldnieka Valda 
Gotlaufa darbu nācies saskarties 
ar pašvaldības darba specifiku, 
deputāte neslēpj, ka jāizprot sis
tēma, daudz ko nākas iepazīt no 
jauna.

Kāda bija galvenā motivācija, 
startējot pašvaldību vēlēšanās?

D. Maderniece – Mani savu
laik uzrunāja Andrejs Ceļapīters. 
Tas sakrita ar periodu, kad manā 
dzīvē bija iestājies pārmaiņu laiks 
un ja jau tieši tad tieku uzrunāta 
jaunam izaicinājumam, piekritu. 
Saskatīju jaunu iespēju iestāties 
par saviem darbiniekiem, pagastu 
cilvēkiem, nodot viņu domas un 
vēlmes tālāk.

R. Saulītis – Esmu depu
tāts ar ilggadēju pieredzi. Galve
nais motīvs bija aizstāvēt pagasta 
intereses, jo novads tika veidots 
kā jauna teritoriāla vienība, bija 
daudz nezināmā, neviens nezinā
ja, kā īsti būs.

A. Gotlaufa – Mani uzrunāja 
Nacionālā apvienība un, tā kā man 
viņu redzējums bija pieņemams, 

Praulienai lobijs nav vajadzīgs

piekritu startēt vēlēšanās. Turklāt 
mani pieci bērni ir izauguši, uz
krāta dzīves pieredze, jutu, ka va
ru dot savu ieguldījumu novadam. 

Vai šī motivācija ir attaisnojusies?

D. Maderniece – Jā, tā ir at
taisnojusies. Varu izteikt savu 
viedokli, iesaistīties jaunu mēr
ķu sasniegšanā, jo pašvaldībā jau 
nemitīgi viss ir procesā – tiklīdz 
viens ir sasniegts, izpildīts, pado
mā jau nākamais uzdevums. 

R. Saulītis – Attaisnojusies 
tādā ziņā, ka esam vairāki depu
tāti, kas var lobēt savu pagastu, 
bet līdz šim nav bijis tādu situā
ciju, kad to būtu vajadzējis darīt. 

A. Gotlaufa – Nebiju domā
jusi, ka pie mūsu deputātu galda 
darbojas tā saucamā partiju sistē
ma. Bet ir aprēķināts, ka partijās 
ir tikai viens procents iedzīvotā
ju! Tad kāpēc partijas nosaka, kā 
cilvēkiem jādzīvo, kādi lēmumi jā
pieņem? Es cenšos paust tieši sa
biedrības viedokli, šo divu gadu 
laikā nevienu reizi neesmu balso
jusi, iepriekš sarunājot.  

Vai, jūsuprāt, tiem pagastiem, no 
kuriem ir ievēlēti savi deputāti, 
ir kādas priekšrocības lēmumu 
pieņemšanā?

A. Gotlaufa – Jā, ir priekšro
cības tiem pagastiem, kam ir ievē
lētie deputāti. Žēl, protams... Par 
laimi, Praulienai nav bijis jāiz
manto šī priekšrocība, mierīgi da
rām savus darbus uz vietas. 

D. Maderniece – Tiem pa
gastiem, kam ir šie “savi” depu
tāti, ir vieglāk tai ziņā, ka, atnā
kot pārvaldniekam uz sēdi, viņš 
nav viens. Tajā pašā laikā jābūt 
vienādi korektiem pret visiem pa
gastiem. Pat ja man šķiet, ka kāds 
priekšlikums vai vēlme ir nevaja
dzīga un lieka, ir jāņem vērā cil
vēku viedoklis. Ja jau reiz konkrē
tais jautājums nonācis līdz domes 
sēdei, tātad tas ir plānots, sasāpē
jis, vajadzīgs.    

R. Saulītis – Uzskatu, ka 
priekšrocība varbūt ir, bet depu
tāts, kas ievēlēts no jebkura pa
gasta, aizstāvēs arī citu pagastu 
intereses. Manuprāt, ir vienāda 

attieksme pret visiem, un pagasti 
var justies apmierināti. 

Tomēr no kā ir atkarīga to pagastu 
ieceru izdošanās, ja nav neviena 
no pagasta ļaudīm pie deputātu 
galda?

D. Maderniece – Lielā mērā 
tas atkarīgs no pagasta pārvald
nieka. Viņa prasmes pierādīt un 
aizstāvēt.

R. Saulītis – Viennozīmīgi no 
pagasta pārvaldes vadītāja! Ja nav 
šo deputātu, pārvaldniekam vai
rāk jāstrādā, lai lēmums, kas tiek 
virzīts uz domes sēdi, tiktu vis
pusīgi sagatavots. Protams, ir jā

iesaistās pagasta iestāžu vadītā
jiem, speciālistiem.  

A. Gotlaufa – Latviešiem ir 
tā īpatnība, ka vajag savu par
tiju, savu sarakstu. Veidojot šos 
sarakstus, to vajadzētu darīt pār
domātāk. Tomēr kopumā uzska
tu, ka vajadzētu pagastu pārval
dēm dot lielāku neatkarību, lai 
teju vai ar katru jautājumu pār
valdniekam nav jānāk uz domes 
sēdi.

Par kuriem pieņemtajiem 
lēmumiem ir lielākais prieks un 
gandarījums?

D. Maderniece – Būt par de
putātu ir komandas darbs. Man 
tuvāka ir izglītības un kultūras 
joma, prieks, ka tajā ir pieņemts 
daudz labu lēmumu. Runājot par 
Praulienu, pagasta darbība allaž 
bijusi plānveidīga, katrai iestā
dei vienmēr bijis jāplāno savs bu
džets, jāizdala prioritātes un jā
plāno, kādā periodā tās īstenot. 
Otrkārt, pagastā izveidojusies la
ba komanda, sākot no pārvaldes 
līdz pat iestāžu vadītājiem un kat
ram aktīvajam iedzīvotājam. Līdz 
ar to izkristalizējas darāmais, ko 
paveicam kopā. 

R. Saulītis – Tādu lēmumu ir 
daudz. Man prieks, ka Praulienā 
cītīgi strādājam, prieks, ka varam 
nodrošināt bērniem bezmaksas 
ēdināšanu, transportu uz izglītības 
iestādēm, ūdenssaimniecība tikpat 
kā sakārtota pilnībā, pagasta cen

tri ir izgaismoti, sadzīviskās lie
tas ir kārtībā. Ko cilvēkam pama
tā vairāk vajag? Lai būtu ēdiens, 
siltums, sakārtota sadzīve! Par pa
veikto šajā ziņā liels gandarījums.

