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Mārcienas, Mētrienas, 
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Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Lai mudinātu iedzīvotājus rūpēties 
par apkārtni un saudzēt dabu, 
katru gadu tiek rīkota “Lielā Talka”, 
kas šogad notiks 25. aprīlī. 
Talkošanas vietas atzīmētas 
www.talkas.lv interaktīvajā kartē. 
Arī Madonas novadā paredzēta 
aktīva talkošana.

ARONAS PAGASTS 

Publiskā e zera “Kaijenieks” 
pieguļošās teritorijas sakopšana, 
atpūtas vietas ierīkošana blakus 
esošajā Cūkas kalnā.
Talkas atbildīgais: 
Aigars Breidaks, 
e-pasts: arona@madona.lv, 
tālr. 29108725.

BARKAVAS PAGASTS
Barkavas pludmales volejbola 
laukumu sakopšana. 
Talkas atbildīgais: 
Aleksandrs Šrubs, 
e-pasts: mesbarkavai@inbox.lv, 
tālr. 28374223.

BĒRZAUNES PAGASTS
Bērzaunes upītes krastu 
sakopšana. Sauleskalna dīķa 
un tā apkārtnes sakopšana. 
Veselības takas atjaunošanas darbi 
Sauleskalnā.  
Talkas atbildīgais: 
Normunds Rudenis, e-pasts: 
saimnieks.berzaune@madona.lv,  
 tālr. 26579955.

 DZELZAVAS PAGASTS

Dzelzavas pils parka sakopšana, 
teritorijas pie Bakanu ezera 
apkārtnes sakopšana.

Talkas atbildīgā: 
Ņina Stiprā, e-pasts: 
dzelzkompak@inbox.lv, 
tālr. 26609199.

KALSNAVAS PAGASTS 

Sakopsim skolas teritoriju.
Talkas atbildīgā: 
Linda Ūdre-Rizga, e-pasts: 
linda.udre@inbox.lv, 
tālr. 28628253.

Parka pagasta centrā sakārtošana 
un labiekārtošana.  
Talkas atbildīgā: 
Linda Ūdre-Rizga, e-pasts: 
kalsnjauniesi@inbox.lv, 
tālr. 28628253.

LAZDONAS PAGASTS

Teritorijas pie jauniešu centriņa, 
pagasta pārvaldes un bērnudārza 
apkārtnes sakopšana. Tiks 
sakopta arī peldvieta pie skolas un 
pie Kārļa Bebra pieminekļa.
Talkas atbildīgie:  
pārvaldes vadītājs J. Rieksts un 
jauniešu centra vadītāja 
I. Fedotova, tālr. 26375559.
 

ĻAUDONAS PAGASTS

Ļaudonas pagasta pārvalde talku 
organizē 8. maijā no plkst 10.00.
Topošā parka pie pagasta estrādes 
sakopšana un labiekārtošana. 
Lūgums ņemt līdzi savus darba 
rīkus – lāpstas, grābekļus.
Talkas atbildīgā: 
pagasta pārvaldes vadītāja 
Ilze Dreimane, tālr. 26577486.

LIEZĒRES PAGASTS

Apkārtnes sakopšanas darbi, 

Ozolu estrādes teritorijas 
sakopšana. 
Talkas atbildīgais: 
Viktors Abramovs,  
e-pasts: liezere@madona.lv, 
tālr. 29458570.

Plānots turpināt attīrīt ceļmalas 
no atkritumiem.
Talkas atbildīgais: 
Sandris Akmans, e-pasts: 
sandris.akmans@gmail.com, 
tālr.  29174560.

MADONA

Mīlestības graviņas sakopšana.
Talkas atbildīgais: 
Guntis Ķeveris, tālr. 26325419.

MĀRCIENAS PAGASTS 

Brāļu kapu un tiem piegulošās 
teritorijas sakopšana. 
Talkas atbildīgā: 
Ināra Mālniece, e-pasts: 
marciena@madona.lv, 
tālr. 29180856.

Plumales volejbola laukumi 
un to apkārtne, t.sk. arī 
Aronas upes krasts.
Talkas atbildīgais: 
Jevgenijs Tarasovs, e-pasts: 
marciena@madona.lv, 
tel. 22412172.

Tiks salasīti atkritumi valsts 
autoceļa V876 malās.
Talkas atbildīgā: 
Ināra Mālniece, e-pasts: 
marciena@madona.lv, 
tālr. 29180856.

MĒTRIENAS PAGASTS

Birzītes pie Tautas nama, 
Mētrienas pamatskolas apkārtnes 
un sporta laukuma sa kop šana un 

labiekārtošana. Odzie nas ezera 
apkārtnes sakopšana. 
Veco sabrukušo ēku novākšana.
Talkas atbildīgais: 
PA “Mētrienas komunālā 
saimniecība” direktors 
Jānis Trops, tel. 20371424.

OŠUPES PAGASTS

Talka Lubāna ezera apkārtnē. 
Sākums pulksten 10.00, 
pulcēšanās pie Lubāna mitrāja 
informācijas centra. Lūgums 
pieteikt dalību iepriekš.
Talkas atbildīgā: 
Līga Dreiškina, e-pasts: 
infolubans@inbox.lv, 
tālr. 29234956.

PRAULIENAS PAGASTS

Talka norisināsies pie Saikavas 
Tautas nama. Tiks novākti 
nodegušās mājas gruveši.
Talkas atbildīgā: 
Sarmīte Lazdiņa, e-pasts: 
sarmite.lazdina@inbox.lv, 
tālr. 27825165.

SARKAŅU PAGASTS

Melnzemes izlīdzināšana 
paredzētajā zaļajā zonā, zālāja 
sēšana. Apkārtnes sakopšana.
Talkas atbildīgais: 
Andris Simtnieks, e-pasts: 
sarkani@madona.lv, tālr. 29207898.

VESTIENAS PAGASTS

Brīvdabas estrādes sakopšana.
Kāla ezera publiskā atpūtas vietas 
sakopšana. “Kadiķi”, A. Burova 
leļļu mājas apkārtnes sakopšana.
Talkas atbildīgais: 
Artūrs Vīle-Bērziņš, tālr. 29121406.  

Mūsu ainavu arhitektes Agneses 
Silupas radošumu visspilgtāk 
redzējām jau pagājušajā vasarā, 
kad pilsētu rotāja viņas veidotās 
puķu dobes. Arī šogad mūs priecēs 
jauni un skaisti apstādījumi.

Sarunas laikā Agnese ar aiz-
rautību rāda savas skices un ide-
jas pilsētas izdaiļošanai (vasaras 
puķu dobes) – gan klasiski, gan 
neredzēti salikumi! Ainavu arhi-
tekte atklāj, ka šogad plānots sa-
kopt Mīlestības graviņu Madonā 
un teritoriju ap pilsētas strūk-
laku. Iecere ir atjaunot arī pašu 
strūklakas elementu.

Iecerēta arī Upes skvēra bēr-
nu rotaļu laukuma labiekārtoša-
na – seguma izveide, apstādījumu 
ierīkošana. Tiks turpināts darbs 
pie jaunu soliņu izvietošanas pil-
sētā. 

Arvien aktīvāk teritoriju sa-
kopšanā un labiekārtošanā ie-
saistās pagasti (pārvaldes un ies-
tādes), kas vēršas pēc padoma, 
stāsta ainavu arhitekte. 

Šogad pilsētu izdaiļos 3–5 jau-
nas ziemciešu dobes, kuras gal-
venokārt tiks veidotas no cilvēku 
saziedotajiem stādiem. Savukārt 
dobes akcenti tiks iegādāti no 
stādaudzētavām. Lielu paldies 
Agnese saka Dailai Sembergai un  
Skaidrītei Daņilovai, kas pagāju-
šā gada rudenī pilsētai atdāvināja 
tulpju un narcišu sīpoliņus, kas 
ar savu ziedēšanu priecēs mūs 
pavisam drīz.

Agnese stāsta, ka ir iecere 
pārveidot un labiekārtot arī Jāņa 
Simsona Madonas mākslas sko-
las teritoriju. Tiek meklēti risinā-
jumi madoniešu iemīļotās karjera 
teritorijas sakopšanai un labie-
kārtošanai nākotnē.

Ikviens novada iedzīvotājs, 
kurš vēlas iesaistīties pilsētas 
ziemciešu sortimenta papildinā-
šanā, var dāvināt savus ziemcie-
šu stādus, kuri ir kļuvuši lieki 
piemājas vai vasarnīcas dārziņā. 

Sazinieties ar  
dārznieci Gitu Lutci, 
tel. 29287466 vai
ainavu arhitekti Agnesi 
Silupu, tel. 26360329.

ar agnesi Silupu sarunājās 
edīte miķeLSone

Pilsēta 
pošas vasarai
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Grozījumi maksas pakalpojumos

Lemj par grozīju-
miem „Madonas nova-
da pašvaldības 28.11. 

2013. domes lēmumā Nr. 768 „Par 
Madonas novada pašvaldības mak-
sas pakalpojumu cenrāžu apstipri-
nāšanu” (prot. Nr. 26; 29. p.):

Grozīt Madonas novada paš-
valdības domes 28.11.2013. lēmu-
ma Nr. 768 (protokols Nr. 26., 29. 
p.) „Madonas novada pašvaldības 

maksas pakalpojumi” pielikumā 
Nr. 9 „Liezēres pagasta pārvaldes 
sniegtie maksas pakalpojumi un to 
izcenojumi”,

Izslēgt 5.6. punktu „Apkures 
pakalpojumi fiziskām un juridis-
kām personām”.

Izteikt 6. punktu šādā redakci-
jā:

Zobārstniecības kabineta pa-
kalpojumi:

Nr.p.k Pakalpojums Mēr- 
vienība

Pakalpojuma 
izcenojums
 (bez PVN) 

EUR

PVN
EURO

Pakal- 
pojuma 

izcenojums  
ar PVN,

EUR
6. ZOBĀRSTNIECĪBAS 

PAKALPOJUMI
6.1. Zobu terapeitiskā ārstēšana *
6.1.1. Profilaktiskā apskate 2.00 - 2.00
6.1.2. Konsultācija 2.00 - 2.00
6.1.3. Vitalitātes pārbaude 1 zobs 1.00 - 1.00
6.1.4. Medikamentu uzlikšana 

starpseansā
3.00 - 3.00

6.1.5. Zobu plombēšana 
(kvalitātes veidošana, 
odere, plombējamais 
materiāls, matricas 
uzlikšana, plombas 
pulēšana)

*

a) Dažādu materiālu 
vienkāršas plombas:

1 virsma 5.00 - 5.00

2 virsmas 7.00 - 7.00

Vairākas 
virsmas

9.00 - 9.00

b) Sudraba amalgamas 
plombas:

1 virsmai 7.00 - 7.00

2 virsmas 9.00 - 9.00

Vairākām 
virsmām

12.00 - 12.00

c) Gaismā cietējošās 
plombas:

Vienai 
virsmai

9.00 - 9.00

Divām 
virsmām

12.00 - 12.00

Vairākām 
virsmām

20.00 - 20.00

Tapas zobs 25.00 - 25.00
6.1.6. Zobu nerva iekaisuma 

ārstēšana
*

a) Zoba nerva izņemšana 1 kanāls 5.00 - 5.00

b) Zoba kanāla tīrīšana 1 kanāls 3.00 - 3.00
c) Zoba kanāla slēgšana 1 kanāls 5.00 - 5.00

6.1.7. Akūta nedzīva zoba 
atvēršana, drenēšana

viensaknes 
zobam

7.00 - 7.00

daudzsakņu
zobam 

10.00 - 10.00

6.1.9. Zobu kanāla pildījuma 
izņemšana

5.00 - 5.00

6.1.10. Zoba kroņa noņemšana vai 
uzcementēšana

4.50 - 4.50

6.2. Anestēzijas *
6.2.1. Virsmas anestēzija 2.50 - 2.50
6.2.2. Infiltrācijas anestēzija 4.00 - 4.00
6.2.3. Novada anestēzija 6.00 - 6.00
6.3. Ķirurģiskā ārstēšana *
6.3.1. Zobu ekstrakcijas (zobu 

raušana)
viensaknes 

zobam
7.00 - 7.00

daudzsakņu
zobam 

10.00 - 10.00

6.3.3. Zoba izkalšana vai 
izurbšana

viensaknes 
zobam

9.00 - 9.00

daudzsakņu
zobam 

15.00 - 15.00

6.3.5. Asiņošanas apturēšana 
pēc zoba ekstrakcijas

6.00 - 6.00

6.3.6. Sekojoša ārstēšana pēc 
ķirurģiskas iejaukšanās, 
nākošajā apmeklējumā

4.00 - 4.00

6.3.7. Gļotādas eksīcija vai 
kauterizācija

2.00 - 2.00

6.3.8. Asu zoba šķautņu, 
pauguru vai protēžu malu 
saslīpēšana

3.00 - 3.00

6.3.9. Abscesa incīzija (bez 
anestēzijas)

5.00 - 5.00

6.3.10. Gļotādas slimību 
medikamentoza ārstēšana

5.00 - 5.00

6.4. Zobu rentgens *
6.4.1. Zoba rentgena uzņē-

mums ar dentālo rent-
gendiagnostikas aparātu

4.00 - 4.00

Madonas novada pašvaldības domes 
17. marta ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

6.5. Ortodontija *
6.5.1. Ortodontijas aparātu 

aktivizācija
3.50 - 3.50

Zobu protezēšana Cena 
zob-

ārstam

Cena 
zobu 

tehniķim
6.6. Izņemamas protēzes: * *
6.6.1. 

