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

Aiga Āboliņa ir divu brīnišķīgu 
meitu māmiņa, jau divdesmit 
gadu – sākumskolas skolotāja 
Madonas 1. vidusskolā, daudzi 
viņu pazīst arī kā talantīgu deju 
skolotāju, bet ne visi zina par Aigas 
īpašajām attiecībām ar mežu. Viņa 
ir aizrautīga ogotāja. Kilometriem 
garās pastaigas ar ģimenes mīluli 
suņu puiku Džordanu pa mežu 
takām raisījušas daudz dažādu 
pārdomu un atklājumu ne tikai 
dabas noslēpumos, bet arī  pašas 
dvēselē. Tāda mums arī izvēršas 
saruna – par vasaru, meža 
zemenēm un dzīvi.   

Sapnis par  
zemeņu lauku

„Kopš sevi atceros, tikko sāku 
kājām klumburēt, tā uz mammas 
riteņa bagāžnieka tiku vesta ogās,” 
atminas Aiga, kad meklējam pirmsā-
kumus viņas ogošanas pieredzei. Ko 
tik savā laikā negudrojusi, lai izvairī-
tos no mežā iešanas – te vēders dikti 
sāpējis, te citas likstas piedomājusi. 
„Mums nekad nebija dārza zemeņu, 
lasījām tikai mežā, un kopš tā laika 
sev nosolījos – kad man būs sava dzī-
ve, izveidošu lielu garšīgu zemeņu 
lauku un mežā gan vairs neiešu!”  
Un sapnis piepildījās – Aiga savām 
meitām arī ieaudzēja lielu garšīgu 
zemeņu lauku... „Sapni īstenoju, 
bet pati gribu mežā!” atzīst Aiga. 
Šovasar kopā ar ģimeni salasījusi as-

Ogošana – tā ir meditācija

Varbūt  
Tev ir 
interese  

par citām 
kultūrām 
un vēlme 
kontaktēties  
ar cilvēkiem no 
dažādām pasaules valstīm, bet 
pats dažādu apstākļu dēļ nevari 
doties apmaiņas gadā? Nebēdā! 
Skolēnu apmaiņas programma 
YFU Latvija piedāvā Tev savā 
ģimenē uzņemt piecpadsmit 
līdz astoņpadsmit gadus vecu 
apmaiņas studentu no citas 
valsts, kas savā veidā arī liks 
justies kā nokļuvušam citā zemē. 
Tavai ģimenei būs iespēja ne 
tikai uzzināt par jaunā ģimenes 
locekļa zemi un kultūru, bet arī 
iepriecināt skolēnu apmaiņas 
programmas dalībnieku 
iepazīstinot viņu ar Latviju un 
tās tradīcijām.

Iespējams, pateicoties Tev, uz 
pasaules būs par vienu cilvēku 
vairāk, kas runā latviski. Jau 
augusta beigās Latvijā ieradīsies 
18 skolēni no Vācijas, Taizemes 
un Austrijas. Šobrīd aktīvi notiek 
viesģimeņu meklēšana šiem 
burvīgajiem jauniešiem, tāpēc, ja 
Tava ģimene vēlētos uzņemt kādu 
no šiem skolēniem pie sevis –  
PIESAKIES! Ieguvēji, protams, 
būs arī pašas viesģimenes 
un viņu bērni, jo viņiem būs 
iespēja uzlabot savas svešvalodu 
zināšanas, nodibināt kontaktus 
un iegūt sev jaunus draugus, 
kuri pēc kopā nodzīvotiem 11 
mēnešiem kļūs par īstu māsu vai 
brāli. 

Viesģimenei jārēķinās, ka 
viesskolēns ēd kopā ar ģimeni 
un dzīvo Jūsu ģimenē mājā vai 
dzīvoklī, bet pārējiem izdevumiem 
(transports, skolas izdevumi, 
apģērbs, telefons utt.) naudu 
viņiem sūta īstie vecāki.

Plašāka informācija:  
YFU Latvija Kr. Valdemāra 20, 
Rīga, LV 1010,  
e-pasts: ieva@yfu.apollo.lv, 
baiba@yfu.apollo.lv,  
telefons: 67212025.

 BaiBa EzEriņa, 
YFU Latvija programmas 

koordinatore 

Aicina 
kļūt par 
viesģimeni

Vasaras mēnešos pirmskolas izglītības iestādē „Priedīte” atvērta papildus dienas grupiņa. Ar  šīs grupiņas mazajiem audzēkņiem skolotāja Aiga Āboliņa dodas pļavās, 
lai pētītu augu dažādību, rastu jaunas atbildes par dabas noslēpumiem, pītu vainagus un baudītu vasaras sauli.                                      Foto no personiskā arhīva

toņdesmit litrus meža zemeņu. Kur 
mūsu mežos var atrast tik daudz gar-
dāko ogu? Aiga atsmej, ka tas patei-
coties Džordanam, kurš aizved aiz-
raujošās pastaigās. „Tik daudz dabas 
velšu mums tepat deguna galā, atliek 
vien doties kaut vai tepat uz netālo 
Smeceres silu!”

Jaunā paaudze 
attālinās no dabas

Aiga uzskata, ka mūsdienu bēr-
ni ir ļoti attālināti no dabas, meža. 
„Manuprāt, Madonu mēs nevaram 
dēvēt par zaļu pilsētu, jo diemžēl 
mums nav zaļās domāšanas! Sākot 
no atkritumu (ne)šķirošanas un bei-
dzot ar to, ka neatpazīstam kokus. 
Zinām tikai kļavu, bet mums visap-
kārt ir vismaz četrpadsmit dažādu 
koku! 

Sekojot savai ožai un ziņkārei, 
Džordans ir atklājis pavisam bēdīgu 
bildi – vakar gājām pa savu taciņu, bet 

šodien tur jau izmesti atkritumi! Bet 
tie taču esam mēs paši, tie nav rīdzi-
nieki vai cilvēki no citām pilsētām!” 
skumji secina Aiga. Lai bērni redzētu, 
kāda ir mūsdienīga atkritumu ap-
saimniekošana, viņa savu klasi aizve-
dusi uz Valmieru, kur iepazinušies, kā 
notiek atkritumu šķirošana. „Kāpēc 
mēs Madonā to nedarām?”

Neprot uzaudzēt  
biezu ādu

„Mežs ir mana joga un meditā-
cija, mana trenažieru zāle,” Aiga 
apgalvo. Lai gūtu spēkus saspring-
tajam skolotājas darbam, Aiga bauda 
dabas tuvumu. Agrāk apmeklējusi 
jogas nodarbības, bet tagad to visu 
atradusi dabā. Ogu lasīšanā. Priekā 
par melleņu klajumu. „Ziemai krāju-
mus neveidoju, ēdam to, kas ir! Apsē-
žos raibu dibenu kā tāds Ziedoņa ogu 
lācis mellenēs un priecājos.” Katrā 
ēdienreizē Aiga savām meitenēm 

liek apēst piecpadsmit zemeņu ogas. 
Tie ir ziemas krājumi. 

Ja rodas problēma skolā, Aiga 
dodas pastaigās pa mežu. Tad arī 
tiek analizēts, kāpēc, tiek plānotas 
rītdienas gaitas, tiek rasts miers. 
„Es arvien neprotu tikt galā ar 
stresa situācijām, neprotu atteikt, 
pārdzīvoju, un mežs ir tā vieta, kur 
nomierinos,” Aiga secina.

Jebkuras pūles  
vainagojas

Pagājuši četri gadi, kopš Aigas 
mammīte aizgājusi viņsaulē. „Tagad, 
kad mammas nav, es saprotu, cik lie-
la vērtība viņa bija manā dzīvē,” viņa 
atzīst. Aiga daudz domā par dzīves 
patiesajām vērtībām, par to, ka Dievs 
neuzliek vairāk, nekā cilvēks spēj pa-
nest. „Es dzīvoju tā, kā man Dievs 
devis. Varbūt neesmu pārāk praktis-
ka! Esmu sastādījusi 400 ķiploku, no 
kuriem lielāko daļu aizdāvinu! Tāda 
„biznesmene” nu es esmu!” 

Tomēr tad, kad sākas garais va-
saras brīvlaiks, ir ar kaut ko jāno-
darbojas. „No bezdarbības arī var 
nogurt, un tu aizej pirmajā septem-
brī jau noguris!” Aiga uzskata.   

Aiga dzīvē gājusi cauri skarbiem 
pārbaudījumiem, bet viņa negaužas. 
„Katrs laiks ir ar savu garšu. Neva-
jag steidzināt dzīvi, bet izdzīvot kat-
ru mirkli, kas mums tiek dāvāts.”

Veseli ēduši meža ogas!

Sarunājās Dzintra StraDiņa       

Aiga mežā ne tikai ogo, bet rudeņos vāc arī skaistu sēņu grozus.  

      Madonas novada pašvaldība aicina!   Sestdien, 28. jūlijā plkst. 17.00 Madonas estrādē šī gada grandiozākais šlāgerfestivāls Latvijā 

Latvijas radio 2 “Zelta šlāgeris”
Vairāk kā 30 šlāger- un country mūzikas izpildītāji uz vienas skatuves!

APVEDCEĻŠ, 6. JŪDZE, ZEĻĻI, KLAIDONIS, RIČI, SANTA ZAPACKA&HARIJS OZOLS, TĒRVETE, DOBELES ZEMESSARGI, ROBERTS OŠIŅŠ, BRUĢIS, DZINTARS ČĪČA, KASPARS ANTESS, VIKTORS ZEMGALS, ŠMINIŅU ĢIMENE, 
GALAKTIKA, SANTA KASPARSONE, HENRIHS KALVĪTIS, ĒRIKS GRUZNIŅŠ, EMBURGAS ZĒNI, ROLISE, GUNĀRS UN ZANE, ULDIS DEIGELIS, ZVAIGŽŅU LIETUS un citi.Pasākumu vadīs aktieris Guntis Skrastiņš.

Pēc pasākuma balle līdz rīta gaismai ar grupām:  “KLAIDONIS” un  “6. JŪDZE”.  Kā arī Latvijas radio 2 DJ Aivis

Biļetes iepriekšpārdošanā Madonas kinoteātra “Vidzeme” kasē – 3 Ls (biļešu skaits ierobežots). Pasākuma dienā – 5 Ls
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        2012. gada jūlijs

Madonas novada pašvaldības  
29. maija domes sēdes lēmumu pārskats

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 15670 Ls.
 

  Ošupes pagastā  
 
Izdarīja grozījumus un papildinājumus 25.02.2010. 

(prot. 6, 9. p.) lēmumā „Madonas novada pašvaldības 
Ošupes pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un 
to izcenojumi” sadaļā „Lubāna mitrāja informācijas centra 
maksas pakalpojumi”:

1.1. Grozīt 4. punktu „Laivas noma” un izteikt to seko-
jošā redakcijā un papildināt ar 5. punktu:

Nr. 
p. k.

