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

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

„Jūsu laiks ir ierobežots, tāpēc neizniekojiet to, dzīvojot kāda cita dzīvi,” 2005. gadā teica Stīvs Džobs, uzrunājot Stenfordas universitātes absolventus.

Lielais pianistu uznāciens 

Šis oktobris Madonas novada kultū-
ras ļaužu lepnumam – koncertflīģelim 
Steinway – izvērties intensīva darba, 
bet labas mūzikas baudītājiem – svētku 
mēnesis. 

Izcilu klaviermūzikas vakaru, reizē 
arī lielisku dāvanu (ieeja uz koncertu 
bija bez maksas) šomēnes mūsu puses 
ļaudīm sagādāja Ungārijas vēstniecība 
Latvijā. Madona bija viena no četrām 
pilsētām Latvijā, uz kuru pats Ungārijas 
republikas vēstnieks Gābors Dobokai  
atveda lielisko latviešu pianisti Diānu 
Zandbergu, kura koncerta divās da-
ļās atskaņoja pasaulslavenā ungāra 
Ferenca Lista skaņdarbus. Koncerts 
tika veltīts komponista 200 gadu ju-
bilejai, kā arī Ungārijas revolūcijas 55. 
gadadienai. Lai arī F. Lista vārds nav 
svešs un sevišķa iepazīstināšana nav 
vajadzīga, ungāriem Ferencs Lists ir 
vairāk nekā īpašs. Paši ungāri Ferencu 
Listu dēvē par savas dzimtenes patrio-
tu, ne tikai par Eiropas galvaspilsētu 
salonu lauvu, bet arī garīdznieku un 
askētisku mūku, daudzšķautņainu 
un pretrunīgu romantisma laikmeta 
personību, kura klaviermūzikā spilgti 
izpaužas pretmeti, tādēļ arī kompo-
nista divsimtgadei veltītā koncerta 
programmā bija iekļauti galēji kon-
trastaini skaņdarbi. 

Savukārt par latvieti Diānu Zand-
bergu kāds Spānijas laikraksts rakstījis 
– pianiste, kurai pirkstos uguns. Pēc 
maģistra grāda iegūšanas Jāzepa Vītola 
Latvijas Mūzikas akadēmijā, viņa tur-
pināja studijas doktorantūrā, bet no 

Bet latviešu komponistu darbi uz 
Steinway flīģeļa tiks atskaņoti no 27. 
līdz 29. oktobrim, kad Madonā notiks 
pirmais Starptautiskais Jāņa Norviļa 
jauno pianistu konkurss. Konkursam 
pieteikušies 25 jaunie un topošie pia-
nisti no Latvijas un Lietuvas vecumā 
no sešiem līdz sešpadsmit gadiem. 
Viena no konkursa organizatorēm, 
klavierspēles skolotāja Ilze Tomsone 
uzsver, ka šāda veida konkurss Mado-
nā būs nebijis notikums. I. Tomsone 
norāda, ka viens no konkursa mēr-
ķiem ir popularizēt tautas melodijas. 
Konkurss ir pavēris iespēju atskaņot 
Jāņa Norviļa skaņdarbus klavierēm, 
kas plašākai publikai būs atpazīstami 
kā tautas dziesmas un tautā populāras 
melodijas. Konkursa dalībnieku reper-
tuārā iekļauti skaņdarbi no J. Norviļa 
krājuma Latviešu tautasdziesmas 
jaunajiem pianistiem „Dziesmu dru-
va”, jaunie pianisti atskaņos arī citu, 
īpaši mūslaiku, latviešu komponistu 
skaņdarbus, dažādu tautu melodijas 
un to apdares. Līdzās žūrijas piešķir-
tajām balvām būs klausītāju balva un 
alternatīvās žūrijas balva. Tās piešķīrēji 
būs skolēni, kas paralēli „lielās” žūrijas 
darbam 7 cilvēku sastāvā vērtēs kon-

kursantus. Konkursa ietvaros notiks 
arī tālākizglītības seminārs klavierspē-
les skolotājiem. 

Konkursa saldajā ēdienā sarūpēts 
žūrijas komisijas locekļa, Gdaņskas 
Mūzikas akadēmijas profesora Slavo-
mira Vilka solokoncerts. Šis koncerts 
būs īsts baudījums mūzikas gard-
ēžiem, jo profesors ar savu jauneklīgo, 
izsmalcināti niansēto spēli jau vienreiz 
spējis apburt Madonas publiku.

Aicinām apmeklēt konkursa kon-
certus! Konkursā piedalīsies arī divas 
mūsu mūzikas skolas audzēknes – 
Zane Gerenberga un Ilva Ozolniece. 
Šāda mēroga starptautisks pasākums 
veicinās Madonas kā attīstītas kultūrvi-
des popularizēšanu, jo ne katra pilsēta 
var lepoties ar tik labu Steinway kon-
certflīģeli, kāds ir Madonas kultūras 
namā, un tik sakārtotu infrastruktūru. 
Ne katrā pilsētā iespējams noorgani-
zēt šādu konkursu. Būsim atsaucīgi un 
apmeklēsim koncertus, lai Madonas 
vārds pasaulē izskan tikai ar pozitīvu 
nokrāsu!”

Dzintra StraDiņa, 
„Madonas Novada 

Vēstneša” veidotāja 

Ošupes  
pagasta pārvalde  

rīko tikšanos  
ar iedzīvotājiem  

25. oktobrī plkst. 17.00  
Degumnieku  
tautas nama  
mazajā zālē

Lepojamies  
ar saviem  
ilgdzīvotājiem
Madoniete anna 
Viļumsone ir mūsu 
novada cienījamā-
kā iedzīvotāja. 
Cienījamākā tā-
pēc, ka pēc da-
žām dienām, 
4. novembrī, 
Annas kundzei 
apritēs 102! 

Bet no simt- 
gadniekiem Annas  
kundze mūsu no- 
vadā nebūt nav  
vienīgā. Šovasar simto jubileju  
atzīmēja madonieši Vladislavs  
Pušmucāns un Zelma Liepiņa,  
bet  l iezer iete  Anna Jansone  
13. oktobrī atzīmēja simtu pirmo 
gadskārtu. 

Varam secināt, ka esam ilgdzīvo-
tāju novads. 163 iedzīvotāji šogad 
sasnieguši vairāk nekā deviņdesmit 
gadu slieksni. Madonas pilsētā dzī-
vo 65 iedzīvotāji virs deviņdesmit, 
pagastos visvairāk tie ir Praulienā, 
Kalsnavā, Ļaudonā, Bērzaunē, Liezerē 
un Dzelzavā. 

Madonas novada pašvaldības 
domes vārdā sūtām īpašus sirsnī-
gus sveicienus Annai Viļumsonei, 
102. dzimšanas dienu sagaidot. 
Lai turas veselība, lai mundrs 
prāts un labi cilvēki visapkārt 
arī turpmāk! Silti sveicieni arī 
pārējiem mūsu ilggadniekiem 
un vēlam sagaidīt ne vienu vien 
nākamo gadskārtu!

Dz. StraDiņa

2000. līdz 2004. gadam Diāna studēja 
Eiropas Mūzikas akadēmijā Milānā un 
Granadosa-Maršala akadēmijā Barselo-
nā. Diāna Zandberga regulāri koncertē 
Latvijā, Krievijā, Lietuvā, Somijā, Franci-
jā, Slovākijā, Spānijā, Rumānijā, Polijā, 
Vācijā, Itālijā, Amerikas Savienotajās 
Valstīs. Pēc šiem koncertiem Latvijā pia-
niste dosies uz Milānu, kur koncertēs 
Lista jubilejai veltītā labdarības koncer-
tā. Starp citu, to, ka uguntiņa mājo ne 
tikai pianistes pirkstgalos, bet arī sirdī, 
apliecināja D. Zandbergas izcilā mobi-
lizēšanās, Madonā koncertu sniedzot 
slimai esot – saaukstēšanās bacilis bija 
jūtams jau pirms uzstāšanās.

Iespējams, tieši F. Listam veltītais 
klavierkoncerts būs veiksmīgs iesā-
kums draudzīgas saiknes izveidošanai 
ar Ungārijas vēstniecību. Kā tikšanās 
reizē ar novada domes priekšsēdētāja 
vietnieci Daigu Elgu Ābolu norādīja 
vēstnieks Dobokai kungs, Ungārija ir 
ieinteresēta veidot partnerattiecības ar 
Latvijas pilsētām, un kāpēc gan lai tā  
nebūtu Madonas puse? Jautāts, kāpēc 
Ungārijas vēstniecība līdzās Rīgai, Cēsīm 
un Jelgavai izraudzījusies tieši Madonu 
kā koncerta norises vietu, vēstnieka 
kungs atzina, ka Madonu viņam ietei-
kuši tieši labās kultūras infrastruktūras 
dēļ – ideālā koncertzālē izcils mūzikas 
instruments. Sarunas gaitā pēc koncer-
ta Dobokai kungs izteica gandarījumu 
par brīnišķīgo Madonas publiku – pat 
mūzikas skolas mazie audzēkņi ar lielu 
interesi un cieņu sekoja līdzi pianistes 
priekšnesumam.   

JĀŅA NORVIĻA 
STARPTAUTISKAIS JAUNO 

PIANISTU KONKURSS

STARPTAUTISKS 
SEMINĀRS   

“JĀNIM NORVILIM – 105”

27. - 29. oktobris, Madona

Lasiet 8. lpp

Pēc uzstāšanās pianisti Diānu Zandbergu burtiski ielenca mūzikas skolas audzēkņi, 
lai iegūtu autogrāfus.

No kreisās – Ungārijas vēstnieks Latvijā Gabors Dobokai, pianiste Diāna Zandberga 
un domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Elga Ābola pēc koncerta Madonā.
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Politisko notikumu karuselis

Bērnu rokām darināti krāsaini auto, 
koši ziedi, ložņājoši dzīvnieki un pat 
lidojoša muša papildina profesionālu 
mākslinieku izstādi, bet visus darbus 
apvieno viena un tā pati ideja – pago-
dinājums PET pudelei. 

Sadarbojoties Čehijas vēstniecī-
bai, Madonas novada bibliotēkai un 
Latvijas Zaļajam punktam, Madonas 
novada bibliotēkā atklāta savdabīga 
PET pudeļu otrreizējā pielietojuma 
parāde – ceļojoša izstāde, rosinot do-
māt par aktuāliem vides aizsardzības 
jautājumiem.

Pavisam septiņās Latvijas pilsētās, 
tostarp pašlaik Madonas novada bib-
liotēkā,  Čehijas vēstniecība radošā 
veidā atklāj PET pudeles radošo re-

ciklāciju Čehijas Republikā. Izstādes 
atklāšanas reizē Čehijas vēstniecības 
kultūras projektu vadītājs Mihals 
Koreckis uzsvēra, ka lai piesaistītu 
vietējo iedzīvotāju, jo īpaši bērnu 
uzmanību, tiek organizēts arī bērnu 
vizuālās mākslas konkurss. Madonā 
izstādīti vairāk nekā simts skolēnu 
darbu.

Klātesošie žūrijas pārstāvji no Lat-
vijas Zaļā punkta, Čehijas Republikas 
vēstniecības un Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas izteica gandarījumu par 
to, ka ir vēl viena iespēja bērniem at-
gādināt, cik liela nozīmē ir atkritumu 
otrreizējai pārstrādei. 

izstāde aplūkojama Madonas  
bibliotēkā līdz 6. novembrim.  

Sadarbībā ar Čehijas vēstniecību pagodina PET pudeli

nelabprāt. Žurnālists jau arī daļēji 
asociējas ar vēlētāju, kas grib dzirdēt 
to atbildi, bet es nedzirdu! Reģionos 
bija ļoti interesanti novērot zāles re-
akciju, zāle jau pasaka savu attieksmi 
pret katru konkrēto politiķi. Cilvēki 
visu saprot. Tas nav tikai šovs, cilvēki 
gaida arī konstruktīvas atbildes. 

Vai pats ietu politikā?
Es neesmu par to domājis. Kat-

ram cilvēkam ir jādara tas darbs, ko 
viņš māk. Ja es šobrīd iekšēji jūtu, ka 
ir, ko pateikt, ka ir, kur attīstīties, tad 
es to labprāt arī daru. Tas ir jautājums 
par motivāciju – ja tev ir motivācija iet 
un mainīt valsti, nevis iegūt tikai labi 
apmaksātu amatu vai dienesta auto, 
tad katrs to var darīt, bet vispirms 
jābūt šai iekšējai motivācijai. Esmu 
optimists, un esmu pārliecināts, ka 
mēs visi šajā valstī augam. Arī poli-
tiskā kultūra pamazām mainās, un 
priekšvēlēšanu debates ir sieti, caur 
ko mēs politiķus arī audzinām. Katras 
pārmaiņas rod iespējas arī kļūdīties, 
bet ja neko nedari, tad arī nekļūdies. 

Ko tu zini par Madonu?
Madonā esmu bijis dažas reizes 

un man Madonā ļoti patīk. Pēdējo 
reizi  biju Madonā, kad piedalījos 
futbolā amatieriem Mītavas kauss, 
kur spēlēju komandā Ilmāri, koman-
das kapteinis bija Renārs Kaupers. 
Centāmies, bet īpaši labu rezultātu 
gan nebija. Ceram nākamsezon sa-
vus rezultātus uzlabot. Madonā mēs 
iegriezāmies picērijā, ko atvēris jauns 
itāļu puisis, un es viņam pajautāju, 
kāpēc jūs esat šeit Madonā? Viņš 
atbildēja, ka tāpēc, ka šeit dzīvo ļoti 
skaista latviešu meitene! Tas ir pozi-
tīvi, ka, neraugoties uz to, ka daudzi 
brauc prom, ir arī tādi, kas brauc 
šurp. Tā arī veidojas kopējā pozitīvā 
enerģētika, uz ko balstās vēlme radīt, 
doties uz priekšu. 

Laiks skrien vēja spārniem. ne-
daudz vairāk kā pēc gada gaidāmas 
arī pašvaldību vēlēšanas. Uz ko 
iedzīvotājiem vajadzētu vērst savu 
uzmanību, domājot par vietējās 
varas priekšstāvjiem?

 Tās nu reiz ir tās vēlēšanas, kur 
pašvaldības iedzīvotāji var novērtēt 
potenciālo pretendentu iepriekšpa-
darīto jebkurā jomā. Pašvaldībās cil-
vēkiem galvenais kritērijs varētu būt, 
vai viņu iepriekš ievēlētie deputāti ir 
pierādījuši sevi līdzšinējā darbībā un 
vai katrs deputāta kandidāts ir spējīgs 
savus solījumus arī pildīt. Pašvaldībās 
ir jābūt labam saimniekam. Tādam, kas 
redz, ko cilvēkiem vajag, jo tu esi tur-
pat blakus. Lielajā politikā šobrīd ir tik 
liels neprognozējams juceklis, ka pat 
paši politiķi nezina atbildes. Lai veiktu 
lielas lietas, ir jābūt ne tikai drosmei, 
bet arī gudrībai. Lai vēlētājs izvērtē, ko 
partijas ir solījušas pirms vēlēšanām 
un ko tās dara pēc vēlēšanām.   

Dz. StraDiņa          

Pašvaldībās ir jābūt labam 
saimniekam. tādam, kas redz,  
ko cilvēkiem vajag, jo tu esi turpat 
blakus. 

Šķiet, tik neprognozējami politiskie notikumi kā aizvadītajās 
nedēļās mūsu valstī nebija pieredzēti jau sen. Brīžos, kad likās, 
risinājums jau kā ar roku aizsniedzams, politiķi parūpējās par 
nākamo detektīvsižeta cienīgu pavērsienu, lai tikko jaušamā 
skaidrība atkal sabruktu kā kāršu namiņš. Par šā brīža aktuali-
tātēm rakstīt mūsu mēneša izdevumā ir vairāk nekā riskanti, ja 
ziņu gribētu nodēvēt par aktualitāti. Bet izlikties, ka dzīvojam 
ārpusē un politiskās peripetijas mūs nemaz neskar, būtu greizi, 
tāpēc šajā numurā publicējam divas sarunas par un ap notie-
košo valstī. Divas tāpēc, ka uz sarunu aicināju profesionāļus, 
kas darbojas, ja tā varētu izteikties, katrs savā nometnes pusē. 
Politiķis un žurnālists. augstākā līmeņa meistari katrs savā jomā.

