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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

Gada pirmajā mēnesī Ma-
donas muzejā piedzīvojām 
sirsnīgu un aizkustinošu 

pēcpusdienu – ceļojošās izstādes 
“Ķeguma HES – Latvijas ener-
ģētikas lepnums” atklāšanu un 
filmas “Kā tapa Ķeguma spēksta-
cija: Kārļa Dumbrāja atmiņas” 
pirmizrādi. Mums, Madonas 
puses ļaudīm, šim notikumam ir 
īpaša nozīme – Kārlis Dumbrājs 
ir madonietis. Šis vēstījums par 
20. gadsimta pirmās puses Bal-
tijas vērienīgākā industriālā ob-
jekta celtniecību tapis, uzklausot 
sirmā vīra atmiņu stāstu.

Atskatoties uz savu bagāto 
un garo mūžu, madonietis Kār-
lis Dumbrājs atzīst: „Vēl šodien 
esmu lepns, ka būvēju Ķegumu.” 
Kārlis Dumbrājs ir Latvijas vien-
audzis, un viens no tiem pieciem 
tūkstošiem strādnieku, kas cēla 
mūsu valsts enerģētikas lepnu-
mu – Ķeguma HES. Tolaik, bū-
dams topošais inženieris, Kārlis 
atsaucās valdības aicinājumam 
un zviedru speciālistu vadībā uz-

K. Dumbrājs svētku brīdī kopā ar meitu Astru.

Kā tapa Ķegums – madonieša 
Kārļa Dumbrāja acīm

Līdzās bijušajiem un esošajiem 
„Latvenergo” darbiniekiem,  
K. Dumbrāja domubiedriem korī 
„Mantojums”, ģimenes draugiem, 
kaimiņiem un citiem laba vēlētājiem, 
uz filmas pirmizrādi bija ieradušies 
arī jaunieši. Attēlā K. Dumbrājs ar 
Madonas Valsts ģimnāzijas 9. klases 
skolēniem un skolotājām – Laimdotu 
Jansoni un Gitu Eiduku.

sāka darbu pie divu spēkstacijas 
ģeneratoru montāžas. 

Ceļš līdz filmai aizsākās pirms 
trim gadiem, kad Kārlis Dumbrājs 
ieradās „Latvenergo” Enerģēti-
kas muzejā, lai nodotu glabāšanā 
paša bildētu fotoalbumu Ķeguma 
tapšanas laikā. Fotokamera, ar ko 
savulaik bildes tapušas, Kārlim 
Dumbrājam saglabājusies līdz pat 
mūsdienām. Tas ir iesvētībās dā-
vināts Kodak fotoaparāts.

To, kā tēvs ir strādājis Ķegu-
ma tapšanā, allaž ir pārrunājuši 
arī ģimenes lokā. Filmas pirmiz-
rādes dienā K. Dumbrāja meita 
Astra Riekstiņa atzina, ka filma 
ir ļāvusi paraudzīties uz tēvu ci-
tādām acīm, vēl vairāk novērtēt 
viņa mūža ieguldījumu ne tikai 
ģimenes, bet visas valsts labā. 

Jaunā filma ir ieguvums ne vien 
Latvijas vēstures dokumentēša-
nā, bet būs arī kā mūžīga dzimtas 
liecība no paaudzes uz paaudzi.

Izstāde „Ķeguma HES – Lat-
vijas enerģētikas lepnums” stāsta 
par UNESCO programmas “Pa-
saules atmiņa” Latvijas nacionā-
lajā reģistrā iekļauto E. Krauca 
fotonegatīvu uz stikla pamatnes 
kolekciju  “Ķeguma spēkstacijas 
celtniecības gaita 1936.–1940.” 
Fotogrāfijās attēlota pagājušā 
gadsimta pirmās puses vērienīgā 
industriālā objekta Baltijā celt-
niecība, vedot skatītāju savdabīgā 
ceļojumā pagātnē, kad Eiropas 
enerģētikā sevi pieteica Latvijas 
flagmanis – Ķeguma spēkstacija. 
Par fotogrāfiju autoru – Eduar-
du Kraucu Enerģētikas muzeja 

vadītāja Ina Lastovecka saka:  
„E. Krauca entuziasms un profe-
sionalitāte šodien ļauj izjust, kā 
soli pa solim noritējusi spēksta-
cijas celtniecība. Fotomākslinieks 
ir radījis turpat divus tūkstošus 
izcili uzņemtas fotogrāfijas, at-
klājot Ķeguma HES būvvietas un 
Daugavas perspektīvos skatus, 
kas apliecina varenās un monu-
mentālās būves tapšanas gaitu. 
Fotogrāfijas sniedz iespēju ie-
raudzīt arī atsevišķas nozīmīgas 
inženiertehniskas nianses būves 
konstrukcijās, ūdenskrātuves 
dam bja izveidē un citur, izceļot 
būtiskus tehnoloģiskus elemen-
tus, ko inženiertehniskie speciā-
listi vērtē kā unikālus.”

Atklāšanas pasākumā klāt-
esošos uzrunāja arī domes Izglītī-
bas, kultūras un sporta komitejas 
vadītājs Valdis Vucāns, uzsverot, 
cik liela nozīme ir savas valsts 
patriotismam. Tieši patriotisku 
jūtu vadīti cilvēki ar lepnumu pa-
veic lielas lietas valsts labā, viens 
no šādiem patriotisma piemēram 
bija arī Ķeguma spēkstacijas 
būvniecība. 

Dzintra Stradiņa,
Pašvaldības sabiedrisko 

attiecību speciāliste

Aculiecinieks
„Tev ir apbrīnojami talanti un 
vienreizējas dāvanas, kuras Tu vari sniegt 
pasaulei. 
Neviens nevar sniegt to, ko vari sniegt Tu. 
Tās ir tās lietas, kuras neviens cits nespēj 
izdarīt tā, kā to spēj Tu. 
Katram no mums ir sava sūtība, iemesls, 
kāpēc dzīvojam, elpojam un pastāvam.
Svarīgākais, ko mēs savā dzīvē varam 
izdarīt, ir saprast, kāda ir šī sūtība un 
kā mēs to varam likt lietā, lai palīdzētu 
cilvēcei. 
Kļūsti nozīmīgs – domā lielas domas un 
dari lielus darbus.”                                  

                                 (Viktors Hansens)

Pieaudzis  
jaundzimušo skaits

Madonas novada Dzimtsaraks-
tu nodaļā 2012. gadā reģistrēti 
213 jaundzimušie – 114 zēni un 99 
meitenes, tai skaitā 194 Madonas 
novada, 18 citu novadu bērni, kas 
ir par 4 bērniem novadā vairāk, 
nekā pagājušā gadā. Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēti Madonas 
pilsētā – 69, Kalsnavas pagastā – 
15. Vismazāk dzimušo reģistrēts 
Vestienas pagastā – 3, Barkavas 
pagastā – 4. Pieaudzis paternitā-
tē reģistrēto bērnu skaits, tas ir, 
55,4% jaundzimušo piedzimuši 
vecākiem, kuri nav reģistrējuši 
laulību. Ar katru gadu palielinās 
tendence, ka arī otrie un trešie 
bērni tiek reģistrēti ar paterni-
tātes atzīšanu. Pagājušajā gadā 
– 7,1% jaundzimušo reģistrā nav 
ieraksta par tēvu. Salīdzinot ar 
iepriekšējiem gadiem, samazināju-
sies tendence, ka jaundzimušie ir 
pirmie bērni ģimenē (44,6%), savu-
kārt nedaudz palielinājies otro un 
trešo bērnu skaits ģimenēs. Septi-
ņas ģimenes pasaulē sagaidījušas 
ceturto bērnu, viena piekto bērnu 
un viena sesto bērnu. Visvairāk 
jaundzimušo reģistrēti augustā – 
23. Apkopotā informācija liecina, 
ka jaunākajai māmiņai bija 16 
gadi, vecākajai – 42 gadi. Jaunāka-
jam tētim ir 16 gadi, vecākajam 53. 
Trīs vecāki bērnu dzimšanas brīdī 
ir bijuši nepilngadīgi. 

79,8% bērnu dzimuši ģimenēs, 
kurās vecāki ir latvieši, 1,4% bērnu 
piedzimuši ģimenē, kurā vecāki ir 
krievi, 16,9% bērni dzimuši jauk-
tās ģimenēs. 2 jaundzimušajiem 
tēvs ir Indijas pilsonis.

Populārākie zēnu vārdi 2012.
gadā bija Gustavs, Daniels, Jānis, 
Markuss, Rinalds un Roberts, sa-
vukārt neparastākie – Demjens, 
Denis, Dinārs, Kevins, Kriss un 
Rainers.

Populārākie meiteņu vārdi – 
Viktorija, Alise, Elizabete, Estere, 
Evelīna, Keita, Paula, Sabīne un 
Sofija, savukārt neparastākie vārdi 
Greisa, Keita, Ketlīna, Milāna, Ni-
kola. Nedaudz palieli-
nājusies tendence bēr-
nam likt divus vārdus.

  

Kādi esam 
bijuši  
2012. gadā?

  Dzimtsarakstu nodaļa   
  informē  

5. lpp.

E. Krauca foto no izstādes.
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Domes ziņas

Madonas novada pašvaldības domes 
15. janvāra ārkārtas sēdes lēmumi 

Madonas novada pašvaldības domes 
22. janvāra ārkārtas sēdes  lēmumi 

  Kalsnavas pagastā  

Nolemj ierakstīt zemesgrāmatā uz Ma-
donas novada pašvaldības vārda kā patstā-
vīgu īpašuma objektu dzīvokļa īpašumus 

„Tirzmaļi” – 2, „Tirzmaļi” – 3 Kalsnavas pagastā.
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labie-

kārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2012. gada de-
cembrī  281,26 Ls apmērā segt no Kalsnavas pagasta 
pārvaldes budžeta neizlietotajiem līdzekļiem uz gada 
sākumu. 

  Vestienas pagastā  

Nodod atsavināšanai pašvaldības nekustamo īpašu-
mu „Šķeldas” Vestienas pagastā, Madonas novadā, ka-
dastra apzīmējums 7096 007 0230 13 496 kvadrātmetru 
platībā, uz zemesgabala esošās ēkas īpašniekam V.S. 
Uzdod Vestienas pagasta pārvaldei veikt nekustamā 
īpašuma novērtēšanu pie sertificēta vērtētāja.

  Sports  

Izdara papildinājumus Madonas novada pašvaldī-
bas iestādes ”Sporta un atpūtas bāze „Smeceres sils”” 
maksas pakalpojumos. Papildina Madonas novada paš-
valdības domes 2010. gada 29. jūnija sēdes lēmumu, 
protokols Nr. 14, 11. p., par ”Sporta un atpūtas bāze 
„Smeceres sils”” maksas pakalpojumiem ar 14. pun-
ktu:

 
N. 
p.k.

Pakalpojums Mērvienība Pakalpojuma 
lietotājs

Izceno-
jums 
(EUR)

Piezīmes

14. Naktsmītnes 
Pasaules 
čempionāta un
Eiropas 
čempionāta 
laikā

Viena 
diennakts  
cilvēkam

Pasaules 
un Eiropas 
čempionātu 
sacensību 
dalībnieki

50
(cenā 
iekļauta 
trīsreizēja 
ēdināšana)

400 EUR
(minimālā 
mājiņas 
cena, 
neatkarīgi 
no  
cilvēku 
skaita)

Piešķir finansējumu Madonas bērnu un jaunatnes 
sporta skolas pedagoģisko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 
2013. gada pašvaldības budžetā 6671,00 Ls apmērā (fi-
nansējums piešķirts 8 mēnešiem). 

  Mārcienas pagastā  
 

Palielina SIA „Mārcienas komunālais uzņē-
mums” pamatkapitālu par 7000,00 latiem, 

izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā no Madonas 
novada pašvaldības speciālā budžeta un pretī saņemot at-
tiecīgu kapitāla daļu skaitu. 

 
  Aronas pagastā   

 
Izveido Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes 

struktūrvienību „Multifunkcionālais centrs” no 2013. 
gada 1. februāra. Struktūrvienības adrese: Skolas iela 3, 
Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, LV 4847.

Veic grozījumus Madonas novada Aronas pagasta 
pārvaldes nolikumā (apstiprināts ar Madonas novada 
pašvaldības domes 2009. gada 16. jūlija lēmumu (prot. 
Nr. 4, 2. p.), papildināt nolikumu ar 4.8. punktu: „Mul-
tifunkcionālais centrs”. Grozījumi stājas spēkā ar to 
pieņemšanas brīdi.

Veic šādus grozījumus „Aronas pagasta pārvaldes 
amatu sarakstā 2013. gadam” no 2013. gada 1. februrāra: 

1. Izslēgt no amatu vienību saraksta Multifunkcinā-
lajā centrā amata vienību – jaunatnes lietu speciālists, 
profesijas kods 2422 27, amatu vienību skaits – 0,5, 
amatalgas likme Ls 300,00, mēneša algas fonds – Ls 
150,00.  

2. Iekļaut amatu vienību sarakstā – Multifunkcinā-
lajā centrā amata vienību – Centra vadītājs, profesijas 

  Projekti  
 
Lemj par aizņēmuma ņemšanu LEADER projekta 

ID Nr. 12-05-LL15-L413201-000004 „Kultūras nama 
rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads” priekšfinansēšanai un līdz-
finansēšanai

1. LAD Projekta ID Nr.12-05-LL15-L413201-000004 
“Kultūras nama rekonstrukcija Vesetas ielā 8, Jaun-
kalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads” 
priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL 
81 877,89 apmērā ar atmaksas termiņu 20 gadi un 
atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā un apgūt 2013. 
gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 
ņemšanu LVL 81877,89 apmērā LEADER  projekta ID 
Nr. 12-05-LL15-L413201-000004 “Kultūras nama re-
konstrukcija Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas 
pagasts, Madonas novads” priekšfinansējuma un līdzfi-
nansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu.

  Par aizņēmuma ņemšanu  

Par aizņēmuma ņemšanu projekta „Strauta ielas 
rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” ID Nr. 
11-05-L32100-000262 ietvaros.

