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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

SIA „Ma-
d o n a s 
n a m -

sa imnieks” 
valdes locek-
lis Osvalds 
Lucāns par 
to, ka, šķiro-

Aicina uzņēmē-
jus izteikties 
par to, ko vēlē-

tos mainīt spēkā eso-
šajos saistošajos noteikumos par 
vizuālās komunikācijas objektu 
izvietošanas kārtību un nodevu 
apmēru.

Iedzīvotāju apsprie-
šanai ir nodota Ma-
donas novada at-

tīstības programmas 
2013. – 2020. gadam pirmā re-
dakcija.

Biedrība „Mēs saviem bēr-
niem” aicina uz jaundibinā-
to vecāku skolu.

 

  Atkritumu                        
  apsaimniekošana              

 Uzņēmējdarbība               

 Novada nākotne               

 Mēs saviem bērniem          

Jauna pieeja 
atkritumu 
savākšanā

Strādā pie 
komunikācijas ar 
uzņēmējiem

Novada attīstības 
programma

Atbalstu rod 
vecāku skolā

6. lpp.

4. lpp.

5. lpp.

7. lpp.

Aizvadītajās septembra die-
nās mūsu novadu apciemo 
ilggadējie sadarbības part-

neri no Vaijes Vācijā. Šoreiz ir ie-
radušies divdesmit jaunieši, kas 
apmetās mūsu ģimenēs ne tikai 
Madonā, bet arī Lubānā un Varak- 
ļānos. 

Jau ierasts, ka pirmās dienas 
vācu bērni pavada kopā ar savām 
viesģimenēm, bet pēc tam pašvaldī-
ba ir sarūpējusi plašu programmu. 

Šogad ciemiņi dodas aplūkot 
ne tikai Madonu, bet arī sporta 
un atpūtas bāzi Smeceres silā, sa-
vukārt pirmdienas vakarā mul-
tifunkcionālajā jaunatnes centrā 
„KUBS” – talantu vakars un dis-
kotēka kopā ar mūsu jauniešiem.  

Ārpus Madonas novada vācie-
ši pabija Rundālē, Tērvetes dabas 
parkā, Rīgā un Cēsīs. 

Vienlaikus – arī palīdzības 
sūtījumi

Vaije ir viena no Madonas 
novada ilggadīgākajām ārzem-
ju sadarbības partnerēm. Sa-
darbība norisinās ne tikai kul-
tūras un izglītības jomā, bet arī 
palīdzības sūtījumu organizē-
šanā. Kā informēja pašvaldības 
izpilddirektors Āris Vilšķērsts, 
šajās dienās uz Madonas novadu 
ir pienācis kārtējais palīdzības 
sūtījums. Liela daļa sūtījuma 
šoreiz tapusi Latvijas Sarka-
nā Krusta Madonas nodaļas sa-

darbībā ar partneriem Vaijē – 
Lēstes Sarkanā Krusta nodaļu. 
Vācieši sarūpējuši visa veida pa-
līglīdzekļus un gultasveļu Ma-
donas novada pansionātiem, kā 
arī medicīnisko aprīkojumu Ma-
donas Sarkanā Krusta veselības 
istabai. Pateicoties sūtījumam, 
turpmāk maznodrošinātie ie-
dzīvotāji mediķa klātbūtnē bez 
maksas šeit varēs gan izmērīt 
asinsspiedienu, gan noteikt cu-
kura līmeni asinīs. 

Bez tam Vācijas – Latvijas sa-
draudzības biedrība atsūtījusi mē-
beles, apģērbus, traukus gan Ma-
donas, gan kaimiņu novadiem. Ir 
atsūtītas arī rotaļlietas, ko saņems 
Mārcienas bērnudārzs, pirmsko-

las izglītības iestāde „Saulīte” un 
Liezeres bērnu nams. 

Atšķirībā no citiem sadraudzī-
bas partneriem humānās palīdzī-
bas sūtījumu izmaksas no Vaijes 
pilnībā apmaksā vācu puse. Līdz 
šim lielākā sūtījuma – četru auto-
furgonu – izmaksas sedz Vācijas – 
Latvijas draudzības biedrība un Vā-
cijas Sarkanā krusta Lēstes nodaļa. 

Savukārt 30. septembrī uz 
Vaiji dosies Madonas un kaimiņu 
novadu pašvaldību un Latvijas – 
Vācijas draudzības biedrības pār-
stāvji, lai piedalītos biedrības 20 
gadu jubilejas svinībās.         

DzINTRA STRADIņA, 
pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Attēlos – mirkļi no Vaijes jauniešu delegācijas 
ierašanās Madonā, Saieta laukumā.

Vaijes jaunieši viesojas  
Madonas novadā

jot atkritumus, nepiesārņojam 
vidi un ietaupām naudu!  

Dz. STRADIņAS foto 
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Domes ziņas

  Kalsnavas pagastā  

Atsavina pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Dzirnavas”, Veckalsnavā, un „Stepes 3”, 

Stepēs. Izbeidz zemes lietošanas tiesības šajos īpašumos.
Veic grozījumus Kalsnavas pagasta pārvaldes 2012. 

gada budžetā.
1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:

Kods Nosaukums Summa LVL Piezīmes
18.600 Pašvaldību saņemtie 

transferti no valsts 
budžeta

235 Programmas “Skolas 
auglis” ietvaros

Kopā 235

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
2.1. Palielināt (piešķirt) finansējumu:

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
09.200 Pamatizglītība 4569  

2300 Krājumu iegāde 235 Programma “Skolas 
auglis”

2300 Krājumu iegāde 1648 Aprīkojums – inventārs 
ēdināšanas blokam

5200 Pamatlīdzekļi 2686 Aprīkojums – pamatlī-
dzekļi ēdināšanas blokam

Kopā 4 569

  Ļaudonas pagastā  

Apstiprina cirsmas „Strīdus purvs”, Ļaudonas pagas-
tā izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīst SIA 
„Asigne”, kurai īpašums tiek pārdots par tā nosacīto 
cenu LVL 36139,00. 

  Barkavas pagastā  

Piešķir finansējumu LVL 15081,48 (t.sk. PNV 
2617,45) projekta “Kultūras un sporta infrastruktūras 
attīstība Barkavā” ietvaros, būvdarbu līguma slēgšanai 
par estrādes rekonstrukcijas un labiekārtošanas dar-
biem.

Izbeidz zemes pastāvīgās lietošanas tiesības lietotā-
jiem vai to mantiniekiem, kuri līdz 2011. gada 31. decem-
brim nav noslēguši izpirkuma līgumu ar Hipotēku ban-
ku. Personām, kurām izbeigtas zemes lietošanas tiesības, 
saskaņā ar „Valsts un pašvaldības privatizācijas sertifi-
kātu izmantošanas pabeigšanas likuma” 25. panta otrajā 
daļā noteikto saglabāt zemes nomas pirmtiesības uz lie-
tošanā bijušo zemi. Zemes nomas līgumi noslēdzami līdz 
2012. gada 31. decembrim.

Veic grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2012. 
gada budžetā. 

1. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi.
1.1. Mainīt piešķirto finansējumu pa izdevumu poste-

ņiem (EKK kodiem):

Kods Nosaukums Summa LVL Paskaidrojums
10.200 Barkavas pansionāts  

 Izdevumi kopā 0

2200 Pakalpojumi 2000 Par ēdināšanas  
pakalpojumiem

2300 Krājumi, materiāli -2000

06.600 Teritoriju labiekārtošana 
un uzturēšana

 

 Izdevumi kopā 0

2200 Pakalpojumi -500

2300 Krājumi, materiāli 500 Materiāli teritorijas  
labiekārtošanai

  Mārcienas pagastā  

Apstiprina nekustamā īpašuma „Autogarāžas”, Mār-
cienas pagasts, Madonas novads,  izsoles rezultātus.

Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes un tās 
iestāžu amata vienību sarakstā 2012. gadam no 2012. 
gada 1. septembra:  

Madonas novada pašvaldības domes 
30. augusta sēdes lēmumi 

Kods Nosaukums Summa 
LVL

Paskaidrojums

05.600 Dabas resursu nodoklis 1174
Kopā 1174
t.sk. uz izdevumiem 1174

4. Speciālā budžeta plānoto izdevumu grozījumi.
4.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu posteņiem 

(EKK kodiem): 

Kods Nosaukums Summa 
LVL

Paskaidrojums

05.600 Pārējā vides aizsardzība   
  Izdevumi kopā 5000

t.sk no ieņēmumiem 1174
no atlikuma (14428) 3826

2200 Pakalpojumi 5000 Teritoriju appļauša-
na, Labonas ezera 
sakārtošana, atkritumu 
konteineru apkope.

06600 Autoceļu un ielu uzturēšana
Izdevumi kopā 190
t.sk. no atlikuma (2813) 190

1200 Atvaļinājuma pabalsts un VAS 
iemaksas

21

2100 Komandējumu izdevumi 4
2300 Materiāli 165 Degviela ceļmalu 

appļaušanai, ceļazīmju 
uzlīmes

  Vestienas pagastā  

Piešķir LVL 1500,00 divu apkures krāšņu izbūvei 
Vestienas pagasta tautas namā „Dainas”. 

Apstiprina SIA „Vides konsultantu aģentūra” izstrā-
dāto tehniski ekonomisko pamatojumu „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada Vestienas ciemā”. Ap-
stiprina šādu investīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL
Finansējums, kopā 415738,65
t.sk. attiecināmām izmaksām 343565,00
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts
Pašvaldības galvojums/ kredīts 51534,75
KF/ERAF finansējums 292030,25
t.sk. attiecināmām izmaksām (PVN) 72173,65

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):

Mērķis Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa 
īstenošanai 

Kvalitatīvas dzīves 
vides nodrošināšana

Aktivitāte „Būvniecība”– ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošana nodrošinās kvalitātes prasībām atbilstoša 
dzeramā ūdens piegādi centralizētajā ūdensapgādē.
Aktivitāte ietver:
• 1620 m ūdensvada rekonstrukcija;
• 1 gab. artēziskā urbuma rekonstrukcija;
•  Hidroforu (Q=1 m3) un dīzeļģeneratora (2-7 kW) 

uzstādīšana.
Vides 
piesārņojuma 
samazināšana

Aktivitāte „Būvniecība” – notekūdeņu savākšanas  
pakalpojumu pieejamības paplašināšana un 
notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana 
samazinās vidē novadītā piesārņojuma apjomu.
Aktivitāte ietver:
• 1470 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve;
• 490 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
• 3 gab. KSS izbūve.

Ūdenstilpju 
eitrofikācijas riska 
samazināšana

Aktivitāte „Būvniecība”– notekūdeņu savākšanas 
tīkla rekonstrukcija un paplašināšana novērsīs tiešo 
neattīrītu notekūdeņu novadīšanu vidē.
Aktivitātes ietver:
• 1470 m pašteces kanalizācijas kolektora izbūve;
• 490 m kanalizācijas spiedvada izbūve;
• 3 gab. KSS izbūve.