Pakalpojums Daudzums Pakalpojuma izceno-
jums  (bez PVN, PVN 
aprēķina papildus 
saskaņā ar MK 
noteikumiem ) LVL

4. Laivas noma:
Laivas noma (6-vietīga + 
glābšanas vestes)

1 stunda 0,50 Ls

vai 12 stundas (dien-
nakts gaišais laiks)

5,00 Ls

5. Laivu piestātnes boksu 
noma:
1 bokss 1 mēnesis 20,00 Ls 

6. Gida pakalpojumi O.Kalpaka 
dzimtas mājās Ošupes pag. 
„Liepsalās”:
Ekskursija grupai (līdz 40 
cilvēkiem)

1 ekskursija 15,00 Ls

 
Piešķīra Ošupes pagasta pārvaldei finansējumu De-

gumnieku pamatskolas ķīmijas kabineta, centrālo kāpņu 
telpas, direktores kabineta, personāla tualešu remontam 
LVL 6123,03.

Apstiprināja SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski 
ekonomisko pamatojumu projektam “Madonas novada 
Ošupes pagasta Ošupes ciema ūdenssaimniecības attīstī-
ba”. 

  Bērzaunes pagastā  

Izdarīja grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes un 
tās iestāžu amata vienību sarakstā no 2012. gada 1. jūnija:

1.1. Amata vienībai – jaunatnes lietu speciālists, pro-
fesijas kods 2422 27, palielināt amata likmi no 0,3 uz 1,0, 
amatalgas likme 250,00 Ls, mēnešalgas fonds – 250,00 Ls.

1.2. Bērzaunes pamatskolā samazināt amata vienībai 
sētnieks – dežurants, profesijas kods 961301, 962905, ama-
ta likmi no 1 uz 0,3, amatalgas likme 200,00 Ls, mēneša 
algas fonds – 76,45 Ls.

  Bibliotēkas  
 
Lēma par mērķdotācijas sadalījumu, lai nodrošinātu 

iespēju pašvaldības publiskajās bibliotēkās bez maksas iz-
mantot internetu un datorus, par ieekonomētā finansēju-
ma izmantošanu bibliotēku vajadzībām. 

Apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldības pub-
liskajām bibliotēkām atbilstoši v/a „Kultūras informācijas 
sistēmas” sadalījumam:

Bibliotēka Ātrums 40% 
ar PVN 
mēnesī

Mērķdotācija 
2012. gada  
3 mēnešiem

Aronas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Aronas pagasta Kusas bibliotēka 2 28,23 84,69
Aronas pagasta Viesienas bibliotēka 2 28,23 84,69
Barkavas bibliotēka 2 28,23 84,69
Barkavas pagasta Stalīdzānu bibliotēka 2 28,23 84,69
Bērzaunes pagasta bibliotēka  
(Aronas iela 1)

2 28,23 84,69

Bērzaunes pagasta bibliotēka  
(Gaiziņa ielā 7)

2 28,23 84,69

Dzelzavas pagasta 1. bibliotēka 2 28,23 84,69
Dzelzavas pagasta 2. bibliotēka 2 28,23 84,69
Kalsnavas bibliotēka 2 28,23 84,69
Lazdonas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Liezeres pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Liezeres pagasta Mēdzūlas bibliotēka 1 18,15 54,45
Ļaudonas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Ļaudonas pagasta Sāvienas bibliotēka 1 18,15 54,45
Madonas novada bibliotēka 10 66,54 199,62

Mārcienas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Mētrienas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Ošupes pagasta bibliotēka 1 18,15 54,45
Ošupes pagasta Degumnieku bibliotēka 2 28,23 84,69
Praulienas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Praulienas pagasta Saikavas bibliotēka 2 28,23 84,69
Sarkaņu pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Sarkaņu pagasta Biksēres bibliotēka 1 18,15 54,45
Vestienas pagasta bibliotēka 2 28,23 84,69
Kopā 703,74 2111,22

  Par Viešūra ezeru  
 
Pilnvaroja SIA „LB Agro” organizēt licencēto mak-

šķerēšanu Viešūra ezerā, noslēdzot pilnvarojuma līgumu. 
Noteica SIA „LB Agro”, ka pirms Viešūra ezera licencē-
tās makšķerēšanas nolikuma iesniegšanas saskaņošanai 
Ministru kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 574 „Licen-
cētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība” 10.1. līdz 
10.5. punktā noteiktajām institūcijām, SIA „LB Agro” no-
likumu iesniedz pašvaldībai saskaņošanai.

  Kultūra  
 
Piešķīra naudas līdzekļus LVL 400,00 apmērā senioru 

kora „Mantojums” braucienam uz starptautisko senioru 
koru salidojumu Marjamā Igaunijā no Madonas novada 
kultūras pasākumu nesadalītajiem līdzekļiem.

  Madonas pilsētā  
 
Veica grozījumus Madonas pilsētas pārvaldes 2012. 

gada budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 6832 Ls.
1.2. Samazināt plānotos ieņēmumus par 22 052 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 10 202 Ls.

  Izglītība  

Piešķīra finansējumu LVL 45000,00 apmērā Mado-
nas novada pašvaldības izglītības iestāžu informatizācijai 
2012. gada budžetā. 

Atvēra dienas grupas sākumskolas bērniem pirmssko-
las izglītības iestādē „Priedīte” vasaras mēnešos, sākot ar 
2012. gada 11. jūniju. Noteica maksu par apmeklējumu 
sākumskolas bērnam Ls 2,00 dienā ēdināšanas un daļējai 
uzturēšanās izdevumu segšanai.

 

  Paaugstina tarifu  

Lēma par  sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu 
un pamatkapitāla palielināšanu ar mērķi nodrošināt šķiro-
to atkritumu savākšanas konteineru iegādi SIA „Madonas 
namsaimnieks” apkalpes zonā Madonas novada teritorijā.

1. Apstiprināja SIA „Madonas namsaimnieks” iesnieg-
to sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifu Ma-
donas novadā 9,15 Ls/m³, kas stājas spēkā ar 01.07.2012.

2. Apstiprināja Madonas novada teritorijas daļā, kurā 
atkritumu apsaimniekošanu veic SIA „Madonas namsaim-
nieks” (Aronas, Lazdonas, Ļaudonas, Mētrienas, Praulie-
nas, Sarkaņu un Vestienas pagasti un Madonas pilsēta), 
dzīvojošiem iedzīvotājiem sauso sadzīves atkritumu dau-
dzuma normatīvu 1,6 m3 vienam iedzīvotājam gadā.

3. Noslēdza atkritumu apsaimniekošanas līgumu uz 3 
gadiem.

4. Piešķīra finansējumu 24000,00 Ls apmērā SIA „Mado-
nas namsaimnieks” pamatkapitāla palielināšanai ar mērķi 
nodrošināt šķiroto atkritumu savākšanas konteineru iegādi.  

  Izveido nodaļu  

Nolēma izveidot Madonas novada pašvaldības Uzņē-
mējdarbības atbalsta un attīstības nodaļu no 2012. gada 
4. jūnija. Apstiprināja nodaļas amata vienību, iekļaujot to 
administrācijas amata vienību sarakstā ar amatalgu LVL 
637,00. Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas 
amatu vienību sarakstu virzīt apstiprināšanai pēc nodaļas 
vadītāja pieņemšanas darbā, ņemot vērā nodaļas vadītāja 

Domes ziņas

  Kalsnavas pagastā  
 
Nolēma:
Atļaut Kalsnavas pagasta pārvaldei ne-

izīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2012. 
gada aprīlī LVL 268,42 apmērā segt no Kalsnavas pagasta 
pārvaldes 2012. gada budžeta līdzekļiem.

Piešķirt finansējumu dalībai bērnu un jauniešu ar īpa-
šām vajadzībām vasaras nometnē „Upe”. Izdevumus segt 
no Kalsnavas pagasta pārvaldes pamatbudžeta līdzekļu 
atlikuma uz gada sākumu, naudu ieskaitīt nometnes orga-
nizētājas – biedrības ģimenēm ar īpašo vajadzību bērniem 
„Vecāki kopā” – kontā. 

Veica grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā.

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 6 346 Ls. 
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 9192 Ls.

  Ļaudonas pagastā  
 
Nolēma piešķirt līdzekļus Ļaudonas vidusskolas sani-

tāro mezglu remontam pēc iepirkuma procedūras veikša-
nas atbilstoši iesniegtajam cenu piedāvājumam objektā.

  Vestienas pagastā  

No 2012. gada 1. jūnija izdarīt grozījumus Madonas 
novada pašvaldības domes 2010. gada 27. maija lēmumā 
(protokols Nr. 12, 14. p.) „Par Vestienas pagasta pārvaldes 
sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas apjo-
miem”, papildinot ar 5 punktu: Noteikt Vestienas pamat-
skolas pārtikas atlikumu realizācijas cenu LVL 0,05 par 1 
litru.

Veica grozījumus Vestienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā:

1.Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 3 200 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu par 8900 Ls.
 

  Dzelzavas pagastā  

Izdarīja grozījumus Dzelzavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā:

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 14763 Ls.

  Barkavas pagastā  

Piekrita sniegt galvojumu SIA „Barkavas KPS”, kura 
100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, kredītlīnijas LVL 
20 000 atvēršanai AS „SEB banka” kurināmā iegādei 
2012./2013. gada apkures sezonai.

Veica grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā: 

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 9 754 Ls.

  Aronas pagastā  
 
Apstiprināja projekta Nr. Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/

CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” finansējuma ap-
jomu bez PVN LVL 238391,91 apmērā, no tiem projekta 
kopējās attiecināmās izmaksas LVL 238391,91, kur ERAF 
līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 202633,12 apmērā, SIA 
„Kusas Nami” attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa 
LVL 35758,79 un neattiecināmo izmaksu (PVN) daļa ir 
LVL 52446,22 apmērā. 

  Mētrienas pagastā  
 
Veica grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2012. 

gada budžetā:
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priekšlikumus par nodaļas struktūru un pašvaldības admi-
nistrācijas darbinieku resursus.

1. Izveidoja komisiju Uzņēmējdarbības atbalsta un at-
tīstības veicināšanas nodaļas vadītāja amata pretendentu 
izvērtēšanai šādā sastāvā:

4.1. Āris Vilšķērsts – Madonas novada pašvaldības iz-
pilddirektors;

4.2. Andrejs Ceļapīters – Madonas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs;

4.3. Kaspars Udrass – deputāts, uzņēmējs;
4.4. Valdis Vucāns – deputāts, uzņēmējs;
4.5. Agris Lungevičs – Madonas novada pašvaldības do-

mes priekšsēdētāja vietnieks;
4.6. Agita Kalniņa – uzņēmēja. 

Nolēma, ka „Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 
nodaļa nodrošinās:

– priekšlikumu, lēmumu projektu izstrādi pašvaldības 
domes komitejām par uzņēmējdarbības attīstību veicino-
šiem pasākumiem, pievilcīgas uzņēmējdarbības vides vei-
došanu novadā;

– uzņēmējdarbības apzināšanu novada teritorijā, vei-
dojot datu bāzi un statistiku par uzņēmējdarbības ap-
jomiem un veidiem, uzņēmēju darbības rādītājiem (no-
darbināto skaits, saražotie pakalpojumi, produkcija), 
sadarbojoties ar valsts un pašvaldību institūcijām, un ap-
kopojot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas;

– informācijas apkopošanu un sniegšanu uzņēmējiem 
par uzņēmējdarbības finansēšanas iespējām (ES struk-
tūrfondi, programmas, banku finansējums), sniedzot 
konsultācijas dokumentācijas sagatavošanā finansējuma 
piesaistei uzņēmējdarbības attīstībai;

– priekšlikumu izstrādi par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumiem uzņēmējiem novada teritorijā; 

– sadarbības veicināšanu starp pašvaldības institūci-
jām un uzņēmējiem, iesaistot uzņēmējus pašvaldībai stra-
tēģiski svarīgu plānošanas dokumentu izstrādē (piemē-
ram, pašvaldības attīstības plāns, teritorijas plānojums);

– pašvaldības un uzņēmēju kopīgu projektu īstenoša-
nas veicināšanu ar mērķi veicināt novada sociāli ekono-

misko attīstību;
– uzņēmēju nodrošināšanu ar informāciju par dažā-

du uzņēmējdarbības veicinošu pašvaldības pakalpojumu 
sniegšanu (pašvaldības īpašumu iznomāšana, atļauju 
sniegšana);

– apmācību programmu, semināru, kursu organizē-
šanu uzņēmējiem par uzņēmējdarbības attīstību veicino-
šiem pasākumiem”.