1. LAD Projekta ID Nr.11-05-L32100-000262 
“Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas 
pagastā“ finansējuma nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa 
aizņēmumu Valsts kasē LVL 7 846,12 apmērā ar atmak-
sas termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem 
ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā un apgūt 2013. 
gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu 
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt kredīta 
ņemšanu 7846,12 Ls apmērā LAD  projekta ID Nr. 11-
05-L32100-000262 “Strauta ielas rekonstrukcija Jāņu-
kalnā, Kalsnavas pagastā” finansējuma nodrošināšanai.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas nova-
da pašvaldības budžetu.

  Izglītība  

Lemj par Madonas novada pašvaldības interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 
un pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2013. gada as-
toņiem mēnešiem. Sadala Madonas novada pašvaldības 
vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un 
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pare-
dzēto mērķdotāciju 2013. gada astoņiem mēnešiem LVL 
1427024,00 apmērā.

Iedala Dzelzavas speciālajai internātpamatskolai 
pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemaksām paredzēto mērķdo-
tāciju 2013. gada astoņiem mēnešiem 161296,00 Ls un 
pārējiem izdevumiem mērķdotāciju 129616,00 Ls.

Lemj par Madonas novada pašvaldības interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko 
darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas 
obligātajām iemaksām paredzētās mērķdotācijas sadali 
un pašvaldības finansējuma piešķiršanu 2013. gada as-
toņiem mēnešiem. Sadala Madonas novada pašvaldības 
interešu izglītības programmu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām 
iemaksām paredzēto mērķdotāciju 2013. gada astoņiem 
mēnešiem LVL 61465,00 apmērā.

 
Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 

28.12.2012. lēmumā „Par grozījumiem Madonas nova-
da pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un 
to iestāžu amatu vienību sarakstā” (protokols Nr. 27,  
29. p.)

  
Sagatavoja Laima LiePiņa,

administratīvās nodaļas  
vadītāja 

Pilna informācija par domes sēdes lēmumiem pieeja-
ma – mājaslapā www.madona.lv vai klientu apkalpoša-
nas zālē Saieta laukumā 1, Madonā.

kods 1431 11, amata vienību skaits – 0,5, amatalgas lik-
me Ls 300,00, mēneša algas fonds Ls 150,00.  

  Projekti  
 
Piešķir 653 latus (10% no projekta attiecināmajām 

izmaksām) biedrības „Mūžizglītība „Gretēs”” realizētā 
projekta „Jāņa Ilstera piemiņas zīmes atjaunošana un 
vietas labiekārtošana Vestienas pagasta „Gretēs” līdzfi-
nansēšanai.

  Slēdz sadarbības līgumu  
  
Slēdz līgumu ar VAS “Latvijas Valsts radio un televī-

zijas centrs”, reģ. Nr. 40003011203, par sadarbību Eiro-
pas Savienības fonda projekta Nr. 3DP/3.2.2.3.0/12/IPIA/
SM/001 “Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu 
attīstība lauku reģionos”  īstenošanā. Pilnvarot Madonas 
novada pašvaldības pagastu pārvaldes projekta realizācijas 
gaitā slēgt vienošanās ar VAS “ Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” par sadarbību telpu izmantošanā, kur 
tiek izvietots tīkla piekļuves punkts ātrgaitas platjoslas 
tīkla infrastruktūrai.

  Ceļu uzturēšana  
 
Iedala papildus Ls 26803,59 par izpildītajiem ceļu 

uzturēšanas darbiem uz 2012. gada 31. decembri no ceļu 
fonda uzkrājuma atlikuma šādām pagastu pārvaldēm:

Nr. p. k. Pagasta pārvalde Ls
1. Arona 7459.00
2. Bērzaune 4967.66
3. Dzelzava 357.00
4. Lazdona 1142.00
5. Liezēre 1036.00
6. Ļaudona 6254.93
7. Mārciena 2048.00

    8.     Ošupe     3539.00
KOPĀ: 26803.59

2013. gada vasaras mēnešos atjaunot papildus iedalī-
tos naudas līdzekļus no ikmēneša ceļu fonda ienākumiem.

  Izglītība   

Nolemj neveikt degvielas izdevumu apmaksu par 2012. 
gada oktobra, novembra un decembra mēnešiem Mado-
nas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības 
iestāžu audzēkņiem. 

Nolemj segt transporta izdevumus Madonas novada 
pašvaldības teritorijā deklarētajiem no 5 gadu vecuma 
obligātās apmācības bērniem, vispārējās izglītības iestāžu 
(t.sk. speciālās internātpamatskolas un vakara un ne-
klātienes vidusskolas) izglītojamajiem (1.–12. klase), no 
kuru deklarētās dzīvesvietas pagastā ar sabiedrisko vai 
pašvaldības transportu uz izglītības iestādi novada teri-
torijā aizbraukt nevar. Izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta 
atrodas tālāk par 3 km pa ceļu veicamā attālumā no tuvā-
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kās sabiedriskā vai pašvaldības transporta pieturas, segt 
transporta izdevumus par ceļa posmu no dzīvesvietas līdz 
tuvākajai sabiedriskā transporta pieturai vai pašvaldības 
transporta kursēšanas vietai.

Nosaka, ka transporta izdevumu kompensācijas ap-
joms izglītojamajam tiek aprēķināts, reizinot izglītības 
iestādes apmeklēto dienu skaitu mēnesī un Vidzemes 
plānošanas reģiona Attīstības padomes 16.12.2010. veno-
šanās par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 
piemēroto tarifu reģionālo vietējās nozīmes maršrutu 
autobusos (lēmuma pieņemšanas brīdī – Ls 0,04/km ar 
PVN un Ls 0,10 par katru braukšanas reizi) – maršrutā 
no dzīvesvietas uz izglītības iestādi un atpakaļ. 

Nosaka transporta izdevumu kompensācijas saņem-
šanas kārtību:

1. Līdz katra mēneša 10. datumam jāiesniedz pašval-
dībā (pagasta pārvaldē) aizpildīta veidlapa un izziņa no 
izglītības iestādes par tās apmeklējumu iepriekšējā mē-
nesī.

2. Ja transporta izdevumu kompensāciju saņem Ma-
donas novada pašvaldībā, iesniedzama pagasta pārvaldes 
(vienreizēja) izziņa par attālumu kilometros, ko brauc ar 
personīgo transportu vedot bērnu/-us uz izglītības iestādi.

Atzīt par spēku zaudējušu Madonas novada pašvaldī-
bas domes 16.02.2012. lēmumu (prot. Nr. 3; 26. p.).

  Ļaudonas pagastā   
 
Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības 

19.06.2012. sēdes lēmumā (Protokols Nr. 13, 2. p.) “Par 
aizņēmumu Ļaudonas vidusskolas internāta telpu remon-
tam’’: 

1. Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas internātu 
telpu remontam, kas nepieciešams pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē 
Ls 26417,25 apmērā ar apmaksas termiņu uz 5 gadiem ar 
Valsts Kases noteikto procentu likmi.

2. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2013. gadā.

3. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kon-
troles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmuma 
ņemšanu Ls 26417,25 apmērā Andreja Eglīša Ļaudonas 
vidusskolas internāta telpu remontam.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar Madonas novada 
pašvaldības budžetu.

  Attīstības programma  

Lemj par Madonas novada attīstības programmas 
2013.–2020. gadam un Madonas novada teritorijas plāno-
juma 2013.–2025. gadam izstrādes termiņa pagarinājumu. 
Piekrīt līguma Nr. 2.4.5./469-11 par “Madonas novada attīs-
tības programmas 2013.–2020. gadiem izstrādi” turpmāko 
rezultātu sasniegšanas un nodevumu iesniegšanas termiņu 
pagarinājumam līdz 2013. gada 31. martam.

  Nekustamo īpašumu nodokļi  

1. Atļauj pašvaldības administrācijai un pagastu pārval-
dēm pieņemt lēmumus – izpildrīkojumus par nokavēto ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus 
kārtībā visos gadījumos, kad ir pamats uzsākt nesamaksāto 
nodokļu parāda piedziņu;

2. Nosaka nosacījumus, kuros gadījumos var pieņemt lē-
mumus – izpildrīkojumus par nokavēto nekustamā īpašuma 
nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus kārtībā:

2.1. gadījumos, kad tiesu izpildītājs uz konkrētu nekus-
tamo īpašumu vērš piedziņu;

2.2. ja persona nekustamā īpašuma nodokli nav mak-
sājusi pilnā apmērā vismaz 2 gadus un parāda apmērs pār-
sniedz Ls 10,00, bet nepārsniedz Ls 100,00;

2.3. ja persona nekustamā īpašuma nodokli nav mak-
sājusi pilnā apmērā vismaz 1 gadu un parāda apmērs pār-
sniedz Ls 100,00;

2.4. neievērojot šajā punktā minētos nosacījumus, pie-
ņemt lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto nekustamā 
īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā var 
ar izpilddirektora saskaņojumu. 

3. Nosaka, ka lēmumu – izpildrīkojumu par nokavēto ne-
kustamā īpašuma nodokļa maksājumu piedziņu bezstrīdus 
kārtībā persona var apstrīdēt Madonas novada pašvaldības 
Administratīvo aktu strīdu komisijā (Saieta laukums 1, Ma-
dona, LV 4801) septiņu dienu laikā no dienas, kad persona 
uzzina par iestādes darbību, kas vērsta uz administratīvo 
aktu piespiedu izpildi.

  Dzelzavas pagastā  
 
Piešķir finansējumu lietotas automašīnas iegādei (Ls 

3630 vērtībā) no Madonas novada pašvaldības nesadalīta-
jiem līdzekļiem Dzelzavas pagasta pārvaldes vajadzībām, 
veikt cenu aptauju.

 
  Dzīvokļu apsaimniekošana  

 
No 2013. gada 1. februāra slēdz pilnvarojuma līgumu ar 

SIA “Madonas namsaimnieks”, reģ. Nr. LV47103000233, 
par Madonas pilsētā pašvaldībai piederošo neprivatizēto 
dzīvokļu pārvaldīšanu mājās, kuras dzīvokļu īpašnieki pār-
ņēmuši savā pārvaldīšanā un noslēguši dzīvojamās mājas 
pārvaldīšanas līgumu ar SIA „Madonas namsaimnieks”, 
kas veic dzīvojamās mājas īpašnieku uzdotās pārvaldīšanas 
darbības; par Madonas pilsētā pašvaldībai piederošo priva-
tizācijai nenodoto dzīvojamo māju pārvaldīšanu; par paš-
valdības kā neprivatizēto dzīvokļu īpašnieka pārstāvēšanu 
dzīvojamās mājās. 

  Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas   
  tarifa mainīgās daļas apstiprināšanu   

Atstāj nemainīgu Madonas novada domes 2012. gada 
oktobra sēdē apstiprināto sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas tarifa mainīgo daļu par noglabāšanu – 2,84 Ls/m3 līdz 
2013. gada 1. martam.

Sagatavoja Laima LiePiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja 

2012. gadā ir notikušas 26 Madonas novada pašvaldības 
domes sēdes (no tām 12 kārtējās, 14 – ārkārtas), kopā pie-
ņemti 918 Madonas novada pašvaldības domes lēmumi.

Aizvadītajā gadā tika pieņemti  30 Madonas novada paš-
valdības Saistošie noteikumi. 

Būtiski, ka Madonas novada pašvaldība pieņem arī 
elektroniskus iedzīvotāju iesniegumus. 2012. gadā tika 
izveidotas iesniegumu veidlapas konkrētiem mērķiem. Ie-
sniedzējam ir jāizpilda tikai savi dati, veidlapā ir redzami 
nepieciešamie iesniedzamie dokumenti. Veidlapu paraugi ir 
atrodami Madonas mājas lapā. Pieņemam elektroniski pa-
rakstītus iesniegumus, kā arī pa nosūtītos pa pastu, līdz ar 
to iedzīvotājs var ietaupīt savu laiku.

Laima LiePiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

  Administratīvā nodaļa informē  

Deputāti 2012. gadā 
strādājuši ražīgi

Administratīvo aktu strīdu komisijai 2012. gadā ir noti-
kušas 15 komisijas sēdes. 

Sēdēs izskatīts 31 apstrīdēšanas iesniegums:
 20 apstrīdēšanas iesniegumi par Madonas novada paš- 

valdības kārtībnieku sastādītajiem administratīvā pārkā-
puma protokoliem – paziņojumiem ceļu satiksmes noteiku-
mu pārkāpšanas gadījumā; 
 2 apstrīdēšanas iesniegumi par pagastu faktiskajām rī- 

cībām un lēmumiem;
 3 apstrīdēšanas iesniegumi par Madonas novada pašval- 

dības būvvaldes pieņemtajiem lēmumiem;
 5 apstrīdēšanas iesniegumi par Madonas novada paš - 

val dības Dzīvokļu jautājumu komisijas pieņemtajiem lēmu-
miem;
 1 apstrīdēšanas iesniegums par Madonas novada Sociālā  

dienesta pieņemto lēmumu.
 Izskatot apstrīdēšanas iesniegumus, ar Administratīvo 

aktu strīdu komisijas lēmumu:
12 izdotie administratīvie akti ir atstāti negrozīti, 13 

administratīvie akti ir atcelti, 1 gadījumā izdotais akts tika 
izteikts citā redakcijā, 5 gadījumos administratīvā lieta nav 
ierosināta. 

V. Lamberte,
administratīvo aktu strīdu komisijas priekšsēdētāja

  Administratīvo aktu strīdu komisija informē  

Par Administratīvo aktu 
strīdu komisijas darbību

  SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 29   

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
pieauguma ierobežojuma 
piemērošanu nodoklim par  
zemi 2013. gadā

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”  
14. panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu un  
46. pantu un LR likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” Pārejas noteikumu 401. punktu  
2012. gada 18. decembrī

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka 2013. gadā tiek pie-
mērots nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma 
ierobežojums 25% apmērā nodoklim par zemi;

2. Saistošie noteikumi publicējami Madonas novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada 
Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā  dienā pēc to pa-
rakstīšanas, 2012. gada 19. decembrī. 

Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām”  
14. panta pirmās daļas 3. punktu un otro daļu un  
46. pantu un LR likuma “Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 1. panta otrās daļas 91. punktu  
2012. gada 18. decembrī

1. Saistošie noteikumi nosaka, ka 2013. gadā ar nekus-
tamā īpašuma nodokli netiek apliktas dzīvojamo ēku palī-
gēkas, kuru platība pārsniedz 25 kv.m., izņemot garāžas. 