Ūdens resursu 
racionāla 
izmantošana

Aktivitāte „Būvniecība” – ūdensapgādes tīkla 
rekonstrukcija un paplašināšana nodrošinās avāriju 
skaita samazinājumu un zudumus centralizētajā 
ūdensapgādes sistēmā.
Aktivitāte ietver:
• 1620 m ūdensvada rekonstrukcija;
• 1 gab. artēziskā urbuma rekonstrukcija;
• Hidroforu (Q=1 m3) un dīzeļģeneratora (2-7kW) 

uzstādīšana.
Energoresursu  
racionāla 
izmantošana

Aktivitāte „Būvniecība” – ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošana un notekūdeņu savākšanas tīkla rekon-
strukcija samazinās ūdens zudumus ūdens apgādes 
sistēmā.
Aktivitāte ietver:
• 1620 m ūdensvada rekonstrukcija.

1. Mārcienas pamatskolas pirmskolas izglītības gru-
pas amata vienību sarakstā izslēgt amata vienību pavārs, 
profesijas kods 512002, amata vienību skaits – 1, amatal-
gas likme – 220,00 Ls.

2. Mārcienas pamatskolas pirmskolas izglītības gru-
pas  amata vienību sarakstā iekļaut sekojošas amata vie-
nības: 

Nr.
p.k.

Amata 
nosaukums

Profesijas
kods

Amata 
vienību 
skaits

Amatalgas 
likme

Mēneša 
algas fonds

1. Noliktavas 
pārzinis

432103 0,5 220,00 110,00

2. Palīgstrādnieks 
virtuvē

941202 0,5 200,00 100,00

Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2012. 
gada pamatbudžetā.

1. Pamatbudžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
1.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:

Kods Nosaukums Summa 
LVL

Paskaidrojums

04.100 Nekustamā īpašuma nodoklis 993

18.630 Pašvaldību no valsts budžeta 
iestādēm saņemtie transferti 
ES līdzfinansētajiem projektiem

374 Skolas auglis

13.400 Ieņēmumi no pašvaldību 
kustamā īpašuma un mantas 
realizācijas

4000 Grants

KOPĀ 5367

t.sk. uz izdevumiem 5367

2. Pamatbudžeta plānoto izdevumu grozījumi. 
2.1. Piešķirt finansējumu pa izdevumu posteņiem 

(EKK kodiem):

Kods Nosaukums Summa 
LVL

Paskaidrojums

Teritorijas un mājokļu 
apsaimniekošana
Izdevumi kopā 366
t.sk. no ieņēmumiem 366

1100 Darba alga (līgumdarbs) 295 Teritorijas appļaušana

1200 VAS iemaksas 71
Autoceļu un ielu uzturēšana 
(privātie)
Izdevumi kopā 331
t.sk. no ieņēmumiem 331

2200 Pakalpojumi 331 Sniega tīrīšana

Mārcienas pamatskola
(pārvaldes finansējums)
Izdevumi kopā 4578
t.sk. no ieņēmumiem 4578

2200 Pakalpojumi 2428 Kabinetu remonts

2300 Materiāli 2000 Apgaismojuma  
lampas, žalūzijas 

5233 Mācību grāmatas 150
Mārcienas pirmskola
(pārvaldes finansējums)
Izdevumi kopā 92
t.sk. no ieņēmumiem 92

5233 Mācību grāmatas 92

Pavisam izdevumi 5367

t.sk. no papildus  
ieņēmumiem

5367

2.1. Pārdalīt finansējumu pa izdevumu posteņiem 
(EKK kodiem):

Kods Nosaukums Summa 
LVL

Paskaidrojums

Pārējā kultūra

1100 Darba alga (līgumdarbs) 360 Pagasta laikraksta 
sagatavošana un 
izplatīšana

1200 VAS iemaksas 87

2200 Pakalpojumi -447

Veikt sekojošus grozījumus Mārcienas pagasta pār-
valdes 2012. gada speciālajā budžetā.

3. Speciālā budžeta plānoto ieņēmumu grozījumi.
3.1. Palielināt plānotos ieņēmumus:
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  Sarkaņu pagastā  

Nodod atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašumu 
„Īvāni-1”, kas sastāv no dzīvokļa Nr. 1 un kopīpašuma 
514/1889 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, di-
vām palīgēkām un zemes.

Nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu – „Īvāni”, 
kas sastāv no dzīvokļa Nr. 2 un kopīpašuma 971/1889 do-
mājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgē-
kām un zemes.

Nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu – „Īvāni”, 
Sarkaņu pagasts, Madonas novads, kas sastāv no dzīvok-
ļa Nr. 3 un kopīpašuma 404/1889 domājamās daļas no 
daudzdzīvokļu mājas, divām palīgēkām un zemes.

Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski ekono-
misko pamatojumu “Madonas novada Sarkaņu pagasta 
Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība”. Apstipri-
na šādu Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstības in-
vestīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji      LVL      %
Finansējums, kopā 206433,07
t.sk. attiecināmām izmaksām 170605,84 100%
Projekta iesniedzēja finansējums (kredīts) 255901,88 15%
ERAF finansējums 145014,96 85%
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 35827,23
Projekta iesniedzēja līdzekļi 35827,23

3. Apstiprināt šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):

U1 Artēziskās akas rekonstrukcija, 1 gab.
U2 Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas izbūve,  

1 komplekts.
U3 Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, L=618 m.
U4 Ūdensapgādes tīklu paplašināšana uz Kļaviņām, 

L=42 m.
K1 Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība,  

1 komplekts.
K2 Kanalizācijas pašteces tīklu izbūve, L=655 m.
K3 Kanalizācijas spiedvada izbūve, L=5 m.
K4 Kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas izbūve.

  Bērzaunes pagastā  

Veic grozījumus Bērzaunes pagasta pirmskolas izglītī-
bas iestādes „Vārpiņa” amatu vienību sarakstā. No 2012. 
gada 3. septembra Bērzaunes pagasta pirmskolas izglī-
tības iestādes „Vārpiņa” amatu vienību sarakstā palie-
lināt amata vienību skaitu – skolotāja palīgs, profesijas 
kods 531201, amata vienību skaitu no 5 uz 6,3, amatalgas 
likme LVL 200,00, mēneša alga fondu palielināt no LVL 
1000,00 uz LVL 1260,00. 

Piešķir papildus finansējumu LVL 1291,00 apmērā 
skolotāja palīga darba samaksai četriem mēnešiem no 
2012. gada budžetā nesadalītajiem līdzekļiem.

Lemj par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimnie-
cības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bēr-
zaunes ciema II kārta” izstrādē. Apstiprina projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bēr-
zaunes ciema II kārta” finansējuma attiecināmo apjomu 
bez PVN LVL 310618,65 apmērā, kur ERAF līdzfinansē-
juma daļa noteikta LVL 264025,86 apmērā, pašvaldības 
attiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 46592,79 
un neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir LVL 65394,82 
LVL apmērā. 

Lemj par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaim-
niecības attīstība Madonas novada Bērzaunes pagas-
ta Iedzēnu ciemā” izstrādē. Apstiprina projekta Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/043 „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Bēr-
zaunes ciema II kārta” finansējuma attiecināmo apjomu 
bez PVN LVL 51355,95 apmērā, kur ERAF līdzfinansēju-
ma daļa noteikta LVL 43652,56 apmērā, pašvaldības at-
tiecināmo izmaksu līdzfinansējuma daļa LVL 7703,39 un 
neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir LVL 10983,22 apmē-
rā. 

Lemj par finansējumu būvdarbiem „Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Madonas novada Bērzaunes pagasta Saules-
kalna ciema II kārta” izstrādē.

Apstiprina projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema 
II kārta” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/003/042, fi-
nansējuma attiecināmo apjomu bez PVN LVL 257275,82 
apmērā, kur ERAF līdzfinansējuma daļa noteikta LVL 
218540,95 apmērā, pašvaldības attiecināmo izmaksu 
līdzfinansējuma daļa – LVL 38566,05, neattiecināmo iz-
maksu daļa bez PVN – 168,82 un neattiecināmo izmaksu 
PVN daļa – LVL 53769,17 LVL apmērā. 

Apstiprina siltumenerģijas tarifu 2012./2013. gada 
apkures sezonai Bērzaunes ciema un Iedzēnu daudzdzī-
vokļu mājās – 0,82 Ls/m2 (neieskaitot PVN).

  Liezeres pagastā  

Piešķir finansējumu LVL 5402,75 ugunsdrošo durvju 
ierīkošanai Madonas novada bērnu un jauniešu ārpus-
ģimenes aprūpes un atbalsta centram „Ozoli” no Mado-
nas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem finanšu 
līdzekļiem.

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības 2012. 
gada 26. janvāra domes sēdes Nr. 2, 13. p. „Par pieda-
līšanos 2007. – 2013. gada Eiropas Savienības finanšu 
plānošanas perioda 3.4.1.1. aktivitātē „Ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzī-
votāju skaitu līdz 2000” 2011. gadā īstenojot Liezeres 
pagasta Ozolu un Liezeres ciemu II kārtas ūdenssaim-
niecības rekonstrukciju projektus”  lēmumā:

Atceļ lēmuma 2. punktu: „Tehniski ekonomiskā pa-
matojuma izmaksas segt no Liezeres pagasta pārvaldes 
budžeta līdzekļiem”;

Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmak-
sas projektam „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Liezeres pagasta Liezeres un Ozolu ciemos II 
kārta” Ls 6832 segt no projektu līdzfinansējumam pa-
redzētajiem līdzekļiem.

  Mētrienas pagastā  

Apstiprina SIA „PROFIN” izstrādāto tehniski eko-
nomisko pamatojumu projektam “Madonas novada 
Mētrienas pagasta Mētrienas ciema ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstības II kārta”. Apstiprina šādu in-
vestīciju projekta finanšu plānu:

Rādītāji                   LVL
Finansējums kopā 199736,50
t.sk.
Attiecināmām izmaksām 165071,49
Projekta iesniedzēja budžets/ kredīts 24760,72
ERAF finansējums 140310,77
Cits (norādīt)
Neattiecināmām izmaksām (PVN) 34665,01

Apstiprina šādus investīciju projekta pasākumus 
(komponentes):

N. 
p. k.

Pasākums (projekta komponentes) Daudzums un 
mērvienība

1. Kanalizācijas tīklu paplašināšana privātmāju apbūvei 
Skolas ielā un Centra ielā

300 m

2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana daudzstāvu apbūvei 300 m
3. Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1180 m

  Sports  

Sniedz finansiālu atbalstu:
– motokrosa pasākumam Madonas novadā – LVL 

150,00, 
– Latvijas Augstskolu sporta savienībai – LVL 100,00,
– florbola klubam ”Madona” – LVL 550,00. 