6.6.2. 

6.6.3. 

Parciālas plates 1–2 zobi 35.00 35.00 -

3–8 zobi 50.00 50.00 -

3–8 zobi 60.00 60.00 -
6.6.4. Totāla plate 65.00 65.00 -
6.6.5. Funkcijas karote 5.00 5.00 -
6.6.6. Pelote 5.00 5.00
6.7. Neizņemamas protēzes * *
6.7.1. Plastmasas kronis 15.00 15.00 -
6.7.2. Štancēts metāla kronis 15.00 15.00 -
6.7.3. Lodziņkronis 17.00 17.00 -
6.7.4. Lieta metāla starpdaļa 15.00 15.00 -
6.7.5. Lieta starpdaļa ar faseti 17.00 17.00 -
6.7.6. Lodējuma vieta 2.00 2.00 -
6.7.7. Plastmasas starpdaļa 15.00 15.00 -
6.7.8. Nitrēšana viena vienība 

(kronis, starpdaļa)
- 10.00 -

6.7.9. Nitrēšana – viena vienība 
(skava)

- 3.00 -

6.7.10. Fasetkronis 32.00 32.00 -
6.8. Reparatūras * *
6.8.1. Plates lūzums - 5.00 -
6.8.2. 1 zoba vai skavas 

pielikšana esošai zobu 
protēzei

- 8.00 -

6.8.3. 2 zobu vai skavas 
pielikšana esošai zobu 
protēzei

- 9.00 -

6.8.4. 3 zobu vai skavas 
pielikšana esošai zobu 
protēzei

- 10.00 -

6.8.5. Katra nākamā zoba vai 
skavas pielikšana zobu 
protēzei

- 1.00 -

6.8.6. Pārbazēšana - 15.00 -
6.8.7. Nospiedums 4.00 - -

Izteikt 7. punktu  šādā redakcijā:
7. Medicīnisko manipulāciju pakalpojumi 

Nr. 
p.k.

Pakalpojums Pakalpojuma 
izcenojums
 (bez PVN) 

EUR

PVN
EURO

Pakalpojuma 
izcenojums ar 

PVN,
EUR

7. Medicīnisko manipulāciju pakalpojumi
7.1. Intramuskulārā injekcija 0.50 - 0.50
7.2. Intravenozā injekcija 0.80 - 0.80
7.3. Intravenozā sistēma 2.50 - 2.50
7.4. Intramuskulārā injekcija pie pacienta mājās 1.50 - 1.50
7.5. Intravenozā injekcija pie pacienta mājās 2.00 - 2.00
7.6. Profilaktiskā pote 0.40 - 0.40
7.7. Pārsiešana ar pacienta materiālu 0.50 - 0.50
7.8. Urīna analīze ar testa strēmeli 0.90 - 0.90
7.9. Cukura līmeņa noteikšana ar testa strēmeli 0.80 - 0.80
7.10. Apmeklējums pie feldšera palīga, 

asinsspiediena mērīšana
0.50 - 0.50

7.11. Izraksts no medicīniskās kartes 1.40 - 1.40

Palielina pamatkapitālu 

Palielina SIA „Mārcienas ko-
munālais uzņēmums” (reģistrāci-
jas numurs  45403004861) pamat-
kapitālu par EUR 1310,00, izdarot 

naudas ieguldījumu pamatkapitā-
lā no Madonas novada pašvaldības 
speciālā budžeta un pretī saņemot 
attiecīgu kapitāla daļu skaitu.

Jauniešu lietas
Nolemj uzsākt projekta “PRO-

TI un DARI!” īstenošanu un sa-
darbības līguma ar aģentūru slēg-
šanas procesu no 2015. gada 2. 
ceturkšņa, pēc MK noteikumu 
“Darbības programmas “Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.3.3. specifis-

kā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu pras-
mes un veicināt to iesaisti izglītībā, 
NVA īstenotajos pasākumos Jau-
niešu garantijas ietvaros un ne-
valstisko organizāciju vai jauniešu 
centru darbībā” apstiprināšanas.

Dzīvokļa izsole
Nodod atsavināšanai – pārdot 

pašvaldības nekustamo īpašumu – 
dzīvokļa īpašumu ar adresi Gaujas 
iela 4–4, Madona, kas sastāv no dzī-
vokļa īpašuma Nr. 4 ar kopējo pla-
tību 37,2 m2, rīkojot mutisku izsoli 

ar augšupejošu soli. Apstiprināt paš-
valdības nekustamā īpašuma nosa-
cīto cenu 3210,00 euro. Uzdod paš-
valdības īpašuma privatizācijas, 
atsavināšanas un izmantošanas ko-
misijai rīkot dzīvokļa īpašuma izsoli.

Atbalsta māju apsaimniekošanu

Nolemj veikt līdzmaksājuma 
atmaksu biedrībai „Ērgļu iela 7” 
par veiktajiem kapitālajiem iegul-
dījumiem 2088,52 EUR apmērā 
no Madonas pilsētas budžeta lī-
dzekļu atlikuma.

Rāceņu ezera noma

Apstiprina konkursa noliku-
mu “Par ūdenstilpnes Rāceņu 
ezers” nomas tiesību piešķirša-
nu”. Apstiprināt konkursa komi-
siju šādā sastāvā: konkursa ko-
misijas priekšsēdētājs – Aigars 
Šķēls, Madonas novada paš-
valdības Zvejniecības un medī-
bu tiesību komisijas priekšsēdē-
tājs; komisijas locekļi – Modris 
Zomerovskis, Madonas novada 
pašvaldības Zvejniecības un me-
dību tiesību komisijas loceklis; 
Artūrs Vīle-Bērziņš Madonas no-
vada pašvaldības Zvejniecības un 
medību tiesību komisijas locek-
lis; Bruno Kokars, Madonas no-
vada pašvaldības Zvejniecības un 
medību tiesību komisijas locek-
lis; Jānis Rieksts, Madonas nova-
da pašvaldības Lazdonas pagasta 
pārvaldes vadītājs.

Iestājas reģionālās attīstības 
biedrībā 

Nolemj iestāties biedrībā 
„Reģionālo attīstības centru ap-
vienība”, kā vienam no dibinā-
tājiem. Pilnvaro domes priekš-
sēdētāju parakstīt ar biedrību 
„Reģionālo attīstības centru ap-
vienība” saistītos dibināšanas 
dokumentus. Pilnvaro domes 
priekšsēdētāju pārstāvēt Mado-
nas novada pašvaldību biedrības 
pārvaldes un lēmējinstitūcijā.

Pārņem valsts autoceļa posmu

Papildina Madonas novada 
pašvaldības 27.03.2014. domes lē-
mumu Nr. 159 (protokols Nr. 7, 
14. p.) “Par valsts reģionālā au-
toceļa P62 maršruta posma km 
141.7–141.8 pārņemšanu bez at-
līdzības Madonas novada pašval-
dības īpašumā” ar 12 un 13 pun-
ktu, izsakot šādā redakcijā: 

“12. Reģionālā autoceļa P62 
maršruta posma km 141.7–141.8 
un ar to saistīto ceļa zemes noda-
lījuma joslas pārņemšana notiek 
atbilstoši likuma „Par pašvaldī-
bām” 15. panta 2. punktā norā-
dītās funkcijas nodrošināšanai 
– gādāt par pašvaldības adminis-
tratīvās teritorijas labiekārtoša-
nu un sanitāro tīrību (ielu un ceļu 
rekonstruēšana un uzturēšana); 

13. Pašvaldība apņemas segt 
ar reģionālā autoceļa P62 marš-
ruta posma km 141.7–141.8 un 
ar to saistīto ceļa zemes nodalīju-
ma joslas īpašnieku maiņu saistī-
tos izdevumus no pašvaldības lī-
dzekļiem.”

Mārcienas pagastā 

Apstiprina pirmsskolas iz-
glītības iestādes rekonstrukci-
jas par pansionātu, Meža ielā 
24, Mārcienā, finansējuma ap-
jomu EUR 899 871,91 apmērā. 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
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Palielina 
pamatkapitālu

Nolemj nodot AS 
„Madonas ūdens” 

Ļaudonas un Praulienas pagastu 
ūdenssaimniecības sistēmas 
pamatlīdzekļus, ieguldot šos 
pamatlīdzekļus AS “Madonas 
ūdens” pamatkapitālā saskaņā 
ar atzinumu par mantisko 
ieguldījumu. AS “Madonas 
ūdens” pamatkapitālu palielina 
par 900 250,00 EUR, kur:

Ļaudonas pagasta ūdenssaim-
niecības sistēmas pamatlīdzekļi ir 
372 340,00 EUR;

Praulienas pagasta ūdens-
saimniecības sistēmas pamatlī-
dzekļi ir 527 910,00 EUR.

Ļaudonas un Praulienas 
pagastos – “Madonas ūdens” 

Pamatojoties uz Madonas paš-
valdības Domes 27.02.2014. lē-
mumu Nr. 111 (protokols Nr. 5, 
14. p.), uzsāk ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu snieg-
šanu Ļaudonas un Praulienas pa-
gastos no 2015. gada 1. aprīļa, 
pārņemot šo pagastu apkalpoša-
nu ūdenssaimniecības jomā bez 
debitoru, kreditoru un citām sais-
tībām.

Kalsnavas pagastā

Nolemj nodot atsavināšanai 
– pārdot pašvaldības nekustamo 
īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar 
adresi „Tirzmaļi” 2, Jaunkalsna-
va, Kalsnavas pagasts, kas sastāv 
no dzīvokļa īpašuma Nr. 2 ar ko-
pējo platību 37,2 m2, rīkojot mu-
tisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Apstiprina pašvaldības nekusta-
mā īpašuma nosacīto cenu EUR 
1465,00. 

Nolemj nodot atsavināšanai 
– pārdot pašvaldības nekusta-
mo īpašumu – dzīvokļa īpašumu 
ar adresi „Tirzmaļi” 3, Jaunkals-
nava, Kalsnavas pagasts, rīko-
jot mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli. Apstiprina pašvaldības ne-
kustamā īpašuma nosacīto cenu 
EUR 1055,00. 

Nolemj atteikties no servitūta 
tiesības “Servitūta ceļš 0,5 km“, 
kas par labu Kalsnavas pagas-
ta pašvaldībai tika nostiprinātas 

nekustamā īpašuma “Brutēni”, 
Kalsnavas pagastā.