2. Saistošie noteikumi publicējami Madonas novada 
pašvaldības informatīvajā izdevumā „Madonas Novada 
Vēstnesis” un stājas spēkā nākamajā  dienā pēc to paraks-
tīšanas, 2012. gada 19. decembrī. 

  SAISTOŠIE  NOTEIKUMI Nr. 30   

Par dzīvojamo māju palīgēku, 
kuru platība pārsniedz 25 kv.m., 
neaplikšanu ar nodokli  
2013. gadā 

Izdoti saskaņā ar LR likuma  
“Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 8. punktu 

1. Veikt Madonas novada pašvaldības 
09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr. 
1 „Madonas novada pašvaldības noli-
kums” šādus grozījumus:

1.1. Papildināt noteikumus ar 6.21. 
punktu šādā redakcijā:

„6.21. Sporta un atpūtas bāze „Sme-
ceres sils”.” 

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25   

Grozījumi Madonas 
novada pašvaldības 
09.07.2009.  

saistošajos noteikumos  
Nr. 1 „Madonas novada  
pašvaldības nolikums”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības 29.11.2012. saistošajiem noteikumiem 
Nr. 25 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistoša-
jos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums””

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Pašreizējās situācijas  
raksturojums

Madonas novada pašvaldības nolikums apstiprināts ar 
09.07.2009. Madonas novada pašvaldības domes sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 3; 1. p.) „Par novada pašvaldības noli-
kumu” saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 1. punktu un 24. pantu 

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

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

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi tiek precizēti saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz jaunas 
pašvaldības iestādes izveidošanu 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes

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

Nav ietekmes

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

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

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir pieejams Madonas novada 
pašvaldības administrācijā.
Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas novada 
pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā „Pašvaldības 
saistošo noteikumu projekts”.



4 Madonas Novada Vēstnesis 
        2013. gada janvāris

Domes ziņas

Plānots saņemt mērķdotācijas, dotācijas pedagogu 
atalgojumiem – Ls 1855932.
(Vispārizglītojošās skolas, PII, interešu izglītība, mūzikas 
skola, mākslas skola, BJSS) 

Bez tam no valsts budžeta finansējumu saņems arī 
Dzelzavas speciālā internātpamatskola – Ls 290912.

57% jeb Ls 6944287 no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem paredzēts izlietot atalgojumiem.

Ls 43855 paredzēts izlietot sakaru pakalpojumu un  
komunālo pakalpojumu apmaksai.  

Ls 164646 paredzēti produktu iegādei skolēnu 
ēdināšanai (skolēnu ēdināšana ir bez maksas). 

Ls 137916 paredzēti skolēnu pārvadājumiem 
(arī bez maksas).

Sociāliem pabalstiem paredzēts izmaksāt Ls 441000.

2013. gadā pašvaldība no valsts budžeta  
vairs nesaņems līdzfinansējumu pabalstu  
GMI līmeņa nodrošināšanai.  

Līdzfinansējumu dzīvokļu pabalstu nodrošināšanai 
pārtrauca jau 2012. gada maijā. 

KOPĀ  pamatbudžets un speciālais budžets:
ieņēmumi – 12 673 162 Ls,
izdevumi – 12 673 162 Ls.

54.4%

0.5%
6.2%

38.9%

Transfertu ieņēmumi
4 766 914

Madonas novada pašvaldības pamatbudžeta  ieņēmumi (Ls)

Nodokļu ieņēmumi
6 672 559

Budžeta iestāžu ieņēmumi
760 630

Nenodokļu ienākumi
58 193

Ieņēmumi kopā - 12 258 296

Madonas novada pašvaldības pamatbudžeta  izdevumi (Ls)

47.5%

14.6%

11.1%

9.9%
8.7%

8.2%

Pārējie (izpildvaras varas institūcijas, 
sabiedriskā kārtība, veselība, tūrisms)

1 788 794

Izglītība
5 823 840

Pašvaldības budžeta parādu darījumi 
(aizdevumu pamatsummas atmaksa, 
% maksājumi, apkalpošanas maksas)
1 358 795

Pašvaldības teritoriju un 
mājokļu apsaimniekošana

1 005 515

Atpūta un kultūra
1 068 901

Sociālā aizsardzība
1 212 451

Izdevumi kopā - 12 258 296

11%

Vides aizsardzība
45 700

89%

Teritoriju 
apsaimniekošana
369 166

Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi (Ls)

Kopā - 414 866

Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta ieņēmumi (Ls)

Dabas resursu 
nodoklis

52 500

13%

87%

Autoceļu (ielu) 
fonds
362 366

Kopā - 414 866 

2012. g.

2013. g.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
5 866 781

Nekustamā īpašuma nodoklis
632 033

Dotācija no PFIF
1 772 064

Madonas novada pašvaldības vērtēto ieņēmumu salīdzinājums (Ls)

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
6 060 945 

Nekustamā īpašuma nodoklis
582 914

Dotācija no PFIF
2 316 070 

kopā 
8 270 878

kopā
 8 959 929

milj.
1 2 3 4 5 6 7

Pamatbudžeta ieņēmumi (Ls)

Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžets

Pamatbudžeta izdevumi (Ls)

Vērtēto ieņēmumu salīdzinājums (Ls)

Speciālā budžeta ieņēmumi Speciālā budžeta izdevumi

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 17. 
pantu; Ministru kabineta noteikumu Nr. 
872 „Noteikumi par pasažieru katego-
rijām, kam ir tiesības izmantot brauk-
šanas maksas atvieglojumus maršrutu 
tīkla pamata maršrutos” 12. punktu.
 

i. Vispārējie jautājumi
1. Šie noteikumi nosaka kārtību, 

kādā Madonas novada pašvaldība sedz 
transporta izdevumus izglītojamajiem uz 
Madonas novada pašvaldības izglītības 
iestādēm. 

ii. transporta izmaksu kompensāci-
jas apjoms

2. Madonas novada pašvaldības no 
5 gadu vecuma obligātās apmācības 
bērniem un vispārējās izglītības iestāžu 
(t.sk. speciālās internātpamatskolas 
un vakara un neklātienes vidusskolas) 
izglītojamajiem (1.–12.klase) ir tiesības 
saņemt kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucieniem mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz Madonas novada paš-
valdības izglītības iestādei un atpakaļ, ja 
izmanto sabiedrisko transportu.

2.1. Ja izglītojamais ir pieteicies dzīvo-
šanai pašvaldības izglītības iestādes inter-
nātā, transporta izmaksu kompensāciju 
ir tiesības saņemt reizi nedēļā par brauk-
šanas izdevumiem, kas saistīti ar braucie-
niem no dzīvesvietas uz Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādi un atpakaļ, 
ja izmanto sabiedrisko transportu.

2.2. Izglītojamam transporta izmak-
su kompensāciju ir tiesības saņemt par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti ar 
braucieniem no dzīvesvietas līdz Mado-
nas novada pašvaldības izglītības iestā-
dei un atpakaļ, ja izmanto sabiedrisko 
transportu brīvdienās.

3. Madonas novada pašvaldības 
teritorijā deklarētajiem interešu un 
profesionālās ievirzes izglītības iestāžu 
un audzēkņiem ir tiesības saņemt kom-
pensāciju 100% apmērā par braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz 
Madonas novada pašvaldības izglītības 
iestādei un atpakaļ, ja izmanto sabiedris-
ko transportu.

4. Gadījumos, kad nekursē sabiedris-
kais vai pašvaldības transports un kad 
nav iespējams savlaicīgi nokļūt konkrē-

tajā izglītības iestādē, izglītojamais vai 
izglītojamā vecāki raksta iesniegumu, 
pamatojot transporta izmaksu nepiecie-
šamību. Iesniegumi tiek skatīti indivi-
duāli un Madonas novada pašvaldības 
dome pieņem lēmumu.

iii. Kārtība transporta izmaksu kom-
pensācijas saņemšanai

5. Sabiedriskā transporta izmaksu 
kompensācijas saņemšanai, izglītojamais 
vai viņa vecāki (aizbildnis) līdz katra 
mēneša 10. datumam iesniedz aizpildī-
tu iesnieguma veidlapu (1. pielikums). 
Madonas novada pašvaldībā (pagasta 
pārvaldē):

5.1. izglītības iestādes izdotu izziņu 
par apmeklējumu iepriekšējā mēnesī, 
izziņā norādāmi apmeklējuma datumi;

5.2. braukšanas biļetes, pielīmētas 
uz lapas hronoloģiskā secībā, norādot 
maršrutu un transporta izmaksu kopējo 
summu.

6. Aprēķinus par transporta izmaksu 
kompensācijas apmēru veic:

6.1. Madonas novada pašvaldība,  
pagasta pārvalde, kurā izglītojamais ir 
deklarēts vai faktiski dzīvo;

6.2. ja izglītojamais ir deklarēts ārpus 
novada teritorijas, transporta izmaksu 
kompensācijas sedz tā pagasta pārvalde 
vai Madonas pilsēta, kuras izglītības ies-
tāde tiek apmeklēta.

7. Kompensāciju par transporta iz-
devumiem izmaksā iesnieguma veidlapā 
norādītajai personai Madonas novada 
pašvaldības (pagasta pārvaldes) kasē vai 
pārskaita uz norādīto bankas kontu.

8. Kompensācija par transporta izde-
vumiem netiek izmaksāta:

8.1. par dienām, kad netiek apmeklē-
ta izglītības iestāde;

8.2. ja savlaicīgi, līdz katra 10. datu-
mam netiek iesniegtas biļetes, kas aplie-
cina braukšanu atbilstošos datumos.

8.3. ja attiecīgajā maršrutā pārvadā-
jums tiek veikts ar pašvaldības transportu.

1.4. ja pagasta pārvalde ir noslēgusi 
līgumu ar pārvadātājiem par bezskaidras 
naudas norēķiniem par izglītojamo pār-
vadāšanu.

Saistošie noteikumi publicējami 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
“Madonas Novada Vēstnesis” un stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas, 2013. gada 30. janvārī.

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 31  

Kārtība, kādā Madonas novada 
pašvaldība sedz transporta izdevumus 

izglītojamajiem uz Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādēm

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības domes 2012. gada 28. decembra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 31 „Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz 
transporta izdevumus izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādēm”

1. Saistošo noteikumu nepieciešamī-
bas pamatojums 

Saistošo noteikumu izstrādi noteica ne-
pieciešamība pieņemt vienotu kārtību (t.sk. 
apmēru), kādā tiks segti transporta izdevumi 
izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm. 

2. Īss saistošo noteikumu satura iz-
klāsts

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā 
Madonas novada pašvaldība sedz transporta 
izdevumus izglītojamajiem uz Madonas no-
vada pašvaldības izglītības iestādēm. Saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 872 
„Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam 
ir tiesības izmantot braukšanas maksas 
atvieglojumus maršrutu tīkla pamata marš-
rutos, pašvaldības saistošajos noteikumos ir 
paplašināta mērķgrupa un palielināts noteik-
tais transporta izdevumu apmaksas apmērs 
izglītojamajiem uz Madonas novada pašvaldī-
bas izglītības iestādēm. 

3. informācija par saistošo noteiku-
mu ietekmi uz pašvaldības budžetu 

Saistošo noteikumu īstenošanai pieaugs 
pašvaldības budžeta izdevumi par Madonas 
novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītoja-

mo transporta izdevumu segšanu kas saistīti 
ar braucieniem no dzīvesvietas uz Madonas 
novada pašvaldības izglītības iestādei un atpa-
kaļ, ja izmanto sabiedrisko transportu.

4. informācija par saistošo noteiku-
mu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā 

Saistošie noteikumi neatstās ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. 
Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms 
saistošo noteikumu tiesiskais regulējums ir 
Madonas novada pašvaldības izglītības iestā-
žu izglītojamie un viņu vecāki.

5. informācija par saistošo noteiku-
mu ietekmi uz administratīvajām proce-
dūrām 

Saistošie noteikumi būtiski neietekmēs 
administratīvās procedūras. 

Saistošos noteikumus publicē Madonas 
novada pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Madonas Novada Vēstnesis”.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var 
griezties Madonas novada pašvaldībā. 

6. informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām 

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā nav 
notikušas konsultācijas ar privātpersonām. 
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Par projektu “ŪDENSSAIMNIECĪBAS AT-
TĪSTĪBA MADONAS NOVADA ĻAUDONAS 
PAGASTA ĻAUDONAS CIEMĀ II KĀRTA ”
NR. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/040/056

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Centrālo finanšu un līgumu aģentūru īsteno 
projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas 
novada Ļaudonas pagasta Ļaudonas ciemā” Nr. 
3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/040/056. Projekta 
īstenošanas termiņš – 21.08.2013.

Projekta mērķis – ūdensapgādes kvalitātes 
uzlabošana, notekūdeņu savākšanas kvalitātes 
uzlabošana, notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uz-
labošana, ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības 
paplašināšana, notekūdeņu savākšanas pakalpoju-
mu pieejamības paplašināšana. 

Projekta kopējā summa – 428708,00 LVL, attie-
cināmās izmaksas – 351400,00 LVL

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums  
85% – 298690,00 LVL.

Projekta ieviešanā ir veikta tehniski ekono-
miskā pamatojuma aktualizācija (izstrādātājs SIA 
„Firmus Design and Construction”), topogrāfija 
(SIA „A2 grupa”), ģeotehniskā izpēte (SIA „Termo 
eko”). Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde, to 
veic SIA „MadAkva”.

 Sakārtojot un paplašinot centralizēto ūdens-
apgādes sistēmu pēc II kārtas realizācijas centra-
lizētas ūdensapgādes pakalpojumi tiks nodrošināti 
562 iedzīvotājiem (66% ciema iedzīvotāju), cen-
tralizētas kanalizācijas sistēmas pakalpojumi tiks 
nodrošināti 527 iedzīvotājiem (62% ciema iedzīvo-
tāju). 

