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

Madonas novads –
jaunietim draudzīgākā
pašvaldība Latvijā
Cienījamie
Madonas
novada
iedzīvotāji!

No kreisās – Anita Aizstrauta, jauniešu brīvā laika centra “Rīts” iniciatore un vadītāja Bērzaunes pagastā, Andrejs Ceļapīters, domes priekšsēdētājs, Gunita Kļaviņa,
Madonas bērnu un jauniešu centra vadītāja, deputāte.

R

eizi divos gados Izglītības un zinātnes ministrija pasniedz balvas
par izcilu veikumu darbā ar jaunatni. Svinīgā
sarīkojumā apbalvojumus dažādās
nominācijās saņēma astoņi laureāti no Latvijas novadiem. Par jaunietim draudzīgāko pašvaldību šogad
atzīts Madonas novads.
20 procenti no visiem vairāk
nekā 27 tūkstošiem Madonas novada iedzīvotāju ir bērni un jaunieši līdz 25 gadiem. Vairāk nekā puse
pašvaldības budžeta līdzekļu tiek
novirzīti tieši izglītībai, tostarp in-

terešu izglītībai un jauniešu lietām.
Septiņos pagastos darbojas brīvā
laika pavadīšanas centri, veiksmīgi
pieteiktu projektu rezultātā gūts finansējums virknei aktivitāšu. Taču
galvenais šo pasākumu mērķis ir
piesaistīt jauniešus savai dzimtajai
vietai, radīt lepnumu par savu pilsētu vai pagastu.
Gunta Strode, novada jauniešu
domes vadītāja, bija tā, kas par sniegto atbalstu projektu īstenošanā pieteica savu pašvaldību nozīmīgajai
balvai. Pašvaldībai saņemot apbalvojumu, Gunta pauž gandarījumu un
atzīst, ka Madonā jauniešus saprot

un atbalsta. „Visas mūsu idejas pašvaldībā tiek atbalstītas, mums atliek
tikai darīt!” ar prieku pauž Gunta.
Visdrīzāk, kā pašas par sevi saprotamas, mēs uzskatām nodarbības mūzikas, mākslas un sporta skolās, bet vai mēs maz atceramies, kad
valsts būtiski samazināja finansējumu interešu izglītībai, Madonas pašvaldība nesamazināja ārpusskolas
nodarbības un finansēšanu uzņēmās
no sava budžeta. Galvenais koordinators darbā ar jauniešiem mūsu novadā ir Madonas bērnu un jauniešu
centrs. Tas darbojas jau vairāk nekā
45 gadus, un šogad to apmeklē vairāk

nekā trīssimt skolēnu.
Lielākā daļa skolēnu šobrīd vairāk domā par studijām un profesijas apgūšanu, mazāk par to – kur
apmetīsies uz pastāvīgu dzīvi. Taču
varbūt tieši atmiņas par saturiski piepildītu skolas laiku būs tās,
kas vedinās atpakaļ uz savu dzimto pusi.

Vēl daudz jaunu balvu
Madonas novadam jaunajā gadā
vēlot,
Dzintra Stradiņa,
pašvaldības sabiedrisko
attiecību speciāliste

Pa bagātīgi piesnigušiem sniega ceļiem atnācis skaistais
Ziemassvētku laiks
Izvedot cauri klusuma, pārdomu, apskaidrības un prieka baltajām arkām, tas aicina mūs pretī jaunā gada gaismai.
Ziemassvētku un gadu mijas gaisotnē gribam vēlēt –
saviem skolēniem, pirmsskolu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem – sajust prieku sirdī, neizsīkstošu zinātkāri, gaišas domas, dzirkstošus
smaidus, ticību Ziemassvētku brīnumam un labajam cilvēkos;
pedagogiem un izglītības iestāžu darbiniekiem – lai līdzās iet veselība, veiksme, pleca sajūta, sapratne, iecietība, lai izdodas ne tikai sniegt citiem, bet arī
bagātīgi atjaunot savas zināšanas, enerģiju un dzīvesprieku;
vecākiem – prasmi veidot ģimenes siltumu un stiprumu, būt atvērtiem sadarbībai un pāri visam – mīlestību!

Lai visiem balti, mīļi Ziemassvētki!
Jaunais Čūskas gads lai kļūst par gudrības, izglītības, radošas
enerģijas, izveicības un veiksmes, iespēju un piepildījumu laiku!
Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa

Lai nākamais gads ir bagāts ar labām
domām, darbīgām dienām
Un priecīgiem atelpas brīžiem!
Lai mūsos mājo un valda godaprāts,
neatlaidīga griba saprasties, paciest
un palīdzēt!
Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu
Jauno 2013. gadu!
Madonas pilsētas pārvaldnieks
Guntis Ķeveris

Esam aizvadījuši vēl vienu spraigu,
bet labu gadu Madonas novadā. Pašvaldība savu darbu ir vērsusi uz to, lai
Jūs, cienījamie iedzīvotāji, dzīvojot Madonas novadā, justos labi. Esam turpinājuši iesāktos būvniecības projektus,
ierīkojuši mūsdienu prasībām atbilstošu ūdensapgādi, veikuši izglītības un
kultūras iestāžu remontus, turpinājuši
pilnveidot sporta objektus un nobeigumam tuvojas vērienīgā ielu rekonstrukcija novada centrā. Prieks par visu, kas
izdevies un apņēmība paveikt to, kas
vēl nav izdevies un iecerēts.
Atskatoties uz padarīto, varam justies gandarīti, jo savu darbu esam veltījuši tam, lai piepildītu mūsu iedzīvotāju
materiālās vajadzības. Kad materiālā
bāze sarūpēta, mums vairāk aktivitāšu un jaunu ideju nākamajā gadā jāveltī tam, lai ikviens Madonas novada
iedzīvotājs justos arī emocionāli piepildīts un piederīgs savam novadam.
Cienījamie Madonas novada iedzīvotāji, lai harmonisks un sirdī piepildīts Ziemassvētku laiks un pozitīvi
uzlādēts Jaunais gads! Lai pēc labi pavadītas darba dienas mums ir siltas un
gaišas mājas, kur atgriezties. Lai mums
apkārt ir tuvinieku un draugu atbalsts
un lai ikviens no mums jūtas gaidīts un
vajadzīgs.
Paldies visiem Madonas novada
pašvaldības sadarbības partneriem,
ļaudīm, kas nodrošinājuši novada iedzīvotājiem darba vietas; sabiedriskajām organizācijām un tiem, kas snieguši nesavtīgu palīdzību un atbalstu
līdzcilvēkiem; visiem, kas godprātīgi darījuši savu darbu. Paldies par ikvienu labu darbu, labu ideju un labu
domu savam novadam.

Gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu
Jauno gadu!
Madonas novada pašvaldības
deputātu vārdā –
priekšsēdētājs
Andrejs Ceļapīters
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Madonas Novada Vēstnesis
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Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes
31. oktobra sēdes lēmumi
Aronas pagastā
Apstiprina projekta
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/
APIA/CFLA/078/005
„Ūdenssaimniecības
attīstība
Madonas novada Aronas pagasta Kusas ciemā” finansējuma apjomu bez PVN LVL 327395,22
apmērā, no tiem projekta kopējās attiecināmās izmaksas –
LVL 327395,22, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL
278285,94 apmērā, SIA „Kusas
Nami” attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa – LVL 49109,28
un neattiecināmo izmaksu (PVN)
daļa ir LVL 68823,63 apmērā.

Dzelzavas pagastā
Atkārtoti nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumā esošās
mežu saimniecības „Dzelzava”
1. kvartāla 7. nogabala cirsmas
sanitāro vējgāžu izlases cirti ar
zemes kadastra apzīmējumu
7050 008 0081 1,4 ha platībā, nosakot atsavināšanas veidu – pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar
augšupejošu soli. Apstiprina nosacīto cenu – izsoles sākumcenu
Ls 2000,00.
Izdara grozījumus Dzelzavas
pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
No 2013. gada 1. janvāra uzsākt ēdiena sagatavošanu Dzelzavas pansionāta vajadzībām
Dzelzavas
internātpamatskolas virtuvē, vienlaicīgi pārtraucot ēdiena sagatavošanu Dzelzavas pansionāta virtuvē. Uzdod
Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam līdz novembra mēneša
Finanšu un attīstības komitejas
sēdei sagatavot priekšlikumus
par nepieciešamajiem organizatoriskajiem un tehniskajiem pasākumiem šī lēmuma izpildei
noteiktajā termiņā, kā arī Dzelzavas pamatskolas un bērnudārza audzēkņu ēdināšanas nodrošināšanai, izmantojot Dzelzavas
internātpamatskolas virtuvi, šai
pašā vai vēlākā termiņā.

Liezeres pagastā
Izbeidz zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz zemes vienībām vairākiem zemes lietotājiem.
Veic grozījumus Liezeres pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā:
Apstiprina Madonas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Tirzas Skanuļi”, Liezeres pagasts, Madonas novads, kas sastāv no viena zemes gabala ar
kadastra apzīmējumu 7068 002
0034 un platību 36,04 ha, nosacīto cenu.
Piedzen bezstrīdus kārtībā
nekustamo īpašumu nodokļa parādus.

Barkavas pagastā
Pārņem pašvaldības īpašumā
par bezīpašnieka mantu atzīto
nekustamo īpašumu – ēkas (būves) ”Kurpnieki”, Barkavas pa-

gasts, Madonas novads, kas atrodas uz zemes gabala ar kadastra
Nr. 70440010135. Nekustamais
īpašums tiks izmantots iedzīvotāju nodrošināšanai ar mājokli.
Veic grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. gada budžetā.
Pārņem Madonas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu – ēku būvju īpašums „Rosība”, Barkavas pagastā, Madonas
novadā, kas atrodas uz zemesgabala „Šteiņi” ar kadastra Nr.
7044 001 0088, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā fonda funkciju nodrošināšanai.

Vestienas pagastā
Atļauj atsavināt Vestienas
pagasta pārvaldes pārziņā esošo 1992. gada (pirmā reģistrācija) autobusu MERCEDES BENZ
0611 ar valsts numuru FR 2796,
izsolē pārdodot ar augšupejošu
soli, ar sākuma cenu LVL 1000,00.

Kalsnavas pagastā
Izbeigt zemes pastāvīgās lietošanas tiesības uz attiecīgajām
zemes vienībām vairākiem zemes
lietotājiem.
Palielina SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitālu par LVL 8253,00, izdarot
naudas ieguldījumu pamatkapitālā no Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta LVL 6000,00
un no pamatbudžeta LVL 2253,00
un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu.
Uzdod Kalsnavas pagasta pārvaldei mēneša laikā ieskaitīt Madonas novada pašvaldības kontā
LVL 6000,00 no pārvaldes speciālā budžeta un no pamatbudžeta
LVL 2253,00.
Uzdod SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” kapitāla
daļu turētāja pārstāvim – Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam Artim Mūrmanim nodrošināt Latvijas Republikas likumos
noteiktajos termiņos visu ar
SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” pamatkapitāla izmaiņu
reģistrēšanu komercreģistra iestādē saistīto darbību veikšanu.
Apstiprina Madonas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Stepes 3”, Stepes, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, ar kadastra numuru 70620110374 un platību 0,1333 ha, nosacīto cenu LVL
478,90. Nodod atsavināšanai –
pārdod nekustamo īpašumu „Stepes 3”, Stepes, Kalsnavas pagasts,
Madonas novads, nekustamā īpašuma nomniekam.

Bērzaunes pagastā
Precizē zemes platību nekustamajam īpašumam Gaiziņa ielā
7A, Bērzaunē, Bērzaunes pag.,
Madonas novadā, ar kadastra apzīmējumu 70460080199, nosaka
precizēto platību 0,6698 ha.
Piedzen par labu Bērzaunes
pagasta pārvaldei nenomaksāto
nekustamā īpašuma nodokļa parādu bezstrīdus kārtībā par vairākiem nekustamajiem īpašumiem.

Ļaudonas pagastā
Pārņem Madonas novada pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu atzīto ēku (būvju) īpašumu „Āriņi Kalnājos”,
Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums Nr.
7070002014000, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā fonda funkciju nodrošināšanai.

Sarkaņu pagastā
Piešķir 14684,52 latus Sarkaņu pagasta pārvaldes administratīvās ēkas „Biksēre”, Biksēres c.,
Sarkaņu pagasts, Madonas novads
daļējai renovācijai no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Praulienas pagastā
Atsavina Madonas novada
pašvaldībai piekritīgo zemes īpašumu „Ķieriņi”, kadastra numurs
70860020020, platība 9,4 ha, zemes nomniekam. Uzdod Praulienas pagasta pārvaldei organizēt
īpašuma „Ķieriņi” novērtēšanu.

Atkritumu
apsaimniekošana
Atstāj nemainīgu SIA „Madonas namsaimnieks” apkalpes
zonā ar 01.07.2012. apstiprināto
sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 9,15 Ls/m³, t.sk. mainīgo daļu par noglabāšanu – 2,84
Ls/m3 līdz 2012. gada 31. decembrim.

Tūrisms
Pasākumam tūrisma rallijs
„Vidzemes pavasara karnevāls”,
kas notiks 2013. gada 24. februārī, piešķir finansējumu 300,00
latu apmērā. Finanšu līdzekļus
ieplānot 2013. gada nevalstisko
organizāciju pasākumu tāmē. Uzdod Madonas novada pašvaldības
Tūrisma informācijas centram sadarboties ar biedrību „AtpūtasBāzes.lv” tūrisma rallija organizēšanā.

Budžets

Apstiprina Madonas novada
pašvaldības nekustamā īpašuma
„Dzirnavas”, Veckalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads,
ar kadastra numuru 70620060159
un platību 1,9 ha, nosacīto cenu
LVL 5800,00.

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 23 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem”

Veic grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. gada pamatbudžetā.

Izveido Madonas Bērnu un
jauniešu centram šādas teritoriālās struktūrvienības:

Jauniešu lietas

Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu
centrs „KUBS”, kura juridiskā
adrese ir Raiņa iela 12, Madona,
Madonas novads, LV 4801, Latvija.
Madonas Jauniešu iniciatīvu
centrs „Burbulis”, kura juridiskā
adrese ir Augu iela 27, Madona,
Madonas novads, LV 4801, Latvija.
Veic šādus grozījumus Madonas Bērnu un jauniešu centra nolikumā (apstiprināts Madonas novada pašvaldības domes
26.11.2009. sēdē, protokols Nr.
15; 27. p.):
1. Papildināt nolikuma 2. punktu šādā redakcijā:
„Centra darbības tiesiskais
pamats ir Izglītības likums, Jaunatnes likums, citi normatīvie
akti, kā arī Dibinātāja apstiprināts Centra nolikums.”
2. Papildināt nolikuma 5. punktu šādā redakcijā:
„Centram ir sava simbolika –
logotips.”
3. Papildināt nolikumu ar
punktu Nr. 14.2.3. šādā redakcijā:
„14.2.3. Madonas novada multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs „KUBS”, kura juridiskā
adrese ir Raiņa iela 12, Madona,
Madonas novads, LV-4801, Latvija.”
4. Papildināt nolikuma 15.
punktu šādā redakcijā:

fonda budžeta līdzekļu atlikuma
uz gada sākumu. Uzstādīt ātruma
ierobežojošas ceļa zīmes 30 km/h
pie Madonas pilsētas 1. vidusskolas Valdemāra bulvārī 6.

Sports
Piešķir finansējumu no Madonas novada pašvaldības pieaugušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 100,00, pārskaitot
biedrībai „Kāla ezera padome”,
sportista A.Š. atbalstam dalībai
Eiropas čempionātā burāšanā
Spānijā.
Piešķir finansējumu Latvijas
Biatlona federācijai no Madonas
novada pašvaldības pieaugušo
sporta pasākumu tāmes līdzekļiem LVL 85,00 R.P. dalībai Pasaules kausos un Pasaules čempionātā biatlonā 2012./2013. gada
sezonā.
Piešķir finansējumu LVL
500,00 divu vidēja izmēra telšu iegādei un LVL 250,00 BMX trases
otrās taisnes pārbūvei.
Plānojot 2013. gada budžetu,
izskatīt jautājumu par Ls 375,00
piešķiršanu formu iegādei BMX
klubam.

Izglītība
Izdarīt grozījumus šādos Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu amatu vienību sarakstos no 2012. gada 1. septembra:

5. Nolikuma 53. punktu izteikt šādā redakcijā:

Papildināt Barkavas pamatskolas amatu vienību sarakstu
ar izglītības iestādes bibliotekārs,
profesijas kods 262207, amata
vienības likme 0,25, mēneša algas
likme LVL 280,00;

„Centra izdotu administratīvo aktu vai faktisko rīcību privātpersona var apstrīdēt, iesniedzot
interešu izglītības iestādē interešu izglītības iestādes dibinātājam
adresētu iesniegumu.”