Liezēres pagastā

Apstiprina cirsmas „Zaļmeži”, 
Liezēres pagasts, izsoles rezultā-
tus. Par izsoles uzvarētāju atzīst 
SIA „L.P.Jana”, kurai īpašums 
tiek pārdots par augstāko nosolī-
to summu EUR 35 600.00.

Apstiprina arī otras cirsmas 
„Zaļmeži”, Liezēres pagasts, Ma-
donas novads izsoles rezultātus. 
Par izsoles uzvarētāju atzīst SIA 
„Grantiņi 1”, kurai īpašums tiek 
pārdots par augstāko nosolīto 
summu EUR 34 100.00.

Bērzaunes pagastā

Piešķir finansējumu SIA 
„Bērzaunes komunālais uzņē-
mums” EUR 4970 apmērā sau-
so sadzīves atkritumu konteineru 
iegādei, palielinot pamatkapitālu 
par EUR 4970,00 bez jaunu da-
lībnieku uzņemšanas, pretī saņe-
mot attiecīgu jaunu daļu skaitu.  
Finansējumu novirzīt no dabas 
resursu nodokļa ieņēmumiem – 
EUR 270,17 no Vestienas pagasta 
pārvaldes Dabas resursu nodokļa 
atlikuma un EUR 4699,83 no no-
vada Dabas resursa nodokļa atli-
kuma uz 2015. gada sākumu.

Piešķir Bērzaunes pagas-
ta pārvaldei finansējumu EUR 
882,60 no novada budžeta nesa-
dalītajiem līdzekļiem Sauleskal-
na tautas nama vidējās paaudzes 
deju kolektīva “Atāls” sieviešu un 
vīriešu vestu iegādei.

Izglītība

Sadala 2015. gadam Madonas 
novada pašvaldības pirmsskolas, 
vispārējās pamata un vispārējās 
vidējās izglītības iestāžu mācību 
līdzekļu un mācību literatūras ie-
gādei paredzētos valsts budžeta 
līdzekļus EUR 54 726,00 apmērā.

Novērtē pašvaldības 
pamatlīdzekļus

Atbilstoši Publiskas personas 
kapitāla daļu un kapitālsabied-
rību pārvaldības likuma 49. pan-
tam, nolemj veikt novērtējumu 
sekojošiem Madonas novada paš-
valdības pamatlīdzekļiem ar mēr-

ķi tos ieguldīt SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” pamat-
kapitālā kā mantisko ieguldīju-
mu: 

Zemes gabalu „Saules ie-
lā 71A”, kadastra numurs 
7001 001 1376, platība 11,9917 ha, 
bilances vērtība 16 892,33 EUR;

Zemes gabalu „Saules ie-
lā 65D”, kadastra numurs 
7001 001 1377, platība 12,7611 ha, 
bilances vērtība 178 679,97 EUR;

Atradni „Saules iela” ar ko-
pējo derīgo izrakteņu – smilts-
grants un smilts daudzumu 
780,4 tūkst. m3, platību 7,78 ha, bi-
lances vērtība 1 625 623,93 EUR.

Piešķir finansējumu EUR 
726,00 Madonas novada pašval-
dības pamatlīdzekļu novērtēša-
nai no Madonas rajona padomes 
ieskaitītā ceļu fonda budžeta atli-
kuma līdzekļiem.

Salas ezera noma

Apstiprina konkursa noli-
kumu “Par ūdenstilpnes “Salas 
ezers” nomas tiesību piešķirša-
nu”. Apstiprināt konkursa komi-
siju šādā sastāvā: konkursa ko-
misijas priekšsēdētājs – Aigars 
Šķēls, Madonas novada pašvaldī-
bas Zvejniecības un medību tie-
sību komisijas priekšsēdētājs; 
komisijas locekļi – Modris Zo-
merovskis, Madonas novada paš-
valdības Zvejniecības un medību 
tiesību komisijas loceklis; Artūrs 
Vīle-Bērziņš, Madonas novada 
pašvaldības Zvejniecības un medī-
bu tiesību komisijas loceklis; Bru-
no Kokars, Madonas novada paš-
valdības Zvejniecības un medību 
tiesību komisijas loceklis; Guntis 
Ķeveris – Madonas novada paš-
valdības Madonas pilsētas pār-
valdnieks.

Jauniešu darbs

Apstiprina projekta „Jauniešu 
nodarbinātība un amatu prasmju 
apguve” nolikumu 2015. gadam.

Maksas pakalpojumi “Smeceres 
silā” un bibliotēkās

Papildina Madonas  novada 
pašvaldības domes 28.11.2013. lē-
mumu Nr. 768  (protokols Nr. 26, 
29. p.) „Par Madonas novada  paš-
valdības maksas pakalpojumu 

Madonas novada pašvaldības domes 
31.marta sēdes lēmumu pārskats

rekonstrukcijas par pansionātu 
priekšfinansējuma nodrošināša-
nai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 
Valsts kasē EUR 890 566,37 ap-
mērā ar atmaksas termiņu uz 20 
gadiem un atlikto maksājumu uz 

3 gadiem ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi.

Atbilstoši Madonas novada 
pašvaldības iepirkumu komisijas 
19.01.2015. lēmumam par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu ie-

pirkuma procedūrā „Pirmsskolas 
izglītības iestādes rekonstrukci-
ja par pansionātu” identifikācijas 
Nr. MNP2014/39, slēgt rekons-
trukcijas būvdarbu līgumu ar SIA 
„Vidzemes Energoceltnieks”. 

Nosaka uzturēšanas maksu

Personai no citām pašvaldī-
bām par sociālās aprūpes pakal-
pojumiem un sociālās rehabili-
tācijas pakalpojumiem Madonas 

novada bērnu un jauniešu ārpus-
ģimenes  aprūpes un atbalsta cen-
trā “Ozoli” nosaka maksu EUR 
583,23 mēnesī.

cenrāža apstiprināšanu”, lēmu-
ma pielikumu “Maksas pakalpo-
jumi un samaksas apjomi Mado-
nas novada pašvaldības domes 
izveidotajās iestādēs Madonas pil-
sētā”, papildinot ar 16. sadaļu: 
„Maksa par pakalpojumiem Ma-
donas novada pašvaldības projek-
ta (ID Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/007/003) “Publisko inter-
neta pieejas punktu attīstība Ma-
donas novadā” ietvaros (Sporta 
un atpūtas bāzē „Smeceres sils”  
un  Madonas novada  pašvaldī-
bas bibliotēkās (Madonas novada, 
Aronas pagasta Kusas bibliotē-
ka, Barkavas bibliotēka, Bērzau-
nes pagasta bibliotēka, Dzelzavas 

pagasta 1. bibliotēka, Kalsnavas 
pagasta bibliotēka, Lazdonas pa-
gasta bibliotēka, Liezēres pagasta 
bibliotēka, Ļaudonas pagasta bib-
liotēka, Mārcienas pagasta biblio-
tēka, Mētrienas pagasta bibliotē-
ka, Ošupes pagasta Degumnieku 
bibliotēka, Praulienas pagasta 
bibliotēka, Sarkaņu pagasta Bik-
sēres bibliotēka, Vestienas  biblio-
tēka))” šādā redakcijā:

Pakalpojumi Madonas no-
vada pašvaldības projekta (ID 
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/007/003) “Publisko in-
terneta pieejas punktu attīstība 
Madonas novadā” ietvaros:

16.1. Iespieddarbu un citu dokumentu kopēšana un printēšana no bibliotēkas 
krājumiem (nepiemēro PVN), EUR

16.1.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,07
16.1.2. A4 formāta lapas abas  puses (melnbaltas) 0,14
16.1.3. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,28
16.1.4. A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,57
16.1.5. A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,11
16.1.6. A3 formāta lapas abas  puses (melnbaltas) 0,23
16.1.7. A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses  aizpildījums līdz 25% 0,57
16.1.8. A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses  aizpildījums 25% – 100% 1,00
16.1.9. A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums līdz 25% 1,00
16.1.10. A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums 25% – 100% 2,00

16.2. Kopēšana no klienta materiāliem (ar PVN 21%)
16.2.1. A4 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,08
16.2.2. A4 formāta lapas abas  puses (melnbalta) 0,17
16.2.3. A3 formāta lapas 1 puse (melnbalta) 0,13
16.2.4. A3 formāta lapas abas  puses (melnbalta) 0,28
16.2.5. A4 formāta lapas 1 puse (krāsaina) 0,34
16.2.6. A4 formāta lapas abas puses (krāsainas) 0,69
16.2.7. A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses  aizpildījums līdz 25% 0,69
16.2.8. A3 formāta lapas 1 puse (krāsaina), lappuses aizpildījums 25% – 100% 1,21
16.2.9. A3 formāta lapas abas puses (krāsaina)m lappuses  aizpildījums līdz 25% 1,21
16.2.10. A3 formāta lapas abas puses (krāsaina), lappuses aizpildījums 25% – 

100%
2,42

Izsola transportlīdzekļus
Atļauj izslēgt no Madonas no-

vada pašvaldības pamatlīdzekļu 
uzskaites transportlīdzekļu vie-
nības: 

Nr. Nosaukums Uzskaites
vērtība (EUR)

Nolietojums  
 (EUR)

Atlikusī vērtība 
(EUR)

1. Opel Kadett Caravan  FJ5877 500,00 500,00 00,00
2. VW Passat Variant FC8975 3699,47 3699,47 00,00
3. Setra S 210 HD   FL 6074 18028,60 18028,60 00,00
4. VW Transporter   HV 4691 4268,62 4268,62 00,00
5. Traktors VTZ 2048A T2985LH 5486,49 5486,49 00,00

Uzdod pašvaldības izpilddirek-
toram organizēt transportlīdzek-
ļu nosacītās cenas noteikšanu 

un apstiprināšanu, un organizēt 
transportlīdzekļu izsoli. 

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Jau vairākkārt esam aicinājuši 
novada iedzīvotājus izteikt savas 
idejas un priekšlikumus novada 
izaugsmei. Ideja var būt jebkas, 
kas dzīvošanu, strādāšanu un 
atpūtu Madonas novadā var 
padarīt labāku. 

Apkopojot līdz šim saņemtos 
priekšlikumus, atklājas, ka novad-
niekiem aktuāla ir papildu bērnu 

rotaļu laukumu izveidošana, ielu 
infrastruktūras uzlabošana (gā-
jēju pāreju ierīkošana, uzbrauk-
tuves ietvēm), tāpat arī pilsētas 
estētiskais veidols – soliņu un at-
kritumu urnu uzstādīšana, Mīles-
tības graviņas sakopšana, pilsētas 
estrādes sakārtošana, publisko 
labierīcību izveidošana u.c.

Aktuāla ir arī sporta infra-
struktūras uzlabošana – Mado-

nas tenisa laukuma sakārtošana, 
āra trenažieru laukumu izveido-
šana pagastos, kā arī hokeja lau-
kumu izveidošana.

Kur paliek iesniegtās ide-
jas? Visas iesniegtās idejas tiek 
nodotas Madonas novada pašval-
dības Attīstības nodaļai, kas ar 
tām iepazīstinās domes deputā-
tus komiteju sēdēs, kā arī citām 
atbildīgajām personām. Piemē-

ram, kāda māmiņa rakstīja par 
bērnu rotaļu laukuma izveidoša-
nas nepieciešamību Biksērē. Šo 
priekšlikumu nodevām gan At-
tīstības nodaļai, gan Sarkaņu pa-
gasta pārvaldei, kur tika solīts šo 
jautājumu atrisināt. Katra ideja 
ir svarīga, katra dod lielāku sa-
pratni par to, kas visvairāk nepie-
ciešams mūsu novada cilvēkiem.

