
„Mēs nezinām, kādu iemeslu dēļ 
tevi ielika glābējsilītē, tomēr zi-
nām, ka tā bija tavu bioloģisko ve-
cāku atbildīga rīcība. Viņi sniedza 
iespēju tev dzīvot, kaut neredzēja 
iespēju palikt kopā ar tevi,”
ar šādiem ceļa vārdiem mazu-
lis, ko vecāki atstājuši glābējsilī-
tē, uzsāk savu dzīves ceļu ģime-
nē. Dodoties uz jaunajām mājām, 
bērnam līdzi tiek iedota kārba, 
kurā ieliktas tās lietas, kas biju-
šas klāt jaundzimušajam pameša-
nas brīdī, kā arī vēstule jaunajiem 
vecākiem. Starp ceļa vārdiem – 
arī uzruna pašam bērnam.

Madonā atklāj glābējsilīti
Ar emocionālu glābējsilītes 

projekta patroneses Evitas Zā-
lītes izdziedāto lūgsnu Madonā 
tika atvērta glābējsilīte jeb Baby 
Box. Tā ir iespēja izglābt dzīvī-
bu. Madonas novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja Ineta Stasjule teic, 
ka pēdējos gados gan nav piedzī-
vots gadījums, kad Madonā būtu 
pamests tikko dzimis bērniņš, to-
mēr izveidot glābējsilīti tieši Ma-
donā mudinājušas vairākas sakri-
tības. Viena no tām – glābējsilītes 
finansiālā atbalstītāja Pētera Ave-
na dzimtas saknes meklējamas 
netālu no Madonas. Labdarības 
fonda direktors Igors Bass atklā-
šanas dienā atzina, ka jau kādu 
laiku domājuši par to, kā sadar-
boties ar Madonas novadu. Tā kā 
viens no fonda galvenajiem darbī-
bas virzieniem ir bērnu veselības 
aizsardzība, tad ar šo projektu 
ir aizsākta sadarbība ar Mado-
nas slimnīcas bērnu nodaļu. To, 
ka glābējsilīte ir nozīmīga Mado-
nas novadam, uzsvēra arī domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapī-
ters: „Ja raugāmies kartē, Mado-
na atrodas Vidzemes un Latgales 

reģionu vidū. Uz Madonas slimnī-
cu brauc daudz cilvēku no plašas 
apkārtnes, tāpēc izvietot glābējsi-
līti tieši Madonas slimnīcas teri-
torijā ir pareizs lēmums.”

Kas ir glābējsilīte?
Līdzko bērniņš tiek ievietots 

glābējsilītē, tā aizveras, un sig-
nāls pienāk Madonas slimnīcas 
dzemdību un uzņemšanas noda-
ļās. Tieši slimnīcas darbinieki ir 
pirmie, kas savās rokās saņem at-
stāto mazuli. Slimnīcas direktora 
vietniece Astrīda Svilāne uzsvēra, 
ka slimnīcas darbiniekam ļoti īsā 
laika sprīdī – divu minūšu laikā 
pēc signāla saņemšanas – mazulis 
ir jāpaņem, jānogādā slimnīcā un 
jāveic vispārēja apskate un forma-
litātes. 

Glābējsilīte ir piemē-
rota vieta bērna dzīvī-
bas nodrošināšanai, 
kaut arī mazulis 
tajā atrodas tikai 
īsu brīdi. Tai ir īpa-
ši izveidotas, trie-
cienizturīgas dur-
tiņas, kuras atverot, 
bērnu var ielikt zīdaiņu 
gultiņā ar augstām orga-
niskā stikla malām. Kad pēc bēr-
na ielikšanas tiek aizvērtas Baby 
Box durtiņas, slimnīcas māsu pos-
tenī atskan trauksmes signāls. Ja 
durtiņas nav kārtīgi aizvērtas no 
ārpuses, hidraulikas sistēma tās 
aizver līdz galam automātiski. 
Aizverot Baby box durtiņas, no 
ārpuses tās vairs nevar atvērt līdz 
brīdim, kad iekšpusē, māsu poste-
nī, tiek noņemta bloķēšana. 

Mazuļa ievietošana 
glābējsilītē – pēdējais solis

Viena no projekta organiza-
torēm Latvijā Laura Zvirbule uz-

sver, ka bērna ievietošana glābēj-
silītē ir pēdējais solis. L. Zvirbule 
pārstāv sabiedrisko attiecību fir-
mu „Divi gani”, kas uzņēmusies 
Baby Box idejas turpmāku virzī-
šanu, tāpēc līdztekus glābējsilīšu 
izveidošanas darbam, viņa strādā 
arī pie palīdzības sniegšanas iz-
misumā un emocionālā krīzē no-
nākušajiem jaunajiem vecākiem, 
vairumā gadījumu – jaunajām 
mātēm. 

Lai mudinātu sievieti pārdo-
māt bērna atstāšanas lēmumu 
un meklēt citus situācijas risinā-
jumus, pie Baby Box ir izvietota 
informācija mātei par to, kur visu 
diennakti iespējams zvanīt, lai sa-
ņemtu psiholoģisku un praktis-
ku palīdzību. Grūtniecības krīzes 

centra darbinieki palīdzēs 
atrast tūlītēju risinā-

jumu, sniedzot gan 
praktisku, gan mo-
rālu atbalstu. 

Ja persona, 
kura ievietojusi 
bērnu, pārdomā un 

vēlas bērnu paņemt 
atpakaļ, viņai ir jā-

vēršas bāriņtiesā, neat-
karīgi no tā, cik ilgs laiks 

(dažas minūtes vai dažas nedēļas) 
ir pagājis kopš bērna ievietošanas 
Baby Box.

Mazuļa ceļš pēc 
ievietošanas glābējsilītē

Ievietošanas gadījumā bērnu 
apskatīs un novērtēs Madonas 
slimnīcas  mediķi. Viņi arī infor-
mēs bāriņtiesu un policiju. Po-
licijai operatīvi jānoskaidro, vai 
ievietotais bērns nav meklēša-
nā. Šis process ilgst 2 dienas. Ja 
bērns nav pasludināts kā pazudis 
un nav zināmi bērna vecāki, vi-
ņam tiek piešķirts atradeņa sta-

tuss. Personu, kura ievieto bērnu 
Baby Box, nemeklē, ja bērnam ne-
tiek konstatēti miesas bojājumi, 
ja kopā ar bērnu nav atstāti doku-
menti, kas identificē bērna vecā-
kus un ja mazulis nav meklēšanā.

Atradeņa statuss ļauj uzreiz 
uzsākt adopcijas procesu. Latvijas 
Labklājības ministrijas darbinieki 
rindas kārtībā sazinās ar ģimeni, 
kura gaida uz zīdaiņa adopciju. Ja 
ģimene piekrīt, tad bērniņš no-
nāk pie jaunajiem vecākiem des-
mit dienu laikā pēc viņa ievieto-
šanas Baby Box. Sākotnēji bērns 
nonāk ģimenē pirmsadopcijas ap-
rūpē. Pirmsadopcijas periods tur-
pinās līdz sešiem mēnešiem. To 
laikā bāriņtiesas darbinieki rūpī-
gi seko līdzi mazuļa un ģimenes 
attiecībām, lai pēc pirmsadopci-
jas termiņa varētu lemt par bēr-
na adopciju, to noslēdzot tiesiskā 
ceļā.

Glābējsilītes mazuļi 
Pirmais Baby Box – vieta bēr-

na dzīvībai – tika uzstādīts Rīgā, 
Bērnu klīniskās universitātes 
slimnīcas teritorijā 2009. gadā. 

Līdz šim sešās glābējsilītēs 
visā Latvijā atstāti 19 zīdaiņi, 
no kuriem jaunākais bijis vien 3 
stundas vecs, bet vecākajam – 14 
dienas. Nevienu no šiem mazu-
ļiem bioloģiskie vecāki nav paņē-
muši atpakaļ, visi šobrīd ir adop-
tēti un aug ģimenēs.   

Madonas glābējsilītes izveide 
izmaksājusi 14 tūkstošus latu, un 
no citām tā atšķiras ar to, ka  iz-
vietota atsevišķā šim nolūkam pa-
redzētā mājiņā.

Dzintra StraDiņa,
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste  

Informācija no  www.babybox.lv
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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

Simtiem cilvēku pulcējās 
dzejnieka dzimtajā un at-
dusas vietā – Ļaudonas pa-

gastā, lai piedalītos atceres pasā-
kumos.

Madonas nova- 
da pašvaldī-
bas iepirku-

mu komisija ir pieņē-
musi lēmumu piešķirt līguma 
slēgšanas tiesības SIA „Vidze-
mes Energoceltnieks” par ko-
pējo līgumcenu miljons pieci 
tūkstoši trīs simti deviņdesmit 
astoņu latu apmērā.

Saistošie noteiku-
mi par kārtību, 
kādā Madonas 

novada pašvaldības 
vārdā tiek sniegts galvojums par 
tām parāda saistībām, ko studē-
jošās personas uzņemas studiju 
kredīta un studējošā kredīta sa-
ņemšanai.

 A.Eglītim – 100                  

 Projektos                          

 Pašvaldībā                           

Piemiņas 
sarīkojumi Ļaudonā

„Saulītē” turpinās 
būvdarbus

Var sniegt atbalstu 
studējošo kredītam

8. lpp.

5. lpp.

4. lpp.

Klātesot projekta organizatoriem – sabiedrisko attiecību firmai „Divi gani”, Pētera Avena labdarības fonda direktoram Igoram Basam, Madonas novada 
pašvaldības vadībai, Madonas slimnīcas un sociālajiem darbiniekiem, policijas un sabiedrisko organizāciju  pārstāvjiem, Madonas glābējsilīti iesvētīja prāvests 
Rihards Rasnacis.                                                                                                                                                                                                     Dz. Stradiņas foto

“Baby Box”

Lai izglābtu vēl 
vienu dzīvību

Sestdien, 10. novembrī,  
plkst 18.00 

Madonas pilsētas  
kultūras namā 
Madonas  

un citu novadu 
dziedošo un 

muzicējošo ģimeņu 
“Spieta” koncerts 

“Vidzeme  
un Latgale  
sasaucas”
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Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes 
27. septembra sēdes lēmumi 

  Lazdonas pagastā  

Veic grozījumus Lazdonas pagasta pārval-
des 2012. gada pamatbudžetā un speciālajā 
budžetā.

  Aronas pagastā  

Apstiprina vairāku Madonas novada pašvaldības divu 
nekustamo īpašumu nosacīto cenu.

Veic grozījumus Aronas pagasta pārvaldes 2012. gada 
pamatbudžetā.

  Vestienas pagastā   

Pēc operatīvā līzinga līguma termiņa beigām izmanto 
pirmpirkuma tiesības uz automašīnu LADA 4x4, šasijas 
Nr. XTA21214071863405, ko lieto Madonas novada paš-
valdības Vestienas pagasta pārvalde, par atlikušo vērtību 
LVL 1221,28. Pēc iegādes automašīnu reģistrēt uz Mado-
nas novada pašvaldības vārda, lietotājs Vestienas pagasta 
pārvalde.

Veic grozījumus Vestienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā.

  Mārcienas pagastā  

Piekrīt pārņemt Madonas novada pašvaldības īpašumā 
pašvaldības dzīvojamā fonda papildināšanai nekustamo 
īpašumu „Pilskalni 1”,  Mārcienas pagastā.

Palielina SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums” pa-
matkapitālu par LVL 5831,00, izdarot naudas  ieguldīju-
mu pamatkapitālā no Madonas novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu 
skaitu.

Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada speciālajā budžetā.

  Ošupes pagastā  

Atbalsta Latvijas Universitātes Latvijas vēstures insti-
tūta  arheoloģes Ilzes Lozes ekspedīciju Lubāna ezera ap-
kaimē Dzedziekstes apmetnē, piešķirot līdzfinansējumu 
300 latu apmērā no dabas resursu nodokļa.

Piešķir finansējumu degvielas iegādei zivju resursu 
aizsardzības veikšanai Lubāna ezerā 1000 latu apmērā Lu-
bāna mitrāja fondam. Par finansējuma izlietojumu Mado-
nas novada pašvaldībai un Lubāna mitrāja fondam slēgt 
savstarpēju līgumu.

 Veic grozījumus Ošupes pagasta pārvaldes 2012. gada 
budžetā.

  Bērzaunes pagastā  

Veic grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā.  

  Barkavas pagastā  

Veic grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes un tās ies-
tāžu amatu sarakstā no 2012. gada 1. oktobra:

1.1. iestāde – komunālā saimniecība, samazināt re-
montstrādnieka (kods 9312 02) slodzi par 0,2 ar vienības 
likmi Ls 218,00,

1.2. iestāde – Barkavas pagasta pārvalde, palielināt au-
tomobiļa vadītāja (kods 8322 01) slodzi par 0,2 ar vienības 
likmi Ls 218,00.