A. Gotlaufa – Prieks, ka 
Praulienā viss rit savu gaitu. Īpa
ši priecājos par pagasta intensī
vo kultūras dzīvi, par mūsu ša
jos laikos nodibināto kori, prieks, 
ka ļaudis nāk kopā, pulcējas. Lai
kam jau raksturojot sīkāk, nebū
šu objektīva, jo diendienā esmu lī
dzās savam vīram, kas ir pagasta 
vadītājs. 

Kas, jūsuprāt, būtu jāmaina? 
Ko vēlētos panākt vēl šajā 
sasaukumā?

D. Maderniece – Nepiekrītu 
pašreizējai situācijai, kā tiek ie
dalīti budžeta līdzekļi pagastiem. 
Uzskatu, ka pagastiem ir jāpie
šķir savi līdzekļi, noteikta sum
ma, ar ko var rīkoties vides, iestā
žu uzturēšanai, labiekārtošanai, 
citiem plānotiem mērķiem. Ir jā
būt tādam kā balsta spilvenam. 
Šajā ziņā novadā nav plānveidī
bas. Tas palīdzētu neizlietot no
vada līdzekļus sīkumiem. Ir vai
rāk jāuzticas pagastu pārvaldēm.

R. Saulītis – Atkritumu lie
tas ir jāsakārto, tā pati izglītības 
reforma jāpabeidz ne tikai Mado
nas pilsētā, nopietni jāķeras pie 
daudzdzīvokļu māju apsaimnie
košanas laukos, jāturpina ceļu sa
kārtošana... Darba ir daudz.

D. Maderniece – Manuprāt, 
aktualitāte ir bērnu rotaļu lauku
mi. Izņemot Madonas bērnudār
zus, novadā tie ir gan nolietoju
šies, gan neatbilstoši mūsdienu 
prasībām, pie pagastu daudzdzī
vokļu mājām vispār nožēlojami. 
Kopš ir izstrādāti Eiropas Savie
nības standarti  un noteikti ser
tifikāti rotaļlaukumu izveidē, 
talkā vairs nevaram aicināt arī 
vecākus. Jā, tas ir dārgi, tomēr 
šim nolūkam kaut vai pakāpenis
ki ir jāatvēl budžeta līdzekļi. Ru
nājot par izglītību, esmu novada 
izglītības sistēmas reorganizāci
jas atbalstītāja. Process ir smags, 
taču, ja iestājamies par līdzsva
rotu novada attīstību, tad Mado
nas skolu reforma ir viens no ri
sinājumiem. Šobrīd aktuāls ir tā 

saucamais atkritumu jautājums 
novadā. Uzskatu, ka taisnīgā
kā būtu vienotas nodevas ievie
šana visiem iedzīvotājiem, tad 
arī nebūtu šo strīdu, kurš kurā 
konteinerā ko izmet, taču šādas 
normas ieviešana jau ir valsts 
mēroga jautājums. Diemžēl ne 
viss ir pašvaldības spēkos, bet ri
sināms valstiski – nepamierinošs 
ir arī pirmskolas izglītības ies
tāžu un skolu pedagogu atalgo
jums, kas nav vēl sasniedzis pat 
pirmskrīzes līmeni, lauku ceļu 
stāvoklis. Tikmēr priecē tas, kas 
ir paveikts pašu spēkiem – lepo
jamies, ka esam saglabājuši sa
vu skolu, bērnudārzu, priecē sa
kārtotais Saikavas tautas nams, 
lielais skaits kolektīvu, jaunie
šu centrs, apgaismojums pagas
ta centrā, iztīrītie ceļi ziemā uz 
katru sētu, brīvpusdienas un ce
ļa izdevumu segšana bērniem, 
tas viss rada pozitīvu noskaņu 
un nosacījumus, lai Prauliena 
būtu pievilcīga arī jaunajām ģi
menēm. To, ka jaunie vairāk at
griežas no ārzemēm, ģimenītes 
veidojas un izvēlas Praulienas 
pagastu par savu dzīves vietu, 
jūtu arī mūsu bērnudārza gru
piņās. Pie mums viss notiek un, 
labi darot, arī izdosies! Vēl (tas 
gan neattiecas uz Praulienu, bet 
Sarkaņiem) mans sapnis, lai tik
tu apdzīvota bērnudārza ēka 
Biksērē, kas izveidotos kā ies
tāde – multifunkcionāls centrs, 
kurā vienkopus atrastos pirms
skola, jauniešu centrs, bibliotē
ka, sporta zāle, trenažieru zāle, 
peldbaseins, fizioterapija, pansi
ja, frizētava, kosmetologs un ci
ti iedzīvotājiem nepieciešami pa
kalpojumi.

A. Gotlaufa – Kopumā par 
to virzību, kādu esam uzsāku
ši novadā, ir prieks. Jā, ir strī
di, taču šīs diskusijas ir produk
tīvas. Gribētu tikai piebilst, ka 
esam jau pieraduši pie tā, ka ir, 
ka dod, ka daudz īpašu lietu uz
tveram kā pašas par sevi sapro
tamas. Taču tajā tiek ieguldīti 
lieli līdzekļi, resursi! Kad auga 
mūsu ģimenes bērni, neviens 
nedeva brīvpusdienas, neviens 
neapmaksāja transportu un in
terešu izglītību. Par maz to no
vērtējam. Turklāt pretī šiem iz
devumiem nav, kas tikpat daudz 
nopelna, nav ražotņu! Uzskatu, 
ka tomēr vajadzēja ieviest vecā
ku līdzmaksājumus, kā tas, pie
mēram, ir pirmskolas izglītības 
iestādēs. 

R. Saulītis – Šajā sasauku
mā vairs nevajadzētu uzsākt lie
lus, kardinālus projektus. Ir jā
pabeidz iesāktais, tās pašas jau 
nosauktās lietas...

A. Gotlaufa – Gribētu, lai 
katrs būtu lepns, ka ir mado
nietis, piederīgs Madonas nova
dam. Lai visi kopā virzītos uz 
kopīgu mērķi. Piemēram, ja pa
sludinām, ka esam ziemas gal
vaspilsēta, tad gribētos, lai viss 
– kultūra, sports, tūrisms, uz
ņēmējdarbība, pilsētas noformē
jums, iesaistot arī privāto sekto
ru – tiek arī uz to vērsts. Liekam 
galvas kopā un sasniedzam! 

Uzklausīja dzintra Stradiņa 

 

  

Daigai Maderniece.Rihards Saulītis.Antra Gotlaufa.