Latvijas televīzijas žurnālists Gundars 
rēders ir viens no šā brīža vadošajiem 
žurnālistiem valstī. Tieši viņš kopā ar 
kolēģi Ilzi Naglu provocēja politiķus 
uz tiešām un neērtām atbildēm priekš-
vēlēšanu laikā, arī pēc vēlēšanām 
Gundars strādā ne mazāk intensīvi un 
turpina veidot raidījumus valsts tele-
vīzijā. Pats žurnālists uzskata, ka viņa 
uzdevums ir rast tās atbildes, kas kat-
ram iedzīvotājam būtiskas. Gundaru 
izvaicāju par to, kā izdodas atvērt gan 
politikas iesācējus, gan vecmeistarus. 
Tiesa, pierunāt Gundaru pašu kaut 
nedaudz atvērties nebija vienkārši 
– viņš ir cietais rieksts, kas intervijas 
nesniedz. Ne sieviešu žurnāliem, ne 
citiem medijiem. Tāpēc jo īpašs prieks 
bija kādā vakarpusē saņemt īsziņu – 

labi, rītdien sazvanāmies par intervijas 
laikiem. Un tā tapa saruna par poli-
tiķiem un politisko kultūru speciāli 
Madonas novada iedzīvotājiem.        

Viena no noteicošākajām lomām 
priekšvēlēšanu laikā neapšaubāmi ir 
plašsaziņas līdzekļiem. informācijas 
plūsma ir ārkārtīgi piesātināta; lai 
nodrošinātu aktuālās informācijas 
apriti, žurnālistiem jāpaveic ļoti in-
tensīvs darbs. Kā jūties pēc aizvadītā 
Saeimas priekšvēlēšanu laika?

Tas bija īsts maratons. Deviņi 
televīzijas raidījumi pāris nedēļās! 
Gatavošanās notika kā kārtīgai cīņai 
ringā. Žurnālistam jābūt sagatavotam 
gan izprovocēt politiķus, gan pašam 
jābūt gatavam uz to, ka viņi izprovocēs 
tevi. Un tieši to rūdītākie politikas 
meistari cenšas darīt. Pret sevi esmu 
ļoti paškritisks. Ik pa brīdim ir jāuz-
stāda kādi augstāki mērķi, un  vadīt 
šīs politiskās diskusijas man bija liels 
izaicinājums, profesionāls ieguvums 
un pieredze. Bija lietas, kas izdevās un 
bija – kas neizdevās. Tā ir skola, kas 
ļauj doties pakāpi augstāk, tiekties uz 
jauniem izaicinājumiem. 

Lai novērtētu, kas ir izdevies, vai 
pēc tam skaties ierakstus?

Ir reizes, kad es skatos, un rei-
zes – kad to nedaru. Savus ierakstus 
pašam skatīties man īpaši nepatīk, 
bet mēs pēc katras diskusijas re-
dakcionāli nācām kopā, izvērtējām, 
pārrunājām, kā ko pamainīt. 

tu arī esi vēlētājs, kas atdod 
savu balsi kādai noteiktai partijai. 
Kā diskusiju laikā izdodas distan-
cēties?

Es sevi iekšēji pozicionēju kā 
bezkaislīgu žurnālistu – politiķi dara 
savu darbu, un es daru savējo. Katrā 
raidījumā dalībnieku bija daudz, cits 
skaļāks, cits klusāks, katram jāatrod 
sava pieeja. Karstākās diskusijas 
rodas tad, ja politiķis nav atbildējis 

vai izvairās atbildēt uz kādu jautāju-
mu. Varbūt tādā situācijā var rasties 
iespaids, ka kāds ir tuvāks, bet tā nav. 
Savā darbā esmu neitrāls. 

Vai pēc televīzijas raidījuma po-
litiķi nemēdz apvainoties?

Beidzoties tiešraidei, pārsvarā 
mēs ar visiem sarokojamies un vēl 
kādu brīdi pārrunājam. Raidījumam 
ir konkrēts formāts ar saviem spēles 
noteikumiem. Un to zina gan žurnālis-
ti, gan politiķi. Viens ir jautātājs, otrs 
– atbildētājs, tas nav personisks stāsts. 

Vai, vadot diskusijas, ir nācies 
palikt patiešām dusmīgam?

Zināmā mērā politiskās diskusi-
jas ir arī televīzijas šovs. Jā, dažreiz 
palieku dusmīgs, tāpēc ka nesaņemu 
atbildes. Jūtu, ka cilvēks mēģina pa-
vērst diskusiju tajā virzienā, kur viņš 
labāk grib. Tās pat īsti nav dusmas, bet 
šajā formātā žurnālista ierocis – būt 
atklātam, būt agresīvākam. Ir dažādas 
diskusijas – ir tādas, kur žurnālistam 
ir moderatora loma, šādas diskusijas 
ir mierīgākas, mūsu raidījuma formāts 
ir asāks. Protams, arī žurnālists šajā 
situācijā ir atsegts, ar to ir jārēķinās. 

Viena no sparīgākajām diskusi-
jām izvērtās rīgas pārraidē...

Katrā raidījumā dalībnieki daļēji 
nosaka tā saturu. Un ja kāds politiķis 
sevi parāda nepievilcīgā gaismā, tad 
tā jau ir konkrētā politiķa problēma. 
Mēs provocējām politiķi no sevis ie-
guldīt vairāk, pasniegt sevi korekti, ja 
politiķis to nespēj, tā ir viņa atbildība. 
Tad vēlētājs var izvērtēt, cik adekvāti 
politiķis spēj reaģēt arī uz asiem jau-
tājumiem. Tas ir viens no žurnālista 
uzdevumiem – būt arī provokato-
ram. Provokatīvajos jautājumos arī 
atklājas, uz ko katrs politiķis šobrīd 
ir spējīgs. Ir viņš spējīgs atbildēt, vai 
nav, ir viņam skaidra nostāja vai nav. 
Jābūt balansam starp interesantu šovu 
un atbildēm, pēc kurām vēlētājs var 
izvēlēties, par ko balsot. 

Vai būs priekšvēlēšanu debates 
arī pirms pašvaldību vēlēšanām?

Tas būs atkarīgs no televīzijas uz-
stādījuma. Iespējams, kāpēc  gan nē? 
Tomēr tās nebūs kā šīs iepriekšējās, 
mana kolēģe Ilze Nagla ir aizgājusi 
darbā uz citu televīziju. Bet tas, 
ka diskusijas reģionos ir svarīgas, 

jau parādīja mūsu priekšvēlēšanu 
diskusiju formāts. Vēlēšanas notiek 
visā Latvijā, tāpēc galvenais, lai tiem 
cilvēkiem, kas vēl reģionos, ir iespēja 
uzdot jautājumus saviem priekšstāv-
jiem. Tas arī bija mērķis – lai politiķis 
aci pret aci sastaptos ar savu vēlētāju. 

Vai politiķiem patiesi interesē 
lauku vēlētājs?

Manuprāt, politiķi vismaz saprot, 
ka no konkrētajiem vēlētājiem ir at-
karīgs, vai viņu ievēl, vai nē. Latgalē 
mēs redzējām, cik augsts ir lokāl-
patriotisms. Pagājušajā Saeimā tie 
deputāti, kas tika ievēlēti no Latgales, 
nodibināja Latgales atbalsta grupu. 
Politiķiem ir jāizdomā, kā izveidot 
atgriezenisko saikni. Aizvadītajās 
diskusijās bija iespēja izdzirdēt, kas 
cilvēkiem patiešām sāp, kas ir aktuāls 
un svarīgs, līdz ar to, nākamās disku-
sijas varētu  būt vēl kvalitatīvākas un 
saturīgākas. Virspusēja runāšanās bija 
plaši izplatīta – deputātu kandidāti 
runāja to, ko vēlētājs grib dzirdēt, 
bet būtu jāpieķeras lietām, kas būtu 
risināmas, par tiem jautājumiem, kas 
nav dienas kārtībā, politiķi runāja 

Žurnālistu tandēms Ilze Nagla un Gundars Rēders priekšvēlēšanu laikā aicināja 
politiķus atbildēt uz jautājumiem, kas skar ikvienu iedzīvotāju.

Zaļā punkta pārstāve 
Rita Bubina izstādes 
rīkotājiem – Čehijas 

vēstniecības kultūras 
projektu vadītājam 
Mihalam Koreckim 

un Madonas novada 
bibliotēkas direktorei 

Imeldai Saulītei 
uzskatāmi parāda, 

ka, pārstrādājot PET 
pudeles, var iegūt arī 

bruģakmeni, viena bruģa 
ķieģeļa izgatavošanai 

nepieciešamas 10 
PET pudeles.

Foto – no Madonas 
bibliotēkas arhīva

Jāņa Deinata foto
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attīstības projekti, mēs varam lepoties, 
ka bijām vieni no pirmajiem pasaulē, 
kas radīja klimata pārmaiņu finanšu 
instrumentu (KPFI), līdz ar ko esam 
nopelnījuši naudu, kas tiek ieguldīta 
Latvijas ekonomikā. Krīzes laikā 2008., 
2009. gadā tādējādi pat esam paglābuši 
Latvijas ekonomiku no pilnīgas bez-
izejas. Izdevies pamainīt cilvēku do-
māšanu, dzīvot videi draudzīgāk. Pēc 
smagām sarunām ar Krieviju izvedām 
kodoldegvielu no Latvijas, tagad esam 
kodolbrīva valsts. Taču prieku sagādā 
ne tikai vides jautājumi. Pēc apvienoša-
nās ar RAPLM esam risinājuši attīstības 
plānošanas jautājumus. To visu saliekot 
kopā, esam radījuši pamatu turpmākai 
ilgtspējīgai attīstībai. Prieks, ka visus 
gadus ir saglabājies cilvēku kodols, kas 
strādā sistēmā, labi pārzina savu darbu. 
Tie ir cilvēki, uz kuriem var paļauties. 

Kādas iestrādes tiek nodotas 

nākamajam ministram?
Iestrāžu ir daudz, un tajā pat lai-

kā tas rada bažas. Pirmkārt ir virkne 
iestrāžu, kas skar pašvaldības. Var 
minēt kaut vai finanšu izlīdzināšanas 
fondu, apriņķa pašvaldību izveidoša-
nas kārtību, arī attīstības plānošanas 
likumprojektam būs jāizstrādā daudz 
ministru kabineta noteikumu. Bijām 
iecerējuši nodokļu politikas izmaiņas 
ar domu, lai pēc iespējas vairāk nodok-
ļu paliktu pašvaldībās un līdz ar to tās 
būtu ieinteresētas uzņēmējdarbības 
attīstībā savās teritorijās. Te jāmin arī 
zemes pārvaldības likumprojekts, kas 
tostarp nosaka arī to, kā sakārtot jau-
tājumus par publiskajiem ūdeņiem, 
piekrastēm kā valsts vai pašvaldību 
īpašumu. Beidzot varēs sakārtot tos 
jautājumus, kas gadiem nav risināti. 
Tas viss tiešā veidā skar pašvaldības. 

Pašlaik notiek cīņa par nākamo ES 

vērtē pēc padarītajiem darbiem. Ja nav 
nekas izdarīts, vēlētājs tad arī vērtē. 
Ieliek to nopelnīto atzīmi. Būtiskākais 
ir vērtēt paveikto.

Visām partijām ir cēlas idejas, 
kuras priekšvēlēšanu laikā mēģina 
proponēt, vēlāk arī risināt. Bet kad 
esi ievēlēts, visu saliek pa plaukti-
ņiem reālā dzīve. Naudas un līdz ar 
to iespēju ir tik, cik ir. ZZS nekad nav 
aizrāvusies ar īpašiem solījumiem, 
bet gan solījusi tās lietas, ko reāli var 
izpildīt. Mums pārmet, ka programmā 
minēti piezemēti uzstādījumi, bet mēs 
solām to, ko varam. Un mums nav, par 
ko kaunēties. Diemžēl cilvēki bieži 
vien aizmirst, ko katrs ir solījis.

Ko tev nozīmē Madona?
Kaut arī esmu dzimis Krievijā, 

Madonu uzskatu par savu dzimto 
pilsētu. Sarkaņos pavadīta bērnība.  
Madona ir mana svarīgākā pilsēta. 

Gandarījumu sagādā viss, kas ir izdarīts
Madonietis. Neatkarīgi no politis-
kajām simpātijām vai piederībām 
madonieši par viņu vienmēr ir teiku-
ši – mūsējais. Kad savās pastkastītēs 
saņemsiet šo numuru, iespējams, 
pēc deviņiem darba gadiem savā no-
zarē viņš vairs nebūs ministra amatā. 
Tāda ir politika. Tiekamies viņa darba 
kabinetā pāris dienu pirms ministra 
pilnvaru termiņa beigām. raimonds 
Vējonis.   

Vai vari jau iedomāties, kā mainī-
sies tava turpmākā ikdiena?

Beidzot atpūtīšos (smaida). Darbs, 
kas ir Saeimā, nav salīdzināms ar mi-
nistra darbu. Salīdzinoši ar saspringto 
ministra darba ritmu, kad ir jādomā 
stratēģiski, kad ir jābūt gatavam ie-
saistīties problēmu risināšanā jebkurā 
diennakts stundā, Saeimas deputāta 
darbs rit mierīgā, lēzenā gultnē. 

tiešām tik mierīgs darbs gai-
dāms arī opozīcijas deputātam?

Šī opozīcija būs spēcīga. Saskaņas 
centram (SC) kopā ar Zaļo zemnieku 
savienību (ZZS) ir 44 vietas, un tas liks 
esošajai koalīcijai savu darbību rūpīgi 
plānot, sākot ar deputātu skaitu ple-
nārsēdēs, beidzot ar darbu komisijās, 
jo daudzās lietās opozīcijai varētu būt 
pārsvars. 44 deputātu opozīcija var 
pieprasīt gan valdības demisijas, gan 
rosināt referendumus. Piemēram, 
pensiju jautājumos būsim aktīvā opo-
zīcijā un iestāsimies pret tiem iespē-
jamiem priekšlikumiem, kas nākotnē 
varētu izskanēt no valdošās koalīcijas, 
konsolidējot budžetu. Pirms Saeimas 
vēlēšanām Vienotība izvairījās runāt 
par budžeta konsolidāciju. Skaidrs, 
ka nepieciešamos 150 miljonus nevar 
iegūt tikai uz valsts pārvaldes rēķina, 
jo tie ir salīdzinoši nelieli cipari, no-
dokļus arī nepaaugstinās, tātad vie-
nīgais, uz ko var optimizēt, ir sociālā, 
veselības un izglītības sfēra. Domāju, 
ka šajos jautājumos mums ar SC būs 
vienota nostāja.

Iemesls, kāpēc ZZS ir opozīcijā, 
būtībā ir viens – novilktās sarkanās 
līnijas. Deviņus gadus darbojoties 
aktīvajā politikā, esmu novērojis, ka 
līdzko tiek novilktas sarkanās līnijas, 
rodas problēmas un kāds vienmēr ir 
cietējs no tā. 

atskatoties uz paveikto aizva-
dītajos gados, kas dod lielāko gan-
darījumu?