1.3. iestāde – Barkavas pagasta pārvalde, samazināt 
lauksaimniecības konsultanta (kods 3142 23) slodzi par 
0,2 vienībām ar vienības likmi Ls 307,00.

2. Apstiprināt grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 
un iestāžu amata vienību saraksta grozījumus 2012. ga-
dam.

Grozījumi Barkavas pagasta pārvaldes un iestāžu ama-
ta vienību sarakstā 2012. gadam:

Komunālā saimniecība 
Nr.p.k. Amata nosaukums Kods Vienību 

skaits
Vienības 
likme

Algu fonds

1. Remontstrādnieks 9313 02 0,8 218 174,40

Barkavas pagasta pārvalde
Nr.p.k. Amata nosaukums Kods Vienību 

skaits
Vienības 
likme

Algu 
fonds

1. Automobiļa vadītājs 8322 01 0,7 218 152,60
2. Zemes lietu speciālists 3142 16 0,5 307 154,00

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 

2010. gada 25. februāra (sēdes protokols Nr. 6, 3. p.) lēmu-
mā „Par Barkavas pagasta pārvaldes sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un samaksas apjomiem”, punktu 1. Maksa 
par ēdināšanas pakalpojumiem Barkavas pamatskolā pa-
pildināt ar punktu 1.3. šādā redakcijā:

Nr. p.k. Pakalpojuma veids Izcenojumi 
LVL (bez PVN)

Piezīmes

1.3. Launags, 1 ēdienreize 0,16 Neapliek ar PVN

2. Launaga izmaksu ekonomiskais pamatojuma aprē-
ķins pielikumā.

3. Noteiktais maksājums ir spēkā no 2012. gada 1. ok-
tobra.

Ņem ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē desmit tūksto-
šu latu apmērā ar atmaksas termiņu 5 gadi ar Valsts ka-
ses noteikto procentu likmi pasažieru automašīnas iegādei 
Barkavas pagasta pārvaldes vajadzībām pašvaldības funk-
ciju nodrošināšanai. 

Piešķir finansējumu piecu tūkstošu latu apmērā Bar-
kavas apvienotās virtuves remontam. Finansēšanu veikt 
no novada nesadalītajiem budžeta  līdzekļiem. 

Veic grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā. 

  Ļaudonas pagastā  

Veic grozījumus Ļaudonas  pagasta pārvaldes 2012. 
gada pamatbudžetā.

Veic grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 2012. 
gada speciālajā budžetā.

  Kalsnavas pagastā  

Noraida O.D. ierosinājumu atsavināt pašvaldības ne-
kustamo īpašumu – dzīvokļa īpašumu dzīvojamā mājā 
„Apši”, Kalsnavas pagastā. 

Atceļ Madonas novada pašvaldības 2010. gada 25. no-
vembra domes lēmumu „Par atteikšanos pārņemt Mado-
nas novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas Dzelz-
ceļa ielā 1 un Dzelzceļa ielā 6, Kalsnavas pagastā, Madonas 
novadā” (prot. Nr. 23; 19. p.). Uzdod pašvaldības izpilddi-
rektoram Ā. Vilšķērstam ar rīkojumu izveidot dzīvojamās 
mājas Dzelzceļa ielā 6, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, 
Madonas novadā pieņemšanas komisiju. Pārņem Madonas 
novada pašvaldības īpašumā dzīvojamās mājas Dzelzceļa 
ielā 1, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā 
neprivatizētās daļas (dzīvokļa īpašums Nr. 2; Nr. 3; Nr. 4) 
un to apsaimniekošanas tiesības. 

  Mētrienas pagastā   

Veic grozījumus  Mētrienas  pagasta pārvaldes budžetā.

  Liezeres pagastā  

Atļauj atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpa-
šumu „Tirzas Skanuļi”, Liezeres pagasts, Madonas novads 
ar kad. Nr. 70680020034 36,04 ha platībā. Liezeres pagas-
ta pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu.

  Praulienas pagastā  

Veic grozījumus Praulienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā.

  Projekti  

Piešķir līdzfinansējumu seši simti divdesmit divu latu 
un 20 santīmu apmērā no Madonas novada pašvaldības 
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem projekta „Viešūra eze-
ra zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde” iz-
strādei.

Piešķir finansējumu divu tūkstošu divi simti deviņdes-
mit latu apmērā no Madonas novada pašvaldības budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem projekta „Zandartu mazuļu ie-
laišanu Vestienas pagasta Kāla ezerā” realizēšanai.

Veic attiecināmo izmaksu samazināšanu Lauku atbal-
sta dienesta 321 – aktivitātes „Pamatpakalpojumi ekono-
mikai un iedzīvotājiem” projektos.

  Madonas pilsētā   

Veic grozījumus  Madonas pilsētas  2012. gada budžetā.

  Novada budžets  

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 21 „Par Madonas 
novada pašvaldības 2012. gada  budžeta grozījumiem”.  

SAISTOŠIE  NOTEIKUMI  Nr. 21
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 

saistošajos noteikumos Nr. 3 „Par Madonas nova-
da pašvaldības 2012. gada budžetu”

Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 
27.09.2012. sēdes lēmumu (protokols Nr. 21, 34. p.).

Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības 
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. 
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2012. gadam  ieņēmumos Ls 13857774,00 apmē-
rā,  izdevumos Ls 22696802,00 apmērā”, saskaņā ar pie-
likumu.

2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo no-
teikumu Nr. 3 „Par Madonas novada pašvaldības 2012. 
gada budžetu” (apstiprināti 2012. gada 23. februāra do-
mes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt  Madonas novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2012. gadam  ieņēmumos Ls 460774,00 apmē-
rā,  izdevumos Ls 485199,00 apmērā”, saskaņā ar pieli-
kumu.”

3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izdarīt 
grozījumus saistošo noteikumu Nr. 3 „Par Madonas no-
vada pašvaldības 2012. gada budžetu” (apstiprināti 2012. 
gada   23. februāra  domes sēdē, protokols Nr. 4, 1. p.)  
pielikumos un pašvaldības iestāžu un pasākumu pamat-
budžeta tāmēs.

Saistošie noteikumi stājās spēkā 2012. gada 28. sep-
tembrī.

  Pašvaldības nekustamie īpašumi  

Atkārtoti nodod atsavināšanai pašvaldības nekusta-
mo īpašumu – dzīvokļa īpašumu ar adresi Priežu iela 13 
– 21, Madona, rīkojot mutisku izsoli ar augšupejošu soli. 
Apstiprina pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa 
īpašums ar adresi Priežu iela 13 – 21, Madonā, par no-
sacīto cenu trīs tūkstoši pieci simti latu. Uzdod pašval-
dības īpašuma privatizācijas, atsavināšanas un izmanto-
šanas komisijai organizēt atkārtotu nekustamā īpašuma 
izsoli.

Nolemj ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada 
pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvok-
ļa īpašumu Nr. 12 Gaujas ielā 24, Madonā. 

Nolemj ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada 
pašvaldības vārda šādus dzīvokļa īpašumus:

– dzīvokļa īpašums Nr. 19, Gaujas iela 24, Madona, 
– dzīvokļa īpašums Nr. 42, Gaujas iela 24, Madona, 
– dzīvokļa īpašums Nr. 66, Gaujas iela 24, Madona.

  Izglītība  

Paaugstina Madonas novada pašvaldības pirmsskolas 
izglītības iestāžu pedagogu zemāko mēneša darba algu 
likmi par 10 procentiem. Nosaka, ka:

1) ja pirmsskolas grupā  bērnu skaits ir no 8 –12 pe-
dagogam par sagatavošanos nodarbībām tarificē vienu 
stundu;

2) ja pirmsskolas grupā bērnu skaits ir 12 – 24  peda-
gogam par sagatavošanos nodarbībām tarificē divas stun-
das;

3) paaugstināt Madonas novada pašvaldības pirms-
skolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku mēneša darba 
algu likmes, saskaņā ar MK noteikumu Nr. 836 „Pedago-
gu darba samaksas noteikumi” 3. tabulu;

4) Grozījumi stājas spēkā no 2012. gada 1. septembra.
Piešķir papildus finansējumu Madonas novada paš-

valdības interešu izglītības un profesionālās izglītības 
iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un soci-
ālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2012. gadam 
no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem:

1.1. Madonas mūzikas skolai – LVL 1320,00; 
1.2. Madonas mākslas skolai – LVL 410,00;
1.3. Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai – LVL 

274,00;
1.4. Madonas bērnu un jauniešu centram – LVL 

840,00.
Piešķir papildus finansējumu Ls 1391,00 Madonas 

bērnu un jaunatnes sporta skolas pedagoģisko darbinie-
ku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligāta-
jām iemaksām par periodu no 2012. gada jūnija līdz au-
gustam no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem.

Apstiprina Madonas novada pašvaldības interešu iz-
glītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu direk-
toru darba samaksu no 2012. gada 1. septembra.

Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pirmsskolas 
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izglītības iestāžu vadītāju darba samaksu. 
Veikt sabiedriskā transporta izdevumu apmaksu 

2012./2013. gadā J. Norviļa Madonas mūzikas skolas, 
Madonas mākslas skolas un Madonas Bērnu un jaunat-
nes sporta skolas audzēkņiem no 2012. gada 1. septem-
bra. Transporta izdevumu apmaksa tiek veikta saska-
ņā ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 28 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 
transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un vidē-
jās izglītības iestāžu izglītojamajiem” 6.–10. punktu. Au-
dzēkņiem, kuri par 2012. gada septembra mēnesi nevar 
iesniegt sabiedriskā transporta biļetes, atļaut  apmaksāt 
ceļa izdevumus, saskaņā ar vietējā pasažieru pārvadātāja 
SIA “Madonas ceļu būve SIA” biļešu cenrādi proporcionā-
li audzēkņu skolas apmeklējuma dienu skaitam.

Izdara grozījumus Dzelzavas speciālās internātpa-
matskolas štatu sarakstā no 2012. gada 1. oktobra:

Amata vienībai – direktora vietnieks saimnieciskajā 
darbā, profesijas kods 134509, samazināt amata vienību 
skaitu no 1 uz 0,8, palielināt amata algas likmi no LVL 
290,00 uz LVL 320,00, algas likmes palielinājumu noteikt 
LVL 25,60, mēneša algas fonds – LVL 281,60.

Izslēgt amata vienību dežurants – kasieris, profesi-
jas kods 962905, 431102, amata vienību skaits 0,8, amat-
algas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 
16,00, mēneša algas fonds LVL 176,00.

Izveidot amata vienību dežurants, profesijas kods 
962905, amata vienību skaits 0,5, amatalgas likme LVL 
200,00, algas likmes palielinājums LVL 10,00, mēneša al-
gas fonds LVL 110,00.

Izveidot amata vienību kasieris, profesijas kods 
431102, amata vienību skaits 0,1, amatalgas likme LVL 
200,00, algas likmes palielinājums LVL 20,00, mēneša al-
gas fonds LVL 22,00.

Izslēgt amata vienību virtuves strādniece, profesijas 
kods 941202,  amata vienību skaits 2, amatalgas likme 
LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 28,00, mēne-
ša algas fonds LVL 428,00.

Izveidot amata vienību pavāra palīgs, profesijas kods 
941201,  amata vienību skaits – 2.3, amatalgas likme LVL 
200,00, algas likmes palielinājums LVL 32,20, mēneša al-
gas fonds LVL 492,20.

Izslēgt amata vienību šefpavārs, profesijas kods 
343401, amata vienību skaits 1, amatalgas likme LVL 
210,00, algas likmes palielinājums LVL 14,70, mēneša al-
gas fonds LVL 224,70.

Amata vienībai pavārs, profesijas kods 343401, ama-
ta vienību skaits 1, palielināt amatalgas likmi no LVL 
200,00 uz LVL 220,00 algas likmes palielinājums LVL 
15,40, mēneša algas fonds LVL 235,40.

Amata vienībai naktsaukle, profesijas kods 531101, 
palielināt amata vienību skaitu no 4,6 uz 5, amatalgas 
likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums 50% par 
faktiski nostrādātajām stundām, mēneša algas fonds LVL 
1150,00 plus 50% par faktiski nostrādātajām stundām.

Amata vienībai veļas pārzine, profesijas kods 912103, 
samazināt amata vienību skaitu no 0,5 uz 0,4, amatalgas 
likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums LVL 8,00, 
mēneša algas fonds LVL 88,00.

Amata vienībai veļas mazgātāja, profesijas kods 
912101, samazināt amata vienību skaitu no 0,5 uz 0,1, 
amatalgas likme LVL 200,00, algas likmes palielinājums 
LVL 2,00, mēneša algas fonds LVL 22,00.

Amata vienībai sociālais aprūpētājs, profesijas kods 
341201, palielināt amata vienību skaitu no 0,5 uz 1,2, 
amatalgas likme LVL 220,00, algas likmes palielinājums 
LVL 39,60, mēneša algas fonds LVL 303,60. 