  Nodod valstij īpašumu  

Nodod bez atlīdzības valsts īpašumā Zemkopības 
ministrijas personā nekustamo īpašumu – zemesgaba-
lu „Rozas – Slodas” (Kalsnavas pagasts, Madonas no-
vads, kadastra Nr. 70620110404, platība 0,61 ha, reģis-
trēts Kalsnavas pagasta zemesgrāmatu nodalījumā ar 
Nr. 1000 0050 8142, bilances vērtība Ls 0,-), uz kura at-
rodas pašvaldības autoceļš „Rozas – Slodas”.

Nekustamo īpašumu izmantot valsts pārvaldes funk-
cijas īstenošanai – Meža likumā noteiktās valstij piekrī-
tošās un piederošās meža zemes apsaimniekošanas un 
aizsardzības nodrošināšanai.

Slēgt līgumu ar a/s „Latvijas valsts meži” par paš-
valdības autoceļa „Rozas – Slodas” tehniskās inventa-
rizācijas lietas pasūtīšanu un saņemšanu Valsts zemes 
dienestā, līgumā paredzot, ka visus izdevumus par bū-
ves tehniskās inventarizācijas lietas pasūtīšanu, izgata-
vošanu un saņemšanu pilnā apmērā samaksā a/s „Lat-
vijas valsts meži” un ka pašvaldība izsniegs pilnvaru a/s 
„Latvijas valsts meži” pārstāvim šajā punktā minēto 
darbību veikšanai. 

  
  Veic budžeta grozījumus  

Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 18 „Par Ma-
donas novada pašvaldības 2012. gada  budžeta grozīju-
miem”  

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 18
Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 

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

  Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldī-

bas 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 redak-
cijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbu-
džetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 12836263,00 apmērā, 
izdevumos Ls 20839554,00 apmērā”, saskaņā ar pieli-
kumu.

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 redak-
cijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo 
budžetu 2012. gadam ieņēmumos Ls 456122,00 apmē-
rā, izdevumos Ls 474599,00 apmērā”, saskaņā ar pie-
likumu.”

3. Saskaņā ar pielikumā minētajām izmaiņām izda-
rīt 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 pa-
matbudžeta tāmēs.

  Nojauks Gaiziņkalna skatu torni  

Uzdod Madonas novada pašvaldības Attīstības noda-
ļai sagatavot Gaiziņkalna torņa nojaukšanas tehnisko 
projektu. Gaiziņkalna torņa nojaukšanas līdzfinansē-
šanai (zemessardzei vajadzīgajiem materiāliem, izmi-
tināšanai, ēdināšanai, degvielas izdevumiem) piešķirt 
finansējumu 1267,40 LVL apmērā no Madonas novada 
pašvaldības nesadalītajiem finanšu līdzekļiem. Uzdod 
Madonas novada pašvaldības izpilddirektoram sagata-
vot Iepirkuma dokumentāciju par nojauktā Gaiziņkalna 
torņa būvgružu izvešanu un pārstrādi.

  Atbalsta uzņēmēju sadarbību  

Lemj par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta ”So-
ciāli ekonomiskās attīstības, biznesa un sadarbības vei-
cināšana Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas 
reģionos”. Nolemj iesniegt projekta iesniegumu „Igau-
nijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instru-
menta ietvaros 2007.–2013.” 2. projektu konkursam; 
būt par vadošo partneri projekta realizācijā. Atbalsta 
līdzfinansējuma piešķiršanu 43346,00 eiro (10,88%) jeb 
30463,74 LVL no Madonas novada pašvaldības 2013. un 
2014. gada budžeta līdzekļiem.

  Kompensē zaudējumus pasažieru  
  pārvadātājam  

Iedala finansējumu LVL 417,96 prognozēto zaudē-
jumu segšanai, ja tādi radīsies, pagarinot sabiedriskā 
transporta maršrutu līdz pieturai „Medņi”, no novada 
nesadalītajiem budžeta līdzekļiem. Apmaksu veikt pēc 
SIA „Madonas Ceļu Būves SIA” piestādītā rēķina, kam 
pievienots faktisko zaudējumu pamatots aprēķins.

  Par patērētā ūdens apmaksu  
  ugunsdzēsības vajadzībām  

Noraida A/S „Madonas ūdens” ierosinājumu apmak-
sāt ugunsdzēsības vajadzībām patērēto ūdeni pēc A/S 
”Madonas ūdens” piestādītajiem rēķiniem no Madonas 
novada pašvaldības līdzekļiem.

  Pasniedz Madonas novada pašvaldības 
  Goda diplomu un Goda zīmi  

Par ilggadēju, profesionāli radošu ieguldījumu un 
augstiem rezultātiem izglītības darbā piešķirt Janinai 
Āriņai Madonas novada pašvaldības Goda diplomu un 
Goda zīmi.

  Iegādājas grāmatas   
  Madonas novada bibliotēkai  

Iedala LVL 2785,00 Madonas novada bibliotēkai 168 
eksemplāru A. Kumsāra „Stipruma grāmatas” iegādei 
no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Sagatavoja LAImA LIepIņA,
Administratīvās nodaļas  

vadītāja
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Domes ziņas

Uzņēmējdarbības atbalsta un 
attīstības nodaļa Madonas nova-
da pašvaldībā darbojas jau divus 
mēnešus. Aktīvi strādājam pie 
komunikācijas uzlabošanas starp 
uzņēmējiem un pašvaldību. Ir no-
tikušas pirmās tikšanās ar uzņē-
mējiem par dažādām tēmām, kā 
arī esam saņēmuši uzņēmēju vie-
dokļus par to, ko sagaida no mūsu 
nodaļas. 

Strādājam pie vienota Mado-
nas novada ražotāju produkcijas 

veikala/tirgotavas izveides, ai-
cinot tajā piedalīties arī novada 
ražotājus. Lai gan ne tik ātri kā 
gribētos, tomēr uz priekšu virzās 
arī jautājums par Madonas nova-
da ražotāju ienākšanu Madonas 
pilsētas lielveikalos. Septembra 
sākumā tika noslēgts sadarbības 
līgums ar Latvijas investīciju at-
tīstības aģentūru (LIAA) par sa-
darbību investoru piesaistē un 
Madonas novada piedāvāšanu po-
tenciālajiem investoriem.

Sadarbojoties ar LIAA un Hi-
potēku un zemes banku 27. sep-
tembrī rīkojām tikšanos Madonas 
novada uzņēmējiem par eksporta 
iespējām un investīciju piesaisti. 
11. oktobrī notiks nodaļas organi-
zēts seminārs par ražošanu mājas 
apstākļos, kurā būs iespēja uzzi-
nāt visu par mājražošanu un pie-
ejamajām atbalsta programmām. 
Ar semināra programmu iespē-
jams iepazīties pašvaldības mā-
jaslapā. 

  Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļa informē  

Tā kā Madonas novada attīs-
tības programma 2013.–2020. ga-
dam ir dokuments, uz kura bal-
stīsies mūsu novada attīstība 
nākamajos septiņos gados, kamdēļ 
tā ir svarīga mums ikvienam, tā-
pēc „Madonas Novada Vēstnesis” 
izjautāja vienu no izstrādes darba 
grupas pārstāvēm Līgu Lieplapu 
par to, kā ir veicies tikko notiku-
šajās sanāksmēs ar iedzīvotājiem.

Līga Lieplapa: „Ir izstrādāta 
un nodota sabiedriskajai apsprie-
šanai Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam 
pirmā redakcija un tās stratēģis-
kās ietekmes uz vidi novērtēju-
ma Vides pārskata projekts. Šo 
dokumentu sabiedriskā apsprie-
šana ilga no 13. augusta līdz 23. 

septembrim Attīstības program-
mai un līdz 26. septembrim Vi-
des pārskata projektam. Sabied-
riskās apspriešanas ietvaros visos 
14 novada pagastos un Madonas 
pilsētā tika organizētas sabiedris-
kās apspriešanas sanāksmes, kas 
norisinājās no 27. augusta līdz 6. 
septembrim. Sanāksmju apmeklē-
tība neatšķīrās no situācijas pirms 
gada, kad tika organizētas pirmās 
sanāksmes saistībā ar attīstības 
programmas izstrādi, jāteic, ka 
šoreiz tā bija pat pieticīgāka. Tas 
norāda vien uz to, cik mēs paši – 
novada iedzīvotāji – esam ieinte-
resēti (vai neieinteresēti?) kopīgai 
lietai. 

Attīstības programmas izstrā-
dātāji pateicas visiem tiem iedzī-

votājiem, kas bija iepazinušies 
ar apspriežamajiem dokumen-
tiem, atrada laiku atnākt uz sa-
nāksmēm un izteikt savu viedok-
li. Saņemtie komentāri, ieteikumi 
un priekšlikumi tiks analizēti un 
ņemti vērā, izstrādājot dokumen-
tu gala redakcijas. Darbs pie at-
tīstības programmas 2013.–2020. 
gadam gala redakcijas turpinā-
sies līdz šā gada decembrim.”

Aplūkojot statistiku, kas ir 
darba grupas rīcībā, par iedzīvo-
tāju atsaucību sabiedriskajā ap-
spriešanā, jāteic, ka atsaucīgākie 
bijuši madonieši un mētrienieši, 
zemākā aktivitāte bijusi Mārcie-
nā.   

              Sīkāk lasiet

Realizē projektus Barkavas pagastā

Barkavas pagastā tiek realizēti projekti:
„Barkavas kultūras nama pakalpojumu kvalitātes uz-

labošana” (ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000008).
Projekta mērķis ir uzlabot Barkavas kultūras nama pasākumu 

kvalitāti, drošību, estētisko izskatu un apmeklētāju ērtības.
Šobrīd sadarbībā ar SIA „ALB” jau ir iegādāti 180 krēsli, un 

vēl Barkavas kultūras namā projekta ietvaros ir paredzēts uzstā-
dīt drapērijas un aizkarus skatuvei un skatītāju zālei, par ko ir no-
slēgts līgums ar SIA „Bea”.

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 5280,09, tai skaitā ELFLA 
līdzfinansējums – Ls 3272,67 apmērā. Projekta īstenošanas ter-
miņš ir 2013. gada 25. jūnijs.

„Atpūtas laukuma „Dobes” labiekārtošana Barkavas 
pagastā” (ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000010).

Projekta mērķis ir paaugstināt esošo pakalpojumu kvalitāti 
atpūtas laukumā „Dobes”.

Projekta ieviešanas laikā paredzēts atjaunot esošo volejbola 
laukumu un izveidot papildus vēl vienu volejbola laukumu. At-
pūtas zonā tiks nomainīti esošie un uzstādīti jauni galdiņi, soliņi, 
atkritumu urnas, kā arī uzstādīta pārvietojamā tualete. Labiekār-
tošanas darbus atpūtas laukumā „Dobes” veiks SIA „Jēkabpils 
būve”.

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 11979, tai skaitā ELFLA līdz-
finansējums – Ls 7425 apmērā. Projekta īstenošanas termiņš ir 
2013. gada 1. jūlijs.