Vajadzētu pagastu pārvaldēm dot lielāku 
neatkarību, lai teju vai ar katru jautājumu 
pārvaldniekam nav jānāk uz domes sēdi.
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Visi, kuri vasarā savās ikdienas 
gaitās devās gar Jāņa Simsona 
Madonas mākslas skolu, bija 
pamanījuši, ka ap to notiek 
liela rosība – tiek rakts, bērts, 
grābts un stādīts. Pazuduši krūmi 
un  metāla žogs, bet no jauna 
izveidoti  apstādījumi, kā arī  
betonā atliets  uzraksts ar skolas 
nosaukumu. Jautāju mākslas 
skolas direktorei Kristīnei Šulcei – 
kāpēc šādas pārmaiņas?

Pirms diviem gadiem, stājoties 
mākslas skolas direktores amatā 
nācu ar savu vīziju, kurā bija ie
kļauti vairāki punkti – gan saim
nieciskie, gan radošie. Solīto vajag 
pildīt, iespēju robežās esmu cen
tusies iecerēto īstenot.

Pagājušā gadā tika nomainīts 
ēkas jumts, kas uzlaboja tās ārē
jo izskatu, un vairs neesam piedzī
vojuši lietusgāzes iekštelpās. 

Uz tagadējo ēku mākslas skola 
pārcēlās pirms 20 gadiem. Pirms 
tam šeit bija kara komisariāts, kas  
daļai sabiedrības saistās ar ne visai 
patīkamām atmiņām. Vietas auru 
nav viegli mainīt. Nepietiek ar to, 
ka šeit ir pavisam cita iestāde, ra
došums un māksla. Domāju, ka 
vecais žogs atgādināja par pagātni 
un radīja nepieejamības, noslēgtī
bas sajūtu. Taču spert izšķirošo so
li nebija viegli, vajadzēja saplānot, 
kāda būs darbu secība. Tāpēc jau 
pagājušajā rudenī bijām AS “Lat
vijas Valsts meži” struktūrvienībā 
“Kalsnavas arborētums” un uzsā
kām sarunas ar LVM “’Sēklas un 
stādi” direktora vietnieci ražoša
nas jautājumos Laimu Zvejnieci. 
Pateicoties atsaucībai, skola dāvi
nājumā saņēmusi vairākus desmi
tus augu stādu. 

Rakstījām vairākus projek
tus, atbalstu guvām, uzrunājot 
SIA “Cemex” pārstāvjus, uzņē
mums sponsorēja savu produkci
ju – betonu. Projektu izstrādāja 
arhitekts Jānis Liepiņš un Mado
nas būvvaldes arhitekts Augusts  
Apinis. Stādījumu plānojumu pro
jektēja novada vides arhitekte Ag
nese Silupa. Atbalsta sienu izga
tavoja SIA “Zaļā māja Cesvainē”.   

Paldies visiem atbalstītājiem, 
palīgiem un it īpaši Madonas pil
sētas uzturēšanas dienestam, jo 
bez dienesta palīdzības nebūtu 
bijis iespējams tik īsā laikā veikt 
stādījumus un sakopt teritoriju. 

Priecājamies, ka novadam ir sava 
vides arhitekte, cilvēks ar profe
sionālu redzējumu. 

Jau gadu esam pieejami kā tū
risma objekts Madonas pilsētā, 
tāpēc domājam, ka jaunais skolas 
veidols gan iepriecinās, gan iepa
zīstinās iedzīvotājus un pilsētas 
viesus ar Madonas novadā – Kals
navā – augušajiem stādiem.

Skolas infrastruktūras sakārtošanā 
ieguldīts darbs un rezultāts ir 
acīmredzams. Kāda ir J. Simsona 
mākslas skolas nākotnes vīzija?

Lielākie ieguldījumi ir noti
kuši, pamata lietas ir sakārto
tas, ēka ir ieguvusi jaunu elpu – 
izskatu, tagad varam sākt domāt 
par rotājumiem! Par kādu odzi-
ņu!  Gribētos apstādījumus pa
pildināt ar interesantiem vides 
objektiem, skulptūrām, pagalmā 
izveidot radošu atpūtas vietu bēr
niem, interesantus soliņus, izvei
dot vidi, kura rosina gan pakustē
ties, gan pasapņot.  Ļoti labi, ka 
pie kultūras nama ir zirnekļa šū
poles, estrāde, bet šo vietu varētu 
turpināt pilnveidot.   

Madonas pilsētvide ir pateicī
ga, lai veidotu laikmetīgus, mūs
dienīgus pilsētvides objektus, jo 
pilsēta ir jauna, sakopta, nav ie

zīmēts kāds konkrēts rokraksts. 
Būtiski ir arī atbalstīt vietējos 
māksliniekus, talantīgus jaunie
šus un viņu idejas. Tad prieks un 
ieguvums pilsētai kopumā būs 
divkāršs – piederības saikne ra
dīsies kā māksliniekam, tā iedzī
votājiem. Taču tas nav vienas die
nas jautājums, prasa laiku, kā arī 
finansiālos ieguldījumus izglītībā 
un cilvēkos ilgtermiņā. 

Vai arī mākslas skolas iekštelpās 
gaidāmas pārmaiņas?

Mūsu šā brīža moto – ņemt 
nost, nevis likt klāt. Pamazām at
jaunojam koka grīdas segumu tel
pās – vasarās ņemam nost eļļas 
krāsu, slīpējam un lakojam. Ko
kam ir sava burvība, īpaša noska
ņa un smarža.

Esam apvienojuši vairākas 
telpas, lai iegūtu plašākas klases.  
Aktuāla problēma visos laikos ir 
bijusi darbu, materiālu uzglabā
šana, tāpēc, lai sakārtotu darba 
vidi, esam izgatavojuši vairākus 
koka plauktus.

Vai mainījies arī mācību darbs?
Turpinām darbu pie program

mas sakārtošanas  pārejai no 5 
uz 7 gadu mācību programmu. 
Tas nozīmē, ka bērni ar mākslas 

pasauli sāk iepazīties ātrāk – no 
8 gadu vecuma, nevis 10, kā ie
priekš.  Darbojas arī sagatavoša
nas grupa. 

Interesi par iespējām mācīties 
mākslas skolā izrāda arī pieaugu
šie un vidusskolas vecuma bērni, 
piemēram, tādi kuri vēlas savu 
nākotnes profesiju saistīt ar rado
šām sfērām – arhitektūru, dator
grafiku, modes dizainu un citām, 
vai vienkārši pazīmēt savam prie
kam. Plānā ir piedāvāt apmācības 
vidusskolas vecuma jauniešiem, 
tam gan būtu nepieciešamas pa
pildus telpas kādā no pilsētas sko
lām.

Šis gads ir mākslas skolas jubilejas 
gads un aizritējis dibinātāja 
J. Simsona zīmē. 