  Sarkaņu pagastā  

1. Apstiprināja kopējo Kalnagravu tautas nama pro-
jekta finansējuma apjomu – bez PVN 183 267,06,  ar  PVN  
223 585,81  LVL (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums 
– 94 409,71  LVL, ELFLA finansējums – 129 176,10LVL). 

– Autoruzraudzības darbu izmaksas – 2 989, 00 LVL 
(attiecināmās izmaksas);

– Būvuzraudzības darbu izmaksas – 2 000, 00 LVL (at-
tiecināmās izmaksas);

– Būvniecības izmaksas – 218 596,81 LVL (t. sk. at-
tiecināmās izmaksas 143 529,00 LVL, neattiecināmās iz-
maksas 75 067,81 LVL).

2. Saskaņot neattiecināmās izmaksas ar Lauku atbalsts 
dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības pārval-
di.

3. Lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.

  Projekti  

Lēma par projekta „Madonas kartinga trases jaunbū-
ve” finansējuma apstiprināšanu

1. Apstiprināja kopējo projekta finansējuma apjomu 
bez PVN LVL 118  974,12,  ar  PVN  LVL 145 148,43 ap-
mērā (tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LVL 134  
648,43, ELFLA finansējums – LVL 10 500,00). 

– Projektēšanas darbu izmaksas – LVL 1464,00 apmē-
rā (neattiecināmās izmaksas);

– Būvekspertīzes izmaksas – LVL 146,40 (neattiecinā-

mās izmaksas);
– Autoruzraudzības darbu izmaksas – LVL 854,00 (ne-

attiecināmās izmaksas);
– Būvuzraudzības darbu izmaksas – LVL 1387,73 (ne-

attiecināmās izmaksas);
– Būvniecības izmaksas – LVL 141 296,30 (t. sk. attie-

cināmās izmaksas LVL 14 000,00, neattiecināmās izmak-
sas LVL 130 796,30).

2. Saskaņot neattiecināmās izmaksas ar Lauku at-
balsts dienesta Viduslatvijas reģionālās lauksaimniecības 
pārvaldi.

3. Lēmuma izpildi uzdot Attīstības nodaļai.

  Sports  

1. Piešķīra biedrībai motoklubs finansiālu atbalstu 
LVL 300,00 apmērā (LVL 150,00 no Madonas novada pie-
augušo sporta pasākumu tāmes līdzekļiem, LVL 150,00 
no pamatbudžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada sā-
kumu).

2. Madonas novada pašvaldībai slēgt līgumu ar bied-
rību motoklubs par finansējuma piešķiršanu, izlietošanu 
un pārskata iesniegšanu.

  Ārkārtas gadījumiem  

1. Iegādājas pārvietojamo māju (vagoniņu) pašvaldī-
bas funkcijas nodrošināšanai. Paredzēja finanšu līdzekļus 
līdz LVL 3000,00 no budžeta nesadalītajiem līdzekļiem. 
Uzdeva Madonas novada pašvaldības Juridiskajai nodaļai 
izstrādāt pārvietojamās mājas (vagoniņa) lietošanas no-
teikumus.

Sēdē apstiprināja Madonas novada pašvaldības 2011. 
gada publisko pārskatu. Ar pārskatu, kā arī ar visiem 
domes sēdes lēmumiem varat iepazīties mājas lapā www.
madona.lv vai personīgi pašvaldības klientu apkalpoša-
nas zālē, Saieta laukumā 1, Madonā.

Madonas novada pašvaldības  
29. jūnija domes sēdes lēmumu pārskats

1.2. apakšpunktā paredzētās maksas ieskaitīšanu Madonas 
novada pašvaldības norādītajā kontā.

6. Noteikt, ka izīrētajām dzīvojamām telpām, kuru īres 
maksa ir mazāka par šajā lēmumā noteikto, paaugstināto 
īres maksu piemēro no brīža, kad beidzies likuma „Par dzī-
vojamo telpu īri” 13. panta otrajā daļā noteiktais brīdināša-
nas termiņš.

  Ļaudonas pagastā  
 
Nolēma reģistrēt dzīvokļus Toces ielā 10 – 4 un Toces 

ielā 10 – 5 Zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības 
vārda. Uzdeva Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītājai Ilze 
Dreimanei organizēt dzīvokļu novērtēšanu. 

Rīkos Madonas novada pašvaldības īpašuma “Strīdus 
purvs” ar kadastra apzīmējumu 7070 012 0019 8 ha platībā 
pārdošanu atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 2012. 
gada 2. augustā plkst. 10.00. Apstiprina īpašuma “Strīdus 
purvs” cirsmas nosacīto cenu 36139,00 lati. 

Pārņem pašvaldības īpašumā par bezmantinieka mantu 
atzīto nekustamo īpašumu – mājīpašumu „Rozas” Ļaudo-
nas pagastā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7070-
006-0112-001, jo tas ir nepieciešams pašvaldības dzīvojamā 
fonda funkciju nodrošināšanai. 

Nolēma veikt nekustamā īpašuma nodokļa parāda pie-
dziņas no vairākiem iedzīvotājiem un juridiskām personām.

  Bērzaunes pagastā  
 
Nolēma nojaukt Bērzaunes pamatskolas internāta 

ēku, kad. Nr. 70460080101, atlikusī bilances vērtība uz 
01.06.2012. LVL 1028,62. Nojaukšanu veikt saimnieciskā 
kārtā.

Veica šādus grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 
2012. gada budžetā: 

1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi. 
1.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 2 479 Ls.
1.2. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-

ņiem (EKK kodiem).
Uzdeva pašvaldības uzņēmumam SIA „Bērzaunes 

komunālais uzņēmums” veikt Madonas novada pašval-

dības iznomātās Gaiziņkalna virsotnes sakopšanas darbus. 
Gaiziņkalna sakopšanas darbiem piešķirt finansējumu LVL 
1067,79 apmērā no Madonas novada pašvaldības nesadalī-
tajiem finanšu līdzekļiem.

 Nolēma palielināt SIA „Bērzaunes komunālais uzņē-
mums”, izdarot naudas ieguldījumu LVL 8100,00 bez jaunu 
dalībnieku uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu 
skaitu.

  Aronas pagastā  

Piešķir finansējumu 14 500 latu apmērā ventilācijas iz-
būvei Kusas pamatskolas ēdināšanas blokā no nesadalīta-
jiem budžeta līdzekļiem.

Veic šādus grozījumus Aronas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 651 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 2 151 Ls.

  Ošupes pagastā  
 
Veic šādus grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012. 

gada budžetā:
1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 5 746 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt)  finansējumu par 2 208 Ls.
2.2.  Samazināt finansējumu par 2 636 Ls.
2.3. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-

ņiem (EKK kodiem).
3. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi.
3.1. Samazināt budžeta līdzekļu atlikumu par 1200 la-

tiem.
3.2. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 1 200 Ls.

  Barkavas pagastā  
 
Veic šādus grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes  

2012. gada budžetā:

Domes ziņas

  Nosaka pašvaldības īpašumu   
  īres maksu  

 
1. Noteikt, ka dzīvojamo telpu īres maksu 

dzīvojamām telpām Madonas novada pašvaldības īpašumā 
vai valdījumā esošajās dzīvojamās mājās, kā arī atsevišķiem 
dzīvokļiem un dzīvojamām telpām veido:

1.1. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumu daļa, kas 
ir proporcionāla attiecīgās izīrētās dzīvojamās telpas platī-
bai un kuru nosaka attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu 
īpašnieki;

1.2. peļņa.
2. Noteikt, ka 1.2. apakšpunktā minētā maksa ir šāda:
2.1. LVL 0,15 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības 

kvadrātmetru mēnesī (izņemot 2.2. un 2.3. apakšpunktā 
minētās dzīvojamās telpas);

2.2. LVL 0,10 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības 
kvadrātmetru mēnesī dzīvojamām telpām ar pazeminātu 
labiekārtojuma līmeni, ja nav centralizētas apkures;

2.3. LVL 0,05 par vienu dzīvojamo telpu kopējās platības 
kvadrātmetru mēnesī dzīvojamām telpām ar pazeminātu 
labiekārtojuma līmeni, ja nav centralizētas apkures, ūdens-
vada un/vai kanalizācijas.

3. Noteikt, ka papildus īres maksai proporcionāli iz-
īrētās dzīvojamās telpas platībai maksājami šādi obligātie 
maksājumi:

3.1. par ēkas siltummezgla rekonstrukcijai/izbūvei, ēkas 
remontam un citām ar ēkas uzturēšanu saistītajām vajadzī-
bām ņemtā kredīta dzēšanu;

3.2. dzīvokļa vai dzīvojamās mājas īpašnieka (valdītāja) 
un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteik-
tā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, 
kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes;

3.3. likumā noteiktais nekustamā īpašuma nodokļa 
maksājums un citi normatīvajos aktos noteiktie nodokļu 
maksājumi.

4. Par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu 
lietošanu, īrnieks maksā Ministru kabineta noteiktajā kār-
tībā.

5. Slēdzot ar pārvaldniekiem pilnvarojuma līgumus par 
nekustamo īpašumu apsaimniekošanu, iekļaut tajos no-
sacījumus par nepieciešamību brīdināt īrniekus par īres 
maksas paaugstināšanu likumā noteiktajā kārtībā un par 
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4. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifus 
nosaka Madonas novada pašvaldība.

Līdz jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifu noteikšanai spēkā ir Madonas novada pašvaldības 
2010. gada 25. februārī domes sēdē noteiktie tarifi:

1) ūdensapgāde – LVL 0,32 m3;
2) ūdensapgāde –  LVL 1,00  uz 1 cilvēku mēnesī;
3) ūdensapgāde liellopiem – LVL 0,79 uz 1 liellopu mēnesī;
4) ūdensapgāde sīklopiem – LVL 0,35 uz 1 sīklopu mēnesī;
5) kanalizācijas pakalpojumi – LVL  0,60  uz 1 cilvēku 

mēnesī.
Tarifi un maksa noteikti bez PVN.
Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto un 2012. gada 27. 

aprīlī iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Mado-
nas novada Liezeres pagasta Liezeres ciema ūdenssaimnie-
cības attīstība, II kārta”.
Rādītāji LVL %
Finansējums, kopā 332 877,62
t.sk. attiecināmām izmaksām 272 850,51 100%
Pašvaldības finansējums (kredīts) 40 927,58 15%
ERAF finansējums 231 922,93 85%
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 60 027,11
Projekta iesniedzēja līdzekļi 60027,11

1. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:
1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centra rajonā, 

L=500m;
2. Ūdenstorņa rekonstrukcija;
3. Jauna artēziskā urbuma izbūve;
4. Kanalizācijas tīklu paplašināšana, L=440 m;
5. Jaunas kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas (1 gab.) 

un spiedvada (L=300 m) izbūve;
6. Esošā spiedvada rekonstrukcija, L=300 m;
7. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, L=1400 m.
2. Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada 

pašvaldības ieguldījuma daļu 40 927,58 lati, ņemot aizņē-
mumu Valsts kasē vai citā kredītiestādē 2012.–2013. gadā, 
kas sastāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām iz-
maksām un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņem-
šanai 231 922,93 lati.

Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto un 2012. gada 27. 
aprīlī iesniegto tehniski ekonomisko pamatojumu „Mado-
nas novada Liezeres pagasta Ozolu ciema ūdenssaimniecī-
bas attīstība, II kārta”.
Rādītāji LVL %
Finansējums, kopā 397 333,04
t.sk. attiecināmām izmaksām 325 682,82 100%
Pašvaldības finansējums (kredīts) 48 852,42 15%
ERAF finansējums 276 830,40 85%
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 71 650,22
Projekta iesniedzēja līdzekļi 50,22

Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus:
1. Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (3000 m);
2. Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve (510 m);
3. Esošā kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcija;
4. Esošo darba urbumu rekonstrukcija (2 gab.).
Projekta finansēšanā nodrošināt Madonas novada paš-

valdības ieguldījuma daļu 48 852,42 lati, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē vai citā kredītiestādē 2012.–2013. gadā, kas sa-
stāda 15% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām 
un gatavot iesniegumu ERAF finansējuma saņemšanai 276 
830,40 lati. 

  Dzelzavas pagastā  

Nolēma ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada 
pašvaldības vārda dzīvokļa īpašumu  Nr. 2 „Ješkāni Gabrā-
ni”.  

  Nodod atsavināšanai  

1. Atkārtoti nodod atsavināšanai pašvaldības nekusta-
mo īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar adresi Priežu iela 13-21, 
Madona, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

2. Apstiprina pašvaldības nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa ar adresi Priežu iela 13-21, Madona nosacīto cenu Ls 
5850,00.

 

  Atsaka atļauju  
 
Nolēma atteikt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jo-

ker Ltd” atļaujas izsniegšanu azartspēļu zāles atvēršanai 
Raiņa ielā 6, Madonā.

  Veic grozījumus pašvaldības budžetā  

Apstiprināt saistošos noteikumus Nr. 15 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2012. gada  budžeta grozījumiem”

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 15
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saisto-

šajos 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 notei-
kumu 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 pamatbudže-
tu 2012. gadam ieņēmumos Ls 12732487,00 apmērā, izde-
vumos Ls 20182996,00 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.) 3. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas novada pašvaldības  ziedojumus 
un dāvinājumus 2012. gadam  ieņēmumos Ls 4269,00 apmē-
rā,  izdevumos Ls 4269,00 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.

  Projekti   

Nolēma:
1. Apstiprināt kopējo projekta finansējuma apjomu bez 

PVN – LVL  184 221,71, ar PVN  LVL – 224 750,49 apmērā 
(tajā skaitā pašvaldības līdzfinansējums – LVL 95 574,39, 
ELFLA finansējums – LVL 129 176,10);

- Autoruzraudzības darbu izmaksas – LVL 3 019,50 (t. 
sk. attiecināmās izmaksas – LVL 1 200,00, neattiecināmās 
izmaksas – LVL 1819,50);

- Būvuzraudzības izmaksas – LVL 3 134,18 (t.sk. attieci-
nāmās izmaksas –  LVL 1 500,00, neattiecināmās izmaksas 
– LVL 1 634,18);

- Būvniecības darbu izmaksas – 218 596,81 (t.sk. Attie-
cināmās izmaksas – LVL 143 529,00, neattiecināmās izmak-
sas – LVL 75 067,81).

2. Saskaņot neattiecināmās izmaksas ar Lauku atbalsta 
dienesta Viduslatvijas Reģionālo lauksaimniecības pārvaldi.

3. Lēmuma izpildi uzdot Madonas novada pašvaldības 
Attīstības nodaļai. 

  Izglītība  
 
Piešķir dzejnieka Andreja Eglīša vārdu Ļaudonas vidus-

skolai. 
Apstiprina grozījumus Dzelzavas speciālās internātpa-

matskolas nolikumā:
1.1. izteikt 2. punkta 2.1.1. apakšpunktu jaunā redakci-

jā: „Nodrošināt bērniem un jauniešiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem izglītošanu, garīgo, fizisko, sociālo attīstību 
un radīt priekšnoteikumus izglītojamā integrācijai sabied-
rībā”;

1.2. izteikt 3. punkta 3.1.1. apakšpunktu jaunā redakci-
jā: „Internātpamatskolā uzņem audzēkņus, kuri ir sasnie-
guši 2 gadu vecumu, pamatojoties uz pašvaldības vai Valsts 
pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu un vecāku vai 
personu, kas realizē vecāku varu, iesniegumu internātpa-
matskolas direktoram”;  

1.3. papildināt 4. punktu ar 4.3.4. apakšpunktu „speciālo 
pirmsskolas izglītības programmu, kods 11015811 un kods 
11015911”; 

1.4. papildināt 4. punktu ar 4.20. apakšpunktu „Pirms-
skolas grupā izglītības satura apguve pamatā tiek organizē-
ta rotaļu, spēļu un rotaļnodarbību veidā. Rotaļnodarbības 
var notikt vienlaikus visā grupā, apakšgrupā vai individu-
āli”.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 2012. gada 2. jūliju.
Piešķir finansējumu LVL 2000,00 mācību literatūras ie-

gādei no 2012. gada budžetā izglītības pasākumiem mācību 
literatūras iegādei paredzētajiem līdzekļiem. Piešķir finan-
sējumu LVL 6482,00 mācību literatūras iegādei no 2012. 
gada budžetā nesadalītajiem līdzekļiem.

Piešķir finansējumu LVL 2127,00 tērpu iegādei no 2012. 
gada budžetā izglītības pasākumiem tērpu iegādei paredzē-
tajiem līdzekļiem, saskaņā ar pievienoto sarakstu.

  Sakops ceļus  

Piešķir LVL 3078,63 novada ceļu sakopšanai pēc rallija 
„Madona 2012”. 

Sagatavoja LaiMa LiEpiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

Ar domes sēdes lēmumiem varat iepazīties mājas lapā 
www.madona.lv vai personīgi pašvaldības klientu apkalpo-
šanas zālē, Saieta laukumā 1, Madonā.

Domes ziņas

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 700 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 700 Ls.

  Kalsnavas pagastā  
 
Piešķir finansējumu no Madonas novada pašvaldības 

līdzekļiem LVL 2946,00  Kalsnavas pagasta pārvaldei 
pirmsskolas izglītības iestādes „Lācītis Pūks” telpu re-
montam.

Veic šādus grozījumu Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2012. gada budžetā:

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus par 586 Ls.
2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu par 3 086 Ls.

  Vestienas pagastā  
 
Atļauj norakstīt Madonas novada pašvaldības Vestie-

nas pagasta pārvaldes pamatlīdzekli – ugunsdzēsēju auto-
mašīnu AC – 30 (66) – 184-A, GAZ- 66, izlaides gads 1991, 
jo automašīnas turpmākā izmantošana nav iespējama. 
Pamatlīdzekļa atlikusī vērtība uz 01.06.2012. – LVL 0.00. 
Realizēt to, nododot metāllūžņos vai pārdodot kā rezerves 
daļas, iegūtos līdzekļus ieskaitot Vestienas pagasta pārval-
des budžetā.

Atļauj Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta 
pārvaldei atsavināt autobusu MERCEDES BENZ 0611, 
pirmā reģistrācija 26.10.1992., valsts Nr. FR 2796.

2. Madonas novada pašvaldība pilnvaro Vestienas pa-
gasta pārvaldi veikt pasažieru autobusa MERCEDES 
BENZ 0611 novērtēšanu, lai realizētu to, apmainot pret 
citu autobusu vai pārdodot. 

Piekrīt servitūta ceļam caur pašvaldības piekritīgo 
īpašumu (“Vidus Kalnsētas”) kad. Nr. 7096-005-0111 par 
labu īpašumam „Graviņas” kad. Nr. 7096-005-0004.

Atceļ statusu Krastu ciems.

  Sarkaņu pagastā   

Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekono-
misko pamatojumu “Madonas novada Sarkaņu pagasta 
Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”.
Rādītāji LVL %
Finansējums, kopā 193 110,14
t.sk. attiecināmām izmaksām 158 287,00 100%
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 23 743,05 15%
ERAF finansējums 134 543,95 85%
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 34 823,14
Projekta iesniedzēja līdzekļi 34 823,14

Apstiprina šādus investīciju projekta pasākumus (kom-
ponentes):

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 kom-

plekts;
K2 Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, L=655 m;
K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve, L=5 m;
K4 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve.
Lai nodrošinātu ar ERAF līdzekļiem līdzfinansētā, 

Madonas novada pašvaldības SIA “Sarkaņu komunālais 
uzņēmums” iesniegtā projekta “Madonas novada Sarka-
ņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība” 
īstenošanu, attiecināmo izmaksu segšanai dot galvojumu 
uzņēmuma aizņēmumam Valsts kasē vai citā kredītiestādē 
nacionālā līdzfinansējuma vajadzībām LVL 23743,05.

  Liezeres pagastā  
 
Nolēma, ka:
1. Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu snie-

dzējs Madonas novada Liezeres pagasta Liezeres ciemā un 
Ozolu ciemā ir Madonas novada Liezeres pagasta pārvalde.

2. Madonas novada Liezeres pagasta pārvalde sniedz 
šādus ūdenssaimniecības pakalpojumus:

2.1. Ūdensapgādes pakalpojumus – ūdens ieguvi, ra-
žošanu un novadīšanu līdz iedzīvotājiem un juridiskajām 
personām,

2.2. Kanalizācijas pakalpojumus – notekūdeņu savākša-
nu, novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, no-
tekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpē.

3. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas terito-
rija ir Madonas novada Liezeres pagasta Liezeres ciems 
un Ozolu ciems.
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“Ūdenssaimniecības 
attīstība  
Madonas novada 
Ļaudonas pagasta 
Ļaudonas ciemā”

Par projektu Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/102/095

Madonas novada pašvaldība 
laikā no 12.07.2010. – 14.07.2012. 
īsteno projektu “Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada 
Ļaudonas pagasta Ļaudonas cie-
mā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/102/095.

Būvdarbi projekta “Ūdens-
saimniecības attīstība Madonas 
novada Ļaudonas pagasta Ļau-
donas ciemā” ietvaros ir tuvu 
noslēgumam, īstenojot būvdar-
bus objektā:

Ir izbūvēta jauna kanalizāci-
jas sūkņu stacija – 1 gab.

Ir izbūvētas jaunas NAI (1 
kompl.).

Rekonstruētas urbuma akas 
– 2 gab.