 Gandarījumu sagādā viss, kas ir iz-
darīts. Tie ir sakārtotie vides jautājumi, 

Aptauja
Tirgus, sociālo un mediju 

pētījumu aģentūra TNS 

Latvia sadarbībā ar Mado-

nas domi veica aptauju 

laikā no 2011. gada 11. līdz 

13. oktobrim. Ar interneta 

starpniecību visā Latvijā 

aptaujāja 750 ekonomiski 

aktīvos Latvijas iedzīvo-

tājus vecumā no 18 līdz 

55 gadiem. TNS Latvia 

pētījums interneta vidē 

ir reprezentatīvs Latvijas 

ekonomiski aktīvo iedzīvo-

tāju kopumam vecumā no 

18 līdz 55 gadiem.
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Gaiziņkalns, kalni, paugurains apvidus

Skaista ainava, skaista daba, meži

Skaista, sakopta pilsēta

Pilsēta Latvijā, apdzīvota vieta, bijušais rajona centrs

Vidzeme, Vidzemes augstiene

Lauki, province
Cēsis, Cesvaine, Cesvaines pils, Vecpiebalga, Ērgļi un citas

apkārtnes pilsētas
Radi, draugi no Madonas, tās apkaimes

Latgale

Ūdeņi, ezeri, Lubānas ezers

Bērnība, jaunība, dzimtā vieta

Latvija, latvieši

Dziedātāja Madonna, popmūzika

Ziemas aktīvā atpūta, slēpošanas trases, Lido kalns

Madonas baznīca

Estrāde, mūzikas pasākumi, Sinepes un Medus, koncertflīģelis

Madonas putnu fabrika (vistas)

Sports

Kultūras aktivitātes, Kultūras nams

R. Blaumanis, Braki

Rezervāti

Ģērbonis ar gaili

Ceļapīters

Šovs, Madonas koris

Citas asociācijas

Grūti pateikt

Spont n s asoci cijas ar Madonu un t s apk rtni

Ar ko Jums asoci jas Madona un t s apk rtne? (Spontānās asociācijas)

Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem, n=750;

 Katram piektajam (20%) Latvijas 
iedzīvotājam vecumā no 18 līdz 55 gadiem 
Madona un tās apkārtne asociējas ar 
Gaiziņkalnu, kalnainu/paugurainu apvidu.
 Nākamās salīdzinoši biežāk minētās 
asociācijas – skaista ainava, daba un meži, kā
arī skaista, sakopta pilsēta. 
 Trešajai daļai (36%) Latvijas iedzīvotāju 
vecumā no 15 līdz 55 gadiem saistībā ar 
Madonu nav nekādu asociāciju. Visbiežāk šie 
cilvēki Madonā vai tās apkārtnē nekad nav 
bijuši.
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Gaiziņkalns, kalni, paugurains apvidus
Skaista ainava, skaista daba, meži

Skaista, sakopta pilsēta
Pilsēta Latvijā, apdzīvota vieta, bijušais rajona centrs

Vidzeme, Vidzemes augstiene
Lauki, province

Cēsis, Cesvaine, Vecpiebalga, Ērgļi un citas apkārtnes pilsētas
Radi, draugi no Madonas, tās apkaimes

Latgale
Ūdeņi, ezeri, Lubānas ezers

Bērnība, jaunība, dzimtā vieta
Latvija, latvieši

Dziedātāja Madonna, popmūzika
Ziemas aktīvā atpūta, slēpošanas trases, Lido kalns

Madonas baznīca
Estrāde, mūzikas pasākumi, Sinepes un Medus, koncertflīģelis

Madonas putnu fabrika (vistas)
Sports

Kultūras aktivitātes, Kultūras nams
R. Blaumanis, Braki

Rezervāti
Ģerbonis ar gaili

Ceļapīters
Šovs, Madonas koris

Citas asociācijas
Grūti pateikt

Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem, n=750;

Spontānās asociācijas ar Madonu un tās apkārtni

ar ko Jums asociējas Madona  
un tās apkārtne?

Katram piektajam (20%) 
Latvijas iedzīvotājam vecumā 
no 18 līdz 55 gadiem Madona 
un tās apkārtne asociējas ar
Gaiziņkalnu, kalnainu/paugurainu 
apvidu.

Nākamās salīdzinoši biežāk 
minētās asociācijas – skaista ainava, 
daba un meži, kā arī skaista, 
sakopta pilsēta.

Trešajai daļai (36%) Latvijas 
iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 55 
gadiem saistībā ar Madonu nav 
nekādu asociāciju. Visbiežāk šie
cilvēki Madonā vai tās apkārtnē 
nekad nav bijuši.

ar kuru no zemāk minētajiem aspektiem 
Jums ViSVairĀK saistās Madona? 

Virzītās asociācijas ar Madonu un tās apkārtni

Bāze: Ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 55 gadiem, n=750;

Analizējot datus sociāli demogrāfiskajā griezumā, 
varam secināt, ka Gaiziņkalnu salīdzinoši biežāk 
minējuši vīrieši, latvieši, lauku teritorijās dzīvojošie, 
kā arī cilvēki no Vidzemes.

Savukārt Madonu kā klusu mazpilsētu salīdzinoši biežāk minējuši cilvēki 
vecumā no30–39 gadiem, sievietes, Rīgā dzīvojošie, kā arī ne-latvieši.

Visi aptaujātie 
respondenti tika 
lūgti izvēlēties
vienu no faktoriem, 
ar kuru tiem visvairāk
asociējas Madona 
un tās apkārtne.

Līdzīgi kā ar 
spontānajām 
asociācijām, arī
virzīti Latvijas 
iedzīvotāji vecumā 
no 18 līdz 55
gadiem salīdzinoši 
biežāk Madonu 
un tās apkārtni asociē
ar Gaiziņkalnu un 
Madonu kā klusu 
mazpilsētu.
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Skaista ainava

Gaiziņkalns

Lauku tūrisms

Cits

Uz Latvijas fona Madona kopumā 
izskatās labi, pilsēta, kas attīstās, 
bet tai pietrūkst spēcīgi attīstītu 
uzņēmēju.  Varbūt, pārveidojot 
nodokļu politiku, pašvaldības kļūs 
ieinteresētākas uzņēmēju piesaistē.

Prognozēt tālāk par rītdienu pašreizējā situācijā Latvijā nevar neviens. 
Raimonds Vējonis ir noskaņots strādāt politiskajā opozīcijā.

Foto – no r.Vējoņa personiskā arhīva

fondu finansējumu, un, ja nozarē ne-
būs profesionālis, var zaudēt nozīmī-
gas Latvijas pozīcijas, un tas ietekmēs 
Latvijas attīstību uz ilgu laika periodu. 
VARAM ir viena no sakārtotākajām 
ministrijām, tāpēc ir daudz vilinošāk 
paņemt labi koptu lauciņu nekā, 
piemēram, veselības jomu. 

nākamās būs pašvaldību vē-
lēšanas. Vai tās atšķirsies no tikko 
aizvadītajām Saeimas vēlēšanām?

Pašvaldību vēlēšanām ir sava 
specifika. Tur nevar rīkot publiskos 
tirgus, meklēt tautas ienaidniekus, 
konfrontēt, pašvaldībās darbojas kon-
krētas lietas. Cilvēki novērtē konkrētu 
ievēlēto deputātu darbu, ko viņi ir 
paveikuši noteiktā laika periodā. Pēc 
vēlēšanām partijas vairāk vai mazāk 
strādā kopā savu iedzīvotāju labā. 
Lielajā politikā partiju darbību virza  
slēptas intereses, visām partijām ir 
savi sponsori, atbalstītāji. Tā ir reali-
tāte lielajā politikā, bet pašvaldībās 
tas nav tik izteikti. Pašvaldībās cilvēki 
nedrīkst paļauties uz populistiskiem 
solījumiem, kandidāti un partijas jā-

Tie ir skolas gadi, pirmā mīlestība, 
iegūtās zināšanas, ko devuši cilvē-
ki, kas dzīvo un strādā Madonā. 
Vienmēr atcerēšos savus skolotājus, 
Dailu Sembergu, Janīnu Āriņu, bez 
tā visa es nebūtu tas, kas es esmu. Kā 
ministram ļoti daudz laika pagāja, 
dodoties pa pašvaldībām, valsti, tagad 
ceru, ka iznāks vairāk laika iegriezties 
Madonā. Starp 119 pašvaldībām vien-
mēr esmu centies atbalstīt Madonas 
projektus, ieceres. Uz Latvijas fona 
Madona kopumā izskatās labi, pilsēta, 
kas attīstās, bet tai pietrūkst spēcīgi 
attīstītu uzņēmēju.  Varbūt, pārveido-
jot nodokļu politiku, pašvaldības kļūs 
ieinteresētākas uzņēmēju piesaistē.

Kā saskati Latvijas nākotni? Kā 
uzmundrināt cilvēkus laukos, kur 
ikdiena nereti tik ļoti atšķiras no 
dzīves apstākļiem galvaspilsētā? 

Savā būtībā esmu optimists, tāpēc 
arī novēlu saglabāt optimismu. Un, 
manuprāt, esmu optimists tieši tāpēc, 
ka esmu madonietis. Ir jācīnās par 
vietu zem saules. Diemžēl mēs neesam 
politiski kulturāla valsts, bieži esam tik 

atriebīgi. Kaut arī mani nokaitināt nav 
viegli, varu izlamāties, jo ir reizes, kad 
bez tā nevar, bet neesmu ļaunatminīgs. 
Ja dzīvosi ar atriebības kāri, sevi iekšēji 
sadedzināsi. Daudzi politiķi tā arī ir 
sadeguši. Nereti mēs esam skaudīgi, 
nekavēsimies ieriebt kādam, kam iet 
labāk. Varbūt tāpēc arī mūsu valstī 
daudzās jomās neiet tik labi, kā vēlētos. 
Deviņu gadu laikā valstī ir nomainījušās 
septiņas valdības. Un lielākā problēma 
ir tā, ka nenovīdības dēļ netiek nodroši-
nāta iesākto darbu pēctecība. Daudzas 
labas iestrādes tiek sagrautas tikai tā-
pēc, ka katram nākamajam savas drēbes 
tuvākas... Negācijas sasummējas un pa-
rāda kopējo bildi. Pateikt mērķi citam, 
bet pašam nedarīt – to mēs mākam, bet 
pašam sevi ir jāpārlauž, vienam pašam 
vai kopā ar domubiedriem jāizvirza lieli 
mērķi, uz to ir jāvirzās un jāsasniedz. 

Dz. StraDiņa          
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1. Par nekustamā īpašuma 
„Dunduriņi” nosacītās sākumce-
nas un izsoles noteikumu apstip-
rināšanu 

1. Nodot atsavināšanai, pārdodot 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
nekustamo īpašumu ar nosaukumu 
„Dunduriņi”, adrese „Dunduriņi”, 
Liezeres pagasts, Madonas novads, 
kas sastāv no zemes gabala 2,67 ha 
platībā (kadastra apzīmējums 7068 
010 0107), reģistrēts Liezeres pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā 
Nr. 1000 0049 3304, kā maksāšanas 
līdzekli nosakot latus 100% apmērā.

2. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma „Dunduriņi”, Liezeres pagasts, 
izsoles nosacīto sākumcenu Ls 
2700,00, saskaņā ar SIA „Latio vērtē-
tāji & konsultanti Vidzemē” nekusta-
mā īpašuma novērtējumu.

3. Apstiprināt nekustamā īpašu-
ma „Dunduriņi” izsoles noteikumus.

4. Uzdot Madonas novada paš-
valdības Liezeres pagasta pārvaldei 
organizēt nekustamā īpašuma izsoli.

2. Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Gārņi”, Liezeres pagas-
tā, atsavināšanu 

1. Reģistrēt dzīvojamo māju 
„Gārņi” Zemesgrāmatā uz Madonas 
novada pašvaldības vārda;

2. Atļaut atsavināt nekustamo 
īpašumu “ Gārņi”.

3. Uzdot Liezeres pagasta pārval-
dei organizēt nekustamā īpašuma 
„Gārņi” novērtēšanu. 

4. Atsavināt Madonas novada 
pašvaldībai piederošo nekusta-
mo īpašumu – „Gārņi”, Liezeres 
pagasts, Madonas novads, dzīvo-
jamo māju (kadastra apzīmējums 
70680080034001), divas palīgcelt-
nes un 2890 m2 zemes (kadastra nu-
murs 70680080034), pēc īpašuma 
novērtēšanas un nosacītās cenas ap-
stiprināšanas.

3. Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma „Ozolskola”, Liezeres pa-
gastā, atsavināšanu 

1. Reģistrēt dzīvojamo māju 
„Ozolskola” Zemesgrāmatā uz Mado-
nas novada  pašvaldības vārda;

2. Atļaut atsavināt nekustamo 
īpašumu “ Ozolskola”.

3. Uzdot Liezeres pagasta pārval-
dei organizēt nekustamā īpašuma 
„Ozolskola” novērtēšanu; 

4. Atsavināt Madonas novada 
pašvaldībai piederošo nekustamo 
īpašumu – „Ozolskola”, (kadastra 
numurs 70680130138), Liezeres 
pagasts, Madonas novads, dzīvo-
jamo māju (kadastra apzīmējums 
70680130138001), 2 palīgēkas (ka-
dastra apzīmējums 70680130138002 
un 70680130138004) un 0,3122 
ha zemes (kadastra numurs 
70680130138), pēc īpašuma novēr-
tēšanas un nosacītās cenas apstipri-
nāšanas.

5. Nosūtīt paziņojumu par ne-
kustamā īpašuma atsavināšanu ne-
kustamā īpašuma īrniecei Asjai Me-
tulei.

4. Par Lazdonas pagasta pār-
valdes 2011. gada budžeta grozī-
jumiem

 Izdarīt sekojošus grozījumus 
Lazdonas pagasta pārvaldes budžetā: 

1. Palielināt ieņēmumus pamat-
budžetā par LVL 2000, t.sk.:

– ieņēmumu kodu 4100 – Nekus-
tamā īpašuma nodoklis – palielināt 
par LVL 2000.

2. Palielināt izdevumus pamatbu-
džetā kopā par LVL 4000 (no budže-
ta līdzekļu atlikuma uz gada sākumu 
LVL 2000 un no NĪN ieņēmumu pa-
lielinājuma LVL 2000) un veikt se-
kojošas izmaiņas pārvaldes iestāžu 
budžetos:

Valdības funkcijai 01.100 – Vis-

pārējie valdības dienesti – Lazdonas 
pagasta pārvaldei – palielināt par LVL 
80, t.sk.:

– Izdevumu kodu 2200 – Pakal-
pojumi – preses abonēšanas 2012. 
gadam izdevumu apmaksai – palieli-
nāt par LVL 80 (no NĪN ieņēmumu 
palielinājuma);

Valdības funkcijai 09.200 – Laz-
donas pamatskola – palielināt izde-
vumus par LVL 1370, t.sk.:

izdevumu kodu 2200 – Pakalpo-
jumi – palielināt par LVL 1370, t.sk.:

– kārtējo komunālo pakalpoju-
mu apmaksai LVL 1300 (no NĪN ie-
ņēmumu palielinājuma);

– 2012. gada preses abonēšanai 
LVL 70 (no NĪN ieņēmumu palielinā-
juma).

Valdības funkcijai 09.100 – Laz-
donas pamatskolas pirmskolas izglī-
tības grupas – palielināt izdevumus 
par LVL 2050, t.sk.:

– izdevumu kodu 2300 – Krāju-
mi, materiāli, energoresursi, preces, 
biroja preces un inventārs, kurus 
neuzskata kodā 5000 – palielināt par 
LVL 2000 (no budžeta līdzekļu atli-
kuma uz gada sākumu) – ēdināšanas 
izdevumu apmaksai;

– izdevumu kodu 2200 – Pakal-
pojumi – preses abonēšanas 2012. 
gadam izdevumu apmaksai – palieli-
nāt par LVL 50 (no NĪN ieņēmumu 
palielinājuma).