Amata vienībai masāžas māsa, profesijas kods 222113, 
mainīt amata nosaukumu uz masāžas māsa – medmāsa, 
profesijas kods 222134, 222113,  amata vienību skaitu 1, 
palielināt amatalgas likme LVL 250,00 uz LVL 255,00, al-
gas likmes palielinājums LVL 38,25, mēneša algas fonds 
LVL 293,25.

Izslēgt amata vienību elektriķis, profesijas kods 
741101, amata vienību skaits 0,6, amatalgas likme LVL 
270,00, algas likmes palielinājums LVL 16,20, mēneša al-
gas fonds LVL 178,20.

Izdarīja grozījumus Madonas Bērnu un jauniešu cen-
tra amatu vienību sarakstā:

1. Amata vienībai Jauniešu iniciatīvu centra vadītājs, 
profesijas kods 242227, palielināt  amata vienību skaitu 
no 0,5 uz 1,00, amatalgas likmi no LVL 330,00 uz LVL 
363,00, mēneša algas fonds LVL 363,00.

2. Amata vienībai Interešu izglītības skolotājs, pro-
fesijas kods 235906, amata vienību skaitu palielināt no 
2,761 uz 3,311, algas likme saskaņā ar pedagogu tarifi-
kāciju, mēneša algas fondu palielināt no LVL 690,00 uz  
LVL 927,08

Grozījumi stājās spēkā no 2012. gada 1. septembra.

Sadala Madonas novada pašvaldības vispārējās pa-
matizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pe-
dagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāciju 
2012. gada septembra, oktobra, novembra un decembra 
mēnesim LVL 713512,00 apmērā. 

Iedala Dzelzavas speciālajai internātpamatskolai pe-
dagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdotāci-
ju LVL 80648,00 un pārējiem izdevumiem mērķdotāciju 
2012. gada septembra, oktobra, novembra un decembra 
mēnesim LVL 64086,00 apmērā.

Sadala Madonas novada pašvaldības interešu izglītī-
bas programmu pedagoģisko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju 2012. gada septembra, oktobra, no-
vembra un decembra mēnesim LVL 31025,00 apmērā.

Piešķir papildus finansējumu interešu izglītības pe-
dagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdro-
šināšanas obligātajām iemaksām 2012. gada septembra, 
oktobra, novembra un decembra mēnesim no budžetā iz-
glītības pasākumu pedagogu darba samaksai paredzēta-
jiem līdzekļiem:

2.1. Madonas Bērnu un jauniešu centram – LVL 
1459,00 apmērā;

2.2. Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādei 
„Priedīte” – LVL 132,00 apmērā;

2.3. Praulienas pirmsskolas izglītības iestādei „Pasa-
ciņa” – LVL 265,00 apmērā.

Sadala Madonas novada pašvaldības izglītības iestā-
dēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbinā-
to pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās 
apdrošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķ-
dotāciju 2012. gada septembra, oktobra, novembra un de-
cembra mēnesim LVL 62120,00 apmērā.

Apstiprina Madonas novada pašvaldības vispārējās 
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu 
direktoru darba samaksu.

Piešķir finansējumu LVL 17012,87 apmērā ERAF pro-
jektam „Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu 
informatizācija” izdevumu apmaksai no budžeta nesada-
lītajiem līdzekļiem.

Nolemj piedalīties Latvijas – Šveices sadarbības prog-
rammas individuālajā projektā „Atbalsts ugunsdrošības 
pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” kā 
partneris.

Izdara grozījumus Madonas novada pašvaldības no-
teikumos Nr. 1 „Kārtība, kādā piešķir un izlieto pašval-
dības budžetā paredzētos līdzekļus Madonas novada paš-
valdības vispārizglītojošo skolu skolēniem ēdināšanas 
pakalpojumu sniegšanai” 3. punktā, izsakot to sekojošā 

redakcijā:
3. Pašvaldība piešķir budžeta līdzekļus, paredzot 0,50 

latu dienā produktu iegādei vienam skolēnam pusdienām 
pēc faktiskā vispārizglītojošās skolas apmeklējuma. Ja 
ēdināšanas pakalpojumus nesniedz izglītības iestāde, vai 
pašvaldības ēdināšanas dienests, bet cita juridiska per-
sona, tad papildus tiek piešķirti pašvaldības budžeta lī-
dzekļi 60%  apmērā, no dienā produktu iegādei vienam 
skolēnam noteiktās izmaksas, dienā viena skolēna ēdiena 
sagatavošanas izdevumu segšanai.

Grozījumi stājās spēkā no 2012. gada 1. septembra.

Veic izmaiņas Aronas pagasta pārvaldes amatu vienī-
bu sarakstā no 2012. gada 1. septembra:

Pirmsskolas izglītības iestādes „Sprīdītis” amata vie-
nībai – iestādes vadītāja, profesijas kods 1434503, palieli-
nāt amata vienību skaitu no 0,6 uz 0,8, mēneša algas lik-
mi no LVL 478,00  uz LVL 492,00, mēneša algas fonds no 
287,00 uz 394,00.

Veikt izmaiņas Madonas pilsētas pirmsskolas izglī-
tības iestādes „Kastanītis” amata vienību sarakstā ar 
2012. gada 1. septembri: papildināt amatu vienību sa-
rakstu ar amata vienību – kristīgās mācības skolotājs, 
profesijas kods 235906, amata vienību skaits 0,2, mēneša 
algas likme Ls 280,00, mēneša algas fonds Ls 56,00.

  Madonas novada ilgtspējīgas attīstības   
  stratēģijas izstrāde  

Uzsāk Madonas  novada ilgtspējīgas attīstības stratē-
ģijas izstrādi. Nozīmē atbildīgo par Madonas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas izstrādi – Attīstības nodaļas 
teritorijas plānotāju Ilonu Gleizdi. Izveido Madonas no-
vada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadības 
grupu: Andrejs Ceļapīters, Agris Lungēvičs, Daiga Elga 
Ābola, Āris Vilšķērsts, Nauris Volkovs.

  Sarkaņu pagastā  

Piekrīt veikt tautas nama „Kalnagravas” papildus 
rekonstrukcijas būvdarbus Ls 46500,00 apmērā. Saska-
ņošanas gadījumā projekta papildus finansēšanai lūgt 
Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un pār-
raudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Kalnagravas tautas nama rekonstrukci-
ja” īstenošanai. Vispārēju lēmuma izpildes kontroli uz-
dod Sarkaņu pagasta pārvaldei.  

Apstiprina Kredīti Kohēzijas fonda projektu par nor-
matīvo aktu prasībām neatbilstošu Madonas novada iz-
gāztuvju rekultivāciju priekšfinansēšanai un līdzfinansē-
šanai.

  Satiksmes drošība  

Nolemj ierīkot gājēju pārejas pār Raiņa ielu Raiņa 
un Skolas ielu krustojumā, Raiņa un Valdemāra bulvāra 
krustojumā. Ierīkot ātrumvalni pie Madonas pilsētas 1. 
vidusskolas Valdemāra bulvārī 6.

  Atļauj atvērt spēļu zāli  

Atzīst nekustamo īpašumu Saules ielā 14, Madonā, par 
atbilstošu spēļu zāles atvēršanai un azartspēļu organizēša-
nai. Atļauju azartspēļu organizēšanai nekustamajā īpašu-
mā Saules ielā 14, Madonā, azartspēļu organizētājam SIA 
“Joker Ltd”, reģ. Nr. 40003266078, izsniegt pēc atkārtotas 
Azartspēļu un izložu likuma 42. panta pirmajā daļā atbil-
stošu dokumentu saņemšanas Madonas novada pašvaldī-
bā, par to pieņemot  Madonas novada pašvaldības domes 
lēmumu. 

Sagatavoja LaiMa LiEPiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

  Bērzaunes pagastā  

Apstiprina nekustamā īpašuma Rai-
ņa ielā 14 – 1, Sauleskalns, Bērzaunes pa-
gasts, izsoles rezultātus.

Slēdz nekustamā īpašuma pirkuma lī-
gumu par zemes gabala iegādi Bērzaunes 
PII „Vārpiņa” un perspektīvās skolas spor-
ta zāles un sporta laukuma izbūvei un at-
pūtas zonas ierīkošanai.

   Nodod īpašumā  

Atļauj SIA „Madonas namsaimnieks” 
nodot bez atlīdzības īpašumā Madonas no-
vada pašvaldībai nekustamo īpašumu – ze-

mesgabalu „Atkritumu izgāztuve Lindes” 
4,2 ha platībā Aronas pagastā. 

  Apstiprina izsoles rezultātus  

Apstiprina nekustamā īpašuma – dzī-
vokļa īpašuma ar adresi Centra iela 4a-1, 
Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas no-
vads, izsoles rezultātus.

  Dzelzavas pagastā  

Palielina SIA „Dzelzava” pamatkapitā-
lu, ieguldot SIA „Dzelzava” pamatkapitālā 
mantisko ieguldījumu – siltumapgādes in-
ženierkomunikācijas un aprīkojumu, kas 

atrodas Dzelzavas un Aizpurves ciematos, 
Dzelzavas pagasta teritorijā, astoņdesmit 
trīs tūkstošu latu apmērā bez jaunu dalīb-
nieku uzņemšanas, pretī saņemot attiecīgu 
jaunu daļu skaitu.

  Sports  

Piešķir finansējumu divi tūkstoši de-
viņi simti latu apmērā Madonas pilsētas 
ledus laukuma darbības nodrošināšanai 
– vagoniņa iegādei no Madonas novada ne-
sadalītajiem budžeta līdzekļiem. 

Piešķir finansējumu deviņi tūkstoši 
seši simti piecdesmit latu apmērā no Mado-
nas novada nesadalītajiem budžeta līdzek-

ļiem Smeceres sila sporta un atpūtas bāzes 
starta, finiša, komentētāja, sacensību sek-
retariāta telpu izbūvei sacensību darbības 
nodrošināšanai.

  Izglītība  

Piešķir finansējumu astoņi simti piec-
desmit astoņu latu apmērā Madonas pil-
sētas pirmsskolas izglītības iestādei „Sau-
līte” divu veļas mazgāšanas automātu 
iegādei no pilsētas nesadalītajiem budžeta 
līdzekļiem.

Sagatavoja LaiMa LiEPiņa,
administratīvās nodaļas  

vadītāja

Madonas novada pašvaldības domes 23. oktobra ārkārtas sēdes lēmumi



4 Madonas Novada Vēstnesis 
        2012. gada oktobris

Domes ziņas

Apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 
2012. gada 30. augusta sēdes 
lēmumu (protokols  Nr. 19, 47. p.) 

Izdoti saskaņā ar likuma  
“Par pašvaldībām” 43. panta 
trešo daļu, likuma  
“Par pašvaldību budžetiem”  
26. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Šie saistošie noteikumi 

(turpmāk tekstā – noteikumi) no-
saka kārtību, kādā Madonas no-
vada pašvaldības (turpmāk tekstā 
– Pašvaldība) vārdā tiek sniegts 
galvojums par tām parāda sais-
tībām, ko studējošās personas 
(turpmāk tekstā – studējošais) 
uzņemas studiju kredīta un stu-
dējošā kredīta (turpmāk tekstā – 
kredīts) saņemšanai no kredīties-
tādes. 

2. Galvojumu izsniedz baka-
laura vai augstākās profesionālās 
pirmās izglītības iegūšanai. Stu-
diju kredīta galvojums paredzēts 
studējošajiem, kuriem ir noteikta 
mācību maksa. 

3. Pilna laika studējošie var 
saņemt galvojumu studiju kredī-
tam vai studējošā kredītam. Uz 
studējošā kredīta galvojumu var 
pretendēt persona, kurai nav citu 
ienākumu. 

4. Tiesības pretendēt uz kredī-
ta galvojuma saņemšanu ir studē-
jošajiem, kuru deklarētā dzīves-
vieta ne mazāk kā vienu gadu ir 
Madonas novada pašvaldības teri-
torija un kuri uzsāk studijas, sek-
mīgi apgūst Latvijas valsts akre-
ditētas studiju programmas un 
lūdz pašvaldībai galvojumu kre-
dīta saņemšanai, un atbilst notei-
kumos izvirzītajām prasībām, un 
kuriem nav citu personu, kas var 
sniegt galvojumu. 

5. Galvojums tiek sniegts, pa-
matojoties uz Madonas novada 
pašvaldības domes lēmumu un 
līgumu par galvojumu (turpmāk 
tekstā – Līgums), ko slēdz Ma-
donas novada pašvaldība un stu-
dējošais. Pēc Līguma noslēgša-
nas Pašvaldība slēdz galvojuma 
līgumu ar konkrēto kredītiestā-
di, kurā studējošajam ir paredzēts 
ņemt kredītu. 

6. Galvojumu izsniedz studē-

jošai personai vecumā līdz 25 ga-
diem, kura ir: 

6.1. bārenis vai bez abu vecā-
ku aizgādības palicis bērns, 

6.2. invalīds,
6.3. personai no maznodro-

šinātas ģimenes vai no ģimenes, 
kurai piešķirts trūcīgas personas 
(ģimenes) statuss. 