Idejas un priekšlikumus sū-

tiet uz e-pastu: ideja@madona.
lv. Vai izmantojiet iespēju to no-
dot caur mājaslapu www.madona.
lv. Sākumlapas labajā slejā pieeja-
ma funkcija “Man ir ideja novada 
attīstībai”. Ar saviem priekšliku-
miem droši varat vērsties arī pil-
sētas vai sava pagasta pārvaldē.

informāciju sagatavoja  
edīte miķeLSone

Piedalies novada izaugsmē!
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Iedzīvotāju skaits Kalsnavas pagastā uz 01.01.2015. (PMLP dati) – 1880
t.sk. – sievietes – 967, vīrieši – 913

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 Kalsnavas pagastā

Katrs projekts vai katra iecere ir 
jauns izaicinājums. Gandarījums 
ir tad, kad redzi rezultātu. 
ne vienmēr uzreiz. 
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Jāstrādā ar redzējumu nākotnē!

Arī šogad Madonas novada 
pašvaldība sadarbībā ar novada 
uzņēmējiem un valsts iestādēm 
piedāvās iespēju jauniešiem 
vecumā no 16 līdz 25 gadiem 
strādāt un saņemt  
(pašvaldības nodrošinātu) 
atalgojumu.

Iesniegt vakances, kuras ie-
spējams piedāvāt jaunietim, tika 
aicināts ikviens Madonas nova-
da uzņēmējs, kuram ir vēlme dot 
jauniešiem iespēju strādāt un at-
tīstīt savas zināšanas. Iepriekšē-
jos gados tika iesniegtas dažādas 
vakances – sākot no palīga zeme-
ņu lasīšanā līdz darbam bankā. 

Šogad pašvaldība nodrošinās fi-
nansējumu 35 jauniešu darba 
vietām vismaz 17 dažādās iestā-
dēs vai uzņēmumos. 

Atbalstītās vakances publicē-
tas Uzņēmējdarbības un tūris-
ma attīstības nodaļas mājaslapā 
www.businessmadona.lv 21. ap-
rīlī. Savukārt pieteikties darbam 

jaunieši varēs līdz 10. maijam. 
Pēc tam notiks intervijas ar dar-
ba devējiem, un no 1. jūnija jau-
nieši varēs uzsākt darbu. 

Projekta mērķis ir mudināt 
uzņēmējus nodarbināt vietējos 
jauniešus, dot jauniešiem iespē-
ju apgūt jaunu profesiju, kā arī 
veicinātu tādu iemaņu apgūšanu, 

kas saistītas ar pieteikšanos dar-
bā un uzvedību darba intervijās. 
Jauniešu nodarbinātības projek-
ta nolikums pieejams mājaslapā 
www.businessmadona.lv.

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa 

Novada jauniešiem iespēja apgūt amatus

Artis Mūrmanis Kalsnavas pagasta 
pārvaldes vadītāja amatā ir 
kopš 2010. gada marta sākuma.  
Līdzīgi kā visiem pagastu 
pārvaldniekiem, jautāju par 
to, kas pēdējos gados paveikts 
Kalsnavas pagastā. Par ko 
lielākais gandarījums?

Uzreiz jāsaka, ka iepriekšējais 
Kalsnavas pagasta pārvaldes va-
dītājs Vitauts Bartušauskis jau 
bija  daudz paveicis Kalsnavas 
pagasta labā. Man ir jāturpina ie-
sāktais un jānotur līmenis, citā-
dāk nevar! 

Šajos gados realizēti vairā-
ki apjomīgi projekti, kuri se-
vi attaisnos ilgtermiņā – ūdens-
saimniecības, kanalizācijas, 
siltumsaimniecības un energo-
saimniecības projekti Jaunkals-
navas, Aiviekstes un Jāņukalna 
ciemos. Rekonstruēts un izbū-
vēts ielu apgaismojums Aiviek-
stē, Jaunkalsnavā un Jāņukalnā  
– Strauta ielā. Rekonstruēta un 
asfaltēta Strauta iela Jāņukalnā.

Jaunkalsnavā ir izveidots ho-
keja laukums, bērnu rotaļu lau-
kums. Pagastā ir vairākas flor-
bola komandas – gan bērnu, gan 
pieaugušo, kuras cenšamies at-
balstīt. Aiviekstes ciemā ar LAD 
atbalstu esam izveidojuši rotaļu 
laukumu bērniem, pludmales vo-
lejbola un minifutbola laukumu. 
Bērniem, jauniešiem un vecā-
kiem ir, kur pavadīt brīvo laiku. 

Nosiltinātas un kapitāli re-
konstruētas vairākas ēkas. Kals-
navas pagasts var lepoties ar 

lielāko nosiltināto daudzdzīvok-
ļu māju skaitu novadā. Kopā ar 
māju apsaimniekotāju, esam ie-
snieguši septiņus projektus mā-
ju siltināšanai, pabeigti ir četri. 
Viena no daudzdzīvokļu mājām 
Aiviekstes ciemā ir izbūvēta ar 
ventilējamām fasādēm – vienīgā 
reģionā. Tāpat jāuzteic dzīvokļu 
īpašnieku biedrība „Rota”, kura 
ir veikusi savas apsaimniekoja-
mās mājas siltināšanu. 

Liels paldies jāsaka visiem, 
kas devuši savu ieguldījumu pro-

jektu izstrādē, vadīšanā, koordi-
nēšanā – īpaši  Madonas novada 
pašvaldības Attīstības nodaļai un 
SIA „Kalsnavas komunālais uz-
ņēmums” darbiniekiem.  

Šo gadu laikā esam izremon-
tējuši daļu telpu bērnudārzā un 
skolā, kā arī atjaunojuši izglītī-
bas iestāžu virtuvju aprīkojumu.

Uzskatu, ka pagastā veiksmī-
gi tiek risināti sociālie jautājumi, 
kas svarīgi dažādām iedzīvotāju 
grupām. 

Varam lepoties ar uzņēmī-
giem skolotājiem, kas savu laiku 
un enerģiju iegulda „Kāpēcīšu” 
klases bērnos, ar sociālā dienesta 
aprūpētājiem, kas palīdz vecākās 
paaudzes cilvēkiem. Ar savu soci-
ālo māju, kurā ir ļoti labi apstāk-

ļi tās iemītniekiem.
Organizējam transportu, lai 

nogādātus bērnus uz izglītības 
iestādēm un mājās. Palīdzam ar 
transportu arī vecākās paaudzes 
aktīvistiem, piemēram, lai aiz-
brauktu kādā ekskursijā.

Par katru sfēru varētu runāt 
vēl un vēl. Katrs projekts vai kat-
ra iecere ir jauns izaicinājums. 
Tas ir papildus laiks, rūpes un 
raizes, ko nevar izmērīt un at-
līdzināt naudā. Gandarījums ir 
tad, kad redzi rezultātu. Ne vien-

mēr uzreiz. Vadītājam jāstrādā ar 
redzējumu nākotnē.

Priecē, ka daudz kas jau ir izdarīts. 
Kādi darbi vēl priekšā?

Jāpabeidz iesāktais ūdens-
saimniecības un kanalizācijas 
projekts Jaunkalsnavā. Kritiskā 
stāvoklī ir tilts pār Vesetas upi 
Jaunkalsnavā, šobrīd esam sa-
mazinājuši tilta kravnesību un 
drīzumā sāksim tilta projektēša-
nas darbus. Jāsaved kārtībā Alu-
nāna parks Jaunkalsnavā. Iecere 
ir Jāņukalna ciemā izbūvēt bēr-
nu rotaļu laukumu.

Katram pagastam sāpīgs jau-
tājums ir pagasta ceļu infrastruk-
tūras sakārtošana. Ja izdosies pie-

saistīt LAD projektu finansējumu, 
tad šo jautājumu varēsim risināt. 
Pašiem finansējuma pietiek tikai 
ceļu elementārai uzturēšanai.

Gribētos sakārtot Aiviekstes 
bērnudārza ēku – uzlabot ener-
goefektivitāti un ventilāciju, lai 
bērniem būtu komfortablāki 
apstākļi.

Izkustējies jautājums par sa-
vulaik bankas atsavinātajiem 
īpašumiem, kas ilgstoši stāvē-
ja neapsaimniekoti. Daļu no 
tiem iegādājušies privātie inves-
tori. Tāpat savulaik privatizāci-
jas rezultātā cilvēki iegādājās da-
žādus īpašumus, kurus viņiem 
nemaz nevajadzēja – ēkas un ze-
mes. Īpašumi tā arī stāv un no-
veco. Piemēram, vecās skolas ēka 
Jaunkalsnavas centrā ir ne vien 
nepievilcīga, bet arī bīstama. Ru-
nājam ar īpašniekiem un meklē-
jam risinājumu, kā sakopt ēkas 
un teritoriju. Sapnis tālā nākotnē 
ir izveidot gājēju–riteņbraucēju 
ceļu no Kalsnavas līdz Aiviekstei. 
Pagasts jāsakārto tā, lai būtu pa-
tīkami gan pašiem, gan viesiem. 

Kā Jūs varētu raksturot sava 
pagasta iedzīvotājus? 

Varu teikt,  ka pagastā dzī-
vo darbīgi cilvēki. Ne tikai čak-
li strādātāji, bet arī rosīgi atpū-
tas brīžos. Varam lepoties gan ar 
dejotājiem, lieliem un maziem, 
gan dziedātājiem. Tērpu iegāde, 
transports – ar to varam palīdzēt 
sportistiem un pašdarbniekiem.

Esmu pateicīgs arī tiem entu-
ziastiem, kas kopīgam labumam 
savu roku pieliek brīvprātīgi, bez 
maksas. Tā Kalsnavas dīķos vi-
sus priecē ūdensrozes, tiekam lu-
tināti ar dabīgām zāļu tējām, no-
tiek nakts koncerti Veckalsnavas 
ezerā, ir mums dežuranti lieto-
to apģērbu telpās, ir savas noza-
res speciālisti, kuri palīdz ar pa-

domu gan apzaļumošanas, gan 
tehniskos jautājumos, ir darbīgi 
daudzdzīvokļu māju vecākie, ir 
izpalīdzīgi kaimiņi, ir pastnieces, 
kas savam darbam pievieno daļu 
savas sirds... un vēl, un vēl...

Prieks par katru individuālo 
uzņēmēju, kas uzņemas iniciatī-
vu un atrod savu nišu, kurā dar-
boties.  Mums ir groziņu pinēji, 
dārzeņu un stādu audzētāji, bi-
tenieki, veiksmīgas zemnieku 
saimniecības ar plašu darbības 
spektru – aitkopība, piena un ga-
ļas lopkopība, graudkopība. Ir 
kafejnīca un viesu nams, degvie-
las uzpildes stacija un auto ser-
viss. Atbalstām katru, kas vēlas 
veidot savu uzņēmumu vai rada 
jaunas darba vietas.

Kuras uzņēmējdarbības nozares 
varētu attīstīties Kalsnavas pusē? 

Mums ir bērnudārzs, skola, ir 
savs jauniešu centrs, aptieka, ārs-
ta privātprakse, pieejami zobārs-
ta pakalpojumi, ir iespēja aktīvi 
atpūsties un baudīt kultūru, vi-
de apkārt ir sakopta, bet jaunieši 
brauc prom no pagasta. Es viņus 
saprotu, jo darba vietu ir tik, cik 
ir. Pagasta ieguvums ir  lielie uz-
ņēmumi, kas nodrošina ar darba 
vietām vietējos iedzīvotājus – gan 
Latvijas Valsts Meži, gan Kalsna-
vas spirta rūpnīca, gan  AS “Sa-
dales tīkls”, gan kokapstrādes 
uzņēmumi. Perspektīva nozare 
būtu kokapstrāde. Daudzi pagas-
ta iedzīvotāji pašreiz brauc strā-
dāt uz Bērzaunes pagasta kokap-
strādes uzņēmumiem. 