Valdības funkcijai 08.200 – Laz-
donas bibliotēka – palielināt par LVL 
500 (no NĪN ieņēmumu palielināju-
ma), t.sk.: 

– izdevumu kodu 2200 – Pakal-
pojumi – palielināt par LVL 400 (no 
NĪN ieņēmumu palielinājuma) – tek-
ošo komunālo pakalpojumu apmak-
sai;

–  izdevumu kodu 2400 – Izdevu-
mi periodikas iegādei – preses abo-
nēšanas 2012. gadam izdevumu ap-
maksai – palielināt par LVL 100 (no 
NĪN ieņēmumu palielinājuma)

3. Palielināt ieņēmumus speciā-
lajā budžetā par LVL 2600, t.sk.: 

– ieņēmumu kodu 5500 – No-
dokļi un maksājumi par tiesībām lie-
tot atsevišķas preces – palielināt par 
LVL 2600.

4. Palielināt izdevumus speciāla-
jā budžetā par LVL 600, t.sk.:

Valdības funkcijai 06.600 – Pārējā 
citur neklasificētā pašvaldību terito-
rija – koplietošanas teritoriju labie-
kārtošana – palielināt par LVL 600 
(no DRN ieņēmumu palielinājuma) 
t.sk.:

– izdevumu kodu 2200 (DRN) – 
Pakalpojumi – palielināt par LVL 600 
(no DRN ieņēmumu palielinājuma) 
– koplietošanas teritorijā savākto at-
kritumu izvešanas un noglabāšanas 
pakalpojumu apmaksai.

5. Par SIA „Barkavas KPS” rea-
lizētās siltumenerģijas tarifa no-
teikšanu

1. Apstiprināt SIA „Barkavas KPS” 
ražotās siltumenerģijas tarifu LVL 
41,69 MWh (bez PVN).

2. Apstiprinātais tarifs ir tarifa 
griesti bāzes gadam un stājas spēkā 
2011. gada 1. oktobrī.

6. Par pieņemtā domes lēmu-
ma atcelšanu protokols Nr. 16; 
11 kredīta ņemšanu ERAF pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/133 „Ūdenssaimniecības 
attīstība Madonas novada Bar-
kavas pagasta Stalīdzānu ciemā” 
priekšfinansēšanai un līdzfinan-
sēšanai 

Atcelt 2011. gada 25. augustā 
pieņemto Madonas novada pašval-
dības domes lēmumu protokols Nr. 
16; 11. p. „Kredīta ņemšana ERAF 
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/133 „Ūdenssaimniecības attīs-

tība Madonas novada Barkavas pa-
gasta Stalīdzānu ciemā” priekšfinan-
sēšanai un līdzfinansēšanai.

7. Par kredīta ņemšanu ERAF 
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/133 „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada 
Barkavas pagasta Stalīdzānu cie-
mā” priekšfinansēšanai un līdzfi-
nansēšanai

1. Apstiprināt projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 
„Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Barkavas pagasta Stalī-
dzānu ciemā” finansējuma apjomu 
bez PVN LVL 129396,67 apmērā, no 
tiem ERAF līdzfinansējuma daļa no-
teikta LVL 106917,25 apmērā, paš-
valdības attiecināmo izmaksu līdz-
finansējuma daļa LVL 18867,75 un 
pašvaldības neattiecināmo izmaksu 
līdzfinansējuma daļa LVL 32 078,94 
apmērā.

2. ERAF projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 
„Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Barkavas pagasta Sta-
līdzānu ciemā” priekšfinansējuma 
un līdzfinansējuma nodrošināšanai 
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts 
kasē LVL 104405,31 apmērā ar at-
maksas termiņu 20 gadi un atlikto 
maksājumu 3 gadi ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi pamatkapitāla 
palielināšanai SIA „Barkavas KPS”.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt kredīta 
ņemšanu LVL 104405,31 apmērā 
SIA „Barkavas KPS” pamatkapitāla 
palielināšanai, ERAF projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/133 
„Ūdenssaimniecības attīstība Mado-
nas novada Barkavas pagasta Stalī-
dzānu ciemā” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2011. 
gadā.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Madonas novada pašvaldības bu-
džetu.

8. Par grozījumiem Barkavas 
pagasta pārvaldes 2011. gada bu-
džetā 

1.Veikt šādus grozījumus Bar-
kavas pagasta pārvaldes 2011. gada 
budžetā:

1.1. Ieņēmumos – palielināt pa-
matbudžeta ieņēmumu daļu par LVL 
1200,00 (kods 4100) no nekustamā 
īpašuma nodokļa ieņēmumiem.

1.2. Izdevumos – palielināt izde-
vumus pamatbudžetā Barkavas pa-
matskolas materiāliem LVL 1200,00, 
(kods 2300).

1.3. Speciālo līdzekļu budžetā – 
pārdalīt izdevumus speciālo līdzekļu 
budžetā (autoceļu, ielu fondā), sa-
mazinot izdevumus pakalpojumiem 
par LVL 300,00 (kods 2200), palieli-
not izdevumus materiāliem par LVL 
300,00 (kods 2300).

1.4. Samazināt pārvaldes budže-
ta līdzekļus pakalpojumiem par LVL 
200,00 (kods 22), palielinot izdevu-
mus pamatlīdzekļu (skenera) iegā-
dei par LVL 200,00 (kods 52).

9. Par līdzfinansējuma līgumu 
slēgšanu Lauku atbalsta dienes-
ta Viduslatvijas reģionālās lauk-
saimniecības pārvaldes apstipri-
nātajam projektam

Apstiprināt līguma projektu ar 
Bērnu un jauniešu apvienību „Rīts” 
par līdzfinansējuma LVL 1400,00 ap-
jomā piešķiršanu un nosacījumiem 
projekta “Alternatīvais centrs Rīts” 
otrās kārtas rekonstrukcija” realizē-
šanai.

10. Par zemes lietošanas tiesī-
bu izbeigšanu Bērzaunes pagastā

11. Par Bērzaunes pagasta pār-
valdes 2011. gada budžeta līdzek-

ļu pārkārtošanu
1. Izdarīt sekojošus grozījumus 

Bērzaunes pagasta pārvaldes 2011. 
gada pamatbudžetā:

1.1. Palielināt izdevumus komu-
nālai saimniecībai par LVL 12500,00, 
t.sk.:

– Boķu dzīvojamās mājas re-
monts – LVL 3000,00;

– Kopmītņu ēkas Aronas iela 2 
jumta siltināšana, remonts un telpu 
remonts – LVL 9500,00.

Izdevumus palielināt no Bērzau-
nes pagasta pārvaldes budžeta ne-
izlietotajiem līdzekļiem (EKK Kods 
5000 – pamatkapitāla veidošana).

1.2. Pārdalīt izdevumus Bērzau-
nes pamatskolai:

– Samazināt izdevumus materiā-
lu iegādei (EKK 2300 Materiāli) par 
LVL 120,00;

– Palielināt izdevumus Bērzau-
nes pamatskolai mācību grāmatu ie-
gādei (EKK Kods 5000 pamatkapitāla 
veidošana) par LVL 120,00.

13., 14., 15. Par nekustamā 
īpašuma nodokļa parāda piedzi-
ņu bezstrīdus kārtībā Dzelzavas 
pagastā 

16. Par nekustamā īpašuma 
„Apses” nodokļa parāda Kalsna-
vas pagasta pārvaldei dzēšanu

Dzēst nekustamā īpašuma „Ap-
ses” nodokļa parādu Kalsnavas pa-
gasta pārvaldei. Parāda summa – LVL 
147,39. 

17. Par nekustamā īpašuma 
„Zeltiņi” nodokļa parāda Kalsna-
vas pagasta pārvaldei dzēšanu

Dzēst nekustamā īpašuma „Zel-
tiņi” nodokļa parādu Kalsnavas pa-
gasta pārvaldei. Parāda summa – LVL 
377,90.

18. Par zemes lietošanas tiesī-
bu izbeigšanu Kalsnavas pagastā

19. Par grozījumiem Mado-
nas novada pašvaldības domes 
26.11.2009. nolikumā „Kalsnavas 
pagasta bibliotēkas ar filiāli Ai-
viekstē nolikums” un noteikumos 
„Kalsnavas pagasta bibliotēkas ar 
filiāli Aiviekstē lietošanas notei-
kumi” 

1. Izdarīt Madonas novada paš-
valdības domes 26.11.2009. noliku-
mā „Kalsnavas pagasta bibliotēkas 
ar filiāli Aiviekstē nolikums” šādus 
grozījumus:

1.1. Mainīt Nolikuma nosau-
kumu un izteikt to šādā redakcijā: 
„Kalsnavas pagasta bibliotēkas noli-
kums”. 

1.2. Izteikt 1. punktu šādā redak-
cijā:

„Kalsnavas pagasta bibliotēka 
(turpmāk tekstā – Bibliotēka) ir Ma-
donas novada pašvaldības izglītojo-
ša, informatīva un kultūras iestāde, 
kas bibliotēku likuma noteiktā kār-
tībā reģistrēta Latvijas Republikas 
kultūras ministrijā un veic pasaules 
kultūras mantojuma – iespieddarbu, 
elektronisko izdevumu, rokrakstu 
un citu dokumentu uzkrāšanu, sis-
tematizēšanu, kataloģizēšanu, bib-
liografēšanu un saglabāšanu, kā arī 
nodrošina tajā esošās informācijas 
publisku pieejamību un tās izman-
tošanu”. 

1.3. Svītrot 26. punktā teikumu 
„Kalsnavas bibliotēkai ir filiāle Ai-
viekstē”.

1.4. Svītrot  27. punktā vārdus 
„filiāli apkalpo bibliotekārs”. 

2. Izdarīt Madonas novada paš-
valdības domes 26.11.2009. noteiku-
mos „Kalsnavas pagasta bibliotēkas 
ar filiāli Aiviekstē lietošanas noteiku-
mi” šādus grozījumus:

1.1. Mainīt Noteikumu nosauku-
mu un izteikt to šādā redakcijā:

„Kalsnavas pagasta bibliotēkas 
lietošanas noteikumi”.

1.2. Svītrot 1. punktā vārdus „ar 
filiāli Aiviekstē”. 

1.3. Svītrot pielikuma Nr. 1 no-
saukumā vārdus „ar filiāli Aiviekstē”. 

1.4. Svītrot pielikuma Nr. 2 no-
saukumā vārdus „ar filiāli Aiviekstē”. 

20. Par Praulienas pagasta 
pārvaldes 2011. gada budžeta lī-
dzekļu pārkārtošanu

1. Samazināt atlikumu uz 2011. 
gada 1. janvāri LVL 7307,00.

2. Papildus iedalīt budžeta lī-
dzekļus Praulienas pagasta pārvaldes 
ēkas zāles remontam LVL 7307,00.

21. Par līdzekļu iedalīšanu 
jumta remontam

1. Neiedalīt līdzekļus pašvaldībai 
piederošās dzīvojamās māja “Siļķa-
va” Sarkaņu pagastā jumta remon-
tam.

2. Uzdot Sarkaņu pagasta pārval-
des vadītājam veikt nepieciešamās 
darbības mājas atsavināšanas proce-
sa uzsākšanai.

22. Par zemes lietošanas mēr-
ķu maiņu Sarkaņu pagastā

23. Par zemes platības noteik-
šanu ēku un būvju uzturēšanai

1. Noteikt zemes platību 0,35 ha 
Madonas novada Sarkaņu pagasta 
“Alpi” ēku un būvju uzturēšanai.

2. Noteikt zemes gabala lietoša-
nas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve (NĪLM kods 0601).

24. Par Madonas novada 
domes 25.08.2011. lēmuma 
(Protokols Nr. 16, 15. p.) „Par 
kredīta ņemšanu ERAF projek-
ta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/125/085 Ošupes pagasta 
Degumnieku apdzīvotās vie-
tas ūdenssaimniecības attīstība 
priekšfinansēšanai 

Sakarā ar nepareizi aprēķinātu 
pieprasāmā kredīta summu, atcelt 
Madonas novada domes 25.08.2011. 
lēmumu (Protokols Nr. 16, 15. p.) 
„Par kredīta ņemšanu ERAF pro-
jekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/125/085 Ošupes pagasta De-
gumnieku apdzīvotās vietas ūdens-
saimniecības attīstība” priekšfinan-
sēšanai un līdzfinansēšanai.

25. Par kredīta ņemšanu ERAF 
projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/
APIA/CFLA/125/085 Ošupes pa-
gasta Degumnieku apdzīvotās 
vietas ūdenssaimniecības attīstī-
ba” priekšfinansēšanai un līdzfi-
nansēšanai 

1. Apstiprināt projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 
“Ošupes pagasta Degumnieku ap-
dzīvotās vietas ūdenssaimniecības 
attīstība” finansējuma apjomu bez 
PVN LVL 444393,35 apmērā, no tiem 
ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta 
LVL 280558,65 apmērā, pašvaldības 
attiecināmo izmaksu līdzfinansēju-
ma daļa LVL 49510,35 un pašvaldības 
neattiecināmo izmaksu līdzfinansē-
juma daļa LVL 211939,96 apmērā.

2. ERAF Projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 
“Ošupes pagasta Degumnieku ap-
dzīvotās vietas ūdenssaimniecības 
attīstība” priekšfinansējuma un līdz-
finansējuma nodrošināšanai ņemt 
ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 
LVL 397494,63 apmērā ar atmaksas 
termiņu 20 gadi un atlikto maksā-
jumu 3 gadi ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi pamatkapitāla palie-
lināšanai SIA „Ošupes KU”.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt kredīta 
ņemšanu LVL 397494,63 apmē-
rā SIA „Ošupes KU” statūtkapitāla 
palielināšanai, ERAF Projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/125/085 
“Ošupes pagasta Degumnieku ap-
dzīvotās vietas ūdenssaimniecības 
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attīstība” priekšfinansējuma un līdz-
finansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmumu izņemt 2011. 
gadā.

5. Aizņēmuma atmaksu garantēt 
ar Madonas novada pašvaldības bu-
džetu.

26. Par grozījumiem Ošupes 
pagasta pārvaldes 2011. gada pa-
matbudžetā

1. Izdarīt grozījumus Ošupes pa-
gasta pārvaldes pamatbudžeta ieņē-
mumos:

1.1. palielināt ieņēmumus – 
transferti no valsts budžeta (kods 
18.630) par LVL 112,00;

1.2. palielināt ieņēmumus – 
transferti no valsts budžeta (kods 
18.690) par LVL 3528,00;

1.3. palielināt ieņēmumus – 
transferti no valsts budžeta (kods 
18.810) par LVL 718,00;

1.4. samazināt ieņēmumus 
no maksas pakalpojumiem (kods 
21.300) par LVL 4358,00).

2. Izdarīt grozījumus pamatbu-
džeta izdevumos:

2.1. Palielināt izdevumus par LVL 
4286,00, tai skaitā:

2.1.2. samazināt izdevumus 
pārējai sabiedriskai kārtībai (kods 
03.600) par LVL 348,00;

2.1.3. samazināt izdevumus 
darba tirgus administrēšanai (kods 
04.121) par LVL 41,00

2.1.4. samazināt izdevumus spor-
ta pasākumiem (kods 08.110) par 
LVL 250,00;

2.1.5. palielināt izdevumus De-
gumnieku tautas namam (kods 
08.230) par LVL 865,00, t.sk. LVL 
600,00 transferts no novada pašval-
dības Karoga svētku pasākumam O. 
Kalpaka „Liepsalās”;

2.1.6. palielināt izdevumus Lu-
bāna mitrāja informācijas centram 
(kods 08.600) par LVL 374,00;

2.1.7. palielināt izdevumus 
Degumnieku pamatskolai (kods 
09.211) par LVL 2000,00 no nesada-
līto budžeta līdzekļu atlikuma.

2.1.8. palielināt izdevumus sko-
lēnu pārvadājumiem (kods 09.601) 
par LVL 1500,00 no nesadalīto bu-
džeta līdzekļu atlikuma.

2.1.9. palielināt izdevumus iz-
glītības projekta „Vecāku sadarbības 
un informētības veicināšana” (kods 
09.821) par LVL 186,00 no transfer-
tiem no novada pašvaldības.