Ļaudonas ciema teritorijā jau 
apmēram 90% no plānotajiem 
izbūvēti un rekonstruēti jauni 
ūdensvadi un kanalizācijas cau-
ruļvadi Miera un Avotu ielās.

Būvdarbi vēl tiek turpināti 
pie ūdens sagatavošanas ēku iz-
būves, urbumu rekonstrukcijas 
un kanalizācijas tīklu izbūves 
Upes un Avotu ielās.

Pēc būvdarbu pabeigšanas 
ciema iedzīvotājiem tiks nodroši-
nāta kvalitatīva un nepārtraukta 
dzeramā ūdens piegāde un no-
tekūdeņu infiltrācijas samazi-
nāšanās, kā arī uzlabosies visas 
sistēmas energoefektivitāte.

Sagatavoja  
IlvA DubrA,

projektu ieviešanas  
speciāliste

  Saistošie noteikumi Nr. 14  

„Par grozījumiem  
Madonas novada pašvaldības 
2009. gada 9. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Madonas 
novada pašvaldības nolikums”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības 29.05.2012. saistošajiem noteikumiem  
Nr. 14 „Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. 
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas 
raksturojums

Madonas novada pašvaldības nolikums apstiprināts ar 2009. gada 9. jūlija Ma-
donas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 3; 1. p.) „Par novada 
pašvaldības nolikumu” saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
1. punktu un 24. pantu. 

2. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums

Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu papildināšana un grozīšana 
saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes pieņemtajiem lēmumiem un 
strukturālām izmaiņām.

3. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek precizēti saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 
pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz atsevišķu struktūrvienību izveidošanu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

5. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Ir ietekme – pašvaldībā tiek izveidota jauna struktūrvienība – nodaļa pašvaldības 
administrācijā, kuras galvenais uzdevums ir uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības 
veicināšana Madonas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 

6. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, kas varētu būt 
saistošas privāto tiesību subjektiem. 

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

 Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2009. gada 
9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada 
pašvaldības nolikums” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 5.3.¹ punktu 
šādā redakcijā:

„Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa”.
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 5.5.¹ punktu 

šādā redakcijā:
„Kultūras nodaļa”.
1.3. svītrot saistošo noteikumu 5.9.1. punktu (kultū-

ras darba organizators).
2. Šie noteikumi stājas spēkā ar 2012. gada 30. mai-

ju.

  Saistošie noteikumi Nr. 5  

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

Izdoti saskaņā ar LR Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta 4. daļu; likuma 
“Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 13. punktu.

1. Veikt šādus grozījumus Ma-
donas novada pašvaldības domes 
30.07.2009 saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Par Madonas novada paš-
valdības sociālajiem pabalstiem”:

1.1. izteikt 28. punktu šādā 
redakcijā: „Uz pabalstu veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksai 
100% apmērā var pretendēt ģime-
nes (personas), kuras šo noteiku-
mu II. sadaļā noteiktajā kārtībā 
ir atzītas par maznodrošinātām 
(ienākumi pēdējos trīs mēnešos 
ir no 91 līdz 120 latiem uz vienu 
ģimenes locekli). Uz pabalstu ve-
selības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai 50% apmērā var pretendēt 
ģimenes (personas) kuru ienāku-
mi pēdējos trīs mēnešos ir no 121 
līdz 150 latiem uz vienu ģimenes 
locekli.”;

1.2. svītrot 29.1. punktu (poli-
ses);

1.3. izteikt 29.3. punktu šādā 
redakcijā: „primāro un sekun-
dāro ambulatoro (ģimenes ārsts, 
poliklīnikas pakalpojumi, dienas 
stacionārs) kā arī stacionāru (gul-

tu dienas maksa, manipulācijas, 
līdzmaksājumi) veselības aprūpes 
pakalpojumu izdevumu kompen-
sācijai”;

1.4. svītrot 29.4. punktu (re-
cepšu medikamenti);

1.5. svītrot 29.6. punktu (zobi);
1.6. svītrot 29.7. punktu (bril-

les);
1.7. izteikt 30. punktu šādā 

redakcijā: „Kopējā pabalsta ve-
selības aprūpes pakalpojumu ap-
maksai summa vienai personai ir 
līdz Ls 75 gadā. Šie ierobežojumi 
var netikt ņemti vērā, ja persona 
slimo ar retām saslimšanām vai 
slimībām, kuru ārstēšanai nepie-
ciešami lieli finansiālie resursi.”;

1.8. izteikt 31. punktu šādā 
redakcijā: „Pabalsta veselības ap-
rūpes pakalpojumu apmaksai pie-
prasītājiem papildus pārējiem do-
kumentiem jāiesniedz izraksts par 
ārstēšanos stacionārā, izziņa par 
ambulatoro ārstēšanos (veidlapa 
Nr. 27/u), stingrās uzskaites čeki 
vai kvītis par veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksu.”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā, nā-
košajā dienā pēc to publicēšanas 
laikrakstā „Madonas Novada 
Vēstnesis”, 2012. gada 12. jūlijā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS pie Saistošajiem noteikumiem  
Nr. 5 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009. 
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 
sociālajiem pabalstiem”” 

 
Paskaidrojuma 
raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Nepieciešams nodrošināt pašvaldības atbalstu iedzīvotājiem, kuri saņem 
veselības aprūpes pakalpojumi, bet viņu ienākumi pēdējos trīs mēnešos 
vidēji ir no 91 līdz 150 latiem.
Kopš 2012. gada 1. janvāra valsts atcēlusi „Sociālā spilvena” atbalstu 
minētās kategorijas iedzīvotājiem.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta 4. daļu.
Sasitošie noteikumi nodrošinās pašvaldības sociālās palīdzības 
pieejamību kompensācijai par izmantotajiem veselības aprūpes pakal-
pojumiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi vidēji pēdējos trīs mēnešos ir 
robežās no 91 līdz 150 latiem.
Saistošie noteikumi paredz grozījumus 30.07.2009 saistošajos noteiku-
mos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības  sociālajiem pabalstiem”:
izteikt noteikumu 28. punktu redakcijā, kas paredz, ka uz pabalstu 
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% var pretendēt 
maznodrošinātas personas, bet 50% – personas, kuras ienākumi vidēji 
pēdējos trīs mēnešos ir no 121 līdz 150 latiem;
izslēgt noteikumu 29.1., 29.4., 29.6., 29.7. punktus;
precizēta 30. un 31. punktu literārā redakcija.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Pašvaldības budžetā sociālajai palīdzībai pabalsta veselības aprūpes 
pakalpojumu apmaksai tiek paredzēti Ls 14000. Par šo summu tiek 
palielināts sociālajai palīdzībai paredzētais budžets.

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

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Madonas 
novada pašvaldības sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas.
Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta lēmumus var pārsūdzēt 
mēneša laikā Madonas novada pašvaldības Administratīvo strīdu komisijā, 
bet tās lēmumus Administratīvajā rajona tiesā likuma noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

Mūsējiem četras medaļas Latvijas III Vasaras Olimpiādē Liepājā!

Aizvadītajā nedēļas nogalē 
Liepājā, Jūrmalā, Ventspilī, 
Grobiņā, Limbažos norisi-

nājās Latvijas III Vasaras Olimpiā-
de, kurā piedalījās arī 18 Madonas 
novada sportisti. Mūsu komandas 
dalībnieki startēja vieglatlētikā, 
burāšanā, akadēmiskajā airēšanā 
un šaušanā. 

Par Latvijas III Vasaras Olim-
piādes čempioni akadēmiskajā ai-
rēšanā kļuva Marika Trumekalne. 
Sudraba medaļas izcīnīja vieglat-
lēti Jānis Vanags, augstlēkšanā 
– 2,15 m un Diāna Jakubjaņeca, 
3000 metru skrējienā ar rezultā-
tu – 10:01,32 sekundes, Diānai 

arī bronzas medaļa 1500 metru 
skrējienā ar rezultātu – 04:43,32 
sekundes.

Vēl novada sportisti izcīnīja se-
šas 4. vietas vieglatlētikā, burāša-
nā un akadēmiskajā airēšanā. 

Veidojot komandu uz Latvijas III 
Vasaras Olimpiādi, par mērķi bija 
izvirzīta kvalitāte nevis kvantitāte, 
kas arī atspoguļojās sportistu sasnie-
gumos un izcīnīto medaļu skaitā.

Gribētu pateikt paldies visiem 
sportistiem, viņu treneriem, at-
balstītājiem par to darbu, kas tika 
veikts treniņos, gatavojoties šī 
gada nozīmīgākajam pasākumam 
– Olimpiādei.

Paldies Madonas novada paš-
valdībai par piešķirto finansējumu 
gatavojoties un piedaloties Olim-
piādē.

Visiem sportistiem veiksmi, 
piedaloties citās nozīmīgās sacen-
sībās Latvijā, Eiropā, Pasaulē un, 
protams, sekosim līdzi Londonas 
olimpiskajām spēlēm, kurās viegl-
atlētikas disciplīnā desmitīņā star-
tēs Edgars Eriņš.

MĀriS GaiLUMS,
Madonas novada pašvaldības 

sporta darba organizators
    
  

Domes ziņas

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Medaļu ieguvēji –  
Diāna Jakubjaņeca un Jānis Vanags.



No 2012. gada 1. jūlija  
Madonas novada   
SIA „ Madonas namsaimnieks” 
apsaimniekojamā teritorijas 
daļā (Aronas, Lazdonas, 
Ļaudonas, Mētrienas, 
Praulienas, Sarkaņu un 
Vestienas pagasti un Madonas 
pilsēta) mainās atkritumu 
apsaimniekošanas tarifs. 

Prognozējamais maksājums 
vienam iedzīvotājam mēnesī par 
saražotajiem atkritumiem vidēji 
būs 1,22 Ls + PVN.

Lai iedzīvotāji mazāk izjustu 
tarifa kāpumu, jāatceras, ka at-
kritumu apsaimniekošanas tarifs 
sastāv no divām daļām: nemainīgā 
un mainīgā. 

Nemainīgo daļu (6,31 Ls/m3) 
veido izmaksas, kuras nodrošina 
atkritumu savākšanas transporta 
nokļūšanu līdz katram atkritumu 

konteineram, tā iztukšošanu un 
savākto atkritumu nogādāšanu 
poligonā, kā arī savākšanas proce-
sa administrēšana. Šo daļu iedzī-
votāji iespaidot nevar. Pie mājām 
būs viens vai pieci konteineri, at-
kritumu savākšanas pro-
cess būtiski nemainī-
sies, jo transportam 
jābrauc un process 
jāorganizē.

Mainīgā daļa (ap-
tuveni 2,84 Ls) ir tā, 
kuru iedzīvotāji var 
paši iespaidot. Proti, šīs 
daļas izmaksu lielumu sa-
stāda atkritumu svars. Piemēram, 
vienā konteinerā būs nopļautā 
zāle, stikls, bet otrā būs žurnāli, 
plastmasas pudeles, drēbes. Tas, 
kurš būs smagāks, arī maksās vai-
rāk.