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Dabiskais pieaugums – ar mīnusa zīmi
Dzimtsarakstu nodaļā 2012. gadā izsniegtas 174 atkār-

totas dzimšanas apliecības, 82 izraksti, izziņas no dzim-
šanas reģistra, saņemti un apstrādāti 158 paternitātes 
atzīšanas iesniegumi, tiesas spriedumi par paternitātes 
noteikšanu, adopcijas apstiprināšanu un aizgādības tiesī-
bu atņemšanu, izsniegtas 43 atkārtotas laulību apliecības, 
87 izraksti no laulības reģistra, 40 atkārtotas miršanas 
apliecības, 28 izraksti, izziņas no miršanas reģistra, veikti 
25 reģistru ierakstu papildinājumi, labojumi, 9 gadījumos 
sagatavoti vārda, uzvārda, tautības maiņas dokumenti, 
saņemti un apstrādāti 175 citi dokumenti, sagatavoti un 
nosūtīti 431 cits dokuments.

Reģ. veids/gads 2009 2010 2011 2012
Dzimšana (novada iedzīvotāji) 215 204 190 194
Laulība 74 103 93 94
Atzīme par laulības šķiršanu - 57 85 87
Miršana (novada iedzīvotāji) 343 338 331 340

Madonas novadā tāpat kā Latvijā iedzīvotāju skaits 
turpina samazināties. Demogrāfiskā situācija novadā 
2012.gadā nav uzlabojusies, bet turpinājusi pasliktināties- 
dabiskais pieaugums bijis negatīvs, t.i. mirstība par 146 
pārsniedza dzimstību.

Pašvaldības teritorija
Dzimušie Mirušie

2010 2011 2012 2010 2011 2012
Madona 63 60 69 97 95 99

Aronas pagasts 11 8 9 18 12 22

Barkavas pagasts 9 8 4 27 24 24

Bērzaunes pagasts 12 13 11 14 20 19

Dzelzavas pagasts 10 8 14 20 12 22

Kalsnavas pagasts 15 15 15 29 24 29

Lazdonas pagasts 6 4 7 5 10 11

Liezēres pagasts 10 7 11 18 20 21

Ļaudonas pagasts 12 10 11 22 18 23

Mārcienas pagasts 7 4 8 14 14 15

Mētrienas pagasts 8 8 8 11 10 12

Ošupes pagasts 10 11 9 14 18 11

Praulienas pagasts 12 19 6 25 25 14

Sarkaņu pagasts 13 15 9 16 19 8

Vestienas pagasts 6 0 3 7 10 10

Bez noteiktas  
dzīvesvietas

0 0 0 1 0 0

Kopā: 204 190 194 338 331 340

Par vienu laulību vairāk
Pagājušajā gadā reģistrētas 94 laulības, kas ir par 1 

laulību vairāk nekā iepriekšējā gadā. 18 laulības reģistrē-
tas baznīcā. Jaunākajai līgavai bija 18 gadi, bet cienījamā-

kajai – 67. Savukārt jaunākais līgavainis pērn bija 19 ga-
dus vecs, cienījamākais – 81. Lielākā gadu starpība starp 
līgavaini un līgavu bija 38 gadi. Jau tradicionāli visvairāk 
laulību noslēgts vasaras mēnešos – jūnijā 18, jūlijā 12 un 
augustā 17, savukārt vismazākais reģistrēto laulību skaits 
bijis aprīlī – 1. Aktīvi laulībās stājušies arī decembrī, bet 
tas laikam vairāk skaidrojams ar maģisko skaitli 12.12.12. 

Aktīvāk laulībā stājušies Madonas pilsētas iedzīvotāji 
(44), Kalsnavas pagasta iedzīvotāji (11), Sarkaņu pagasta 
iedzīvotāji (9). Tradicionāli ģimenes uzvārdu izvēlējušās 
biežāk pēc vīra uzvārda, tikai 1 gadījumā ģimene izvēlē-
jusies uzvārdu pēc sievas uzvārda, 9 gadījumos laulātie 
saglabājuši savus pirmslaulības uzvārdus, 4 gadījumos 
pievienots laulātā uzvārds. Latvijas pilsoņi stājušies lau-
lībā 89 gadījumos ar Latvijas pilsoni, 3 gadījumos ar Lat-
vijas nepilsoni, 1 gadījumā ar Lietuvas pilsoni, 1 gadījumā 
ar Īrijas pilsoni. Pirmajā laulībā ir stājušies 77,1%, otrajā 
-18,1%, trešajā – 4,3%, ceturtajā – 0,5% jaunlaulāto.

Laulības šķir vairāk
Dzimtsarakstu nodaļā laulību reģistrā tiek izdarītas 

atzīmes par laulības šķiršanu. Skaitļi liecina, ka pērn 88 
reizes reģistros fiksēta laulības šķiršana, kas ir par 3 ga-
dījumiem vairāk nekā pērn. Lielākā daļa laulību šķirtas 
pie notāriem (60%). Visvairāk šķirtas 1993. un 2006.gadā 
slēgtās laulības. Ilgākā laulība, kura pagājušajā gadā šķir-
ta, noslēgta pirms 41 gada (1971. g.), īsākā – 2011. gadā.

Pieaudzis mirušo skaits 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 382 miršanas gadīju-

mi – 340 mūsu novada iedzīvotāju, 42 no citām pašvaldī-
bām. Miruši 148 vīrieši un 192 sievietes (Madonas novada 
iedzīvotāji), kas ir par 9 vairāk nekā iepriekšējā gadā. Vis-
vairāk mirušo reģistrēts Madonas pilsētā – 99, Kalsnavas 
pagastā – 29, Barkavas pagastā – 24. Vecuma grupā līdz 
50 gadiem miruši 24 cilvēki. Liels mirušo vīriešu īpatsvars 
arī vecuma grupā no 50–70 gadiem – 63 mirušie. Sievietes 
vairāk mirušas vecumā no 81– 90 gadiem – 74. Vislielākais 
mirušo cilvēku skaits ir bijis janvāra (34), februāra (39) 
un decembra (36) mēnešos, savukārt vismazākais – jūnijā 
(22). Nāves cēlonis lielākoties gadījumu bijušas asinsrites 
sistēmas slimības 53,4%. Pieaudzis ar ļaundabīgu audzēju 
mirušo cilvēku skaits (21,7%). Pagājušajā gadā 1 cilvēks 
noslīcis, 1 nosalis, 2 miruši no ķermeņa apdegumiem un 
saindēšanās ar tvana gāzi, 7 miruši no dažādiem savai-
nojumiem, transporta negadījumos bojā gājuši 5 cilvēki. 
Sev nodarot tīšu paškaitējumu pakaroties cilpā miruši 3 
cilvēki. No saindēšanās ar alkoholu miruši 6 cilvēki. Vi-
dējais mūža garums Madonas novadā ir 72,1 gads, vīrie-
šiem – 67,1 gadi, sievietēm – 76,6 gadi. Sastādīts 1 īpašais 
miršanas reģistrs, jo par mirušo personu zināms tikai tas, 
ka mirusī persona ir vīrietis.

Vineta Lamberte,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Kādi esam bijuši 
2012. gadā?

  Dzimtsarakstu nodaļa informē  

Statisti
ka

 Tāpat kā laulību, arī dzimšanas un miršanas 
faktu var reģistrēt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā. 
 No šī gada ir izveidota vienota Civilstāvokļa 

aktu reģistrācijas informācijas sistēma. Līdz ar sis-
tēmas darbības uzsākšanu, jebkurā dzimtsarakstu 
nodaļā Latvijā, neatkarīgi no pirmreizējā reģistra 
sastādīšanas vietas, ir iespējams pieprasīt atkārtoti 
izsniegt civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības 
(vai izziņas), kā arī veikt papildinājumus vai laboju-
mus civilstāvokļa aktu reģistros.
 Atcelta laulību izsludināšana pirms laulības 

slēgšanas. 
 Iesniegumi un citi laulības noslēgšanai ne-

pieciešamie dokumenti ir jāiesniedz dzimtsarakstu 
nodaļā neatkarīgi no tā, kur laulība tiks noslēgta 
– dzimtsarakstu nodaļā vai baznīcā. Ja personas 
vēlēsies noslēgt laulību citur, dzimtsarakstu nodaļa 
personām izsniegs izziņu par laulības noslēgšanai 
nepieciešamo dokumentu pārbaudi.
 Personas, kuras vēlas laulāties, laulības var 

noslēgt arī citās tam piemērotās telpās vai vietās ar 
noteikumu, ka personām, kuras vēlas noslēgt lau-
lību, jānodrošina laulības reģistrēšanai piemēroti 
apstākļi. 
 Laulību ceremonija notiek svinīgos apstākļos, 

ja pāris to vēlas. 
 Tiek paplašinātas arī paternitātes atzīšanas 

iespējas. Paternitāti var atzīt arī uz bērna mātes, 
bērna mātes vīra vai bērna mātes bijušā vīra un bēr-
na bioloģiskā tēva kopīga iesnieguma pamata.
 Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā tiek 

precizētas arī dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu 
kvalifikācijas prasības. Nodaļas vadītāja un vadītāja 
vietnieka amatu varēs ieņemt persona, kas ir Latvi-
jas pilsonis, sasniegusi 25 gadu vecumu, prot valsts 
valodu un atbilst likumā noteiktajām izglītības pra-
sībām.

Vineta Lamberte,
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

2013. gada 1. janvārī stājās 
spēkā jauns Civilstāvokļa 
aktu reģistrācijas likums 
un grozījumi Civillikumā. 
Galvenās izmaiņas:

Aizvadītajā gadā Madonas novada 
bāriņtiesa atņēmusi bērnu aprūpes 
tiesības 28 vecākiem (11 mātēm, 17 
tēviem), 11 gadījumos pieņemti vien-
personiski lēmumi, kad konstatēts, ka 
bērns atrodas veselībai vai dzīvībai bīs-
tamos apstākļos un bērna turpmākā 
atrašanās ģimenē var apdraudēt viņa 
pilnvērtīgu attīstību. Divos gadījumos 
par vecāku un aizbildņa vardarbību 
pret bērniem informēta policija. Ar 
tiesas spriedumu uz bāriņtiesas pietei-
kuma pamata atņemtas bērnu aizgādī-
bas tiesības 12 vecākiem (5 mātēm, 7 
tēviem). Atjaunotas aprūpes tiesības 8 
vecākiem (3 mātēm un 5 tēviem). 

Ārpusģimenes aprūpe audžuģi-
menē, aizbildņa ģimenē vai bērnu 
aprūpes institūcijā pagājušajā gadā 
no jauna nodrošināta 28 bērniem, bet 
uz 2013. gada 1. janvāri kopā ārpusģi-
menes aprūpē ir 126 nepilngadīgie, no 

tiem: 12 – audžuģimenē, 85 – aizbil-
dņa ģimenē, 29 – aprūpes un rehabi-
litācijas institūcijās, savukārt no tiem 
23 bērni un jaunieši dzīvo Madonas 
novada pašvaldības bērnu un jaunie-
šu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta 
centrā „Ozoli” Liezere pagastā.

Madonas novadā ir 21 audžuģime-
ne, 20 no tām ir ievietoti bērni gan no 
mūsu novada, gan citiem novadiem. 
Pagājušajā gadā audžuģimenes statuss 
piešķirts 7 ģimenēm.

Aizbildņu pienākumus veic 66 per-
sonas, gandrīz puse tās ir bērnu vec-
māmiņas. Bāriņtiesas uzraudzībā ir 37 
personu ar ierobežotu rīcībspēju un 7 
mantojuma aizgādnības lietas.

Lielākā daļa no 237 bāriņtiesas 
lēmumiem pieņemti lietās par bērnu 
aprūpes un aizgādības tiesībām, aiz-
bildnības lietās un lietās par bērnu 
ievietošanu aprūpes institūcijās un 

šo bērnu ciemošanos pie vecākiem un 
viesģimenēs. Bez lēmumiem minēta-
jās lietās pieņemti lēmumi pēc tiesas 
pieprasījuma par bērnu un vecāku sa-
skarsmes tiesību izmantošanas kārtī-
bu, par bērnu nodošanu citas personas 
aprūpē Latvijā atbilstību bērna intere-
sēm, ja vecāki izbrauc strādāt uz ārze-
mēm, par bērnu uzvārda maiņu, par 
valsts sociālo pabalstu un apgādnieka 
zaudējuma pensijas izmaksāšanu per-
sonām, kuras faktiski audzina bērnu, 
par bērna mantisko interešu aizstāvī-
bu, adopciju, par audžuģimeņu statusu 
un bērnu ievietošanu šajās ģimenēs, 
par nepilngadīgo nosūtīšanu ārstēties 
no atkarības, pieņemti lēmumi vecā-
ku strīdu izšķiršanā, par aizgādnības 
nodibināšanu personām ar ierobežotu 
rīcībspēju un mantojumiem.

ineta StaSjuLe,
madonas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājas p.i.

  Madonas novada Bāriņtiesa informē  

Bāriņtiesas darbs – neaizsargātāko 
iedzīvotāju interesēs
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 3. punktu, un LR Ministru kabineta 2010. gada 
12. maija noteikumu Nr. 440 “Noteikumi par tirdzniecības 
veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 9. punktu

Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – noteikumi) no-
saka: 

1.1. kārtību, kādā ar Madonas novada pašvaldību  saska ņo-
jama tirdzniecības vietas iekārtošana;

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumus kārtības nodrošināšanai; 

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; 
1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 

ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; 
1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai 

izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku; 

1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs 
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības 
organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru; 

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas 
sa ņemt Madonas novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes 
(turpmāk – Iestādes) saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu 
iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai 
pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās vai ielu tirdz-
niecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.

ii. tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un 
atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības 
vietas iekārtošanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanai un saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecības 
organizēšanai vai ielu tirdzniecībai, 

3.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu 
(1. pielikums), norādot šādu informāciju:

3.1.1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu 
vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja 
reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta 
adresi;

3.1.2. realizējamo preču grupas;
3.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un 

ilgumu;
3.1.4. tirdzniecības veidu;
3.1.5. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības 

maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās;
3.2. tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē iesniegumu 

(2. pielikums), norādot šādu informāciju:
3.1.1. fiziskas personas vārdu, uzvārdu un personas kodu 

vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja 
re ģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta 
adresi;

3.1.2. realizējamo preču grupas;
3.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgu-

mu;
3.1.4. tirdzniecības veidu;
3.1.5. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīti 

šo noteikumu 3.1.1. punktā noteiktā informācija par tirdznie-
cības dalībnieku. 