27. Par pašvaldībai piederošās 
zemes nomu

Nodot nomā K.B. ar apbūves 
tiesībām nekustamo īpašumu „Gai-
lenes”, kadastra apzīmējums 7096 
001 0127, kas sastāv no neapbūvēta 
zemesgabala ar kopējo platību 1,43 
ha, nosakot nomas līguma termiņu 
10 gadi.

28. Par automašīnu iegādi 
Mētrienas pagasta pārvaldes vaja-
dzībām

1. Atļaut iegādāties Mētrienas pa-
gasta pārvaldes un tai pakļauto ies-
tāžu vajadzībām 1 vieglo automašīnu 
un 1 mikroautobusu līdz 9 pasažieru 
vietām, katru līdz LVL 2500,00 vērtī-
bā. 

2. Atļaut līdz šim izmantoto pa-
gasta pārvaldes automašīnu AUDI 
AVANT izpārdot rezerves daļās.

30. Par grozījumiem Mētrie-
nas pagasta pārvaldes 2011. gada 
budžetā

Izdarīt sekojošus grozījumus 
Mētrienas pagasta pārvaldes 2011. 
gada budžetā: 

1. Palielināt budžeta ieņēmu-
mu daļu par kopējo summu – Ls 
3500,00: 

1.1.Ieņēmumi no NĪN – Ls 
3500,00. 

2. Palielināt budžeta izdevu-
mu daļu par kopējo summu – Ls 
14500,00: 

2.1. Skolas kapitālais remonts – 
Ls 6000,00; 

2.2. Autotransporta iegāde – Ls 
5000,00; 

2.3.Pakalpojumi – Ls 2450,00; 
2.4. Materiāli – Ls 1000,00; 
2.5. Avīžu, žurnālu iegāde – Ls 

50,00. 
3. Samazināt budžeta atlikuma 

summu – Ls 11000,00 (meža pārdo-
šanas ieņēmumi) 

31. Par finansiālu atbalstu do-
kumentālās filmas uzņemšanai

1. Atbalstīt Latvijas bāriņtiesu 
darbinieku asociācijas projektu par 
dokumentālās filmas uzņemšanu.

2. Piešķirt finansiālu atbalstu fil-
mas uzņemšanai 100,00 Ls apmērā 
no bāriņtiesas darbam paredzētās 
izdevumu tāmes 2011. gadam.

32. Par budžeta grozījumiem
Palielināt izdevumu daļu par LVL 

110063,94 no ieņēmumiem par kok-
materiālu realizēšanu.

33. Par grozījumiem muzeja 
maksas pakalpojumu cenrādī

Veikt grozījumus muzeja maksas 
pakalpojumu cenrādī, papildinot ar 
punktu 16.24.3., nosakot kalendāra 
pārdošanas cenu Ls 1,88, t.sk. PVN 
22% – Ls 0,34.

34. Par papildus finansējuma 
piešķiršanu J. Norviļa Madonas 
mūzikas skolai

Piešķirt J. Norviļa Madonas mūzi-
kas skolai LVL 3877,00 darbinieku al-
gām un darba devēja valsts sociālajai 
apdrošināšanai no budžeta ieņēmu-
mu pārpildes.

35. Par finansējuma piešķirša-
nu Haralda Medņa dzimto māju 
„Dzintari” remontam

Piešķirt finansējumu LVL 1200,00 
Haralda Medņa dzimto māju „Dzin-
tari” kosmētiskajam remontam no 
projektu līdzfinansējuma līdzekļiem.

36. Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības Dzelzavas 
pansionāta nolikumā sakarā ar 
dienas aprūpes centra pakalpoju-
ma ieviešanu

 Veikt grozījumus Madonas nova-
da pašvaldības Dzelzavas pansionāta 
nolikumā sakarā ar dienas aprūpes 
centra pakalpojuma ieviešanu.

37. Par Dzelzavas pansionāta 
Dienas aprūpes centra štatiem

1. Apstiprināt Dzelzavas pansio-
nāta dienas aprūpes centra štatu sa-
rakstu ar 2011. gada 1. oktobri līdz 
2011. gada 31. decembrim.

2. Finansējumu paredzēt no 
Dzelzavas pagasta pārvaldes budže-
ta.

Štatu saraksts 2011. g. 

N. 
p.k.

Amats Slo- 
dze

Likme Alga

1. Kurinātājs – 
strādnieks

1 200.00 200

2. Kurinātājs – 
strādnieks

0.5 200.00 100

1.5 300

N. 
p.k.

Mēne-
ši

Alga  
kop.

Soc. 
nod.

Kopā

1. 3 600.00 145.00 745.00
2. 3 300.00 75.50 372.50

3 900 220.50 111.75

39. Par pašvaldībai piederošo 
dzīvokļu apsaimniekošanas parā-
du segšanu 

Piešķirt līdzekļus LVL 166,67 ap-
mērā no budžetā nedzīvojamā fonda 
uzturēšanai paredzētajiem līdzek-
ļiem parādu segšanai par šādu paš-
valdībai piederošo dzīvokļu apsaim-
niekošanu: 

– Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 20, pa-
rāda summa LVL 28,03;

– Dzīvoklis Lauku ielā 3 – 24, pa-
rāda summa LVL 70,40; 

– Dzīvoklis Gaujas ielā 26 – 27, 
parāda summa LVL 55,37; 

– Dzīvoklis Kalna ielā 41 – 11, pa-
rāda summa LVL 12,87. 

Apsaimniekošanas maksas parā-
da summu pārskaitīt SIA „Madonas 
namsaimnieks” pēc piestādītajiem 
rēķiniem.

40. Par līdzekļu piešķiršanu 

mājas Madonā, Avotu ielā 2a re-
montam 

Atmaksāt rēķinu LVL 1360,00 ap-
mērā no budžetā nedzīvojamā fonda 
uzturēšanai paredzētajiem līdzek-
ļiem daudzdzīvokļu mājas Madonā, 
Avotu ielā 2a dūmvadu pārmūrēša-
nai. 

41. Par dzīvokļa Madonā, Avo-
tu ielā 25 – 4 parāda nomaksu

1. Piešķirt LVL 204,24 dzīvokļa 
Madonā, Avotu ielā 25 – 4 parāda 
nomaksai.

2. Naudas līdzekļus pārskaitīt 
mājas apsaimniekotājam SIA „Mado-
nas  namsaimnieks” pēc piestādītā 
rēķina.

42. Par V.B. iesnieguma izska-
tīšanu

43. Par Madonas novada paš-
valdības 2011. gada budžeta gro-
zījumiem

I Pamatbudžetā palielināt ie-
ņēmumus no:

1. pašvaldības budžetā saņem-
tiem uzturēšanas izdevumu transfer-
tiem ārvalstu finanšu palīdzības pro-
jektu īstenošanai no valsts budžeta 
iestādēm (kods18630) Ls 17667,00;

2. kapitālo izdevumu transfer-
tiem pašvaldības budžetā par Eiro-
pas savienības struktūrfondu finan-
sēto daļu projektu īstenošanai (kods 
18812) Ls 179945,00;

3. pašvaldības budžetā saņem-
tās valsts budžeta dotācijas (kods 
18.610) Ls 5510,00 (1. klašu audzēk-
ņu ēdināšana);

4. pašvaldības budžetā saņem-
tās valsts budžeta dotācijas (kods 
18.610) Ls 9374,00 (mācību grāma-
tas);

5. maksas pakalpojumiem (kods 
21.000) par Ls 38132,00;

6. kapitālo izdevumu transfer-
tiem pašvaldības budžetā par valsts 
budžeta; finansējuma daļu ES struk-
tūrfondu finansēto projektu īsteno-
šanai (kods 18.822) par Ls 3501,00;

7. uzturēšanas izdevumu trans-
fertiem pašvaldības budžetā par 
Eiropas savienības struktūrfondu 
finansēto daļu projektu īstenošanai 
(kods 18811) Ls 85465,00

II Pamatbudžetā palielināt fi-
nansējumu

1. Projektam “Bērnu un jaunie-
šu interesēm kvalitatīvas vides uzla-
bošana jauniešu centrā Praulienā” 
pakalpojumu apmaksai (kods 2200) 
par Ls 1270,00.

2. Projektam „Infrastruktūras 
un mācību vides uzlabošana izglī-
tojamiem ar speciālām vajadzībām 
Dzelzavas speciālā internātskolā” ka-
pitāliem remontiem, rekonstrukcijai 
(kods 5250) par Ls 66132,00.

3. Palielināt finansējumu pašval-
dībām pamatizglītības iestāžu sko-
lēnu ēdināšanai (kods 2300) par Ls 
5510,00, t. sk.:

Madonai par Ls 1375,00;
Aronas pagasta pārvaldei  
par Ls 269,00;
Barkavas pagasta pārvaldei  
par Ls 151,00;
Bērzaunes pagasta pārvaldei  
par Ls 135,00;
Dzelzavas pagasta pārvaldei  
par Ls 151,00;
Kalsnavas pagasta pārvaldei  
par Ls 1202,00;
Lazdonas pagasta pārvaldei  
par Ls 0,00;
Liezeres pagasta pārvaldei  
par Ls 202,00;
Ļaudonas pagasta pārvaldei  
par Ls 1202,00;
Mārcienas pagasta pārvaldei  
par Ls 134,00;
Mētrienas pagasta pārvaldei  
par Ls 84,00;
Ošupes pagasta pārvaldei  
par Ls 168,00;
Praulienas pagasta pārvaldei  
par Ls 269,00;
Sarkaņu pagasta pārvaldei  
par Ls 84,00;
Vestienas pagasta pārvaldei  

par Ls 84,00.
4. Projektam „Kultūras piemi-

nekļa „Dzelzavas pils” logu vien-
kāršotā renovācija” palielināt finan-
sējumu kapitālajam remontam un 
rekonstrukcijai (kods 5200) par Ls 
13053,00 no aizņēmuma Valsts kasē.

5. Projektam „Lazdonas ciema 
Dārza ielas un apgaismojuma re-
konstrukcija” palielināt finansēju-
mu kapitālajam remontam un re-
konstrukcijai (kods 5200) par Ls 
82595,00 no aizņēmuma Valsts kasē.

6. Projektam „Telpu labiekārto-
šana Lazdonas jauniešu brīvā laika 
pavadīšanai” pakalpojumu apmaksai 
(kods 2200) par Ls 2100,00.

7. Projektam „Tiesnešu un lo-
ģistikas centra ēku jaunbūve spor-
ta un atpūtas bāzē „Smeceres sils”” 
palielināt finansējumu nepabeig-
tajai būvniecībai (kods 5200) par 
Ls 319406,00 no aizņēmuma Valsts 
kasē.

8. Projektam „Madonas pilsē-
tas ielu rekonstrukcija II kārta” 
palielināt finansējumu nepabeigta-
jai būvniecībai (kods 5200) par Ls 
102692,00.

9. Palielināt finansējumu novada 
izglītības iestādēm mācību grāmatu 
iegādei (kods 5200) par Ls 9374,00, 
t.sk.:

Madonas pilsētas 1. vidusskolai 
par Ls 1115,00;
Madonas pilsētas 2. vidusskolai 
par Ls 342,00;
Kusas pamatskolai  
par Ls 209,00;
Barkavas pamatskolai  
par Ls 148,00;
Bērzaunes pamatskolai  
par Ls 113,00;
Dzelzavas pamatskolai  
par Ls 131,00;
Kalsnavas pamatskolai  
par Ls 240,00;
Lazdonas pamatskolai  
par Ls 68,00;
Liezeres pamatskolai  
par Ls 133,00;
Ļaudonas vidusskolai  
par Ls 230,00;
Mārcienas pamatskolai  
par Ls 92,00;
Mētrienas pamatskolai  
par Ls 67,00;
Ošupes pamatskolai  
par Ls 81,00;
Praulienas pamatskolai  
par Ls 141,00;
Sarkaņu pamatskolai  
par Ls 97,00;
Vestienas pamatskolai  
par Ls 107,00;
Madonas pilsētas PII „Kastanītis” 
par Ls 338,00;
Madonas pilsētas PII „Priedīte” 
par Ls 901,00;
Madonas pilsētas PII „Saulīte” 
par Ls 1302,00;
Aronas pagasta PII „Sprīdītis” 
par Ls 188,00;
Barkavas pagasta PII „Ābelīte” 
par Ls 175,00;
Bērzaunes pagasta PII „Vārpiņa” 
par Ls 526,00;
Dzelzavas pagasta PII „Rūķis” 
par Ls 225,00;
Kalsnavas pagasta PII „Lācītis 
Pūks” par Ls 451,00;
Lazdonas pamatskolas PI grupas 
par Ls 150,00;
Liezeres pamatskolas PI grupas 
par Ls 263,00;
Ļaudonas pagasta PII „Brīnum-
dārzs” Ls 326,00;
Praulienas pagasta PII „Pasaciņa” 
par Ls 639,00;
Degumnieku pamatskolas PI 
grupas par Ls 163,00;
Mētrienas pamatskolas PI grupas 
par Ls 100,00;
Mārcienas pamatskolas  
PI grupas par Ls 150,00;
Sarkaņu pamatskolas PI grupas 
par Ls 75,00;
Vestienas pamatskolas PI grupas 
par Ls 88,00.

10. Paredzēt pievienotās vērtības 
nodokļa samaksai (kods 2500) Ls 
38132,00.

11. Paredzēt projektam „Tautas 
tērpu izgatavošana Dzelzavas pagas-
ta pašdarbības kolektīviem” materiā-
lu iegādei (kods 2300) Ls 1056,00.

12. Paredzēt projektam „Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana 
izglītības sistēmas optimizācijas aps-
tākļos” dotācijām (kods 6200) Ls 
85465,00.

III Pārkārtot budžeta līdzekļus
1. Madonas Valsts ģimnāzijai 

palielināt ēku, būvju un telpu re-
montam (kods 2241) paredzētos 
līdzekļus par Ls 2625,00, pārējo pa-
kalpojumu apmaksai (kods 2279) 
paredzētos līdzekļus par Ls 300,00, 
samazināt ēku, būvju un telpu re-
montmateriālu iegādei (kods 2351) 
paredzētos līdzekļus par Ls 2925,00.

IV Ziedojumos un dāvināju-
mos

1. Palielināt ieņēmumus no zie-
dojumiem un dāvinājumiem no juri-
diskām personām par Ls 5115,00 un 
fiziskām personām par Ls 50,00.

2. Palielināt plānotos izdevumus 
Bērnu un jaunatnes sporta skolai 
pakalpojumu apmaksai (kods 2200) 
par Ls 3955,00.

3. Palielināt plānotos izdevumus 
Ceļa meklētāju klubam pakalpoju-
mu apmaksai (kods 2200) par Ls 
450,00.

4. Palielināt plānotos izdevumus 
projektam „Iekustini kvartālu” pakal-
pojumu apmaksai (kods 2200) par 
Ls 260,00.

5. Palielināt plānotos izdevumus 
Madonas novada sporta veterānu 
klubam pakalpojumu apmaksai 
(kods 2200) par Ls 500,00.

44. Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2011. gada 
budžetu”

45. Par zemesgabala ar adresi 
Gaujas iela 13, Madona daļas iz-
nomāšanu

46. Par deleģējuma līguma 
slēgšanu ar SIA „GEO Mērniecība” 
par augstas detalizācijas topogrā-
fiskās informācijas datu bāzes uz-
turēšanu.

47. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu Sarkaņu pagas-
tā

48. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu Vestienas pagas-
tā

49., 50. Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu Dzelza-
vas pagastā

51. Par zemes ierīcības pro-
jekta apstiprināšanu Mētrienas 
pagastā

52. Par turpmāko sadarbību ar 
SIA „Abrasiv” ERAF projekta „Ma-
donas pilsētas ielu rekonstrukci-
ja” ietvaros noslēgtā līguma Nr. 
1.2-4/8-10 ieviešanā

1. Pamatojoties uz 2010. gada 4. 
februārī Uzņēmuma līguma Nr. 1.2-
4/8-10 „Par Madonas pilsētas Veiden-
bauma, Ausekļa un Daugavas ielu re-
konstrukcijas darbu izpildi” 18.2.3. 
punktu un 18.2.4. punktu vienpusēji 
izbeigt līguma darbību ar SIA „Abra-
siv”, reģ. Nr. 40003920079 sākot ar 
2011. gada 23. septembri.