Valsts un pašvaldības rūpe 
būtu rast iespēju izveidot un at-
balstīt nelielus ģimenes uzņēmu-
mus laukos, kas tiek pārmantoti 
paaudzēs. Tas varētu būt risinā-
jums, kā jauno paaudzi piesaistīt 
lauku reģioniem.

edīte miķeLSone

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs Artis Mūrmanis gandarīts par jau paveikto.                 edīteS miķeLSoneS foto
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Darbs jauniešu centrā ir mans hobijs!
Jauni cilvēki nereti par savu 
dzīves vietu izvēlas Rīgu vai 
dodas uz ārzemēm. Kāpēc esi 
izvēlējusies Kalsnavas pagastu 
par savu dzīves vietu?

Esmu dzimusi un augu-
si kalsnaviete. Lepojos ar to, ka 
dzīvoju laukos – man nekad tā īs-
ti nav sanācis iemīlēt lielpilsētu, 
un varbūt tā arī labāk. Kad bi-
ja jāizvēlas studēt augstkolā, bi-
ja divi varianti, ko sapņoju jau no 
bērnības – mediķis vai skolotājs. 
Izvēlējos otro, jo ķīmija man ne-
padevās. LU Pedagoģijas baka-
laura studiju pēdējā kursa laikā 
Kalsnavas pamatskolas direkto-
re piedāvāja darbu skolā – būt 
par vietnieci audzināšanas dar-
bā. Ilgi nedomājot piekritu. 

Kad atnācu strādāt uz Kals-
navas pamatskolu, man bija ti-
kai 21 gads, bet man uzticēja au-
dzināt 5. klasi. Liels izaicinājums 
man pašai, bez pieredzes audzi-
nāšanas jautājumos, tikai tik, cik 
augstskolā iegūtās zināšanas. 

Pēc pāris gadiem man piedā-
vāja vadīt jauniešu centru. Savu 
darbu uzsāku, neko nezinot par 
jaunatnes lietām, pati vēl būda-
ma jauniete. Šobrīd turpinu strā-
dāt Kalsnavas pamatskolā, tikai 
esmu pamainījusi amatu, kā arī 
nu jau kopā ar savu vietnieku va-
du Kalsnavas bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centru „UP’s”. Ar lai-
ku ir uzkrājusies pieredze, es-
mu daudz ko iemācījusies un ie-
mīlējusi savu darbu, varu teikt 
– mans darbs jauniešu centrā ir 
mans hobijs.

Vai darbs ar bērniem ir Tavs 
aicinājums? Kas Tev tajā visvairāk 
patīk un kas šķiet grūti?

Jau kopš bērnības esmu rū-
pējusies par citiem. Man ir labi, 
ja citiem ir labi. Centos realizēt 
savas idejas – es vienkārši darī-
ju, nedomājot! Un ja citiem arī 
tas likās forši, tad arī es jutu pie-
pildījumu. 

Lai strādātu ar bērniem un 
jauniešiem, ir jābūt nedaudz 
trakam un nedrīkst skaitīt lai-
ku. Tas ir interesanti, aizraujo-
ši, tas audzina raksturu, ir jā-
pierod pie kļūdām un jāmācās no 
tām. Visvairāk man, darbojoties 
ar jauniešiem, patīk, ka varu ie-
drošināt viņus uzņemties inicia-
tīvu un aizstāvēt labās idejas, 
gan gūstot neatsveramu piere-
dzi, gan arī radot paliekošas vēr-
tības  savā pagastā. 

Tikai kopā mēs varam veidot 
vidi, kas sniedz pozitīvas alter-
natīvas brīvā laika pavadīšanai – 
attīstot, motivējot un iedvesmo-
jot gan pašus, gan apkārtējos. Un 
viss tas tiek darīts, jo ir intere-
se un vēlme padarīt aizraujošāku 
ikdienu. 

Kas ir pirmais darbiņš, ko jauniešu 
labā izdarīji?

Horoskopā 2009. gadam bija 
rakstīts – veiksies projektos. No-
smējos – nevienu taču neesmu 
rakstījusi! Veiksmes stāsti rodas 
tur, kur ir drosme mainīt ieras-
to lietu kārtību, neejot vieglāko 

ceļu, un ir stingra griba sasniegt 
iecerēto. Jau pēc neilga laika iz-
devās tikt pie skaņu aprīkojuma. 
Tas bija pirmais mans projekts, jo 
tolaik paralēli notika dīdžeju ap-
mācības jauniešiem. 

Vēlāk tapa vēl viens projekts 
– izveidojām otru volejbola lau-
kumu, tika uzstādīti trīs āra tre-
nažieri, strītbola grozs. Kopā ar 
biedrības „Kalsnavas jaunieši” 
priekšsēdētāju Agri Lungeviču 
izlolojām sapni par atklāto flor-

bola un hokeja laukumu un slido-
tavu pagasta centrā. 

Ar kurām izdarītajām lietām 
visvairāk lepojies? 

Veidojot apkārtējo vidi labā-
ku – arī mēs paši kļūstam labā-
ki un pašiem lielāks gandarījums 
un prieks par vietu, kur dzīvo-
jam.  Pats galvenais – radīt pozi-
tīvu attieksmi, iedvesmot pārējos 
nesēdēt malā, nečīkstēt, ka ne-
kas nenotiek, bet iet un pašiem 
darīt, neprasot: „Kas man par to 
būs?”.  Ir svarīgi ar savu darbu 
ne tikai sasniegt izvirzītos mēr-
ķus, bet arī iedvesmot citus. Šo-
brīd liela daļa cilvēku no laukiem 
dodas uz pilsētām vai ārzemēm, 
tāpēc, lai jaunieši nerautos pro-
jām, viņiem ir jārada vide, kurā 
viņi jūtas labi, ir novērtēti un kā-
dam vajadzīgi. 

Lepojos ar izveidoto bērnu 
un jauniešu iniciatīvu centru tie-
ši tādu, kāds tas ir šobrīd! Dar-
bojoties es eju līdzi laikam. Kad 
pati biju jauniete, vairāk darbo-
jos jauniešu centrā.  Kad pietei-
cās pirmais bērniņš – „izaugu” 
līdz citai mērķauditorijai – ģime-
nēm ar bērniem. Atvērām Māmi-
ņu un bēbīšu centru, kurā sanā-
cām kopā, apspriedām kopīgās 
problēmas, bija dažādas nodarbī-
bas jaunajiem vecākiem. Tad sa-
pratu, ka aktivitātes iekštelpās ir, 
bet nav, kur vecākiem ar bērniem 

atpūsties brīvā dabā. Kad pietei-
cās otrs bērniņš, sapratu, ka jā-
sāk aktīvi darboties. Un kurš gan 
cits to visu organizēs? Ja vecāki 
ko vēlas saviem bērniem, ir pa-
šiem jāizrāda iniciatīva. Tagad 
mums ir skaists rotaļu laukums 
bērniem – vēl viens vērtīgs pro-
jekts visam pagastam. Šis arī ir 
vislielākais gandarījums man pa-
šai. Projektu realizēju caur labie-
darbi.lv – lai projekts tiktu pie fi-
nansējuma bija cītīgi jāvāc balsis, 

kas tobrīd man bija dubultsmags 
darbs, jo kuru katru dienu gaidī-
ju pasaulē ierodamies savu otro 
meitiņu. Meitiņa puncī uzkavē-
jās tieši tik ilgi, lai projekts tiktu 
pie finansējuma un es laimīga va-
rētu ar viņu satikties! Beigās sa-
sniedzām rekordlielu balsu skait-
li – 16 tūkstošus. 

Ir arī kāda sāpe – kamēr pa-
šai nebija jāatsāk darba gaitas, 
divus gadus Māmiņu un bēbīšu 
centriņš darbojās un bija daudz 
apmeklētāju, šobrīd diemžēl seci-
nu, ka centra darbība ir apslāpu-
si, par ko ir liels sarūgtinājums.

Pagasta pārvaldes vadītājs 
intervijā Tevi nodēvēja par 
fenomenu, kam iekšā ir mūžīgais 
dzinulis? Kur Tu smelies enerģiju?

Paldies! Mani iedvesmo mū-
zikas klausīšanās, neapšaubā-
mi  iedvesmo cilvēki man apkārt! 
Mana enerģija ir cilvēki, kurus 
satieku ikdienā, kuri apzinās se-
vi, kuri sapņo, kuri veido mūsu 
pagastu, cenšas, priecājas, dara, 
nebaidoties kļūdīties, vai reizēm 
pieņemt arī nepareizus lēmumus. 

Nenoliedzu, ka gadās arī iz-
sīkuma brīži. Tu skrien, skrien, 
skrien, un nav laika, lai apstātos, 
paanalizētu, paskatītos no malas. 
Pēc dabas esmu ļoti emocionāla 
un mani aizkustina cilvēku teik-
tais, pārdzīvotais. Tas ir grūti, 
bet tieši tāpēc mums ir jācenšas 

saprast, saklausīt, kā arī atvēlēt 
laiku, lai būtu kopīgi notikumi, 
sarunas un atmiņas. Bieži mēs 
esam pārāk aizņemti, lai izbau-
dītu brīža skaistumu un ģimenes 
svētību. Reizēm šķiet, ka man vi-
sa ir par daudz, pārāk daudz at-
bildību, pienākumu, uzdevumu. 
Šobrīd, kad mājās ir divas mazas 
meitiņas, nevaru skriet tā, kā to 
darīju agrāk. 

Esmu sapratusi, ka pēdējie 5 
gadi ir labākais, kas ar mani no-

ticis, tāpēc atkal darbojos, šoreiz 
man ir izveidojusies lieliska ko-
manda! Man ir palaimējies savā 
dzīves ceļā sastapt unikālus cil-
vēkus, atsaucīgus un izdarīgus 
jauniešus, kas mani iedvesmoju-
ši darboties un uzmundrinājuši, 
kad kādreiz gadījies saskumt. 

Agris Lungevičs ir tas cilvēks, 
kurš mani uzrunāja un iedroši-
nāja sākt darboties Kalsnavas 
jauniešu centrā, sākt rakstīt pro-
jektus un motivē mani darboties 
vēl joprojām! Viņš ir bijis man ie-
dvesmas avots! Varu teikt viņam 
par to lielu paldies. 

Priecājos, ka arī pati esmu 
spējusi jauniešus iedvesmot dar-
boties savā pagastā, Lielisks pie-
mērs ir Gatis Teilis, kas tomēr 
lielpilsētas vilinājumu vietā iz-
vēlējies savu nākotni saistīt ar 
dzimto Kalsnavu, otru tik ener-
ģisku un reizē sirsnīgu cilvēku 
vēl jāpameklē! Patiešām prieks 
un lepnums! Ar lielu gandarīju-
mu raugos, kā Gatis spēj manas 
iesāktās lietas turpināt ar degs-
mi, enerģiju un pozitīvismu, spēj 
pulcināt ap sevi jauniešus, kas 
grib darboties brīvprātīgi. 

Lielisks piemērs ir akīvais 
jaunietis Elvijs Mežaleons – viņš 
ir viens no nedaudzajiem mūsu 
nelielā lauku pagasta jauniešiem, 
kas nečīkst, ka nekas nenotiek, 
ka viss ir slikti, bet iet, brīvprā-
tīgi dara, rada vidi, kurā justies 
labi un galvenais interesanti gan 

sev, gan apkārtējiem. Arī mans 
vīrs Gatis aizraušanos ar jaunie-
šu lietām saprot, cenšos arī viņu 
iesaistīt aktivitātēs. No šiem cil-
vēkiem iedvesmojos arī es, jo jā-
iet līdzi laikam un idejām, jābūt 
nepārtrauktā rosībā – vēlme pa-
mēģināt, spēja tikt galā ar bailēm 
no kļūdām.

Kādu Tu redzi Kalsnavas pagasta 
jauniešu dzīvi, piemēram, pēc 
pieciem gadiem?