7. Pašvaldības sniegto galvo-
jumu kopapjoms saimnieciskajā 
gadā nedrīkst pārsniegt gadskār-
tējā valsts budžeta likumā noteik-
to galvojumu maksimālā apmēra 
pieauguma apjomu. 

8. Pašvaldības galvojumu vie-
na persona var saņemt tikai vie-
nas studiju programmas apguvei. 

II. Galvojuma sniegšanas 
kārtība 

9. Galvojuma saņemšanai ir 
nepieciešami šādi dokumenti: 

9.1. studējošā iesniegums par 
galvojuma saņemšanu kredī-
ta ņemšanai, norādot vārdu, uz-
vārdu, personas kodu, deklarēto 
dzīvesvietu, studiju programmas 
nosaukumu, augstskolu un fakul-
tāti, iestāšanās gadu augstskolā, 
studiju ilgumu, kā arī nepiecie-
šamā kredīta veidu un tā apmēru 
(iesnieguma paraugs – pielikumā 
Nr. 1); 

9.2. izziņa no kredītiestādes 
par kredīta veidu un apmēru, pa-
redzēto atmaksas grafiku, atmak-
sas termiņiem un kredīta procen-
tu likmi; 

9.3. izziņa no augstskolas 
par studiju faktu un sekmēm, kā 
arī apstiprinājums par tiesībām 
ņemt kredītu. Ja studējošais vēlas 
saņemt studiju kredīta galvoju-
mu – augstskolas izziņa par to, ka 
studiju programma netiek finan-
sēta no valsts budžeta līdzekļiem; 

9.4. studējošā kredīta saņem-
šanai jāiesniedz VSAA izziņa par 
obligātās valsts sociālās apdroši-
nāšanas maksājumiem; 

9.5. citi dokumenti, kas aplie-
cina atbilstību šajos noteikumos 
minētajām prasībām. 

10. Iesniegums ar pievienota-
jiem dokumentiem jāiesniedz Ma-
donas novada pašvaldībā. 

11. Madonas novada pašval-
dības dome, pamatojoties uz Iz-
glītības un kultūras komitejas at-
zinumu, pieņem lēmumu sniegt 

galvojumu studiju un/vai studē-
jošā kredīta ņemšanai vai pieņem 
motivētu lēmumu par atteikumu 
sniegt galvojumu. 

12. Pēc pozitīva Madonas no-
vada pašvaldības domes lēmuma 
pieņemšanas starp studējošo un 
Pašvaldību tiek noslēgts Līgums 
par galvojuma saņemšanu (Līgu-
ma paraugs – pielikumā Nr. 2). 

13. Par atteikumu sniegt gal-
vojumu studējošajam paziņo 
rakstveidā Administratīvā proce-
sa likumā noteiktajā kārtībā, no-
rādot minētā lēmuma pārsūdzē-
šanas kārtību. 

III. Lēmuma pieņemšanas 
procedūra 

14. Pašvaldības Izglītības no-
daļa izvērtē saņemto studējošā 
iesniegumu un tam pievienotos 
dokumentus kredīta galvojuma 
saņemšanai un sagatavo atzinu-
mu par kredīta galvojuma pie-
šķiršanu vai atteikumu izska-
tīšanai Izglītības un kultūras 
komitejā. Madonas novada paš-
valdības dome lēmumu pieņem 
viena mēneša laikā pēc visu doku-
mentu saņemšanas. 

15. Ja studējošais iesniedzis 
iesniegumu, kam nav pievieno-
ti visi nepieciešamie dokumenti, 
Izglītības un kultūras komitejai 
ir tiesības noteikt termiņu trūku-
mu novēršanai, par to rakstveidā 
paziņojot studējošajam. Ja studē-
jošais noteiktajā termiņā nav ie-
sniedzis pieprasītos dokumentus, 
Izglītības un kultūras komitejai 
ir tiesības paziņot, ka galvojuma 
pieteikums tiek atstāts bez izska-
tīšanas. 

16. Pēc pozitīva domes lēmu-
ma pieņemšanas un informāci-
jas nosūtīšanas Pašvaldību aiz-
ņēmumu un galvojumu kontroles 
un pārraudzības padomei, slēdzot 
līgumu ar kredītiestādi, studen-
tam galvojuma saņemšanai ir jā-
noslēdz līgums ar pašvaldību par 
kredīta atmaksas kārtību. 

IV. Noslēguma jautājums 
17. Saistošie noteikumi stā-

jas spēkā nākošajā dienā pēc to 
publicēšanas Madonas novada 
pašvaldības domes informatīva-
jā izdevumā „Madonas Novada 
Vēstnesis”, 2012. g. 31. oktobrī. 

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 19   

Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta  
un studējošā kredīta saņemšanai

1. Īss saistošo noteikumu 
satura izklāsts 

Saistošie noteikumi nosa-
ka kārtību, kādā Madonas nova-
da pašvaldības (turpmāk tekstā 
– Pašvaldība) vārdā tiek sniegts 
galvojums par tām parāda sais-
tībām, ko studējošās personas 
(turpmāk tekstā – studējošais) 
uzņemas studiju kredīta un stu-
dējošā kredīta (turpmāk tekstā – 
kredīts) saņemšanai no kredīties-
tādes. 

2. Saistošo noteikumu ne-
pieciešamības pamatojums 

Pašvaldību tiesības sniegt gal-
vojumus par tām parādsaistībām, 
ko studējošais uzņemas Augstsko-
lu likumā noteiktā studiju kredīta 
un studējošo kredīta saņemšanai 
no kredītiestādes, paredz likuma 

„Par pašvaldību budžetiem” 26. 
panta ceturtā daļa. Saistošie no-
teikumi nepieciešami, lai atbals-
tītu studējošos studiju kredīta un 
studējošo kredīta saņemšanai. 

3. Informācija par saistošo 
noteikumu ietekmi uz pašval-
dības budžetu 

Iespējamā ietekme uz pašval-
dības budžetu nav precīzi nosa-
kāma. Ietekme uz pašvaldības 
budžetu būs tajā gadījumā, ja stu-
dējošais nepildīs savas saistības, 
un Pašvaldība būs spiesta uzņem-
ties Studējošā saistības saskaņā 
ar noslēgto galvojuma līgumu. 

4. Informācija par saistošo no-
teikumu ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā 

Saistošie noteikumi neatstās 

ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. 

5. Informācija par saisto-
šo noteikumu ietekmi uz ad-
ministratīvajām procedūrām 

Saistošie noteikumi būtiski 
neietekmēs administratīvās pro-
cedūras. 

Saistošos noteikumus publicē 
Madonas novada pašvaldības in-
formatīvajā izdevumā „Madonas 
Novada Vēstnesis”.

Par saistošo noteikumu pie-
mērošanu var griezties Madonas 
novada pašvaldībā. 

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes 
gaitā nav notikušas konsultācijas 
ar privātpersonām. 

PASKAIdrOjUMA rAKSTS
Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. 19  
„Par pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai”

Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam 
1. redakcijai ir veikts stratēģiskais 
ietekmes uz vidi novērtējums, sa-
gatavots Vides pārskata projekts 
un veikta tā sabiedriskā apsprie-
šana, kas ilga no šī gada 13. au-
gusta līdz 26. septembrim. Ar 
Vides pārskata projektu bija iespē-
jams iepazīties Madonas novada 
mājas lapā www.madona.lv, Mado-
nas novada domē un visās novada 
pagastu pārvaldēs. Plānošanas do-
kumenta 1. redakcija tika nosūtī-
ta arī Madonas reģionālajai vides 
pārvaldei, Veselības inspekcijai, 
Dabas aizsardzības pārvaldei, Vid-
zemes plānošanas reģiona admi-
nistrācijai atzinumu saņemšanai.

Vides pārskata projekta sa-
biedriskās apspriešanas ietvaros 
līdztekus attīstības programmas 
1. redakcijas sabiedriskajai ap-
spriešanai katrā novada pagas-
tā un Madonas pilsētā tika orga-
nizētas tikšanās ar iedzīvotājiem 
(sabiedriskās apspriešanas sa-

nāksmes) laika posmā no šī gada 
27. augusta līdz 6. septembrim. 
Sanāksmes diemžēl bija maz ap-
meklētas – pa visu novadu mazāk 
kā 100 interesentu. 

Sabiedriskās apspriešanas re-
zultātā tika saņemti atsevišķi ie-
teikumi par Vides pārskata re-
dakcionāliem uzlabojumiem, kā 
arī ierosinājumi papildināt doku-
mentā ietverto informāciju, pie-
mēram, ar realizētajiem ESF pro-
jektiem komunālās saimniecības 
jomā, par īpaši aizsargājamām 
dabas teritorijām. Saņemts ie-
rosinājums aizsargājamā ainavu 
apvidū “Vestiena” dabas parka 
teritorijā atļaut zemes īpašumus 
dalīt zemes vienībās, kas mazā-
kas par 10 ha. 

Sabiedriskās apspriešanas lai-
kā saņemtie komentāri, priekšli-
kumi un iebildumi tiks  izvērtēti 
un ņemti vērā, izstrādājot Vides 
pārskata gala redakciju.

LīGa LiEPLaPa

Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam  
1. redakcijas sabiedriskās 
apspriešanas rezultāti

Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam  
1. redakcijas Vides pārskata 
projekta sabiedriskās 
apspriešanas rezultāti

Ir noslēgusiesMadonas nova-
da attīstības programmas 1. re-
dakcijas sabiedriskā apsprieša-
na, kas ilga no šī gada 13. augusta 
līdz 23. septembrim, un apkopoti 
tās rezultāti. Ar šo plānošanas do-
kumentu bija iespējams iepazīties 
Madonas novada mājaslapā www.
madona.lv, Madonas novada domē 
un visās novada pagastu pārval-
dēs. Plānošanas dokumenta 1. re-
dakcija tika nosūtīta arī novada 
kaimiņu pašvaldībām, Madonas 
reģionālajai vides pārvaldei, Vese-
lības inspekcijai, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldei atzinumu saņemša-
nai.

Sabiedriskās apspriešanas ie-
tvaros par Attīstības programmas 
1. redakciju katrā novada pagastā 
un Madonas pilsētā tika organizē-
tas tikšanās ar iedzīvotājiem (sa-
biedriskās apspriešanas sanāks-
mes) laika posmā no šī gada 27. 
augusta līdz 6. septembrim. Sa-
biedriskās apspriešanas sanāks-
mes kopumā bija maz apmeklētas 
– pa visu novadu 107 interesenti. 
Lielākais šo sanāksmju apmeklē-
jums bija Madonā, Dzelzavā, Bik-
sērē un Kusā (katrā pa 10 dalībnie-
kiem). Pateicība visiem, kas atrada 
laiku iepazīties ar sagatavoto do-
kumentu un izteica savu viedokli.

Sabiedriskās apspriešanas re-
zultātā tika saņemti ieteikumi 
par attīstības programmas redak-
cionāliem uzlabojumiem, kā arī 
ierosinājumi rīcības plānam, at-
tīstības virzieniem un konkrētu 
problēmu risināšanai. Iedzīvotā-
ji izteica vairākus priekšlikumus 
likumdošanas izmaiņu rosināša-
nai – gan saistībā ar uzņēmejdar-
bības vides uzlabošanu, gan dabas 
aizsardzības jautājumu risināša-

nai. Liela vērība tika veltīta lauk-
saimniecībā izmantojamo zemju 
apsaimniekošanai nākotnē. Do-
minējošais viedoklis ir aizliegt ap-
mežot meliorētās, auglīgās lauk-
saimniecības zemes, galvenokārt, 
lielos, līdzenos laukus. Valstiskā 
līmenī risināt meliorācijas sistē-
mu sakārtošanu, subsīdijas novir-
zīt lauksaimnieciskajai ražošanai. 
Novadā gan uzņēmējiem, gan ie-
dzīvotājiem ir aktuāls ceļu kvali-
tātes jautājums, tika izteikti kon-
krēti ieteikumi sakārtojamiem 
pašvaldības ceļu posmiem, kā arī 
norādīts uz valsts autoceļu slikto 
kvalitāti. Tika ierosināti vairāki 
izbūvējamo veloceliņu maršruti, 
piemēram, Gaiziņkalna apkārtnē, 
maršrutā Jaunkalsnava–Aiviek-
ste u.c. Iedzīvotāji vairākos pagas-
tos uzsvēra dzīvojamā fonda trū-
kumu, kas negatīvi ietekmē jauno 
speciālistu un jauno ģimeņu ie-
nākšanu laukos, turpretim citos 
pagastos šāds dzīvojamā fonda 
piedāvājums ir. Tika pausta nepie-
ciešamība uzlabot zobārstniecības 
pakalpojumu pieejamību laukos, 
kā arī veicināt jauno māmiņu me-
dicīniskās aprūpes pakalpojumu 
pieejamību. Iedzīvotāji izteica arī 
vairākus konkrētus priekšliku-
mus kultūras objektu un kultūras 
iestāžu infrastruktūras uzlaboša-
nai, kā arī komunālās infrastruk-
tūras uzlabošanas jomā.