Jubilejas gads aizritējis no
tikumiem un emocijām bagāts. 
Februārī organizējām „Madonas 
dizaina dienu” un modes ska
ti „Karaliskā roze”, kas parādī
ja bērniem, ka māksla ir tālejo
ša un ar to var saistīt nākotnes 
profesiju. Aprīlī izdevām māks
las katalogu, kurā reproducētas 
skolas pirmā direktora gleznas.  
Ar Madonas novada pašvaldības 
atbalstu un sadarbībā ar mūziķi 
Edmundu Vestmani studijā ierak

stīta skolas himna ar Jāņa Simso
na vārdiem, to iedziedājusi trom
petiste Jete Strazdiņa kopā ar 
mūzikas autoru Raimondu Lap
kašu. Visu oktobri Madonas No
vadpētniecības un mākslas mu
zeja izstāžu zālēs varēja apskatīt 
izstādi „J. Simsona Madonas 
mākslas skolai – 40”, kurā izstā
dīti skolas pastāvēšanas laikā ta
pušie audzēkņu diplomdarbi. 

Viens no maniem lielākajiem 
uzdevumiem, kā skolas direkto
rei, ir stāstīt par Jāni Simsonu 
bērniem – par darbiem, kādas bi
ja viņa vērtības, uzskati un kāpēc 
skola nosaukta viņa vārdā.  Vairā
ku stundu garumā skolas vēsturi 
prezentējām skolas jubilejas pa
sākumā “Gaismas aicinājums”. 
Kopā ar video operatoru Kārli 
Kumsāru un žurnālisti Inesi Elsi
ņu ir izveidota videofilma, sadar
bībā ar animatori Daci Liepu iz
veidota bērnu animācijas filmiņa. 
Šobrīd turpinām darbu pie skolas 
bukleta izdošanas, kopā ar jauno 
fotogrāfi Laimu Kalniņu turpinās 
darbs pie skolas noslēguma darbu 
fotografēšanas un apkopošanas. 

Šķiet, ka mākslas skola Madonā 
šogad kļuvusi atpazīstamāka  
un pamanāmāka, par to paldies 
jāsaka Tev.

Madonas mākslas skola vi
sos laikos ir bijusi piemērs un ie
dvesmas avots daudziem mākslas 
censoņiem, tajā skaitā arī man.  
Māksla dod prieku, rada skais
tumu, aizrauj. Ja dalies ar savām 
idejām, iekšēji kļūsti bagātāks 
un iespējas tikai vairojas. Sko
lā esam daudzi skolotāji, kuri ar 
savu pieredzi un padomu varam 
palīdzēt visiem, kuri sper pirmos 
soļus šajā aizraujošajā piedzīvo
jumā. Tāds ir mūsu aicinājums 
– būt māksliniekiem un skolotā
jiem, tāpēc vēlamies sadarboties 
un kopā īstenot dažādas radošas 
ieceres!   

edīte miķeLSone

Dažreiz ir vajadzīgas 
kardinālas pārmaiņas!

J. Simsona Madonas mākslas skolas direktore Kristīne Šulce: “Ja dalies ar savām idejām, iekšēji kļūsti bagātāks, un idejas 
tikai vairojas!”
                                                                                            

Viss vēl darba procesā.  
Jau nākamajā vasarā varēsim 
redzēt jaunos apstādījumus 
augam uz zaļojam!

„Latvietis ir darba, vēl pareizāki 
varbūt, darbības cilvēks, un bez 
darba tas nespēj dzīvot. Tam pat 
labākā atpūta ir – padarīt kaut ko.      
                                             /Pauls Jurevičs/                                                                                                

Ja jau tā, tad mēs aicinām la
sīt un vēlreiz – lasīt! Tieši tagad, 
kad rudens darbi apdarīti, aici
nām atkal iegriezties Madonas 
novada bibliotēkā. Papildinājies 
gan grāmatu, gan preses izdevu
mu, gan CD un DVD krājums. 
Pierādījies fakts, ka lasītāji, kas 
apmeklē tikai vienu bibliotēkas 

nodaļu, nekad nav apmeklējuši 
pārējās. Piemēram, daudzi abo
nementa lasītāji neuzkāpj līdz ot
rajam stāvam un nemaz nezina, 
ka ir iespēja vairāk kā septiņdes
mit nosaukumu preses izdevu
mus ņemt lasīšanai uz mājām bez 
maksas. Arī bērni, kas apmeklē 
Bērnu literatūras nodaļu 3. stā
vā, aicināti tēti un mammu at
vest uz bibliotēku un pakavēties 
arī citās tās nodaļās.

Prieks par tiem bibliotēkas 
apmeklētājiem, kas izrāda  inte
resi un piedalās mūsu rīkotajos 

pasākumos. Gaidām ikvienu inte
resentu uz nu jau trešo sarunva
karu bibliotēkā “Tiekamies piek
tajā piecos!”. 5. novembrī 17.00 
pie mums viesos atkal divi 55gad
nieki – Latvijas Nacionālā teātra 
aktieris Ivars Puga un Latvijas TV 
un radio žurnālists Kārlis Streips. 

11. novembrī plkst. 11.00 la
sījums “Femme nouvelle: Aspazi
ja un Eiropas “jaunā sieviete” li
teratūrā, kultūrā un sabiedrībā”. 
Dr. Philol. Eva EglājaKristso
ne, plkst. 13.00  tikšanās ar da
bas pētnieku G. Eniņu, grāmatas 

“Nezināmā Latvija” autoru. 
Piedāvājam jums izmantot bib

liotēkas pakalpojumus arī attāli
nāti, ekonomējot savu laiku. Re
ģistrējoties bibliotēkā, ir iespēja 
saņemt autorizācijas tiesības – lie
totāja vārdu un paroli. Pēc tam ne
pieciešamo izdevumu varat rezer
vēt, pagarināt lietošanas termiņu 
internetā, apmeklējot mūsu mājas
lapu www.madona.lv/bibliotēka/.

Ja bibliotēkas krājumā nav 
nepieciešamā izdevuma vai tas ir 
izsniegts, to varat pasūtīt no ci
tām bibliotēkām Starpbibliotēku 

abonementa (SBA) kārtā. 
 Jaunieguvumus varat apska

tīt Madonas novada bibliotēkas 
tīmekļa vietnes sadaļā Jauniegu
vumi (http://www.madona.lv/bib-
lioteka/lv/jaunieguvumi.)

Atgādinām, ka bibliotēkas 
jaunumiem var sekot līdzi arī so
ciālajos tīklos. www.draugiem.lv 
un www.facebook.com, mūs atra
dīsiet kā “Madonas novada bib
liotēka”, bet www.twitter.com 
meklējiet @MadonasBIBL. 

Jūsu madonas bibliotēka

Atnāc! Ieklausies! Izlasi! Uzzini!