Jauniešu dzīve būs tieši tāda, 
kādu paši to izveidos! Esmu par 
to, lai jaunieši paši veidotu savu 
vidi, kurā viņi vēlētos dzīvot, ir 
jāiesaistās, ne tikai, lai darītu kā-
dam  labu, bet gan, lai pats iegū-
tu to, kas katram noteiktā dzīves 
posmā nepieciešams – draudzī-
bu, atbalstu, sadarbību, prasmes, 
zināšanas. Mūsu katra darbība 
var ietekmēt tik daudz labas lie-
tas un procesus. Mana vēlme ir, 
lai jaunieši novērtē, cik svarīgi ir 
attīstīt pašam sevi, cik tas ir la-
bi, ka tu pats vari darīt un kaut 
ko ietekmēt.  Svarīgi ir, kādi ir ta-
vi mērķi – tu gribi mācīties, gribi 
sportot, gribi ballēties? Uz šiem 
jautājumiem ir jāatbild katram 
pašam. 

Es ticu un redzu – tie, kas gri-
bēs darīt, arī pēc 5 gadiem dar-
bosies! Nekad nevajag apstāties, 
nebūs nekas tāds, ko nevari ie-
mācīties! Gribam skaistāku ta-
gadni un vēl skaistāku nākotni – 
ir jādara tagad, lai vēlāk būtu vēl 
labāk. Jauniešiem, ir tik daudz 
iespēju, lai to panāktu! Atliek 
vien tās izmantot!  

Saviem jauniešiem novēlu no-
vērtēt to, kas ir un izbaudīt visas 
dotās iespējas. 

 Kādu Tu redzi sevi pēc pieciem 
gadiem? 

Tas ir ļoti grūts jautājums. It 
kā mazs laika perioda, bet tajā 
pat laikā, atskatoties uz iepriek-
šējiem 5 gadiem, var ļoti daudzas 
lietas dzīvē mainīties. Neesmu 
karjeras cilvēks, tāpēc man nav 
akmenī cirstu plānu attiecībā uz 
savām darba gaitām. 

Pirmām kārtām gribu būt la-
ba mammu savām meitām. No-
teikti negribu apstāties pie pa-
veiktā, bet mest izaicinājumu 
jaunām iespējām. Meklēt, kā sa-
sniegt uzstādīto, un soli pa solim 
virzīties savam sapnim tuvāk ar 
patiesu gribasspēku. Ceru, ka ne-
būšu izdegusi, bet joprojām būšu 
enerģijas un ideju pilna un spēšu 
tās realizēt. Ka nekad nestrādāšu 
lielpilsētā, neuzdrīkstos teikt, ja 
dzīve piespiedīs, būs jādomā. 

Mans moto jau vairākus ga-
dus ir nemainīgs – „Nevajag gai-
dīt, kad kāds ko iedos gatavu, 
risinājumi ir jāmeklē pašiem. Ti-
kai tie, kas dara, kaut ko arī pa-
nāk!” Idejas realizēšanai ir ne-
pieciešamas divas lietas – ticība 
idejai un degsme sevī. Dzīve pie-
spēlē daudz iespēju, vajag ķert ik-
vienu! Jo tikai ar neatlaidīgu dar-
bu kaut ko var sasniegt. Paldies 
visiem, kas iedrošina nepadoties 
un noticēt savām spējām!

edīte miķeLSone

pats galvenais – radīt pozitīvu attieksmi, iedvesmot 
pārējos nesēdēt malā, nečīkstēt, ka nekas nenotiek, 
bet iet un pašiem darīt, neprasot: „Kas man par to 
būs?”  

Kopā ar biedrības “Kalsnavas jaunieši” aktīvistiem NVO festivālā. No kreisās: Gatis Teilis, Elvijs Mežaleons,  
Linda Ūdre-Rizga, Andra Romule, Niks Romulis un Dāvids Burķītis.                                                      Foto no personīgā arhīva
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Madonas novada ražotāju 
apvienība “Ražots Madonas 
novadā’’ sadarbībā ar Madonas 
novada pašvaldību turpina darbu 
pie vietējo produktu virzīšanas 
tirgū un kopēju mārketinga 
aktivitāšu īstenošanas. 

Veikalā “Maxima XX” Mado-
nā palielināts piedāvājums pārti-
kas ražotāju apvienības “Ražots 
Madonas novadā” plauktos, ku-
ri jau no novembra (pateicoties 
lielveikala, pašvaldības un ražo-
tāju kopīgai iniciatīvai) atrodas 
mūsu novada lielākajā pārtikas 
preču veikalā. Sortiments papil-
dināts ar SIA “Madonas karame-
les” ražotajām karamelēm un ZS 
“Līvi” ražoto, visiem labi pazīs-
tamo Raimonda Meldera kazas 
siera produkciju. 

Tāpat ir izveidots mūsdienīgs 
dizains mājaslapai www.razots-
madona.lv, kurā ir pieejama in-
formācija par novada ražotājiem 
un amatniekiem. Aicinām ražo-
tājus un amatniekus, kuri vēlas, 
lai arī viņu piedāvājums būtu ta-
jā atrodams, sazināties ar Uzņē-
mējdarbības un tūrisma attīstī-
bas nodaļu. 

Ražotāju apvienība “Ražots 
Madonas novadā” šogad plāno 
kopēju dalību izstādēs un gada-
tirgos. Tuvākais notikums ir pa-
vasara gadatirgus “Stādu svēt-
ki” 25. aprīlī, Madonā. Pēc tam 
ar pašvaldības atbalstu ražotā-
ji piedalīsies arī Vidzemes uz-
ņēmēju dienās Valmierā, Alus 
festivālā Rīgā, kā arī jau šobrīd 
tiek plānota dalība “Riga Food 
2015”, kas norisināsies septem-
brī “Ražots Madonā” kopsten-
dā, kur tiks aicināti ražotāji, kas 
domā par eksportu un jaunu tir-
gu apgūšanu.  Par ražotāju jau-
numiem un aktualitātēm var uz-
zināt www.razotsmadona.lv un 
www.businessmadona.lv.

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļa

Šī gada 20. martā studenti, 
kuri Madonā kopš 2014. 
gada septembra apgūst 
programmēšanu augstākās 
izglītības līmenī, viesojās 
“Accenture Latvia” filiālē. Tikšanās 
mērķis bija iepazīstināt studentus 
ar lielāko Latvijas IT uzņēmumu, 
parādot programmētāju darba 
ikdienu un profesijas nianses. 

Kopš 2013. gada rudens Ma-
donas novada pašvaldība strādā 
pie informāciju tehnoloģiju (IT) 
jomas attīstības novadā. Tā ie-
tvaros ir uzsākta apmācība vai-
rākās Madonas skolās, kur prog-
rammēšanu šobrīd apgūst jau ap 
100 skolēnu. Tāpat visiem nova-
da iedzīvotājiem ir dota iespēja 
studēt programmēšanu Madonā 
budžeta grupās, kas nozīmē, ka 
par studijām nav jāmaksā. Stu-
dijas tiek nodrošinātas, Madonas 
augstākās izglītības centram sa-
darbojoties ar Rēzeknes Augst-
skolu. Mācību procesa uzlabo-
šanai pašvaldība nodrošinājusi 
skolēniem un studentiem plan-
šetdatorus, iespēju strādāt ar 3D 
printeriem, kā arī tikko iegādāti 
pirmie roboti. Tas viss ļauj iegū-
tās zināšanas pielietot arī prak-
sē. 

Programmētājs ir viena no 
tām profesijām, kur darba tirgū 
pieprasījums krietni pārsniedz 
piedāvājumu. Tas nozīmē, ka cil-

“Ražots Madonas 
novadā” jaunumi Madonas novada programmēšanas  

studenti viesojas “Accenture Latvia”

vēks ar programmētāja izglītību 
darbu var atrast praktiski uzreiz 
pēc studiju beigšanas. Vienoša-
nās ar “Accenture Latvia” fili-
āli paredz, ka studentiem, kuri 
veiksmīgi pabeigs studijas Mado-
nā, tiks meklēta iespēja strādāt 
IT jomā Madonā. Pašvaldības 
mērķis ir līdz 2020. gadam pieda-

līties vismaz viena IT uzņēmu-
ma filiāles izveidē Madonā, no-
drošinot 80 ļoti labi apmaksātas 
darbavietas. Šobrīd programmē-
šanu apgūst 10 studenti, 2015. 
gada septembrī tiks uzņem-
ta jauni studenti budžeta gru-
pās. Tos, kurus interesē apgūt 
programmēšanu Madonas nova-

dā augstākās izglītības program-
mā, aicinām griezties Madonas 
Augstākās izglītības centrā pie 
Guntara Agates Paegļa, telefons 
29146912, e-pasts: guntarspaeg-
lis@inbox.lv.

Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļas 

Kad pirms četriem gadiem, 
protestējot pret valdības ieceri 
Madonas slimnīcu pārprofilēt 
par dienas stacionāru, iedzīvotāji 
savāca 16 tūkstošus parakstu un 
ministrijas ierēdņu vizītes laikā 
rīkoja plašu piketu, nez vai kāds 
varēja iedomāties, ka pienāks 
diena, kad slimnīcas pastāvēšana 
un attīstība tiks apdraudēta 
mediķu trūkuma dēļ. Madonas 
slimnīcā ārstu vidējais vecums 
ir aptuveni 50 gadi, vecākajam 
praktizējošajam ārstam ir 80. 

Slimnīcas vadītājs Artis Stu-
burs atzīst, ka jau pēc pāris ga-
diem nodaļās trūks augstākā 
līmeņa speciālistu, tāpēc, lai ie-
interesētu un piesaistītu topo-
šos mediķus, novada pašvaldība 
parakstīja sadarbības memoran-
du ar Rīgas Stradiņa universitā-
ti (RSU). 

Artis Stuburs norāda, ka šo-
brīd būtu vieglāk nosaukt jomas, 
kurās jaunus ārstus nevajag. Lai 
arī personāls ir nokomplektēts, 
un ārstniecības iestādē pastāvī-
gi strādā 43 ārsti (vēl ir daļa, kas 
pacientus pieņem atsevišķi no-
teiktos laikos), liela daļa speciā-
listu ir pirmspensijas un pensijas 
vecumā. To, ka Madonas slimnī-
cas nākotne var izrādīties ne tik 
daudzsološa tieši ārstu trūkuma 
dēļ, apliecina arī ilggadējais ķi-
rurģijas nodaļas vadītājs, ārsts 
Ivars Pudāns: “Galvenais jau tā 

2015. gada aprīlis

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

Jauno mediķu piesaistei paraksta sadarbības līgumu ar RSU

perspektīva, tā jau vairāk drūma 
izskatās, jo neredz tendenci, ka 
jaunieši tiektos uz lauku slimnī-
cām.” 

Tieši ar šādu mērķi – ieinte-
resēt jauniešus strādāt Madonā – 
tika rīkota Atvērto durvju diena, 
kuras ietvaros tika noslēgts mi-
nētais sadarbības memorands ar 
augstskolu. Rīgas Stradiņa uni-
versitātes rektors Jānis Gardov-
skis atzina, ka sadarbība starp 
vietējo pašvaldību un augstsko-
lu ir viena no iespējām, kā rosi-
nāt topošos mediķus pievērsties 
darbam reģionos: “Ja students 
mācoties ir saņēmis kādu stipen-
diju, bijis šais praksēs, ja viņam 
piedāvā dzīvesvietu, dzīvesbied-
riem varbūt arī darbu vai dzīvok-

li un tā tālāk, tas uzrunā.”  
Vidējā samaksa par slodzi 

Madonas slimnīcā 2014. gadā bi-
ja 1300 eiro, tomēr ne vienmēr 
darba samaksa ir noteicošais, kā-
pēc jaunie speciālisti izvēlas strā-
dāt Rīgā. Vieniem tas ir lielpilsē-
tas pieradums no ilgajiem studiju 
gadiem, citiem šķiet, ka laukos 
strādāt nav prestiži. Taču atvēr-
to durvju dienā sastaptie esošie 
un topošie mediķi pauda pretēju 
viedokli. Daktere Irbe, kas šobrīd 
ir jaunākā ārste Madonas slimnī-
cā, klātesošajiem uzsvēra, ka tie-
ši reģionu slimnīcās, atšķirībā no 
lielajām galvaspilsētas slimnī-
cām, ikviens jaunais ārsts ir īpa-
ši gaidīts un atbalstīts, turklāt 
priekšnosacījumi karjeras attīstī-

bai reģionos ir daudz labvēlīgāki, 
nekā lielajās slimnīcās. Līdzīgās 
domās ir arī Rūdolfs Preiss, kas 
Madonas slimnīcā strādā kā re-
zidents: “Nezinu, kāpēc citi ne-
grib nākt, bet es zinu, kāpēc es 
vēlos te būt. Tāpēc, ka, pirmkārt, 
es nāku no šejienes, un šeit ir in-
teresantāk, jo, kā jau minēja, te 
nav tāda specializācija kā Rīgā, 
šeit var darīt vairāk. Ja pašam ir 
vēlme, tad slimnīca, pašvaldība, 
visi palīdz un atbalsta.” Jautāts, 
vai atalgojums nebiedē, Rūdolfs 
uzsver, ka Madonas slimnīcā at-
algojums, salīdzinot ar Rīgu, ir 
konkurētspējīgs.