Visi sabiedriskās apspriešanas 
laikā saņemtie komentāri, priekš-
likumi un iebildumi tiks  izvērtē-
ti un ņemti vērā, izstrādājot attīs-
tības programmas gala redakciju.

attīstības programmas 
izstrādes grupa vārdā –

LīGa LiEPLaPa
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Domes ziņas

Madonas novada pašval-
dība 27.09.2012. domes 
sēdē ir pieņēmusi sais-

tošos noteikumus “Par nodokļu 
atbalsta pasākuma piemērošanu 
nekustamā īpašuma nodoklim’’. 
Šie noteikumi ir pieņemti, pa-
matojoties uz likumu „Nodokļu 
atbalsta pasākuma likums” un 
2012. gada 28. augusta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr. 600 
„Nodokļu atbalsta pasākuma īs-
tenošanas kārtība”. 

Nodokļu atbalsta pasākums 
(turpmāk – NAP) ir vienu rei-
zi veicams pasākums, saskaņā ar 
kuru visa nokavējuma nauda un 
90% no soda naudas, kas saistītas 
ar nekustamā īpašuma nodokļa 
pamatparādu uz 01.09.2011., var 
tikt dzēstas, ja līdz noteiktajam 
termiņam tiek samaksāts nodok-
ļa pamatparāds uz 01.01.2011. un 
ar to saistītā soda nauda 10% ap-
mērā. 

Dalībai NAP, sākot no 
01.10.2012. līdz 31.12.2012. var 
pieteikties nekustamā īpašuma 
nodokļa maksātāji, kuriem ir ne-
kustamā īpašuma nodokļa parāds 
par pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustama-
jiem īpašumiem pēc stāvokļa uz 

01.09.2011, un tas nav samaksāts 
līdz 01.10.2012. 

Ja visi nodokļu maksātāji, ku-
riem ir tiesības piedalīties nodok-
ļu atbalsta pasākumā, izmantotu 
šīs tiesības, tad novada pašvaldī-
bas budžetā tiktu iemaksāts ne-
kustamā īpašuma nodokļa pamat-
parāds 117187,61 Ls apmērā, 
savukārt dzēšamā nokavējumu 
nauda būtu 66719 Ls. Kā redzams 
no šiem skaitļiem, uz katru parā-
da latu aprēķinātā nokavējuma 
nauda vidēji ir 57 santīmi. Lai ne-
kustamā īpašuma nodokļa mak-
sātāji iegūtu tiesības piedalīties 
nodokļu atbalsta pasākumā, tad 
viņiem vispirms būtu jāsamaksā 
visi nodokļu parādi, kas izveido-
jušies pēc 01.09.2011.

Nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātājiem, kas vēlas piedalīties 
NAP un tādējādi gūt iespēju tikt 
atbrīvotiem no nokavējuma nau-
das maksāšanas par veciem parā-
diem, jārīkojas šādi:

– Ne vēlāk, kā līdz 2012. gada 
28. decembrim jādodas uz savu 
pagasta pārvaldi (pilsētniekiem 
uz pašvaldības administrācijas 
ēku) un pie nekustamā īpašu-
ma nodokļa administratora jāsa-
ņem iesnieguma veidlapa. Veid-

lapa tiks izdrukāta no nodokļa 
administrēšanas datorprogram-
mas un faktiski būs jau gandrīz 
aizpildīta ar datiem par maksā-
tāja pamatparādu un nokavēju-
ma naudas lielumu – maksātā-
jam pašam jānorāda tikai, vai 
samaksa tiks veikta vienā mak-
sājumā, vai, gadījumā, ja maksā-
jamā summa pārsniedz 100 Ls, 
cik mēnešu maksājuma termiņa 
pagarinājumu maksātājs gribē-
tu iegūt. Nekustamā īpašuma no-
dokļa maksātājiem, kuri piedalās 
NAP, ir tiesības lūgt NAP mak-
sājumu samaksas termiņa paga-
rinājuma piešķiršanu saskaņā ar 
Nodokļu atbalsta pasākuma liku-
mā noteiktiem nosacījumiem, t.i. 
maksājums sadalāms vienādās 
daļās, tas maksājams reizi mē-
nesī, maksimālais pagarinājuma 
termiņš ir 60 mēneši, maksājums 
ir vismaz 50 Ls mēnesī;

Iesniegumu par piedalīšanos 
NAP var aizpildīt arī elektroniski 
portālā www.epakalpojumi.lv, kur 
būs redzama arī informācija par 
maksātāja parādiem.

– Pēc nekustamā īpašuma no-
dokļa administratora lēmuma sa-
ņemšanas par maksātāja dalību 
NAP, vispirms, līdz lēmumā no-

rādītajam NAP maksājuma da-
tumam, jāsamaksā visi nodok-
ļa parādi, kas izveidojušies pēc 
01.09.2011. (maksājamā sum-
ma būs norādīta lēmumā, bet tā 
ir jāprecizē maksāšanas dienā, jo 
par to tiek turpināta nokavējuma 
naudas aprēķināšana);

– Jāveic NAP maksājums (tas 
ir nemainīgs).

Ja visi minētie maksājumi ir 
veikti savlaicīgi, nodokļa adminis-
trators pieņem lēmumu par NAP 
nokavējuma naudas dzēšanu.

Dalībai NAP var pieteikties 
arī nekustamā īpašuma nodok-
ļa maksātāji, kuriem uzsākts 
nekustamā īpašuma nodok-
ļa piedziņas process. Tomēr ga-
dījumos, ja lēmums par parā-
da piedziņu ir iesniegts izpildei 
zvērinātam tiesu izpildītājam, 
iesniedzot iesniegumu dalībai 
NAP, nodokļu maksātajam ie-
sniegumam jāpievieno lēmuma 
par nokavēto nodokļu maksāju-
mu piedziņu izpildes izdevumu 
samaksas apliecinājums.

VELta ViLšķērStE,
Madonas pilsētas

nekustamā īpašuma nodokļa 
administratore

Būvdarbi „Saulītē” 
turpināsies

24. oktobrī Madonas novada 
pašvaldības iepirkumu komisija 
ir pieņēmusi lēmumu par līguma 
slēgšanas tiesību piešķiršanu ie-
pirkuma procedūrā „Būvdarbi 
projekta „Madonas pilsētas 
PII „Saulīte” rekonstrukci-
ja” ietvaros”. 

Madonas novada pašvaldības 
iepirkumu komisija ir pieņēmusi 
lēmumu piešķirt līguma slēgša-
nas tiesības SIA „Vidzemes Ener-
goceltnieks” par kopējo līgum-
cenu miljons pieci tūkstoši trīsi 
simti deviņdesmit astoņu latu ap-
mērā (bez pievienotās vērtības 
nodokļa). Pretendenta piedāvā-
jums atbilst iepirkuma procedū-
ras dokumentos noteiktajām pra-
sībām un ir ar viszemāko cenu.

Līgums tiks slēgts no 2012. 
gada 6. novembra, ja kāds no 
pretendentiem nebūs iesniedzis 
iesniegumu Iepirkumu uzrau-
dzības birojā un Iepirkumu uz-
raudzības birojs nebūs informējis 
par to atbilstoši Publisko iepirku-
mu likuma 83. panta trešajai da-
ļai. 

Ņemot vērā, ka atbildīgā ies-
tāde projekta ieviešanā ir Valsts 
reģionālās attīstības aģentūra, ie-
pirkuma līgums tiks slēgts uzreiz 
pēc tam, kad būs saņemts atbil-
dīgās iestādes pozitīvs atzinums 
par iepirkuma norisi, t.i., aptuve-
ni 2012. gada novembra vidū. 

Paziņojums par 
nekustamā īpašuma  
atkārtotu izsoli 
Madonas novada pašvaldība nodod 
atkārtotā pārdošanā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli nekustamo īpa-
šumu ar adresi Priežu 13-21, Mado-
na, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar 
kopējo platību 68,7 m2 un 687/18979  
kopīpašuma domājamām daļām. 
Ar izsoles noteikumiem var iepazī-
ties Madonas novada pašvaldības 
telpās (Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads) darbdienās klien-
tu apkalpošanas zālē no plkst. 8.00 
līdz 17.00 un pašvaldības mājasla-
pā www.madona.lv. Nekustamā īpa-
šuma apskates laiks saskaņojams ar 
Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti 
Ķeveri, tālr. 26325419.
Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 
15.11.2012. plkst. 10.00 Madonas 
novada pašvaldības Klientu apkalpo-
šanas zālē Saieta laukumā 1, Mado-
nā. Izsole notiks 15.11.2012. plkst. 
11.00 Madonas novada pašvaldībā 
Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas 
novadā.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena 
ir LVL 3500,-. Nodrošinājuma ap-
mērs ir LVL 350,-, kas jāiemak-
sā Madonas novada pašvaldības 
(reģ. Nr. 90000054572) kontā (A/S 
„SEB banka”, konts LV 37UNLA 
0030900130116) ne vēlāk kā līdz 
pieteikuma iesniegšanas termiņa bei-
gām.
Personas, kurām ir pirmpirkuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu, līdz 
15.11.2012. plkst. 10.00 var iesniegt 
pieteikumu par pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu Madonas novada paš-
valdībā Saieta laukumā 1, Madonā.
Samaksa veicama latos ne vēlāk kā 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas, 
iemaksājot naudu iepriekš norādītajā 
Madonas novada pašvaldības norēķi-
nu kontā. 

Nodokļu atbalsta pasākums 

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 20   

Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu  
nekustamā īpašuma nodoklim

Apstiprināti ar  Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 
27. septembra lēmumu  
(protokols Nr. 21; 65. p.)
Izdoti saskaņā ar  
Nodokļu atbalsta likuma  
4. panta otro daļu

Saistošie noteikumi nosaka, 
ka nodokļu atbalsta pasākums 
tiek piemērots nekustamā īpašu-
ma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par Madonas nova-
da pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustama-

jiem īpašumiem. 
Nodokļa atbalsta pasākumu 

attiecībā uz nekustamā īpašuma 
nodokli un ar to saistītajiem mak-
sājumiem administrē Madonas 
novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma nodokļa administrators 

un  pagasta pārvalžu amatperso-
nas, kuras veic nekustamā īpa-
šuma nodokļa administrēšanas 
funkciju pagastā.

Saistošie noteikumi stājās spē-
kā 2012. gada 28. septembrī.     

Pamatojoties uz 27.09.2012. Madonas novada domes sēdē pie-
ņemto lēmumu (sēdes protokols Nr. 21, 70.§), pašvaldība uz-
sāk Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 

2013.–2038. gadam izstrādi. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrā-
de norisināsies laika posmā no šā gada oktobra līdz 2013. gada janvārim. 
Madonas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013.–2038. gadiem 
tiks noteikti Madonas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzē-
jums (vīzija), stratēģiskos mērķi, ilgtermiņa prioritātes, specializācija un 
telpiskās attīstības perspektīva (arī grafiskā veidā).

Sabiedrības iespējas līdzdarboties ir iesniedzot savus priekšlikumus 
un ieteikumus Madonas novada pašvaldībā, adresētus Madonas novada 
pašvaldībai, Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801, e-pasts: dome@mado-
na.lv un Madonas novada pagastu pārvaldēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus un ieteikumus Madonas no-
vada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.–2038. gadiem izstrādei līdz 
2012. gada 10. novembrim, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, 
adresi, tālruni un e-pastu).

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

1. Pašreizējās situācijas rak-
sturojums

2012. gada 23. augustā spēkā ir 
stājies Nodokļu atbalsta pasākuma  
likums, saskaņā ar kuru pašvaldībai 
ir iespēja piemērot nekustamā īpa-
šuma nodokļa atbalsta pasākumu 
par pašvaldības administratīvajā 
teritorijā esošajiem nekustamajiem 
īpašumiem.  Nodokļa atbalsta pasā-
kuma uzsākšana ir noteikta 2012. 
gada 1. oktobris.

2. Saistošo noteikumu nepie-
ciešamības pamatojums un bū-
tība

Lai piemērotu nekustamā īpa-
šuma nodokļa atbalsta pasākumu, 
pašvaldībai ir jāizdod saistošie no-
teikumi  saskaņā ar Nodokļa atbal-

sta pasākuma likuma 4. panta otro 
daļu  – Nodokļu atbalsta pasākumu 
attiecībā uz nekustamā īpašuma no-
dokli un ar to saistītajiem maksā-
jumiem administrē pašvaldība, ja 
tā līdz Ministru kabineta noteik-
tajam nodokļa atbalsta pasākuma 
uzsākšanas datumam likuma “Par 
pašvaldībām” 46. pantā noteiktajā 
kārtībā ir izdevusi saistošos notei-
kumus par nodokļa atbalsta pasā-
kuma piemērošanu nekustamā īpa-
šuma nodoklim un ar to saistītajiem 
maksājumiem par pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā esošajiem 
nekustamajiem īpašumiem.

Saistošo noteikumu izdošanas 
mērķis – atvieglot nodokļu maksā-
tājiem ekonomiskās krīzes rezultātā 

radušos nodokļu slogu un palielināt 
pašvaldības budžeta ieņēmumus. 