2. Pamatojoties uz 2010. gada 4. 
februārī Uzņēmuma līguma Nr. 1.2-
4/8-10 „Par Madonas pilsētas Veiden-
bauma, Ausekļa un Daugavas ielu 
rekonstrukcijas darbu izpildi” 18.3. 
punktu uzdot SIA „Abrasiv”, reģ. Nr. 
40003920079, līdz 2011. gada 30. 
septembrim sakārtot būvdarbu vie-
tas un nodot Madonas novada paš-
valdībai visu līdz šim brīdim esošo 
būvdarbu izpildes dokumentāciju.

3. Uzdot Madonas novada pašval-
dības domes projekta vadības grupai 
līdz 27.09.2011. sagatavot tehniskās 
specifikācijas atlikušo darbu iepirku-
mam.
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4. Uzdot Madonas novada paš-
valdības domes Iepirkumu komisijai 
steidzamības kārtībā organizēt paāt-
rinātu iepirkuma procedūru atlikušo 
darbu izpildei.

53. Par mācību literatūras ie-
gādei paredzēto valsts budžeta lī-
dzekļu sadali 2011. gadam

1. Sadalīt 2011. gadam Madonas 
novada pašvaldības vispārējās pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību literatūras iegādei ES 
dalībvalstu valodu apguves uzsākša-
nai no 1.klases paredzētos valsts bu-
džeta līdzekļus LVL 1562,00.

2. Sadalīt 2011. gadam Madonas 
novada pašvaldības vispārējās pa-
mata un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu mācību literatūras iegādei 
Latvijas vēstures mācību priekšmeta 
ieviešanai paredzētos valsts budžeta 
līdzekļus LVL 1752,00.

2011. gadam Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pamata un 
vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
mācību literatūras iegādei ES dalīb-
valstu valodu apguves uzsākšanai no 
1. klases un Latvijas vēstures mācī-
bu priekšmeta ieviešanai paredzēto 
valsts budžeta līdzekļu sadales sa-
raksts pievienots protokolam.

54. Par mācību līdzekļu ie-
gādei paredzēto līdzekļu sadali 
2011. gadam

Sadalīt 2011. gadam Madonas 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības un vispārējās pamata iz-
glītības iestādēm mācību līdzekļu 
iegādei paredzētos līdzekļus LVL 
6060,00.

2011. gadam Madonas novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības un 
vispārējās pamata izglītības iestādēm 
mācību līdzekļu iegādei izglītības 
programmas īstenošanai obligātā 
pirmsskolas izglītības vecuma bēr-
niem paredzēto līdzekļu sadales sa-
raksts pievienots protokolam.

55. Par Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamatizglītī-
bas un vispārējās vidējās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām paredzētās mērķdotāci-
jas sadali 2011. gada septembra, 
oktobra, novembra un decembra 
mēnesim

1. Sadalīt Madonas novada paš-
valdības vispārējās pamatizglītības 
un vispārējās vidējās izglītības ies-
tāžu pedagoģisko darbinieku darba 
samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto 
mērķdotāciju LVL 684960,00.

2. Iedalīt Dzelzavas speciālajai in-
ternātpamatskolai pedagoģisko dar-
binieku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzēto mērķdotāciju LVL 
70680,00 un pārējiem izdevumiem 
mērķdotāciju LVL 42689,00.

Madonas novada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispā-
rējās vidējās izglītības iestāžu peda-
goģisko darbinieku darba samaksai 
un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās 
mērķdotācijas sadales 2011. gada 
septembra, oktobra, novembra un 
decembra mēnesim saraksti pievie-
noti protokolam.

56. Par Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības prog-
rammu un sporta skolu pedagogu 
daļējai darba samaksai un valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām paredzētās mērķ-
dotācijas sadale 2011. gada sep-
tembra, oktobra, novembra un 
decembra mēnesim 

Sadalīt Madonas novada pašval-
dības interešu izglītības programmu 
pedagoģisko darbinieku darba sa-
maksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzēto 
mērķdotāciju LVL 32198,00.

Madonas novada pašvaldības 
interešu izglītības programmu un 

sporta skolu pedagogu daļējai darba 
samaksai un valsts sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām pare-
dzētās mērķdotācijas sadales 2011. 
gada septembra, oktobra, novembra 
un decembra mēnesim saraksts pie-
vienots protokolam.

57. Par mērķdotācijas sadali 
Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestādēm bērnu no piecu 
gadu vecuma izglītošanā nodar-
bināto pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un valsts sociālās 
apdrošināšanas obligātajām ie-
maksām 2011. gada septembra, 
oktobra, novembra un decembra 
mēnesim

Sadalīt Madonas novada pašval-
dības izglītības iestādēm bērnu no 
piecu gadu vecuma izglītošanā no-
darbināto pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdroši-
nāšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju LVL 58848,00.

Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu bērnu no piecu gadu 
vecuma izglītošanā nodarbināto pe-
dagoģisko darbinieku darba samak-
sai un valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām 2011. gada 
septembra, oktobra, novembra un 
decembra mēnesim sadales saraksts 
pievienots protokolam.

58. Par finansējuma piešķir-
šanu Kalsnavas pamatskolas dar-
bībai Inovatīvās pieredzes skolu 
tīkla ietvaros

1. Piešķirt finansējumu LVL 
1020,73 apmērā darbībai Inovatīvās 
pieredzes skolu tīklā 2011./2012. 
m.g. 1. semestrim no budžetā nesa-
dalītajiem līdzekļiem.

2. Kalsnavas pagasta pārvaldei 
nodrošināt transportu.

3. Plānojot 2012. gada Kalsna-
vas pamatskolas budžetu paredzēt 
finansējumu darbībai Inovatīvās pie-
redzes skolu tīklā 2011./2012. m.g. 
2. semestrim un 2012./2013. m.g. 1. 
semestrim.

59. Par finansējuma piešķirša-
nu mācību grāmatu iegādei

1. Piešķirt finansējumu mācību 
grāmatu iegādei no 2011. gada bu-
džetā izglītības pasākumiem mācību 
grāmatu iegādei paredzētajiem lī-
dzekļiem:

1.1. Madonas Valsts ģimnāzijai – 
LVL 633,00, matemātikas 11. kl. un 
12. kl., un bioloģija vidusskolai mā-
cību grāmatu iegādei;

1.2. Ļaudonas vidusskolai – LVL 
475,00, matemātikas 10. kl.; 11.kl.; 
12. kl., bioloģijas 10. kl. un ķīmijas 
10. kl. Un 12. kl. mācību grāmatu 
iegādei;

1.3. Degumnieku pamatskolai – 
LVL 39,00, Latvijas ģeogrāfija 9. kl. 
mācību grāmatu iegādei;

1.4. Dzelzavas pamatskolai – LVL 
108,00, informātikas pamatskolai 5.; 
6.; 7. kl. mācību grāmatu iegādei;

1.5. Mārcienas pamatskolai – LVL 
132,00, bioloģijas 7. kl. un bioloģijas 
9. kl. mācību grāmatu iegādei;

1.6. Kusas pamatskolai – LVL 
83,00 latviešu val. 1. kl. mācību grā-
matu iegādei.

60. Par dalību Vispasaules 
krievu valodas festivālā Sanktpē-
terburgā

61. Par sabiedriskā transporta 
izdevumu apmaksu 2011./2012. 
m.g. Madonas pilsētā deklarēta-
jiem skolēniem, kuri mācās Laz-
donas pamatskolā un Lazdonas 
pagastā deklarētajiem skolēniem, 
kuri mācās Madonas pilsētas vis-
pārizglītojošo skolu 1. – 9. klasē

Veikt sabiedriskā transporta iz-
devumu apmaksu 2011./2012. gadā, 
saskaņā ar noteikumu ”Kārtība, kādā 
Madonas novada pašvaldība sedz 
transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem” 4. punktu 
(24.09.2009., protokols Nr. 11; 18. 
p), Madonas pilsētā deklarētajiem 
skolēniem, kuri mācās Lazdonas pa-

matskolā un Lazdonas pagastā dek-
larētajiem skolēniem, kuri mācās 
Madonas pilsētas vispārizglītojošo 
skolu 1. – 9. klasē.

62. Par ceļa izdevumu apmak-
su 

63. Par papildus finansējuma 
piešķiršanu Madonas mākslas 
skolai pedagogu darba samaksai

Piešķirt Madonas mākslas sko-
las pedagogu darba samaksai LVL 
504,86 apmērā no budžetā nekusta-
mā īpašuma nodokļa pārpildes.

64. Par grozījumiem 
27.01.2011. lēmumā „Madonas 
novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu vadītāju darba 
samaksas apstiprināšanu” (prot. 
Nr. 2; 15. p.) un grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības domes 
31.01.2011. lēmumā (Protokols 
Nr. 3, 4. p.) „Par grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības iestāžu 
štatu sarakstos”

1. Palielināt Dzelzavas pirmssko-
las izglītības iestādes „Rūķis” vadītā-
jas slodzi no 0,5 uz 0,6 un apstipri-
nāt darba samaksu 287,00 lati mēne-
sī ar 2011. gada 1. septembri.

2. Samazināt Aronas pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestādes 
„Sprīdītis” vadītājas slodzi no 0,8 uz 
0,6 un apstiprināt darba samaksu 
287,00 lati mēnesī ar 2011. gada 1. 
novembri.

65. Par grozījumiem Mado-
nas novada pašvaldības domes 
31.01.2011. lēmumā (Protokols 
Nr. 3, 4. p .) „Par grozījumiem Ma-
donas novada pašvaldības iestāžu 
štatu sarakstos”

1. Palielināt logopēda slodzi no 
0,5 uz 1,00 – alga mēnesī Ls 272,00 
ar 2011. gada 1. septembri;

2. Palielināt saimniecības vadītā-
ja slodzi no 0,5 uz 0,7 – alga mēnesī 
Ls147,00 ar 2011. gada 1. septembri;

1. Palielināt pirmsskolas izglī-
tības skolotāja slodzi par 0,2 – alga 
mēnesī Ls 54,04 ar 2011. gada 1. 
septembri;

2. Piešķirt papildus finansējumu 
atalgojumam un sociālā nodokļa ap-
maksai Ls 1153,54 apmērā no Prau-
lienas pagasta pārvaldes budžeta.

66. Par domes lēmuma atcel-
šanu protokols Nr. 12; 3. p. kre-
dīta ņemšanu projekta „Laivu pie-
stātnes ierīkošana Lubāna ezerā” 
(LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-
000006) realizācijai

Atcelt Madonas novada pašvaldī-
bas domes 2011. gada 30. jūnija lē-
mumu protokols Nr. 12; 3. p. „Laivu 
piestātnes ierīkošana Lubāna ezerā” 
(LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-
000006) realizācijai.

67. Par kredīta ņemšanu pro-
jekta „Laivu piestātnes ierīkošana 
Lubāna ezerā” (LAD līguma Nr. 
10-05-Z20400-000006) realizāci-
jai

1. Projekta „Laivu piestātnes ierī-
košana Lubāna ezerā” (LAD līguma 
Nr. 10-05-Z20400-000006) priekšfi-
nansējuma un līdzfinansējuma no-
drošināšanai ņemt aizņēmumu Lat-
vijas Republikas Valsts kasē 13618,08 
LVL apmērā ar atmaksas termiņu 5 
gadi ar Valsts kases noteikto procen-
tu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2011. 
gada septembra mēnesī un pilnībā 
apgūt 2011. gadā.

3. Lūgt pašvaldību aizņēmumu 
un galvojumu kontroles un pārrau-
dzības padomi atbalstīt aizņēmumu 
ņemšanu LVL 13618,08 (trīspadsmit 
tūkstoši seši simti astoņpadsmit 
lati un 08 santīmi) projekta „Laivu 
piestātnes ierīkošana Lubāna eze-
rā” (LAD līguma Nr. 10-05-Z20400-
000006) priekšfinansējuma un līdz-
finansējuma nodrošināšanai, aizņē-
mumu ņemot Valsts kasē ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
aizņēmuma atmaksas termiņu 5 gadi 
ar atlikto maksājumu 1 gads.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt 

ar Madonas novada pašvaldības bu-
džetu.

69. Par Madonas novada paš-
valdības mantisko ieguldījumu 
SIA „DZELZAVA” pamatkapitālā

1. Ieguldīt SIA „Dzelzava” pa-
matkapitālā LVL 32100,00 projekta 
„Madonas novada Dzelzavas pagasta 
Dzelzavas ciema ūdenssaimniecības 
attīstība” īstenošanai Madonas nova-
da pašvaldībai izdarot šādu mantis-
ko ieguldījumu pamatkapitālā:

– Ūdenstornis – LVL 8400,00;
– Artēziskā aka – LVL 700,00;
– Artēziskā aka – LVL 400,00;
– Centra ūdensvads – LVL 

4200,00;
– Ūdens tīkli – LVL 11800,00;
– Ūdensvads Lauku ielā – LVL 

1800, 00;
– Līvānu māju ārējie tīkli – LVL 

4800,00.

2. Palielināt SIA „Dzelzava” pa-
matkapitālu par mantiskā ieguldīju-
ma vērtību LVL 32100,00.

70. Par informāciju par izno-
mājamiem pašvaldībai valdījumā 
vai turējumā esošiem neapbūvē-
tiem zemesgabaliem

1. Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības valdījumā vai turējumā 
esošo neapbūvēto zemesgabalu sa-
rakstu, kuri zemesgabali varētu tikt 
nodoti nomā. Sarakts pievienots pie-
likumā.

2. Attiecīgajam pagasta pārvaldes 
vadītājam un Madonas pilsētas pār-
valdniekam nodrošināt informācijas 
publiskošanu par pagasta vai pilsē-
tas teritorijā iznomājamiem neapbū-
vētiem zemesgabaliem.