Jubilejas 

zīmē
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Madonas novada Liezēres 
pagasta Liezēra ezerā tiek 
atjaunoti zivju resursi

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts Zivju fondu un 
Lauku atbalsta dienestu Madonas novada Liezēres pagastā ir īste
nojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezē
res pagasta Liezēra ezerā”, Ident. Nr. 2.68. Projekts tika īstenots pro
jektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. 

Projekta ietvaros Madonas novada Liezēres pagasta Liezēra 
ezerā, tika ielaisti 50000 gab. līdaku kāpuru. Līdaku kāpuri pro
jekta ietvaros tika iepirkti no zivju audzētavas Šmita IU “Rūķis”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 400,00, tai skaitā Valsts zivju 
fonda finansējums – EUR 200,00, projekta līdzfinansējumu nodro
šināja Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde un ezera apsaim
niekotāji  EUR 200,00 apmērā.

Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku at
balsta dienests.

Madonas novada Mārcienas 
pagasta Dūku ezeram 
izstrādāti zivsaimnieciskās 
ekspluatācijas noteikumi

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts Zivju fondu 
un Lauku atbalsta dienestu Madonas novada Mārcienas pagastā 
ir īstenojusi projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku
mu izstrāde Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezeram”, 
Ident. Nr. 1.13. Projekts tika īstenots projektu konkursa aktivitā
tē “Zinātniskās pētniecības programmu finansēšanai un līdzdalī
bai starpvalstu sadarbībā zinātniskajos pētījumos zivsaimniecībā, 
izņemot tādu iesniegto programmu un pētījumu finansēšanu, ku
ri pretendē uz finansējuma saņemšanu no citu valsts vai ES fondu 
finansējuma”.

Projekta ietvaros ir izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumi Madonas novada Mārcienas pagasta Dūku ezeram. Ziv
saimnieciskās ekspluatācijas noteikumi izstrādi veica pārtikas dro
šības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 629,42, tai skaitā Valsts zivju 
fonda finansējums – EUR 533,72, projekta līdzfinansējumu nodro
šināja Madonas novada Mārcienas pagasta pārvalde EUR 95,70 ap
mērā. Projekta īstenošanas termiņš – no 2015. gada 30. marta līdz 
30. oktobrim. Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – 
Lauku atbalsta dienests.

Madonas novada Vestienas 
pagasta Kāla ezerā tiek 
atjaunoti līdaku krājumi

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts Zivju fondu un 
Lauku atbalsta dienestu Madonas novada Vestienas pagastā ir īste
nojusi projektu “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Vestie
nas pagasta Kāla ezerā”, Ident. Nr. 2.66. Projekts tika īstenots pro
jektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. 

Projekta ietvaros Madonas novada Vestienas  pagasta Kāla eze
rā, tika ielaisti 14000 gab. līdaku mazuļu. Līdaku mazuļi projekta 
ietvaros tika iepirkti no Z/S “Skaldas”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 3706,96, tai skaitā Valsts ziv
ju fonda finansējums – EUR 2206,96, projekta līdzfinansējumu no
drošināja Madonas novada Vestienas pagasta pārvalde un ezera ap
saimniekotājs biedrība “Kāla ezera padome” EUR 1500,00 apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš – no 2015. gada 30 marta līdz 30. 
oktobrim. Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lau
ku atbalsta dienests.

Madonas novada Liezēres 
pagasta Gulbēra ezerā tiek 
atjaunoti zandartu mazuļu 
resursi

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Valsts Zivju fondu un 
Lauku atbalsta dienestu Madonas novada Liezēres pagastā ir īste
nojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Liezē
res pagasta Gulbēra ezerā”, ident. Nr. 2.65. Projekts tika īstenots 
projektu konkursa aktivitātē “Zivju resursu pavairošana un atra
žošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesī
bas pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašval
dību īpašumā”.

Projekta ietvaros Madonas novada Liezēres pagasta Gulbēra 
ezerā, tika ielaisti 8000 gab. zandartu mazuļu. Zandartu mazuļi 
projekta ietvaros tika iepirkti no Šmita IU “Rūķis”.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 2032,80 tai skaitā Valsts ziv
ju fonda finansējums – EUR 1432,80, projekta līdzfinansējumu no
drošināja Madonas novada Liezēres pagasta pārvalde un ezera ap
saimniekotājs EUR 600,00 apmērā.

Projekta īstenošanas termiņš no 2015. gada 30 marta līdz 30. 
oktobrim. Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lau
ku atbalsta dienests.

informāciju sagatavoja indra KārKLiņa, 
attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Katru gadu novembra otrajā 
otrdienā tiek atzīmēta Sociālo 
darbinieku diena. Arī mēs 
Madonas novadā 10. novembrī 
to atzīmēsim. Sanākot kopā, 
pārrunājot paveikto un apkopojot 
idejas darbam nākotnē.

Madonas novada Sociālajā die
nestā strādā 25 darbinieki, kas ik
dienā savu darbu velta, lai sniegtu 
atbalstu novada iedzīvotājiem. 

Sociālajam darbiniekam ir jā
zina ļoti daudz, kā palīdzēt trū
kumcietējiem, veciem cilvēkiem, 
kuriem nepieciešama aprūpe, var
darbības gadījumos ģimenē, sli
mības vai tuvinieka nāves gadī
jumā, kā motivēt mainīties tos 
cilvēkus, kuri sākuši lietot alko
holu, ir veikuši noziegumus vai 
zaudējuši cerību nākotnei. Nekad 

nevar paredzēt, ar kādām situāci
jām būs jāsaskaras. Reizēm dar
bam jāvelta arī brīvdienas. Ir so
ciālie darbinieki, kuri brīvprātīgi 
iesaistījušies pārtikas paku izda
lē trūcīgākajiem iedzīvotājiem sa
darbībā ar biedrību “Latvijas Sar
kanais krusts”. 

Sociālajam darbiniekam ir jā
izvērtē arī personu materiālais 
stāvoklis, lai varētu piešķirt paš
valdības pabalstus. Ir situācijas, 
kad diemžēl pabalsta piešķiršana 
jāatsaka un visiem nav iespējams 
palīdzēt, bet tad talkā nāk nevals
tiskās organizācijas ar humāno 
palīdzību. Visus veicamos darbus 
nemaz nav iespējams uzskaitīt.

Atslēga sociālajā darbā ir sa
darbība. Ikdienā sociālā darbinie
ka atbalsts ir gan novada dome, 
gan bāriņtiesa, gan policija, gan 
izglītības iestādes, gan slimnīca, 
gan ģimenes ārsti, nevalstiskās 

organizācijas u.c. sadarbības part
neri. Mūsu novadā ir vairākas in
stitūcijas, 4 pansionāti – Ļaudonā, 
Dzelzavā, Madonā un Barkavā, un 
ārpusģimenes aprūpes un atbalsta 
centrs “Ozoli”. Strādājot kopā, va
ram paveikt daudz vairāk.