3. Informācija par plānoto 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Ja 100% visi nodokļu maksātāji, 
kuriem ir tiesības piedalīties nodok-
ļu atbalsta pasākumā, izmantotu šīs 
tiesības, tad  pašvaldības budžetā 
tiktu iemaksāts nekustamā īpašuma 
nodokļa pamatparāds  117187,61 Ls 
apmērā, savukārt dzēšamā nokavē-
jumu nauda būtu 66719 Ls. Lai ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksātā-
ji iegūtu tiesības piedalīties nodokļu 
atbalsta pasākumā, tad viņiem būtu 
jāsamaksā kārtējā gada nodokļu 
parādi – no tā pašvaldības budžets 
2012. gadā iegūtu  75405 Ls.

4. Informācija par plānoto 

ietekmi uz fiziskajām  un juri-
diskajām personām pašvaldī-
bas teritorijā

Ietekme uz juridiskām un fizis-
kām personām, kurām pieder ne-
kustamais īpašums Madonas no-
vada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un kurām ir nekustamā 
īpašuma nodokļa parāds.

5. Saistošo noteikumu pro-
jekta iespējamā ietekme uz ad-
ministratīvajām procedūrām  

Administratīvās procedūras ne-
tiek mainītas.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām saistī-
bā ar  Saistošo noteikumu pro-
jektu

Konsultācijas nav notikušas.

PASKAIdrOjUMA rAKSTS
Par Madonas novada pašvaldības 2012. gada saistošajiem noteikumiem Nr. 20 ”Par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu  
nekustamā īpašuma nodoklim”

Ar izstrādāto Madonas novada Attīstības programmas 2013.–2020. ga-
diem 1. redakciju, kuras ietvaros tika noteikti pašvaldības ilgtermiņa at-
tīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un specializācija, varat ie-
pazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv sadaļā 
Sabiedrības līdzdalība/Aktualitātes, kā arī Madonas novada pašvaldībā 
administrācijas daļā – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads un pa-
gastu pārvaldēs to darba laikā.

Šā gada novembrī tiks organizēta sabiedriskā apspriešana, kas nori-
sināsies vienlaicīgi ar Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.–2025.
gadiem sabiedrisko apspriešanu.

Kontaktpersona: Attīstības nodaļas teritorijas plānotaja Ilona Gleiz-
de, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 204. kab. E-pasts: ilona.
gleizde@madona.lv, mob. tel. 25615880.

  Ziņas īsumā  
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Domes ziņas

2012. gada oktobrī ekspluatācijā tika nodotas gājēju ietves 
Dzelzavā, kas tika izbūvētas un rekonstruētas Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Gājēju 
ietvju jaunbūve un rekonstrukcija Dzelzavā” ietvaros.

Līdz šim Dzelzavā Kļavu un Ozolu ielās gājējiem nebija drošas pārvie-
tošanās iespējas, jo gar Kļavu ielu nebija ierīkota gājēju ietve, un Ozolu 
ielas esošās ietves segums bija nolietojies, tāpēc tika realizēts satiksmes 
sistēmas organizācijas uzlabošanas projekts. Tā ietvaros Kļavu un Ozolu 
ielās ir izbūvētas un rekonstruētas gājēju ietves, atdalot tās no brauktu-
ves ar zaļo zonu. Izbūvējot gājēju ietves, Kļavu un Ozolu ielās tika sagla-
bātas esošās ozolu alejas. Lai nodrošinātu lietus novadīšanu no ielas un 
gājēju ietves, vietās, kur tas bija nepieciešams, ir izveidoti notekgrāvji. 
Gājēju ietves ir izbūvētas saskaņā ar vides pieejamības prasībām, nodro-
šinot pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Līdz ar projek-
ta ieviešanu bērniem uz skolu vairs nav jāiet bīstamos apstākļos gar ceļa 
malu, bet gan pa jaunu, bruģētu ietvi. Iedzīvotājiem ir radīta sakārtota 
un pieejama vide Dzelzavā, t.i., nodrošināta iespēja ērti un droši piekļūt 
tādiem sabiedriski nozīmīgiem objektiem kā skola, bibliotēka, ambulan-
ce, pasts un veikals. Jaunizbūvētās ietves kalpos arī kā pastaigu vieta, pa 
kuru droši var pārvietoties arī diennakts tumšajā laikā, jo tā ir izgaismo-
ta un labi pārskatāma. 

Būvdarbus projektā veica SIA „Madonas namsaimnieks”, būvuzrau-
dzību veica SIA „Polyroad”, savukārt tehniskā projekta izstrādi un auto-
ruzraudzību nodrošināja SIA „Ceturtais stils”.

Projekta īstenošana tika uzsākta 2010. gada decembrī, tā kopējās iz-
maksas ir 150351,26 Ls, no kurām 79800 Ls (t.i. 84% no attiecināmajām 
izmaksām) ir ERAF līdzfinansējums, 2849,99 Ls valsts budžeta finansē-
jums un 67701,27 Ls Madonas novada pašvaldības budžeta finansējums. 
Projekta (vienošanās Nr. 3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/073/025) ievieša-
nā iesaistītā uzraugošā institūcija – Centrālā finanšu un līgumu aģen-
tūra.

2012. gada septembrī ir pabeigta Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai līdzfinansētā projekta „Madonas kartinga trases jaun-
būve” ieviešana, kā rezultātā Madonā Gaujas ielā esošā kartinga trase 
ir rekonstruēta un izbūvēti jauni trases posmi.

Līdzšinējais Madonas kartinga trases segums neatbilda ne Latvijas auto-
mobiļu federācijas, ne Latvijas Motokrosa federācijas standartiem. Neskatoties 
uz to, ka tajā nebija iespējams rīkot nevienas auto/moto sacensības, trasē aktī-
vi darbojās daudzi vietējie auto/moto entuziasti un biedrība „Tehniskais sporta 
klubs Madona”, kas paši saviem spēkiem iespēju robežās arī centās veikt dažā-
dus trases uzlabošanas darbus. Nepieciešamību trases rekonstrukcijai un jaun-
būvei, apliecinot, ka trasē tiks rīkotas plaša mēroga sacensības, izteica ne tikai 
„Tehniskais sporta klubs Madona”, bet arī biedrība „Ducka Racing”, Latvijas 
Motosporta Federācijas Motokrosa komisijas Supermoto nodaļa, LAF kartinga 
komisija, Retrokart un Pro-kart organizācija.

Ņemot vērā, ka Latvijā šobrīd ir tikai divas standartiem atbilstošas kartin-
ga trases (Kandavā un Ropažos), kartinga trases jaunbūve Madonā pilnveidos 
ne tikai sporta infrastruktūru Madonas pilsētā un Madonas novadā, bet arī ļaus 
piesaistīt Latvijas un ārzemju mēroga sportistus. Jaunizbūvētajā kartinga trasē 
sezonas laikā ir paredzētas vairākas sacensības, tai skaitā Latvijas un Baltijas 
kartinga čempionātu posmi, Latvijas un Baltijas mēroga Supermoto čempionāta 
posmi, Latvijas alternatīvā motošosejas čempionāta posmi, „Zelta mopēds” (sa-
censības ar PSRS laika ražotiem mopēdiem), kā arī Pro-kart (amatieru kartin-
ga) posmi. Kartinga trasi paredzēts izmantot arī jauno auto/moto braucēju tre-
niņiem, izveidojot kartinga trasi kā pamatbāzi bērnu un jauniešu centra auto/
moto sporta pulciņa nodarbībām.

Būvdarbi projekta ietvaros tika uzsākti 2012. gada jūnijā, kurus veica PS 
„CEKA M”, būvuzraudzību veica VAS „Latvijas Autoceļu uzturētājs”, bet teh-
nisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību nodrošināja SIA „AVANSS”. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 143538,13 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 10500 Ls, 
pārējo finansējumu nodrošina Madonas novada pašvaldība. Projekta (identifikā-
cijas Nr. 11-05-LL15-L413101-000009) ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija 
– Lauku atbalsta dienests.    

informāciju sagatavoja Maija riEKSta,
Madonas novada pašvaldības

Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Madonas 
novada 
pašvaldība 
sadarbībā 
ar Zivju 
fonda 
atbalstu 
Madonas 
novada 
Vestienas 
pagastā īsteno 2  projektus. 
Projekti tiek īstenoti projektu 
aktivitātēs „Zinātniskās 
pētniecības programmu 
finansēšanai un līdzdalībai 
starpvalstu sadarbībā 
zinātniskajos pētījumos 
zivsaimniecībā, izņemot tādu 
iesniegto programmu un 
pētījumu finansēšanu, kuri 
pretendē uz finansējuma 
saņemšanu no citu valsts vai 
ES fondu finansējuma”  un 
„Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, 
kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, 
kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā”.

Projekta „Viešūra ezera ziv-
saimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrāde” ietvaros, 
ident. Nr. 2. 8., tiek izstrādā-
ti zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumi Viešūra ezeram. 
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas 
noteikumu izstrādi veica Pārti-
kas drošības, dzīvnieku veselī-
bas un vides zinātniskais insti-
tūts “BIOR”. Projekta kopējās 
izmaksas LVL 697,20, tai skaitā 
līdzfinansējumu nodrošināja SIA 
„LB Agro” LVL 75,00 apmērā. 
Projekta īstenošanas termiņš  –
no 2012. gada 1. jūnija līdz  2012. 
gada 30. oktobrim.

Projekta „Zandartu mazuļu 
ielaišana Vestienas pagasta Kāla 
ezerā” ietvaros, ident. Nr. 1.45, 
Kāla ezerā tiek ielaisti 24 000 
gab. zandartu mazuļu. Zandartu 
mazuļi projekta ietvaros tiek ie-
pirkti no zivju audzētavas „Ka-
latalu Hārjanurmes” Igaunijā. 
Projekta kopējās izmaksas – LVL 
2 990,00, tai skaitā līdzfinansē-
jumu nodrošina Madonas nova-
da pašvaldības Vestienas pagasta 
pārvalde LVL 350,00 un bied-
rība „Kāla ezera padome” LVL 
350,00 apmērā. Projekta īsteno-
šanas termiņš – no 2012. gada 1. 
jūnija  līdz 2012. gada 30. oktob-
rim.

inDra KārKLiņa,
attīstības nodaļas projektu

 sagatavošanas un ieviešanas 
speciāliste

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas 
komisijas padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA „DZELZAVA” šā-
dus tarifus:

– ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 
0,62 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības no-
dokļa);

– kanalizācijas pakalpojumu tarifu 0,70 
Ls/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa).

Noteikt, ka lēmuma 1. punktā apstip-
rinātie tarifi stājas spēkā 2012. gada 1. 
decembrī.

Atcelt no 2012. gada 1. decembra Vid-
zemes sabiedrisko pakalpojumu regulato-
ra 2008. gada 25. augusta lēmumu (prot. 
Nr. 7 (72) 2. punkta l. daļa), kas publicēts 
2008. gada 28. augustā laikrakstā „Stars” 
(Nr. 100).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas padome nolemj:

Apstiprināt AS „MADONAS ŪDENS” 
šādus tarifus:

– ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 
0,84 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības   no-
dokļa);

– kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
1,04 Ls/m3 (bez pievienotās vērtības no-
dokļa).

Noteikt, ka šā lēmuma 1. punktā ap-
stiprinātie tarifi stājas spēkā 2012. gada 
1. decembrī.

Atcelt no 2012. gada 1. decembra Vid-
zemes sabiedrisko pakalpojumu regulato-
ra 2008. gada 25. augusta lēmumu (prot. 
Nr. 7 (72) punkts Nr. 10), kas 2008. gada 
28. augustā publicēts laikrakstā „Stars” 
(Nr. 100).

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Rit būvdarbi. 2012. gada augusts.  

Madonas kartinga trase. 2012. gada oktobris.

Atjauno zivju 
resursus

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību «DzELzaVa”  
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Par akciju sabiedrības „MaDOnaS ŪDEnS” 
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

  Ziņas īsumā  
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Aktivitātes

SIA „Madonas slimnīca” ir 
parakstījusi līgumu ar Nacionālo 
veselības dienestu (NVD) par 
grozījumiem iepriekšējā līgumā 
par stacionāro un sekundāro 
ambulatoro veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu un 
apmaksu. Tie ir grozījumi, kurus 
Veselības ministrija solīja jau kopš 
šā gada jūlija. 

Ko esam ieguvuši? 
Iedalītas nelielas papildus  

summas dzemdību nodaļai, tāpat 
endoprotezēšanai, taču ļoti būtis-
ki izmainīti finansēšanas noteiku-
mi. Pārējiem stacionārā sniegta-
jiem pakalpojumiem vismaz mūsu 
līmeņa slimnīcām papildus nauda 
nav paredzēta, lai gan pārstrādes 
ir ļoti lielas, īpaši mūsu slimnīcai. 
Kārtējo reizi esam nokļuvuši pir-
majā vietā valstī, šoreiz pēc stacio-
nēto pacientu skaita attiecībā pret 
NVD plānoto un arī procentuāli 
pret iedzīvotāju skaitu. Šī gada pir-
majā pusgadā bijušā Madonas ra-
jona iedzīvotāji stacionārā ārstēju-
šies  14,8%  gadījumu. 