Papildināt Bērzaunes pamatskolas amatu vienību sarakstu
ar izglītības iestādes bibliotekārs,
profesijas kods 262207, amata
vienības likme 0,20, mēneša algas
likme LVL 280,00;

6. Svītrot nolikuma 54. un 55.
punktu.

Papildināt Degumnieku pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,
amata vienības likme 0,15, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas
kods 234101, amata vienības likme 0,48, mēneša algas likme LVL
280,00;

„Centra struktūrshēma pievienota Centra nolikuma pielikumā Nr. 2”

7. Grozījumi nolikumā stājas
spēkā ar 2012. gada 1. novembri.

Sociālā palīdzība
Piešķir papildus finansējumu
LVL 3630,00 tehnisko palīglīdzekļu iegādei Madonas pansionātam
no Madonas pilsētas nesadalītajiem budžeta līdzekļiem:
Mobilais pacēlājs (Jostas, dušas – tualetes rati, uzstādīšana,
apmācība, garantijas apkalpošana) – 1 kompl. – Ls 2420,00;
Papēžu pretizgulējumu aizsargi – Ls 296,45;
Absorbējošie paklājiņi – Ls
193,60;
Tualetes rati – Ls 484,00;
Tualetes rati – Ls 235,95.

Satiksmes drošība
Labiekārto gājēju pāreju pār
Raiņa ielu Raiņa un Valdemāra
bulvāra krustojumā, piešķirot finansējumu LVL 6050,28 no ceļa

Papildināt Dzelzavas pamatskolas amatu vienību sarakstu
ar izglītības iestādes bibliotekārs,
profesijas kods 262207, amata
vienības likme 0,25, mēneša algas
likme LVL 280,00;
Papildināt Lazdonas pamatskolas amatu vienību sarakstu
ar izglītības iestādes bibliotekārs,
profesijas kods 262207, amata
vienības likme 0,15, mēneša algas
likme LVL 280,00 un pamatskolas
pedagogs, profesijas kods 234101,
amata vienības likme 0,48, mēneša algas likme LVL 280,00;
Papildināt Liezeres pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,

Domes ziņas
amata vienības likme 0,25, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas
kods 234101, amata vienības likme 0,57, mēneša algas likme LVL
280,00;
Papildināt Mārcienas pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,
amata vienības likme 0,15, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas
kods 234101, amata vienības likme 0,57, mēneša algas likme LVL
280,00;
Papildināt Mētrienas pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,
amata vienības likme 0,15, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas
kods 234101, amata vienības likme 0,34, mēneša algas likme LVL
280,00;
Papildināt Praulienas pamatskolas amatu vienību sarakstu ar
izglītības iestādes bibliotekārs,
profesijas kods 262207, amata
vienības likme 0,25, mēneša algas likme LVL 280,00;
Papildināt Sarkaņu pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,
amata vienības likme 0,15, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas
kods 234101, amata vienības likme 0,48, mēneša algas likme LVL
280,00;

Papildināt Vestienas pamatskolas amatu vienību sarakstu ar izglītības iestādes bibliotekārs, profesijas kods 262207,
amata vienības likme 0,20, mēneša algas likme LVL 280,00 un
pamatskolas pedagogs, profesijas kods 234101, amata vienības
likme 0,34, mēneša algas likme
LVL 280,00;
Papildināt
Madonas
pilsētas
pirmsskolas
izglītības iestādes „Priedīte” amatu vienību sarakstu ar interešu
izglītības pedagogs, profesijas
kods 235906, amata vienības
likme 0,095, mēneša algas likme
LVL 280,00;
Papildināt Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” štatu sarakstu
ar interešu izglītības pedagogs,
profesijas kods 235906, amata
vienības likme 0,19, mēneša algas likme LVL 280,00.
Veic grozījumus Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Priedīte” amatu vienību sarakstā, piešķirot papildus
1 slodzi pirmskolas pedagogs ar
mēneša algas likmi LVL 280,00
ar 01.10.2012. Piešķir finansējumu 2012. gada novembra un
decembra mēnešiem LVL 742,00
(pedagogu darba samaksai un
valsts obligātās apdrošināšanas
iemaksām) no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. Piešķir papildus finansējumu LVL
470,00 dienas grupas pedagoga
darba samaksai no novada budžeta nesadalītajiem līdzekļiem.

Tirgus statuss Madonas
autoostai
Saskaņot tirgus pārvaldītāja
SIA „Madonas ceļu būves SIA”,
reģistrācijas Nr. 47103000017,
adrese Rīgas iela 6, Madona,
2012. gada 23. oktobra Tirgus
iekšējās kārtības noteikumus.
Piešķir ēkas Rīgas ielā 6, Madonā 2. stāva telpām tirgus statusu.

Projekti
Nolemj piedalīties izsludinātājā projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
II kārta ar projektu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana Madonas pilsētas 2. vidusskolā Skolas ielā 10,
Madonā, Madonas novadā”. Apstiprināt finansējuma apjomu
bez PVN 8066,65 LVL, ar PVN
21% – 9760,65 apmērā (tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums –
1459,60 LVL, KPFI finansējums
– 8271,05 LVL.
Nolemj piedalīties izsludinātājā projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
II kārta ar projektu „Kompleksi
risinājumi Dzelzavas speciālajā
internātpamatskolā Kļavu ielā
2, Dzelzavas pagastā, Madonas
novadā, veicot ēkas siltināšanas
darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un
energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”. Apstiprināt finansējuma apjomu bez

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris
PVN 163125,54 LVL, ar PVN
21% – 197381,90 apmērā (tai
skaitā pašvaldības līdzfinansējums – 29602,80 LVL, KPFI finansējums – 167749,10 LVL.
Nolemj piedalīties izsludinātājā projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
II kārta ar projektu „Kompleksi
risinājumi Liezeres pamatskolā Jaunatnes ielā 3, Ozolu ciemā, Liezeres pagastā, Madonas
novadā, veicot ēkas siltināšanas
darbus, ventilācijas sistēmas ar
rekuperāciju uzstādīšanu un
energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšanu”. Apstiprināt finansējuma apjomu bez
PVN 39872,99 LVL, ar PVN 21%
– 48246,32 apmērā (tai skaitā
pašvaldības līdzfinansējums –
7232,45 LVL, KPFI finansējums
– 40983,87 LVL.
Nolemj piedalīties izsludinātājā projektu konkursā “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”
II kārta ar projektu „Energoefektīva mākslīgā apgaismojuma uzstādīšana PII „Pasaciņa”
Praulienas pagasts, Madonas
novadā”. Apstiprināt finansējuma apjomu bez PVN 2978,09
LVL, ar PVN 21% – 3603,49 apmērā (tai skaitā pašvaldības
līdzfinansējums – 536,03 LVL,
KPFI finansējums – 3037,46
LVL.
Sagatavoja LAIMA LIEPIŅA,
Administratīvās nodaļas
vadītāja

Iesaisties!

Paziņojums par Madonas novada teritorijas plānojuma
2013.–2020. gadam 1. redakcijas nodošanu publiskai
Saskaņā ar Madonas novada
pašvaldības domes 2012. gada
31. oktobra lēmumu “Par
Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025.
gadiem 1. redakcijas nodošanu
sabiedriskai apspriešanai un
atzinumu saņemšanai” (prot.
Nr. 23., p.75) tiek organizēta
Madonas novada Teritorijas
plānojuma 2013.–2025. gadam
1. redakcijas publiskā
apspriešana. Madonas novada
teritorijas plānojums tiek
izstrādāts Eiropas Sociālā
fonda finansētā projekta
Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 „Madonas novada
pašvaldības attīstības
plānošanas kapacitātes
paaugstināšana” ietvaros.
Publiskā apspriešana Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadiem 1. redakcijai tiek noteikta no 2012. gada
29. novembra līdz 2013. gada 20.
janvārim.
Ar Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025. gadiem 1. redakcijas materiāliem
publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā – Saieta
laukums 1, Madona, Madonas novads – darba dienās 8.00 – 12.00
un 13.00 – 17.00.
2) Pagastu pārvaldēs to darba
laikā.

des telpās, Jaunā iela 1, Mārcienā;
10) VESTIENAS pagastā
2013. gada 10. janvārī, plkst.
10.00 Vestienas pagasta kultūras
namā, „Dainās”, Vestienā;

3) Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv.
Rakstiskus komentārus un
priekšlikumus par Madonas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju iespējams iesniegt līdz 2013.
gada 25. janvārim:
1) Madonas novada pašvaldībā
– Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā;
2) Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs;
3) Sūtot pa pastu uz adresi:
Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801;
4) Elektroniski uz e-pasta adresi: dome@madona.lv.
Madona novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025. gadiem 1.
redakcijas publiskās apspriešanas
sapulces notiks tālākminētajās
Madonas novada administratīvajās vienībās:
1) DZELZAVAS pagastā
2013. gada 7. janvārī, plkst.
11.00 Dzelzavas pagasta Kultūras namā, „Cīrulīšos”, Dzelzavā;
2) OŠUPES pagastā 2013.
gada 7. janvārī, plkst. 14.00

Degumnieku tautas namā, Skolas
ielā 4, Degumniekos;
3) BARKAVAS pagastā
2013. gada 7. janvārī, plkst.
17.00 Pagasta pārvaldes telpās,
Brīvības ielā 9, Barkavā;
4) LIEZERES pagastā 2013.
gada 8. janvārī, plkst. 11.00
Liezeres pagasta pārvaldes ēkā,
„Ozolkalns”, Liezere;
5) ARONAS pagastā 2013.
gada 8. janvārī, plkst. 14.00
PII „Sprīdītis” zālē, Melioratoru
ielā 3, Kusā;
6)
SARKAŅU
pagastā
2013. gada 8. janvārī, plkst.
17.00 SIA Madonas CB telpās,
J.Ramaņa iela 1a, Biksērē;
7) MĒTRIENAS pagastā
2013. gada 9. janvārī, plkst.
11.00 Mētrienas pagasta kultūras
namā, Tautas iela 1, Mētrienā;
8) ĻAUDONAS pagastā
2013. gada 9. janvārī, plkst.
14.00 Andreja Eglīša Ļaudonas
vidusskolas muzejā, Skolas ielā 2,
Ļaudonā;
9) MĀRCIENAS pagastā
2013. gada 9. janvārī, plkst.
17.00 Mārcienas pagasta pārval-

11) KALSNAVAS pagastā
2013. gada 10. janvārī, plkst.
14.00 Pagasta pārvaldes telpās,
Pārupes ielā 2, Jaunkalsnavā;
12) BĒRZAUNES pagastā
2013. gada 10. janvārī, plkst.
17.00 Pagasta pārvaldes telpās,
Aronas ielā 1, Sauleskalnā;
13) LAZDONAS pagastā
2013. gada 11. janvārī, plkst.
10.00 Pagasta pārvaldes telpās,
Meža ielā 2, Lazdonā;
14) PRAULIENAS pagastā
2013. gada 11. janvārī, plkst.
13.00 Praulienas pagasta pārvaldes, Kalna iela 2, Praulienā;
15) MADONAS
pilsētā
2013. gada 11. janvārī, plkst.
17.00 Madonas novada pašvaldības ēkā Saieta laukums 1, 3.stāva
zālē, Madonā.
Apmeklētājus
pieņems
Madonas novada pašvaldības teritorijas plānotāja Ilona Gleizde publiskās apspriešanas laikā trešdienās no 8.00
līdz 12.00, un ceturtdienās
laikā no plkst. 13.00 līdz 17.00
Saieta laukumā 1, Madonā,
Madonas novadā, 204. kab.,
tel. 25615880, e-pasts: ilona.
gleizde@madona.lv.
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Madonas novada
pašvaldības domes
20. novembra
ārkārtas domes
sēdes lēmumu
pārskats
Būvdarbi
Apstiprina Madonas
kultūras nama ēkas
II kārtas rekonstrukcijas projekta izmaksas Ls 885766,07 apmērā, nosakot kopējo investīciju apmēru Madonas kultūras nama
ēkas rekonstrukcijā (I kārtas
būvdarbi + II kārtas būvdarbi)
Ls 2026258,62 apmērā.

Atbalsts vietējiem
uzņēmējiem
Piešķir finansējumu 1365,00
Ls Madonas novada ražotāju atbalstam un zīmola “Ražots Madonas novadā” izstrādei un mārketinga aktivitātēm no budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem.

Sports
Piešķir finansējumu 313,00
Ls Madonas bērnu un jaunatnes skolas audzēkņu dalībai treniņnometnē Somijā no Madonas
bērnu un jaunatnes sporta skolas
līdzekļiem, kods 8139 – atbalsts
augsta ranga sportistiem.

Atbalsts jauniešiem
Piešķir
priekšfinansējumu
300 latus programmas “Jaunatne darbībā” jauniešu apmaiņas projektam “Different way –
youth opportunity”, projekta ID
381070, līguma Nr. LV-11-E292012-R2. Finansējumu piešķir no
Madonas novada pašvaldības budžeta sadaļas, kas paredzēta projektu līdzfinansējumiem.

Izglītība
Sadala 2012. gadam Madonas novada pašvaldības vispārējās pamata un vispārējās vidējās
izglītības iestāžu mācību literatūras iegādei papildus paredzēto
valsts budžeta līdzekļus 3939,00
Ls.
Piešķir papildus Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas
obligātajām iemaksām paredzēto
mērķdotāciju 2170,00 latu apmērā no budžetā izglītības pasākumu pedagogu darba samaksai paredzētajiem līdzekļiem.

Dzelzavas pagastā
Atļauj Dzelzavas pagasta pārvaldei iegādāties automašīnu
vērtībā no 6000,00 līdz 8000,00
Ls no Madonas novada pašvaldības budžeta līdzekļu atlikuma,
veikt iepirkuma procedūru.

Lazdonas pagastā
Atļauj Lazdonas pagasta pārvaldei iegādāties jaunu automašīnu vērtībā no 6000,00 līdz
8000,00 Ls no Lazdonas pagasta
pārvaldes budžeta līdzekļu atlikuma, veikt iepirkuma procedūru.
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris

Madonas novada pašvaldības domes
29. novembra sēdes lēmumi
Kalsnavas pagastā
Nolemj lūgt Lauku Atbalsta Dienestu saskaņot iepriekšminēto darbu un projekta izmaksu sadārdzinājuma iekļaušanu projekta kopējās
izmaksās kā neattiecināmās izmaksas. Saskaņošanas gadījumā projekta papildus finansēšanai lūgt pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts kasē Ls 7846,12
apmērā,projekta „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā,
Kalsnavas pagastā” īstenošanai. Aizņēmumu plānots apgūt
2013. gadā.
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2012. gada oktobrī Ls 34,52
apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sākumu.
Nostiprina nekustamo īpašumu „Graudiņi” ar kadastra
Nr. 70620090105, Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārda.
Veic grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. gada
pamatbudžetā.

Sarkaņu pagastā

Ošupes pagastā
Nosaka, ka zemes vienības ar kadastra Nr. 08270130267
0,14 ha platībā un 70820130284 0,1 ha platībā ir Madonas
novada pašvaldības starpgabali.
Atdala no zemes gabala „Straumes” ar kadastra apzīmējumu 70820130153 zemes gabalu ar platību 0,8 ha – ēkas
uzturēšanai un piešķirt nosaukumu „Zaļenieki šķūnis”. Atdalītajam zemes gabalam „Zaļenieki šķūnis” noteikt platību
0,8 ha un lietošanas mērķi – lauksaimnieciskā rakstura uzņēmumu apbūve, kods 1003.

Dzelzavas pagastā

Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu “Madonas novada Sarkaņu pagasta
Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
Apstiprina šādu Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju projekta finanšu plānu:
Rādītāji
Finansējums, kopā
t.sk. Attiecināmām izmaksām
Projekta iesniedzēja finansējums
Pašvaldības budžets/kredīts
ERAF finansējums
Neattiecināmām izmaksām (PVN)
Projekta iesniedzēja līdzekļi

Pārvaldes lēmuma brīdī pagasta administratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi apstiprināti Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā un stājas spēkā ar 2011. gada
1. novembri, atbilstoši ūdens plūsmas skaitītāju rādījumiem.
Līdz ūdens plūsmas skaitītāju uzstādīšanai ūdenssaimniecības pakalpojumu apmaksai piemērot patēriņa normu 4,8
kubikmetri mēnesī uz vienu cilvēku, atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 222-99 “Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”
pielikumu 1.tabulai „Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī”.