Tautu tērpi pašdarbības kolektīviem

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta die-
nestu ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasā-
kuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veici-
nāšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta 
„Tērpu iegāde Ļaudonas un Kalsnavas pagastu pašdarbības 
kolektīviem” (ID Nr. 12-05-LL15-413201-000003) īstenošanu.

Projekta mērķis ir atbalstīt Ļaudonas un Kalsnavas pagastu paš-
darbības kolektīvu darbību, uzlabot tautas mākslas norisēs iesaistī-
to iedzīvotāju dzīves kvalitāti un pagastu kultūras dzīves daudzvei-
dību.

Projekta ietvaros paredzēts izgatavot tautas tērpus, apavus, kā 
arī šūt koncerttērpus Kalsnavas pagasta jauniešu deju kolektīvam 
„Kalsnava” (tautas tērpi un apavi), Kalsnavas kultūras nama se-
nioru deju kolektīvam „Jāņukalns” (tautas tērpi), Ļaudonas pagas-
ta senioru deju kolektīvam „Divi krasti” (tautas tērpi un apavi) un 
Ļaudonas pagasta jauktajam korim „Lai top” (tautas tērpi un kon-
certtērpi).

Par tautas tērpu izgatavošanu un koncerttērpu šūšanu ir no-
slēgts līgums ar SIA „Ļutes”, savukārt apavus izgatavos SIA „Kris-
tāla kurpīte”. 

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 14 764,42, tai skaitā ELFLA 
līdzfinansējums – Ls 8 895,78 apmērā. Projekta īstenošanas termiņš 
ir 2013. gada 30. augusts.

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

PROJEKTU LĪDZFINANSĒ 
EIROPAS SAVIENĪBA

Top multifunkcionāls brīvā laika 
pavadīšanas centrs paaudžu sadarbības 
veicināšanai Aronas pagastā 

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta die-
nestu ir uzsākusi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam 
pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 
projektu īstenošanu Aronas un Barkavas pagastos.

Aronas pagastā tiek realizēts projekts „Multifunk-
cionāls brīvā laika pavadīšanas centrs paaudžu sadar-
bības veicināšanai Aronas pagastā” (ID Nr. 12-05-LL15-
L413201-000005).

Projekta mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana, izveidojot brī-
vā laika pavadīšanas centru, kurā noris paaudžu savstarpēja ba-
gātināšanās, kultūrvēstures izzināšana, pašapziņas veidošana un 
lietderīga brīvā laika pavadīšana. 

Projekta ietvaros paredzēts veikt vienkāršoto renovāciju tel-
pām Kusas pamatskolā 1. stāvā 129 km2 platībā, izveidojot 2 at-
sevišķas telpas, vienu paredzot jauniešu aktivitātēm, otru – se-
nioriem. Tiks izveidots arī sanitārais mezgls ar veļas mazgāšanas 
iespēju un dušas telpu. Būvdarbus projekta ietvaros veiks SIA 
„Jēkabpils būve”. Sadarbībā ar SIA „Čeprova veikals” ir iegādāts 
aprīkojums brīvā laika pavadīšanas centram – videokamera, pro-
jektors, veļas mazgājamā mašīna un elektriskā plīts.

Kopējās projekta izmaksas ir Ls 13121,71, tai skaitā ELFLA 
līdzfinansējums – Ls 8133,30 apmērā. Projekta īstenošanas ter-
miņš ir 2012. gada 21. decembris.

Novada nākotnes attīstības programmas 
izstrāde tuvojas nobeigumam

  Projektos  

Lūdz Pašvaldību aiz-
ņēmuma un galvo-

juma kontroles un pārraudzī-
bas padomi atbalstīt aizņēmumu 
ņemšanu LVL 14764,42 apmērā 
Valsts kasē uz 20 gadiem ar no-
teikto procentu likmi un atlikto 
maksājumu uz 2 gadiem, projekta 
„Tērpu iegāde Ļaudonas un Kals-
navas pagastu pašdarbības kolek-
tīviem” īstenošanai.

Aizņēmumu plānots sākt apgūt 
2012. gada decembra mēnesī un 
pilnībā apgūt 2013. gadā. Aizņē-
muma atmaksu garantēt ar Mado-
nas novada pašvaldības budžetu.

Apstiprina SIA „Vides kon-
sultantu aģentūra” izstrādāto 

un 2012. gada iesniegto tehniski 
ekonomisko pamatojumu „Kana-
lizācijas tīklu paplašināšana un 
rekonstrukcija Aizpurves ciemā, 
Dzelzavas pagastā, Madonas no-
vadā”. Apstiprina šādu investīci-
ju projekta finanšu plānu:

Rādītāji LVL

Finansējums, kopā 143107,93

t.sk. 
Attiecināmām izmaksām 118246,22

Projekta iesniedzēja budžets/ 
kredīts

Pašvaldības galvojums/ 
kredīts

17736,93

KF/ERAF finansējums 100509,29

Cits (norādīt) 0

Neattiecināmām izmaksām 
(PVN)

24861,71

Projekta finansēšanā nodroši-
nāt SIA „Dzelzava” ieguldījuma 
daļu 17736,93 latu, kas sastāda 
15% no projekta attiecināmajām 
izmaksām un gatavot iesniegumu 
ERAF finansējuma saņemšanai – 
100509,29 lati. SIA „Dzelzava” uz-
dot realizēt tehniski ekonomiskajā 
pamatojumā izstrādāto tarifu poli-
tiku, apstiprinot plānotos ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifus. 

  Piešķir finansējumu  

Piešķir finansējumu 1904 la-
tus mēbeļu iegādei skolēnu ēdi-
nāšanas nodrošināšanai Madonas 
pilsētas 1. vidusskolā no novada 
budžeta nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Madonas novada pašvaldības domes  
18. septembra ārkārtas  sēdes pārskats

Organizē apmācības  

Caurskata saistošos noteikumus
Šobrīd aktuāla ir arī pašval-

dības saistošo noteikumu redi-
ģēšana, lai samazinātu vizuālās 
reklāmas izmaksas, kā arī nodro-
šinātu Madonas novada uzņēmē-
jiem draudzīgākus nosacījumus 
vizuālās reklāmas izvietošanai 
novada teritorijā. 

Atgādinām uzņēmējiem, ka 
Madonas novadā ir spēkā saisto-
šie noteikumi, kas paredz vizuā-
lo komunikācijas objektu izvie-
tošanas saskaņošanu būvvaldē 
un nodevu par vizuālās komuni-
kācijas objektiem (reklāmu, no-
rāžu, baneru) izvietošanu ārpus 
uzņēmējdarbības teritorijas, arī 
gadījumos, ja izvietotais vizuālās 
reklāmas objekts atrodas privāt-
īpašumā. Pašlaik novadā ir daudz 

reklāmas izvietotāju, kas to izvie-
tojuši bez saskaņošanas. Tāpēc ai-
cinām uzņēmējus, kuri Madonas 
novada pašvaldības būvvaldē nav 
saskaņojuši vizuālās reklāmas iz-
vietošanu, atnākt uz pašvaldību 
un saņemt reklāmas pasi saviem 
vizuālās reklāmas objektiem. Ar 
saistošajiem noteikumiem (SN 
Nr. 8 un SN Nr. 16), kas regulē 
reklāmas izvietošanu novada te-
ritorijā, var iepazīties Madonas 
novada mājaslapā sadaļā domes 
dokumenti. 

Lūdzam uzņēmējus arī izteikt 
viedokli, ko vēlētos mainīt spēkā 
esošajos saistošajos noteikumos, 
kas nosaka vizuālās komunikā-
ciju objektu izvietošanas kārtību 
un nodevu apmēru.

Aicina izteikties

Joprojām aicinām cilvēkus iz-
teikt arī priekšlikumus nodaļas 
darbam un Madonas novada uz-
ņēmējdarbības attīstībai. Gaidī-
sim arī Jūsu jautājumus par gai-
dāmajiem semināriem un citām 
ar uzņēmējdarbību novadā sais-
tītām tēmām. To var darīt elek-
troniski, telefoniski vai arī nākt 
uz mūsu nodaļu Madonas nova-
da pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 
103. kabinetā, katru darba dienu 
no 8.00 līdz 17.00.
mūsu kontakti: 
27843665 – Romāns Hačatrjans,
e-pasts:  
romans.hacatrjans@madona.lv
20204906 – Ilze Vogina,
e-pasts:  ilze.vogina@madona.lv 

5. lpp.
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Domes ziņas

Madonas novada attīstības programmas 
2013.–2020. gadam 1. redakcija

Madonas novads ir izveidots 
2009. gadā un tas ir viens no lie-
lākajiem novadiem Latvijā, bet vis-
lielākais novads Vidzemes reģionā. 
Novads apvieno 14 pagastus un 
Madonas pilsētu, ar administratī-
vo centru Madonā. Tā kopplatība 
ir 2160 km2, iedzīvotāju skaits ir 
27 250 (uz 01.01.2012.).

Madonas novada attīstības 
programma 2013.–2020. gadiem 
ir pašvaldības vidēja termiņa plā-
nošanas dokuments, kas noteiks 
novada prioritātes un rīcības vir-
zienus turpmākajiem 7 gadiem. 
Attīstības programmas mērķis ir 
novada ekonomiskās izaugsmes 
veicināšana, iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes celšana un ilgtspējīga te-
ritorijas attīstība, tā sniedz vadlī-
nijas un virzienus novada turpmā-
kai attīstībai. Galvenais attīstības 
programmas uzdevums ir harmo-
nizēt ekonomiskās un sociālās va-
jadzības, arī ar tās ekoloģiskajām, 
sociālajām, tautsaimniecības un 
kultūras funkcijām, sniedzot iegul-
dījumu ilgtermiņa plaša mēroga 

līdzsvarotā telpiskā attīstībā. Šajā 
dokumetā ir noteikta mūsu nova-
da attīstības vīzija un stratēģija – 
kādu mēs vēlamies redzēt mūsu 
novadu pēc vairākiem gadiem, tu-
vākā laika galvenās prioritātes, rī-
cību un investīciju plāns. Attīstības 
programma ir vispārīgs attīstības 
plānošanas dokuments, kas, bals-
toties uz esošās situācijas attīstī-
bas tendencēm, norāda vēlamo un 
sasniedzamo nākotnes vīziju, un 
dod pamatu novada ekonomiska-
jai izaugsmei, sociālajai stabilitā-
tei un vides ilgtspējībai. Attīstības 
programma ar tajā iekļauto Stra-
tēģisko daļu, kurā izvirzītas nova-
da prioritātes, mērķi, uzdevumi un 
izpildes termiņi, un Rīcības prog-
rammu, kurā noteiktas konkrētas 
rīcības un investīcijas projekti, ne 
tikai ļauj pašvaldībai mērķtiecīgi 
plānot savas teritorijas attīstību 3 
gadu, 7 gadu un ilgtermiņa perio-
dā, bet vienlaicīgi ir arī priekšno-
teikums Eiropas Savienības struk-
turālo fondu līdzekļu sekmīgākai 
piesaistīšanai un apgūšanai Mado-

• grausti un pamests padomju 
militārais objekts Mārcienā.