Pašvaldības valdījumā vai tu-
rējumā esošo neapbūvēto zemes-
gabalu saraksts:

ARONAS PAGASTS

Zemesgabala 
adrese

Kadastra Nr. Zemes-
gabala 
platība
ha

Zemesgabala 
atļautā izmantošana

Zemesgabala 
iznomāšanas mērķis (tai 
skaitā ar apbūves vai 
bez apbūves tiesībām)

„Lejas Pumpi” 
Aronas pagasts

70420020185 1.3 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Gundegas” 
Aronas pagasts

70420050139 8.4 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Aparēni”  
Aronas pagats

70420060518 2.0 Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Draviņas”  
Aronas pagats

70420060570 2.5 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Blāzmas”
Aronas pagasts

70420070087 3.2 Lauksaimniecība un 
mežsaimniecība

Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Gailīši”  
Aronas pagasts

70420080100 5.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

DZELZAVAS PAGASTS

Zemesgabala 
adrese

Kadastra Nr. Zemes- 
gabala 
platība 
ha

Zemesgabala 
atļautā 
izmantošana

Zemesgabala 
iznomāšanas mērķis (tai 
skaitā ar apbūves, vai 
bez apbūves tiesībām)

„Centrs”, Dzelzava, 
Dzelzavas pagasts

70500050260 0,4 Darījumu un 
sabiedrisko objektu 
apbūves teritorija

ĻAUDONAS PAGASTS

Zemesgabala  
adrese

Kadastra Nr. Zemes- 
gabala 
platība 
ha

Zemesgabala 
atļautā 
izmantošana

Zemesgabala 
iznomāšanas mērķis  
(tai skaitā ar apbūves, vai 
bez apbūves tiesībām)

Ļaudonas pagasts 70700070301 0.5 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zemturi”  
Ļaudonas pagasts

70700070231 2.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Rāceņi”  
Ļaudonas pagasts

70700070200 1.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Palīg-saimniecība” 
Ļaudonas pagasts

70700040117 1.14 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Ļaudonas  
pagasts

70700040087 4.3 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Skujas”  
Ļaudonas pagasts

70700040146 1.5 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Ļaudonas  
pagasts

70700070330 1.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Krieviņi”  
Ļaudonas pagasts

70700070300 1.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Ļaudonas  
pagasts

70700070517 1.2 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Ļaudonas  
pagasts

70700070561 5.6 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Ceriņi”  
Ļaudonas pagasts

70700030075 3.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Dārzi”,  
Ļaudonas pagasts

70700030084 3.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Dārzi”,  
Ļaudonas pagasts

70700070298 2.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Ciņi”,  
Ļaudonas pagasts

70700070304 2.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Arāji”,  
Ļaudonas pagasts

70700070310 2.0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

MĀRCIENAS PAGASTS

Zemesgabala 
adrese

Kadastra Nr. Zemes- 
gabala 
platība 
ha

Zemesgabala 
atļautā 
izmantošana

Zemesgabala iznomāšanas 
mērķis (tai skaitā ar 
apbūves, vai bez apbūves 
tiesībām)

Baznīcas pļavas, 
Mārcienas pagasts

70740040165 4,4 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Ūsmaņu aploks 2, 
Mārcienas pagasts

70740040130 4,0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Smilškalni 1, 
Mārcienas pagasts

70740040133 4,6 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām
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SARKAŅU PAGASTS

Zemesgabala 
adrese

Kadastra Nr. Zemes- 
gabala 
platība 
ha

Zemesgabala 
atļautā 
izmantošana

Zemesgabala iznomāšanas 
mērķis (tai skaitā ar 
apbūves, vai bez apbūves 
tiesībām)

„Torņkalns”, 
Sarkaņu pagasts

70900040060 2.6 ha dīķsaimniecība

„Zeģi”,  
Sarkaņu pagasts

70900090090 2.5 ha Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Iebuļas”,  
Sarkaņu pagasts

70900040260 2.1 ha Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Dīķmalas”, 
Sarkaņu pagasts

70900040165 2.0 ha Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Skola”,  
Sarkaņu pagasts

70900070093 0,6 ha Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

OŠUPES PAGASTS

Zemesgabala 
adrese

Kadastra Nr. Zemes- 
gabala 
platība 
ha

Zemesgabala 
atļautā 
izmantošana

Zemesgabala iznomāšanas 
mērķis (tai skaitā ar 
apbūves, vai bez apbūves 
tiesībām)

„Sulas”  
Ošupes pagasts

70820020061 0,6 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Oškalna iela 12 
Ošupes pagasts

70820040113 0,1 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Jaunmurri” 
Ošupes pagasts

70820040210 0,2 Mežsaimniecība Bez apbūves

„Sulas”  
Ošupes pagasts

70820040155 6,5 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Jaunkalni” 
Ošupes pagasts

70820070037 1,5 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Šlotova” 
 Ošupes pagasts

70820070097 0,8 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zaļumiņi”  
Ošupes pagasts

70820110113 0,6 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zaļumiņi”  
Ošupes pagasts

70820120180 0,2 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Pīlādži”  
Ošupes pagasts

70820130283 0,4 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zaļumi”  
Ošupes pagasts

70820130275 0,12 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Magones” 
Ošupes pagasts

70820130244 2,0 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Darbiņi”  
Ošupes pagasts

70820130256 0,3 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zepi”  
Ošupes pagasts

70820130262 0,08 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Kļaviņi”  
Ošupes pagasts

70820130263 0,07 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Kamenes” 
Ošupes pagasts

70820130292 0,07 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Čiekuri”  
Ošupes pagasts

70820130279 0,1 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Čiekuri” 
 Ošupes pagasts

70820130280 0,1 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zirnīši”  
Ošupes pagasts

70820130281 0,1 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

„Zirnīši”  
Ošupes pagasts

70820130282 0,13 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

Celtnieku iela 5 
Ošupes pagasts

70820130106 0,026 Lauksaimniecība Lauksaimniecība  
bez apbūves tiesībām

71. Par „Sociālo dzīvojamo 
māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumiem” Madonas novada 
pašvaldības projektu izmaksu pre-
cizēšanu

1. Apstiprināt projekta „Sociālās 
dzīvojamās mājas rekonstrukcija „Ai-
rītēs”, Sarkaņu pagastā” ident. Nr. 
SMS/3.4.4.2.0/10/02/030 kopējas iz-
maksas Ls 118 242,78 t.i., – ERAF fi-
nansējums Ls 63 674,48, pašvaldības 
līdzfinansējums Ls 54568,30;

2. Apstiprināt projekta „Soci-
ālās dzīvojamās mājas rekonstruk-
cija Melioratoru ielā – 1”  ident. Nr. 
SMS/3.4.4.2.0/10/02/040, kopējās iz-
maksas Ls 180 825,44, t.i., ERAF – Ls 
114603,46, pašvaldības līdzfinansē-
jums Ls 66221,98;

3. Apstiprināt projekta „Sociālās 
dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ce-
riņu ielā 1, Jaunkalsnavā” ident. Nr. 
SMS/3.4.4.2.0/10/02/017, kopējās iz-
maksas Ls 234909,88, t.i., ERAF finan-
sējums – Ls 93 379,99, pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 141529,89.

72. Par siltuma tarifu apstipri-
nāšanas kārtību

1. Pašvaldības kapitālsabiedrība 
sagatavo siltumenerģijas tarifa pro-
jektu un to veidojošos aprēķinus, un 
iesniedz pārvaldes vadītājam, kā arī in-
formē patērētājus par paredzamajām 
tarifa izmaiņām;

2. Pagasta pārvaldes vadītājs izska-
ta sagatavoto tarifa projektu, gūst pār-
liecību par tā atbilstību (nepieciešamī-
bas gadījumā piesaistot ekspertus vai 
attiecīgās jomas speciālistus);

3. Pagasta pārvaldes vadītājs rīko 
sabiedrisko apspriešanu ar iedzīvotā-
jiem par paredzamajām tarifa izmai-
ņām, pieaicinot pārstāvi no novada 
administrācijas;

4. Pārvaldes vadītājs sagatavo lē-
muma projektu par tarifa apstiprinā-
šanu un iesniedz to izskatīšanai Teri-
toriālās un vides jautājumu komitejas 
sēdē;

5. Teritoriālā un vides jautājumu 
komiteja izskata sagatavoto lēmuma 
projektu un gūst pārliecību par tā 
atbilstību (nepieciešamības gadījumā 
piesaistot ekspertus vai attiecīgās jo-
mas speciālistus);

6. Lēmuma projekts tiek sagata-
vots izskatīšanai un galīgā lēmuma 
pieņemšanai Madonas novada pašval-
dības domes sēdē; 

7. Madonas novada pašvaldības 
dome pieņem galīgo lēmumu par ta-
rifa apstiprināšanu un tā spēkā stāša-
nās termiņu (kas ir ne ātrāks par vie-
nu kalendāro mēnesi pēc patērētāju 
informēšanas par paredzētajām tarifa 
izmaiņām) vai nosūta atkārtotai izska-
tīšanai Teritoriālās un vides jautājumu 
komitejas sēdē. 

 73. Par projekta “Tiesnešu un 
loģistikas centra ēku jaunbūves 
sporta un atpūtas bāzes „Smeceres 
sils” teritorijā „Biatlona trasē” būv-
niecība” ietvaros noslēgtā būvdar-
bu līguma izpildes termiņu

 Piekrist pagarināt Līgumā Nr. 
2.4.6./06-11 noteikto darbu izpildes 
termiņu līdz 2011. gada 30. novem-
brim.

74. Par projektu „Madonas pil-
sētas pirmskolas izglītības iestādes 
„Saulīte” rekonstrukcija” un „Ma-
donas pilsētas pirmskolas izglītī-
bas iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” 
rekonstrukcija” ieviešanas un būv-
darba Līguma „Madonas PII „Saulī-
te” rekonstrukcijas būvdarbu izpil-
di Madonā, Raiņa ielā 17” izpildes 
termiņu.

1. Pieņemt zināšanai, SIA “CB” 
lūgumu pagarināt Nr. 1.2-4/7-09 par 
Madonas PII „Saulīte” rekonstrukcijas 
būvdarbiem noteikto Darbu izpildes 
termiņu un ēkas nodošanas eksplua-
tācijā gala termiņu līdz 2012. gada 12. 
februārim, ar atliktajiem darbiem līdz 
2012. gada 31. maijam.

2. Gadījumā, ja VRAA sniegtais 
atzinumā netiks konstatēts publisko 
iepirkumu likuma pārkāpumi, pagari-
nāt Līguma izpildes termiņu līdz 2012. 
gada 12. februārim, ar atliktajiem dar-
biem līdz 2012. gada 31. maijam.

75. Par projektu „Madonas pil-
sētas pirmskolas izglītības iestādes 
„Saulīte” rekonstrukcija” un „Ma-
donas pilsētas pirmskolas izglītī-
bas iestāžu „Priedīte” un „Saulīte” 
rekonstrukcija” ieviešanas un būv-
darba Līguma „Madonas PII „Saulī-
te” ietvaros veicamo PII „Saulīte”, 
Raiņa ielā 17, Madonā rekonstruk-
cijas būvdarbu autoruzraudzības 
nodrošināšanu

1. Lūgt Autoruzraugu SIA „C pro-
jekti” pilnvarot pasūtītāja norādītu at-
tiecīgi sertificētu speciālistu vai speciā-
listu grupu autoruzraudzības veikša-
nai būvobjektā PII „Saulīte”, norādot 

Autoruzraugam, ka līdz pilnvarojuma 
sniegšanai Autoruzraugam ir jāveic 
autoruzraudzība būvobjektā saskaņā 
ar noslēgtā līguma noteikumiem.

2. Pēc Autoruzrauga pilnvaroju-
ma par autoruzraudzības veikšanu 
saņemšanas, pieņemt zināšanai, ka 
Autoruzraugs vienpusēji ir izbeidzis 
līgumu un piemērot līgumā noteiktās 
soda sankcijas.

3. Būvprojekta „PII „Saulīte” ēkas 
rekonstrukcija, Raiņa ielā 17, Mado-
nā” realizācijai noslēgt līgumu par au-
toruzraudzības darbu veikšanu ar Au-
toruzrauga pilnvarotu attiecīgi sertifi-
cētu speciālistu vai speciālistu grupu.

4. Piestādīt Autoruzraugam visas 
papildizmaksas un zaudējumus, kas 
radušies Pasūtītājam un Būvuzņēmē-
jam Autoruzrauga bezdarbības vai vai-
nas dēļ.

5. Piestādīt Autoruzraugam visus 
zaudējumus un papildizmaksas, kas 
radīsies Pasūtītājam, realizējot būv-
projektu.

6. Informēt institūciju, kura iz-
devusi būvprojekta vadītājas – XXX 
arhitekta prakses sertifikātu (XXX), 
par autoruzraudzības līguma izpildes 
gaitā XXX kā būvprojekta vadītājas 
saistību sistemātisku neizpildi.

76. Par Madonas pilsētas 1. vi-
dusskolai piešķirtā finansējuma 
grozīšanu

Pārkārtot Madonas 1. vidusskolai 
piešķirtos budžeta līdzekļus, samazi-
not inventāra iegādei paredzētos lī-
dzekļus (kods 2312) par Ls 4000,00, 
biroja preču iegādei paredzētos lī-
dzekļus ( kods 2311) par Ls 1000,00, 
mācību līdzekļu un materiālu iegādei 
paredzētos līdzekļus (kods 2370) 
par Ls 600,00, palielinot ēku, būvju 
un telpu remontam paredzētos lī-
dzekļus (kods 2241) par Ls 2250,00, 
transportlīdzekļu nomai paredzētos 
līdzekļus (kods 2262) par Ls 800,00, 
ēku un telpu uzturēšanas sanitāri 
higiēniskajai kopšanai izmantojamo 
materiālu iegādei paredzētos līdzek-
ļus (kods 2354) par Ls 2000,00, bib-
liotēku fondu iegādei paredzētos 
līdzekļus (kods 5233) par Ls 550,00.

77. Par zemes ierīcības projek-
ta apstiprināšanu Mārcienas pa-
gastā

Protokolu publicēšanai 
sagatavoja LaiMa LiePiņa,  

administratīvās nodaļas vadītāja

Paldies labas gribas 
cilvēkiem!

„Merrild” un Lat-
vijas Sarkanais 
K rus ts  u z s ā c i s 
gadskārtējo labda-
rības akciju „Mēs 
jūs atceramies”. Akcijas mērķis 
ir sniegt veciem vientuļiem cilvē-
kiem sirds mīļumu un uzmanību. 
Labdarības akcija notiek jau trešo 
gadu, un šogad sadarbībā ar Lat-
vijas Pastu akcijas rīkotāji aicina 
ne tikai atcerēties vecos cilvēkus, 
bet arī, nosūtot pastkarti, pateikt 
viņiem paldies.

aicinām šajā akcijā piedalīties 
ikvienu no jums!

Dāvini kafiju!
Laika posmā no 2011. gada 1. 

oktobra līdz 1. decembrim, veikalā 
nopērkot Merrild kafiju, tu divas 
kafijas tasītes no katras nopirktās 
kafijas paciņas dāvini kādam ve-
cam un vientuļam cilvēkam. Tavas 
un citu pircēju kafijas tasītes kopā 
veido kafijas paciņas, kuras Latvi-
jas Sarkanā Krusta darbinieki un 
brīvprātīgie ņems līdzi apciemojot 

vientuļos sirmgalvjus visā Latvijā 
laika posmā no šā gada novembra 
līdz pat nākamā gada februārim.

nosūti pastkarti!
Iespējams tavu radu, kaimiņu 

vai draugu vidū ir kāds cilvēks, kas 
tagad ir sasniedzis sava mūža nogali 
un palicis viens. Savulaik viņš tavā 
dzīvē ir bijis ļoti nozīmīgs – ar savu 
dzīves pieredzi, padomu, prasmēm, 
mīlestību un atsaucību ir palīdzējis, 
padarījis tevi varošāku, stiprāku, 
gudrāku, laimīgāku. Tu vari pateikt 
viņam paldies. Tas nekad nav par  
vēlu. Nosūti viņam pastkarti! 

Apmaksātas pastkartes tu vari 
atrast Merrild kafijas tirdzniecības 
vietās vai Latvijas Sarkanā Krusta 
nodaļās visā Latvijā. Tev tikai jāuz-
raksta savs veltījums un saņēmēja 
pasta adrese un aizpildītā pastkarte 
jāiemet Latvijas Pasta vēstuļu kastītē 
jebkurā vietā Latvijā. Latvijas Pasta 
darbinieki tavu pastkarti nosūtīs 
adresātam.

Pasaki paldies draugos.lv!
Varbūt mums neizdodas tik bie-

ži kā gribētos apciemot tos cilvēkus, 
bez kuriem mēs nebūtu tie, kas mēs 
esam šodien. Bet neesam viņus 
aizmirsuši, kaut neesam redzējušies 
gadiem ilgi. Ikreiz, kad pārcilājam 
fotogrāfijās iemūžinātos savas 
dzīves nozīmīgākos mirkļus, mēs 
atceramies savu pirmo skolotāju 
vai treneri, savu pirmo noķerto zivi 
un krusttēvu, kas iemācīja braukt 
ar riteni.

Tu vari pastāstīt mums savu 
stāstu labdarības projekta “Mēs 
Jūs atceramies!” lapā draugiem.
lv. Uzraksti, kāpēc tev ir svarīgs šis 
cilvēks, pasaki viņam paldies par 
viņa ieguldījumu, un pievieno arī 
viņa fotogrāfiju. Sirsnīgākā apraks-
ta autors saņems balvu no Merrild.

Piedalies!

Teksta materiāls no internetvietnes 
www.merrildlabdariba.lv

VeLta ViLŠķērSte,
LSK Madonas komitejas 

izpilddirektore

LSK Madonas komiteja informē

Atbalstām akciju „Mēs jūs atceramies”

izturīgam. Lai viņa veselības stā-
voklis nostabilizējas, un viņš varētu 
doties braukt uz operāciju Vācijā.