Vai nāksies slēgt nodaļas?
Mūsu rīcībā ir informācija, ka 

nākošajam gadam veselības aprū-
pei plānots par 34 miljoniem latu 
mazāk kā šogad. Šādā situācijā ve-
selības ministrijā un Nacionāla-
jā veselības dienestā tiek meklēti 
varianti kā iziet no situācijas, tā-
pēc „augšām” droši vien liekas: ja 

Saldū, Bauskā, Ludzā u.c. hospita-
lizācija nav tik bieži vajadzīga, tad, 
iespējams, nav vajadzīga arī Mado-
nā.  Esam pagodināti, ka pacienti 
mums uzticas, bet finansējuma jau 
šogad tam praktiski  vairs nav. Var 
pat teikt, ka stacionāra uzturēša-
na pašlaik notiek no iekšējām re-
zervēm, bet 2013. gadā varētu būt 
vēl sliktāk. Ļoti baidāmies, ka ie-
priekš minētie skaitļi nākošā gada  
finansējuma sadalē mums var ie-
nest ļoti nepatīkamas pārmaiņas. 
Mūsu rīcībā ir projekts par finan-
sējuma samazināšanu mūsu slim-
nīcai pat par 1/3 daļu, salīdzinot ar 
šim gadam iedalīto. Gribu būt pa-
visam atklāts: ja šis projekts tiks 
īstenots, nevajadzēs nevienam 
mūs slēgt, paši būsim spiesti slēgt 
nodaļas. Pa vienai vien. Nelīdzēs 
ne parakstu vākšana, ne piketi.

Stacionārās palīdzības 
iespējas  

NVD 2012. gadā plānojis ti-
kai 3994 pacientu ārstēšanu mūsu 
slimnīcā, nosakot par to tāmes fi-
nansējumu, bet uz šī gada 15. ok-
tobri  jau ārstējušies 5332, līdz 
gada beigām, lai ko mēs darītu, 
nebūs  mazāk par 6500, bet nau-
da būs atbilstoši tāmei:  tikai par 
3994 pacientiem. Kādi ir situācijas 
risinājumi:

– pacientu novērošana un ār-
stēšana līdz 24 stundām uzņemša-
nas nodaļas observācijas gultās;

– dienas stacionārā;

– atsevišķos gadījumos, ja ir pa-
matotas indikācijas, arī diennakts 
stacionārā, taču lai ierobežotu sta-
cionēšanas iespējas mūsu slimnīcā, 
bijām spiesti slēgt daļu terapeitis-
ko, neiroloģijas un infekciju gultu; 

– ambulatora ārstēšanās pie 
ģimenes ārsta, visiem pacientiem 
taču nav jāārstējas slimnīcā. Bet 
nereti vieglāk ir  pacientu nosūtīt 
uz slimnīcu; 

– mājas aprūpe. To pēc ģime-
nes ārsta nosūtījuma veic  mūsu 
slimnīcas ārstniecības personas. 
Taču, ja neviens mūsējais, kam 
ir tiesības veikt mājas aprūpi, po-
tenciālā pacienta tuvumā nedzīvo 
un degvielas izmaksas pārsniedz 
valsts finansējumu par šo pakal-
pojumu, bez vietējo mediķu un 
pašvaldības palīdzības, kā tas ir 
Barkavas, Ļaudonas, Liezeres un 
Kalsnavas pagastos, neiztikt. Ja 
ģimenes ārsta praksei nav līguma 
ar NVD par mājas aprūpes snieg-
šanu, mūsu slimnīca labprāt slēdz 
līgumu par šī pakalpojuma snieg-
šanu ar tuvākās ārsta prakses ārst-
niecības personām.    

Mediķu aprindās nevienam 
vairs nav noslēpums, ka uzturēt 
lokālo slimnīcu stacionārus ar 
pašreizējo finansējumu nav reā-
li. Tas iespējams tikai, ieguldot 
ambulatori nopelnīto, veicot da-
žādus maksas pakalpojumus, pēc 
iespējas racionālāk saimniekojot, 
kā arī cerot uz pašvaldības palī-
dzību.

aicina izmantot maksas 
pakalpojumus

Ja pacientiem un arī ģimenes 
ārstiem interesē mūsu slimnīcas 
stacionāra pastāvēšana pieņema-
mā līmenī, un ja mūsu uzņēmumā 
nepietiekošo kvotu dēļ  nav iespē-
jams saņemt valsts apmaksāto pa-
kalpojumu, aicinu vairāk izmantot  
mūsu maksas pakalpojumus. Tas 
attiecināms arī uz  laboratoriska-
jiem izmeklējumiem.

Pēdējos gados daudzi ģimenes 
ārsti dažādu apstākļu vadīti sa-
vus pacientus nosūta izmeklēties 
ne tikai pie mums, bet arī uz citām 
ārstniecības iestādēm. Īpaši esam 
satraukti, ka netiek pilnībā izman-
totas mūsu laboratorijas iespējas. 
Bet mums ir ļoti laba laboratorija. 
Starp citu, kā visas sertificētas la-
boratorijas, arī mēs visus izmeklē-
jumus 2 reizes gadā nosūtām ārē-
jai kontrolei uz speciālo laboratoriju 
„Labquality” Somijā. Tādi ir notei-
kumi. Kaut tas mums izmaksā  Ls 
1876,- gadā. Lai „pārstartētu attie-
cības”, esmu vērsies pie visiem ģi-
menes ārstiem ar piedāvājumu la-
boratorisko izmeklējumu sakarā, 
un ceru, ka tikšu sadzirdēts. Starp 
citu, arī paši pacienti pēc savas ini-
ciatīvas un nozīmējuma var griez-
ties mūsu poliklīnikā, lai par maksu 
veiktu interesējošos laboratoriskos 
izmeklējumus. Cenas ir ļoti demo-
krātiskas, piemēram, holesterīna 
noteikšana asinīs vai cukura līme-
ņa noteikšana maksā ap 1 latu.

Par privātfirmu piedāvātajiem 
izmeklējumiem, kurus veic tie paši 
mūsu slimnīcā strādājošie speciā-
listi. Ja par veikto izmeklējumu 
tiek izsniegts kases čeks vai sting-
rās uzskaites kvīts, tātad nodokļi 
tiek nomaksāti. Ja nē, tad uzkrā-
jot kapitālu, tiks savākti labākie 
speciālisti no valsts vai pašvaldības 
iestādēm, arī mūsu slimnīcā izsko-
lojušies ārsti, sapirkta labāka apa-
ratūra un tad celtas pakalpojuma 
cenas, jo tur sniegtais pakalpojums 
būs ievērojami labāks kā valsts vai 
pašvaldības iestādē iespējamais. 
Aptieku ķēdēm un privātpersonām 
jau pieder dažas ārstniecības iestā-
des, piederēs arī laboratorijām.

Par ambulatoro darbu 
Ir iedalīts papildus finansē-

jums ambulatorajam darbam t.sk. 
arī dienas stacionārā veicamajam. 
Tāpēc varējām pierakstīt vairāk 
pacientu praktiski pie visiem ārs-
tiem. Pašlaik iespējas pierakstīties 
pieņemšanai uz šo gadu ir pie vi-
siem ārstiem, izņemot acu ārstu, 
ehokardiogrāfiju un galvas asins-
vadu doplerogrāfiju.

Kā jau minēju sākumā no šī 
gada 1. oktobra radikālas izmaiņas 
ieviestas lielo locītavu protezēšanas 
finansēšanā. Par to sniegsim papil-
dus informāciju tuvākajā laikā.

       
BrunO KOKarS,

Sia „Madonas slimnīca” 
 valdes priekšsēdētājs

Par aktualitātēm Madonas novada veselības aprūpē

Oktobra sākumā madonieši 
un apkārtējo novadu ļaudis 
viesojās sadarbības pilsētā 
Vaijē. Vizīte tika organizēta 
par godu Madonas un Vaijes 
draudzības biedrības divdesmit 
gadu jubilejai. Biju to braucēju 
vidū, kas Vaijē ciemojās pirmo 
reizi, tāpēc  ar lielu interesi 
vēroju un vēlējos iepazīties gan 
ar Vaiji, gan ar vaijiešiem. Starp 
daudzajiem iespaidiem jauna 
iepazīšanās ar latvieti, bijušo 
mūsu puses mūzikas skolotāju 
Anitu Balodi-Butt. 

Mājsaimniece ar 
aicinājumu vadīt korus 

Anita Vaijē dzīvo vairāk nekā 
desmit gadus. Brīvi runā vāciski, 
ir iekļāvusies vāciskajā vidē, bet 
tajā pat laikā nav zaudējusi to sie-
višķību, kas par spīti grūtākiem 
sadzīves apstākļiem raksturīga 
mūsu sievietēm. Anita ir pievil-
cīga, sabiedriska un atvērta. Tie-
ša un nereti arī skarba. Viņas vie-
dokli var arī nepieņemt, bet savas 
domas Anita neslēpj. 

„Esmu mājsaimniece, bet 
mans hobijs ir kori,” stāsta Ani-
ta. Anita vada sieviešu un vīru ko-
rus, zēnu kori. Lai ar diriģēšanu 
Vācijā nopelnītu iztiku, Anita ir 
aprēķinājusi, ka būtu jāvada sep-
tiņi kori. 

Kādu vakaru rodas iespēja pa-
viesoties vienā no koru mēģināju-
miem. Koristi ir vīri solīdā vecu-
mā, ar koncertiem viesojušies arī  
Latvijā, un mūs – latviešus – sagai-
da ar emocionālu Imanta Kalniņa 
„Dziesma, ar ko tu sācies”. Latvis-
ki. Un tas ir Anitas nopelns. Anita 

korus vada jau divdesmit sešus ga-
dus: „Ir liela atšķirība starp koru 
dziedāšanas tradīcijām Latvijā un 
Vācijā. Šeit cilvēki dzied sava prie-
ka pēc, repertuārs ir brīvs, un cil-
vēki dzied to, kas viņiem patīk. 
Latvijā koristus nereti nomāc uz-
spiestais dziesmu repertuārs. 
Dziesmu svētki izvēršas par profe-
sionālu svētkiem nevis priekam.”    

Starp divām frontēm
Jautāta, kā latviete jūtas Vā-

cijā, Anita nopietni atbild, ka rei-
zēm jūtas kā starp divām frontēm: 
„No vienas puses mani tautieši, 
no otras – cilvēki Vācijā. Tagad 
lieti noder augstskolā iegūtās psi-
holoģijas zināšanas, jo kad mācī-
jos par mūzikas pedagoģi, apguvu 
arī psiholoģiju. Ikdienā kontaktē-

joties ar abu pušu cilvēkiem, cen-
šos izprast otru cilvēku, sajust, ko 
viņš domā, lai neaizvainotu.” 

Anitai ir smagi redzēt, kādi ir 
dzīves apstākļi Latvijas laukos. 
„Man ir smagi par manu dzimte-
ni. Manuprāt, Latvijai ne vienmēr 
var palīdzēt nauda, bet gan rokas, 
kas dara,” uzskata Anita. „Man 
iet labi, bet mana sirds raud par 
to, kā klājas maniem vecākiem. 
Palīdzu, cik varu, bet visu ietek-
mēt nav iespējams.” 

Mīlestība no pirmā acu 
uzmetiena

Tas notika pirms vairāk nekā 
desmit gadiem. „Tuvojās Līgo va-
kars, un māsa aicināja mani cie-
mos pie sevis. Būšot ciemiņi no 
Vācijas,” atceras Anita. Viņa ne-

kad nebija satikusi nevienu vā-
cieti. Iemācījusies pāris pieklājī-
bas frāzes vāciski, Anita ieradās 
un pirmo reizi satika savu vīru 
Horstu. Viens otram iepatikušies 
acumirklī. Un jau nākamā gada 
vasarā radi iestūmuši Anitu auto-
busā uz Brēmeni. 2003. gadā ap-
precējās. Anita neslēpj, ka starp 
viņu un vīru ir astoņpadsmit 
gadu starpība, taču tas nekad ne-
esot bijis šķērslis patiesām jūtām, 
savstarpējai cieņai un rūpēm vie-
nam par otru.

Nesen Horsts pārcietis smagu 
sirds operāciju, tāpēc tagad viņš ir 
prioritāte Anitas dzīvē. Ilgus ga-
dus Horsts organizēja humānās 
palīdzības sūtījumus Madonai, 
taču tagad veselības dēļ no aktī-
vas līdzdalības kravu komplek-

tēšanā atturas. Šobrīd viņi dzīvo 
viens otram.