Madonas novada Sociālā die
nesta administrācijas vārdā gri
bam pateikt lielu paldies visiem 
mūsu darbiniekiem un sadar
bības partneriem, kuri turpina 
veikt šo darbu un ir kopā ar iedzī
votājiem grūtākajās situācijās. 

Eiropas sociālo darbinieku 
dienas aizsākumi meklējami jau 
1996. gadā, kad Starptautiskā  
Sociālo darbinieku federācija sā-
ka popularizēt tolaik vēl jauno so-
ciālā darbinieka profesiju. 

KriStīne VeiSpaLe, 
Sociālās palīdzības un sociālā darba 

nodaļas vadītāja

Sociālais darbs – tas ir aicinājums

3,47 miljonus eiro eS fondu 
finansējuma investēs grants ceļu 
uz lauksaimnieciskās ražošanas 
objektiem sakārtošanā.

Eiropas Savienības fondu 
darbības programmas pasāku
ma “Pamatpakalpojumi un cie
matu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros Madonas novada pašval
dība varēs apgūt 3,47 miljonu ei
ro lielu finansējumu, lai sakārto
tu pašvaldībai piederošos grants 
seguma ceļus uz lauksaimniecis
kās ražošanas objektiem.

Programma paredz, ka ceļiem 
jābūt sakārtotiem prioritārā se
cībā, vadoties no lauksaimnie
ciskās ražošanas objektu lieluma 
un skaita pie tiem. Lai to īste
notu, Madonas novada pašvaldī
ba ir izstrādājusi nolikumu “Ma
donas novada pašvaldības grants 
ceļu izvērtēšanas nolikums Eiro
pas Savienības fondu pasākumā 
“Pamatpakalpojumi un ciema

tu atjaunošana lauku apvidos””. 
Nolikums paredz sakārtot visus 
pašvaldības ceļus prioritārā secī
bā, piešķirot tiem punktus 5 po
zīcijās:

– Liellopu vienību skaits 
saimniecībās, kuru iebraucamie 
ceļi atrodas pie konkrēta ceļa;

– Lauksaimniecībā izmantoja
mās zemes daudzums hektāros, 
kura robežojas ar konkrēto ceļu;

– Fermu skaits, kuru iebrau
camie ceļi atrodas pie konkrēta 
ceļa;

– Sakārtojamā ceļa garums ki
lometros;

– Ceļa stāvoklis.
Programma ļaus sakārtot 

aptuveni 100 km grantēto ceļu 
(pašvaldības kopējais ceļu tīkls ir 
~1500 km). 

Madonas novada uzņēmēji va
rēja iesniegt savus priekšlikumus 
nolikuma uzlabošanai vai vērtē
šanas kritērijiem līdz 2015. gada 
31. oktobrim. Priekšlikumi tiek 

apkopoti un 2015. gada 12. no
vembrī plkst. 10.00 Madonas no
vada pašvaldības ēkas 3. stāva 
zālē, Saieta laukumā 1 notiks sa
biedriskā apspriešana un ceļu sa
kārtošanas programmas galīgā 
apstiprināšana.

Tiek apsekoti visi pašvaldības 
grants seguma ceļi, lai līdz 2015.
gada 12. novembrim tiktu izvei
dots pilnvērtīgs saraksts prioritā
rā secībā, vadoties no iegūto pun
ktu skaita pēc nolikuma.

PROgRAMMAS  
PuBLISKā APSPRIeŠANA:

12. novembrī, plkst 10.00
Madonas novada pašvaldības 
administrācijas 3. stāva zāle
Saieta laukumā 1, Madonā

UzņēmēJdarbībaS Un tūriSma 
attīStībaS nodaļa

Investīcijas ceļu sakārtošanai

Situācija Latvijas mežos 
saistībā ar āfrikas cūku mēri 
jo projām saspringta. Tas liek 
gan esošajiem, gan topošajiem 
medniekiem, kuri labprāt 
brīvdienas pavada, dzinējos ejot, 
būt informētiem un zinošiem, lai 
neveicinātu slimības izplatīšanos.

Šī gada martā „Latvijas Med
nieku apmācību centra” organizē
tās mācības jaunajiem medniekiem 
un medību vadītājiem Madonā bei
dza 16 kursanti. Pēc apmācībām 
saņēmām daudz labu atsauksmju 
par mūsu rīkoto kursu kvalitāti un 
jaunu kursantu pieteikumus ar bi
jušo kursantu rekomendācijām. 
Nolēmām rudenī izsludināt vēl 
vienas apmācību grupas komplek
tēšanu Madonā.

Kursu ilgums ir 40 stundas, 
kā nosaka MK noteikumi. Ap-
mācības organizējam darb-
dienu vakaros no plkst. 17.30 

Kursi topošajiem medniekiem  
un medību vadītājiem

līdz 21.30 vai brīvdienās 9.00–
18.00. Informācija un pie-
teikšanās pa tālr. 29282027 
vai www.lmac.lv

„Latvijas Mednieku apmācī
bu centra” kursu vadītājs Ēriks 
Ozols (Latvijas Mednieku sa
vienības valdes priekšsēdētā
ja vietnieks, mednieks ar lielu 
praktisko pieredzi un teorētisko 
zināšanu bagāžu) Madonas puses 
esošajiem medniekiem jau ir pie
tiekami pazīstams no 2014. gadā 

un šajā vasarā vadītajiem semi
nāriem par Āfrikas cūku mēri un 
izmaiņām medības reglamentējo
šajos normatīvajos aktos.

Mednieki priecājas par jaunās 
paaudzes papildinājumu kolektī
vos, bet daudzi nemaz nezina, ka 
mednieka eksāmenu jaunieši var 
kārtot jau no 12 gadu vecuma. 
Protams, ieroča atļaujas iegūša
nai jāsagaida pilngadība, bet med
nieka apliecību jau var saņemt vēl 
skolā mācoties.
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Mums katram šūpulī Dievs ielicis 
kādu talantu. Ja ģimenē tas laicīgi 
ieraudzīts, prasmīgu padagogu 
vadībā izkopts un ja mazais vai lielais 
cilvēkbērns pats arī to vēlas, tad 
augļi neizpaliks. 

Dziedošo un muzicējošo ģimeņu 
koncertā Madonas kultūras namā 
7. novembrī plkst. 18.00 priecāsi
mies par Beitiku un Vītolu ģimeņu 
vispusību. Beidzot būsim sagaidīju
ši atkal gandrīz visu Beitiku ģimeni 
uz Madonas skatuves. Šoreiz dzir
dēsim Maretas balsi, kompozīcijas, 
koncerta dalībniekiem viņa būs iz
cila koncertmeistare. Skanēs mūzi
kas instrumentu pavadījums, māsa 
Baiba BeitikaVītola, kas ir baletde
jotāja, priecēs mūs dejojot, gan vie
na, gan duetā ar vīru Kalvi Vītolu. 
Ģimenes koncertēs kā atsevišķi, tā 
kopīgi.