VeLta ViLŠķērSte,
LSK Madonas komitejas 

izpilddirektore

i e p r i e k š ē j ā 
Vēstneša nu-
murā mēs, Lat-
vi jas Sarkanā 
Krusta Madonas 
komiteja, aicinā-
jām visus labas gri-
bas cilvēkus, 2011. gada 7. septembrī 
organizētajā Donoru dienā Madonā 
ziedot asinis ar asins vēzi slimajam 
piecgadīgajam Dāvim Saveļjevam 
no Liezeres pagasta. Šoreiz kopā 
ar Dāvīša vecākiem mēs vēlamies 
pateikt lielu paldies tiem cilvēkiem, 
kas nepalika vienaldzīgi un atsaucās 
mūsu lūgumam. Iepriekš minētajā 
Donoru dienā Dāvim asinis ziedoja 
105 cilvēki. Paldies, mīļie! Dāvītis 
varonīgi cīnās ar slimību, tiek veikta 
asins pārliešana un pārbaudes analī-
zes. Uz vienu nedēļu Dāvim dakteri 
ir ļāvuši atbraukt uz mājām. Puisēns 
ir bijis tik stiprs, ka iemācījies braukt 
ar mūsu sadarbības partneru Vācijas 
pilsētā Metmanā sarūpēto divriteni.

Visi kopā domāsim labas domas 
un vēlēsim Dāvītim būt stipram un 

Madonas novada pašvaldība atgādina nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem, ka tuvojas pēdējais 
2011. gada nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas termiņš (15.11.2011), un aicina līdz šim termi-
ņam samaksāt nekustamā īpašuma nodokļa kārtējos maksājumus un  arī parādus, ja tādi ir. 

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

JĀŅA NORVIĻA 
STARPTAUTISKAIS 
JAUNO PIANISTU 

KONKURSS
STARPTAUTISKS 

SEMINĀRS   
“JĀNIM NORVILIM – 

105”

Ceturtdien, 27. oktobrī

Jāņa norviļa Madonas  
mūzikas skolā

14.30  Reģistrēšanās  
konkursam MMS

15.00 – 21.00  
Vingrināšanās klasēs

18.00 – 18.30 Klavieru  
ansamblis Laimas Zālē

Madonas kultūras namā
15.00 – 18.30  

Steinway mēģinājumi

Piektdien, 28. oktobrī

Madonas kultūras namā
9.30 Pedagogu reģistrēšanās  

semināram
10.00 Seniori A un B grupa

11.30 Debitanti  
13.00 Juniori A, B un C grupa

Jāņa norviļa Madonas 
mūzikas skolas Saules zālē

15.30 DVD par Glenu Guldu 
vai Madonas muzeja  

apmeklējums
16.00 Kanādas vēstnieka vizīte

Madonas kultūras namā
18.00 Klaviermūzikas koncerts  

Slawomir Wilk (Gdaņska)
Pēc koncerta Jāņa Norviļa 

starptautiskā jauno pianistu 
konkursa rezultātu paziņošana

19.00 Vakarēšana konkursa 
dalībniekiem un viesiem

Jāņa norviļa Madonas 
mūzikas skolas Laimas zālē
19.00 Apaļā Galda diskusija 

pedagogiem

Sestdien, 29. oktobrī

Jāņa norviļa Madonas 
mūzikas skolas Laimas zālē

8.00 Žūrijas lekcija un  
meistarklases

Madonas kultūras namā
11.00 Konkursa noslēgums un 

apbalvošana
12.30 Ekskursija jaunajiem 

pianistiem

Jāņa norviļa Madonas 
mūzikas skolas Laimas zālē

13.00 Ilgas Augustes 
monogrāfijas JĀNIS NORVILIS 

prezentācija 
14.00 Starptautiska semināra 

JĀNIM NORVILIM – 105 
noslēgums

Sagaidot arhitektu dienu, ko 
atzīmējām oktobra sākumā, Mado-
nas novada pašvaldība ar uzņēmu-
ma A. A. Būvkompānijas  atbalstu 
izdevusi fotogrāfiju albumu, kurā 
apkopoti 70 sabiedriski nozīmīgu 
sporta, izklaides, dzīvojamo māju, 
ražošanas ēku un citu būvju attēli, 
kas tapuši pēdējo gadu laikā. 

Albuma sastādītājs, Madonas 
novada pašvaldības arhitekts Au-
gusts Apinis, priekšvārdā uzsver: 
„Sagaidot Arhitektu dienu Mado-
nā, radās doma vizuāli apkopot 
pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 
bijušajā rajona teritorijā arhitektū-
ras un būvniecības jomā paveikto. 

Albumā apkopoti ne tikai, 
mūsuprāt, arhitektoniskā ziņā 
vislabāko būvju foto attēli, bet 
gan pasniegta redzamāko, sa-
biedriski vairāk eksponēto ēku 
un būvju foto fiksācija ar mērķi 
raisīt diskusiju par arhitekta lomu 
būvniecības procesā.”

Albuma saturā aplūkojamas ne 
tikai būvju fotogrāfijas, tajā snieg-
ta informācija arī par Madonas 
novadā esošajiem projektēšanas 
birojiem un arhitektiem.

Albums iespiests tipogrāfijā 
„Erante” un tiks izmantots kā 
pašvaldības reprezentatīvais ma-
teriāls.

Dz. StraDiņa 

Madonas novada literatūras sko-
lotājiem radīta unikāla iespēja vadīt 
literatūras stundas par Aleksandru 
Čaku dzejnieka memoriālajā istabā 
Vestienas pagasta „Pelādēs”. 

Dzejas mēneša izskaņā „Pelādēs” 
tika rīkota dzejas pēcpusdiena, kurā 
ne tikai skanēja dzejnieka Aleksan-
dra Čaka dzeja un dziesmas ar viņa 
vārdiem, bet arī tika atklāti būtiski 
jauninājumi ekspozīcijā. Proti, māju 
saimnieks Rolands Ķemers ar ganda-
rījumu atzina, ka īstenojies gadiem 

lolotais sapnis par Čaka vaska figū-
ras uzstādīšanu. Pateicoties Leader 
programmas finansējumam, iecere ir 
īstenojusies, un tēlnieks Kārlis Alainis 
ir atveidojis dzejnieka tēlu. Bez tam 
par dzejnieku sakopoto informāciju 
varēs aplūkot arī izsmeļošos video-
materiālos.

Līdztekus Čaka piemiņai „Pelā-
dēs” tiek uzturēta arī piemiņa izci-
lākajiem Gaiziņa apkārtnes ļaudīm, 
informācija izvietota 10 jaunizveido-
tos stendos. 

Vidzemes un Madonas novada “Spietam” – 20

„Pelādēs” atklāta 
Aleksandra Čaka  
vaska figūra

Izdots bijušā Madonas rajona 
būvobjektu foto albums 

Konkursa organizatori pateicas konkursa 
draugiem un atbalstītājiem 

Rutai Vittakeres kundzei
Gitai Vagenheimas-Morris kundzei

Ilgai Augustes kundzei 
Norai Lūses kundzei 

Artai Arnicānes jaunkundzei
Vilim Žuromska kungam 

Kopā atbalstītāju finansējums saņemts  
700 latu apmērā.

Lai ziedi, smaidi un saule, 
Mums vienotā mūzikā skan,
Līdz pilsētām tuvām un tālām,
Līdz sirdij tev un man.
Dziedi, Madona, mana pilsēta,
Dziedi, bērnība, lai mums skan.
Dziedi, Madona, mana pilsēta,
Dziedi, jaunība, lai mums skan.
                        (A. Kļaviņa)

Ir atkal rudens – ražas izvērtēšanas 
laiks...

12. novembrī Madonas kultūras 
nams sagaidīs tuvus un tālus ciemiņus 
no Vidzemes un citiem novadiem, 
lai kopīgi izdziedātu, izspēlētu un 
izdejotu Vidzemes un Madonas no-
vada “Spieta” 20 gadus, atceroties, ka 
divus gadu desmitus atpakaļ Monika 
Brieze, Artis un Rudīte Kumsāri un 
Anita Kļaviņa satikās Madonas kultūras 
namā, lai atsauktos Latvijas televīzijas 
Dziedošo ģimeņu “Spieta” krustmātei 
Ingai Utenai – sameklēt un uzklausīt 
Madonas rajonā zināmās dziedošās 
ģimenes, kas varētu piedalīties Lat-
vijas televīzijas veidotajos dziedošo 
ģimeņu “Spieta” raidījumos. Vieni no 
pirmajiem pieteicās Gavaru – Noviku 
ģimene no Meirāniem.

1991. gada aprīlī Madonas kul-
tūras namā pirmajā “Spieta” saietā 
piedalījās 17 dziedošas un muzicējošas 
ģimenes. Pasākumu vadīja Anita Kļavi-
ņa un Artis Kumsārs. Viesojās Latvijas 
televīzija, Inga Utena, kura izvēlējās 
ģimenes, kas pārstāvēja Madonas ra-
jonu nu jau otrajā Vislatvijas ģimeņu 
saietā Lielvārdē. 

No 1992. gada aprīļa dziedošo – 
muzicējošo ģimeņu “Spieta” vadību 
pārņēma Anita Kļaviņa, strādājot kā 
pasākuma organizatore, režisore 
un vadītāja. Rajona sanāksmē Žanis 
Bezmers un Harijs Āriņš to arī oficiāli 
apstiprināja, uzliekot par pienākumu 
Kultūras nodaļai piešķirt līdzekļus 
pasākuma organizatoriskajiem izde-
vumiem. 

Šis laiks Vidzemes apriņķim aizva-
dīts kopīgos saietos Mazsalacā, Cēsīs, 
Madonā, Smiltenē, Rīgā, Variņos, kur 
“spietotājus” kopā aicināja gan Dace 

Jurka (Mazsalaca), Lolita Zostiņa 
(Smiltene, Variņi), gan Anita Kļaviņa 
(Madona).

Madonas novads, savukārt, pulcē-
jies Barkavā, Vestienā, Mārcienā, Ma-
donā, kā arī tagadējos Ērgļu, Cesvaines 
un Lubānas novados, ko savulaik kopā 
vienoja rajons.  

Gadu gaitā mainījās pasākumu 
režija, auga pasākumu kvalitāte, taču 
“Spiets” nekad nav bijis ģimeņu dzie-
dāšanas – muzicēšanas konkurss, ar 
ko tas arī atšķiras no “Ģimeņu dzie-
dāšanas svētkiem” LNT. “Spiets” bija 
un ir sirsnīgs ģimeņu atkalredzēšanās 
prieks, vienojoties muzikālākajām 
ģimenēm koncertos. 

20 gados uz skatuves pabijušas ap 
70 Madonas rajona ģimenes. Aktīvākās, 
kas Madonas vārdu iznesušas valstī, 
ir brālis un māsa Jolanta Grase un 
Guntars Fiļipenkovs (Madona), Gavari 
– Noviki (Meirāni), Dūmi (Bērzaune), 
Bērziņi (Madona), Raģeļi (Varakļāni), 
Stalbovi (Lubāna), Ozoliņi (Mārciena), 
Gotlaufi (Prauliena), Dāves (Vestiena), 
Bērziņi (Lubāna), Arvis un Rita Petkuni 
(arī māsas Dace un Vita) (Dzelzava), Lei-
bomi (Ērgļi), Krūmiņi (Cesvaine) u.c. 

Savukārt Vītolu ģimene no Lieze-
res, sākot ar piekto “Spietu”, aizskanēja 
līdz pirmo “Dziedošu ģimeņu svētku” 
laureātu godam LNT. 

Ar spietotājiem šajos gados sadar-
bojās Latvijas radio, televīzija, brāļu 
Jurjānu muzejs “Meņģeļi”, Madonas 
– Vaijes draudzības biedrība, viesi no 
Dānijas, popmūzikas festivāls “Sinepes 
un medus”. 

Rīkoti labdarības koncerti (Savai 
slimnīcai, bērniem ar īpašām vajadzī-
bām, sadarbībā ar TV “Čučumuiža”, 
Ziemassvētku koncerts, Madonas 
pilsētas svētku ietvaros pensionēto 
izglītības darbinieku salidojums u.c.). 

“Spieta” koncertus allaž kuplināja 
kāds deju kolektīvs. Īpašo viesu statusā 
bijuši TV “Čučumuiža”, Lubānas jauk-
tais vokālais ansamblis “Naktsputni”, 
solists Gints Sterinovičs. Dzeju runā-
juši Inga Zosāre, Roberts Gotlaufs, 
Kristaps Šķēls (kopā ar Anitu Kļaviņu 
vadījis “Spieta” pasākumus Madonā 
un Variņos).

Cieša sadarbība bijusi ar Tiju un 
Jāni Seikstiem, laikrakstu “Stars”, Oļ-
ģertu Skuju, Imantu Pulksteni, Lolitu 
Kostjukovu, Inesi Elsiņu, Ojāru Šmitu, 

Rutu Holsti, Ivaru Ankravu, Guntaru 
Velci, Miķeli Gruzīti, Vidzemes TV, Ma-
donas BJC, Madonas kultūras namu, 
Madonas mūzikas un mākslas skolām, 
folkloras kopu “Vērtumnieki”, SIA 
“Madonas poligrāfists”, bet paši galve-
nie atbalstītāji – Madonas rajona vadī-
ba un tagadējā Madonas novada dome 
(īpašs paldies Andrejam Ceļapīteram, 
Dzintrai Stradiņai, Birutai Vindelei, 
Lanai Saulonei), kā arī visu pagastu 
vadītājiem. Labvēlīgi bijuši gandrīz 
visi Madonas uzņēmēji, SIA, to skaitā 
Judīte Lejniece, Raitis Birkavs, Andris 
Sakne, Andris Dzenovskis u.c., bet jo 
īpašs paldies “Krūmiņa beķerejai” un 
SIA “Ādere A”.

20 gadu darbības atmiņu mirkļus 
redzēsim Kārļa Kumsāra veidotajā 
video sižetā.

Pasākuma režisore un vadītāja 
Anita Kļaviņa. Režisora palīgs – Kris-
taps Šķēls. 

Jubilejas koncertā dzirdēsim Vītolu 
(Liezere), Beitiku (Rīga), Krūmiņu 
(Alūksne), Deigeļu (Madona), Šmini-
ņu (Varakļāni), kurā dzied krustmeitas 
no Dzintara Apīņa ģimenes Praulienā, 
un citas ģimenes. 

Dzirdēsim arī solistus Dzintaru 
Bērziņu, Arvi Petkunu, Intaru Zom-
meru. 

Redzēsim sporta dejotājus no Agi-
tas un Valērija Mironovu deju studijas 
(Rīga), Maijas Rijnieces vadīto Mado-
nas Kultūras nama kolektīvus “Atvasa-
ra” un 5. – 6. klašu deju kolektīvu, kā 
arī Andra Ezeriņa vadītos “Vidzemes 
seniorus”.

Pasākumā īpaši gaidīsim dziedošās 
un muzicējošās ģimenes, ar kurām 
koncerta dalībnieki sadziedāsies pa-
sākuma laikā. 

Jubilejas koncerts tradicionāli 
aicinās klausītājus un skatītājus bez 
maksas un priecēs visas paaudzes. 

Uz saredzēšanos un sadzirdēšanos 
Madonas pilsētas kultūras namā 12. 
novembra vakarā!

anita KļaViņa,
Madonas novada 

dziedošo – muzicējošo ģimeņu 
“Spieta” vadītāja 

Mirklis no Spieta koncerta – dzied Vītolu ģimene.                a. Veckalniņa foto

„Pelāžu” saimnieks R. Ķemers klātesošos iepazīstina ar jaunatklāto A.Čaka 
vaska figūru. Čaks – istabas stūrī pie rakstāmgalda.         Dz. Stradiņas foto