Vides politika ir saistīta ar paš-
valdības uzticēto funkciju izpildes 
nodrošināšanu. Jomas, uz kurām 
pašreiz jāliek būtiski uzsvari, ir:

• ūdens resursu apsaimnie-
košana un kvalitātes jautāju-
mi – centralizētās ūdensapgādes 
ūdensvadu rekonstrukcijas pa-
beigšana novadā;

• virszemes ūdeņu piesārņo-
jums – notekūdeņu savākšanas un 
attīrīšanas infrastruktūras pro-
jektu īstenošana;

• gaisa kvalitāte – atjaunoja-
mo energoresursu izmantošana, 
ēku energoefektivitāte;

• graustu likvidēšanas un te-
ritoriju sakopšanas programmas;

• sadzīves atkritumi, bīstamo 
atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēma;

• vides ilgtspējīga apsaimnie-
košana un bioloģiskās daudzveidī-
bas saglabāšana.

Saistībā ar šī plānošanas doku-
menta ieviešanu nav identificētas 
būtiskas vides problēmas, gluži 
otrādi, esošās tiks risinātas. Plā-
nojuma dokuments paredz:

• īstenot pašvaldības iestāžu 
un dzīvojamo ēku energoefektivi-
tātes projektus,

• nodrošināt pagastu centros 
un lielākajos ciemos kvalitatī-
vu komunālo pakalpojumu infra-
struktūru – realizēt ūdensapgādes 
un siltumapgādes projektus,

•realizēt ielu apgaismojuma, 
gājēju un veloceliņu attīstības 
projektus, kas uzlabos iedzīvotāju 
drošību pirmām kārtām un veici-
nās videi draudzīgu dzīvesveidu,

•lai samazinātu emisijas gaisā 
un tiektos uz energoresursu neat-
karību, plānots veicināt koģenerā-

cijas stacijas būvniecību un veici-
nāt atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu siltumapgādē,

•apsaimniekot un labiekārtot 
parkus, zaļās un atpūtas zonas (ar 
informācijas stendiem, takām, at-
kritumu konteineriem, telts vie-
tām, tualetēm utml.), ierīkot peld-
vietas, tādējādi tiks samazināta 
tūristu un atpūtnieku radītā ie-
tekme uz vidi – īpaši ūdensobjek-
tiem un dabiskām ekosistēmām,

•ieviešot dalītu sadzīves at-
kritumu savākšanas un ap-
saimniekošanas sistēmu, tiks                                     
samazināta atkritumu radītā slo-
dze uz vidi,

•attīstīt tūrisma infrastruk-
tūru, samazinot slodzi uz vi-
di, un ĪADT, t.sk., paredzēts                                            
sakārtot Gaiziņkalna virsotni un 
tā apkārtni,

•risināt graustu un pamesto 
teritoriju sakārtošanas jautāju-
mu,

• ieviest un attīstīt vides izglī-
tību un dabas resursu ilgtspējīgu 
apsaimniekošanu.

Izstrādājot Attīstības prog-
rammu, kā alternatīvais variants 
tiek piedāvāts – “nulles alterna-
tīva”, t.i., izstrādātā programma 
netiek realizēta. Neieviešot Attīs-
tības programmu, ievērojami tik-
tu apgrūtināta novada attīstības 
plānošana, sabiedrisko un infra-
struktūras objektu rekonstruk-
cijas un izbūves plānošana visā 
novada teritorijā (14 pagastos un 
Madonas pilsētā), netiktu vispusī-
gi apzinātas esošās problēmas un 
sabiedrības vajadzības. Bez nova-
da attīstības programmas, pašval-
dībai būtu grūti organizēt terito-
rijas mērķtiecīgu un plānveidīgu 
attīstību nākotnē, tai skaitā: būv-
projektēšanu un būvniecību, kā 

arī esošo būvju renovāciju, rekons-
trukciju, īstenot energoefektivitā-
tes pasākumus, inženierkomuni-
kāciju un ceļu rekonstrukciju un 
būvniecību, teritoriju labiekārto-
šanu, piesaistīt un apgūt Eiropas 
struktūrfondu finanšu līdzekļus, 
piesaistīt ilgtermiņa investorus.

Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam 
Vides pārskata projekta publis-
kā apspriešana notika vienlaicī-
gi ar Attīstības programmas 1. 
redakcijas publisko apspriešanu 
no 2012. gada 13. augusta līdz 
2012. gada 26. septembrim. Pub-
liskās apspriešanas laikā tika no-
drošināta Attīstības programmas 
1. redakcijas un Vides pārskata 
projekta pieejamība novada ad-
ministratīvajās telpās, pagastu 
pārvaldēs un elektroniski pašval-
dības interneta mājaslapā www.
madona.lv. Vides pārskata pro-
jekts ir iesniegts Valsts vides die-
nesta Madonas reģionālajai vides 
pārvaldei, Veselības inspekcijas 
Vidzemes kontroles nodaļai, Vid-
zemes plānošanas reģiona admi-
nistrācijai un Dabas aizsardzības 
pārvaldei atzinuma saņemšanai. 
Augstāk minēto iestāžu atzinu-
mos norādītie ieteikumi, kā arī 
sabiedriskās apspriešanas laikā 
iedzīvotāju izteiktie priekšlikumi 
un komentāri tiks ņemti vērā, iz-
strādājot Attīstības programmu 
un tās stratēģiskās ietekmes uz 
vidi novērtējuma Vides pārskatu.

L. LIepLApA,
Attīstības programmas  

1. redakcijas Vides pārskata 
projekta izstrādātāja

SM1 
Gudra, spēcīga un 
patstāvīga ekonomika

ITP1  
Kopsadarbīgas, 
inovatīvas un ekoefektīvas 
uzņēmējdarbības attīstība

VTP1 
Konkurētspējīgas un daudzveidīgas 
uzņēmējdarbības attīstība

VTP2 
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un 
ražošanas līdzekļu pieejamības un  
pietiekamības nodrošināšana

SM2 
Madonas novads – 
Latvijas Virsotnes

ITP2 
Moderna, radoša dzīves, 
kultūras un darba vide

VTP3 
Pašvaldības kapacitātes stiprināšana

VTP4 
Izglītības, kultūras, sporta un brīvā laika 
pavadīšanas pakalpojumu attīstīšana
VTP5 
Veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu 
attīstīšana
VTP6
Tehniskās infrastruktūras attīstīšana

SM3 
Dabiska un droša 
dzīvesvide – līdzsvarots 
un pilnīgs ekosistēmu 
serviss

ITP3 
Dabas kapitāla apziņa, tās 
lietpratīgs un ilgtspējīgs 
lietojums

VTP7 
 Dzīves vides drošība

VTP8
Dabas kapitāla apziņas veidošana

Madonas novada attīstības vi-
dēja termiņa prioritāšu sasniegša-
nai ir izstrādāts rīcības plāns, kurš 
ietver arī investīciju plānu un pa-
redz 55 uzdevumu īstenošanu 22 
rīcības virzienos.

Madonas novada attīstības 
programma tiek izstrādāta Eiro-

pas Sociālā fonda finansētā pro-
jekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 „Madonas novada paš-
valdības attīstības plānošanas ka-
pacitātes paaugstināšana” ietva-
ros.

Attīstības programmas  
izstrādes grupa

nas novada teritorijā.
Attīstības programma sastāv 

no 3 daļām: situācijas apraksta, 
stratēģijas un rīcību plāna, un in-
vestīciju plāna. Programma tika 
veidota no policentriskā skatīju-
ma, lai Madonas novadā pašval-
dības sniegtos pakalpojumus un 
infrastruktūru varētu izmantot 
ikviens novada iedzīvotājs un ie-
spējami tuvāk savai dzīvesvietai.

Madonas novadam ir de-
finēta šāda attīstības vīzija: 
„Madonas novads – Zeme kur pie-
dzimt un dzīvot, atgriezties īste-
not sapņus un ieceres, kur darbs, 
daba un latviskā kultūra ikkatru 
veido par turīgu, stipru un radošu 
personību.”

Novada attīstības stratēģiskie 
mērķi (SM) ir 3 un tie ir vērsti uz 
uzņēmējdarbības atbalstīšanu, no-
vada ekonomisko attīstību, iedzī-
votāju labklājības paaugstināšanu, 
pievilcīgas un drošas dzīves vides 
radīšanu, lai novads būtu pašpie-
tiekams, interesants strādātgribo-
šiem, radošiem, kulturāliem,  uz-
ņēmīgiem cilvēkiem. Stratēģisko 
mērķu sasniegšanai ir noteiktas 
novada attīstības ilgtermiņa (ITP) 
un vidēja termiņa (VTP) prioritā-
tes:

Stratēģiskā ietekmes uz vi-
di novērtējuma procedūra (turp-
māk SIVN) veikta saskaņā ar 
Vides pārraudzības valsts biro-
ja (VPVB) 2012. gada 22. mai-
ja lēmumu Nr. 41 „Par stratēģis-
kā ietekmes uz vidi novērtējuma 
piemērošanu”. Vides pārskats 
ir sagatavots stratēģiskā ietek-
mes uz vidi novērtējuma ietva-
ros „Madonas novada attīstības 
programmas 2013.–2020. gadam” 
(turpmāk tekstā Attīstības prog-
ramma) izstrādes laikā ar mērķi 
novērtēt plānošanas dokumentā 
plānoto rīcību un projektu īste-
nošanas iespējamo ietekmi uz vi-
di. madonas novada attīstības 
programma, tai skaitā stratē-
ģiskais ietekmes uz vidi novēr-
tējums plānošanas dokumen-
tam, tiek izstrādāta eiropas 
Sociālā fonda finansētā pro-
jekta Nr. 1Dp/1.5.3.2.0/10/Ap-
IA/VRAA/038 „madonas novada 
pašvaldības attīstības plānoša-
nas kapacitātes paaugstināša-
na” ietvaros. Vides pārskata pro-
jektu izstrādāja IK “55 mārītes” 
(vides eksperte L. Lieplapa), bals-
toties uz valsts institūciju snieg-
tiem ieteikumiem par Vides pār-
skatā iekļaujamo informāciju.

Madonas novada vidi kopumā 
var raksturot kā daudzveidīgu 
un ekoloģiski tīru. Novads bagāts 
ar īpaši aizsargājamām dabas te-
ritorijām, tai skaitā, 2 dabas re-
zervātiem (Krustkalnu un Teiču) 
un Vestienas aizsargājamo aina-
vu apvidu, kura sastāvā ietilpst 
arī Latvijas augstākā virsotne 

Gaiziņkalns. Lielākie ezeri nova-
da teritorijā ir Lubāna ezers (daļa 
ezera), Kāla ezers, L. Līderis u.c. 
Novada teritoriju šķērso Aivieks-
tes upe.