Pasākuma pirmā daļa iecerēta 
kā koncertuzvedums un veltīta iz
cilā tenora Jāņa Zābera 80. gadu 
jubilejas piemiņai un zēnu vokā
listu konkursa ,,Aiviekstes lakstīga
las” divdesmitajai jubilejai. Pārstā
vot Madonas novadu, šajā konkursā 
ir piedalījušies arī mani audzēkņi 
Gints Sterino vičs, Arvis Petkuns, 

Kristaps Eduards Kļaviņš, iegūstot 
laureātu diplomus, savukārt, Didzis 
Melderis un Raitis Maļinovskis iz
pelnījās īpašu atzinību. Daļu no vi
ņiem redzēsim uz skatuves, citus – 
Kārļa Kumsāra videosižetā.

Koncertā no Jāņa Zābera dzim
tās puses Lubānas novada svei
cienus nesīs Lienītes Ozolnieces 
vadītie lielie un mazie Lubānas vi
dusskolas dejotāji.

Savukārt no Līvānu mūzikas 
skolas mums dziedās “Aiviekstes 
lakstīgalas” laureāts, vairākkārtējs 
arī citu republikas konkursu uzva
rētājs Kristiāns Jasinskis, kurš re
dzēts arī televīzijas ekrānos.

No Zāberu dzimtas atzara flau
tists Helmuts Zābers koncertā iene
sīs īpašas emocijas un muzicēs gan 
individuāli, gan kopā ar Baibas un 
Agra Bērziņu ģimeni no Madonas. 
Agris ir mācītājs, savukārt Baibu 
esam iepazinuši kā veselīga dzīves
veida un uztura speciālisti. Sadar
bībā ar Madonas novada domi viņi 
jau divas reizes šajā gadā noorgani
zēja bezmaksas “Veselības dienas” 
Madonā un darbojas jaunizveidota
jā ikmēneša “Veselības klubiņā”.

Par operas mākslinieku balsīm 
rūpējas mūsu īpašais viesis otola
ringologs, ārsts un mucinieks vairā

kās paaudzēs Dins Sumerags, kurš 
arī pats beidzis Mūzikas akadēmi
jā vokālo nodaļu, bet savā laikā ar 
ģimeni piedalījies republikas “Spie
tos”.

Koncerta 2. daļā miniatūrizrādē 
par Raiņa un Aspzijas saskarsmi ar 
Madonu stāstīs muzeja darbinieces 
Sarma Rudenāja, Danute Vēze, Mā
ra Zavacka, savukārt Gotlaufu ģi
menes puiši kopā ar republikā re
dzamāko akordeonistu Savu Zihu 
no Jelgavas klausītājus ievedīs dže
za ritmos. Koncerta noslēgumā īs
ti sulīgā latgaliskā gaisotnē spēlēs 
Raģeļu dzimtas kapela no Varakļā
niem.

Pasākumā dziedās arī Ilze Rij
niece, palīdzēs Dzintars un Ingrīda 
Bērziņi, vadīs Madonas Valsts ģim
nāzijas audzēkņi Dairis Virkstenis 
un Kristaps Eduards Kļaviņš.

Kā vienmēr pasākums bez mak
sas, pateicoties labvēļiem un atbals
tītājiem, īpaši Madonas novada paš
valdībai, SIA “Erante” un citiem 
“Spieta” draugiem.

Uz mīļu tikšanos un saredzēša
nos!

anita KļaViņa,
madonas un citu novadu ,,Spieta’’ 

vadītāja, pasākuma režisore 

“Man talants ielikts šūpulī”

  ARONAS PAGASTĀ

Kusas bibliotēkā izstāde “Vētrās radusies...” 
– literatūra par vēsturiskajiem notikumiem, 
kas saistīti ar 11. un 18. novembri Latvijas 
vēsturē.

15. novembrī pulksten 15.00 
Lauteres kultūras namā Latvijas Republikas 
97. gadadienai veltīts svinīgs pasākums “Es 
gribu dzīvot tēvu zemē”. Ieeja bez maksas.

  BARKAVAS PAGASTĀ

Barkavas bibliotēkā
izstāde “Mana un tava Latvija”.

18. novembrī pulksten 16.00 Barkavas 
kultūras namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienas svētku koncerts kopā 
ar Vītolu ģimeni. Aicinām ņemt līdzi svecītes. 
Ieeja bez maksas.

  BĒRZAUNES PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.30 Bērzaunes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā Ļaudonas 
pagasta kultūras nama jaukā kora “Lai top!” 
koncerts. Ieeja bez maksas.

  DZELZAVAS PAGASTĀ

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, pulksten 
16.00 no Dzelzavas pamatskolas Lāpu 
gājiens uz pieminekli „Par Tēvu zemi 
kritušiem”. Pie pieminekļa atceres brīdis.

17. novembrī pulksten 19.00 Dzelzavas 
pamatskolas zālē Latvijas dzimšanas dienai 
veltīts svinīgs sarīkojums “Ar Latviju sirdī”. 
Piedalās Dzelzavas pamatskolas vokālie 
ansambļi, sieviešu vokālais ansamblis 
“Variants” un Sarkaņu pagasta vokālais 
ansamblis “Rondo”. 

  KALSNAVAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.00 pie Kalsnavas 
kultūras nama “Gaismas ceļš”.

14. novembrī pulksten 16.00 Kalsnavas 
bibliotēkā Aivara Kluša privātkolekcijas seno 
grāmatu izstādes “Zem Latvijas karoga” 
atklāšana.

14. novembrī pulksten 19.00 Kalsnavas 
pagasta pārvaldes ēkā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts svinīgs 
pasākums. Ieeja bez maksas.

  LAZDONAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.00 no bērnu un 
jauniešu centra “Kodols” Lāpu gājiens. 
Piemiņas brīdis pie Kārļa Bebra pieminekļa.

17. novembrī pulksten 16.00 pagasta 
pārvaldes zālē Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97. gadadienai veltīts 
Lazdonas pamatskolas skolēnu koncerts.
Ieeja bez maksas.

  LIEZĒRES PAGASTĀ

11. novembrī no pulksten 17.00 Liezērē 
pie baznīcas ikviens aicināts veidot Gaismas 
gleznu. Līdzi ņemt svecītes baltos un 
sarkanos lukturīšos.