LVL
206433,07
170605,84
25590,88
145014,96
35827,23
35827,23

%
100,00%
15%
85%

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus
(komponentes):
– U1 Artēziskās akas rekonstrukcija, 1 gab.
– U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve,

1 komplekts.
– U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=618 m.
– U4 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana uz Kļaviņām,
L=42 m.
– K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība,
1 komplekts.
– K2 Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, L=655 m
– K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve, L=5 m.
– K4 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve.
Projekta “Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas
ciema ūdenssaimniecības attīstība” finansēšanā nodrošināt
SIA “Sarkaņu komunālais uzņēmums” (tālāk tekstā Uzņēmums) ieguldījuma daļu LVL 25590,88 Ls , kas sastāda 15%
no projekta attiecināmām izmaksām.
4. Uzņēmumam realizēt tehniski ekonomiskajā pamatojumā izstrādāto tarifu politiku, sagatavojot Regulatora apstiprināšanai plānotos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus.
5. Pievienotās vērtības nodokļa izmaksas finansēt, izmantojot likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” normas.
6. Akceptēt Uzņēmuma ERAF līdzfinansējuma saņemšanai sagatavoto projekta iesniegumu, tajā ietvertos darbus
un finansējumu apjomu atbilstoši Projekta iesniegumā iekļautajam finansējuma plānam (Iesnieguma 2. papilddokuments) un projekta budžeta kopsavilkumam (Iesnieguma 3.
papilddokuments).
7. Organizēt investīciju projekta sagatavošanu un realizāciju, nodrošināt projektam nepieciešamās informācijas
sniegšanu un cilvēkresursus atbilstoši prasībām, kas tiek
izvirzītas ERAF finansējuma saņēmējam.
Nolemj, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos pakalpojumus Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciemā nodrošina SIA „Sarkaņu komunālais uzņēmums”. Pakalpojumi ir:

Nolemj pārtraukt ēdiena gatavošanu Dzelzavas pansionātā ar 31.12.2012. Uzdod Dzelzavas speciālās internātpamatskolai nodrošināt ēdināšanu Dzelzavas pansionātā ar
01.01.2013.
Veikt izmaiņas Dzelzavas pagasta pārvaldes amatu vienību sarakstā:
1. Dzelzavas pansionāta amatu vienību sarakstā: ar
31.12.2012. izslēgt amatu pavārs 1,5 amata vienības, profesijas kods 512002.
2. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas amatu vienību sarakstā ar 01.01.2013. palielināt amatam pavāra palīgs,
profesijas kods 941201, amata vienību skaitu no 2,3 uz 3,0,
amatalgas likme 200,00 Ls, mēneša algas fonds 642,00 Ls.
Dzelzavas pamatskolā pārtraukt ēdināšanu ar
31.08.2013. Uzdod Dzelzavas speciālās internātpamatskolai nodrošināt Dzelzavas pamatskolas skolēnu ēdināšanu ar
01.09.2013.
Sakarā ar ēdināšanas organizēšanas izmaiņām nepieciešamo materiāli tehnisko resursu iegādi finansēt no novada
finanšu līdzekļiem.
No 31.12.2012. izveidot Dzelzavas pagasta pārvaldes
centralizēto grāmatvedību. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaiti uzdot veikt Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai.
Izstrādāt Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētajā
grāmatvedībā nodarbināmo darbinieku amata aprakstus,
iekļaujot tajos ar Dzelzavas speciālās internātpamatskolas
grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu saistītos
pienākumus.
No 31.12.2012. Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites izdevumus segt no Dzelzavas
speciālās internātpamatskolas budžeta līdzekļiem atbilstoši 1 grāmatveža slodzei. Katru pārskata gadu, pēc budžeta
apstiprināšanas, Dzelzavas speciālās internātpamatskolas
direktorei slēgt vienošanos ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju par grāmatvedības uzskaites kārtošanu un par
Dzelzavas speciālās internātpamatskolas grāmatvedības uzskaites izdevumu segšanu no Dzelzavas speciālās internātpamatskolas budžeta līdzekļiem. Uzdod Dzelzavas speciālās
internātpamatskolas direktorei A. Dadzei un Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītājam E.V askim atbilstoši darba likumam brīdināt grāmatvedības darbiniekus par darba tiesisko
attiecību iespējamo maiņu.
Dzelzavas speciālās intrenātpamatskolas direktorei nodrošināt grāmatvedības uzskaitē esošo kontu atlikumu nodošanu uzskaitei Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai, sniedzot detalizētu informāciju par katru
kontu, pēc stāvokļa uz 31.12.2012.
Dzelzavas speciālās internātpamatskolas direktorei nodrošināt visu iestādē esošo grāmatvedības dokumentu turpmāku saglabāšanu un aizsargāšanu pret iznīcināšanu vai
nozaudēšanu.

– Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa centralizēto ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

Dzelzavas specālo internātpamatskolu, pēc grāmatvedības uzskaites nodošanas Dzelzavas pagasta pārvaldes centralizētajai grāmatvedībai, izslēgt no nodokļu maksātāju reģistra.

– Notekūdeņu savākšana no patērētāja un novadīšana
līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

Izslēdz no bilances Madonas novada Dzelzavas pagasta
pārvaldes bilancē šādus esošos pamatlīdzekļus (latos, santīmos):

Nr. Nosaukums
Mērv. Daudz. Vērtība
Nolieto- Atlikusī Iemesls
p.k.
jums
vērtība
1. Ceļš
km
1.6 5184.00 4256.76 927.24
Ir
Skutāni–Bokāni
aparts
2. Ceļš
km
1.4 11916.00 9785.54 2130.46 Pļava
Baldones–Rozas
KOPĀ
3
17100.00 14042.30 3057.70

Veic ieguldījumu SIA „Dzelzava” pamatkapitālā:
1

Nepabeigtā
gab. 1
būvniecība
„Ūdens projekts
Dzelzava”

19683.00 0.00

19683.00 Projekts
realizēts
08.11.
2011.

Kultūra
Piešķir finansējumu 2996 latu apmērā koncepcijas izstrādei par māju “Dzintari” Praulienas pagastā izveidošanu par
Vispārējo Latviešu dziesmu svētku un Haralda Medņa piemiņas vietu. Naudu piešķirt no novada nesadalītajiem līdzekļiem.

Budžets
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 28 „Par Madonas
novada pašvaldības 2012. gada budžeta grozījumiem”.

Madonas slimnīcā
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu SIA Madonas slimnīca pamatkapitāla palielināšanai LVL
100000,00 apmērā Valsts kasē uz desmit gadiem ar noteikto
procentu likmi un atlikto maksājumu uz 2 gadiem SIA Madonas slimnīcas datortomogrāfa iegādei.

Sociālā aprūpe
Nosaka samaksu vecākiem par bērnu ārpusģimenes aprūpi Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta
centrā „Ozoli” un audžuģimenēs mēnesī sekojošā apmērā:
– par bērnu līdz 7 gadu vecumam 25% apmērā no noteiktās minimālās darba algas;
– par bērnu no 7 gadu vecuma līdz 18 gadiem 30% apmērā no noteiktās minimālās darba algas.
Atbrīvot no samaksas par bērna ārpusģimenes aprūpi:
– vecāku, kas atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā;
– vecāku, kas atzīts par rīcībnespējīgu garīgas slimības
vai plānprātības dēļ;
– vecāku, kam pašvaldības sociālais dienests ir sniedzis
atzinumu, ka bērna vecāks iesaistās savu problēmu risināšanā un bērna atrašanās laikā ārpusģimenes aprūpē turpina
pildīt rehabilitācijas plāna nosacījumus vai pastāv faktiski
šķēršļi (slimība, darbnespēja, kuras dēļ iestājusies invaliditāte), kas liedz vecākam pilnvērtīgi veikt bērna aprūpi.
Ja bērns Bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un
atbalsta centrā „Ozoli” nav apmeklējis pilnu mēnesi, maksu
aprēķināt proporcionāli apmeklējuma dienām.
Par vecāku maksas noteikšanu un iekasēšanu atbildīga
ir Madonas novada bāriņtiesa.

Ceļu uzturēšana
Nolemj Madonas novada pagastu teritorijās nodrošināt
ceļu tīrīšanu no sniega 2012./2013. gada sezonā līdz visām
lauku viensētām, kurās ziemas periodā dzīvo cilvēki un to
īpašnieki nav atteikušies no šī pakalpojuma. Nodrošināt minēto sniega tīrīšanas pakalpojumu, kā finansējumu avotu izmantot naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu vai ieņēmumu pārpildi.

Atļauja spēļu zālei
Atļauj SIA „Joker Ltd.”, reģistrācijas Nr. 40003266078,
juridiskā adrese Katrīnas iela 12, Rīga, atvērt spēļu zāli un
organizēt azartspēles ēkā ar adresi Saules ielā 14, Madona.
Lēmums stājas spēkā saskaņā ar Administratīvā procesa
likuma 70. panta pirmo un otro daļu.
Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no lēmuma
spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā.
Gaišus Ziemassvētkus
un laimīgu jauno gadu vēlot,
LAIMA LIEPIŅA,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Domes ziņas
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 23

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes
sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 13927439,00 apmērā, izdevumos Ls 22903262,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo notei-

kumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada
budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes
sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 462694,00 apmērā, izdevumos Ls 505363,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”
3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt
grozījumus saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada budžetu” (apstiprināti 2012.
gada 23. februāra domes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) pielikumos un pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

„Kalnagravas” iegūst jaunu veidolu,
tikmēr kultūras dzīve neapsīkst

R

ekonstrukcijas darbi „Kalnagravās” tikai daļēji ir izmainījuši kultūras dzīvi pagastā. Darbību nav pārtraucis neviens amatiermākslas kolektīvs. Jauniešu deju kolektīva „Resgaļi” studija, deju grupa „Geizeri”,
amatierteātris „Piņģerots” un jauktais vokālais ansamblis „Rondo” mēģinājumiem izmanto Sarkaņu pamatskolas
nelielo zālīti, bet deju kolektīvu „Resgaļi”, „Labākie gadi”
un „Senči” mēģinājumi notiek Madonas 2. vidusskolā, kur
veiksmīgi tiek apgūts repertuārs, jo 2013. ir svētku gads.
Notiek nopietna gatavošanās XXV Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XV Deju svētkiem. Abās pagaidu mājvietās kolektīvu dalībnieki jūtas labi, par to vislielākais paldies skolu
vadībai un darbiniekiem. Tāpat atsaucīgi ir kolēģi no Sauleskalna, Lauteres un Madonas, jo nepieciešamības gadījumā
kādreiz ir iespēja izmantot viņu skatuves.
Vienīgās izmaiņas, ko jūt apmeklētāji, ir pasākumu trūkums. Vairāk tas attiecas uz iecienītajām ballītēm, kad tautas namā viesojās Latvijā pazīstamas šlāgermūzikas grupas.
Bet tas ir uz laiku un nākamā gada otrajā pusē „Kalnagravas” laipni aicinās ikkatru, kas šeit gribēs atpūsties. Izmaiņas tā vizuālajā tēlā būs acīmredzamas un ļoti gribas cerēt,
ka apmeklētāji tās pozitīvi novērtēs.
Tautas nama darbība neapstājas tikai pie pasākumiem
konkrētā ēkā. Nopietni tiek domāts par nākamā gada aktivitātēm, kuras notiks ārpus „Kalnagravu” sienām. Ir uzrakstīts projekts un gūts daļējs Valsts Kultūrkapitāla fonda

atbalsts, lai ar jauniem darbiem tiktu papildināta brīvdabas
tēlniecības izstāde Biksērē. Jau tiek domāts arī par ugunsskulptūru festivālu, kas nākamajā gadā mainīs vietu un būs
nedaudz citādāks, kā bija ierasts iepriekšējos gados. Tāpat
būs citi pasākumi, ko iespējams rīkot brīvā dabā.
Gadu mijas pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem un
pensionāriem notiks Sarkaņu pamatskolā, bet amatiermākslas kolektīvi uz savu tradicionālo koncertu „Ikkatram gadam laimes brīdis savs” pulcēsies 2013. gada 5. janvārī Aronas pagasta Lauteres kultūras namā. Šī būs visu kolektīvu
pirmā kopā sanākšana jaunajā sezonā, piedāvājot skatītājiem daudzveidīgu programmu, kas iepazīstinās ar visu Sarkaņu pagasta amatiermākslas kolektīvu darbību.
Pārmaiņas tautas namā bija ļoti nepieciešamas un laiks,
ko pavadām ārpus ierastās mājvietas tikai pastiprina vēlmi
tur atgriezties pēc iespējas ātrāk, lai to piepildītu ar dziesmām, dejām un jaunām radošām idejām. Viss, kas notiek,
notiek uz labu!

Uzsākot būvdarbus, 2012. gada jūlijā.

Par grozījumiem Madonas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par Madonas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu”
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012.
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes
sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 13964242,00 apmērā, izdevumos Ls 2294610700 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada
budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra domes sēdē,
protokols Nr. 4, 1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 462694,00 apmērā, izdevumos Ls 512994,00 apmērā”, saskaņā ar pielikumu.”
3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt
grozījumus saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas novada
pašvaldības 2012. gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada
23. februāra domes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) pielikumos
un pašvaldības iestāžu un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Lai Jaunajā gadā mums neapsīkst
radošās idejas un dzīvesprieks!
Valda Kļaviņa,
„Kalnagravu” vadītāja

2012. gada jūnijā Madonas novada Sarkaņu
pagastā ir uzsākta projekta „Kalnagravas
tautas nama rekonstrukcija” īstenošana,
kura ietvaros tiek veikti tautas nama
II kārtas rekonstrukcijas būvdarbi.
Tautas nams „Kalnagravas” ir plaši pazīstams ne tikai Sarkaņu pagastā, bet arī visā Madonas novadā, jo šeit
notiek nozīmīgi kultūras pasākumi. Tautas namā darbojas pašmāju amatieru un tautas pašdarbības kolektīvi,
notiek mēģinājumi un koncerti, kā arī citi publiski pieejami pasākumi.
Ņemot vērā tautas nama noslodzi, bija nepieciešamība pēc telpu paplašināšanas, jo pasākumu dalībniekiem
bija ierobežotas iespējas sagatavoties saviem priekšnesumiem, kā arī pašdarbības kolektīviem trūka telpu mēģinājumiem. Tautas nama telpas bija novecojušas ne tikai
fiziski, bet arī morāli.
Rekonstruējot tautas namu, ir uzbūvēta piebūve pie
esošā tautas nama, iegūstot papildus telpu pie skatītāju zāles. Piebūvē tiks izveidota garderobe, kā arī tualetes apmeklētājiem. Tautas nama rekonstrukcijas ietvaros
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada budžetu”
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto
pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris

Foto – SIA „Jaunmāja”

Tiek veikta projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā –
Mārciena” ieviešana

ēka iegūs jaunu izskatu un labiekārtotu teritoriju. Projektu plānots pabeigt 2013. gada jūlijā.
Būvdarbus projekta ietvaros veic SIA „RCI Gulbene”, būvuzraudzību veic SIA „Lithos”, bet tehnisko
projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošina SIA
„A2C”. Projekta kopējās izmaksas ir 253234,16 Ls, tai
skaitā ELFLA finansējums 129176,10 Ls, pārējo finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība. Projekta (identifikācijas Nr. 11-05–L32100-000139) ieviešanā
iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku atbalsta dienests.
Informāciju sagatavoja
Maija Rieksta
Madonas novada pašvaldības
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Būvdarbu laikā 2012. gada oktobrī.

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru
par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena, II kārta” Nr.
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/060/029 ieviešanu. Projekta īstenošanas ilgums ir no 17.01.2012. līdz 16.07.2013.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – LVL
327651,00, atbalsta summa ERAF līdzfinansējums 85%
no attiecināmajām izmaksām – LVL 278503,35.
Projekta īstenošanā ir veikta tehniski ekonomiskā
pamatojuma izstrāde, tehniskā projekta izstrāde. Tehniskā projekta izstrāde ir sadalīta vairākās kārtās. Šobrīd ir veikti būvdarbi tehniskā projekta 1. daļai, tos veica SIA „Jaunmāja”, kas ietver ūdenstorņa demontāžu,
ūdens rezervuāra izbūvi un 338 m ūdensvada un 311
m kanalizācijas tīklu posmu. Autoruzraudzību veic SIA
„Belss”, un būvuzraudzību veic Skaidrīte Zepa.
Tehniskā projekta 2. daļā un 3. daļā tiks veiktās šādas kompenentes:
– 2 aku tamponēšana Meža ielā;
– Ūdensvada izbūve Stacijas un Meža ielā L=1,15 km;
– Ūdensvada izbūve pa Meža ielu līdz Parka ielai
šķērsojot dzelzceļu L=0,49 km;
– Pašteces kanalizācijas izbūve Ozolu un Lāčplēša ielās L=1 km;
– Pašteces kolektora izbūve no Parka ielas līdz Meža
ielai, šķērsojot dzelzceļu L=0,47 km;
– Esošo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija, Q=100 m3/dnn, pārvietojam dīzeļģeneratora (6
kW) iegāde, teritorijas labiekārtošana.
Realizējot projektu, 99,5% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumi, 97,8% ciema iedzīvotāju – dzeramā ūdens pakalpojumi.
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Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris

Ziemassvētki un gadu mija

”...tik precīzi lietas
sakārtot var tikai Viņš”
Ziemassvētku
pasaka
“Reiz dzīvoja bumbulis. Viņš bija
krāsains un spožs un bija par to
milzīgi lepns. Visu gadu viņš gulēja
ielikts kartona kastē un, tikai,
tuvojoties Ziemassvētkiem, viņu
izņēma un pakāra eglītes zariņā.
“Es esmu skaistais bumbulis,” viņš
teica. “Skatieties visi uz mani “!”
“Tu nu gan esi vieglprātīgs”, viņam
teica eglītes svecīte.
“Viss šajā pasaulē izdeg un
izbeidzas.”
“Tas nekas,” bumbulis atbildēja.
“Es zinu, ka tumšā kartona kaste
nav mūžīga. Katru reizi pēc tās nāk
atkal jauni Ziemassvētki.”
(Juris Rubenis un
Māris Subačs)

P

lašajai kolēģu saimei un
visiem lasītmīlošajiem
cilvēkiem vēlu pelēkajās dienās nepagurt un ticēt,
ka ir gaisma, kurai pretī iet!
Vestienas bibliotēkas
vadītāja Jūsma

Paldies visiem Madonas
muzeja atbalstītājiem,
sadarbības partneriem,
krājuma papildinātājiem un
apmeklētājiem, kas ar savu
devumu, ierosmi un klātbūtni
sekmējuši mūsu izaugsmi.
Paldies par uzticību, mēs to
augstu vērtējam un liekam
turpmākās attīstības pamatā.

Gaišus un sirsnīgus
Ziemassvētkus!
Labiem nodomiem un
radošiem darbiem piepildītu
Jauno gadu!
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzejs

Sagaidot Ziemsvētkus, savā
mājvietā – divsimt gadu
vecajā Lazdonas dievnamā,
ir atgriezusies restaurētā
altārglezna ”Kristus pie
Krusta”. Jauno baznīcas
gadu Madonas evaņģēliski
luteriskā draudze uzsāka ar
daudz cietušā mākslas darba
atjaunošanas svētkiem.
Lazdonas dievnams savu
altārgleznu ieguva pirms 145
gadiem. Autors ir nezināms,
taču ir zināms, ka glezna
tapusi Vācijas pilsētā
Diseldorfā, kas toreiz bijusi
slavena ar savu mākslas
akadēmiju. Tiek uzskatīts, ka
altārgleznas autors ir kāds
mākslas students. Pēdējo reizi
gleznu tās oriģinālajā atveidā
draudze skatījusi tālajā 1905.
gadā. Draudzes mācītājs
Hanss Jensons, daloties
priekā par atgūto dārgumu,
uzsver, ka šodien altārglezna
kalpo kā pierādījums
lielajam ticības spēkam, un
tā ir kā tilts starp vairākām
kristiešu paaudzēm.
Liels ieguldījums daudz
cietušās gleznas atjaunotnē
ir draudzes loceklei Rudītei
Kumsārei. Tieši Rudīte
ir gleznas restaurācijas
iniciatore un darba garās
vēstures pārzinātāja. Svētku
noskaņās viņa dalās arī ar
Vēstneša lasītājiem:
„Mūsu Lazdonas baznīcai ir
vairāk nekā divsimt gadu sena vēsture. Sava īpaša vēsture ir arī mūsu
baznīcas altārim un altārgleznām.
Madonas novadpētniecības un
mākslas muzeja rakstu krājumā
„Madonas muzeja raksti” muzeja
galvenā speciāliste Laimdota Ivanova par šo vēsturi raksta: „1867. gadā
baznīcā uzstādīja jaunu no ozolkoka
gatavotu altāra retablu jeb dekoratīvo daļu un nezināma autora Diseldorfā gleznotu altārgleznu „Kristus
pie krusta” jeb „Golgāta”. Altārgleznā uz zelta fona attēlots krustā
sistais Kristus, ko pielūdz Marija un
Jānis. Altārglezna bojāta 1905. gada
revolucionāro notikumu laikā, un
1906. gadā to atjaunoja mākslinieks
Zigfrīds Aleksandrs Bīlenšteins.
Valsts kultūras pieminekļu aizsar-

Altārglezna „Kristus pie Krusta”.

dzības inspekcijas Pieminekļu dokumentācijas centra ziņas liecina,
ka pēc Otrā pasaules kara altārgleznai bija lieli bojājumi, tā bija uzplēsta – vidusdaļā apmēram 20 cm un
apmēram 10 cm sīkāki uzplēsumi.
Tie tikuši laboti, bet labojums viscaur bija redzams. 1974. gadā bojāto altārgleznu aizstāja ar madonieša
Jāņa Zostiņa gatavoto kopiju, oriģināls līdz 1982. gadam glabājās aiz
kopijas. 1992. gada rudenī Jāņa Zostiņa altārglezna tika sabojāta – joprojām nenoskaidrotas personas izgrieza un nozaga daļu gleznas. Tajā
pat gadā māksliniece Daiga Simso-

ne izgatavoja kopiju, gan atsakoties
no oriģināla zeltītā fona, un kopš
1992. gada Ziemassvētkiem baznīcā aplūkojama šī altārglezna. Oriģinālā altārglezna un vecā altāra
fragmenti ir valsts nozīmes mākslas
pieminekļi.”
Ar minētajiem vēstures faktiem
mūsu baznīcas pirmās, oriģinālās
altārgleznas vēsture vēl nebeidzas.
Gadu desmitus tā glabājās mūsu
baznīcas balkonā pie ērģelēm, līdz
brīdim, kad māksliniekam Zigfrīdam Aleksandram Bīlenšteinam
Rīgā Mencendorfa namā tika rīkota simtgades piemiņas izstāde. Al-

tārgleznas restaurācija bija viens
no mākslinieka pēdējiem veikumiem pirms viņa aiziešanas mūžībā. Mākslas zinātņu doktors Ojārs
Spārītis lūdza draudzei, vai mēs
altārgleznu kā izstādes eksponātu nevarētu nogādāt Rīgā. Tas bija
2005. gads, un izstādes atklāšana
notika vienlaicīgi ar IX Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem.
Uz svētkiem Rīgā devās arī Madonas 1. vidusskolas kori, un mēs nospriedām, ka tā mums ir laba iespēja altārgleznu ar autobusu nogādāt
Rīgā. Tā mūsu altārglezna devās
ceļā kopā ar koristiem.
Liels bija mans pārsteigums,
kad uzzināju, ka mūsu rajona
Dziesmu un deju svētku dalībnieki dzīvo skolā, kurai ielas otrajā
pusē atrodas Mencendorfa nams!
Autobusam nebija jānobrauc neviens lieks metrs, lai nogādātu altārgleznu vajadzīgajā vietā! Tajā
brīdī patiesi nodomāju – viss, kas
notiek un turpmāk notiks ar mūsu
altārgleznu, ir Dieva plānā jau noteikts, jo tik precīzi lietas sakārtot
var tikai Viņš.
Izstādei beidzoties, mākslas
zinātņu doktora Ojāra Spārīša
pamudināti, nolēmām atstāt altārgleznu Mākslas akadēmijā Restaurācijas nodaļā, ar cerībām, ka
kāda studenta akadēmijas beigšanas noslēguma darbs varētu būt
altārgleznas restaurācija.
Tā mēs, draudze, gaidījām septiņus gadus, līdz Dieva plāns turpināja piepildīties. Šī gada februāra mēnesī saņēmām ziņu no Ojāra
Spārīša, ka Mākslas akadēmijas
maģistrante Laura Kristlība kā
savu maģistra darbu ir uzņēmusies restaurēt mūsu altārgleznu.
Un tā, ar Dieva svētību,
1. decembrī ar koncertu Adventa priekšvakarā notika restaurētās altārgleznas atvēršanas svētki.
Vēl joprojām altārglezna neatrodas savā sākotnējā vietā – altārī,
jo pirms tam vēl jāsakārto un jāatjauno gan no ozolkoka gatavotā
altāra retabls jeb dekoratīvā daļa,
gan jāatjauno visa altāra siena.
Esam pateicīgi par visu, kas
jau noticis saistībā ar mūsu altārgleznas atjaunošanu, bet mēs
esam arī pacietīgi gaidīt Dieva nolikto laiku turpmākajiem darbiem,
jo Tas Kungs visas lietas piepilda
īstajā laikā un vietā!”

Jaunā gada pirmais notikums – „Sporta laureāts – 2012”
Jaunajā, 2013. gadā, Madonas pilsētas kultūras namā tiks sumināti
novada labākie sportisti.
12. janvārī plkst. 18.00 jau piecpadsmito reizi notiks „Sporta laureāts”. Pasākumā tiks sveikti labākie sportisti, treneri, sporta spēļu komandas, aktīvākās pašvaldības un sporta klubi, tiks godināti cilvēki, kuri devuši nozīmīgu ieguldījumu Madonas novada
sporta dzīves attīstīšanā.
Pasākuma organizatori ir Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolu.
Pirmo reizi notika interneta balsojums, nosakot labāko sportā. 2012. gada nogalē Madonas novada iedzīvotāji izvērtēja un ar balsojumu Madonas novada
mājaslapā noteica šī gada labāko sportistu, sportisti,
sporta spēļu komandu, kā arī populārāko sporta veidu
un sporta pasākumu. Šo nomināciju ieguvēji saņems piemiņas balvas.
Pasākumu papildinās dažādi video sižeti un mākslinieku
priekšnesumi.
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Būsiet gaidīti viesi pasākumā „Sporta laureāts – 2012”!

Uz paveikto sportā 2011.gadā atskatās domes priekšsēdētāja
vietnieks Agris Lungevičs un Madonas bērnu un jaunatnes sporta
skolas direktors Voldemārs Šmugais.

Katram no mums Ziemassvētki savā
veidā ir īpaši svētki – labestības,
pārdomu, gaišo domu svētki, kā arī
atgādinājums, ka mūsu dvēsele katros
Ziemassvētkos var atdzimt no jauna
ticībā, cerībā un mīlestībā,
var atdzimt priekā.
Novēlu saglabāt un uzlabot savu
veselību un fizisko formu, dodot
priekšroku aktīvai, sportiskai brīvā laika
pavadīšanai.
			
Madonas novada pašvaldības
sporta darba
organizators
Māris Gailums

Ziemassvētki un gadu mija
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Klubiņam „Pie kamīna” – 20

niecei Līgai Grāvītei. Tieši Līga
ir tā, kas sauc kopā, aicina nākt
un piedalīties. Atskatoties klubiņa pastāvēšanas gaitās, Līga
atceras: „Tas bija 1992. gads,
kad namiņā meklējām jaunus
darba virzienus, un tolaik nama
direktore Leontina Brenčeva
urdīja mūs visus namā strādājošos skatīties tālāk par namiņa sienām. Kāpēc es uzņēmos
šo darbu, pat nezinu, jo līdz
tam organizēju pasākumus Kusas skolā skolēniem, šeit, namiņā ienākot 1989. gadā, jau visa
rajona skolēniem. Tas viss notika pats par sevi saprotami – kādam bija jāuzņemas, un tā tas
viss aizgāja.
Sākumā vairāk pie mums
tika aicināti vientuļie cilvēki,
bet tagad jau daudzus gadus
nāk tie seniori, kam patīk pabūt
kopā, kur gaida, kur notiek koncerti, dažādas tikšanās vai vienkārši var parunāt.
Novēlu visiem klubiņa dalībniekiem veselību, veselību, veselību!”
Jubilejas reizē daudz sirsnīgu vārdu tika veltīts arī Gunitai Kļaviņai, kuras vadītajā
bērnu un jauniešu centrā klubiņš allaž bijis laipni uzņemts.
Šoreiz Gunitas novēlējums jubilāriem: „Klubiņam “Pie kamīna” divdesmit gadu jubilejā
novēlu tikpat aktīvu darbību
arī nākotnē. Lai nepietrūkst ne
enerģijas, ne veselības tikšanās
brīžos, radošajās darbnīcās,
klātienes un neklātienes ceļojumos. Lai vienmēr prieks būt
kopā ar bērniem un jauniešiem
koncertos un teātra izrādēs,
ko viņi dāvā klubiņa dalībniekiem!”

Tā ir vieta, kur satikties, vienam
otru uzklausīt un uzmundrināt.
Un nav tiesa, ka Bērnu un
jauniešu centrā (BJC) pulcējas
tikai jaunākā paaudze. BJC
jeb namiņā jau daudzu gadu
garumā mājvietu rod gan
skolēni, gan bērni un jaunieši ar
īpašām vajadzībām, gan mūsu
novada sirmgalvji – Madonas
pensionāru klubiņš „Pie
kamīna” bērnu un jauniešu
centra paspārnē darbojas jau
divus gadu desmitus.
Novembra nogalē klubiņa dalībnieki pulcējās nesen izveidotajā jauniešu centra „Kubs” telpās (Madonas kultūras nama
rekonstruētā sētas māja), lai
kopīgi nosvinētu apaļo jubileju. Par dalībnieku trūkumu
klubiņam nav jāsūdzas. Pārsvarā tās
ir sirmas māmuļas,
katra ar savu dzīves
stāstu, nereti jau zaudējušas tuvus cilvēkus, bet,
sanākot kopā, domas raisās
priecīgākas un arī kaites uz
brīdi atkāpjas.
Madoniete Milda Liepiņa
ir viena no ilggadējākām dalībniecēm, uz klubiņu nāk jau
kopš tā dibināšanas un neatceras nevienu reizi, kad būtu izlaidusi kādu tikšanos. „Ko nu
mājās vien sēdēsi! Te ir interesanti, dažādas tikšanās, koncerti. Patīk klausīties, kad uzaicināti cilvēki nāk un stāsta par
saviem ceļojumiem. Reizēm ir
tāda sajūta, it kā pati tur būtu
bijusi,” M. Liepiņa dalās savā
pieredzē.
Nāk svētki, un mēs arvien
biežāk domājam par dāvanām.
Klubiņa dalībnieces uzskata, ka
ne jau viss ir izmērāms naudā,
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Klubiņa pašreizējās dalībnieces jubilejas reizē.

atliek vēl tik
daudz, ko viens
otram var dāvināt – uzmundrinājums, laipns
smaids. Daina Gaile klubiņu apmeklē jau piecus gadus un citus
iepriecina ar pašas gatavotiem
apsveikumiem. Savukārt, kurš
gan var izskaitīt tos cimdu, zeķu
un čību pārus, ko savām rokām
darinājusi un ļaudīm dāvājusi
Veneranda Naļivaiko!
Tāda nu reiz ir klubiņa sūtība – pulcēt, lai nejustos atstumts un viens. Divdesmitās
jubilejas reizē izskanēja daudz
apsveikumu, laba vēlējumu kluba dalībniekiem, un jo īpaši
Bērnu un jauniešu centra darbi-

Līga Grāvīte sarunā ar ilggadējāko klubiņa dalībnieci Mildu Liepiņu.
					
Indras Veipas foto

Dz. Stradiņa

Gaiziņkalna skatu tornis – uzspridzināts

Ap tūkstoš skatītāju vēroja torņa spridzināšanas brīdi.

14. decembrī tika pielikts punkts
gadiem ilgajai diskusijai par
Latvijas augstākās virsotnes
skatu torņa likteni.
„Uzdevums izpildīts pat vēl
labāk nekā cerēts,” tā paveikto
Gaiziņkalna torņa spridzināšanu vērtē darba tiešie izpildītāji – Zemessardzes 54. inženiertehniskā bataljona vīri. Vairs
tikai milzīga gruvešu kaudze
liecina, ka vienā no mūsu valsts
gleznainākajām ainavām goda
vietā reiz atradusies robusta
un cilvēka dzīvībai bīstama 41

Brūkošā Gaiziņkalna torņa pēdējās sekundes.

metru augsta sarkanu ķieģeļu
būve.
Lai profesionāli paveiktu torņa uzspridzināšanu, Zemessardze
Gaiziņkalnā strādāja jau kopš 3.
decembra, bet cilvēki Gaiziņkalna pakājē spridzināšanas dienā
pulcējās jau no paša rīta. Daudzus, raugoties uz vēl esošo torni, pārņēmušas nostalģiskas atmiņas par agrākajiem laikiem un
kā, par spīti bīstamībai, rāpušies
torņa smailē.
Starp sanākušajiem bija arī
kalna apkārtnes iedzīvotāji, kā
arī tie, kuri piedalījušies tor-
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ņa būvniecībā.
Maija Ārente bijusi klāt pie torņa
pamatakmens ielikšanas, un būves likvidēšanas dienā teica,
ka esot ieradusies kā
uz bērēm. Taču torņa
nojaukšanu bijusī Gaiziņkalna
mežsaimniecības darbiniece vērtē
kā jaunu sākumu. Savukārt netālu dzīvojošais Pēteris Ločmelis
uzskata, ka torni jau sen vajadzējis nojaukt.
Kopš panākta vienošanās ar
īpašnieci Inesi Apeli par zemes

Spridzināšanas darbu vadītājs Zemessardzes 54. inženiertehniskā
bataljona komandieris Rolands Moļņiks pie torņa gruvešu
kaudzes.
Santas Jaujenieces foto

nomas līgumu,
Madonas novada
pašvaldība pieņēma
lēmumu
torni nojaukt, kas
nu ir radījis gandarījumu abām pusēm. Inese
Apele atzīst, ka jūtas apmierināta un cer uz jauna torņa
būvniecību, kam virsotnē noteikti būtu jābūt Latvijas karogam.
Jau pavisam drīz privātuzņēmums uzsāks būvgružu novākšanu, bet Dabas aizsardzības pārvalde ir uzņēmusies jauna torņa

būvniecību. Ikviens iedzīvotājs no
20. decembra tiek aicināts paust
savas idejas, kāds varētu izskatīties jaunais skatu tornis. Sīkāka
informācija būs rodama arī Madonas novada pašvaldības mājas
lapā.
Cerams, vecā torņa, kuram tā
arī nebija lemts pildīt savas funkcijas, uzspridzināšana, ir simbolisks sākums jaunas un mūsdienām atbilstošas infrastruktūras
izveidei Gaiziņā jau pārredzamā
nākotnē.
Dz. Stradiņa
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Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 22

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā (Kaķīšu ezerā)”
Izdoti saskaņā
ar likuma
“Par pašvaldībām”
43. panta pirmās
daļas 13. punktu un
Zvejniecības likuma 10. panta
trešo daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Viešūra ezers (Kaķīšu ezers),
turpmāk tekstā “Viešūra ezers”,
(176,0 ha) atrodas Madonas novada
Vestienas pagastā, un tas ietilpst aizsargājamo ainavu apvidus ”Vestiena”
un dabas parka “Gaiziņkalns” teritorijā.
1.2. Viešūra ezers saskaņā ar Civillikuma 1102. pantu un I pielikumu
ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības
pieder valstij.
1.3. Licencētā makšķerēšana Viešūra ezerā tiek ieviesta saskaņā ar
MK 2003. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 574 “Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”
(turpmāk – Licencētās makšķerēšanas noteikumi), lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu
un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus
makšķernieku vajadzībām, limitētu
vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera un tā salu, kā arī piekrastes,
antropogēno slodzi.
1.4. Licencētā makšķerēšana Viešūra ezerā tiek ieviesta pamatojoties
uz ezera zivsaimniecības noteikumiem, ko izstrādājusi pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides
zinātniskā institūta ”BIOR” Zivju resursu pētniecības departamenta Iekšējo ūdeņu nodaļa 2012. gada jūnijā
un ko apstiprinājusi Madonas novada pašvaldība.
1.5. Licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā, saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada
29. maija lēmumu Nr. 12 un 2012.
gada 7. jūnija pilnvarojuma līgumu
Nr. 2.4.9/145-12, organizē SIA “LB
AGRO ”, VRN 40103534546, juridiskā adrese “Kalna Dzīšļi”, Vestienas
pagasts, Madonas novads, LV-4855,
tālrunis 26339869.
2. Licencētās makšķerēšanas
noteikumi
2.1. Licencētā makšķerēšana ir
atļauta visā Viešūra ezera platībā no
ledus, no licencētās makšķerēšanas
organizētājam piederošām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrētām airu laivām, kā arī šī Nolikuma
pielikumā Nr. 1 norādītajās atsevišķās vietās, kurās atļauts makšķerēt
no krasta vai iebrienot ūdenī.
2.2. Papildus šī Nolikuma 2.1.
apakšpunktā noteiktajam, ezera
krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem atļauts makšķerēt
arī no ne vairāk kā divām viņiem piederošām airu laivām, kā arī no viņu
īpašumā esošo zemju krasta, ezerā
izbūvētas laipas vai, iebrienot ūdenī. Ezera krasta zemju īpašniekiem
aizliegts bez iepriekšējas rakstiskas
saskaņošanas ar licencētās makšķerēšanas organizētāju atļaut citiem
makšķerniekiem makšķerēt no viņu
īpašumā esošo zemju krasta, no tiem
piederošām laivām vai izmantot viņu
īpašumā esošo zemju krastos ezerā
izbūvētās laipas.
2.3. Licencētā makšķerēšana Viešūra ezerā notiek saskaņā ar spēkā esošiem Ministru kabineta 2009.
gada 22. decembra noteikumiem Nr.
1498 “Makšķerēšanas noteikumi”
(turpmāk – Makšķerēšanas noteikumi), ar šādām atkāpēm:
1.1.1. ledus periodā licencētā
makšķerēšana ir atļauta no ezera aizsalšanas līdz 31. martam;
1.1.2. pavasara – rudens periodā
licencētā makšķerēšana ir atļauta no
1.maija līdz ezera aizsalšanai;
1.1.3. lai nodrošinātu makšķernieku drošību, laikā periodā no 1. ap-

rīļa līdz 30. aprīlim, ezerā ir aizliegta
jebkura veida makšķerēšana;
1.1.4. licencētā makšķerēšana ir
atļauta katru dienu: pavasara – rudens periodā no 5.00 līdz 23.00, ledus
periodā no 7.00 līdz 17.00, izmantojot divas jebkura tipa makšķeres (tai
skaitā vienu spiningu, pavasara – rudens periodā);
1.1.5. vienas dienas laikā katram
makšķerniekam lomā atļauts paturēt
divas karpas un jebkuras citas sugas
zivis bez skaita ierobežojuma (izņemot samus), taču ar noteikumu, ka
kopējais vienas dienas loms nepārsniedz piecus kilogramus, izņemot
karpas. Lomā paturētajām zivīm jāatbilst Makšķerēšanas noteikumos
noteiktajam minimālajam pieļaujamajam garumam;
1.1.6. aizliegts iegūt un paturēt
samus;
1.1.7. aizliegta vēžošana un zemūdens medības;
1.1.8. makšķernieks var iegādāties makšķerēšanai vienlaikus divas
dienas licences, un šādā gadījumā
viņa kopējais vienas dienas loms nedrīkst pārsniegt desmit kilogramus,
izņemot karpas un ievērojot, ka karpas atļauts paturēt ne vairāk kā četras zivis;
1.1.9. bērniem un pusaudžiem
vecumā līdz 14 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts makšķerēt no
laivas.
3. Vides un dabas resursu
aizsardzības prasības un
pašvaldību saistošie noteikumi
Makšķerniekiem jāievēro ar vides
aizsardzību saistītas prasības, saskaņā ar Ministra kabineta 2010. gada
16. marta noteikumiem Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējiem aizsardzības un izmantošanas noteikumi”:
3.1. makšķernieki savu autotransportu novieto tikai tam īpaši paredzētās vietās; aizliegts ar automašīnu
iebraukt ezera tauvas joslā;
3.2. uguni atļauts kurt tikai tam
īpaši paredzētās vietās; uz ezera salas aizliegts kurt uguni un celt teltis;
3.3. aizliegts bojāt kokus un krūmus, zaļo zonu, piesārņot ezeru un
piekrastes teritoriju;
3.4. aizliegts krastā, uz ledus vai
ūdenī mest jebkādus atkritumus;
3.5. makšķernieki ievēro un izpilda arī citos normatīvajos aktos un
pašvaldību saistošajos noteikumos
noteiktās prasības.
4. Licencētās makšķerēšanas
licenču veidi, skaits un maksa
par makšķerēšanas licencēm
4.1. Licencētai makšķerēšanai
ir paredzētas vienas dienas licences.
Vienas dienas pilnas maksas licences
cena ir: pavasara – rudens periodā Ls
5 (pieci lati), ledus periodā Ls 1,50
(viens lats 50 santīmi). Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 50
(piecdesmit) pilnas maksas licences.
4.2. Bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem, personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī invalīdiem, ir paredzētas vienas dienas
samazinātas maksas licences: pavasara – rudens periodā Ls 2,5 (divi lati
un 50 santīmi), ledus periodā Ls 0,75
(nulle latu un 75 santīmi). Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā
10 (desmit) šāda veida samazinātas
maksas licences. Attiecīgajām personām jāuzrāda savu vecumu vai statusu apliecinošs dokuments.
4.3. Politiski represētajām personām ir paredzētas vienas dienas bezmaksas licences. Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk kā 5 (piecas)
šāda veida bezmaksas licences. Attiecīgajām personām jāuzrāda statusu
apliecinošs dokuments.
4.4. Ezera krasta zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem Vestienas pagastā ir deklarēta
pastāvīga dzīvesvieta, ir paredzētas

vienas dienas bezmaksas licences.
Pašvaldība apstiprina šo personu sarakstu un iesniedz to licencētās makšķerēšanas organizētājam. Makšķerēšanai vienā dienā izdod ne vairāk
kā 10 (desmit) šāda veida bezmaksas
licences.
4.5. Ezera krasta zemju īpašniekiem, kuru deklarētā pastāvīgā dzīvesvieta neatrodas Vestienas pagastā, un viņu ģimenes locekļiem ir
paredzētas vienas dienas samazinātas maksas licences: pavasara – rudens periodā Ls 5 (pieci lati), ledus
periodā Ls 1,50 (viens lats piecdesmit
santīmi). Makšķerēšanai vienā dienā
izdod ne vairāk kā 10 (desmit) šāda
veida samazinātas maksas licences.
4.6. Licencētā makšķerēšana ir
atļauta tikai makšķerēšanas licencē
norādītajā datumā.
4.7. Iegādājoties vai saņemot
makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga makšķerēšanas
karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama bērniem un pusaudžiem
vecumā līdz 16 gadiem un personām,
kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī
invalīdiem.
4.8. Kamēr licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pievienotās
vērtības nodokļa maksātājs, licences
maksās ir iekļauta pievienotās vērtības nodokļa likme.
5. Makšķerēšanas licences saturs
un noformējums
5.1. Katrā licencē (Pielikumi Nr.
2A – 2E) norāda licencētās makšķerēšanas organizētāju, makšķerēšanas
vietu, licences veidu (dienas licence
par pilnu maksu, samazinātu maksu
vai dienas bezmaksas licence), licences
kārtas numuru, licences cenu (pilnas
maksas un samazinātas maksas licencēm), licences izmantošanas datumu,
licences izsniedzēja un saņēmēja parakstus, licences izsniegšanas datumu.
5.2. Visas licences ir numurētas
(pilnas maksas, samazinātas maksas
un bezmaksas licences tiek numurētas atsevišķi).
5.3. Makšķerēšanas licences var
iegādāties un saņemt katru dienu
Vestienas pagasta “Stirnās” – Laivu
bāzē, tālrunis informācijai 26339869,
28656198.
5.4. Licencētās makšķerēšanas
organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču uzskaites žurnālā un
iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par licencēto makšķerēšanu divas reizes gadā – līdz 15. jūlijam par
1. pusgadu un līdz 15. janvārim – par
2. pusgadu.

ci ar datiem par reģistrētajām zivīm makšķernieki nodod licencētās
makšķerēšanas organizētājam pēc
makšķerēšanas pabeigšanas vai ne
vēlāk kā 5 (piecas) darba dienu laikā nosūta to pa pastu uz šī Nolikuma
1.5. punktā norādīto adresi.
7.3. Licencētās makšķerēšanas
organizētājs reģistrē makšķerniekus,
kas nav veikuši lomu uzskaiti un nodevuši makšķerēšanas licenci šī Nolikuma 7.2. punktā minētajā kārtībā, un atsaka tiem turpmāku licenču
izsniegšanu kārtējā un arī nākamā
gadā.
7.4. Aizpildītās licences ar lomu
uzskaites tabulām licencētās makšķerēšanas organizētājs katru gadu līdz
1. februārim iesniedz valsts zinātniskajā institūtā “Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”.
8. Licencētās makšķerēšanas
organizētāja sniegtie
pakalpojumi un pienākumi
8.1. Licencētās makšķerēšanas
organizētājs nodrošina airu laivu izīrēšanu makšķerniekiem.
8.2. Licencētās makšķerēšanas
organizētājs izpilda Licencētās makšķerēšanas noteikumos noteiktos licencētās makšķerēšanas organizētāja
pienākumus, tai skaitā, katru gadu līdz
31. decembrim iesniedz Valsts vides
dienestā izskatīšanai un apstiprināšanai pārskatu par veiktajiem dabas aizsardzības un zivju resursu papildināšanas pasākumiem, kā arī informāciju
par licencētās makšķerēšanas organizēšanai nepieciešamās infrastruktūras
izveidošanu un uzturēšanu.
9. Pasākumu plāns zivju resursu
saglabāšanai, papildināšanai un
aizsardzībai
Licencētās makšķerēšanas organizētājs veic zivju resursu saglabāšanas, papildināšanas un aizsardzības
pasākumus saskaņā ar 2012. gadā
Madonas novada pašvaldības apstiprināto Viešūra ezera zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumiem 2012.–
2015. gadam:
9.1. ielaist ezerā 2012. gadā 2000
kg 3-gadīgas karpas;

7. Makšķernieku lomu uzskaites
kārtība
7.1. Iegūtās un paturētās zivis
makšķernieki reģistrē makšķerēšanas licences otrā pusē lomu uzskaites
tabulā (šī Nolikuma Pielikums Nr. 3),
norādot iegūto zivju sugu, skaitu un
svaru.
7.2.
Makšķerēšanas
licen-

10. Licencētās makšķerēšanas
un vides aizsardzības prasību
ievērošanas kontrole
10.1. Licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanu atbilstoši kompetencei kontrolē Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektori, īpaši aizsargājamo
dabas teritoriju inspektori, Valsts vides dienesta pilnvarotās personas un
pašvaldības pilnvarotās personas, kā
arī kontrolē piedalās valsts policija,
pašvaldības policija, zemessardze un
licencētās makšķerēšanas organizētājs.
10.2. Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās
makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un izpildi atbilstoši kompetencei uzrauga Valsts vides
dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde, Dabas aizsardzības pārvalde,
Valsts ieņēmumu dienests un attiecīgā pašvaldība.
11. Nolikuma darbības laiks
11.1. Licencētās makšķerēšanas
nolikums pēc tā saskaņošanas ar šī
nolikuma saskaņojuma lapā norādītajām institūcijām un apstiprināšanas ar Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
pantā noteiktajā kārtībā.
11.2. Informāciju par licencētās
makšķerēšanas vietām, licencētās
makšķerēšanas organizētāju un makšķerēšanas licences iegādes iespējām
pašvaldība sadarbībā ar licencētās
makšķerēšanas organizētāju ne vēlāk kā mēnesi pirms licencētās makšķerēšanas sākuma publicē laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, laikrakstā
“Stars”.
11.3. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 3
(trīs) gadi no spēkā stāšanās dienas.
Saistošie noteikumi stājas spēkā
18.12.2012.

Paskaidrojuma raksts
Madonas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 22 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūra
ezerā (Kaķīšu ezerā)”
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Pašreizējās situācijas raksturojums

6. No makšķerēšanas licenču
realizācijas iegūto līdzekļu
izlietošana
6.1. No licencētās makšķerēšanas
iegūtās kopējas summas organizētājs
30% apmērā reizi pusgadā (līdz 10. jūlijam par pirmo pusgadu un līdz 10.
janvārim par otro pusgadu) pārskaita
valsts pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
6.2. Līdzekļi, kas iegūti, realizējot
makšķerēšanas licences, 70% apmērā paliek makšķerēšanas organizētāja rīcībā un tiek izmantoti licencētās
makšķerēšanas organizēšanai un tās
nodrošināšanai, kā arī zivju krājumu
regulārai pavairošanai, vides un zivju
resursu aizsardzības pasākumiem un
citiem licencētās makšķerēšanas organizētāja un pašvaldības savstarpēji
saskaņotiem mērķiem.

9.2. ezerā palielināt līdaku un
zandartu krājumus 2013. gadā un
2014. gadā;
9.3. makšķerēšanas noteikumu
ievērošanas kontroli veikt 2 reizes nedēļā.

Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
Viešūra ezers (Kaķīšu ezers) Vestienas pagastā saskaņā ar Civillikuma I pielikumu ir publiskais ezers. Madonas novada pašvaldībai
SIA „LB Agro” iesniedza apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem
nolikumu par licencēto makšķerēšanu Viešūra ezerā. Nolikums ir
saskaņots ar Ministru kabineta 14.10.2005. noteikumu Nr. 574
„Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 10. punktā
minētajām institūcijām.
Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai — makšķerēšanai
un zemūdens medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos
ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar
īpašām zvejas atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 14.10.2005.
noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas –
kārtība”13. punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas
pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem noteikumiem.
Saistošo noteikumu mērķis ir, lai nodrošinātu racionālu zivju
krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus resursu pavairošanai,
papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu
vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu ezera un tā salu, kā arī
piekrastes, antropogēno slodzi.

Īss Saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka Viešūra ezerā licencētās
makšķerēšanas un licencētās zemūdens medību noteikumus;
vides un dabas resursu aizsardzības prasības; licenču veidus,
skaitu, maksu par licencēm, saturu, realizāciju; licencētās
makšķerēšanas organizētāja pienākumus un tiesības.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Informācija par administratīvajām
procedūrām
7. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām saistībā ar
Saistošo noteikumu projektu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošie noteikumi šo jomu neskar.
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots
www.madona.lv sadaļā Domes dokumenti/Pašvaldības saistošie
noteikumi/Saistošo noteikumu projekti.

Aktivitātes

Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris

Jaunumi Kusas pamatskolā
Projekta „Tautskola un brīvā
laika centrs” prezentācija Kusas
pamatskolas galvenās ieejas
vestibilā 1. stāvā trešdien,
26. decembrī plkst.13.00.
Aizejošā gada nogale Kusas
pamatskolā iezīmējās ar spilgtu notikumu virkni. Līdz ar pirmo sniegu skolas ābeļdārzā tika
atklāta āra klase. Dažas nedēļas
vēlāk noslēdzās multifunkcionālā brīvā laika centra paaudžu sadarbības veicināšanai izbūve skolas pirmā stāva telpās. Nupat,
11. decembrī, pēc svinīgas darba
līgumu parakstīšanas ir iedegta zaļā gaisma projektam „Tautskola un brīvā laika centrs Kusas
pamatskolā”, kurš jāīsteno viena gada laikā. Šis projekts notiek
Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām”
ietvaros un tiek finansēts no Atvērtās sabiedrības fondu līdzekļiem. Kopumā Latvijā konkursa
kārtībā tika atbalstīts 41 mazo
skolu projekts, lai palīdzētu šīm
skolām noturēties un meklēt jaunus pastāvēšanas modeļus. Ko
šie jaunumi nesīs mums, vietējiem cilvēkiem?
Skola turpmāk piedāvās regulāras vakara nodarbības jebkura vecuma cilvēkiem, cenšoties
veicināt dažādu paaudžu sadarbību, kas raksturīga stiprai ģimenei. Sākotnēji būs 7 tematiskās programmas: ģimenes godi
un tradīcijas, kulinārija un veselīgs uzturs, kokapstrāde, floristika, gleznošana un krāsu terapija, māla keramika, pielietojamās
datorprasmes. Katru programmu
vadīs attiecīgās jomas meistari un

Projekta vadības grupa. No kreisās: L.Sirmā, J.Seiksts, I.Šakina, A.Jansons, I.Kaparkalēja, Š.Koscinkeviča, A.Sārs.

patiesi entuziasti no vietējo cilvēku vidus. Laikam ritot, projektā
uzsāksim arī citas interešu programmas, ja būs attiecīgs pieprasījums.
Paralēli šīm interešu nodarbībām darbosies brīvā laika centrs,
kurā būs piejamas iespējas filmēšanā un filmu veidošanā, muzicēšanā, mūzikas klausīšanās,
ēdienu recepšu praktiskā izmēģināšanā, plašs galda spēļu klāsts,
kā arī ikdienišķu sociālu pakalpojumu iespējas, kā veļas mazgāšana, karstais ūdens, duša.
Jau projekta sākumā ir iezīmētas tādas aktivitātes kā „Ne-

dēļas viesis” (divreiz mēnesī),
saulstāvju (Lielā diena) kopīga
svinēšana lauku sētā Zalgauskā,
izbraukums uz Kāzu muzeju.
Nav šaubu, ka minētie pasākumi pozitīvi ietekmēs skolas
sniegtās izglītības kvalitāti, jo
līdz ar projekta finansējumu uzlabosies kopējā skolas materiāli
tehniskā bāze, skolēnu un skolotāju iespējas būtiski pieaugs. Skolēnu iesaistīšanās neformālajās
nodarbībās attīstīs viņu sadarbības prasmes, ļaus izpausties viņu
talantiem.
Kusas pamatskolai šis mācību gads nes lielus izaicinājumus:

pirmo reizi skolas vēsturē nav
pirmās klases un skolēnu skaits
ir noslīdējis zem 100. Taču tieši
šajā mācību gadā – 2013. gada pavasarī – atzīmēsim arī mūsu skolas 90. gadadienu. Projekts, kuru
uzsākam, varētu būt labākā atbilde visiem, kuri šaubās par nākotni vai kaut ko gaida no tālienes.
Īstie spēka avoti snauž mūsos
pašos. Ar piedalīšanos un aktīvu
darbošanos ļausim tiem sākt burbuļot, iekrāsot mūsu dzīvi krāsaināku, interesantāku!
Uz tikšanos Kusas pamatskolā!
Agris Sārs, direktors

Mārciena nonāk Saeimas Izglītības, kultūras
un zinātnes komisijas redzeslokā
Mārciena, kā Castrum Marxne
pirmo reizi vēsturē ir minēta
1213. gadā un bija izveidojies
kā kultūras un starptautiskās
tirdzniecības centrs. Pienākot
60-ajiem gadiem, Mārcienas
veidols mainījās un, sabiedriskipolitisko apstākļu ietekmē, tā
pārtapa par militāru ciematiņu.
Pēc militāristu izbraukšanas
no Mārcienas, kas ir 13 km attālumā no Vidzemes viena no lielākajiem novada centriem – Madonas, šodien saglabājusies Latvijas
Purvīša ainavā iekļauti vairāku
pamestu un demolētu ēku karkasi, dažas sabiedriskas ēkas, vietējā skoliņa ar nelielu skolēnu skaitu
un dažas apdzīvotas mājas...
Kaut sākumā aina šķiet visai
nepievilcīga un depresīva, kas maz
mudina uz optimismu, iniciatīva
un kreativitāte pārņēma iniciatīvu
savās rokās.
2012. gada maijā Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijā tika
prezentēts projekts ”Mārcienas infrastruktūras attīstība”, ko Izglītības un zinātnes ministrija aicināja
Madonas novada pašvaldību atbalstīt (ar 2012. gada 17. maija Madonas novada domes ārkārtas sēdes
lēmumu projekts ir atbalstīts).
Mārciena savu specifisko mērķi izvirza ievērojami augstāk, t.i.,
līdz 2020. gadam uz esošās pamat-

skolas bāzes Mārcienā, Madonas
novadā izveidot pamatskolu ar padziļinātām svešvalodu, veselības
mācības, sporta zināšanām, profesionālo sporta vidusskolu un, sadarbībā ar Latvijas Universitāti un
vadošajām izglītības iestādēm pēc
pasaules TOP reitinga, izveidot koledžu ar specializāciju sporta jomā,
rekonstruēt dienesta dzīvokļus-internātu, labierīkot apkārtni.
Tādējādi, kopējā projekta īstenošanas rezultātā būtu izveidota
jauna ciemata infrastruktūra.
Projekta realizācijas nozīmīgums pārsniegtu daudzkārt Mārcienas ciema robežas, ko apliecina
arī esošā interese un atbalsts no
Latvijas Futbola federācijas, Latvijas Basketbola savienības, Latvijas Olimpiskās komitejas, Latvijas
Universitātes un daudzām citām,
tai skaitā, starptautiskajām organizācijām, un no tām saņemtie apliecinājumi un gatavība sadarboties
mācību centra izveidē. Veicot pētījumu, par sporta profesionālās izglītības speciālistu nepieciešamību
Latvijas darba tirgū Latvijas Darba
devēju konfederācija sniedza savu
atzinumu, kurā ir slēdziens par
to, ka šodien pieprasījums Latvijas
darba tirgū ir un saglabāsies arī nākotnē.
2012. gada 31. augustā Mārcienas pamatskolas telpās Meža ielā 23,
projekta ”OLIMPA SPARTA AKA-

DĒMIJA” tika rīkota informatīva
konference par ”Mārcienas infrastruktūras attīstības” projektu un
iespējamajiem risinājumiem, veidojot Mārcienas ciemu par inovatīvas
izglītības ciemu ar atpazīstamību
Latvijas un ārpus Latvijas mērogā.
Ar lielu interesi skolotāji uzklausīja iespējamās attīstības perspektīvas, tanī pat laikā, netrūka dažādu
jautājumu par jauno mācību modeli, mācību metodiku, skolēnu noslodzi, mācību spēku piesaisti un
esošo mācību spēku izmantošanu,
esošo skolotāju vēlamo jau šodien
sākto papildus izglītību/apmācību,
nodrošinot iespēju turpmākajam
ilgtermiņa darbam jaunajā izglītības centrā, par jaunās sporta infrastruktūras izveidi, kā arī par daudziem citiem jautājumiem.
Ko domā Mārcienas pamatskolas skolotāji?
”..Mēs esam patiesi lepni, ka
par šīs ,,pilsētiņas’’ vietu ir izvēlēta
tieši Mārciena – vieta, par kuru sarakstīti dzejoļi, dziesmas, vieta, par
kuru saglabājušās teikas. ..”
”.. Mēs, skolas kolektīvs, ar nepacietību gaidīsim un sekosim līdzi
šī vērienīgā projekta attīstības gaitai un ,protams, neatteiksimies pielikt savas rokas jebkuram darbam
,kas būs mums pa spēkam.”
2012. gada 28. septembrī Mārcienā viesojās Saeimas Izglītības,
kultūras un zinātnes komisijas va-

dītāja Ina Druviete. Uz Mārcienu
Ina Druviete atbrauca savā komandējuma laikā pa Vidzemi, lai klātienē iepazītos ar Mārcienas skolu un
esošo infrastruktūru, turpinot sarunu par ”OLIMPA SPARTA AKADĒMIJAS” un saistošās sporta infrastruktūras izveidi Mārcienas
ciemā, Madonas novadā.
Mārcienā Ina Druvietes kundze
apmeklēja Mārcienas pamatskolu,
tikās ar Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru, Mārcienas sākumskolas direktori Aldonu Gudrīti un projekta
”OLIMPA SPARTA AKADĒMIJA”
idejas autori un projekta vadītāju
Sanitu Deksni.
Viesošanās laikā, Ina Druviete iepazinās arī ar Meža ielas esošo
un pieguļošo teritoriju infrastruktūru, kur plānots attīstīt ”OLIMPA
SPARTA AKADĒMIJA” projektu.
Kā zināms, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas darbības
joma ir vairākas nozīmīgas un savstarpēji saistītas nozares – izglītība,
kultūra, zinātne, sports un valodas
politika. Komisija sagatavo izskatīšanai Saeimā šo nozaru likumprojektus, veic parlamentāro kontroli
pār nozaru ministrijām un to padotības iestādēm, kā arī izskata iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības.
Sanita Deksne
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Izglītība

Barkavas
profesionālajā
vidusskolā
Barkavas Profesionālā vidusskola ar 1. decembri 2012. g.
uzsākusi uzņemšanu 2 jaunās
ESF atbalstītās 1,5-gadīgās izglītības programmās pēc vidusskolas ar 80 Ls lielu stipendiju.
Mācības jaunās grupas (Būvdarbi un Komerzinības) plāno uzsākt jau 2013. g. 7. janvārī.
Skolā 18 jaunieši kopš š. g.
3. septembra jau veiksmīgi apgūst prasmes identiskā ESF izgl.
programmā Lauksaimniecība ar
kvalifikāciju Lauku īpašumu apsaimniekotājs. Minētie audzēkņi
pamatā komplektējušies no Madonas un apkārtējiem novadiem. Pēc
10 mēnešu teorētiskām nodarbībām un praktiskām mācībām, kā
arī 540 st. kvalifikācijas prakses
(jūlijs – oktobris) lauksaimniecības un ar to saistītos uzņēmumos
jau 2013. g. oktobrī kārtos nobeiguma pārbaudījumus un saņems
diplomus. Šīs aktivitātes iespējamas, pateicoties Eiropas sociālā
fonda projekta „Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju un kompetenču apguve izglītības un profesionālās karjeras
turpināšanai”; vienošanās Nr.
2010/0284/1DP/ 1.2.1.1.3/ 10/ IPIA
/VIAA/001finansiālam atbalstam.
ESF atbalstīto programmu piedāvājumu ir akceptējusi IZM un Latvijas Darba devēju konfederācija
(LDDK), atzīstot to par veiksmīgu
pasākumu darba tirgus prasību
nodrošināšanai un profesionālās
izglītības pieejamības uzlabošanai.
Lai informētu jauniešus par
darba tiesībām un darba aizsardzību, jau 6. gadu tiek rīkots konkurss “Profs 2012”. Šajā mācību
gadā konkursam pieteicās Barkavas Profesionālās vidusskolas
Viesnīcu pakalpojumu programmas III kursa – V3 grupas audzēkņi. Piedaloties konkursa pirmajā
kārtā bija jāatbild uz 45 jautājumiem. V3 grupas izglītojamie 1.
kārtā kopumā uzrādīja labus rezultātus – 41 punktu ieguva Nameda Šķipāne, pārējiem izglītojamiem iegūto punktu skaits ir no
22 līdz 39. Pateicoties labajiem rezultātiem, audzēkņi iekļuva pusfinālā. 10 grupas labākie izglītojamie startēja pusfināla
konkursā, kurš notika 22. novembrī Priekuļu un Jāņumuižas tehnikumā, iegūstot 2. vietu Vidzemes reģionā.
No 21. līdz 22. novembrim
Laidzes Profesionālajā vidusskolā
notika Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursa pasākums “Jaunais profesionālis
2013” aktivitātes “Arhitektūra un
būvniecība” Būvniecības profesiju
konkursa pusfināls. 15 skolu labāko komandu konkurencē piedalās
arī Barkavas PV izgl. programmas
Būvdarbi (ar kvalifikāciju – Apdares darbu tehniķis) audzēkņi Uģis
Šķenders un Sergejs Jendimirovs. Skolotāji: Jānis Smelters
& Raimonds Grudulis. Kopvērtējumā skolas komanda iegūst
3.vietu. 20. novembrī Latgales
reģiona AMI sporta kluba sacensībās basketbolā Barkavas
Profesionālās vidusskolas komanda sporta organizatores
I. Dzelmes vadībā iegūst
1. vietu pusfinālā.
Anita Juška,
Barkavas profesionālās
vidusskolas projektu
koordinatore
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Madonas Novada Vēstnesis
2012. gada decembris

Aktivitātes

Slēpošanas sezona ir klāt!
Šogad ziema Madonas novadā ir sākusies ar pamatīgu sniega
kārtu, kas ļauj slēpotājiem sarosīties un gūt aktīvās atpūtas
prieku ātrāk nekā citus gadus. Madonas novada Tūrisma
informācijas centrs ir apkopojis informāciju par slēpošanas
iespējām, jaunumiem un pasākumiem novada slēpošanas
bāzēs un centros – kopā septiņās vietās.
Sporta un atpūtas bāze “Smeceres sils”
Smeceres sils, Madona, Madonas novads
T. 26396032, gunars21@inbox.lv, www.smeceressils.lv
GPS: 56.8409; 26.1913
Smeceres sila trases ir atvērtas. Trases ir sagatavotas slēpošanai, un
apgaismojums darbojas līdz plkst. 21.00.
Trašu izmantošana ir bez maksas.
Piedāvājumā:
¾¾ Distanču slēpošanas trases (4 trases, garums: 1–5 km, trase 1,7 km
garumā ir apgaismota). Trases tiek sagatavotas ar burānu un modernu
retraku. Tās ir aprīkotas ar mākslīgā sniega pūtējiem.
¾¾ Biatlona trase ar apgaismotu šautuvi (30 mērķi).
¾¾ Tautas slēpojuma trase (garums – 12 km).
¾¾ Distanču slēpju komplektu noma, t. 26594305, 29470770.
Darba laiks slēpju nomā: darba dienās plkst.14.00 – 20.00; sestdienās,
svētdienās – plkst. 11.00 – 18.00.
¾¾ Biatlona instruktors (pēc pieteikuma).
Smeceres silā ir iespējams palikt pa nakti 5 kempinga mājās
(50 vietas, t. 26396032.). Sauna un semināru telpas atrodas jaunajā tiesnešu
mājā (t. 26396032.).
Sacensību kalendārs 2012./2013. gadam:
¾¾ 12.–13.01. Madonas kauss ziemas orientēšanās.
¾¾ 1.–3.02. Latvijas čempionāts biatlonā.
¾¾ 5.–7.02. Skandināvijas kauss distanču slēpošanā.
¾¾ 11.–18.02. Pasaules junioru un veterānu, Eiropas čempionāti ziemas
orientēšanās.
¾¾ 25.02. Tautas slēpojums Madona.
¾¾ 1.03–3.03. Baltijas kauss Biatlonā.
¾¾ 8.–10.03. Est-Lat līgas posms, Latvijas čempionāts ziemas orientēšanās.
¾¾ 16.03. Madonas novada atklātais čempionāts, Ski-Go balva distanču
slēpošanā.
¾¾ 17.03. Stara kauss stafešu slēpojumos.

Atpūtas bāze “Gaiziņš” (Golgāts)
Gaiziņkalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
T. 64828176, 29216473 www.gaizins.lv; juris@gaizins.lv
GPS: 56.8757; 25.9625
Darba laiks: plkst. 10.00 – 24.00 (katru dienu).
Golgātā ir atvērtas visas trīs kalnu slēpošanas un kameru trases.
Jaunums: Bērnu kameru trase (110 m) un apgaismojums 1 km garai
distanču slēpošanas trasei. Nomas punkts ir papildināts ar jauniem slēpju
komplektiem.
Piedāvājumā:
¾¾ Kalnu slēpošana, snovbords: 3 trases (nobrauciena garums līdz 400 m);
3 pacēlāji (Multi-lifts; T-bar).
¾¾ Distanču slēpošana (1 trase, trases garums – 3,5 km).
¾¾ Kameru trases: pieaugušo – 320 m, ir pacēlājs un bērnu – 110 m.
¾¾ Slaloma un distanču slēpju komplektu,
snovborda aprīkojuma un šļūcamo kameru noma.
¾¾ Slēpju un snovborda dēļu apkope.

¾¾ Instruktori.
¾¾ Pēc aktīvās atpūtas var atpūsties Golgāta kafejnīcā-bārā, hostelī,
brīvdienu mājā (kopā 32 vietas)
un pirtī ar svinību telpu (15 vietas).
Pasākumi:
¾¾ 31.12.2012. Vecgada vakars.
¾¾ 16.02.2013. Sacensības “Auto traks”
(braukšana kalnā ar motorizētajiem transporta līdzekļiem).
¾¾ 23.03.2013. Gaiziņkalna karnevāls.

Tūrisma un tpūtas komplekss “Viešūra kalns”
(bijušais Lido kalns)
“Kalnadzīšļi”, Vestienas pagasts, Madonas novads
T. 28656198, www.viesurakalns.lv
GPS: 56.8825; 25.9712
Darba laiks: pirmdienās brīvs, otrdienās – piektdienās 11.00 – 22.00,
sestdienās 10.00 – 24.00, svētdienās 10.00 – 22.00.
Viešūra kalns ir atvērts.
Jaunums: Bijušajā Lido kalnā tagad darbojas jauns īpašnieks
SIA „LB Agro”, un atpūtas kompleksa nosaukums
ir mainīts uz „Viešūra kalns”.
Piedāvājumā:
¾¾ Kalnu slēpošana, snovbords: 5 trases
(nobrauciena garums 100 – 400 m);
5 pacēlāji (3 dubultie plātera tipa pacēlāji, 2 bērnu pacēlāji-slīdlentes);
tramplīni, lielais gaisa spilvens.
Trases tiek sagatavotas ar retraku.
¾¾ Distanču slēpošana (2 trases, trašu garums – 3 un 10 km).
¾¾ Kameru šļūkšanas trase.
¾¾ Slaloma un distanču slēpju komplektu, snovborda
aprīkojuma un šļūcamo kameru noma un slēpju apkope.
¾¾ Instruktori.
¾¾ Pie kalna darbojas kafejnīca-bistro tipa ēdināšana,
būs pieejamas atpūtas telpas un TV.
Apmesties iespējams „Viešūra kalna” viesnīcā.

Sporta un atpūtas komplekss
“Rēķu kalns”
“Rēķi”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
T. 29239521
www.rekukalns.lv, info@rekukalns.lv
GPS: 56.9101; 26.2413
Darba laiks: Atvērts tikai brīvdienās un svētku dienās! Sestdienās 10.00 –
21.00, Svētdienās 10.00 – 17.00.
„Rēķu kalns” ir atvērts. Šogad Rēķu kalnā
ir izmainīts kameras trases virziens.
Īpaši nedēļas nogalēs tiek gaidītas ģimenes ar bērniem.
Piedāvājumā:
¾¾ Kalnu slēpošana, snovbords: 1 trase
(nobrauciena garums 250 m);
1 pacēlājs (Multi-lifts).
¾¾ Kameru trase (ir pacēlājs).
¾¾ Slaloma slēpju komplektu, snovborda aprīkojuma,
šļūcamo kameru noma un apkope.
¾¾ Instruktori.
¾¾ Pieejama kafejnīca, naktsmītnes viesnīcā (100 vietas),
telpas svinībām un semināriem (30 vietas), pirts.

Brīvdienu māja “Liepiņkalns”
Z/s “Ruļmurēni”, Liezeres pagasts, Madonas novads
T. 29478843, 26578486
GPS: 56.9742; 26.0859
Darboties sāks tikai jaunajā gadā.
Pašreiz kalnā notiek servisa uzlabošanas darbi.
Iespējams:
¾¾ Kalnu slēpošana – 1 trase (nobrauciena garums līdz 270 m); 1 pacēlājs.
Slaloma trase tiek sagatavota ar retraku.
¾¾ Slaloma slēpju komplektu noma.
¾¾ Papildus piedāvājumā ir naktsmītne brīvdienu mājā (15 vietas),
pirts ar svinību telpu.

Brīvdienu māja “Lejas Jozumi”
“Lejas Jozumi”, Aronas pagasts, Madonas novads
T. 29474991, 26017961
GPS: 56.9292; 26.0133
Darbojas pēc pieteikuma.
Brīvdienu māja „Lejas Jozumi” ir atvērta slēpotājiem.
Piedāvājumā:
¾¾ Distanču slēpošana (2 trases, trašu garums 3–7 km).
¾¾ Distanču slēpju komplektu noma un slēpju apkope.
¾¾ Instruktors.
¾¾ Papildus piedāvājumā ir naktsmītne (4 vietas) un pirts.

Viesu māja “Šubrakkrasti”
“Kalnozols”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
T. 29189120, 64800349
www.arakalnozols.lv; siaara@gmail.com
GPS: 56.8026; 25.8319
Viesu mājā jau ir iespējams slēpot un vizināties ar sniega motociklu.
Piedāvājumā:
¾¾ Distanču slēpošana (1 trase, trases garums 1–5 km).
¾¾ Vizināšanās ar sniega motociklu.
¾¾ Distanču slēpju komplektu un sniega motocikla noma.
Tiem viesiem, kas paliek pa nakti viesu mājā, slēpju noma ir iekļauta cenā
un vizināšanās ar sniega motociklu ir lētāka.
¾¾ Papildus piedāvājumā ir ēdināšana (pēc pieteikuma), naktsmītnes viesu
mājā (17 vietas), telpas svinībām un semināriem (40 vietas) un pirts.
Par pacēlāju un inventāra nomas cenām, lūdzu, interesēties atpūtas kompleksu
mājaslapās vai pa tālruņiem.
Informāciju apkopoja
Santa Jaujeniece,
Madonas novada pašvaldības
tūrisma informācijas speciāliste

PROJEKTI

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

2012. gada novembrī ir pabeigta Eiropas
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
līdzfinansētā projekta „Barkavas kultūras
nama pakalpojumu kvalitātes uzlabošana”
ieviešana, kā rezultātā Barkavas kultūras namam ir iegādāti jauni apmeklētāju krēsli, uzstādīti jauni,
ugunsdroši zāles aizkari, kā arī drapērijas un aizkari skatuvei.

Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/119/082
„Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada
Mārcienas pagasta ciemā
Mārciena”
SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” laikā no 14. 09. 2010. līdz 13.09.2012 ir īstenojis
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena”
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA//119/082
Eiropas
Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā „Vide”, aktivitātē 3.4.1.1.
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu
līdz 2000”.
Projekta laikā būvdarbi noritējuši veiksmīgi, ciema iedzīvotājiem šobrīd tiek nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens piegāde un nodrošināta savākto notekūdeņu
attīrīšana atbilstoši normatīvajām prasībām.

Līdz šim kultūras namā izmantoja pašos pirmsākumos iegādātos krēslus, no kuriem lielākā daļa bija sliktā
stāvoklī. Tieši sliktais krēslu stāvoklis daudziem iedzīvotājiem bija iemesls, kāpēc tie neapmeklēja pasākumus, jo nokalpojušo un neērto krēslu dēļ bija apgrūtinoši baudīt pasākumus. Savukārt līdzšinējie zāles un
skatuves aizkari, kas tika iegādāti 90. gados, bija nolietojušies, kā arī grūti kopjami, jo bija izgatavoti no velveta auduma.
Projekta ietvaros tika iegādāti 180 apmeklētāju krēs-

li, kurus piegādāja SIA „ALB”, savukārt aizkarus un
drapērijas izgatavoja un uzstādīja SIA „Bea”. Projekta kopējās izmaksas ir 5323,73 Ls, tai skaitā ELFLA
finansējums – 3272,65 Ls, pārējo finansējumu nodrošina
Madonas novada pašvaldība. Projekta (identifikācijas
Nr. 12-05-LL15-L413201-000008) ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku atbalsta dienests.
Informāciju sagatavoja Maija Rieksta,
Madonas novada pašvaldības
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
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Ziemassvētku un Jaungada sarīkojumi Madonas novadā
ARONAS PAGASTĀ
20. decembrī plkst. 11.00 PII „Sprīdītis” zālē
Ziemassvētku vecītis aicina uz eglīti Aronas
pagastā pirmsskolas vecuma bērnus, kas
neapmeklē bērnudārzu.
29. decembrī plkst. 16.00
Lauteres kultūras namā
Līnijdeju grupu saiets – sadancošana
„Bēgošās līgavas”.
5. janvārī plkst. 18.00
Lauteres kultūras namā
Sarkaņu pagasta amatiermākslas kolektīvu
koncerts „Ikkatram gadam laimes brīdis savs”.
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ
25. decembrī plkst. 18.00
Barkavas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts.
Piedalās kultūras nama pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
25. decembrī plkst. 21.00
Barkavas kultūras namā
Svētku balle. Spēlē grupa „Lifts” no Rēzeknes.
Ieejas maksa: 2.00Ls.
28. decembrī plkst. 16.00
Barkavas kultūras namā
Svētku eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.

BĒRZAUNES PAGASTĀ
20. decembrī plkst. 17.00
Sauleskalna tautas namā
Bērzaunes pamatskolas Ziemassvētku
pasākums.
21. decembrī plkst. 18.00
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku koncerts.
Piedalās Sauleskalna tautas nama bērnu
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
22. decembrī plkst. 19.00
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku ieskaņu koncerts.
Piedalās Bērzaunes pagasta pašdarbības
kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
22. decembrī plkst. 22.00
Sauleskalna tautas namā
Ballē kopā ar Jums būs šlāgeraptaujas
dalībnieki Inga un Normunds no Rēzeknes.
Ieejas maksa: 2.00 Ls.
Ieejas maksa pēc plkst. 23.00: 2.50 Ls.
27. decembrī plkst. 13.00
Sauleskalna tautas namā
Ziemassvētku pasākums pagasta
pensionāriem.
Dalības maksa pasākumam: 1.00 Ls.
Līdzi ņemsim kādu našķi groziņā
un labu garastāvokli.

Pieteikties pasākumam
līdz 20. decembrim.
Transporta nepieciešamības gadījumā –
lūdzam paziņot piesakoties pasākumam!
Tālruņi informācijai:
64807623 vai 27015118.
1. janvārī plkst. 01.00
Sauleskalna tautas namā
Jaungada nakts balle. Spēlēs grupa
„Velēnmuižas muzikanti” no Gulbenes.
Ieejas maksa: 1.50 Ls.

DZELZAVAS PAGASTĀ
23. decembrī plkst. 12.00
Dzelzavas kultūras namā
Eglītes sarīkojums pagasta
pirmsskolas vecuma bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu.
29. decembrī plkst. 11.00
Dzelzavas kultūras namā
Eglītes sarīkojums pagasta vecākajai
paaudzei.
1. janvārī plkst. 01.00
Dzelzavas kultūras namā
Jaungada nakts balle. Spēlēs „Leiveri”.
Ieejas maksa: 2.00 Ls.

KALSNAVAS PAGASTĀ
25. decembrī plkst. 21.00
pagasta pārvaldes ēkā Pārupes ielā 2
Ziemassvētku Balle.
Spēlē grupa „Ceļvējš”.
Ieejas maksa: 2.00 Ls.
Ieejas maksa pēc plkst. 23.30: 2.50 Ls.
29. decembrī plkst. 16.00
pagasta pārvaldes ēkā Pārupes ielā 2
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem.
31. decembrī
Jaungada salūts.

LAZDONAS PAGASTĀ
22. decembrī
Groziņu vakars.
Spēlēs Sergejs Bogdanovs.
Ieeja bez maksas.

LIEZERES PAGASTĀ
22. decembrī Liezeres kultūras namā
Ziemassvētku eglīte
pirmsskolas vecuma bērniem.
29. decembrī Liezeres kultūras namā
2012. gada iedzīvotāju aptaujas noslēguma
pasākums „Mirdzi, labā zvaigzne!”.
Atskats uz 2012. gada notikumiem pagastā,
titula „Gada cilvēks Liezerē”
ieguvēja apbalvošana.
Pēc pasākuma balle.

ĻAUDONAS PAGASTĀ
22. decembrī plkst. 10.00
Ļaudonas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums Ļaudonas pagasta
bērniem, kas neapmeklē bērnudārzu, „Nāc
ciemos rūķu ciemā!”. Gaidot Ziemassvētkus,
bērni ar Rūķi dosies kopīgās rotaļās un
radošās darbnīcās, lai būtu gatavi sagaidīt
Ziemassvētku vecīti!
25.decembrī plkst. 19.00
Ļaudonas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
28. decembrī plkst. 15.00
Ļaudonas kultūras namā
Ziemassvētku pasākums vecākajai paaudzei.
Ieeja bez maksas.
1. janvārī plkst. 01.00
Ļaudonas kultūras namā
Jaunā gada balle. Atrakcijas, spēles, jautrība
visas nakts garumā kopā ar grupu „Dadži”.
Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ
19. decembrī plkst. 12.00
Madonas Novadpētniecības un mākslas
muzeja Izstāžu zālēs
Muzeja sveiciens senioriem Ziemassvētkos.
Ieeja bez maksas.
21. decembrī plkst. 16.00 pie Madonas
Novadpētniecības un mākslas muzeja
Izstāžu zālēm
„Bluķa vakars”. Budēļu gājiens. Pēc sentēvu
tradīcijām sadedzināsim negatīvo enerģiju
„sakrājušo” oša bluķi. Ieeja bez maksas.
21. decembrī plkst. 17.00
Madonas pilsētas kultūras namā
J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņu
Saulgriežu koncerts. Ieeja bez maksas.
plkst.19.00 J. Norviļa Madonas mūzikas
skolas Saules zālē
Vakarēšana ar Arti Kumsāru (stāsti, vēsturiski
notikumi, piedzīvojumi).
23. decembrī plkst. 18.00
Madonas pilsētas kultūras namā
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
koncertakcija „Ziemassvētku roze”.
Ieeja bez maksas.
31. decembrī Saieta laukumā
Jaunā gada sagaidīšana Madonas pilsētas
centrālajā laukumā!
Plkst. 23.30
Sagaidīsim Jauno 2013. gadu kopā!
Plkst. 24.00
Svētku uguņošana!
Pēc uguņošanas diskotēka visām paaudzēm
ar populārākajām dziesmām dīdžeja
pavadījumā!
Ieeja bez maksas.

1. janvārī plkst. 00.30
Madonas pilsētas kultūras namā
Jaungada balle. Spēlē grupa no Gulbenes.
Ieejas maksa: 2.00 Ls.

MĀRCIENAS PAGASTĀ
19. decembrī plkst. 11.00
Mārcienas bērnudārza zālē
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem,
kas neapmeklē bērnudārzu.
25. decembrī plkst. 16.00
Mārcienas kultūras namā
Ziemassvētku koncerts. Ieeja bez maksas.
1. janvārī plkst. 00.30
Mārcienas kultūras namā
Jaungada nakts masku balle.
Ieejas maksa: 1.00 Ls

SARKAŅU PAGASTĀ
No 17. līdz 22. decembrim
Sarkaņu pagasta bibliotēkā
apskatāma Sarkaņu rokdarbu pulciņa
darbu izstāde „No aizejošā gada pūralādes”.
21. decembrī Sarkaņu pamatskolā
Eglīte pirmsskolas vecuma bērniem
(ar ielūgumiem).
4. janvārī Sarkaņu pamatskolā
Jaungada pasākums pagasta pensionāriem.
Dalības maksa: 3.00 Ls.

MĒTRIENAS PAGASTĀ
22. decembrī plkst. 13.00
Mētrienas tautas namā
Pirmsskolas vecuma bērnu
Ziemassvētku pasākums.
30. decembrī plkst. 22.00
Mētrienas tautas namā
Vecgada balle. Spēlē Normunds Šneiders.
Ieejas maksa: 1.00 Ls.

OŠUPES PAGASTĀ

PRAULIENAS PAGASTĀ
19. decembris – 2. janvāris
Saikavas tautas namā
Izstāde „Sarmītes Radiņas dzejas
fotogrāfijas”.
22. decembrī plkst. 14.00
Saikavas tautas namā
Baltinavas dramatiskā teātra „Palādas”
izrāde – komēdija „Ontans i Anne”.
„Ontans i Zīmassvātki” –
Annas vedekla vēlas sarīkot īstus senču
Ziemassvētkus, lai visi mazbērni zinātu,
kā tos pareizi svinēt.
Antons un Anna tam piekrīt.
Pašā Ziemassvētku vakarā senču
tradīcijās laužas iekšā mūsdienu realitāte,
bet viss beidzas labi, svētki izdodas.
Ieejas maksa: 2.00 Ls, 1.00 Ls.
Biļešu iepriekšpārdošana
no 10. decembra pagasta pārvaldē
pie Sarmītes (27825165).
27. decembrī plkst. 13.00
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku eglīte Praulienas pagasta
pensionāriem.
28. decembrī plkst. 11.00
Saikavas tautas namā
Eglīte bērniem,
kuri neapmeklē bērnudārzu.
29. decembrī plkst. 19.00
Saikavas tautas namā
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.
29. decembrī plkst. 21.00
Saikavas tautas namā
Uz atpūtas vakaru ielūdz
grupa „Cesvainieši”.
Ieejas maksa: 1.50 Ls.
1. janvārī plkst. 00.30
Praulienas skolas zālē
Jaungada balle. Spēlē grupa „KIWI”.
Ieejas maksa: 1.50 Ls.

VESTIENAS PAGASTĀ

19. decembrī plkst. 11.00
Degumnieku tautas namā
Eglīte pagasta pirmsskolas vecuma
bērniem – Latvijas Leļļu teātra iestudējums
„Jampadracis Ziemassvētkos”.

19. decembrī plkst. 16.00
Vestienas Tautas namā
Pirmsskolas izglītības iestādes
Ziemassvētku pasākums.

22. decembrī plkst. 14.00
Degumnieku tautas namā
Grupas „Patrioti. lg” koncerts.
Ieejas maksa pieaugušajiem: 1.00 Ls.
Ieejas maksa skolēniem: 0.50 Ls.

20. decembrī plkst. 17.00
Vestienas Tautas namā
Vestienas pamatskolas skolēnu
Ziemassvētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

30. decembrī plkst. 22.00
Degumnieku tautas namā
Vecgada balle kopā ar grupu „Apvedceļš”.
Ieejas maksa: 2.00 Ls.

31. decembrī plkst. 20.00
Vestienas Tautas namā
Vecā gada pasākums.
Ieeja bez maksas.

Kristus dzimšanas svētku un Jaungada dievkalpojumi
BARKAVĀ
Barkavas Sv. Staņislava
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst. 20.00
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS
svinību vigilijas sv. Mise.
25. decembrī plkst. 9.30
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS
svinību sv. Mise.
27. decembrī plkst. 18.30
SV. JĀNIS, APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS
svētki. Svēta sauso vīnu un sulas.
31. decembrī plkst. 18.00
Vecā gada noslēgums. Viss.
Sakramenta Adorācija.
31. decembrī plkst. 19.00
Sv. Mise Pateicības himna par aizvadīto gadu
„Dievs, mēs Tevi slavējam”.

BĒRZAUNĒ
Bērzaunes luterāņu baznīcā
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 13.00
Dievkalpojums
Pirmajos Ziemassvētkos.

KALSNAVĀ
23. decembrī plkst. 15.00 Kalna ielā 4
Kalsnavas katoļu draudzes Ziemassvētku
dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 16.00 Ceriņu ielā 1
Kalsnavas evaņģēliski luteriskās draudzes
Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 9.00 Ceriņu ielā 1
Kalsnavas evaņģēliski luteriskās draudzes
Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 15.00 Kalna ielā 4
Kalsnavas katoļu draudzes
Ziemassvētku dievkalpojums.

ĻAUDONĀ
Ļaudonas Sv. Jāņa Kristītāja
pareizticīgo baznīcā
23. decembrī plkst. 10.00
Ļaudonas Evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 19.00
Ļaudonas Evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 10.00
Ļaudonas Evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojums.

25. decembrī plkst. 16.00
Ļaudonas Romas katoļu draudzes
dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 10.00
Ļaudonas Evaņģēliski luteriskās draudzes
dievkalpojums.
7. janvārī plkst. 14.00
Ļaudonas pareizticīgo draudzes
dievkalpojums.
19. janvārī plkst. 14.00
Ļaudonas pareizticīgo draudzes
dievkalpojums. Ūdens iesvētīšana.

MADONĀ
22. decembrī plkst. 11.00
Martas Riekstas ielā 1c
Ziemassvētku dievkalpojums Madonas
adventistu draudzē.
24. decembrī plkst. 17.00, Maskavas ielā 10
Ziemassvētku dievkalpojums Madonas
baptistu draudzē.
Madonas Romas katoļu draudze,
Liepājas iela 13
Līdz Ziemassvētkiem baznīcā
var paņemt Oblātes
(Ziemassvētku svētītās maizītes).

Gan katoļu baznīcā, gan pie Lūgšanu nama
Raiņa ielā no 5. līdz 2. februārim
(Sveču dienai) būs apskatāms
Kristus dzimšanas notikuma atveidojums
figūrās (Betlēmīte).
24. decembrī plkst. 18.00
Madonas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku vigīlijas dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 11.00 un plkst. 17.00
(ģimenēm ar bērniem)
Kristus dzimšanas svētku
dievkalpojumi.
26. decembrī plkst. 11.00
Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
27. decembrī plkst. 8.00
Svētā apustuļa Jāņa svētki.
Svētā mise. Vīna svētīšana.
28. decembrī plkst. 18.00
Svēto nevainīgo bērniņu svētki.
30. decembrī plkst. 11.00 un 17.00
Svētās ģimenes svētki.
31. decembrī plkst. 8.00
Vecgada pateicības dievkalpojums.
1. janvārī plkst. 11.00
Jaunā gada diena. Jaunavas Marijas –
Dieva Mātes svētki.

6. janvārī plkst. 11.00 un 17.00
Zvaigznes dienas dievkalpojumi
(priesteris Ilmārs Tolstovs).
Madonas evaņģēliski luteriskā draudze,
O.Kalpaka iela 21
24. decembrī plkst. 16.00
Kristus piedzimšanas svētvakars.
25. decembrī plkst. 12.00
Kristus piedzimšanas svētki.
26. decembrī plkst. 10.00
(Madonas pansionātā)
Otrie Ziemsvētki.
30. decembrī plkst. 12.00
Svētdiena pēc Ziemsvētkiem.
1. janvārī plkst. 12.00
Jēzus vārda došanas diena.
3. janvārī plkst.19.00
Darbdienas dievkalpojums.
6. janvārī plkst. 12.00
Zvaigznes diena.

VESTIENĀ
Vestienas Evaņģēliski luteriskās draudzes
saieta namā „Krustceles”
25. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
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Iespēja ar vilcienu nokļūt
uz Gulbenes – Alūksnes
bānīša Ziemassvētku
ieskandināšanas
pasākumu
AS „Pasažieru vilciens” (turpmāk – PV)
aicina izmantot garās Ziemassvētku brīvdienas, lai apceļotu Latviju un atpūtos kopā ar
ģimeni! Lai svētku dienās pēc iespējas vairāk
cilvēku varētu nokļūt ārpus Rīgas, 22. un 29.
decembrī norīkots papildus vilciens Rīga–Gulbene.
22. decembrī ar šo vilcienu būs iespējams
nokļūt uz Gulbenes–Alūksnes bānīša rīkoto
Ziemassvētku sagaidīšanas pasākumu. Savukārt pēc svinēšanas atkal varēs sēsties vilcienā Gulbene-Rīga un doties atpakaļ uz mājām.
Kā informē SIA „Gulbenes–Alūksnes bānītis”, 22. decembrī plkst. 13.00 no Gulbenes
stacijas aties bānītis, kurā kopā ar pasažieriem
dosies arī Ziemassvētku vecītis un Ziemeru
pagasta folkloras kopa. Svētku dalībnieki tiks
nogādāti svinību vietā, kur plānota kopīga rotaļās iešana, jautras atrakcijas pie svētku egles, bluķa vilkšana un citas aktivitātes. Varēs
cienāties ar karstu tēju un Ziemassvētku gardumiem. Atgriešanās Gulbenes stacijā plānota
plkst. 16.45. Plašāka informācija par pasākumu – www.banitis.lv.
Vilciens Rīga–Gulbene 22. decembrī no
Rīgas aties plkst. 8.30 un galapunktā pienāks
plkst.12.45, savukārt no Gulbenes aties plkst.
17.15, Rīgā ierodoties plkst. 21.28.
Vilciena Rīga–Gulbene (Nr. 604*) sastāvs
maršruta posmā no Rīgas līdz Pļaviņu stacijai būs apvienots ar vilciena Rīga–Krustpils (Nr.
606) sastāvu. Vilciena Rīga–Gulbene trīs vagoni atradīsies apvienotā sastāva beigu daļā. Vilciens neapstāsies Dzelzavas stacijā. Šāds pat
grafiks vilcienam noteikts arī 29. decembrī.
Vilciena kursēšanas grafiks
22. un 29. decembrī:
Rīga–Gulbene
Pietura
Rīga
Vagonu parks
Jāņavārti
Šķirotava
Salaspils
Ogre
Ķegums
Lielvārde
Kaibala
Jumprava
Skrīveri
Aizkraukle
Koknese
Alotene
Pļaviņas
Jaunkalsnava
Mārciena
Madona
Cesvaine
Gulbene

Atiešanas laiks
8.30
8.35
8.41
8.46
8.56
9.11
9.20
9.27
9.33
9.39
9.48
9.58
10.08
10.17
10.45
11.08
11.24
11.39
12.00
pienāk 12.45

Gulbene
Pietura
Gulbene
Cesvaine
Madona
Mārciena
Jaunkalsnava
Pļaviņas
Koknese

Rīga
Atiešanas laiks
17.15
18.01
18.23
18.40
18.56
19.21
20.01.

Aizkraukle

20.15.

Skrīveri

20.27

Lielvārde

20.44

Ogres

20.58

Jāņavārti
Rīga

21.20
Pienāk 21.28

Jana Priedniece,
AS „Pasažieru vilciens”
sabiedrisko attiecību speciāliste

2012. gada decembris
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.
Izdevējs — SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu —
Dzintra Stradiņa.

Ziemassvētki un gadumija

Ziemassvētku gaidīšanas laikā un vecā gada izskaņā
aicinām uz dažādām norisēm!
Zemes acis cieši
slēdzis ziemas miegs,
pārslo pāri eglēm
mīksts un pūkains sniegs.
Atkal katrā mājā,
katrā sirdī liegs,
nāk ar svētvakaru
Ziemassvētku prieks.
Īpašs Ziemassvētku sveiciens un
visa laba vēlējums mūsu kultūras
nama kolektīvu vadītājiem un
dalībniekiem, lai visiem piepildās
lolotie sapņi, lai maciņi biezi jo
biezi, bet pats galvenais – saticība
ģimenē un visiem laba veselība!
Paldies visām iestādēm un to
vadītājiem, sabiedriskajām
organizācijām par labo
sadarbību, veidojot dažādus
pasākumus pilsētas,
novada cilvēkiem,
kā arī mūsu viesu priekam.
Madonas pilsētas
kultūras nams

Madonas pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris šogad simboliski iededzināja
novada centrālo egli Saieta laukumā.
I. Veipas foto

21. decembrī plkst. 17.00 J. Norviļa Madonas mūzikas skolas audzēkņu Saulgriežu koncerts.
23. decembrī plkst. 18.00 Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas koncertakcija „Ziemassvētku roze”. Piedalās L. Vuda,
U. Prauliņš, vīru kora „Gaudeamuss” grupa, koris „Lai top”, Cesvaines evaņģēliski luteriskās draudzes koris,
VSAC Latgales fil. „Lubāna” klienti, ieeja brīva.
23., 27. decembrī plkst. 19.00 Kinoteātrī „Vidzeme” kinofilma „Kā izglābt laulību”.
1. janvārī plkst. 00.30 – 04.30 Jaungada nakts balle, spēlē grupa no Gulbenes, ieeja – 2 lati.

„Spieta” sveiciens svētkos

KĀ SĀKSIM JAUNO GADU,
TĀ VISU GADU PAVADĪSIM ...
vislabāk – radoši darbojoties draugu pulciņā

Aicinām ikvienu skolēnu brīvdienās apmeklēt
Madonas Bērnu un jauniešu centrā šādus pulciņus
(plkst. 11.00 – 15.00):
Laiks
Pulciņš
2. janvāris Frizieru pulciņš (līdzi matu laka un sprādzes)
Mīļlietiņu pulciņš
Floristikas pulciņš (līdzi vecas avīzes, līme, maiņas
apavi)

Vieta
Skolas ielā 8a
Skolas ielā 8a
Raiņa ielā 12 – „Kubs”

Ļeļļu teātra pulciņš (līdzi maiņas apavi)

Raiņa ielā 12 – „Kubs’

3. janvāris Zīmēšanas pulciņš (līdzi dekoratīvs, aplikāciju papīrs)

„Spieta” vadītāja Anita Kļaviņa (vidū) pateicas visiem „Spieta” kustības
atbalstītājiem.

Ar pārslu mežģīnēm
Un ledus kristāliem rotāts,
Skanot tālām zvanu skaņām,
Cauri mūžzaļu eglīšu parādei,
Nesot Dieva svētību visiem,
Nāk Ziemassvētku laiks.
Ar ticību un cerībām
pa Gaismas ceļu, tam sekos
Jaunais gads...
Sakot pateicību saviem labvēļiem un atbalstītājiem, to sagaidīs Madonas un citu Latvijas
novadu dziedošo – muzicējošo
ģimeņu „Spiets”.
Sirsnīgs paldies un visa laba
vēlējumi 2013. gadā Madonas
novada pašvaldībai, Madonas
pilsētas kultūras namam (īpaši Aināram Vecozolam, Jānim
Auziņam un Jurim Liepiņam),
Madonas Bērnu un jauniešu
centram, SIA „Madonas poligrāfists” (direktorei Ilzei Zvirgzdiņai), laikrakstam „Stars” (īpaši
Baibai Miglonei, Inesei Elsiņai,
Agrim Veckalniņam), Madonas
patērētāju biedrībai (Jānim Zaharam, Ludmilai Harinai), SIA
„Dzelmēni” (Irinai Dičai), AS
„Balticovo”, AS „Lazdonas Piensaimnieks” (īpaši Elvīrai Uti-

nānei), kafejnīcai „Kukulītis”,
SIA „Meiers” veikalam „Ziedu
Dārzs”, SIA „Venafro” (Mārītei
Kļaviņai), veikalam „Lauku Labumi”, SIA „Junge” beķerejai
„Krūmiņa Nams”, SIA „Ādere
A” (Anitai un Agritai Aivarēm),
SIA „Biroju apgādes centrs”,
VAS „Latvijas Pasts” Madonas
filiālei, Jāņa Norviļa Madonas
mūzikas skolai.
Paldies Imantam Pulkstenim un Jeļenai Rudzītei.
Mīļš paldies, vēlot veselību,
izturību, saticību:
Rudītei Kolātei un Lubānas
„Naktsputniem”, Melderu, Budovsku, Radžēļu, Šķēļu, Bērziņu, Gotlaufu, Kostjukovu, Barkānu, Sipānu, Spilvu, Stradiņu
un Kļaviņu ģimenēm.
Visiem, visiem Latvijā, bet jo
īpaši „2012. gada Latvijas skanīgākajai”– Tihovsku ģimenei no
Ludzas, cerot uz tikšanos Madonā, mīlestību, ieceru piepildījumu un panākumus!
Anita Kļaviņa,
Madonas un citu Vidzemes
novadu dziedošo – muzicējošo
ģimeņu „Spieta” vadītāja

Teātra studija „IemīlēTS” (līdzi maiņas apavi)
Modelēšanas pulciņš (līdzi maiņas apavi)
Floristikas pulciņš (līdzi vecas avīzes, līme,
maiņas apavi)

Augu ielā 27 –
„Burbulis”
Raiņa ielā 12 – „Kubs”
Raiņa ielā 12 – „Kubs”
Raiņa ielā 12 –
„Kubs”

Frizieru pulciņš (līdzi matu laka un sprādzes)

Skolas ielā 8a

Keramikas pulciņš
4. janvāris Teātra studija „IemīlēTS” (līdzi maiņas apavi)
2.–4.
janvāris
2.–4.
janvāris

Tekstilmākslas pulciņš
Jaunatnes multifunkcionālais centrs „Kubs”
Atvērts 11.00 – 18.00
Jauniešu iniciatīvu centrs „Burbulis ”
Atvērts 11.00 – 16.00

Skolas ielā 8a
Raiņa ielā 12 – „Kubs”
Skolas ielā 8a
Raiņa ielā 12
Augu ielā 27

“Apstājies... Un pārdomā..., paņem dziju un uzadi cimdus...
No labo domu dzīpariem...savai dvēselītei...,
ietērp to mīkstā, pūkainā šallē...,
Lai nenosalst ziemā, lai sagaida Svētvakaru un
Jauno gadu ar mīļām, siltām un laimīgām domām!
Ziemassvētkos novēlu piedzīvot mazus un lielus brīnumus, izbaidīt tos kopā ar saviem tuvajiem un mīļajiem, Jo nav tik būtiski, ko mēs
darām – mazus vai lielus darbus, sakām daudz vai maz, uzsmaidām
sirsnīgi vai vienkārši esam viens otram blakus – svarīgākais, ka darām to no sirds. Lai nākamajā gadā nezūd apņēmība radīt brīnumus,
piepildīt mazus un lielus sapņus, saglabāt ticību, ka mēs katrs un visi
kopā spējam radīt brīnumus!”
Madonas Bērnu un jauniešu centra vārdā,
direktore Gunita Kļaviņa