 Novada attīstības program-
mas izstrādes procesā nozīmīga 
loma ir vides un dabas aizsardzī-
bas prasību izvērtēšanai. Attīstī-
bas programma ir stratēģisks plā-
nošanas dokuments, kura sastāvā 
ietilpstošais investīciju plāns ir 
pašvaldības instruments ES fi-
nansējuma piesaistei infrastruk-
tūras attīstībai un vides sakārto-
šanai.

 Īstenojot Madonas novada at-
tīstības programmu, plānotās rī-
cības nenonāks pretrunā ar vides 
un dabas aizsardzības prasībām.

Attīstības programmas viens 
no stratēģiskiem mērķiem, kam 
seko attiecīgi ilgtermiņa un vidē-
ja termiņa prioritātes, ir vērsts uz 
ilgtspējīgu un gudru vides un da-
bas resursu apsaimniekošanu.

Nozīmīgākās esošās problē-
mas, kas saistāmas ar vides jautā-
jumiem, ir sekojošas:

• vāji attīstīta inženierinfra-
struktūra atsevišķos ciemos,

• sliktais autoceļu stāvoklis,
• nenotiek atkritumu šķiroša-

na,
•nepietiekoši attīstīta tūrisma 

infrastruktūra, atpūtas vietu un 
peldvietu labiekārtojums, to ne-
pieejamība,

• neefektīva daudzstāvu dzī-
vojamo ēku apsaimniekošana,

• meliorācijas sistēmu sliktais 
kopējais stāvoklis,

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Informācija par Madonas novada attīstības programmas  
2013.–2020. gadam stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma  
Vides pārskata projektu



                   

Par projektu  
„SAULeS eNeRģIjA SILTAjAM 
ūDeNIM”  Id. Nr. KPFI-4/64

Madonas novadā 2010. gada ok-
tobrī tika uzsākts ieviest projektu 
„Saules enerģija siltajam ūdenim”, 
kuru finansiāli atbalstīja KLIMATA 
PĀRMAIŅU FINANŠU INSTRU-
MENTS.

Projekts ir veiksmīgi noslēdzies 
un 10 Madonas novada pašvaldības 
ēkām ir uzstādīti saules kolektori, 
kuri ar atjaunojamo energoresursu 
palīdzību apgādās ar silto ūdeni De-
gumnieku skolu, Barkavas pansio-
nātu, Liezeres bērnu namu, Kusas 
sociālo ēku, Mārcienas pansionātu, 
Mētrienas skolu, PII „Saulīte”, Kals-
navas sociālo ēku, Dzelzavas internāt-
pamatskolu, Ļaudonas pansionātu.

Projekta noslēguma termiņš –  
01.10.2012.

Apstiprinātais projekta finansē-
jums ir Ls 202872,83.
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Aktuāli

SIA “Madonas slimnīca” Ma-
donas pilsētā un tuvākajā tās ap-
kārtnē  sniedz pacientiem valsts 
apmaksātus medicīniskos mājas ap-
rūpes pakalpojumus, kuros ietilpst: 

- medikamentu ievadīšana, 
- ādas bojājumu aprūpe, 
- stomas (mākslīgās atveres)  

aprūpe, 
- enterālā barošana caur zondi, 
- pacienta un viņa tuvinieku iz-

glītošana par pacienta aprūpi. 
Minētie mājas aprūpes pakal-

pojumi tiek sniegti pacientiem ar 
hroniskām saslimšanām un pār-
vietošanās traucējumiem, kuri me-
dicīnisku indikāciju dēļ paši nevar 
ierasties medicīnas iestādē ambu-
latorā pakalpojuma saņemšanai, 
kā arī pacientiem, kuri izrakstīti no 
stacionāra vai dienas stacionāra pēc 
ķirurģiskas iejaukšanās. Lai saņem-
tu mājas aprūpes pakalpojumu, jā-
sazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš 
izvērtēs, vai pacients atbilst mā-
jas aprūpes nozīmēšanas nosacīju-
miem. 

Mājas aprūpes pakalpojuma sa-
ņemšanai obligāti nepieciešams ģi-
menes ārsta nosūtījums. Pacientam 
pašam jāiegādājas tikai nozīmētie 
medikamenti, jo šļirces, sistēmas un 
marles pārsienamos materiālus no-
drošina pakalpojuma sniedzējs. 

Kontaktpersona par mājas 
aprūpes jautājumiem – ambu-
latorās nodaļas vecākā māsa 
Olga Madžule, tel. 64860590; 
mob.t. 27047696.

SIA „Madonas slimnīca” 
pacientu apmeklēšanas  

laiki stacionāra  
nodaļās:

No plkst. 12.00 – 13.30 (apmeklējamais 
laiks, arī  konsultācijām ar ārstējošo ārstu);

No plkst. 16.00 – 19.00 (pacientu  
apmeklējamais laiks).

Pārējā laikā pacientu apmeklējumi 
jāsaskaņo ar nodaļas vadītāju  

vai ārstējošo ārstu.

  Madonas slimnīca informē   

Madonas slimnīca 
sniedz medicīniskās 
mājas aprūpes 
pakalpojumus 
pacientiem

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības 
domes 2012. gada 21. augusta 
lēmumu (protokols Nr. 18; 5. p.)

Izdoti saskaņā ar Izglītības 
likuma 17. pantu; LR Ministru 
kabineta 2009. gada 4. augusta 
noteikumu Nr. 872 „Noteikumi 
par pasažieru kategorijām, kuras
 ir tiesīgas  izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus  maršrutu 
tīkla maršrutos” 12. punktu.
 

1. Izdarīt Madonas novada 
pašvaldības 2011. gada 29. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 28 
„Kārtība, kādā Madonas novada 
pašvaldība sedz transporta izde-
vumus vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestāžu izglī-
tojamiem” šādus grozījumus: 

Izteikt saistošo noteikumu 1. 
punktu šādā redakcijā:

„Saistošie noteikumi nosaka 
kārtību, kādā Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestāžu iz-
glītojamiem tiek veikta transpor-
ta uz Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm izmaksu 
kompensācija”.

Izteikt saistošo noteikumu 2. 
punktu šādā redakcijā: 

„Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu 5 un 6-gadīgo 
obligātās apmācības bērniem un 
vispārējās pamatizglītības iestā-
des (1.–9. klases) izglītojamajiem 
ir tiesības saņemt kompensāciju 
100% apmērā par braukšanas iz-
devumiem, kas saistīti ar brau-
cieniem mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz Madonas nova-
da pašvaldības izglītības iestādei 
un atpakaļ, ja izmanto sabiedris-
ko transportu un konkrētajā mar-
šrutā netiek nodrošināti pašvaldī-
bas skolēnu pārvadājumi.”

Svītrot saistošo noteikumu 3. 
punktu.

1.4. Izteikt saistošo noteiku-
mu 4. punktu šādā redakcijā: 

„Madonas novada pašval-
dības vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādes (10.–12. klases) iz-
glītojamajiem ir tiesības saņemt 
kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas 
saistīti ar braucieniem mācību 
gada laikā no dzīvesvietas līdz 
Madonas novada pašvaldības iz-
glītības iestādei un atpakaļ, ja 
izmanto sabiedrisko transportu 
un konkrētajā maršrutā netiek 
nodrošināti pašvaldības skolēnu 
pārvadājumi.”

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 17  

Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2011. gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 28 „Kārtība, kādā Madonas novada 
pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās pamatizglītības un    

        vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Saistošajiem noteikumiem Nr. 17 ”Par grozījumiem Madonas nova-
da pašvaldības 2011. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 28 
„Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus 
vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas 
raksturojums

2011. gada 29. decembrī apstiprinātie Madonas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 28 „Kārtība, kādā Mado-
nas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” noteica 
kārtību, ka Madonas novada pašvaldības teritorijā deklarētajiem 
izglītojamiem tiek veikta transporta izmaksu kompensācija uz 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm. 

2. Saistošo noteikumu projekta 
nepieciešamības pamatojums

Lai radītu vienlīdzīgus noteikumus transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanā Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izglītojamiem, neatkarīgi no izglītojamā deklarētās 
dzīvesvietas, ir nepieciešamība veikt grozījumus līdzšinējā trans-
porta izmaksu kompensācijas kārtībā. 

3. Īss saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek grozīti Madonas novada pašvaldības 
29.12.2011. saistošo noteikumu Nr. 28 „Kārtība, kādā Madonas 
novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamiem” 1.–4. 
punkts, paredzot transporta izmaksu kompensāciju izglītojamiem 
neatkarīgi no izglītojamā deklarētās dzīvesvietas. Kompensācija 
tiek izmaksāta 100% apmērā, ja izmanto sabiedrisko transportu 
un konkrētajā maršrutā netiek nodrošināti pašvaldības skolēnu 
pārvadājumi. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Ietekme uz budžetu nav vērtējama kā būtiska. 

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

Ietekmes uz uzņēmējdarbības vidi nav.

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. 

Ar atkritumu šķirošanu (dalīšanu) 
tiek veicināta vides saudzēšana un 
dabas resursu taupīšana, kā arī 
tiek taupīta mūsu nauda. 

 Nodalot un izmetot atsevišķi 
papīru, polietilēnu, kartonu, PET 
dzērienu pudeles, skārdenes, kā 
arī līdzvērtīgus atkritumus un at-
sevišķi  stiklu – šis atkritumu ap-
joms netiek vests uz poligonu. Tā-
tad nav jātērē nauda transportam 
un noguldījuma maksai. Nodalītie 
atkritumi, kurus esat izmetuši tam 
paredzētajos konteineros, tiek sa-
vākti ar atsevišķu transportu un 
tālāk novirzīti otrreizējai pārstrā-
dei.

1. Zaļš konteiners ar uzraks-
tu „DALĪTIE ATKRITUMU utt.”

Paredzēts, lai ievietotu tīras 
un, vēlams, saplacinātas PET pu-
deles (minerālūdens, alus, kvasa 
u.c. dzērienu plastmasas pudeles) 
bez korķiem, polietilēna maisiņus 
un plēves, avīzes, žurnālus, grā-
matas, rakstāmpapīru, sausus un 
tīrus kartona un papīra iepakoju-
mus, skārdenes, sadzīves ķīmijas 
un kosmētikas plastmasas pudeles, 

vējstikla šķidruma un dzesēšanas 
šķidruma izlietotās kanniņas, cie-
tus plastmasas izstrādājumus.

 Šajā konteinerā nedrīkst 
mest traukus, pārtikas eļļas iepa-
kojumu izstrādājumus kas satur 
foliju. 

Dalīto atkritumu savākšanu 
nodrošinās SIA “Vidusdaugavas 
SPAAO’’.

2. Zils konteiners ar uzraks-
tu „STIKLS” 

Tajā paredzēts ievietot tīras 
stikla pudeles un burkas (ar no-
ņemtiem vākiem) vai to lauskas.

Šajā konteinerā nedrīkst 
mest spoguļstiklu, lampu kupolus, 
logu stiklu, automobiļu logu stik-
lu. Piemēram, luminiscētās lam-
pas ir sadzīvē radušies bīstamie at-
kritumi, kas jāsavāc atsevišķi un 
jānogādā dalīto atkritumu vākša-
nas punktā Augu iela 29, Madonā.

Konteineri dalītajiem atkritu-
miem Madonas pilsētā būs izvie-
toti šādās vietās: Ezera–Maskavas 
ielu krustojumā; Madonas autoos-
tā; tirdzn. c. RIMI – Dzelzceļa sta-
cijas  stāvlaukumā; Rīgas ielā 17; 
Miera ielā 1; Priežu ielā 13; Naga-

Šķirosim un taupīsim VAI…?  
tes ielā; Kalēju ielā; Rūpniecības 
18; Rūpniecības ielā 20/9; Sporta 
hallē; Slimnīcas teritorijā; Raiņa 
ielā 19 konteineru laukumos.

Arī Madonas un Ērgļu  nova-
du pagastu centros dalīto atkri-
tumu konteineriem būs atvēlēta  
vieta. Nav aizmirsti arī sadzīves 
atkritumu savākšanas maisi. Ja 
viss noritēs, kā plānots, ar 1. no-
vembri maisi būs pieejami, un to 
cena kopā ar savākšanu un nogla-
bāšanu būs aptuveni 0,70 Ls. Ak-
tuālāka informācija par atkritumu 
apsaimniekošanu ir pieejama mā-
jaslapā www.madonams.lv

Dalīto atkritumu konteineri 
tiks uzstādīti sākot ar 27.09.2012.

Ieskats  atkritumu 
apsaimniekošanā 

Lai optimizētu izmaksas un 
risināmo jautājumu operativitā-
ti, ir notikušas izmaiņas atkritu-
mu apsaimniekošanas struktūrā. 
Ir samazināta direktora vietnieka 
amata štata vienība.  Turpmāk at-
kritumu saimniecības darbu  vadīs 
viens darbinieks. Jebkura klientus 
interesējoša informācija par atkri-
tumu savākšanas jautājumiem ir 
risināma ar e-pasta starpniecību: 
ineta@madonams.lv, vai pa 
tālruni 27095245. Aktuālā infor-
mācija ir pieejama uzņēmuma mā-
jaslapā www.madonams.lv 

No 01.07.2012. darbojas jau-
nais apsaimniekošanas tarifs, 
kurā mainīgā daļa ir paredzēta 
ilgtermiņam. Kā izskatās galve-
nie raksturojumi jaunā tarifa (plā-
notais un faktiskais) divu mēnešu 
darbības rezultātā, redzams tabu-
lā.

 Pozīcija Plānotais 
tarifā

 Izpilde 
jūlijs

 Izpilde 
augusts

Atkritumu 
apjomi (m³)

2819 2860,6 2912,21

Atkritumu 
apjomi (t)

270 297,48 324,42

Nobrauktie 
km

2699 2567,3 2722,9

Aprēķinātā  
samaksa 
SPAAO  (Ls)

7992 8805,41 9602,83

Papildus tiek strādāts pie jau-
nu klientu piesaistes. Šajos pa-
sākumos aktīvu līdzdalību ņem 
Madonas novada pašvaldības kār-
tībnieki. Par to viņiem paldies! Kā 
ir veicies, var redzēt tabulā:  

Papildus uzstādīti konteineri: gab.

Koplietošanas 
laukumos:

1,1 m³ 5

Privātmājām: pilsētā (0,24 m³ 
un 0,12 m³)

38

pagastos (0,24 m³ 
un 0,12 m³)

24

Noslēgtie 
līgumi: 

Kopā: 341

ar pilsētā fiziskām 
personām:

48

ar juridiskām 
personām:

15

Prauliena 118

Vestiena 57

Ļaudona 98

Sarkaņi 5

SIA „Madonas namsaimnieks” 
vienmēr atvērts konstruktīvai sa-
darbībai visos līmeņos.

Ar cieņu,  
„madonas namsaimnieka” 

valdes loceklis  
OSVALDS LucāNS

VIDES AIZSARDZĪBAS 
UN REĢIONĀLĀS 

ATTĪSTĪBAS  
MINISTRIJA

MADONAS 
NOVADA 

PAŠVALDĪBA

  SIA „Madonas namsaimnieks” informē   
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Aktivitātes

Jauniešu apmaiņas 
programma

Šoruden  Madonas Bērnu un 
jauniešu centrs īsteno starp-
tautisku  jauniešu apmaiņas 

projektu „Different Way – Youth Op-
portunity” par tēmu „Uz  radošumu 
un uzņēmējdarbību vērsta jauniešu 
domāšana, mazinot bezdarba ris-
ku”, kas norisināsies Madonā no 26. 
oktobra līdz 2. novembrim. Tajā pie-
dalīsies  36 dalībnieki – 32 jaunieši 
un 4 grupu vadītāji –  no Latvijas, 
Ungārijas, Itālijas un Rumānijas ve-
cumā no 18 līdz 25 gadiem.  Kā arī 
projekta ietvaros no 27. līdz 30. sep-
tembrim Madonā norisināsies Ie-
priekšējās plānošanas vizīte, kurā 
partnervalstu organizāciju grupu 
līderi veiks pasākuma programmas 
pilnveidošanas un grupu sagatavo-
šanas darbu.

Projekta “Different Way – Youth 
Opportunity” mērķis ir risināt jau-
niešu nodarbinātības jautājumus, 
veicinot aktīvu līdzdalību sabiedris-
kajos procesos, personīgo izaugsmi, 
pieredzi un  attīstot uz uzņēmējdar-
bību vērstu domāšanu. Analizēt na-
badzības un marginalizācijas jau-
tājumu, lai iedrošinātu jauniešus 
pašus risināt šos jautājumus un vei-
dot iekļaujošu sabiedrību.  Izstrādāt 
metodiku, kā palielināt uzņēmējdar-
bības izpratni jauniešu vidū, jo īpa-
ši jauniešu ar ierobežotām iespējām. 

Pasākuma laikā dalībnieki gūs  
ieskatu Latvijas un citu dalībvalstu 
jauniešu nodarbinātības un uzņē-
mējdarbības pieredzē, noskaidros, 
kā šie jautājumi tiek risināti citur. 
Īstenojot šo projektu,  tiek veicinā-
ta  jauniešu saliedēšanās, attīstītas 
prasmes veidot komandu un pro-
duktīvi strādāt kopīgu mērķu sa-
sniegšanai. Jaunieši gūst pieredzi 
starptautisku projektu un pasāku-
mu organizēšanā, jo tiek  tieši iesais-
tīti no projekta idejas izstrādes brīža  
līdz atskaišu iesniegšanai. Visa pro-
jekta būtība tiek balstīta uz nefor-
mālās izglītības metodēm.   

Pasākuma laikā dalībnieki ie-
pazīsies ar Madonas novada uzņē-
mumiem, dosies uz Rīgu apmeklēt 
Draugiem.lv un vecpilsētu, ģenerēs 
un prezentēs  biznesa idejas, caur 
simulācijas spēlēm iejutīsies dar-
ba devēju un ņēmēju lomās, disku-
tēs par sev aktuālām tēmām, dar-
bosies kopā ar vietējiem jauniešiem 
un veidos informatīvu materiālu par 
jauniešu iespējām vietējā un starp-
tautiskā mērogā. Pieteikties dalībai 
projekta pasākumā var jaunieši ve-
cumā no 18 līdz 25 gadiem.   

Madonas Bērnu un jauniešu 
centrs, organizējot šo projektu,  vei-
cinās  jauniešu pašapziņas izjūtu si-
tuācijās, kad viņi sastopas ar jau-
nu pieredzi, attieksmi un uzvedību, 
kultūrām, kā arī motivēs apgūt jau-
nas vai uzlabot esošās kompetences, 
kas veicina personisko, sociālo un 
profesionālo izaugsmi, kas atbilst 
programmas “Jaunatne darbībā” 
prioritātēm un mērķiem. 

Projekts „Different Way – Youth 
Opportunity”  tiek  īstenots ar Eiro-
pas Savienības  programmas “Jau-
natne darbībā” finansējumu. Projek-
ta kopējās izmaksas ir 15433 EUR.

ILONA LAkšA,
projekta koordinatore 

Ir rudens, viršu laiks...
Ar bites darba dziesmu,
Lai sabalsojas spietotāju koris.

Tuvojas Miķeļdiena – svētki rudenim ar krāšņiem un jaut-
riem gadatirgiem, ar prieku par izaudzēto ražu. Nav aiz kal-
niem arī Mārtiņi – 10. novembris, kad atkal Madonā „salidos” 
daļa no Latvijas dziedošajām un muzicējošajām ģimenēm.

Īpašs prieks būs par bijušā Madonas rajona pirmajām mu-
zicējošajām – Gavaru – Noviku un Raģeļu ģimenēm. Tā būs at-
kalredzēšanās Madonas „Spietā” pēc gandrīz desmit gadu pār-
traukuma.

Septembris ir dzejas dienu mēnesis. 23. septembrī dzejnieka 
Jāņa Gavara meitas Janas Novikas ģimene no Meirāniem, kurai 
pievienojusies brāļa Andreja meita, pusfināla raidījumā LNT iz-
cīnīja tiesības būt to desmit ģimeņu skaitā, kas cīnīsies par gal-
veno balvu „Dziedošākā Latvijas ģimene”. 

Savukārt 30. septembrī, cerībā, ka Raģeļu ģimene no Varak-
ļāniem arī iekļūs laimīgajā desmitniekā, sekosim LNT un būsim 
aktīvi „Dziedošo ģimeņu” svētku līdzjutēji un balsotāji. 

Laiks patiesi aizskrējis vēja spārniem. Kādreizējais mazais 
vijolnieks Aigars Noviks nu jau sevi piesaka ne tikai kā dziedā-
tājs, bet arī kā mākslinieks – tērpu dizaineris. Viņa radīto „Tēr-
pu teātri” varēsim vērot arī „Spieta” koncertā.

Arī Raģeļu dzimtas koks sakuplojis. Māsu Terēzes un Agne-
ses ģimeņu dēli un meitas, kuriem vēlāk LNT raidījumos varētu 
piebiedroties arī brālis Jānis, skandēs dziesmas latgaļu valodā.

Pasākumu Madonas „Spietā” kuplinās vēl arī citi novada 
jaunie talanti, viens no tā vadītājiem Kristaps Šķēls šobrīd jau 
savas zināšanas papildina Latvijas Kultūras koledžas režijas 
specialitātē.

10. novembrī Vidzemes „ Spietam” Madonā piepulcēsies arī 
citas Vidzemes un Latgales dziedošās – muzicējošās ģimenes, 
kuras bijušas laureātu godā LNT raidījumos.