Sadraudzība ir jāpaplašina
Anita ilgus gadus ir iesaistī-

ta Madonas un Vaijes draudzī-
bas biedrības darbībā. „Pirmkārt, 
ir jāturpinās skolēnu apmaiņas 
braucieniem,” uzskata Anita. „Ir 
prieks redzēt, kā jaunieši sadrau-
dzējas.” Domājot par biedrības 
nākotni, Anita novēl, lai paplaši-
nās biedrības dalībnieku rindas. 
„Gribētos, lai arī Madonas pusē 
rastos jauni biedri, kas ienestu 
jaunas idejas. Sadarbībai ir jātur-
pinās, bet ir jāseko laikam līdzi, 
jāmeklē arvien jauni sadarbības 
veidi,” biedrības divdesmit gadu 
jubilejā novēl Vaijes latviete.          

Dz. StraDiņa

Madona ir mana dzimtene, bet Vaije – manas mājas

Anita Balode-Butt Vaijes vīru kora mēģinājumā un ar vīru Horstu šā gada oktobrī Vaijē.                                                                                                E. zāles foto
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Ļaudona ir Andreja Eglīša 
mājas. Mājas, kur viņš ir 
piedzimis, mājas, kur radis 

mūžīgo mieru. Esot kopā ar ļau-
doniešiem dzejnieka simtgadei 
veltītajos sarīkojumos, ikviens va-
rēja pārliecināties, ka, neraugo-
ties uz to, ka A. Eglītis jau sešus 
gadus kā vairs nav mūsu vidū, 
viņa piemiņa ir dzīva. Dzīva ne 
tikai sirmgalvju vidū, bet arī jau-
najā paaudzē. Ļaudonas bērni 
lasa Andreja Eglīša dzeju, pieda-
lās viņam veltītajos konkursos 
un tagad jau ar īpašu lepnumu 
mācās Andrejs Eglīša vārdā no-
sauktajā vidusskolā. 

Šajā numurā Ļaudonas pa-
gasta pārvaldes vadītāja ilze 
Dreimane nedaudz par šo īpašo 
svētku dienu:  

““...es dievnamu esmu nodi-
binājis savā dvēselē. Manī ir šis 
dievnams, un tas dod milzīgu 
spēku. Ļauj turēties uz kājām. Es 
neteikšu, ka man ir ļoti skaista 
dzīve, bet te ir mana dzimtene – 
cepuri nost! Un tad es to anekdo-
ti palaidu – pēc septiņiem gadiem 
visus ielūdzu uz savu simts gadu 
jubileju, nāciet, viss būs par brī-
vu. Taisni šitā!” (A.Eglītis)

Un tā arī notika – visi un ik-
viens tika aicināti uz Andreja 
Eglīša simts gadu jubilejas svi-
nībām Ļaudonā, tieši dzejnieka 
dzimšanas dienā 21. oktobrī. Sa-

nāca, sabrauca visi tie, kuriem 
tuvs un nozīmīgs A. Eglīša atstā-
tais mantojums latviešu dzejā, 
publicistikā, kuri izprot un no-
vērtē viņa sabiedrisko darbību, 
tās devumu Latvijas neatkarības 
atjaunošanā un nacionālās paš-
apziņas veidošanā. 

Pasākumi, kas veltīti A. Eglīša 
jubilejai, notika arī Rīgā, tomēr 
atļaušos domāt, ka īpašā 
noskaņā un ar īpašu 
atbildību tie organi-
zēti un pavadīti tie-
ši pie mums – viņa 
dzimtajā Ļaudo-
nas pagastā. 

Svētku diena 
sākās ar ekumēnis-
ko dievkalpojumu 
Ļaudonas Pareizticīgo 
baznīcā, kurā, piedaloties 
Latvijas Nacionālās operas solis-
tiem Rihardam Mačanovskim un 
Andrim Ludvigam, ērģelniecei 
Leldei Tīrelei, Zemessardzes ko-
ris izpildīja (diriģents Ārijs Šķe-
pasts) A. Eglīša un Lūcijas Ga-
rūtas kantāti “Dievs, Tava zeme 
deg!’’. Atskaņojumu pārpildītajā 
dievnamā un ārpusē noklausījās 
simtiem ļaudoniešu un viesu.

 Kā zināms, kantātes pirmat-
skaņojums notika 1944. gada 15. 
martā Rīgā, Vecajā Sv. Ģertrū-
des baznīcā. Toreiz to izpildīja  
T. Reitera (arī ļaudonieša!) koris, 

kā solistiem piedaloties Mildai 
Brehmanei-Štengelei, Marisam 
Vētram, Ādolfam Kaktiņam, bet 
pie ērģelēm bija pati komponis-
te Lūcija Garūta. Todien baznīca 
un laukums ap to ir ļaužu pār-
pildīts, un autors Andrejs Eglītis 
kantāti noklausījās, stāvēdams 
blīvā cilvēku masā pie pašām 
baznīcas durvīm, jo baznīcā ie-

kļūt vairs nebija iespējams.
2012. gada 21. oktob-

rī, kad kantāte beidzot 
pirmo reizi tiek at-
skaņota Ļaudonas 
baznīcā, tās auto-
ru vairs nav mūsu 
vidū, bet baznīca at-

kal ir cilvēku pilna, 
daudz klausītāju arī 

pie baznīcas, kur kantā-
tes atskaņojumu var dzir-

dēt un redzēt uz ekrāna. 
Ar gājienu Ļaudonas kapsē-

tā pa tēlnieka Induļa Rankas vei-
doto skulptūru ceļu sākās piemi-
ņas brīdis dzejnieka atdusas vietā, 
kur dzejnieks savu mūžīgo mieru 
radis līdzās savai mātei. Piemi-
ņas brīdī izskanēja mācītāja Ingus 
Dāboliņa svētvārdi, Latviešu virs-
nieku apvienības un Zemessar-
dzes veterānu pārstāvju, tēlnieka 
Induļa Rankas, A. Eglīša Latviešu 
nacionālā fonda pārstāvju, aktri-
ses Veras Gribačas-Valteres atmi-
ņu stāstījumi un vēlējumi.

Svētku noslēgums – Andreja 
Eglīša Ļaudonas vidusskolā ar 
jaunrades konkursa laureātu ap-
balvošanu un koncertuzvedumu 
“Caur daudzām zemju zemēm, 
caur daudzām debesīm..” 

Jaunrades konkurss, ar to 
saistītie organizatoriskie darbi, 
iesniegto darbu vērtēšanas pro-
cess konkursa žūrijai un darbs 
pie koncertuzveduma sagatavo-
šanas bija cilvēku pūles, izdomu 
un laiku visvairāk prasošie pa-
sākumi, tomēr to rezultāts un 
sniegtās emocijas skatītājiem ir 
visus ieguldījumus pilnībā attais-
nojis. Vēl lielāks gandarījums par 
to, ka uzvedums veidots Mado-
nas novada cilvēku spēkiem, ie-
saistoties jaunajai režisorei Gun-
tai Strodei, Ļaudonas jauktajam 
korim “Lai top!”, Madonas kul-
tūras nama mūsdienu deju gru-
pai “Aliens”, Ļaudonas kultūras 
nama vadītājai Signei Smirnovai, 
novada jauniešiem – Kristapam 
Šķēlem, Jānim Plātem. 

Liels paldies visiem, kas pie-
dalījās un ieguldīja savu laiku 
šīs svētku dienas organizēšanā. 
Īpašs paldies pasākuma atbals-
tītājiem – A. Eglīša Latviešu na-
cionālajam fondam, personīgi tā 
priekšsēdētājai Mārai Strautma-
nei, Eiropas Parlamenta deputā-
tei Inesei Vaiderei, Madonas no-
vada domei.”
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Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.
Izdevējs —  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu —  
Dzintra Stradiņa.

Ļaudonā piemin Andreju Eglīti
Arvien vairāk 
pievēršas 
mājražošanai

Šomēnes Madonā norisinā-
jās seminārs par mājražo-
šanu. To apmeklēja 27 in-

teresenti no Madonas novada, kā 
arī 4 mājražotāji no kaimiņu no-
vadiem – Pļaviņām, Cesvaines, 
Rankas, Vecpiebalgas. 

Kā galvenos semināra ap-
meklēšanas iemeslus minēja: 
informācijas un zināšanu ie-
guve, jaunas idejas, iedvesmai, 
noskaidrot aktuālos problēm-
jautājumus un saprast, kas no-
tiek mājražošanas nozarē. Vai-
rums semināra dalībnieku, kas 
jau veic kādu saimniecisko dar-
bību saistībā ar pārtikas ražo-
šanu, galvenokārt pārstāvēja 
sekojošas nozares: dārzeņu pār-
strāde, piena pārstrāde, ogu un 
augļu pārstāde, biškopība, ārst-
niecības augi un tēju ražoša-
na. Lielākais vairums dalībnie-
ku nezināja to jomu, kurā vēlas 
darboties, apmēram trešā daļa 
no visiem dalībniekiem bija po-
tenciālie ražotāji, kas vēl meklē 
savu tirgus nišu.

Latvijas Valsts Agrārās eko-
nomikas institūta Kvalitātes un 
vides aizsardzības nodaļas vadī-
tāja Dr. oec. Ligita Melece, iepa-
zīstinot dalībniekus ar pārtikas 
mājražošanas nozari Latvijā, 
paralēli minēja arī labās prak-
ses piemērus no kaimiņvalstīm. 
Apskatītā tēma tika izvērsta 
plaša, līdz ar to katrs semināra 
dalībnieks varēja atrast sev no-
derīgāko. Kā svarīgāko ieguvu-
mu no semināra dalībnieki min 
izdales materiālus un praktis-
kos piemērus. Vienam būtiskā-
ka šķita stāsta veidošana par 
savu ražojumu, citam – idejas 
produkcijas realizācijai tirgū, 
vēl kādam – higiēnas prasību 
nodrošināšana.

Semināra dalībnieki varē-
ja saņemt arī atbildes uz aktu-
āliem jautājumiem par nodokļu 
sistēmu Latvijā, atbalsta piedā-
vājumiem uzņēmējdarbības ie-
sācējiem un citām VAS “Latvi-
jas Hipotēku un zemes banka” 
atbalsta programmām uzņēmēj-
darbības attīstībai. Madonas 
novada fonda administratīvā 
vadītāja Jogita Baune stāstīja 
par jauno projektu iesniegumu 
pieņemšanas 6. kārtu LEADER 
projektiem lauksaimniecības 
produktu ražošanai un pirmap-
strādei vai pārstrādei un pirm-
apstrādei mājas apstākļos.

iLzE VOGina,
uzņēmējdarbības atbalsta un 
attīstības nodaļas speciāliste    

  Uzņēmējdarbības nodaļa    
  informē  

A. Eglītim
 – 

100

Arī Rīgā atzīmēja dzejnieka 
Andreja Eglīša nozīmīgo 
100 gadu jubileju. Pasāku-

mi iesākās „Galerijas Rīga” izstā-
žu zālē, kur domubiedri, māksli-
nieki, skolu jaunieši, kori „Ogre” 
(diriģents Jānis Zirnis), „Tērve-
te” (diriģente Dace Reinika) un 
citi interesenti pulcējās, lai ko-
pīgi pieminētu Andreju Eglīti. 
Vienlaikus tas bija noslēgums 
Māra Druvas vadītajam projek-
tam „Andreja Eglīša dzejas svēt-
ki” 5 gadu garumā. 

Sarīkojumā piedalījās radošās 
komandas organizācijas „Patrio-
ti LV” vadītāja Antoņina Ņenaše-
va, projekta autors Māris Druva, 
aktrise Irina Tomsone, Dace un 
Artūrs Reiniki. Klātesošie pau-

Andreja Eglīša simtgades pasākumi Rīgā
da prieku  par ASV vēstniecības 
pārstāves Emijas Storovas, māks-
liniekiem Jāni Anmani un Juri 
Ģērmani, kuru gleznotie Andreja 
Eglīša portreti bija goda vietā pa-
sākumā.

Skolotāja Anita Kļaviņa, Ma-
donas Valsts ģimnāzijas skolēnu 
padomes vadītājs Matīss Budovs-
kis, kurš bija skatuves konkursa 
„Dzejas svētki” Vidzemē uzvarē-
tājs, nesa sveicienus no Madonas 
novada un Ļaudonas. Matīss ru-
nāja ne tikai Andreja Eglīša dze-
ju, bet arī savu dzejoli „Latvietim 
būt”, kas radies Andreja Eglīša 
daiļrades iespaidā. Matīss saņē-
ma aktrises Irinas Tomsones un 
citu klātesošo neviltotu atzinību. 

Skolotāja anita KļaViņa 

Emocionāli piesātināti pasākumi Ļaudonā norisinājās visas dienas garumā. Ingus Dāboliņš uzrunā klātesošos 
Andreja Eglīša atdusas vietā.                                                                      Foto – ļaudonas pagasta pārvalde

Anita Kļaviņa un Matīss Budovskis Pie Andreja Eglīša portreta.                                                                                                          
                                                      Foto no a. Kļaviņas personīgā arhīva

Māra Strautmane, A. Eglīša Latviešu Nacionālā 
fonda valdes priekšsēdētāja.