Pašvaldība dod iespēju iedzī-

votājiem ar savu rīcību mainīgo 
daļu mazināt. To var panākt ar at-
kritumu šķirošanu. Maija mēneša 
domes sēdē tika nolemts piešķirt 
finansējumu Ls 24000 apmērā SIA 
„Madonas namsaimnieks” pamat-

kapitāla palielināšanai ar 
mērķi nodrošināt šķiroto 

atkritumu savākšanas 
konteineru iegādi. 
SIA „Madonas nam-
saimnieks” veiksmīgi 
ir veicis iepirkumu 
procesu, kura rezultā-

tā novadā varēs uzstā-
dīt par 6 konteineriem 

vairāk nekā bija plānots, t.i. 
novadā būs kopumā 46 konteineri. 
Tiks uzstādīti divu veidu kontei-
neri, ar iespēju vienā konteinerā 
iemest stiklu, bet otrā plastmasu, 
PET pudeles, tetrapakas. Iedzīvo-
tājiem jāņem vērā arī tas, ka dalīto 
atkritumu konteineros cita veida 
atkritumus mest nevarēs. Ja tas 

notiks, tad konkrētā konteinera 
saturs tiks „izbrāķēts” un pieskai-
tīts parastajiem sadzīves atkritu-
miem. Sekojiet, lūdzu, cik pareizi 
jūsu kaimiņi veic atkritumu šķiro-
šanu.

Atgādinām, ka LR normatīvie 
akti paredz atbildību fiziskai vai 
juridiskai personai par neiesais-
tīšanos pašvaldības organizētajos 
atkritumu apsaimniekošanas pa-
sākumos. Administratīvo pārkā-
pumu kodeksa 75. panta 2. daļa, 
nosaka sankcijas:

– fiziskajām personām naudas 
sods 50 – 500Ls,

– juridiskajām personām – 300 
– 500 Ls.

SIA „Madonas namsaimnieks” 
kā atkritumu apsaimniekotājs ai-
cina sabiedrību iesaistīties atkri-
tumu šķirošanā – par tīru, sakoptu 
vidi un veselīgu gaisu, ko elpojam.

ar cieņu, 
Sia „Madonas namsaimnieks” 
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Medicīna

Tarifi

Tiek  īstenots projekts 
„Ūdenssaimniecības 
attīstība  
Madonas novada 
Praulienas pagasta 
Praulienas ciemā” 

Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/118/100

Madonas novada pašvaldī-
ba sadarbībā ar Centrālo finan-
šu un līgumu aģentūru īsteno 
projektu „Ūdenssaimniecības 
attīstība Madonas novada Prau-
lienas pagasta Praulienas cie-
mā” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/
CFLA/118/100. 

Projekts tiek īstenots Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda priori-
tātē “Kvalitatīvas vides dzīvei un 
ekonomiskajai aktivitātei nodro-
šināšana” pasākumā “Vide”, ak-
tivitātē 3.4.1.1. ”Ūdenssaimniecī-
bas attīstība apdzīvotās vietās ar 
iedzīvotāju skaitu līdz 2000”. Ak-
tivitātes mērķis ir ūdensapgādes 
un notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 
un ūdenssaimniecības pakalpoju-
mu pieejamības paplašināšana, 
nodrošinot kvalitatīvu dzīves 
vidi, samazinot vides piesārņoju-
mu un ūdenstilpju eitrofikāciju, 
sekmējot ūdens resursu un ener-
goresursu racionālu izmantoša-
nu. 

Projekta īstenošanas ilgums 
ir no 15.07.2011. līdz 14.07.2012.

Kopējās projekta izmaksas 
ir 421200,34 Ls, attiecināmās 
izmaksas – Ls 348099,45, no 
tām Eiropas Reģionālā attīstī-
bas fonda finansējums 85% – Ls 
295884,53 Madonas novada paš-
valdības līdzfinansējums 15% – 
Ls 52214,92. Neattiecināmās iz-
maksas – 73100,88 Ls, ko finansē 
finansējuma saņēmējs – Madonas 
novada pašvaldība. 

Projekta  īstenošanā ir veikta: 
1) Tehniski ekonomiskā pa-

matojuma aktualizācija – izpildī-
tājs SIA “Konsorts”;

2) Tehniskā projekta izstrāde 
un autoruzraudzība – izpildītājs 
SIA “Ekolat”;

3) Būvdarbi – izpildītājs  SIA 
“Madonas siltums”;

4) Būvuzraudzība – izpildītājs 
SIA “Proris”.

Īstenojot projektu notiek – ur-
buma “Centrs” rekonstrukcija, 
frekvenču pārveidotāja uzstādī-
šana, ūdens attīrīšanas stacijas 
(ŪAS) izbūve, t.sk. dīzeļģenera-
tors un tīkls skalošanas ūdeņu 
novadīšanai – 174 m, ūdensap-
gādes tīkla rekonstrukcija – 2119 
m, kanalizācijas pašteces tīklu re-
konstrukcija – 1185 m, dzīvojamo 
ēku pieslēgums (2 ēkas) – 65 m, 
kanalizācijas sūkņu stacijas 1 re-
konstrukcija, spiedvada rekons-
trukcija – 310 m, kanalizācijas 
sūkņu stacijas izbūve, spiedvada 
– 10 m un pašteces tīkla – 25 m 
izbūve.

Sagatavoja  
Inese solozemnIece,

projektu koordinatore

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Nav obligāti jābūt tā 
vai citādi saistītam 
ar kādu no valsts 
veselības aprūpes 
sistēmas iestādēm, 

lai zinātu, ka valsts finansējuma 
slimnīcām un poliklīnikām katas-
trofāli trūkst. Ja neesam ar to sa-
skārušies paši uz savas ādas (kaut 
gan kurš no mums gan varētu 
apgalvot, ka ir pilnīgi vesels!), tad 
mediju telpā problēmjautājumi 
par finansējumu medicīnai tiek 
skatīti regulāri. Diemžēl finan-
sējuma problēmas nav tikai kaut 
kur tālu citās pilsētās un novados. 
Kā darbu šajos saspringtajos aps-
tākļos organizē mūsu pašu kopīgi 
nosargātā Madonas slimnīca?  

Situācija šodien

Vienkāršojot, valsts finansēju-
ma ir mazāk nekā būtu nepiecie-
šams visu pacientu uzņemšanai 
gan stacionārā, gan ambulatoris-
ki. Un te rodas problēma – ar ģi-
menes ārsta norīkojumu pacients 
dodas pie speciālista, bet savu kār-
tu nereti var sagaidīt labi ja pēc 
mēneša. Ne jau tādēļ, ka ārstam, 
teiksim,  pārāk īss darba laiks, bet 
gan tāpēc, ka valsts gluži vienkār-
ši par vizīti vairs nemaksā. Pār-
sniegtas kvotas.  Ir tāda institūcija 
kā Nacionālais veselības dienests, 
ar ko slimnīcas slēdz līgumus par 
veselības aprūpes pakalpojumu 
sniegšanu un apmaksu. Līguma 
pirmajā punktā, piemēram, ir 
teikts, ka slimnīcai jāsniedz valsts 
garantētie veselības aprūpes pa-
kalpojumi, bet dienests savukārt 
apņemas sniegtos pakalpojumus 
apmaksāt. Saskaņā ar apkopota-
jiem datiem šā gada piecos mēne-
šos jau ir sniegti valsts apmaksāti 
pakalpojumi jeb veikta pārstrā-
de par 84 procentiem, salīdzinot 
ar 2012. gadā plānoto minimālo 
pacientu skaitu. Nav jābūt izci-
lam matemātiķim, lai izrēķinātu, 
cik valsts apmaksātos pacientus 
slimnīca vairs var uzņemt līdz 
gada beigām... Gluži vai kratot ar 
pirkstu, dienesta ierēdņi norāda, 

ka „uzņemšanas nodaļas pamat-
uzdevums ir veikt pacientu plūs-
mas stingru koordinēšanu, rūpī-
gi izvērtējot pacientu veselības 
stāvokli...”. Man rodas iespaids, 
ka tiek dots mājiens, atvainojiet, 
ar mietu, ka mūsu uzņemšanas 
nodaļa ir bijusi pārāk dāsna pret 
slimniekiem, kas vērsušies pēc 
palīdzības! Vai pienākuši laiki, 
kad ārstam tiek pārmestas rūpes 
par cilvēka veselību? Vai, nedod 
Dievs, mums te, Madonā, būtu 
jāpiedzīvo dzirdētie briesmu stās-
ti par likteņa varā atstātiem sli-
miem cilvēkiem? Lai izvairītos 
no šādām situācijām, Madonas 
slimnīcā, par laimi, ir iz-
veidota observācijas 
nodaļa, kurā pacienti 
tiks novēroti, lai pie-
ņemtu optimālāko 
lēmumu turpmākai 
ārstēšanai.  Veselī-
bas ministrija pašlaik 
strādājot pie norma-
tīvajiem dokumentiem 
observācijas gultu finansēša-
nā. Un, ja būs jāpārsniedz arī šīs 
kvotas? Ko tad? Izdosim likumu, 
ka nedrīkst saslimt? Jo sniegtos 
pakalpojumus, kas pārsniedz plā-
notos finanšu līdzekļus, veselības 
dienests neapmaksā. 

Tāds slikts, pat cilvēcei kait-
niecisks iestādījums izskatās tas 
Nacionālais veselības dienests. 
Bet, protams, arī tur strādā cil-
vēki un gan jau arī viņiem nākas 
kādreiz apmeklēt kādu dakterīti, 
un reālo situāciju viņi ir piedzīvo-
juši. Taču, nonākot pie papīriem, 
par dzīviem cilvēkiem jāaizmirst, 
jo, lūk, naudas jau ir tik, cik viņas 
ir... Bet neba mēs te izmainīsim 
milzīgo un smagnējo valsts vese-
lības aprūpes sistēmas finansēša-
nas kārtību. Mani tik kā ierindas 
pacientu interesē, kāpēc es ar 
sava ģimenes ārsta norīkojumu 
nevaru tikt pie speciālista, kad 
manai veselībai tas ir visvairāk 
vajadzīgs!

Vai situāciju vērsīs par labu 
veselības dienesta rīkojums ārst-
niecības iestādēm reģistrēt ie-

kļaušanu vienotā rindā, nedalot 
to atsevišķi pa mēnešiem? Tas 
nozīmē, ka savu kārtu pacients 
var sagaidīt arī pašās gada beigās. 
Bet tikmēr jau varbūt tas pakal-
pojums pavisam vairs nebūs vaja-
dzīgs...

Pārtrauc sniegt 
valsts apmaksātos 
pakalpojumus

Ņemot vērā iepriekšminēto 
valsts finansējuma trūkumu, slim-
nīcas vadībai ir nācies pieņemt 
skarbus lēmumus. Pēc Madonas 

slimnīcas sniegtajiem da-
tiem, atbilstoši kvotām 

šogad valsts finansē 
tikai 4343 pacientu 
ārstēšanu Madonas 
slimnīcā, bet uz 21. 
jūniju jau ir stacionēti 
3323 pacienti (parasti 

gadā Madonas slimnī-
ca apkalpo vairāk nekā 

septiņus tūkstošus pacientu). 
Dienas stacionārā no atvēlētajiem 
30 780 latiem jau apgūti 27 836 
lati traumatoloģijā un ortopēdijā 
(gūžas endoprotezēšanu ar cemen-
tējamo protēzi turpinās veikt ar 
50 procentu apmaksu), no 9200 la-
tiem apgūti 8650 lati ķirurģijā, no 
13 946 latiem – 7620 ginekoloģijā. 
Tāpēc SIA Madonas slimnīca val-
des priekšsēdētājs Bruno Kokars 
ir izdevis rīkojumu no 1. augusta 
pārtraukt valsts apmaksāto vese-
lības aprūpes pakalpojumu snieg-
šanu plāna pacientiem dienas un 
diennakts stacionārā traumatolo-
ģijā, ortopēdijā un ķirurģijā, bet 
no 1. novembra – arī ginekoloģijā. 