Pateicoties Madonas novada pašvaldības un citu „Spieta” 
labvēļu atbalstam, koncerts, kā vienmēr, būs bezmaksas. 

Uz mīļu saredzēšanos un sadzirdēšanos novembrī!

ANITA kļAVIņA,
madonas un citu Vidzemes novadu „Spieta” vadītāja

“Šis projekts tika finansēts ar 
Eiropas Komisijas atbalstu.  
Šī publikācija [paziņojums] 
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, 
un Komisijai nevar uzlikt atbildību 
par tajā ietvertās informācijas 
jebkuru iespējamo izlietojumu.

Ar mērķi saliedēt, vienam 
otru atbalstīt un gūt jau-
nas zināšanas Madonas 

novadā durvis vērusi  „Ķengur-
mammas Rufijas vecāku skola”. 
Skolas dibinātāji ir biedrības 
„Mēs saviem bērniem” vecāki, 
kas savās ģimenēs audzina bēr-
nus un jauniešus ar īpašām vaja-
dzībām. 

Pirmajā tikšanās reizē viņu 
nav daudz – no Madonas nova-
dā apzinātajām četrpadsmit ģi-
menēm ieradušās vien dažas. To-
mēr iesākumam arī tas ir labi, un 
vecāku skoliņas atklāšanas brīdī 
mammas uzsvēra, ka svarīgi sa-
nākt kopā, dalīties pieredzē vecā-
kiem, ko vieno kopēja ikdiena un 
rūpes. 

Līdzās ilggadējām „Mēs sa-
viem bērniem” mammām gadu 
uz biedrības organizētajiem pa-
sākumiem nāk arī Raivīša mam-
ma Inese, kura atzīst, ka nu viņu 
ikdiena ir mainījusies. „Es pati 
šeit jūtos pieņemta un sapras-
ta, esmu kļuvusi pārliecinātāka 
par sevi,” savās pārmaiņās dalās 
Inese, „Arī Raivītis kļuvis atvēr-
tāks, prasīgāks, viņš šeit ir iegu-
vis draugus.”

Savukārt, desmitgadīgā Dei-
vida māmiņa Agnese no Vestie-
nas uz vecāku skolas atklāšanu 

Madonā nodibina bērnu ar īpašām 
vajadzībām vecāku skolu 

atbraukusi uzzināt ko vairāk par 
biedrības darbību. „Kopš audzinu 
Deividu, esmu viena pati,” skum-
jajā pieredzē dalās Agnese, „tā-
pēc esmu šeit, lai satiktu vēl kādu 
mammu, ar ko dalīties.” Iespē-
jams, tieši biedrības lokā Agne-
se atradīs sev un savam dēliņam 
atbalstu, noderīgas nodarbības.  
Vērojot biedrības bērnu, jaunie-
šu un viņu vecāku kopīgo sade-
jošanos deju kopā „Mazais cilvē-
ciņš”, Agnesei šķiet, ka arī viņa 
ar Deividu varētu iekļauties tīri 
veiksmīgi, jo Deividam patīk kus-
tēties.  

Par turpmāko finansiālo at-
balstu vecāku skolai ir lēmusi arī 
novada pašvaldība. Vecāku sko-
las atklāšanā klāt bija arī novada 
Izglītības nodaļas vadītāja Solvi-
ta Seržāne, kas uzsvēra pašvaldī-
bas ieinteresētību vecāku skolas 
attīstībā. Pašvaldība ir piešķīru-
si līdzekļus vieslektoru apmak-
sai. Pirmajā lekcijā klātesošajām 
māmiņām uzstājās psiholoģe Eli-
ta Keiša.   

Jaundibinātā vecāku skola 
darbojas Madonas Bērnu un jau-
niešu centra jaunajā ēkā un laip-
ni gaida ikvienu jaunpienācēju!

Sīkāka informācija – Iveta 
Ecētāja, tel. 28303985.

Dz. STRADIņA

Atkalredzēšanās ar Gavaru – Noviku 
un Raģeļu ģimenēm „Spietā” un  
LNT „Dziedošo ģimeņu” svētkos

Gavari – Noviki Madonas rajona “Spietā” 1995. gadā.

Raģeļu kapela 1995. gadā.

Biedrības jaunieši kopā ar vecākiem un skolotājiem gan paši iestudē izrādes, 
gan uzmanīgi ieklausās citos.
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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.

Godinot Vestienu 560 gadu 
jubilejā no 12. līdz 15. sep-
tembrim visi Vestienas 

iedzīvotāji – skolēni, skolotāji, 
pirmskolas bērni un audzinātā-
jas, uzņēmēji, iestāžu un orga-
nizāciju darbinieki, jaunieši un 
pensionāri – no dabas materiā-
liem un ziediem veidoja ceļu Ves-
tienas nākotnei.

Visi šā gada pagasta pasāku-
mi veltīti Vestienas 560 gadu ju-
bilejas atzīmēšanai. Vestienas 
Tautas namā bija apskatāma fo-
toizstāde „Mana Vestiena”. To 
vēl joprojām var redzēt mā-
jaslapā www.vestiena.lv. 
Maijā tika noorganizē-
ta akcija „Dāvini rozi 
Vestienai”, kuras lai-
kā Vestienas iedzīvo-
tāji saziedoja naudu 
120 rožu stādu iegā-
dei un Vestienas cen-
trā tika iestādītas divas 
rožu dobes. Lielās talkas 
dienā, Vestienas jaunieši iezī-
mēja Vestienas ģerboņa vietu brī-
vā dabā, kurā tika iestādīti ziedi. 
Muzeju naktī Vestienas Tautas 
namā atklāja vēstures stūrīti, 
kurā sākusies krājumu veidoša-
na nākotnes muzejam. 16. jūni-
jā uz Kāla ezera skanēja Vestie-
nas sieviešu ansambļa dziedātas 
dziesmas un Žīguru ģimenes mu-
zicēšana koncertā „Mana dzies-
ma tālu skan”. Izdots jauns Ves-
tienas buklets.

Ziedu ceļš „Vestienas nākotne”

Vestienai – 

560

13. oktobrī Madona aicina celt godā zemnieku 
veikumu – gan piedāvāt izaudzēto un saražoto, 
gan iegādāties kāroto. Pērn rudens ražas 
gadatirgū varēja iegādāties ne tikai 
kartupeļus, bet arī burkānus, kāpostus, 
bietes, sīpolus, ķiplokus, medu, ābolus, 
bumbierus, avenes, dzērvenes, maizes 
un gaļas izstrādājumus, zivis, ziedus 
un daudz ko citu.

Vai šāgada piedāvājums būs tikpat bagātīgs, 
vai arī pārspēs iepriekšējā gada? To tirgus 
apmeklētāji uzzinās, dodoties uz Saie-
ta laukumu uz pulksten 9, bet ofi-
ciālā Kartupeļu svētku atklāšana 
paredzēta pulksten 10. Aiz svēt-
ku uzrunām sekos Dailes teātra 
dziedošo aktieru vokāli instru-
mentālās grupas „Ilga” izklai-
dējošā programma un, protams, 
kā jau arī tirgū pienākas – tir-
gošana, andelēšanās un pirkša-
na. Neaizmirstiet dienas steigā 
iegādāties biļeti uz vakara bal-
li ar grupu „Tranzīts” Madonas 
pilsētas kultūras namā, kas sāksies  
pulksten 22!

Madonas novada pašvaldība aicina dār-
zeņu, augļu un ogu audzētājus, pārstrādātājus 
un tirgotājus, kā arī citas lauksaimniecības produkcijas ražotājus 
un izplatītājus – visus interesentus sazināties ar pašvaldības pārstāvi  
Nadeždu Seļmu pa tālruni 26346077.

                                                                   uz tikšanos madonā! 

Oktobrī noskaidrosim Ves-
tienas cilvēkus, kuri devuši savu 
ieguldījumu Vestienas attīstībā. 
Kopā ar izdevumu „Pie Mums” 
iedzīvotāji saņems anketas, ku-
rās varēs ierakstīt savu izvēlēto 
cilvēku. Valsts svētku pasākumā 
Vestienas pagasta pārvalde godi-
nās Vestienas cilvēkus, ar kuriem 
visi lepojas. 

  
ILgA SAbITOVA,  
VITA eIzeNTāLe

jau 14. reizi Madona aicina 
piedalīties Kartupeļu svētkos. 
Lai pietiek preces un pircēju!

jau 14. reizi Madona aicina 
piedalīties Kartupeļu svētkos. 
Lai pietiek preces un pircēju!

Svecīšu vakari  
Madonas 
novadā 
ARONAS pAgASTā 
29. septembrī plkst. 18.00  
Skāķu kalna kapos 
6. oktobrī plkst. 17.00  
Līdēres vecajos kapos 
6. oktobrī plkst. 18.00  
Līdēres jaunajos kapos

bARkAVAS pAgASTā 
29. septembrī plkst.19.00 
Saikavas kapos 
6. oktobrī plkst. 17.00 
Dievkalpojums par 
mirušajiem Barkavas Svētā 
Staņislava Romas katoļu 
baznīcā 
6. oktobrī plkst. 17.30  
Barkavas muižas kapos 
6. oktobrī plkst. 18.30  
Barkavas centra kapos

bĒRzAuNeS pAgASTā 
6. oktobrī plkst. 17.00  
Bērzaunes kapos 
6. oktobrī plkst. 18.00  
Grostonas kapos 

kALSNAVAS pAgASTā 
29. septembrī plkst. 17.30 
Jāņukalna kapos 
29. septembrī plkst. 19.00 
Veckalsnavas kapos

LIezeReS pAgASTā  
29. septembrī plkst. 16.00  
Liezeres kapos

ļAuDONAS pAgASTā 
29. septembrī plkst. 16.30 
Mētrienas kapos 
29. septembrī plkst. 17.30  
Pārupes kapos 
29. septembrī plkst. 18.30 
Ļaudonas kapos

mADONAS pILSĒTā 
29. septembrī plkst. 19.00  
Madonas pilsētas kapos 
6. oktobrī plkst. 18.30  
Liseskalna kapos

māRcIeNAS pAgASTā 
6. oktobrī plkst. 16.00  
Mārcienas kapos

mĒTRIeNAS pAgASTā 
13. oktobrī plkst. 17.00  
Ozolkalna kapos

OšupeS pAgASTā 
13. oktobrī plkst. 17.00  
Krievbirzes kapos

pRAuLIeNAS pAgASTā 
15. septembrī plkst. 19.00 
Vistiņlejas kapos

SARkAņu pAgASTā 
6. oktobrī plkst. 18.00  
Sarkaņu kapos

VeSTIeNAS pAgASTā 
6. oktobrī plkst. 15.00  
Vecajos kapos 
6. oktobrī plkst. 16.00  
Jaunajos kapos 
6. oktobrī plkst. 17.00  
Tolkas kapos

Koncerts uz Kāla ezera.

Ziedu kārtošana Vestienas centrā.