To, ka pašvaldība pauž gata-
vību maksāt gan stipendijas stu-
dentiem, gan jaunos speciālistus 
nodrošināt ar stabilu darbavietu 
un dažādām priekšrocībām, tik-
šanās reizē apliecināja arī domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapī-
ters, aicinot ikvienu jaunieti, kas 
studē medicīnu un apsver domu 
savu nākotni saistīt ar Madonas 
slimnīcu, vērsties vai nu pie viņa 
personīgi, vai pie slimnīcas vadī-
tāja, lai pārrunātu nākotnes plā-
nus, rastu risinājumus, kas būtu 
saistoši jaunajam speciālistam 

Madonas slimnīcas un Stradi-
ņa universitātes rīkotajā Atvēr-
to durvju dienā Madonā pulcējās 
gana daudz jauniešu, atliek vien 
cerēt, ka vismaz daļa no viņiem 
būs gatavi strādāt reģionos, to-
starp Madonā.

dzintra Stradiņa

Madonas novada programmēšanas studenti izmēģina virtuālās realitātes iespējas.       romāna Hačatrjana foto

Jauniešus ar laboratorijas darbu iepazīstināja Māra Pudāne.
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IEGULDĪJUMS 
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Šodiena bez interneta ir 
grūti iedomājama, jo interne-
ta izmantošana ļauj veikt ne-
skaitāmas funkcijas – uzzināt 
jaunumus un atrast nepiecie-
šamo informāciju, sazināties, 
atrast draugus un  līdzīgi do-
mājošos, iepirkties, kārtot da-
rījumus, kā arī radīt jaunas 
idejas un dalīties ar tām.

Lai paaugstinātu piekļu-
ves iespējas internetam pla-
šākām sabiedrības grupām, 
nodrošinot piekļuvi publis-
kās pārvaldes un komercsa-
biedrību piedāvātajiem elek-
troniskajiem pakalpojumiem 
un informācijai, lai veicinā-
tu iedzīvotāju iekļaušanos 
sabiedrības sociālajos, eko-
nomiskajos un kultūras pro-
cesos un uzlabotu viņu dzī-
ves kvalitāti, 23.09.2014. tika 
noslēgta vienošanās ar VRAA 
par ES ERAF projekta (ID 
Nr.3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/007/003) “Publisko in-
terneta pieejas punktu attīs-
tība Madonas novadā” reali-
zāciju. 

Projekta termiņš – 
30.07.2015. Projekta attieci-
nāmo izmaksu kopsumma ar 
PVN (21%) – EUR 97 997.64 

Projekta realizācijas gai-
tā izveidotas 14 jaunas pub-
liski pieejamas bezvadu inter-
neta zonas 6  bērnu jauniešu 
centros: Madonas Bērnu un 
jauniešu centrā, Madonas 
multifunkcionālajā jaunat-
nes iniciatīvu centrā “Kubs”, 
Madonas jauniešu iniciatī-
vas centrā “Burbulis”, Kals-

Konkursa rezultātā tika saņemti 
pieteikumi no 33 autoriem, 
kopskaitā 79 suvenīru idejas. 

Konkursā piedalījās rokdarb-
nieces, amatnieki, mākslinieki, 
keramiķi, skolēnu mācību firmas 
un dizaina darbnīcas no dažādām 
Latvijas vietām. Suvenīru sorti-
ments bija vispusīgs: eko suvenī-
ri no dabas materiāliem, tekstil-
izstrādājumi, kosmētikas preces, 
koka izstrādājumi, pinumi, kera-
mikas izstrādājumi, blociņi, uzlī-
mes, zīmējumi, adījumi un foto-
glezniņas.

Iesniegtās idejas izvērtē-
ja komisija, kuras sastāvā dar-
bojās suvenīru veikalu “Erida-
na”, “Ādere” un Madonas novada 
pašvaldības  pārstāvji. Atbilsto-
ši konkursa nolikumam, suvenīri 
tika vērtēti, ņemot vērā to idejas 
atbilstību Madonas novada tē-
lam, oriģinalitāti un cenu.

Vērtēšanas komisijas sēdē ti-
ka nolemts piedāvāt iespēju pie-
gādāt savus suvenīrus sekojo-
šiem autoriem: SIA “Kāpiņa”, 
Pēterim Gailumam, SMU “Ag-
nessy beauty studio”, SIA “MIN-
TY”, biedrībai “Rīts”, Intai 

Publisko interneta pieejas punktu 
attīstība Madonas novadā

navas jauniešu centrā, Ļau-
donas jauniešu centrā “Acs’’, 
Sarkaņu jauniešu centrā; 3 sko-
lās: Barkavas pamatskolā, Mēt-
rienas pamatskolā, Liezēres pa-
matskolā; 2 tūrisma informācijas 
centros: Tūrisma informācijas 
centrā Madonas novadpētniecī-
bas un mākslas muzeja izstāžu 
zālēs, Tūrisma informācijas cen-
trā „Lubānas mitrājs”; 2 pagastu 
pārvaldēs: Aronas pagasta pār-
valdē, Mārcienas pagasta pārval-
dē un kultūras namā Dzelzavā. 
Ir izveidots 1 jauns publiskais in-
terneta pieejas punkts ar pieeju 
datortehnikai Sporta un atpūtas 
bāzē “Smeceres sils”.  

Pilnveidoti, aprīkojot ar at-
bilstošiem datorkomplektiem un 
multifunkcionālām iekārtām, 15 
esošie publiskie interneta pie ejas 
punkti: Madonas novada biblio-
tēkā, Aronas pagasta Kusas bib-
liotēkā, Barkavas bibliotēkā, 
Bērzaunes pagasta bibliotēkā, 

Dzelzavas pagasta 1. bibliotē-
kā, Kalsnavas pagasta bibliotē-
kā, Lazdonas pagasta bibliotēkā, 
Liezēres pagasta bibliotēkā, Ļau-
donas pagasta bibliotēkā, Mārcie-
nas pagasta bibliotēkā, Mētrie-
nas pagasta bibliotēkā, Ošupes 
pagasta Degumnieku bibliotēkā, 
Praulienas pagasta bibliotēkā, 
Sarkaņu pagasta Biksēres biblio-
tēkā, Vestienas bibliotēkā. 

Publisko interneta pieejas 
punktu  pārklājumu un izvietoju-
mu Madonas novadā  var aplūkot 
kartē: https://mapsengine.goog-
le.com/map/edit?hl=lv&authuse
r=0&mid=zJqO39Z1DLIE.kO-
2ViUiBPCoc. 

Pamatojoties uz MK noteiku-
miem Nr. 185 „Noteikumi par 
darbības programmas „Infra-
struktūra un pakalpojumi” pa-
pildinājuma 3.2.2.2. aktivitāti 
„Publisko interneta pie ejas pun-
ktu attīstība””, Madonas no-
vada pašvaldības domes sēdē 

31.03.2015, tika apstiprinā-
tas  multifunkcionālās iekār-
tas Toshiba eSTUDIO 2555cse 
izdruku izmaksas „Maksa par 
pakalpojumiem Madonas no-
vada pašvaldības projekta (ID 
Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/
VRAA/007/003) “Publisko in-
terneta pieejas punktu attīs-
tība Madonas novadā” ietva-
ros (Sporta un atpūtas bāzē 
„Smeceres sils” un Madonas 
novada pašvaldības bibliotē-
kās (Madonas novada, Aro-
nas pagasta Kusas bibliotēka, 
Barkavas bibliotēka, Bērzau-
nes pagasta bibliotēka, Dzel-
zavas pagasta 1. bibliotēka, 
Kalsnavas pagasta bibliotēka, 
Lazdonas pagasta bibliotēka, 
Liezēres pagasta bibliotēka, 
Ļaudonas pagasta bibliotēka, 
Mārcienas pagasta bibliotēka, 
Mētrienas pagasta bibliotēka, 
Ošupes pagasta Degumnieku 
bibliotēka, Praulienas pagas-
ta bibliotēka, Sarkaņu pagas-
ta Biksēres bibliotēka, Vestie-
nas bibliotēka))”.

Projekts realizēts Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
3.2.2.2. aktivitātes “Publisko 
interneta pieejas punktu attīs-
tība ” ietvaros.  Darbības prog-
ramma 2007.–2013. gadam: 
Infrastruktūra un pakalpoju-
mi,  prioritātes 3.2. Teritori-
ju pieejamības un sasniedza-
mības veicināšana pasākums: 
3.2.2. IKT infrastruktūra un 
pakalpojumi.  

 imeLda SaULīte, 
projekta koordinatore

Projekta dalībnieki apgūst jauno tehnoloģiju iespējas Madonas novada 
bibliotēkā.

Siliņai, Rēzijai Vīgantei, SIA “Su-
venīru fabrika holding”, Kristī-
nei Šulcei, SIA “JS Projekts” un 
Veltai Brokai. 

Savukārt Paulai Romulei, 
Ievai Blūmai, Sigitai Kokarei-
Gruntei un Danutei Vēzei tika 
piedāvāta iespēja savus suvenī-
rus nodot tirdzniecībā. 

Vairākiem autoriem (SIA “Kā-

piņa”, SMU “Agnessy beauty stu-
dio”, SIA “MINTY”, SIA “Suve-
nīru fabrika holding”, Kristīnei 
Šulcei, SIA “Pērļu fabrika” un 
Pēterim Gailumam) tika piedā-
vāta iespēja tirgot savus ražoju-
mus arī Madonas suvenīru veika-
los “Eridana” un “Ādere”.

Visi autori tiek aicināti piegā-
dāt savus darbus Madonas nova-

da pašvaldībai līdz šī gada 1. jūni-
jam. Tiklīdz jaunie suvenīri tiks 
piegādāti, tie nonāks Madonas 
novada pašvaldības Tūrisma in-
formācijas centra suvenīru tirdz-
niecības vietā Skolas ielā 10, Ma-
donā.

Sanita Soma

Aicina jauniešus
apgūt jaunas 
prasmes

Mācību centra „BUTS” Madonas 
filiālē pavasaris ir sācies 
ar skaistām un krāsainām 
nodarbībām jauniešiem. 
Deviņas novada jaunietes 
piedalās projektā „Darbnīcas 
jauniešiem” un sāk iepazīt trīs 
ļoti sievišķīgu profesiju 
pamatus. 

Lai gan projekta ietvaros ie-
spējams izzināt vairāku profesi-
ju specifiku, šī izglītojamo grupa 
gūst ieskatu florista, friziera, kā 
arī manikīra un pedikīra speciā-
lista darbā. Marta mēnesis pa-
gāja manikīra un pedikīra no-
skaņās, līdz ar to  meiteņu rokas 
kļuva krāsainas un pavasarīgi 
košas. Meitenes ar lielu interesi 
ieklausījās pieredzējušās peda-
goģes Janīnas padomos un dar-
bojās praktiskajās nodarbībās. 