3.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators 
iesniegumam pievieno:

3.3.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša 
dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.2. dokumenta, kas apliecina tiesības pārtikas apritē 
kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.3. licences (speciālas atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinā-
lu), ja atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida 
veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);

3.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta 
kopija (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu 
ražotu lauksaimniecības produkciju;

3.3.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai 
tiesisko valdītāju;

3.3.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības 
veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises vietā un laikā, 
ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, 
izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās 
dibināta iestāde.

4. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas 
iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu 
un atļauju 5 (piecu) darba dienu laikā pēs iesnieguma reģis-
trēšanas Iestādē pieņem pašvaldības vārdā Madonas pilsētas 
pārvaldnieks, ja tirdzniecība tiek saskaņota Madonas pilsētas 
administratīvajā teritorijā, un attiecīgās pagasta pārvaldes 
vār dā pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek saskaņota 

attiecīgajā pagasta administratīvajā teritorijā. Iesniegumu par 
tirdzniecības atļaujas izsniegšanu attiecībā par tirdzniecību 
no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ja tirdzniecība 
paredzēta vairākās Madonas novada pagastu admnistratīvajās 
teritorijās, izskata un vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz 
pašvaldības vārdā pašvaldības izpilddirektors.

5. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības orga- 

nizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva par 
tirdzniecību publiskās vietās atbilstoši pašvaldības apstip ri-
nātiem un spēkā esošiem saistošajiem noteikumiem. 

6. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā 
vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un 
tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru 
pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdz-
niecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organiza-
tors.

7. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības 
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas no-
dro šināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības 
node vu divkāršā apmērā. 

8. Atļauju ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības 
organizēšanai (3. pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam ga-
dam.

tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora 
pienākumi kārtības nodrošināšanai

9. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai atļaujā ielu tirdzniecībai 
norādītajā vietā. 

10. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organiza-
toram jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie tirdzniecību 
reglamentējošie normatīvie akti un pašvaldības saistošie 
noteikumi. 

11. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators 
ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās 
sakārtošanu pēc darba pabeigšanas. 

12. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības 
vietas izmantošanas tiesības citai personai.

tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

13. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas tiek 
noteiktas atbilstoši ielu tirdzniecības veidam un vietai. 

14. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu regla-
mentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā 
darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot LR Ministru 
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” 7. punktā minētās preces. 

15. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saim-
niecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura 
veida pārtikas un nepārtikas preces, kas minētas pašvaldības 
izsniegtajā ielu tirdzniecības atļaujā.

izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana 
uz laiku

16. Iestāde atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt, lai 
tirdzniecības veicējs pārtrauc darbību un atbrīvo konkrēto 
darbības vietu uz laiku, apturot atļaujas darbību uz laiku šādos 
gadījumos:

17.1. sakarā ar novadā veicamajiem neatliekamajiem 
remont darbiem (ūdensvada remonts, ēkas fasādes remonts, 
ietves un ielas seguma remonts u.c.); 

17.2. sakarā ar paredzētajiem publiskiem pasākumiem, 
kurus akceptējusi pašvaldība; 

17.3. ja tas nepieciešams pašvaldības projektu realizācijai;
17.4. ja tas rada draudus apmeklētāju drošībai. 
18. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai 

vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai 
anulēšanu Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu 
Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami 
ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” 27. 
punktā noteiktajos gadījumos, samaksātā pašvaldības nodeva 
netiek atmaksāta.

tirgus statusa piešķiršanas kārtība

19. Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu tirgus izveido-
šanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz 
pašvaldībā:

19.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uz-
vār du un personas kodu vai juridiskās personas nosauku mu 
un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, kontakt-
tālruni, elektroniskā pasta adresi;

19.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša 
dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

19.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu. 
20. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un 
apstiprina tirgus projektu. 

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 27   

21. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie iz-
veidošanas un iekārtošanas darbi, pašvaldība pieņem lēmumu 
par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum. 

22. Lēmumu par jauna tirgus izveidošanas lietderību 
paš valdības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietu 
un to teritorijas robežas noteikšanu, kā arī par tirgus statusu 
piešķiršanu pieņem Madonas novada pašvaldības dome.

Vi. uzraudzības kārtība un apstrīdēšanas kārtība

23. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem personas sauca-
mas pie likumā paredzētās administratīvās atbildības.

24. Šo noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli 
veic Madonas novada pašvaldības kārtībnieki un pašvaldības 
pilnvarotas amatpersonas.

25. Madonas novada pašvaldības vai pagasta pārvaldes 
izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt 
Madonas novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu 
ko misijā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā. 
Madonas novada pašvaldības domes lēmumu var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

Vii. noslēguma jautājumi

26. Ielu tirdzniecības dalībniekiem un organizatoriem, kas 
veic ielu tirdzniecību saskaņā ar spēkā esošu ielu tirdzniecības 
atļauju (tai skaitā tirdzniecībai no pārvietojamā mazum-
tirdzniecības punkta), kas izdota pirms šo noteikumu spēkā 
stāšanās, līdz 2013. gada 15. martam ir jāsaņem jauna ielu 
tirdzniecības atļauja saskaņā ar šiem noteikumiem. Iepriekš 
izsniegtās tirdzniecības atļaujas pēc 2013. gada 15. marta tiks 
uzskatītas par nederīgām. 

Saistošie noteikumi publicējami pašvaldības informatīvajā 
izdevumā “Madonas Novada Vēstnesis” un stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas, 2013. gada 30. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības saistošajiem  
noteikumiem Nr. 27
“Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas 
kārtību Madonas novadā” 

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums 

LR Ministru Kabineta noteikumu Nr. 440 “Notei-
kumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar 
pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību” ir 
paredzētas pašvaldības tiesības ar saistošajiem notei-
kumiem noteikt kārtību attiecībā uz ielu tirdzniecības 
organizēšanu un tirgus statusa noteikšanu.
Līdz šim šāda kārtība ar saistošajiem noteikumiem nav 
nav noteikta.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Tiesiskais regulējums – LR Ministru kabineta notei-
kumu Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, 
kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības 
organizēšanas kārtību” 8., 8.1 un 9. punkts.
Noteikumi nosaka kārtību, kārtību, kādā ar Madonas 
novada pašvaldību  saskaņojama tirdzniecības vietas 
iekārtošana; tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības 
organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai; 
tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas; kārtību, 
kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumu sniegšana; nosacījumus 
pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai 
un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības 
organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai 
anulēšanai; gadījumus, kad tirdzniecības organizators 
ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par 
ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās 
pieļaujamo apmēru; kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus 
statuss.

3. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz pašvaldības 
budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu nav vērtējama kā 
būtiska.

4. Informācija par 
plānoto projek-
ta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības 
teritorijā

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Tirdzniecības dalībnieks var griezties saistošo notei-
kumu piemērošanā Madonas novada pašvaldībā vai 
attiecīgajā pagasta pārvaldē. Ir izstrādātas iesniegumu 
veidlapas, atļauju Iestāde izsniedz 5 darba dienu laikā no 
nepieciešamo dokumentu saņemšanas Iestādē.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa  
piešķiršanas kārtību Madonas novadā



Projekts „Vestienas pagas-
ta centra ielu asfaltēšana 
un stāvlaukuma izbūve 
pie pirmsskolas izglītības 
iestādes „Vāverītes” ID Nr. 
11-05-L32100-000148 ir īste-
nots, Lauku atbalsta dienesta 
aktivitātes „321 – Pamatpa-
kalpojumu ekonomikai un 
iedzīvotājiem” ietvaros. Pro-
jekta ietvaros rekonstruētas 
nobrauktuves uz īpašumiem, 
rekonstruēts esošais ielas as-
faltsegums Ezera, Krasta un 
Dzenkalniņa ielā. Izbūvēts 
jauns asfaltsegums Nākot-
nes ielai un stāvlaukums pie 
pirmsskolas izglītības iestā-
des „Vāverītes”.

Būvdarbus projekta ie-
tvaros veica SIA „Ošukalns”, 
autoruzraudzību nodrošināja 
– SIA „C projekti” un būvuz-
raudzību – SIA „VCI”.

Projekta īstenošana tika 
uzsākta 2011. gada 16. au-
gustā, tā kopējās izmaksas 
Ls 166476,68, no kurām Ls 
121128,51 (t.i. 90% no attieci-
nāmajām izmaksām) ir Lau-
ku atbalsta dienesta līdzfi-
nansējums, Madonas novada 
pašvaldības finansējums – Ls 
45 348,17. 

Projekta ieviešanā iesais-
tītā uzraugošā institūcija – 
Lauku atbalsta dienests.

Projekts „Sporta spēļu 
laukuma izveide Bēr-
zaunē” ID Nr. 12-05-LL15-
L413201-000007 ir īstenots 
Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai pasā-
kuma „Lauku ekonomikas 
dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo 
attīstības stratēģiju īstenoša-
nas teritorijā” ietvaros.

Projekta ietvaros ir izbū-
vēts jauns sporta laukums un 
veikti labiekārtošanas darbi, 
iegādāts aprīkojums (florbo-
la borti un vārti, basketbola 
vairogi, atkritumu urnas un 
pārģērbšanās soliņi). 

Būvdarbus projekta ie-
tvaros veica SIA „Bērzaunes 
komunālais uzņēmums”, 
aprīkojums iegādāts no SIA 
„Ksil Baltic”, SIA „689” un 
SIA „BG projekti” uzņēmu-
miem.

Projekta īstenošana 
tika uzsākta 2012. gada 2. 
martā, tā kopējās izmaksas 
Ls 15946,70 no kurām Ls 
9884,31 (t.i. 75% no attieci-
nāmajām izmaksām) ir Lau-
ku atbalsta dienesta līdzfi-
nansējums, Madonas novada 
pašvaldības finansējums – Ls 
6062,39.

Projekta ieviešanā iesais-
tītā uzraugošā institūcija – 
Lauku atbalsta dienests.

informāciju sagatavoja 
inDra KĀrKLiņa

madonas novada pašvaldības 
attīstības nodaļas projektu 

ieviešanas un sagatavošanas 
speciāliste

Noslēdzies 2012. gads. 
Tiek rakstītas atskaites, 
gatavotas deklarācijas un 

dažādi rezultātu analīzes saturoši 
dokumenti. Arī biedrība „Kāla 
ezera padome” nav izņēmums. 
Apkopoti noķertie lomi Kāla eze-
rā visa gada garumā.

Pēdējo piecu gadu laikā katru 
gadu ar Zivju fonda palīdzību un 
Madonas novada Vestienas pār-
valdes atbalstu Kālā ir ielaisti 
dažādi zivju sugu mazuļi. 

Ezers ir dzīvnieku novietne 
ar oficiālu ganāmpulka numu-
ru, reģistrētu Lauksaimniecības 
datu centrā. Tikai viena nelaime 

– ja govis,  aitas un cūkas var 
saskaitīt pa galviņām, bites pa 
stropiem, tad zivis nav iespējams 
saskaitīt nekādi. 

Par mūsu ganāmpulka ap-
jomu var rast ieskatu tikai pa-
teicoties makšķerniekiem, kas 
pēc nogurdinošas, karstumā, 
lietū vai salā pavadītas dienas, 
atrod laiku un licences tabulā 
uzraksta, ko noķēruši, un atdod 
atpakaļ licenci pārdevējam. Ja 
licence nopirkta elektroniski, 
tad lūgums arī informāciju par 
noķertajiem lomiem iesniegt 
elek troniski.

Īss ievads 2012. gada lomu 

analīzē 
– iegā-
dātas 2839 
licences, at-
grieztas 1262 licences (44%). Pil-
na 2012. gada lomu analīze Kāla 
ezerā apskatāma www.kals.lv

Mīļie makšķernieki, ja gribat 
zināt, uz kādu copi var cerēt Kālā, 
iesniedziet iegādātās licences ar 
informāciju par noķertajām zi-
vīm! Ne asakas Kālā!

Vita eizentĀLe, 
biedrības „Kāla ezera padome” 

valdes locekle

Aizvadītais 2012. gads Ves-
tienā ir bijis radošs un 
daudziem pasākumiem 

bagāts – svinēta Vestienas 560 
gadu jubileja, sportots gan uz 
sauszemes, gan ūdenī. SIA „Ka-
diķi A” kempingā spietojuši dau-
dzi Latvijas bitenieki, ieviestas 
jaunas tradīcijas – muzeju nakts 
un koncerts uz ezera.

Vestienas jubilejai par godu 
īstenoti seši pasākumi. Visa gada 
garumā bija apskatāma foto iz-
stāde „Mana Vestiena”, pie Pa-
gastmājas krāšņi uzziedēja rožu 
dobe un Vestienas ģerbonis. Klu-

sā jūnija vakarā Kāla ezers bija 
skatuve skanīgam pašdarbnieku 
koncertam. Rudenī Vestienu ro-
tāja simbolisks ziedu ceļš, Valsts 
svētkus svinējām, godinot cilvē-
kus, ar kuriem Vestiena lepojas. 

19. maijā Vestienas  muižas 
dāma ar savu spoku Tautas 
namā  atklāja vēstures stūrīti un  
aizsāka muzeju nakts tradīcijas. 
Visa gada garumā Vestienas 
sporta hallē bija iespēja trenēt 
gan prātu, gan muskuļus dam-
bretes, šaha, novusa, volejbola 
un basketbola turnīros.

Visas Latvijas iedzīvotāji 

varēja piedalīties Kāla ezera 
padomes organizētajā zemledus 
makšķerēšanas festivālā un 
spiningošanas sacensībās „Kāla 
ezera zelta zivtiņa”, kurām bal-
vas sponsorēja Vestienas uzņē-
mēji. Daudzi novada iedzīvotāji 
noklausījās mūzikas festivāla 
„Ezera skaņas 2012” koncertu. 

Šajā gadā, līdz ar Vestienas 
pārvaldes un biedrību tradicio-
nālajiem pasākumiem, turpinā-
sim iepriekšējā gadā aizsāktās 
tradīcijas – Muzeju nakts gājie-
nu uz bibliotēku un  koncertu uz 
Kāla ezera.

 Daudzus gadus leļļu filmu 
veidotājs un režisors Arnolds 
Burovs  vasaras pavadījis Vestie-
nas „Kadiķos”, kur vēl aizvien 
glabājas viņa uzņemto filmu lel-
les. Šo – 2013. gadu – gadu esam 
nolēmuši veltīt A. Burova leļļu 
filmas „Dullais Dauka” 45 gadu 
uzņemšanas atcerei, organizē-
jot pasākumus ar devīzi „Vai es 
esmu Dullais Dauka? ”.

Novēlam ikvienam sevī atklāt 
Dullo Dauku ar viņa zinātkāri, 
neatlaidību un mērķtiecību!
  iLga SabitOVa, 

Vita eizentĀLe 

Kāpēc makšķerēšanas licence 
jāiesniedz kopā ar noķertā 
loma uzskaiti?

Jauns gads – jaunas ieceres Vestienā
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Pagastos

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu un
likuma “Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu

1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa saisto-
šajos noteikumos Nr. 13 “Par pašvaldības noteiktajām nodevām Mado-
nas novadā” šādus grozījumus: 

1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 4.7. un 4.8. apakšpunktu:

4.7. Pārtikas un nepārtikas preču (izņemot akcīzes preces) 
tirdzniecības no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta

25,00 Ls/gadā

4.8. Pārtikas un nepārtikas preču, tai skaitā akcīzes preču (al-
koholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu) tirdzniecība 
no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta

50,00 Ls /gadā

1.2. svītrot saistošo noteikumu 4. punktā “Tirdzniecības atļauju 
tirdzniecībai novada pagasta teritorijā izdod attiecīgās pagasta pārval-
des vadītājs, Madonas pilsētā – pilsētas pārvaldnieks.” 

1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 7.² punktu:
„No 3. punktā noteiktās nodevas maksāšanas atbrīvojamas perso-

nas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcī-
gām, uzrādot pašvaldības izdotu izziņu.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicē-
šanas Madonas novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “ Mado-
nas Novada Vēstnesis”, 2013. gada 30. janvārī.

  SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 24   

Grozījumi Madonas novada 
pašvaldības 2010. gada  
29. aprīļa saistošajos noteikumos 

Nr. 13 “ Par pašvaldības noteiktajām 
nodevām Madonas novadā ” 

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 
Nr. 24 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2010. gada 
29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 13 “ Par pašvaldības 
noteiktajām nodevām Madonas novadā ”” 

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums 

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 440 “ Noteikumi 
par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojumi ar pašvaldību, un 
tirdzniecības organizēšanas kārtību” pašvaldība izdod atļauju 
tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, 
savukārt  likuma “ Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 4. punkts paredz pašvaldības tiesības šādos 
gadījumos iekasēt pašvaldības nodevu.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 4.7. un 4.8. punktu, 
paredzot nodevu par pārtikas un nepārtikas preču (izņemot ak-
cīzes preces) tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības 
punkta Ls 25,00 apmērā un par pārtikas un nepārtikas, tai skaitā 
akcīzes preču (alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu) 
tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta 
Ls 50,00 apmērā.
No saistošajiem noteikumiem tiek izslēgts punkts par institūcijā, 
kuras izsniedz tirdzniecības atļaujas, to paredzēts noteikt  
atsevišķos saistošajos noteikumos.
Sasitošie noteikumi tiek papildināti ar 7.² punktu, atbrīvojot no 
pašvaldības nodevas par pašvaldības un pagastu pārvaldes 
izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu kopiju saņemšanu 
pašvaldības trūcīgos iedzīvotājus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Ietekme uz pašvaldības budžetu vērtējama kā nebūtiska.

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

Saistošie noteikumi nerada tiešu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvās procedūras ar saistošajiem noteikumiem netiek 
mainītas.

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

 

Ne asakas!
Kalsnavas pagasts  

aicina

2. februārī –  
Madonas deju apriņķa 
jauniešu deju kolektīvu 

salidojums

20. aprīlī  –  
Vokālo ansambļu 

sadziedāšanās-koncerts,  
kurā piedalīsies dalībnieki 
no Dzelzavas, Kalsnavas,  

Skrīveriem un Preiļiem

17. augustā –  
Kalsnavas pagasta 

svētki, sporta spēles



Ir pagājis pusgads, kopš 
Madonas novadā darbojas 
Uzņēmējdarbības atbalsta un 
attīstības nodaļa, kas darbu 
uzsākusi aizvadītā gada 18. 
jūlijā. Nodaļā esam divi 
darbinieki – Romāns Hačatrjans 
un Ilze Vogina. Uzsākot 
Uzņēmējdarbības atbalsta 
un attīstības nodaļas darbu, 
galvenais mērķis bija sekmēt 
Madonas novada uzņēmēju 
un pašvaldības savstarpēju 
sadarbību. 

Paveiktas svarīgas lietas
Atskatoties uz mūsu pirmo 

pusgadu, varam secināt, ka pa-
veiktas vairākas novada uzņē-
mējiem svarīgas lietas, un darba 
šajā, uzņēmējdarbības atbalsta 
un attīstības jomā, jaunu izai-
cinājumu veidā ir pietiekami. 
Pirmais darbības mēnesis pagāja, 
iepazīstoties ar pašvaldības dar-
ba organizāciju un struktūru, kā 
arī noritēja darbs pie prioritāšu 
un darba uzdevumu noteikšanas. 
Jau augustā tika organizētas 
pirmās tikšanās ar uzņēmējiem 
un semināri, kā arī sāktas sa-
runas ar SIA „Maxima Latvia” 
par mūsu novada ražotāju sorti-
menta paplašināšanu Madonas 
novada veikalos. Pateicoties 
tam, šobrīd, piemēram, Madonas 
veikalā „Maxima XX” ir krietni 
plašāks A/S “Lazdonas piensaim-
nieks” un “Madonas maiznieks” 
produkcijas sortiments. 

Pēc tikšanās ar Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras 
(LIAA) pārstāvjiem tika noslēgts 
sadarbības līgums starp Madonas 
novada pašvaldību un LIAA. Tas 
ļauj mums saņemt informāciju 
par investoru pieprasījumiem un 
piedāvāt Madonas novadu kā po-
tenciālo vietu investīcijām. 

interese par mājražošanu 
madonas novadā 

Rudens pusē bija aktuāla Ma-
donas novada fonda izsludinātā 
LEADER projektu konkursu 6. 
kārta, kas bija paredzēta ražo-
šanas atbalstam. Sakarā ar to 
organizējām arī semināru mājra-
žotājiem. To vadīja Ligita Melace, 
kura strādā pie mājražotāju pro-
jekta Valsts agrārajā institūtā. 

Šis bija arī viens no mūsu ap-
meklētākajiem semināriem 2012. 
gadā, kas parāda to, ka mājražo-
šana mūsu novadā ir ļoti aktuāla 
un to nepieciešams attīstīt un at-
balstīt. Jau oktobrī  sākām strā-
dāt pie Madonas novada ražotāju 
kooperācijas un tika rīkoti pirmie 
kopīgie izbraukuma tirdzniecības 
pasākumi, piemēram, uz Simjūda 
gadatirgu Valmierā un Kartupeļu 
svētku tirgū Madonā. Tikāmies 
arī ar Igaunijas kokrūpniecības 
klāstera pārstāvjiem no Viru 
apriņķa, kuri apmeklēja mūsu 
ieteiktos novada kokapstrādes 
uzņēmumus un solīja 2013. gadā 
meklēt savstarpēji izdevīgus sa-
darbības veidus.

Dažādu līmeņu tikšanās
Oktobrī tikties ar Madonas 

novada uzņēmējiem Madonā 
ieradās Ekonomikas ministrijas 
Valsts sekretārs Vilnis Ķirsis. 
Ministrijas pārstāvji apmeklēja 
“Kokapstrādes grupas” ražotni 
Bērzaunes pagastā, pēc tam tika 

   Uzņēmējdarbības nodaļa informē  

Uzņēmējdarbības nodaļas paveiktais
Par plāniem 2013. gadā

Protams, ir arī lietas, kas nav 
notikušas tik raiti, kā cerēts. 
Vieno no tām ir uzņēmēju atsau-
cība ikdienā, jo jāatzīst, ka mūsu 
nodaļa ir diezgan maz apmeklēta 
no uzņēmēju puses un mums 
ir aktīvāk jāstrādā pie “vienas 
aģentūras” principa uzņēmējiem. 
Jo, piemēram, mūsu izveidotajā 
“birokrātisko nejēdzību žurnā-
lā” nav neviena ieraksta. Tāpēc 
aicinām uzņēmējus vērsties pie 
mums gan ar savām idejām attīs-
tībai, gan ar ieteikumiem Valsts 
birokrātiskā aparāta mazināša-
nai, jo esam uzsākuši sadarbību 
ar Latvijas Pašvaldību savienī-
bas uzņēmējdarbības atbalsta 
tīklu un mums ir iespēja sniegt 
savus priekšlikumus uzņēmēj-
darbības vides uzlabošanai. Arī 
ar lauksaimniekiem sadarbība 
varētu būt produktīvāka, pie kā         
strādāsim šajā gadā. 

2013. gadā esam ieplānojuši 
strādāt vēl aktīvāk un iesaistīt 
mūsu darbā vēl vairāk uzņēmēju. 
Mūsu prioritātes šogad būs:

 Madonas novada ražotāju 
kooperācijas stiprināšana un at-
balstīšana;

 Uzņēmēju iesaistīšana no-
daļas darbā, lai, kopā strādājot, 
uzlabotu uzņēmējdarbības vidi 
un savstarpēju sadarbību;

 Sadarbība ar dažādām or-
ganizācijām, kas apsaimnieko ES 
fondu līdzekļus, lai šie līdzekļi 
uzņēmējdarbības atbalstam tiktu 
arī Madonas novadam;

 Industriālā parka idejas 
pilnīga izstrāde sadarbībā ar uz-
ņēmējiem, lai jau tuvākajā nākot-
nē varētu izveidot Plug & Play 
biznesa parku ar visām nepiecie-
šamajām komunikācijām, kurā 
būtu gan graudu pārkraušanas 
termināls ar dzelzceļa pieslēgu-
mu, gan sagatavota platforma 
investoru ienākšanai ražošanā;

 Atbalsts novada biznesa 
uzsācējiem gan ar biznesa ideju 
konkursu, gan arī, iespējams, 
ar atbalsta mehānisma izstrādi 
studentiem, lai nodrošinātu stu-
dentu atgriešanos Madonā pēc 
studijām;

 Pasākumi kvalificēta darba-
spēka deficīta un bezdarba sama-
zināšanai;

 Dažādu uzņēmējiem noderī-
gu semināru organizēšana.

aicinām uz sadarbību
Vēlamies pateikt lielu paldies 

visiem uzņēmējiem, kas aktīvi 
piedalās arī mūsu darbā un ak-
tīvi mūs atbalsta. Jo savu darbu 
vērtējam pēc uzņēmēju ieintere-
sētības un uzticības mums, tāpēc 
ceram, ka 2013. gadā vēl vairāk 
uzņēmēju sapratīs, ka, kopā strā-
dājot, mēs varam paveikt lielas 
un labas lietas. 

Tāpēc aicinām visus uzņēmē-
jus uz Madonas novada uzņēmē-
ju forumu 2013. gada 1. martā. 
Forumā piedalīsies arī vairāku 
ministriju pārstāvji, ar kuriem 
kopā diskutēsim par uzņēmēj-
darbībai aktuālajām tēmām. Par 
pasākuma norises vietu un darba 
kārtību informēsim  jau tuvākajā 
laikā.

rOmĀnS HačatrjanS, 
uzņēmējdarbības atbalsta un 

attīstības nodaļas vadītājs

organizēta diskusija Smeceres 
sila sporta bāzes konferenču zālē, 
kurā piedalījās novada uzņēmēji 
un Madonas novada pašvaldības 
vadītājs Andrejs Ceļapīters. Rude-
nī notika arī vairākas tikšanās ar 
uzņēmējiem, lai apspriestu Mado-
nas novada attīstības programmu 
2014.–2020. gadam. No vembrī  
notika kardinālas iz maiņas elek-
troenerģijas tirgū uz ņēmējiem, 
tāpēc organizējām se mināru par 
pārmaiņām elektroenerģijas tir-
gū, kurš gan nebija plaši apmek-
lēts. 

Decembrī aizvadījām arī tik-
šanos ar ēdināšanas biznesa pār-
stāvjiem Madonā, kurā risinājām 
ēdinātājiem svarīgus jautājumus.

Pusgada laikā esam tikušies 
ar vairākām organizācijām, kas 
tieši saistītas ar uzņēmējdar-
bību, lai pārrunātu sadarbības 
iespējas, piemēram, Nodarbinā-
tības valsts aģentūra, Vidzemes 
plānošanas reģions, Latvijas 
lauku konsultāciju un izglītības 
centru. Regulāri piedalāmies 
dažādos ministriju organizētājos 
pasākumos, lai būtu pēc iespējas 
informētāki par Valsts politiku 
uzņēmējdarbības atbalstam un 
attīstībai.

Stends „ražots  
madonas novadā”

Kā jau iepriekš plānojām, 
tika uzsākta vienotas pastāvīgas 
tirdzniecības platības izveide 
Madonas novada ražotājiem. Lai 
arī sākumā tika iecerēts veikals 
Madonā, tomēr apstākļu sakritī-
bas dēļ pirmā tirdzniecības vieta 
“Ražots Madonas novadā” uzsā-
ka darbību 21. decembrī Rīgas 
centrāltirgū. Tā ir lieliska iespēja 
Madonas novada ražotājiem pie-
dāvāt savu produkciju tieši patē-
rētājam, un mēs joprojām gaidām 

savā pulkā jaunus ražotājus, 
mājražotājus. Aicinām pievieno-
ties to astoņu ražotāju pulkam, 
kuri jau šobrīd piedalās projektā! 
Jo vairāk ražotāju piedalīsies, jo 
veikals būs ar plašāku piedāvā-
jumu un zemākām tirdzniecības 
izmaksām. 

informācija internetā
Esam uzņēmušies rediģēt sa-

daļu “Uzņēmējdarbība” Madonas 
novada pašvaldības mājas lapā  
www.madona.lv, kurā cenšamies 
regulāri ievietot uzņēmējdarbī-
bai aktuālo informāciju gan no 
pašvaldības, gan no citām, ar 
uzņēmējdarbību saistītām orga-
nizācijām.