Alternatīva

Nacionālais veselības dienests 
ir norādījis, ka „ārstniecības ies-
tādei, kurā pacients vērsies, ir 
pienākums sniegt informāciju 
par ārstniecības saņemšanas ie-
spējām un termiņiem, kā arī par 
citām ārstniecības iestādēm, kur 
var saņemt atbilstošu ārstniecību 

gadījumā, ja tā pakalpojumu ne-
var nodrošināt.” Tas nozīmē, ka 
pacientam var ieteikt vērsties citā 
slimnīcā vai poliklīnikā. Tikai, vai 
valstī šādas iespējas vēl pastāv, jo 
ar valsts finansējuma trūkumu cī-
nās ne tikai Madonā...

Atliek vien vilkt laukā maciņu 
un maksāt pašiem. Tā ir vienīgā 
reālā alternatīva. To apzinās arī 
slimnīcas vadība, tāpēc ir veiktas 
izmaiņas medicīnisko pakalpo-
jumu cenrādī, cenas samazinot. 
Maksa par izmeklējumiem svār-
stās no 15 līdz 65 latiem atkarībā 
no izmeklējuma veida. 

Tomēr – akmentiņš arī pa-
cientu dārziņā. Nereti esam tik 
neapzinīgi, ka neierodamies uz 
iepriekš pieteiktajiem izmeklēju-
miem. Piemēram, pagājušajā otr-
dienā poliklīnikā uz sonoskopisko 
izmeklēšanu vien neieradās seši 
plānotie pacienti. Būtu iepriekš 
paziņojuši, tiktu dota iespēja ci-
tiem sešiem rindā gaidītājiem.  

Rītdiena

Tikmēr, kā zināms, Veselības 
ministrija strādā pie priekšliku-
miem, kā veselības nozarē iegūt 
vairāk finansējuma. Ministre nā-
kusi klajā ar diviem variantiem 
– sadalot iedzīvotāju ienākuma 
nodokli (IIN), izveidot veselības 
nodokli, vai arī iezīmējot kon-
krētu IIN daļu procentos, kas no 
kopējiem nodokļa ieņēmumiem 
būtu novirzāms veselībai. Pa-
pildus nodokļa iezīmēšanai šajā 
sistēmā saglabājas arī valsts bu-
džeta finansējums. Šajā sistēmā 
būšot arī iespēja cilvēkiem, par 
kuriem netiek maksāti nodokļi, 
ikmēneša summu maksāt pašiem. 
Arodbiedrības un darba devēji 
gan atbalstījuši principu, ka no-
dokļu maksāšana tiek sasaistīta 
ar valsts apmaksātajiem veselības 
aprūpes pakalpojumiem, taču pa-
gaidām  nav skaidrs, kā tas varētu 
notikt.

Dzintra StraDiņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste 

Par valsts apmaksāto pakalpojumu 
pieejamību Madonas slimnīcā

SIA „Madonas namsaimnieks” – Atkritumu apsaimniekošanas jaunumi

Aktuāli
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Pirms kāda brīža interneta vietnē pavī-
dēja atziņa, ka laimīgāki esot tie cilvēki, 
kam ir bērni. Kāda sabiedrības daļa tam 

varētu arī nepiekrist, taču, ja raugāmies pa lie-
lam – bērni ir mūsu nākotne pavisam noteikti. 
Dzims bērni – būs mediķiem darbs, augs bēr-
ni – būs skolotājiem darbs, sekojot bērnu vaja-
dzībām, būs nodarbināti gan ražotāji, gan tir-
gotāji, un galu galā, bērni, sasniedzot nebērnu 
vecumu, nodrošinās mūsu visu nepārtrauktību. 
Aprīlī, izbraucot visus pagastus un tiekoties 
ar iedzīvotājiem, neviena sanāksme neizpalika 
bez sāpīgās tēmas – demogrāfijas. Ko nu runāt 
par novecojošo Eiropu vai Latvijas valsti! Teju 
ikvienu satrauc situācija paša pagastā un pašu 
skolā. Raugiet, cik neiepriecinoša statistika – ja 
novadā kopumā 2009. gadā piedzima 215 mazu-
ļu, 2010. gadā – 204, tad pērn – vairs tikai 190 
bērnu. Visā Vidzemes lielākajā novadā! Galvas 
lauza arī novada Attīstības plāna izstrādes dar-
ba grupa – kā veicināt dzimstību, kā atbalstīt 
jaunās ģimenes, kā mazināt dzimstības un mir-
stības disproporciju novadā (2011. gadā – 141).

Lai atbalstītu novada ģimenes ar bērniem, 
pašvaldība ir nolēmusi no budžeta līdzekļiem 

apmaksāt pusdienas visiem skolēniem – no sā-
kumskolēna līdz pat vidusskolēnam, sākot no 
pirmā septembra. Aizvadītajā Pašvaldību Sa-
vienības 23. kongresā ministri solīja, ka valsts 
budžets varētu uzņemties arī pirmskolas peda-
gogu atalgojumus, kas šobrīd ir uz pašvaldību 
pleciem. Tas nozīmē, ka, iespējams, līdzekļus, 
kas pašlaik tiek izlietoti bērnudārzu pedago-
gu algām, mūsu pašvaldība varētu novirzīt arī 
mazo bērnudārznieku ēdināšanai. Tā, sapro-
tams, šobrīd ir tikai ideja, tomēr diskusiju vērta 
ideja! Ja vecāku maciņos ietaupās bērnu pus-
dienu maksa, tas ļauj naudiņu izmantot citām 
vajadzībām.

Īpašs prieks, ka novadā sarosījušās arī pašas 
jaunās māmiņas. Viņas raksta projektus, lai at-
balstītu un iedrošinātu sievietes kļūt par mam-
mām un, galvenais, būt par labām mammām! 
Bez pašu spēkiem īstenotajām aktivitātēm, 
jaunās māmiņas ir aicinātas nākt ar priekšliku-
miem arī uz pašvaldību, paust savas vēlmes un 
veidot sadarbību ar pašvaldību.

Šajā numurā publicējam informāciju par ak-
tivitātēm jaunajiem vecākiem un aicinājumiem 
pievienoties!

Laiks ne tikai runāt, bet arī rīkoties
            Nodarbības topošajām māmiņām! 

Tā ir iespēja gūt pārliecību par sevi, jaunas 
zināšanas un izjūtas, sagaidīt savu bērniņu 
pasaulē bez bailēm un ar prieku.

Kursi notiks katru trešo mēnesi.
30. jūlijā plkst. 18.00 – iepazīšanās. 
Tēma – Viss par un ap grūtniecību.  
Filma par mazulim un māmiņai 
nepieciešamajām lietām.

1. augustā plkst. 18.00 – daudz informācijas, sarunas, filmas.
Tēma – Gatavojamies radīšanas brīnumam.
 
3. augustā plkst. 18.00 – esam kļuvuši par vecākiem, ko nu!?
Tēma – Zīdīšana, mazuļa kopšana un attīstība pirmajā dzīves gadā. 

Nodarbības notiks Bērnu un jauniešu centrā Madonā, Skolas ielā 8a 
kamīnzālē. Atbalstītāji: Māmiņu Klubs. Dāvanas no Johnson & Johnson.
Vada sertificēta vecmāte Inese Skaidrā. 

Vēlams pieteikties pa tel. 29351654, e-pasts: inese@viva.lv

Izveidota vieta, kur sanākt  
māmiņām ar bēbīšiem

ņas caur radošajām darbnīcām, 
iekļaujot māmiņas arī no sociālā 
riska grupām, saņemt psiholoģis-
ko atbalstu un iegūt zināšanas, 
kas noder ģimenes siltuma vairo-
šanai un savas pašapziņas celša-
nai.

Kalsnavā ir atpūtas vietas, 
kas domātas jauniešiem un pie-
augušajiem, bet ir aizmirsts pats 
svarīgākais – bērni un jaunās mā-
miņas, jo īpaši laukos, kur ir pie-
tiekoši daudz sociāli nelabvēlīgu 
ģimeņu, tāpēc tapa šis projekts, lai 
atbalstītu māmiņas mātes misijas 
veikšanai.

Paredzēts, ka centru varēs ap-
meklēt jaunie vecāki ar bērniņiem 
līdz 3,6 gadu vecumam.

Vasaras laikā centrs būs at-
vērts otrdienās, ceturtdienās no 
plkst.16.00 – 18.00.

Reizi trijos mēnešos tiks rī-
koti pasākumi, kas pieejami vi-
siem pagasta iedzīvotājiem, kā arī 
saistīsies ar noteiktu tematiku, 

4. jūlija pēcpusdienā 
Jaunkalsnavā, Vesetas ielā 4, 
vienkopus pulcējās 17 jaunās un 
topošās māmiņas un tēti 
ar mazuļiem, lai atvērtu  
Māmiņu un bēbīšu centru.

Pēc lentas svinīgās pārgrie-
šanas aicinājām visus apskatīt 
iekārtotās telpas. Bērni neslēpa 
prieku un ar lielu sajūsmu iepa-
zina jaunās rotaļlietas, kamēr ve-
cāki tika iepazīstināti ar projekta 
finansētājiem un centriņa funkci-
jām.

Projekts „Māmiņas un bērna 
labklājībai” tiek īstenots ar Borisa 
un Ināras Teterevu fonda finan-
siālu atbalstu un to administrē 
Latvijas kopienu iniciatīvu fonds 
īstenotās programmas „Palīdzē-
sim māmiņai III” ietvaros. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 2000 Ls, no 
kurām 200 Ls ir Kalsnavas pagas-
ta pārvaldes līdzfinansējums. Pro-
jekta realizētājs ir biedrība „Kals-
navas jaunieši”. 

No piešķirtajiem līdzekļiem 
tika iekārtota telpa, iegādātas at-
tīstošās rotaļlietas, mēbeles un sa-
dzīves tehnika. Daļa finansējuma 
tiks izmantota izglītojošiem semi-
nāriem par aktuālām ģimeņu tē-
mām. Lekcijas veltītas audzināša-
nas, mazuļa kopšanas pamatiem, 
attīstības īpatnībām līdz 3 gadu 
vecumam, tai pat laikā ir arī daudz 
informācijas par vecumu no dzim-
šanas līdz 1 gadam, jo citādi grūti 
runāt par nākošajiem gadiem, ja 
nav skaidrības par notikumiem 
pirmajā dzīves gadā. Māmiņām 
bezmaksas fizioterapeita nodar-
bības vadīs viena no vadošajām 
fizioterapeitēm Latvijā – Klaudija 
Hēla, psihoterapeita nodarbības 
vadīs Ģimenes atbalsta centra psi-
hoterapeite Anželika Sprukte, pe-
diatra nodarbības vadīs Madonas 
slimnīcas Bērnu, ginekoloģijas un 
neiroloģijas nodaļas vadītāja Inā-
ra Ližbovska, radošās nodarbības 
brīvprātīgi vadīs Madonas BJC ra-
došā pulciņa skolotāja Irēna Skud-
ra-Kluša.

piemēram, gadalaikiem. Notiks 
kopīgu svētku atzīmēšana — bēr-
nu jubileju svinēšana, kā arī ar 
projektiem un konkursiem tiks 
piesaistīti speciālisti, kas turpmāk 
varēs nākt un vadīt nodarbības, jo 
projekta ietvaros ir paredzēts tikai 
noteikts nodarbību skaits. Infor-
māciju par klubiņa aktualitātēm 
būs iespējams iegūt Kalsnavas 
mājaslapā www.kalsnava.lv. 