Savukārt aprīlis ir frizieru 
mēnesis, kad jaunietes apgūst 
vēl vienu skaistu un sievišķīgu 
nodarbi. Pasniedzēja Jurita mā-
ca, kā griezt matus, tīt ruļļus, 
veidot frizūras. Pēc mēneša dalī-
simies ar reportāžām par frizie-
ru darbu, kur redzēsiet meiteņu 
pārvērtības!

Apmācība šiem jauniešiem 
dod ne tikai zināšanas un pie-
redzi, bet arī palīdz iegūt jau-
nus iespaidus un draugus. Ļoti 
ceram, ka šis būs labs sākums, 
lai jaunietes atrastu savu patie-
so aicinājumu un kļūtu par la-
bām sava amata pratējām–meis-
tarēm!

Jaunieti, ja esi vecumā no 15 
līdz 24 gadiem un vēl neesi iegu-
vis profesionālo izglītību vai ne-
esi bijis iepriekš nodarbināts, 
tev ir lieliska iespēja:

– izvēlēties un iepazīties ar 
trim profesijām;

– iegūt praktisku pieredzi;
– saņemt stipendiju un lielis-

ku motivāciju!

Uzzini vairāk par projektu:

mācību centrā “BUtS”
Filiāles vadītāja:  
rūta prostakova
Sekretāre: jeļena Vlasjuka
adrese: rūpniecības iela 20, 
3.stāvs, madona
tālruņi: 64822934, 27898046, 
27842585
e-pasts: madona@buts.lv
www.buts.lv

Izvērtēti suvenīru piedāvājuma 
konkursa rezultāti    
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No 2015. gada 24. aprīļa 
līdz 31. maijam Madonas 
novadpētniecības un mākslas 
muzeja Izstāžu zālēs,  
Skolas ielā 10a, Madonā,  
notiks starptautiska mākslas 
izstāde „Īstenība, Labestība, 
Pacietība mākslā” (Džeņ-Šaņ-
Žeņ mākslā), kura stāstīs par 
labo un ļauno, par cilvēka 
garīgās pasaules skaistumu un 
par cilvēktiesību pārkāpumu 
traģēdiju. 

Izstādes atklāšana –  
2015. gada 24. aprīlī plkst. 16.

Kopš 2004. gada jūlija starp-
tautiskā izstāde “Īstenība, La-
bestība, Pacietība mākslā” ir ti-
kusi eksponēta vairāk kā 1000 
reizes, un apceļojusi vairāk kā 50 
valstis visā pasaulē.

Katra mākslas darba būtība 
nes sevī īstenību, labestību un 
pacietību – universālas īpašības, 
kas veido cilvēces morāles pama-
tu. Mākslinieki smeļas iedvesmu 
no šiem principiem.

Mākslas darbu kolekcijas 
mākslinieciskās idejas autors 
un iedvesmotājs ir viens no pa-
zīstamākajiem mūsdienu ķīnie-
šu skulptoriem – profesors Džan 
Kuņluņs. Neskatoties uz lielo ie-
guldījumu savas tautas mākslas 

attīstībā, mākslinieks ir ticis va-
jāts un ir pieredzējis Ķīnas ko-
munistiskā režīma brutālo var-
darbības kampaņu, kas Ķīnā tika 
vērsta pret senu tradicionālo ķī-
niešu meditācijas un pašpilnvei-
došanās praksi Faluņgun, kas pa-
zīstama arī kā Faluņ Dafa. 

Izstādē būs apskatāmi māks-
las darbi, kuru autori ir māksli-
nieki – profesors Džan Kuņluņs, 
Čeņ Sjaopina, Ketlīna Gilisa (Ka-
nāda), profesors Dun Sjicjans, 
Van Veisjina, Čeņ Dženpina, Jao 
Čuncji, Eimija Li (ASV), Li Juaņs 
(Japāna) un Džou Dzjišiou, Gu 
Žuidžeņa, Sjui Juipei (Taivāna), 
Šī Tinjiņa, Cjin Sjiņa, Van Hui-
miņa, Li Beņs, Van Dzjina (Ķīna).

Izstādes organizatori: Balti-
jas Faluņgun un Faluņ Dafa aso-
ciācija un biedrība „Apskaidrotā 
māksla”.

Video par izstādi ar latvie-
šu subtitriem: http://vimeo.
com/107611054

Izstādes mākslinieku tīmek-
ļa vietne: http://zhenshanrenart.
com/lv/

Izstāžu tīmekļa vietne Latvi-
jā: www.falunart-izstade.lv

LaUriS FišerS, 
tālr. 29422401,

lauris@falunart-izstade.lv

12. aprīlī Madonas pilsētas 
sporta centrā izšķirošajā 
trešajā spēlē Madonas 
vīriešu volejbola komanda 
(attēlā) ar rezultātu 3:1 
uzvarēja komandu  
Gludi/LM/Rīga un pirmo 
reizi Madonas volejbola 
spēles vēsturē izcīnīja 
bronzas medaļas  
Latvijas čempionātā! 

Apsveicam!

Izstāde par īstenību, labestību 
un pacietību mākslā 

Apsveicam uzvarētājus!

Aprīļa sākumā Smeceres 
sila sporta un atpūtas bāzes 
konferenču zālē notika pārrunas 
par sporta internāta izveidošanu 
Madonas novadā izturības sporta 
veidos – distanču slēpošana, 
biatlons, orientēšanās sports.  

“Vajadzīga profesionālo spor-
tistu pēctecība”, teic Latvijas Bi-
atlona federācijas prezidente Bai-
ba Broka. Vīzija ir piesaistīt līdz 
30 talantīgu jauniešu gadā 7.–
12. klaši grupā. Tiktu nodrošinā-
ta gan dzīves vieta, gan profesio-
nālam līmenim atbilstoši treniņu 
apstākļi, gan arī izglītības un brī-
vā laika pavadīšanas iespējas.

Klātesošie piekrita, ka Mado-
na var būt spēcīgs centrs izturī-
bas sporta veidos, jo Madonā jau 
ir nepieciešamā materiāltehniskā 
bāze, lai šādu sporta internātu iz-
veidotu – Smeceres sila sporta un 
atpūtas bāze, kurā notiek augsta 
līmeņa sacensības, kā arī dažā-
das treniņnometnes šajos sporta 
veidos. Tāpat arī Madonas sporta 
centrs jeb multifunkcionālā hal-
le, kā arī Gaiziņkalna tuvums ir 
labvēlīgs faktors. Salīdzinoši aug-
stā ģeogrāfiskā novietojuma dēļ 
Madonas pusē sniegs turas ilgāk 
kā citur.

Ne mazāk svarīga, kā saga-

tavošana profesionālā sportis-
ta karjerai, ir jaunieša izglītība 
un kvalitatīva brīvā laika pava-
dīšana. Klātesošie piekrita, ka šī 
Madonā nav problēma. Iespējas 
iegūt labu izglītību un papildus 
prasmes Madonā ir optimālas.

Jautājums, kas raisīja disku-
sijas, bija par sporta treniņu un 
sacensību grafika savienošanu ar 
mācībām skolā. Jo intensīvos tre-
niņus savienot ar mācībām skolā 
ir grūti. Tāpat arī jaunieša vecu-
ma posms pēc vidusskolas beig-
šanas līdz profesionālā sportis-
ta vecumam (aptuveni 21 gads) 
izraisīja diskusijas. Baiba Broka 
izteica ideju par iespēju paralē-
li treniņiem un sacensībām, pie-
dāvāt koledžas līmeņa izglītību 
sporta nozarē Madonā, kas jau-
nietim dotu papildus drošību par 
savu nākotni.

Jautājums par finansējumu 
šim projektam vēl nav konkreti-
zēts. Taču par to tiek diskutēts, 
un risinājums tiks atrasts. Iespē-
jams, ka jau 2016. gadā Madonā 
mācības un treniņus uzsāks nā-
kotnes olimpieši. 

Vizītes laikā viesi apskatī-
ja Smeceres sila sporta un atpū-
tas bāzi, Madonas pilsētas sporta 
centru, Madonas kartingu trasi, 
MVĢ internātu, kā arī PII “Sau-
līte”.

Vizītes dalībnieki:
Einārs Fogelis – Latvijas Spor-

ta federāciju padomes prezidents, 
Latvijas Olimpiskās komitejas vi-
ceprezidents, Latvijas Olimpis-
kās vienības priekšsēdētājs;

Pēteris Apinis – Latvijas Spor-
ta federāciju padomes viceprezi-
dents, Latvijas Orientēšanās fe-
derācijas viceprezidents;

Jānis Upenieks – Latvijas 
Republikas 12. Saeimas sporta 
apakškomisijas priekšsēdētājs, 
Latvijas Sporta federāciju pado-
mes valdes loceklis;

Viesturs Tamužs – Latvijas 
Orientēšanās federācijas prezi-
dents;

Baiba Broka – Latvijas Biatlo-
na federācijas prezidente;

Gundars Upenieks – Latvi-
jas Biatlona federācijas vicepre-
zidents.

Madonas novada pašvaldības 
pārstāvji – priekšsēdētājs Andrejs 
Ceļapīters; priekšsēdētāja viet-
nieks Agris Lungevičs; sporta 
darba organizators Māris Gai-
lums; Madonas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas direktors Volde-
mārs Šmugais; Sporta un atpūtas 
bāzes “Smeceres sils” vadītājs 
Gunārs Ikaunieks. 

edīte miķeLSone

Diskutē par sporta internāta 
izveidošanu Madonā

Līdz ar pavasara atmodu dabā 
mostas arī ceļotprieks un vēlme 
apskatīt un iepazīt arvien jaunas 
vietas. Madonas novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem šogad 
pievienojušies:

“Lazdonas piensaim-
nieks”, “Klētis”, Lazdonas pag., 
tel. 26467187. Uzņēmumā tiek 
ražoti gardi piena produkti. Po-
pulārākie no tiem ir sviests, biez-
piena sieri, biezpiena torte “Lie-
ne”, rīsu krēmi, debesmannā 
“Dzērvenīte” un saldais biezpie-
na sieriņš ar rozīnēm. Tūrisma 
piedāvājums: ekskursija, piena 
pārstrādes procesu vērošana, de-
gustācija un produkcijas iegāde.

Tēju ražotne “55 mārītes”, 
“Lejaszīles”, Praulienas pag., tel. 
26527445, www.marites.biz. Šis 
ir augošs ģimenes uzņēmums, 
kas jau attīstījis prasmes 70 no-
saukumu tēju ražošanā. Tūris-
ma piedāvājums: izglītojoša eks-
kursija par ārstniecības augiem, 
iešana dabā, augu atpazīšana, tē-

ju degustācija.
“Vītolu strausi”, “Vītoli”, 

Sarkaņu pag., tel. 26471881. Tū-
risma piedāvājums: ekskursija 
pa saimniecību, dzīvnieku vēro-
šana – Āfrikas strausi, emu, fa-
zāni, aitas, govis.

Airsofts “Melnais va-
nags”, “Kaupēri”, Sarkaņu pag., 
tel. 29470770. Militāra piedzīvo-
juma un aktīvās atpūtas spēle 
grupām 8–20 personām. Piedā-
vājumā arī izbraukuma spēļu or-
ganizēšana.

Pļavu golfs “Kalnozo-
li”, Bērzaunes pagasts, tel. 
26567654, www.golfsmadona.
lv. Piedāvājums: golfs, apmācī-
bas, inventāra noma, golfa tur-
nīru organizēšana, ainaviska ap-
kārtne, atrodas pie viesu mājas 
“Šubrakkrasti”, www.arakalno-
zols.lv. 

Velo noma “DUS Virši-A”, 
Rūpniecības iela 49a, Madona, 
tel. 64860622. Tiek iznomāti 4 
velosipēdi.

Sanita Soma

Madonas novada tūrisma jaunumi

Sanāksmes dalībnieki meklēja risinājumu sporta internāta izveidei Smeceres sila sporta un atpūtas bāzē.      
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Ilustrācija no izstādes.