Drīzumā darbu uzsāks  mājas 
lapa www.razotsmadona.lv, kurā 
varēs iepazīties ar Madonas no-
vada ražotājiem, produkciju un 
būs arī iespēja pasūtīt produkciju 
internetā. 

Jau pašā darbības sākumā 
uzsākām vienotas datubāzes 
izveidi par Madonas novada 
uzņēmumiem, lai saprastu, cik 
mums novadā ir reāli strādājošu 
uzņēmumu un lai būtu pieejami 
viņu kontakti. Tāpat ir izveidota 
uzņēmējdarbībai piemēroto un 
investīcijām pieejamo nekusta-
mo īpašumu objektu datu bāze, 
kura ir publicēta www.madona.
lv uzņēmējdarbības sadaļā. Ir arī 
izveidota sadaļa, kurā saprotamā 
viedā ar visām nepieciešamajām 
veidlapām ir informācija par do-
kumentiem un saskaņojumiem, 
kurus uzņēmējs var saņemt paš-
valdībā.  

Aktīvi darbojamies sociālajos 
tīklos, kuros pieejama aktuālā in-
formācija par mūsu pasākumiem. 
Tviterī https://twitter.com/MUz-
nemejiem un draugos http://www.
draugiem.lv/businessmadona/ 
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Domes ziņas

IEGULDĪJUMS  
TAVĀ NĀKOTNĒ!

Paziņojums:
Saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības domes 2012. gada 28. 
decembra lēmumu “Par stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma Ma-
donas novada teritorijas plānojuma  
2013.–2025. gadiem vides pārskata 
pirmās redakcijas nodošanu sabied-
riskai apspriešanai” (prot. Nr. 27., 
p. 32.) tiek organizēta stratēģiskā 
ietekmes uz vidi novērtējuma Ma-
donas novada teritorijas plānojuma  
2013.–2025. gadiem vides pārskata 
1. redakcijas publiskā apsprieša-
na. Saskaņā ar Madonas novada 
pašvaldības domes 2012. gada 28. 
decembra lēmumu “Par Madonas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2013.–2038. gadam pirmās 
redakcijas nodošanu sabiedriskai 
apspriešanai” (prot. Nr. 27., p. 31.) 
tiek organizēta Madonas novada 
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 
2013.–2038. gadam 1. redakcijas 
publiskā apspriešana. Madonas no-
vada teritorijas plānojums un tā vi-
des pārskats tiek izstrādāts Eiropas 
Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 
1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/038 
„Madonas novada pašvaldības 
attīstības plānošanas kapacitātes 
paaugstināšana” ietvaros.

Publiskā apspriešana stratēģis-
kā ietekmes uz vidi novērtējuma 
Madonas novada teritorijas plā-
nojuma  2013.–2025.gadiem vides 
pārskata 1. redakcijai un Madonas 
novada Ilgtspējīgas attīstības stra-
tēģijas 2013.–2038. gadam 1.redak-
cijai tiek noteikta no 2013. gada 03. 
janvāra līdz 20. februārim.

Ar vides pārskata un Ilgtspē-
jīgas attīstības stratēģijas 2013.–
2038. gadam 1. redakciju materiā-
liem publiskās apspriešanas laikā 
var iepazīties: 

1) Madonas novada pašvaldī-
bas administratīvajā nodaļā – 101. 
kab., Saieta laukums 1, Madona, 
Madonas novads –  darba dienās no 
8.00–12.00 un 13.00–17.00;

2) Pagastu pārvaldēs to darba 
laikā;

3) Madonas novada pašvaldības 
mājaslapā www.madona.lv.

Rakstiskus komentārus un 
priekšlikumus par vides pārskata 
un Ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
jas 2013.–2038. gadam 1. redakci-
jām iespējams iesniegt līdz 2013. 
gada 20. februārim:

1) Madonas novada pašvaldībā 
– Saieta laukumā 1, Madonā, Ma-
donas novadā;

2) Madonas novada pašvaldības 
pagastu pārvaldēs;

3) Sūtot pa pastu uz adresi: Sa-
ieta laukums 1, Madona, Madonas 
novads, LV-4801;

4) Elektroniski – uz e-pasta ad-
resi: dome@madona.lv.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi 
novērtējuma Madonas novada te-
ri torijas plānojuma 2013.–2025. 
ga diem vides pārskata 1. redakcijas 
pub liskās apspriešanas sapulce no-
tiks MADONAS pilsētā 2013. gada 
7. februārī, plkst. 17.30 Madonas 
novada pašvaldības ēkā Saieta lau-
kums 1, 3. stāva zālē, Madonā.

Apmeklētājus pieņems Mado-
nas novada pašvaldības teritorijas 
plānotāja Ilona Gleizde publiskās 
apspriešanas laikā trešdienās no 
8.00 līdz 12.00, un ceturtdienās 
laikā no plkst.13.00 līdz 17.00, tel. 
25615880, e-pasts: ilona.gleizde@
madona.lv. Saieta laukumā 1, Ma-
donā, Madonas novadā, 204. kab.

Semināru mājražotājiem vadīja Ligita Melace. Šis bija arī viens no mūsu 
apmeklētākajiem semināriem 2012. gadā.

Pirmā tirdzniecības vieta “Ražots Madonas novadā” uzsāka darbību  
21. decembrī Rīgas centrāltirgū.                         rOmĀna Hačatrjana foto



Hipotēku banka šobrīd mainās, un 
šo pārmaiņu mērķis ir koncentrēt 
spēkus valsts atbalsta sniegšanai un 
uzņēmumu attīstībai visā Latvijā.

Par pārmaiņām Hipotēku bankā 
un tās tālākās darbības vīziju stās-
ta Gulbenes  filiāles vadītājs Valtis 
Krauklis.

Kādas pārmaiņas  
šobrīd notiek Hipotēku  
bankā? 

Daudzus gadus Hipotēku banka 
strādājusi divos virzienos. No vienas 
puses, sniedzot visus ierastos banku 
pakalpojumus – norēķinus, noguldī-
jumus, maksājumu kartes, hipote-
kāros kredītus u.c. No otras puses 
– piedāvājot klientiem īpašas valsts 
atbalsta programmas, kas domātas 
Latvijai svarīgu jomu attīstībai un 
sevī ietver papildu finansējumu no 
valsts, Eiropas Savienības vai citu 
finansētāju puses.

Komercbanku sektors Latvijā 
ir attīstīts, tur valda konkurence, 
bankas investē produktu attīstībā, 
līdz ar to ierastos banku pakalpo-
jumus klienti var saņemt jebkurā 
bankā. Pēc rūpīgi veiktas izpētes 
un pretendentu atlases konkursa 
kārtībā šo pakalpojumu tālākai 
apkalpošanai ir atrasts stabils un 
drošs partneris. 24. novembrī uz 
Swedbank pilnībā pārgāja mūsu 
komercdaļas klientu apkalpošana. 
Gribētos īpaši uzsvērt, ka citai ban-
kai tika nodota tikai daļa klientu, 
mēs turpinām apkalpot vairākus 
tūkstošus attīstības daļas  klientu. 

Rezultātā mēs kā banka varam 
savus resursus virzīt tieši tām jo-
mām, kurās finanšu tirgus nesniedz 
finansējumu pietiekamā apjomā. Tā, 
piemēram, biznesa uzsācēji un mik-
ro uzņēmumi, inovatīvas ražotnes, 
jaunas vai specifiskas nozares – tas 
viss būs mūsu galvenais darbības 
lauks. Plānojam optimizēt un uz-
labot valsts atbalsta sniegšanu, kā 
arī saglabāsim klientu konsultāciju 
iespējas visā Latvijā.

Vai arī turpmāk būsiet reģionos?
Turpināsim klientus apkalpot 

deviņās filiālēs, tajā skaitā Vidzemē 
– Gulbenē un Valmierā, kur attīstī-
bas daļas klienti varēs saņemt arī 
norēķinu pakalpojumus. Taču  līdz 
ar norēķinu pakalpojumu pārtrauk-
šanu plašākai sabiedrībai, klientu 
apkalpošanas modelis būtiski mai-
nīsies. Norēķinu grupu vietā pakā-
peniski veidosim klientiem viegli 
pieejamas un ērtas konsultāciju 
vietas, tajā skaitā arī Madonā. 

Atgādinām, ka Hipotēku bankas 
bankomātos joprojām var izņemt 
skaidru naudu bez papildu komisijas 
maksas ar šādu banku maksājumu 
kartēm: Swedbank, SEB banka, Ci-
tadele, Nordea un Rietumu banka.

informāciju var meklēt 
interneta mājas lapā  
www.hipo.lv,  
mūsu filiālēs vai  
zvanot uz informatīvo  
tālruni 80000100.

Hipotēku banka 
aktīvi turpina 
uzņēmumu 
finansēšanu

2013. gada janvāris

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

Ir sācies 2013. gads – XXV Vispārējo Dzies-
mu un XV Deju svētku jubilejas gads. Šie Lat-
vijai tik nozīmīgie svētki, kuri ir atraduši savu 
noturīgo vietu arī UNESCO kultūras manto-
juma sarakstā, liek sajusties lepnam par savu 
valsti ikvienam, kas jūtas tai patiesi piederīgs. 

Janvāris ir mēnesis, kad ikviens no mums 
izvērtē iepriekšējā gadā padarīto un jau ir stin-
gri iezīmējis tos darbus, kuri veicami jaunajā 
gadā.

arvien vairāk valsts mēroga 
pasākumu

2012. gads kultūras dzīvē Madonas novadā 
bijis bagāts. Mēs lepojamies, ka tieši Madona 
tika izraudzīta kā Starptautiskā folkloras 
festivāla „Baltica 2012” noslēguma koncerta 
norises vieta. Šajās divās jūlija dienās Mado-
na, Barkava un Ļaudona kļuva par folkloristu 
un tautas mūzikas cienītāju tikšanās vietām. 
Festivāla ietvaros Madonas novadā notika ielu 
koncerti, danču vakari, ārzemju viesu koncer-
ti, amatnieku tirdziņi, radošās darbnīcas, un, 
protams, pats festivāla Galā koncerts, kuru 
tiešraidē no Madonas estrādes translēja Latvi-
jas radio 1.

Atceramies, ka pēc tikai viena gada pārtrau-
kuma Madonā atgriezās Starptautiskais Gaisa 
balonu festivāls „LMT kauss 2012”. Kaut arī 
laika apstākļi šogad mūs nelutināja, pār Mado-
nas debesīm lidoja ap trīsdesmit krāšņu gaisa 
kuģu un divus vakarus pēc kārtas Madonas 
Saieta laukums uzņēma virkni Latvijā populā-
ru mūziķu, kuri priecēja gan Madonas novada 
iedzīvotājus, gan mūsu viesus. 

Februārī Madonas daudzfunkcionālā halle 
pulcēja visus labākos Latvijas mūsdienu deju 
kolektīvus uz lielkoncertu „Durvis vaļā”. Uz 
deju laukuma vienkopus uzvedumā piedalījās 
pusotra tūkstoša dejotāju. Koncertu organi-
zēja Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar 
Valsts Izglītības satura centru. Īpašs paldies te 
jāsaka projekta koordinatorei Inārai Cakulei.

Madonas pilsētas estrāde 2012. gada jūlija 
pēdējā sestdienā jau otro reizi pulcēja tūksto-
šus šlāgermūzikas mīļotāju Madonas novada 
pašvaldības, Latvijas radio 2 un Latvijas šlā-
gerkanāla organizētajā festivālā „Zelta šlāgeris 
2012”.

tradicionālie pasākumi novadā 
Savu 15 gadu jubileju šogad atzīmēja arī 

Starptautiskā Ģitāristu sesija, kura ir devusi 
starta tramplīnu ne vienam vien Latvijā un 
ārzemēs pazīstamam ģitāristam un mūziķim. 
Tapēc īpaši jāpateicas šī pasākuma idejas au-
toram un producentam Imantam Pulkstenim.

Esam gandarīti, ka Madonas novada ie-
dzīvotājus priecē arī citi tradicionālie svētki 
– Ugunsskulptūru festivāls „Ugunsūdensroze” 
Sarkaņu pagastā, Tautas muzikantu svētki 
Barkavā, pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas 
pasākumi Ošupes pagastā, dziedošo un mu-
zicējošo ģimeņu kustības „Spiets” koncerts, 
Starptautiskais glezniecības plenērs „Laisma”, 
Latvijas Nacionālā teātra viesizrādes, Grāma-
tu svētki, Muzeja nakts, Dzejas dienas u.c.

akadēmiskajā mūzikā – pasaules 
mēroga mūziķi

Akadēmiskās mūzikas lauciņā ar koncer-
tiem mūs priecēja pianists Vestards Šimkus, 
kamerorķestris „Sinfonietta Rīga”, pūtēju 
orķestris „Rīga”, Jēkabpils kamerorķestris, 
savu 15 gadu jubileju ar lieliskiem koncertiem 
atzīmēja „Latviešu mūzikas svētki” un otro 
reizi Madonā notika Jāņa Norviļa Starptau-
tiskais jauno pianistu konkurss. Prieks par J. 
Norviļa Madonas mūzikas skolas pedagogiem 
un audzēkņiem, kuri jaunā skolas direktora un 
diriģenta Mārtiņa Berga vadībā organizējuši 
daudzus neaizmirstamus koncertus.

tradīcijām bagātākie madonas 
novada kolektīvi

Īpaši vēlos uzsvērt mūsu pagājušā gada lie-
los jubilārus – amatiermākslas kolektīvus. Savu 
50 gadu jubileju ar krāšņu koncertu atzīmēja 
Tautas deju ansamblis „Vidzeme” ar māksli-
niecisko vadītāju Andri Ezeriņu priekšgalā. 

Lielu skaitu dziedātāju vienkopus uz ska-
tuves pulcēja vīru kora „Gaiziņš” 40 gadu ju-
bilejas koncerts Madonas kultūras namā, kur 
tika izdziedātas teju visas labākās vīru koru 
repertuāra dziesmas. Paldies diriģentiem Ritai 
Briņķei, Jānim Sprancmanim un Artim Kum-
sāram par ieguldīto darbu.

Ar 25 gadu jubilejas koncertu klausītājus 
priecēja vīru vokālais ansamblis „Kalsnava”, 
kuru nenogurstoši vada Marita Vaivode.

Arī citi novada kolektīvi ir atzīmējuši maz-
liet mazskaitlīgākas jubilejas, tāpēc sveicam 
visus jubilārus!

izcilie novadnieki – literāti
Aizvadītais bija mūsu izcilās rakstnieces 

Ilzes Indrānes gads. Par nozīmīgo ieguldījumu 
latviešu literatūras attīstībā rakstniece saņēma 
Valsts augstāko apbalvojumu Triju Zvaigžņu 
ordeni, ko svinīgā sarīkojumā Madonas muzejā 
I. Indrānei pasniedza Valsts prezidents Andris 
Bērziņš. Savukārt gada nogalē grāmatu ap-
gādā „Nordik” dienas gaismu ieraudzīja Ilzes 
Indrānes stāstu krājums „Divpadsmit logi”. 

Ar Madonas novada pašvaldības atbalstu 
pagājušajā gadā izdota bijušā Madonas mūzi-
kas skolas direktora un latviešu kultūras dar-
binieka Arta Kumsāra „Stipruma grāmata”. 
Bet muzeja ļaudis lepojas ar pāragri aizsaulē 
aizgājušās, talantīgās mākslinieces grafiķes 
Vitas Mālnieces darbu katalogu.

2012. gads bija arī izcilā latviešu dzejnieka, 
mūsu novadnieka ļaudonieša Andreja Eglīša 
100 gadu jubilejas gads. To ar dažādiem pasā-
kumiem gada garumā atzīmēja visā Madonas 
novadā. Par jubilejas kulmināciju kļuva dzej-
nieka 100 gadu jubilejas piemiņas pasākumi 
Ļaudonas pagastā. Pirmo reizi dzejnieka dzim-
tajā pusē Ļaudonas baznīcā tika atskaņota 
Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša leģendārā 
kantāte „Dievs, Tava zeme deg!”, kā arī no-
tika piemiņas brīdis dzejnieka atdusas vietā 
Ļaudonas kapos. Jubilejas svinības noslēgumā 

Andreja Eglīša vārdā nosauktajā Ļaudonas vi-
dusskolā izskanēja krāšņs un vērienīgs svētku 
koncerts.

muzejs un bibliotēka – novada 
kultūras dzīves neatņemama 
sastāvdaļa

Atzinīgi vārdi jāsaka par Madonas nova-
da centrālās bibliotēkas darbu. Paldies par 
Grāmatu svētku, izstāžu, Dzejas dienu un 
dzejnieka Andreja Eglīša jubilejas pasākumu 
organizēšanu. Tāpat paldies ikvienam Mado-
nas novada bibliotekāram par neatsveramo 
ikdienas darbu savās bibliotēkās.

Madonas muzeja darbinieki savās izstāžu 
zālēs aizvadītajā gadā ir veidojuši daudzu 
Latvijā pazīstamu mākslinieku darbu izstā-
des un ekspozīcijas, apliecinot mūsu muzeja 
nozīmīgumu valsts un novada kultūras sagla-
bāšanā.

Aizvadītajā gadā Madonas novada apbal-
vojumus saņēmuši mūsu kultūras darbinieki 
– Bērzaunes bibliotēkas vadītāja Ineta Zvirgz-
diņa, Madonas kultūras nama gaismotājs un 
kinomehāniķis Jānis Auziņš, Madonas kul-
tūras nama skaņu režisors Ainārs Vecozols 
un fotogrāfs Jānis Šusters. Ar daudziem pro-
fesionāliem, lieliem un maziem pasākumiem 
pamatoti var lepoties Madonas kultūras nama 
darbinieki, kā arī ikviens kultūras darbinieks 
Madonas novada pagastos.

Ko novada kultūras dzīvē sola  
2013. gads

Arī jaunais, 2013. gads, Madonas novadā 
sola aktīvu kultūras dzīvi. Neapšaubāmi, gal-
venais gada notikums ir Vispārējie Dziesmu 
un Deju svētki, uz kuriem no Madonas novada 
gatavojas doties 33 amatiermākslas kolektī-
vi. Mūsu novads var lepoties ar stabilu trešo 
vietu Latvijā Dziesmu un Deju svētku kolek-
tīvu ziņā. Protams, gatavojamies arī novadam 
veltītajiem Madonas pilsētas svētkiem, kuru 
ietvaros Madonā viesosies Latvijas Nacionālais 
Teātris ar populāro izrādi „Latgola.lv”, būs arī 
pašiem savi mazie Dziesmu svētki. 

Jūlija pēdējā sestdienā Madonas estrādē 
notiks jau 3. festivāls „Zelta šlāgeris”. Satu-
riski piepildītus koncertus sola „16. Latviešu 
mūzikas svētku” organizatori, Madonā vieso-
sies Liepājas simfoniskais orķestris un citi aka-
dēmiskās mūzikas kolektīvi. Ja viss noritēs kā 
plānots, tad, sagaidot Latvijas valsts proklamē-
šanas 95. gadadienu, Madonas daudzfunkcio-
nālajā hallē notiks Zigmara Liepiņa un Māras 
Zālītes rokoperas „Lāčplēsis” uzvedums. Tā 
ir tikai neliela daļiņa no gaidāmās 2013. gada 
kultūras dzīves norisēm.

Gribu pateikties visiem Madonas novada 
iedzīvotājiem un viesiem par aktīvo iesaistīša-
nos kultūras dzīvē, par jūsu priekšlikumiem un 
objektīvo kritiku. Paldies!

jĀniS KļaViņš,
madonas novada pašvaldības

kultūras nodaļas vadītājs

Kāds bijis 2012. gads Madonas 
novada kultūras dzīvē?

Programmā:
• “Aicināti rūpēties” – palīdzība pirmsaborta situācijā 

(45 h kurss)
• “Ceļojums” – palīdzība pēc aborta, spontānā aborta, 

pēc bērna zudējuma (30 h kurss)

šie kursi domāti jums, ja vēlaties:
• izprast dzīvības svētuma jautājumus
• uzzināt visu patiesību par abortu un spontāno abortu
• palīdzēt krīzes situācijā nonākušām grūtniecēm
• uzrunāt jauniešus, piedaloties apmācību programmā 

“Parunāsim par mīlestību”

Sertificēta apmācība

Apmācība balstīta uz Bībeles principiem. 
Programma sertificēta Lielbritānijā un Latvijā. 
Pēc kursu beigšanas iegūsiet izziņu par kredītpunktiem, 
ko piešķīrusi Latvijas Māsu asociācija.

apmācību sākums
2013.gada 4. februārī plkst. 17.30

Parka ielā 4, Madonā 
Madonas novada Sociālā dienesta telpās

www.krizescentrs.lv

Pieteikšanās un sīkāka informācija:
rakstot uz: admin@krizescentrs.lv
zvanot: 27875086, Rudīte (Madona)

27498953, Jānis (Cesvaine)
29613680, Ina (Gulbene)



10 Madonas Novada Vēstnesis 
             2013. gada janvāris

Notikumi

Starptautiskā Orientēšanās federācija sadarbībā ar Latvijas 
Orientēšanās federāciju un Madonas novada pašvaldību, Madonas 
novada teritorijā, rīko Pasaules čempionātu junioriem, Pasaules 
veterānu čempionātu, Eiropas čempionātu un Eiropas čempionātu 
jauniešiem orientēšanās ar slēpēm.

Pavisam čempionātiem ir pieteikušies 570 dalībnieki no 22 valstīm.
No 12. februāra līdz 14. februārim čempionāts norisināsies Gaiziņ-

kalna apkārtnes teritorijā, bet no 16. februāra līdz 17. februārim sacen-
sības notiks sporta un atpūtas bāzes “Smeceres sils” teritorijā.

Čempionātu atklāšanas ceremonija notiks 12. februārī plkst. 17.00 –  
Madonā, Saieta laukumā.

Šobrīd jau ir zināms, ka Latvijas valsti, šajās sacensībās pārstāvēs arī Madonas novada 
sportisti – Nauris Raize, Sigita Lapsiņa un Zane Čamane. Par dalību Latvijas izlasē vēl cīnās 
vēl daži mūsu novada sportisti.

Mūsu novada sporta veterāni startēs Pasaules čempionātā veterāniem.
Nāksim un atbalstīsim savējos!

mĀriS gaiLumS,
Pašvaldības sporta darba organizators  

Madonas novadā – Pasaules un Eiropas čempionāti 
orientēšanās ar slēpēm no 11. līdz 17. februārim

Pateicoties jaunam, aktī-
vam, zinošam, darbīgam, 
sirsnīgam, atsaucīgam, 

atbalstošam, radošam un vēl, 
un vēl, un vēl…, Dzelzavas pa-
matskolas 1997. gada absolven-
tam, tagad ārstam kardiologam 
Andrim Skridem, Ziemassvētku 
brīnums iemirdzējās Dzelzavas 
pamatskolā. 

2012. gadā ārsts Andris Skride 
nodibina gleznotāja Arija Skrides 
(1906–1987) prēmijas fondu ar 
mērķi atbalstīt un motivēt sko-
lēnus censties gūt panākumus, 
attīstīt savas radošās izpausmes.

Arija Skrides prēmija tiek 
pasniegta divas reizes gadā 1. 
un 2. semestra noslēgumā par 
mācību sasniegumiem eksakta-
jās zinātnēs (2 prēmijas) 8. un 9. 
klases skolēniem un 2. semestra 
noslēgumā 2 prēmijas vizuālajā 
mākslā 1.–4. un 5.–9. klases sko-
lēniem. Fonda dibinātājs papildus 
prēmiju pasniedz arī skolēnam, 
kurš izrādījis radošu aktivitāti 
un guvis panākumus valsts mē-
roga konkursos, projektos u.c., 
kas apliecina piederību Dzelzavas 
pamatskolai.

Šī mācību gada 1. semestra 
noslēgumā pirmo gleznotāja Arija 
Skrides prēmiju saņēma 9. klases 
skolniece Zane Agarelova, kuras 

Gleznotāja Arija Skrides prēmijas 
Dzelzavas pamatskolas skolēniem

mācību sasniegumi eksaktajos 
priekšmetos sasniedza visaugstā-
ko rezultātu. Otro prēmiju saņē-
ma 9. klases skolniece Egija Sipā-
ne. Trešā prēmija tika pasniegta 
6. klases skolniekam Guntim 
Skudram par radošo darbu LOK 

izsludinātajā Olimpiskās dienas 
radošo darbu konkursā „Kā es 
kļūšu par Latvijas olimpieti”.

Fonda dibinātājs dr. Andris 
Skride pats personīgi pasniedza 
prēmijas skolēniem, papildus 
dāvinot unikālu grāmatu par 

gleznotāju Ariju Skridi. Vērtīgu 
dāvanu un atbalstu no sava bi-
jušā skolnieka saņēma arī skola 
un skolotāji: Andra Kolberga grā-
matu „Tas lielais diletantu laiks. 
Dienasgrāmata 2008–2012” un 
nedēļas žurnāla „Ir” abonementu 
visam gadam, par ko viņam mūsu 
sirds paldies. Viņa dāvinātais 
žurnāla abonements mūs priecē-
ja arī pagājušajā gadā.

Mēs lepojamies ar savu bijušo 
skolnieku, kurš godā savas dzim-
tas vārdu un atbalsta savas biju-
šās lauku skolas skolēnus, dodot 
iespēju kļūt motivētākiem mācī-
bās, domāt, redzēt, lasīt, uzzināt, 
radoši izpausties vairāk, kā gribas 
ikdienā. Tā ir tā ikviena skolotāja 
ieguldītā sirds darba „medusmai-
ze”, kad savējie atgriežas savā 
skolā, lai uzrunātu, lai pateiktu 
labu vārdu  un  atbalstītu. 

Paldies mūsu skolas absol-
ventam, dakterim Andrim, par 
atvērtu sirdi un piedāvāto iespēju 
skolēniem būt motivētākiem la-
bai izglītībai. Lai viņam pietiek 
enerģijas, spēka un veselības 
turpināt iesākto labdarības – cil-
vēcības ceļu, izdomas, sadarbības 
partneru un atbalsta savu „sirds-
projektu” realizācijā.

Lai izveidotais fonds ir kā ne-

izsīkstoša upe, kurai ik gadu izvei-
dojas jaunas un jaunas pietekas!

Dzelzavas pamatskolā bez 
Arija Skrides prēmijas 5.–9. klašu 
skolēniem ir iespēja divas reizes 
gadā saņemt arī rakstnieka Doku 
Ata prēmiju 3 pakāpēs, kuras at-
balstītājs ir pašvaldība un vienu 
reizi gadā Ziemassvētkos Skolo-
tāju fonda balvu, kura veidota no 
skolotāju personīgajiem finansiā-
lajiem līdzekļiem un tiek pasnieg-
ta skolēniem par pozitīvu, centīgu 
personīgās izaugsmes dinamiku, 
apzinīgu, pieklājīgu un atbalstošu 
attieksmi pret skolu un skolēna 
pienākumiem gan skolā, gan sa-
biedrībā. Šeit vietā viedie vārdi: 
„Dalies, un tu tiksi dubulti atal-
gots.” Mēs esam atalgoti ar sava 
bijušā skolnieka Andra Skrides 
labo gribu un ieceri mūsējiem.

Vai pamanījāt, cik ļoti tiek 
atbalstīts un novērtēts skolēnu 
ieguldītais darbs mācībās un 
sabiedriskajās aktivitātēs Dzelza-
vas pamatskolā? Padomā, izvērtē 
un nāc mācīties pie mums! Ar 
mums ir krāsaini interesanti!                                  

Pateicībā un cieņā, skolas 
kolektīva vārdā  
inDra zuKure, 

Dzelzavas pamatskolas 
direktore  

Arija Skrides prēmijas laureāte Zane Agarelova un Andris Skride.

Novadnieki 

savai skolai