Projekta ieguvēji būs grūtnie-
ces un vismaz 15 Kalsnavas jau-
nās ģimenes ar bērniem vecumā 
no 1 mēneša līdz 3,6 gadiem, seviš-
ķi mammas, kurām ekonomisku 
apstākļu dēļ nav iespējams atrast 
darbu. Protams, arī visa sabiedrī-
ba Kalsnavas pagastā kopumā.

Centra atklāšanā māmiņas 
un mazuļi saņēma dāvaniņas no 
LIERAC, PHYTO, HIPP, MILU-
PA, Bubchen, Euro aptieka, www.
ekoveikals.lv. Paldies atbalstītā-
jiem!

Gribu uzrunāt māmiņas, 
kuru bērni jau izauguši un 
vairs nespēlējas ar savām 
mantām – ja kāda manta 
Jums vairs nav vajadzīga, un 
esat ar mieru tās uzdāvināt 
Jaunkalsnavas Māmiņu un 
bēbīšu centram – rakstiet uz 
linda.udre@inbox.lv un vieno-
simies, kā to ērtāk izdarīt.

Mums ir kopīgi mērķi – dot 
bērniem visu labāko un kļūt par 
vislabākajiem vecākiem. Palīdzē-
sim cita citai, satiekoties un mūsu 
kopīgās rotaļas ar bērniem kļūs 
interesantākas, noderīgākas un 
aizraujošākas. Mēs priecāsimies 
par katru jauno māmiņu un bēr-
niņu “Māmiņu un bēbīšu ” cen-
trā.

LinDa ŪDrE-rizGa

Projekta mērķis ir sniegt ie-
spēju jaunajām māmiņām tikties 
un dalīties savstarpējā pieredzē, 
iegūt informāciju par bērna au-
dzināšanu, tā vajadzības un at-

tīstību līdz 3 gadu vecumam, mā-
miņas un bērna veselību, veselīgu 
uzturu, palīdzēt māmiņām labāk 
izprast savu mazuli, kā arī attīstīt 
pašas mammas prasmes un iema-

Jaunajiem vecākiem svētku brīdī laba vēlējumus izteica arī domes priekšsēdētāja 
vietnieks Agris Lungevičs.                                         Foto no personiskā arhīva

Kalsnavas pagasta nākotne – jaunie vecāki ar savām atvasēm.

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

Teika stāsta, ka Ļaudonā senos laikos dzīvojis bagāts kungs, kura 
vārds bijis Dons. Ļoti bargs, nežēlīgi apspiedis iedzīvotājus. Viņiem bijis 
jāstrādā no gaismas līdz tumsai Dona pļavās un saimniecībā. 

Taču vietējie bijuši čakli un izpalīdzīgi ļaudis, rūpējušies par  sa-
viem mājdzīvniekiem, pratuši dažādus rokdarbus, darbojušies ar mālu, 
spēlējuši teātri, dziedājuši, dancojuši... Viņi bijuši savas dzimtās vietas 
patrioti.

Vēlāk , kad Dons nomira, šo vietu  pie Aiviekstes iesauca par Ļau-
donu. 

Latvijas Mazpulku projekts „Visu daru es ar prieku!”  
(līguma identifikācijas Nr. 2010.CH04/mac – 105/10). 

Vasaras nometne  
“Mazpulcēnu pieccīņa Ļaudonā”

Pierādot teikas patiesumu par 
ļaudoniešiem, jūnijā nogalē pro-
jekta „Visu daru es ar prieku!” 
ietvaros  norisinājās mazpulcēnu 
nometne, kurā piedalījās Krāsla-
vas, Kārsavas, Ludzas, Rugāju, 
Krustpils, Ļaudonas, Madonas 1. 
vidusskolas, Liezeres, Lubānas, 
Kusas, Meirānu mazpulku da-
lībnieki. Lai nometne varētu no-
tikt, finansējums tika piešķirts 
no Latvijas Sabiedrības integrā-
cijas fonda ar Latvijas – Šveices 
sadarbības programmas „NVO 
fonda” atbalstu. Trīs dienās tika 
iepazīta Ļaudona, tās iedzīvotāji 
un dažādie darbi nometnes pie-
ccīņās. 

Nometnes pirmajā dienā vai-
rāk nekā simts dalībnieku sada-
lījās 10 komandās un pēc tam iz-
gāja uz pirmo pieccīņu radošajās 
darbnīcās, kuras vadīja Madonas 
Bērnu un jauniešu centra (BJC), 
Ļaudonas vidusskolas pedagogi 
un Madonas kultūras nama deju 
skolotāja Ināra Cakule. Nomet-
nes dalībniekiem bija iespēja tik-
ties ar BJC skolotāju Ingunu Ti-
homirovu un viņas kolēģēm, kas 
iepazīstināja skolēnus ar saviem 
mīluļiem suņiem. Tika iedegts 
draudzības ugunskuru, noskaņu 
papildinot ar komandu priekšne-
sumiem un dziesmām, dančiem 
kopā ar ”Vērtumniekiem”, Aneti 
un Māri Karlsoniem un Aldonu 
Gudrīti. 

Pieccīņas turpinājumā Ļau-
donas vidusskolas novadpētnie-
cības pulciņa konsultante Lilija 
Jakubjaņeca iepazīstināja ar 
pagasta vēsturi, ievērojamiem 
cilvēkiem, kam sekoja Ļaudonas 
iepazīšana, orientējoties pēc foto-
attēliem.                                                                                                 

Nometnes aktivitātes norisi-
nājās arī ārpus Ļaudonas – da-
lībnieki pabija Kalsnavas arbo-
retumā, trušu dārzā Bērzaunē, 
Oskara Kalpaka dzimtajās mājās 
„Liepsalās” un Cesvainē. Visur 
mūs uzņēma ļoti gaidīti, ar in-
teresantu stāstījumu, dažādiem 
uzdevumiem. 

Pasākumā „Re, ko protu!” 
norisinājās talantu konkurss un, 
protams, pēc tam sekoja ballīte. 
Savukārt lielajā pārgājienā ap-
meklējām dzejnieka Andreja Eg-
līša kapa vietu un Kārļa Ulmaņa 
stādīto ozolu.

Aizbraucot no Ļaudonas, pa-
liek atmiņas par skaisto Ļaudo-
nas dabu, iepazītajiem cilvēkiem 
un viesmīlību.

Visu mazpulcēnu un mazpul-
ku vadītāju vārdā saku lielu pal-
dies ikvienam  ļaudonietim, kas 
ar savu darbu un klātbūtni palī-
dzēja šī pasākuma norisē!

LīGa GrĀvītE,
 nometnes vadītāja

Latvijas reģionālās 
televīzijas  
apvieno spēkus
Pārraidi uzsāk jaunais 
Latvijas reģionālo un 
vietējo televīziju kanāls 
„Re:TV”

Latvijas reģionālās un vietējās 
televīzijas uzsāk līdz šim nebijuša 
kopprojekta Latvijas Reģionu Te-
levīzijas („Re:TV”) pārraidi Latte-
lecom Interaktīvajā TV. Turpmāk 
skatītājiem reģionālās televīzijas 
piedāvās vienotu programmu ar ik-
dienas ziņām, autorraidījumiem un 
notikumiem no visiem Latvijas no-
vadiem. Jau sākotnēji ik dienas ska-
tītājiem tiks piedāvāta sešu stundu 
oriģinālprogramma. 

„Pēc pēdējo gadu diskusijām par 
lokālo televīziju ierobežotajām ap-
raides iespējām, nonācām pie loģiska 
risinājuma – apvienot visu televīziju 
veidoto saturu vienā kanālā. Esam 
radījuši unikālu Latvijas produktu. 
Televīzijām šī ir iespēja pārraidīt 
savu programmu plašākai auditori-
jai, kas līdz šim nebija sasniedzama, 
bet skatītājiem – uzzināt par aktua-
litātēm arī citos novados,” „Re:TV” 
vadītāja Aiva Logina.

„Re:TV” kanāls iekļauts Latte-
lecom Interaktīvās TV Pamatpakā, 
kur pirmo reizi 24 stundas diennak-
tī Latvijas skatītāji varēs vērot ne ti-
kai sava reģiona notikumus, bet arī 
citu reģionu televīziju sagatavotās 
programmas.

Iedzīvotāji beidzot sagaidījuši 
visaptverošu Latvijas novadu tele-
vīziju.

„Jau pagājušā gadā Lattelecom 
veiktais pētījums apliecināja, ka 
Latvijas iedzīvotāji televīzijā vēlas 
redzēt vietējo saturu. Katrs otrais 
Latvijas iedzīvotājs (53%) uzskata, 
ka televīziju piedāvājumā noteikti 
jābūt kādam Latvijas reģionālajam 
kanālam. Izteikti lielāks šis rādītājs 
ir Latvijas reģionos – Latgalē (72%), 
Vidzemē (66%) un Zemgalē (64%). 
Esam pārliecināti – reģionālo un 
vietējo televīziju spēku apvienošana, 
veicinās visu izaugsmi, satura attīs-
tību un kvalitāti, no kā iegūs skatī-
tājs,” skaidro Lattelecom komerc-
direktore Kerli Gabriloviča. 

Tālāki kanāla attīstības plāni 
ietver informācijas apmaiņu ar ār-
zemju latviešiem. Plānota sadarbība 
ar neatkarīgajiem producentiem ka-
nāla satura veidošanā par latviešu 
aktivitātēm ārpus Latvijas, kā arī 
kanāla pieejamības nodrošināšana 
ārzemju latviešiem. Tādējādi tiks 
sniegta informācija par notikumiem 
Latvijā un veicināta nacionālās paš-
apziņas saglabāšana. 

„Re:TV” saturs tiek veidots, sa-
glabājot katras iesaistītās televīzijas 
identitāti ar konkrētu ikdienas ziņu 
un autorraidījumu pārraides laiku 
katrai televīzijai. Tiks veidoti arī ka-
nāla kopējie oriģinālraidījumi, pie-
mēram, jau šobrīd skatītājiem tiek 
piedāvātas „Latvijas ziņas”. Satura 
veidošanā tiks iesaistīti arī neatkarī-
gie producenti Latvijā un ārpus tās.

aiva LoGina, 
„re:tv” vadītāja

Vasaras  nometne

Ļaudonas mazpulka meitene ar 
pašgatavoto zvanu.

Krustkalnu rezervātā no Plencīša ezera tiek atnests ūdens, lai aplaistītu Kārļa 
Ulmaņa stādīto ozolu – simboliski pieminot, kā to darījis Kārlis Ulmanis.

Visi nometnes dalībnieki kopbildē, izveidojot Mazpulku simbolu – āboliņa lapu.

Aktivitātes