17. novembrī pulksten 19.00 
Liezēres kultūras namā valsts svētku 
koncerts “Uzgleznot Latviju”. Koncertā 
piedalās pagasta pašdarbības kolektīvi, 
Liezēres pamatskolas un bērnudārza 
audzēkņi. Ieeja bez maksas.

  ĻAUDONAS PAGASTĀ

11. novembrī pulksten 17.30 dosimies 
Lāčplēša dienas lāpu gājienā no A. Eglīša 
Ļaudonas vidusskolas līdz Ļaudonas parkam, 
pa ceļam izgaismojot tiltu pār Aivieksti.

17. novembrī pulksten 19.00 Ļaudonas 
kultūras namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.

  MADONAS PILSĒTĀ

10. – 17. novembrī Madonas novada 
bibliotēkā iespēja skatīties latviešu 
dokumentālās un mākslas fi lmas no 
bibliotēkas krājuma, abonementā – tematisko 
izstādi “Ir tikai viena Latvija” un uzziņu 
lasītavā – dzejas izstādi “Es mīlu Tevi, 
Latvija”.

11. novembrī Madonas novada bibliotēkā 
pulksten 11.00 lekcija “Femme nouvelle: 
Aspazija un Eiropas “jaunā sieviete” 
literatūrā, kultūrā un sabiedrībā”. Dr. Philol. 
Eva Eglāja-Kristsone. Pulksten 13.00 
tikšanās ar dabas pētnieku G.Eniņu grāmatas 
“Nezināmā Latvija” autoru. Pulksten 16.00 
svecīšu iedegšana bibliotēkas pagalmā.    

11. novembrī no pulksten 12.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs tikšanās ar senioriem ciklā 
“Dzīves un mākslas krāsās”. Tikšanās ar 
grāmatas “Saules gadskārta latviskajā  
dzīvesziņā” autori Irēnu Saprovsku. Kopā tiks 
atzīmēta Lāčplēša diena.Ieeja bez maksas.

11. novembrī pulksten 17.30 Poruka ielā
Lāčplēša dienas pasākums. Tiks iedegtas 
svecītes un pulksten 17.30 uz sadziedāšanos 
pie ugunskura aicinās mūziķu grupa “Rāva”.

14. novembrī pulksten 18.00 Madonas 
pilsētas kultūras namā koncerts, veltīts 
nama 80 gadu jubilejai “Manā sirdī nams”. 
Piedalās Madonas pilsētas kultūras nama 
kolektīvi.Ieeja bez maksas.

16., 17., 19. un 20.novembrī “Latvijas nedēļā” 
Madonas Novadpētniecības un mākslas 
muzeja izstāžu zālēs muzejpedagoģiskās 
programmas – spēles “Uzcel savu Madonu” 
atklāšanas nedēļa. Iespēja ikvienam skolēnam 
piedalīties Madonas pilsētas “celtniecībā”. 
Ieeja bez maksas.

18. novembrī pulksten 12.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs pasākums Madonas novada 
politiski represētajiem.

18. novembrī pulksten 12.00 kinoteātrī 
„Vidzeme” kinoseanss „ĪVĀNS” (2015., 
Latvija). Pilnmetrāžas dokumentālā fi lma.
Biļetes cena: 1,50 EUR.

18. novembrī pulksten 14.00 kinoteātrī 
„Vidzeme” animācija „Mazais Princis”.
Bez vecuma ierobežojuma.
Biļešu cena: 1,50 un 2,50 EUR.

18. novembrī pulksten 17.30 
Madonas pilsētas kultūras namā
Latvijas valsts prezidenta Raimonda Vējoņa 

dāvana Latvijas dzimšanas dienā Madonas 
novadam – koncerts ar V.Šimkus, E.Šimkus 
un E.Apeines piedalīšanos. Ieeja bez maksas.

  MĀRCIENAS PAGASTĀ

Mārcienas pagasta bibliotēkā
literatūras izstāde “Deg šovakar svečturī – 
svece/ Man piemiņas zīme tā,/ Tiem, kuri 
aizgāja dziedot, bet atpakaļ neatnāca.”

14. novembrī pulksten 19.00 Mārcienas 
kultūras namā svētku koncerts “Man 
dvēsele Latvijas pilna”. Ieeja bez maksas.

14. novembrī pulksten 22.00 Mārcienas 
kultūras namā svētku ballē spēlēs grupa 
“Kamēr jauni”. Ieeja bez maksas. 
Iespēja vakaru pavadīt pie galdiņiem.

  MĒTRIENAS PAGASTĀ

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

18. novembrī pulksten 14.00 Mētrienas 
tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts 
pasākums. Piedalās Mētrienas tautas nama 
amatierteātris un sieviešu koris „Jūsma”. 
Pasākuma laikā godinās pensijas vecumu 
sasniegušos Mētrienas pagasta iedzīvotājus. 
Ieeja bez maksas.

  OŠUPES PAGASTĀ

17. novembrī pulksten 19.00 Degumnieku 
tautas namā Latvijas Republikas 
proklamēšanas 97.gadadienai veltītais 
Degumnieku tautas nama pašdarbības 
kolektīvu koncerts. Ieeja bez maksas. 
Muzicēs grupa „Marchello”.

  PRAULIENAS PAGASTĀ

17. novembrī pulksten 18.00 Praulienas 
pamatskolas zālē Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai veltīts koncerts 
“Tev, Latvija!”. Piedalās Praulienas pagasta 
pašdarbības kolektīvi. Ieeja bez maksas.

17. novembrī pulksten 21.00 Praulienas 

pamatskolas zālē Atpūtas vakars. 
Spēlē grupa „Kamēr jauni”. Ieejas maksa: 
2,50 EUR.

  SARKAŅU PAGASTĀ

14. novembrī pulksten 22.00 tautas namā 
„Kalnagravas” svētku balle. Spēlē grupa 
„Velves”. Ieejas maksa: 3,00 EUR. 
Novembra jubilāriem ieeja bez maksas. 
Darbosies kafejnīca.

18. novembrī pulksten 15.00 tautas 
namā „Kalnagravas” Latvijas valsts 
proklamēšanas gadadienai veltīts pasākums. 
Ieeja bez maksas.

  VESTIENAS PAGASTĀ

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

21. novembrī pulksten 18.00 Vestienas 
tautas namā Valsts dzimšanas dienas 
koncerts. Ieeja bez maksas.

21. novembrī pulksten 22.00 Vestienas 
tautas namā Valsts dzimšanas dienas balle.
Ieeja bez maksas.

informāciju apkopoja inGa arāJa,
madonas novada pašvaldības

galvenā speciāliste, kultūras darba 
organizatore

tālr. 64860579, 27868891
inga.araja@madona.lv; http://www.madona.lv

.

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

2015. gada novembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

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

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

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA


