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MADONAS NOVADA

“Pirms Lieldienām svarīgs ir 
sagatavošanās laiks, kas 
jāpavada nevis steigā, bet 
gan ieklausoties sevī, 
sagatavojot sevi garīgi 
TAM priekam, nopietnāk 
pavērtējot, kas 
notiek ar mani?” 
sagaidot Kristus 
Augšāmcelšanās 
svētkus, pauž 
Rudīte 
Kumsāre. 

Ģimenes arhīva foto.

BARKAVAS PAGASTĀ

Barkavas romas katoļu draudzē

Ceturtdiena, 17. aprīlis.  
Kunga Pēdējo Vakariņu Piemiņas Diena.
Plkst. 18.30 sv. Mise. Procesija uz 
tumsībām. Dziedājums Rūgtās Asaras.

Piektdiena, 18. aprīlis.  
Kristus ciešanu un nāves piemiņas diena. 
Plkst. 15.00 Krusta ceļš pa Barkavas ielām. 
Pirms krusta ceļa pulcēšanās  
Barkavas baznīcā.
Pēc krusta ceļa Kunga Ciešanu liturģija. 
Procesija uz Kristus kapa altāri.
Noslēgumā dziedājums Rūgtās Asaras.
Šajā dienā jāievēro stingrs gavēnis.

Sestdiena, 19. aprīlis.  
Kristus Augšāmcelšanās svētku viģīlija, 
uguns un ūdens pasvētīšana.
Plkst. 19.00 sv. Mise.  
Noslēgumā ēdienu pasvētīšana.
Līdz vigīlijai jāievēro gavēnis un atturība  
no gaļas ēdieniem.
 
Svētdiena, 20. aprīlis.  
Kunga Augšāmcelšanās diena.
Plkst. 10.00. Rezurekcijas procesija  
un Svētā Mise.
Noslēgumā ēdienu pasvētīšana.
 
Pirmdiena, 21. aprīlis. Lieldienu oktāva.
Plkst. 10.00 sv. Mise.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

Evaņģēliski lutEriskajā draudzē

18. aprīlī plkst. 13.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums.

20. aprīlī plkst. 16.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku – Lieldienu 
dievkalpojums.

KALSNAVAS PAGASTĀ

kalsNavas Evaņģēliski  
lutEriskajā draudzē

17. aprīlī plkst. 18.30
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.

18. aprīlī plkst. 16.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums. 

20. aprīlī plkst. 7.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku –  
Lieldienu dievkalpojums.

Galvenais ir sagatavot sevi  
Kristus Augšāmcelšanās priekam 

Klusās nedēļas 
un Lieldienu 
dievkalpojumi 
Madonas 
novadā

Mārcienas pamatskolā veidos sākumskolu
Mārcienas pamatskolas vēsture 
meklējama 19. gadsimta 
beigās, kad tā darbojās kā 
Mārcienas ev. luteriskās 
draudzes skola. Vēstures 
gaitā tā piedzīvojusi daudz – 
ugunsgrēkus, karus un varas 
maiņas. Neilgi Mārcienas 
skolu vadījusi arī rakstniece 
Ilze Indrāne (1946.–1948.) un 
gleznotājs Ēriks Caune  
(1953.–1954.). 

Madonas novada pašvaldī-
bas 27. februāra domes sēdē pie-
ņemts lēmums par Mārcienas 
pamatskolas reorganizāciju. Pa-
kāpeniski, sākot ar nākamā mācī-
bu gada semestri, skola pāries uz 
sākumskolas statusu. Mārcienas 
pamatskola būs pirmā skola Ma-
donas novadā, kurai piešķirts sā-
kumskolas statuss.

Kāpēc pieņemts šāds lēmums?
Kā skaidro Izglītības nodaļas 

vadītāja Solvita Seržāne, tad tas 
ir straujā skolēnu skaita sama-
zināšanās dēļ. Dažās klasēs ir pa 
diviem, trim un pat vienam sko-

no 2015. gada septembra netiks 
komplektētas 7. un 8. klases. 

No 2016. gada septembra 
Mārcienas pamatskola mainīs sa-
vu statusu un turpmāk darbosies 
kā Mārcienas sākumskola (1.–
6. klase, tajā skaitā pirmsskola). 
Skolēni kuri šobrīd mācās 7. un 
8. klasē, mācības Mārcienas pa-
matskolā turpinās līdz 9. klasei”, 
stāsta S. Seržāne.

“Marta beigās viesojāmies 2 
skolās Vidzemē, kuras veiksmīgi 
darbojas kā sākumskolas – Laun-
kalnes sākumskolā un Brenguļu sā-
kumskolā.  

Launkalnes sākumskola at-
rodas Smiltenes novadā, tā dibi-
nāta 1990. gada 1. augustā. Šajā 
mācību gadā Launkalnes sākum-
skolu apmeklē 25 audzēkņi apvie-
notajās 1.–3. un 2.–4. klašu gru-
pās. Skolā strādā 2 pedagogi, kā 
arī mūzikas, vokālo ansambļu un 
folkloras pulciņu skolotāja. 

Launkalnes sākumskolas ēkā 
atrodas arī bērnudārzs, kuru ap-
meklē aptuveni 55 audzēkņi. 

Turpinājums 2. lappusē

Vairāk  
2. lappusē

lēnam. Rodas grūtības nokom-
plektēt klasi. Lai spētu segt pe-
dagoga algu, nepieciešams darba 
slodzei pietiekams skolēnu skaits 
– vismaz 8 bērni. Ja skolēnu nav, 
tad slodze nav piepildīta.

Tam, ka izglītības iestādēm 
jābūt pēc iespējas tuvāk skolē-
na mājām, piekrīt arī Solvita Ser-

žāne, īpaši mazākajās klasēs. 
Sākumskola ir risinājums, lai sa-
glabātu izglītības iestādi lauku te-
ritorijās. 

Kā notiks pārmaiņas?
“Mārcienas pamatskola sa-

vu statusu saglabās vēl 2 ga-
dus. Sākot ar 2014. gada septem-
bri, netiks komplektēta 7. klase; 

Mārcienas pamatskolas direktore Aldona Gudrīte pasniedz dāvanu Launkalnes 
sākumsolas direktorei Inārai Grundānei.

“Pirms Lieldienām svarīgs ir 
sagatavošanās laiks, kas 
jāpavada nevis steigā, bet 
gan ieklausoties sevī, 
sagatavojot sevi garīgi 
TAM priekam, nopietnāk 
pavērtējot, kas 
notiek ar mani?” 
sagaidot Kristus 
Augšāmcelšanās 
svētkus, pauž 
Rudīte 
Kumsāre. 

Vairāk  
2. lappusē
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Uz sarunu Rudīte ierodas spa-
rīga entuziasma pārņemta, dalās 
priekā par jauno darbu Sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas daļas 
vadītājas amatā, bet mūsu saruna 
ievirzās ne tikai par darbu. Šīs vi-
ņai būs pirmās Lieldienas bez dzī-
vesbiedra Arta Kumsāra – aprīlī 
aprit pieci mēneši, kopš Arta vairs 
nav. Pašai nemanot, par Arti Ru-
dīte arvien runā tagadnes formā. 
Viņš joprojām ir klātesošs domās, 
darbos un sirdī. 

   
Ar kādām domām un sajūtām tu 

sagaidi Lieldienas?
Īstenībā jau katra svētdie-

na ir kā mazās Lieldienas, kad 
vairāk nekā ikdienā veltām lai-
ku baznīcai, lūgšanām, iekšējām 
pārdomām. Nesen bija iespēja 
piedalīties trīs dienu klusuma re-
kolekcijās, un šajā klusuma laikā 
nāca apjausma par lietām, par ko 
pati jutos pārsteigta! Sapratu, ka 
vēl daudz dziļāk es varu sarunā-
ties ar Dievu, rast iepriecinājumu, 
sekot Dieva norādītajam ceļam. 
Šīs trīs dienas palīdzēja manā pār-
maiņu laikā, tagad gribu turpināt 
saprast un ieraudzīt, kā iet tālāk, 
sekot norādēm katru dienu.

Kāda tagad ir tava dzīve pēc Arta?
Protams, tā nav tā pati dzīve. 

Ir pašai sevi jāatrod no jauna, bet 
kopumā varu teikt, ka ir labi. Es 
neesmu palikusi bez pamata, nav 
tā, ka būtu izsists pamats zem kā-
jām. Ir labi, ka ar Arti esam paspē-
juši visu izrunāt...

29 gadus tu ikdienā biji līdzās lielai 
personībai, ap kuru pulcējās ļaudis, 
viņš allaž bija uzmanības centrā, 
viņā ieklausījās, par viņu runāja un 
rakstīja, viņu pēla un sumināja. Kā ir 
ikdienā dzīvot blakus dižgaram?

Pasakos Dievam par Arti sa-
vā dzīvē. Gan raudot, gan smejo-
ties ar lielu gandarījumu, tieši pē-
dējā mums kopīgi atvēlētajā laikā, 
atcerējāmies un pārrunājām, kam 
esam gājuši cauri mūsu dzīvē. Ta-
gad atskatoties, secinu, cik pār-
steidzoši Dievs visu sakārtoja, lai 

mēs ar Arti satiktos! Atliek tikai 
ieraudzīt, pieņemt un sekot Viņa 
nodomam! Esmu īstena kurzem-
niece, taču tai gadā, kad bija lemts 
iepazīties ar Arti, jau no pavasa-
ra manas domas un ieceres sais-
tījās pie Madonas puses. Ar drau-
dzeni nolēmām rudenī apceļot šo 
apkārtni ar riteņiem, avīzē “Lite-
ratūra un Māksla” uzmanību pie-
saistīja intervija ar Krūmiņtēvu, 
bet maija mēnesī Brīvdabas mu-
zejā pirmo reizi uzmanību piesais-
tīja kāds īpaši spilgtas uzvedības 
cilvēks, kas izcēlās uz kopējā mu-
zeja apmeklētāju pulka. Tai brī-
dī vēl nezināju, ka tas ir jau dau-
dziem pazīstamais Kumsārs no 
Madonas! Kad augusta mēnesī 
satikāmies Madonā, viss iepriekš 
notikušais salīmējās kopā. Ir lie-
tas, ko kopsakarā ieraugām tikai 
vēlāk. Atliek vien uzticēties Liela-
jam Meistaram. 

Artim piemita milzīgs gara spēks. 
Pat pēdējos dzīves mēnešos, jau 
būdams smagi slims, viņš apmeklēja 
pasākumus, koncertus, pat pāris 
nedēļas pirms aiziešanas viņš devās 
uz Tautas frontes atceres sarīkojumu 
Rīgā. Bet tu redzēji Arti arī tādu, kādu 
sabiedrība viņu nekad neredzēja... 

Artis aizgāja piepildīts un gan-
darīts. Mūsu savstarpējās daudz-
slāņainajās  sarunās atklājās, ka 
Artis apzinājās to, ka Varētājs (tā 
Artis mēdza dēvēt Dievu) viņam ir 
ļāvis daudz padarīt. Beigas bija fi-
ziski smagas... Kādu vakaru pirms 
gulētiešanas pavaicāju, vai ko ne-
vajag. Artis paraudzījās manī un 
jauki pasmejoties sacīja: “Ko gan 
man vēl vajag? Es varu tev pa-
teikties par tavu mūžu, ko tu 
esi uzlikusi uz manas dzīves 
altāra.” Un es pateicos arī viņam 
par iespēju būt viņam līdzās un 
paveikt tik daudz lielu un skais-
tu lietu ne tikai mūsu personīga-
jā dzīvē, bet visas sabiedrības la-
bā. Ne jau fiziski vārgs viņš man 
paliks atmiņā, bet stiprs savā garā 
un varēšanā… 

Šie nopietnie dzīves mirkļi ne-

Turpinājums no 1. lappuses

Skola realizē pamatizglītības 
1. posma izglītības programmu 1.–
4. klašu skolēniem, speciālās pa-
matizglītības 1. posma (1.–4. kla-
se) programmu izglītojamajiem 
ar mācīšanās traucējumiem un 
pirmsskolas izglītības program-
mu. 

Kā lielāko ieguvumu, māco-
ties sākumskolā, direktore Inā-
ra Grundāne min to, ka ar katru 
bērnu tiek strādāts individuāli, at-
bilstoši katra bērna raksturam un 
vajadzībām. Skolotāji bērniem ir 
kā otras “mammas”, jo zina, kas 
bērnam padodas, kas mazāk, kur 
bērns atrodas un ko viņš dara. Ja 
svētku reizē aizmirsies uzvilkt svi-
nīgāku tērpu, tad skolā skapī jau 
gaida rezerves komplekts. 

Skolas pedagoģe Ramona Mois 
je va uzver, ka bērni skolā jūtas 
droši, viņš tiek pieņemts un neno-
tiek apcelšanas un apvainošanas, 

kā tas mēdz notikt lielākās sko-
lās. Bērnam, mācoties mazākā un 
līdz ar to ģimeniskākā skolā, no-
stiprinās pašvērtējums, tiek pa-
manīti bērna talanti. Sākumskola 
ir veids, kā skolai pastāvēt arī lau-
kos, tuvāk bērna mājām.

“Mēs esam mazi, bet mums ir lieli 
sapņi!”

Tā skan Brenguļu sākum-
skolas moto. Sākumskola dibi-
nāta 1992. gadā, pateicoties 
vecāku iniciatīvai, ka sko-
lai jābūt pēc iespējas tuvāk 
mājām. Skola atrodas glez-
nainā vietā, to ieskauj pļavas 
un Abdulas upe. Skolas telpas 
izvietotas pagasta padomes tel-
pās, 2. stāvā, draudzīgi sadzīvojot 
arī ar pirmsskolas grupām.

Ik dienas skolu apmeklē 22 
skolēni un 34 bērnudārza audzēk-
ņi. Skolā strādā 6 skolotāji, pirms-
skolā – 2, kā arī atbalsta personāls 
– speciālais pedagogs, psihologs, lo-

gopēds. Skola īsteno pamatizglītī-
bas 1. posma (1.–4.klase) program-
mu. 

Direktore Sandra Kaufmane 
atzīst, ka mazai skoliņai ir grūti 
pastāvēt, jo vecāki biežāk izvēlas 
lielās skolas. Taču mācības mazās 
skolās nāk par labu bērniem. Vie-
na no aktivitātēm, kas iepatiku-

sies gan skolas mā-
cībspēkiem, gan 

bērniem un vi-
ņu vecākiem, 
ir “Garšu 
māksla”, kad 
vecāki kopā 

ar bērniem un 
pedagogiem ko-

pā gatavo gardus 
ēdienus.

Skolā bērnu fiziskajai un ga-
rīgajai attīstībai iegādātas dažā-
das attīstošās spēles. Abās skolās 
notiek dažādi pasākumi, ir skolas 
tradīcijas un svētki. Skolēni aktīvi 
piedalās olimpiādēs.” 

Aldona Gudrīte: “Mēs ar savu 
skolu varam lepoties. Skola ir skaista 
un izcila. Ciemiņi pie mums var braukt 
jebkurā laikā.”

Kā atklāj Mārcienas pamat-
skolas direktore Aldona Gudrīte, 
Launkalnes un Brenguļu sākum-
skolas apmeklējums pavēris jaunu 
skatījumu uz sākumskolu darbību. 

Kopā ar skolas pedagogiem 
daudz ticis izrunāts – kā skolai 
darboties turpmāk, kā organizēt 
darbu, kā attīstīties. 

“Priecējoši, ka, arī mācoties ap-
vienotajās klasēs, skolēni gūst pa-
nākumus gan skolas, gan novada 
olimpiādēs”, saka A. Gudrīte. 

Mārcienas pamatskola plāno iz-
vietot pirmsskolas grupas pamat-
skolas ēkā. Šādu praksi realizē arī 
Launkalnes un Brenguļu sākum-
skola. Pieredze abos gadījumos ir po-
zitīva. Zināms, ka skolas gaitu sāk-
šana bērnam ir liels pārdzīvojums. 
Dažkārt sajūtu ziņā to pielīdzina as-
tronauta pirmajam lidojumam kos-

mosā. Bērnudārzam un skolai atro-
doties vienā ēkā, bērnam ir vieglāk 
pierast pie atšķirībām starp mācīša-
nos bērnudārzā un skolā.

Runājot par pamatskolas kla-
šu skaitu, Aldona par optimālu uz-
skata 1.–6. klašu grupas. Pēc ses-
tās klases beigšanas skolēns sāk 
nobriest domāšanā, parādās savs 
raksturs. Tad arī var izlemt, kur 
turpināt mācības –  vidusskolā vai 
proģimnāzijā.

Lai padarītu laiku skolā inte-
resantāku, plānots izveidot atpū-
tas un spēļu istabas, papildināt 
attīstošo spēļu materiālo bāzi.

Lai arī pārmaiņas ir negaidītas 
un lielas, Mārcienas pamatskolas 
kolektīvs ir tām gatavs un strādās, 
lai bērni justos pēc iespējas labāk. 
Ne velti skolas moto ir – “Pastāvēs 
tas, kas mainīsies! ”

 

EDīTE MIķELSONE, 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Aktuālais 

izglītīb
ā

Mārcienas pamatskolā veidos sākumskolu

Galvenais ir sagatavot sevi  
Kristus Augšāmcelšanās priekam

vilšus liek domāt  par lielo dzīves 
kārtību, arī mūsu katra aiziešanu. 
Kāds būs tas atskaites mirklis? Kā 
spēt piedot? Kā paldies pateikt? 
Izlīgšana ir ļoti svarīga. 

Kāds būs tavs gājums bez Arta?
Jāturpina veidot mūsu kopīgi 

izsapņotā Lielā Dziesmu vieta te-
pat “Skubu” apkārtnē. Es nevaru 
tur nepiedalīties! Jau pirms dau-
dziem gadiem, gaidot autobusu pie-
turā pie “Dzintariem”, esam šo ie-
ceri ar Arti izauklējuši, izrunājuši. 

Tagad, kad Artis ir aizgājis, ar-
vien vairāk izjūtu vēlmi iesaistī-
ties kultūras dzīves norisēs, tur-
pināt veidot un kopt latviskās 
tradīcijas lauku sētā, vairāk laika 
veltīt tam, lai kopīgi iesāktās lie-
tas turpinātos. Priecājos, ka sava 
tēva vērtības godā tur arī mūsu 

bērni: Kārlis pamatīgi saimnieko 
“Skubos”, Rasa pat ir uzsākusi ve-
co mūzikas instrumentu apzinā-
šanu un latviešu komponistu no-
šu vākšanu Liepājā. 

Esmu mežsarga meita un sā-
kotnēji vēlējos iet tēva pēdās, bet 
laikā, kad strādāju par skolotāju 
Vānes pamatskolā, pieredzējušais 
skolas direktors man teica: “Tev 
nevis ar kokiem, bet ar cilvēkiem 
jāstrādā!” Un tā arī dzīvē ir iznā-
cis – būt cilvēkos, notikumos. 

Jūs ar Arti esat bijuši tādi ideālisti, 
ticējuši un vairojuši garīgās vērtības. 
Kas tev nav pieņemams mūsdienu 
sabiedrībā?  

Negribu pārmest vai morali-
zēt, bet, manuprāt, tomēr attāli-
nāmies no dzīves pamatvērtībām, 
vairāmies no grūtībām. Nevar 

vienmēr iet to vieglāko ceļu. Mani 
vecāki laulībā nodzīvoja 68 gadus! 
Ne vienmēr viss gāja raiti un vieg-
li, bet ir jāmeklē veids un risinā-
jumi, kā pastāvēt kopā un pie pir-
majām grūtībām neiet katram uz 
savu pusi. Tas dzimtu tikai svē-
tī un stiprina. Svētīta dzimta dod 
labumu visai valstij. Ģimene ir tā 
pamatvieta, kur cilvēks aug un at-
tīstās, un ir svarīgi, ko mēs tajā ie-
liekam un pēc kādiem principiem 
dzīvojam. Svarīgi būtu domāt ne 
tikai par savu labumu, bet vēlēties 
veltīt sevi arī kopējam labumam. 

Ko tu šajā klusajā laikā gribētu 
novēlēt Vēstneša lasītājiem?

Joprojām esmu pateicīga sa-
biedrībai, ikvienam, kas bijuši ko-
pā ar Arti, atsaukušies, atbalstīju-
ši viņu. Artis bija ideju ģenerators, 
kas ap sevi pulcēja tos, kas viņa 
idejas realizēja. Arī viņam aizejot, 
jutām atbalstu no visa novada, 
Latvijas, arī ārzemēm. Paldies vi-
siem kopā un ikkatram atsevišķi. 
Tas laiks bija mīlestības un liela 
garīga spēka apņemts, kas aplie-
cināja Arta lielo devumu. Jā, man 
tagad pietrūkst interesanta saru-
nu biedra, bet es pateicos saviem 
bērniem, kas tagad dzīvo kopā ar 
mani. Katra diena nāk ar jauniem 
mazdēliņa Jēkaba atklājumiem 
un varēšanu. 

Pirmslieldienu laikā novēlu 
cilvēkiem vairāk iedziļināties un 
pārdomāt, kādi mēs katrs esam 
un kurp dodamies, kas mūs vada 
šajā ceļā, kam esam savu ceļu uz-
ticējuši. Iesim rimti, gudri, iedziļi-
noties un izvērtējot, lai savās sir-
dīs atbrīvotos no tā, kas nomāc un 
nedod prieku, un lai Lieldienu rīts 
katram atnāk ar Dzīvību dodošām 
atziņām.  

 
Paldies arī Rudītei, kas piekrita 

sarunai par Lieldienu gaidīšanas lai-
ku, par Arti, par sabiedrību, jo kā at-
zīst Rudīte: “Artis nepiederēja tikai ģi-
menei. Viņš pieder visai sabiedrībai.”    

Sarunājās DZINTRA STRADIņA

Ģimenes arhīva foto.

Attēlā – Rudīte un Artis Kumsāri. Simboliski, ka nu priekšplānā jāstājas Rudītei, 
Arta garīgo mantojumu apzinot un tālāk nododot.



Madonas novada pašvaldības domes 
27. marta sēdes lēmumu pārskats 

Bērzaunes pagastā

Piešķir finansējumu 
SIA „Bērzaunes ko-
munālais uzņēmums” 

EUR 12864,00 apmērā mazlieto-
tas atkritumu izvešanas automa-
šīnas Volvo FL618 iegādei, pa-
lielinot pamatkapitālu par EUR 
12864,00 bez jaunu dalībnieku 
uzņemšanas, pretī saņemot attie-
cīgu jaunu daļu skaitu.

Ošupes pagastā

Veic grozījumus Ošupes pa-
gasta Degumnieku  bibliotēkas 
Nolikumā: 

1. Atzīt par spēku zaudēju-
šu Ošupes pagasta Ošupes bib-
liotēkas Nolikumu  (apstiprināts 
ar Madonas novada pašvaldības 
21.11.2009. lēmumu, prot. Nr. 
15, 34).

2. Izdarīt izmaiņas Madonas 
novada Ošupes pagasta Degum-
nieku  bibliotēkas Nolikumā (ap-
stiprināts ar Madonas novada do-
mes 26.11.2009. lēmumu, prot. 
Nr. 15, 34. p.) un izteikt:

I nodaļas 1. p. izsaka šādā re-
dakcijā:

„Madonas novada Ošupes pa-
gasta Degumnieku bibliotēka 
ar ārējās apkalpošanas punktu 
Ošupē (turpmāk – Bibliotēka) ir 
Madonas novada pašvaldības iz-
glītojoša, informatīva un kultū-
ras iestāde, kas Bibliotēku liku-
mā noteiktā kārtībā reģistrēta 
Latvijas Republikas Kultūras mi-
nistrijā un veic pasaules kultūras 
mantojuma – iespieddarbu, elek-
tronisko izdevumu, rokrakstu un 
citu dokumentu uzkrāšanu, sis-
tematizēšanu, kataloģizēšanu, 
bibliografēšanu un saglabāšanu, 
kā arī nodrošina tajā esošās in-
formācijas publisku pieejamību 
un tās izmantošanu.”

I nodaļas 6. p. sekojošā redak-
cijā:

Degumnieku bibliotēkas ad-
rese: Skolas iela 4, Degumnie-
ki, Ošupes pagasts, Madonas no-
vads, LV 4833.

Ārējās apkalpošanas punkta 
adrese: „Ošupe”, Ošupe, Ošu
pes pagasts, Madonas novads, LV 
4830.

Reģistrācijas Nr. 90000042408.

Sarkaņu pagastā

Akceptē derīgo izrakteņu 
smiltsgrants un smilts iegu-
vi atradnē „Biksēre”, iecirknī 
„Grantskalni”, Madonas novadā, 
Sarkaņu pagastā:

Uzņēmējdarbība

Apstiprina biznesa ideju kon-
kursa “Madona var labāk!’’ vēr-
tēšanas komisiju šādā sastāvā:

1. Aivis Mitenieks – Swed-
bank reģiona vadītājs;

2. Nelda Janoviča – SIA „No-
dokļu Konsultatīvais Birojs” va-
dītāja;

3. Andrejs Ceļapīters – Ma-
donas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs;

4. Janīna Apsīte – Biznesa un 
inovāciju centra speciāliste;

5. Gatis Romanovskis – Latte-

lecom klientu vadītājs Vidzemes 
reģionā;

6. Romāns Hačatrjans – Uzņē-
mējdarbības atbalsta un attīstī-
bas nodaļas vadītājs;

7. Aigars Oļukalns – ZS “Grā-
vīšu mājas” saimnieks.

Nodarbinātība

Apstiprina projekta „Jauniešu 
karjeras izvēles un amata pras-
mju apguve” nolikumu.

Madonas novada pašvaldības 
projekta „Jauniešu karjeras izvē-
les un amata prasmju apguve” 

NOLIKUMS
1. Projekta mērķis un uz-

devumi
1.1. Atbalstīt jauniešu amata 

prasmju apguvi vasaras periodā, 
veicināt jauniešu karjeras un ne-
formālās izglītības attīstību Ma-
donas novadā.

1.2. Projekta uzdevumi:
1.2.1. veicināt jauniešu aktī-

vu dalību savas karjeras veidoša-
nā un izaugsmē Madonas novadā;

1.2.2. sekmēt jauniešu no-
darbinātības un konkurētspē-
jas attīstību tūrisma, kultūras, 
uzņēmējdarbības, neformālās iz-
glītības un sociālo pakalpojumu 
jomā Madonas novada pašvaldī-
bā;

1.2.3. paaugstināt jauniešu 
konkurētspēju vietējā darba tir-
gū;

1.2.4. veicināt jauniešu līdz
dalību savu ideju, interešu un 
problēmu risināšanā;

1.2.5. nodrošināt jauniešiem 
iespēju lietderīgi pavadīt savu 
brīvo laiku.

2. Projekta dalībnieki
2.1. Darba ņēmēji ir Madonas 

novada jaunieši vecumā no 16 
līdz 25 gadu vecumam, kuriem 
projekta īstenošanas laikā nav 
pastāvīgas darbavietas un nav re-
ģistrēti kā saimnieciskās darbī-
bas veicēji.

2.2. Darba devēji, kas projek-
ta ietveros iesnieguši Madonas 
novada pašvaldības Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības noda-
ļai informāciju par vakanto dar-
bavietu (4. pielikums).

3. Veicamie pienākumi
3.1. Darba devēji ir Madonas 

novada uzņēmumi un valsts ies-
tādes.

3.2. Veicamo darbu pienā
kumus, vietu un laikus, darba 
devējs ar darba ņēmēju nosaka, 
savstarpēji vienojoties. Pamata 
darbs saistīts ar jauniešu karje-
ras attīstību. Darba devējs dar-
biniekam nosaka darba vadītāju/
mentoru.

4. Projekta norise un kār-
tība

4.1. Informācija par projekta 
norises kārtību tiek izsludināta 
vietējos medijos, portālos www.
businessmadona.lv un www.ma-
dona.lv. 

4.2. Pieteikumu iesniegšana 
projekta dalībniekiem:

4.2.1 Darba devēji vakan-
tās darbavietas projektam ie-
sniedz, aizpildot šī nolikuma 4. 
pielikumu, līdz 2014. gada 25. 
aprīlim. Pieteikumu iesniedz 
Madonas novada pašvaldības Uz-

ņēmējdarbības un tūrisma attīs-
tības nodaļā (Saieta laukumā 1, 
Madona, LV 4801), 109. kabinets 
vai elektroniski ilze.vogina@ma-
dona.lv, ar norādi „Jauniešu kar-
jeras izvēles un amata prasmju 
apguves” projekts. 

4.2.2 Trīsdesmit darbavietas, 
kuras tiks atbalstītas šajā pro-
jektā, atlasīs Madonas novada 
domes apstiprināta vērtēšanas 
komisija, ņemot vērā šādus kri-
tērijus:

4.2.2.1 Piedāvātājā darbavie-
tā apgūstamo prasmju kopums 
un daudzveidība (20 punkti);

4.2.2.2 Uzņēmuma līdzdalība 
pašvaldības darbā un sociālā at-
bildība (10 punkti);

4.2.2.3 Piedāvātas darbavie-
tas darba apstākļi (20 punkti);

4.2.2.4 Iespēja turpināt dar-
bu pēc projekta noslēgšanās (10 
punkti);

4.2.3 Pieteikums darba ņēmē-
jam jāiesniedz izdrukāts 2 eksem-
plāros, latviešu rakstu valodā uz 
A 4 formāta lapām, datorsaliku-
mā. Iesniegšanas vieta – Madonas 
novada pašvaldības Uzņēmējdar-
bības un tūrisma attīstības no-
daļa (Saieta laukumā 1, Madona, 
LV4801), 109. kabinets. Ar no-
rādi „Jauniešu karjeras izvēles 
un amata prasmju apguves pro-
jekts”. Pieteikuma iesniegšanas 
datums – 2014. gada 16. maijs 
(ieskaitot). Pieteikumu var ie-
sniegt personīgi vai pa pastu (pas-
ta zīmogs – 16. maijs);

4.3. Darba ņēmēja pieteiku-
ma iesniegums sastāv no aizpil-
dītas projekta pieteikuma veidla-
pas (CV, 1. pielikums), motivācijas 
vēstules un plānotās karjeras at-
tīstības apraksta (2. pielikums) 
un izglītības vai kultūras iestāžu, 
jauniešu centru, nevalstisko orga-
nizāciju, un citu iestāžu, uzņēmu-
mu darbinieku rekomendācijām 
(brīvā formā).

4.4. Projekta ietvaros jaunie-
ši tiks apmācīti un nodarbināti 
laika periodā no 2014. gada 1. 
jūnija līdz 31. augustam, par 
darba sākuma un beigu datumu 
darba devējam un darba ņēmējam 
savstarpēji vienojoties.

4.5. Madonas novada paš
valdība slēdz sadarbības līgu
mus ar darba devējiem par 
„Jauniešu karjeras izvēles un 
amata prasmju apguves” pro-
jekta pasākumu īstenošanu.

4.6. Madonas novada pašval-
dības finansējums „Jauniešu kar-
jeras izvēles un amata prasmju 
apguves” projekta īstenošanai 
tiek piešķirts jauniešu minimā-
lajam atalgojumam par normā-
la darba laika ietvaros nostrādā-
tajām stundām EUR 320 apmērā 
vienam jaunietim projekta īste-
nošanas periodā. Kopējais finan-
sējuma apjoms no Madonas no-
vada pašvaldības 2014. gada 
budžeta paredzēts 9600 EUR ap-
mērā, nodarbinot 30 jauniešus:

4.6.1. ar likmi – EUR 1,933 
stundā pirms nodokļu nomak-
sas atbilstoši MK 27.08.2013. Nr. 
665 Noteikumiem par minimālo 
mēneša darba algu un minimālo 
stundas tarifa likmi, VSAOI dar-
ba devēja iemaksu 23,59% apmē-
rā sedz darba devējs.

4.6.2. nodarbinot pusau-
džus ar likmi – EUR 2,209 stun-
dā pirms nodokļu nomaksas at-
bilstoši MK 27.08.2013. Nr. 665 
“Noteikumiem par minimālo 
mēneša darba algu un minimā-
lo stundas tarifa likmi”, VSAOI 
darba devēja iemaksu 23,59% ap-
mērā sedz darba devējs.

4.6.3. saskaņā ar likuma “Par 
iedzīvotāju ienākuma nodokli” 
15. panta 4. daļu darba ņēmējs no 
atalgojuma summas maksā iedzī-
votāju ienākuma nodokli un sa-
skaņā ar likuma „Par valsts so-
ciālo apdrošināšanu” 18. panta 1. 
daļu, darba ņēmēja likmi.

5. Pieteikumu izskatīšana 
un vērtēšanas kritēriji. Re-
zultātu paziņošana

5.1. Konkursu darba ņēmē-
jiem uz piedāvātajām vakancēm 
organizē Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tūris-
ma attīstības nodaļa.

5.2. Pieteikumus izvērtē po-
tenciālais darba devējs sadarbībā 
ar Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļu.

5.3. Izvērtēšanas procesā, pie-
ņemot lēmumu, ievēro šādus pa-
matkritērijus/prioritātes:

5.3.1. Jaunieši, kuri atbilst 
konkursa prasībām;

5.3.2. Ir pilnībā un pareizi aiz-
pildīta pieteikuma forma (ar pie-
likumiem);

5.3.3. Ir iesniegtas rekomen-
dācijas no uzņēmumiem, iestā-
dēm, organizācijām u.tml.;

5.3.4. Jaunietis ir piemērots 
vakancei, uz kuru iesniedzis pro-
jekta pieteikumu;

5.3.5.Līdzīga vērtējuma gadī-
jumā priekšroka tiks dota jaunie-
šiem no maznodrošinātām ģime-
nēm.

5.4. Pieteikumus izskata līdz 
2014. gada 27. maijam, rezultāti 
konkursa uzvarētājiem tiek pazi-
ņoti personīgi.

6. Finansējuma saņem
šanas kārtība un kontrole, at-
balstīto projektu analīze un 
atskaite

6.1. Jaunieši, kuru pieteikumi 
tiek atbalstīti, 3 darba dienu lai-
kā no rezultātu paziņošanas sazi-
nās ar Madonas novada pašvaldī-
bas Uzņēmējdarbības un tūrisma 
attīstības nodaļu, lai noformētu 
sadarbības apliecinājumu.

6.2. Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tūris-
ma attīstības nodaļa koordinē un 
uzrauga jauniešu apmācību un 
amata prasmju apguves gaitu.

6.3. Madonas novada pašval-
dība slēdz sadarbības līgumu ar 
darba devēju.

6.4. Madonas novada pašval-
dības Uzņēmējdarbības un tūris-
ma attīstības nodaļa veic piešķir-
to finanšu līdzekļu izlietojuma 
pārbaudi un kontrolē jauniešu 
nodarbinātības gaitu. 

6.5. Darba devējs ir atbildīgs 
par pārskaitīto finanšu līdzekļu 
lietderīgu izmantošanu.

6.6. Ja Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļa konstatē, 
ka darba devējs finanšu līdzekļus 
neizmanto sadarbības līgumā pa-
redzētajiem mērķiem vai nespēj 
veikt „Jauniešu karjeras izvēles 

un amata prasmju apguves” pro-
jekta īstenošanu vai līguma nosa-
cījumu izpildi, par to tiek sastā-
dīts akts, saskaņā ar kuru darba 
devējs pēc Madonas novada paš-
valdības Uzņēmējdarbības un tū-
risma attīstības nodaļas norā-
dījumiem novērš trūkumus par 
saviem līdzekļiem un īsteno prog-
rammu atbilstoši mērķiem vai 10 
darba dienu laikā no minēto pār-
kāpumu konstatēšanas dienas at-
maksā piešķirtos finanšu līdzek-
ļus Madonas novada pašvaldībai 
pilnā apmērā.

6.7. Projektā iesaistītajiem 
jauniešiem, 10 darba dienu lai-
kā pēc „Jauniešu karjeras izvēles 
un amata prasmju apguves” pro-
jekta noslēguma Madonas nova-
da pašvaldības Uzņēmējdarbības 
un tūrisma attīstības nodaļā jā-
iesniedz atskaite par dalību pro-
jektā.

Autoceļi

Nolemj lūgt nodot bez atlīdzī-
bas Madonas novada pašvaldī-
bas īpašumā valsts reģionālā au-
toceļa P62 maršruta posmu km 
141.7–141.8 un ar to saistīto ceļa 
zemes nodalījuma joslu.

Piekrīt Satiksmes ministrijai 
piekrītošās zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 70660020107 
sadalei divos zemes gabalos ar 
platībām 0,45 ha un 0,15 ha (pie-
likums Nr. 1.). Zemes gabalu pla-
tības var tikt precizētas pie to ka-
dastrālās uzmērīšanas.

2.1. Atdalīto platību 0,15 ha 
izveidot kā patstāvīgu nekusta-
mo īpašumu, piešķirt nosauku-
mu „P62” un noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā, kods 1101.

2.2. Nekustamam īpašu-
mam „V841” Lazdonas pagasts, 
Madonas novads, kadastra Nr. 
70660020107, sastāvošam no vie-
nas zemes vienības (platība pēc 
sadales 0,45 ha), piešķirt nosau-
kumu „Autoceļš P62”, Lazdonas 
pagasts, Madonas novads un no-
teikt nekustamā  īpašuma lieto-
šanas mērķi – zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods 1101.

Izglītība 

Piešķir papildus finansējumu 
EUR 700,00 apmērā grupas kos-
mētiskajam remontam un aprī-
kojumam no pašvaldības novada 
budžetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Apstiprina Madonas Valsts 
ģimnāzijas nolikumu jaunā re-
dakcijā.

No 2014. gada marta uz-
sāk „B” kategorijas autovadītā-
ju apmācības daļēju finansēša-
nu Madonas novada pašvaldības 
vispārizglītojošo skolu 10.–12.
klases skolēniem, apmaksājot  
teorētiskās apmācības EUR 70,00 
apmērā un pirmās medicīniskās 
palīdzības kursus EUR 30,00 ap-
mērā izmaksas vienam skolēnam 
no budžetā profesionālajai apmā-
cībai paredzētajiem līdzekļiem.

Domes ziņas Madonas Novada Vēstnesis  3 
                  2014. gada aprīlis    



Domes ziņas

APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības do-
mes 2014. gada 21. janvāra lēmumu 
Nr. 31  (protokols Nr. 2; 7. p.)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības liku-
ma 10. panta trešo daļu un Ministru 
kabineta 14.10.2003. noteikumu Nr. 
574 „Licencētās amatierzvejas – mak-
šķerēšanas – kārtība 13. punktu
Precizēti ar Madonas novada pašval-
dības domes 18.02.2014. lēmumu Nr. 
85 (protokols Nr. 4, 23. p.)

Nolikums par licencēto 
makšķerēšanu un licencētām 
zemūdens medībām Kāla 
ezerā 

 

I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Kāla ezers 407,1 ha platībā, 
kurā tiek organizēta licencētā mak-
šķerēšana un licencētās zemūdens 
medības, atrodas Madonas novada 
Vestienas pagasta administratīva-
jā teritorijā un saskaņā ar Civilliku-
ma 1102. panta I pielikumu tā ir pub-
liska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības 
pieder valstij. 

1.2. Licencētā makšķerēšana un 
licencētās zemūdens medības Kā-
la ezerā tiek organizētas saskaņā ar 
Ministru kabineta 2009. gada 22. 
decembra noteikumiem Nr. 1498 
„Makšķerēšanas noteikumi”, Minis-
tru kabineta 2003. gada 14. oktob-
ra noteikumiem Nr. 574 „Licencētās 
amatierzvejas – makšķerēšanas kār-
tība”, kā arī ievērojot Pārtikas dro-
šības, dzīvnieku veselības un vides 
zinātniskā institūta “BIOR” 2010. 
gadā izstrādātos Kāla ezera zivsaim-
nieciskās ekspluatācijas noteikumus, 
ar nolūku papildināt zivju krājumus 
makšķernieku vajadzībām, uzlabot 
zivju krājumu racionālu izmantoša-
nu, limitēt vērtīgo zivju sugu ieguvi, 

kontrolēt ezera un tā salu, kā arī pie-
krastes antropogēno slodzi dabas lie-
guma teritorijā.

1.3. Licencēto makšķerēšanu un 
licencētās zemūdens medības Kāla 
ezerā, pamatojoties uz Madonas no-
vada pašvaldības pilnvarojumu or-
ganizē biedrība „Kāla ezera pado-
me” („Pagastmāja”, Vestienas pag. 
Madonas novads, tālrunis 29231860, 
reģ. Nr. 40008113080), kurai ezers 
nodots nomā uz 30 gadiem licencē-
tās makšķerēšanas organizēšanai sa-
skaņā ar 2008. gada 8. februārī ar 
Valsts Zivsaimniecības pārvaldi no-
slēgto un ar Madonas novada paš-
valdību 03.12.2009. pārslēgto Ūdens-
tilpes nomas līgumu Nr. 04.34/41 ar 
03.12.2009. grozījumiem par Kāla 
ezera nomu. 

 
II. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens 
medību noteikumi

2.1. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību vie-
ta ir Kāla ezers visā tā platībā. (Pie-
likums Nr. 2).

2.2. Licencētā makšķerēšana at-
ļauta no krasta, no laivas un no ledus.

2.3. Nodarboties ar licencēto 
makšķerēšanu vai licencētām zem-
ūdens medībām Kāla ezerā ir tiesī-
bas jebkurai fiziskai personai, kura 
ievēro spēkā esošos Ministru kabine-
ta 22.12.2009. noteikumus Nr. 1498 
“Makšķerēšanas noteikumi” un šī 
Nolikuma prasības.

2.4. Makšķerēšana un zemūdens 
medības notiek saskaņā ar Ministru 
kabineta 2009. gada 22. decembra no-
teikumiem Nr. 1498 “Makšķerēšanas 
noteikumi” ar šādiem papildus nosa-
cījumiem: 

2.4.1.  licencētā makšķerēšana 
no laivām un licencētās zemūdens 
medības atļautas tikai gaišajā dien-
nakts laikā, ne agrāk kā vienu stun-

du pirms saullēkta un ne vēlāk kā vie-
nu stundu pēc saulrieta; 

2.4.2. licencētā makšķerēšana no 
krasta atļauta visu diennakti; 

2.4.3.  bērniem un pusaudžiem 
bez pieaugušo klātbūtnes vecumā 
līdz 12 gadiem aizliegts makšķerēt no 
laivas;

2.4.4. Kāla ezerā ir aizliegts no-
darboties ar vēžošanu.

2.5. Atļautā loma lielums (zivju 
skaits, svars un pieļaujamais garums) 
ir atbilstošs Ministru kabineta 2009. 
gada 22. decembra noteikumiem Nr. 
1498 “Makšķerēšanas noteikumi” ar 
šādām atkāpēm:

2.5.1. vienas dienas lomā atļauts 
paturēt ne vairāk kā vienu paliju;

2.5.2.  lomā paturamās palijas mi-
nimālais izmērs sākot no 35 cm;

2.5.3. paliju nārsta laikā no 1. ok-
tobra līdz 30. novembrim aizliegts pa-
turēt jebkāda izmēra paliju;

2.5.4. vienas dienas lomā atļauts 
paturēt ne vairāk kā trīs zandartus;

2.5.5. lomā paturamo zandartu 
minimālais izmērs sākot no 45 cm.

III. Vides un dabas resursu 
aizsardzības prasības 

3.1. Saskaņā ar Ministru kabine-
ta 1999. gada 23. februāra noteiku-
miem Nr. 69 „Noteikumi par aizsar-
gājamo ainavu apvidiem” Kāla ezers 
atrodas aizsargājamo ainavu apvidus 
„Vestiena” teritorijā un saskaņā ar 
Ministru kabineta 1999. gada 15. jū-
nija noteikumiem Nr. 212 „Noteiku-
mi par dabas liegumiem”, Kāla eze-
rā atrodas dabas liegums „Kāla ezera 
salas”. Dabas aizsardzības nolūkos 
Kāla ezerā ir aizliegts: 

3.1.1. atstāt krastā, uz ledus vai 
mest ūdenī jebkādus atkritumus;

3.1.2. izkāpt uz Vestienas, Tol-
kas un Vistas salām, nobraukt no ce-
ļiem un pārvietoties ar mehāniskiem 
transportlīdzekļiem, tricikliem, kvad-
ricikliem un mopēdiem pa meža un 

lauksaimniecības zemēm, izņemot, 
ja pārvietošanās notiek pa teritori-
jas apmeklētājiem speciāli izveido-
tiem maršrutiem vai pārvietošanās 
ir saistīta ar šo zemju apsaimnieko-
šanu, uzraudzību vai valsts aizsardzī-
bas uzdevumu veikšanu (2010. gada 
16. marta Ministru kabineta noteiku-
mi Nr. 264 „Īpaši aizsargājamo dabas 
teritoriju vispārējie aizsardzības un 
izmantošanas noteikumi”. Dabas lie-
guma „Kāla ezera salas” Dabas aiz-
sardzības plāns 2007. – 2017. gadam).

IV. Licenču veidi, skaits un 
maksa par licencēm

4 1. Licenču veidi un maksa par li-
cencēm:

4.1.1. Vienas dienas licence mak-
šķerēšanai Kāla ezerā no krasta, no le-
dus vai laivas, izņemot makšķerēšanu 
no laivas laika periodā no 1. maija līdz 
31.maijam – 2,00 euro;

4.1.2. Vienas dienas licence ar atlai-
di makšķerēšanai Kāla ezerā no krasta, 
no ledus vai laivas, izņemot makšķerē-
šanu no laivas laika periodā no 1. maija 
līdz 31. maijam – 1,00 euro;

4.1.3. Maija mēneša vienas dienas 
licence makšķerēšanai Kāla ezerā no 
krasta un no laivas laika periodā no 1. 
maija līdz 31. maijam – 5,00 euro;

4.1.4. Zemūdens medību un mak-
šķerēšanas vienas dienas licence, iz-
ņemot makšķerēšanu no laivas laika 
periodā no 1. maija līdz 31. maijam – 
15,00 euro;

4.1.5. Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Kāla ezerā no krasta, 
no ledus vai laivas, izņemot makšķe-
rēšanu no laivas laika periodā no 1. 
maija līdz 31. maijam.

4.2. Licenču derīguma termiņi:
4.2.1. vienas dienas licence mak-

šķerēšanai un vienas dienas licence 
ar atlaidi makšķerēšanai – derīga vie-
nu diennakti makšķerēšanai Kāla ezerā 
no krasta, no ledus vai laivas diennakts 
gaišajā laikā, izņemot makšķerēšanu 

no laivas laika periodā no 1. maija līdz 
31. maijam;

4.2.2. zemūdens medību un mak-
šķerēšanas vienas dienas licence – de-
rīga zemūdens medībām un arī makšķe-
rēšanai no laivas Kāla ezerā diennakts 
gaišajā laikā, ka arī  makšķerēšanai no 
krasta visu diennakti, izņemot makšķe-
rēšanu un zemūdens medības no laivas 
laika periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

4.2.3. Maija mēneša vienas dienas 
licence makšķerēšanai Kāla ezerā no 
krasta un no laivas maija mēnesī – de-
rīga vienu dienu makšķerēšanai no lai-
vas laika periodā no 1. maija līdz 31. 
maijam.

4.2.4. Gada bezmaksas licence 
makšķerēšanai Kāla ezerā derīga visu 
kalendāro gadu makšķerēšanai Kā-
la ezerā no krasta, no ledus vai laivas, 
izņemot makšķerēšanu no laivas laika 
periodā no 1. maija līdz 31. maijam;

4.3. Licencētā makšķerēšana un 
zemūdens medības ar jebkura vei-
da vienas dienas licenci ir atļauta ti-
kai makšķerēšanas licencē norādītajā 
datumā, kuru licencē ieraksta licen-
ces pārdevējs.

4.4. Kopējais licenču skaits nav ie-
robežots.

V.  Makšķerēšanas licenču ar 
atvieglojumiem piešķiršanas 
kārtība.

5.1. Gada bezmaksas licenci mak-
šķerēšanai Kāla ezerā no krasta, no le-
dus vai laivas (izņemot makšķerēšanu 
no laivas laika periodā no 1. maija līdz 
31. maijam) ir tiesīgi saņemt:

5.1.1. Kāla ezera krastam piegu-
lošo zemju īpašnieki un viņu ģimenes 
locekļi;

5.1.2. bērni un pusaudži vecumā 
līdz 16 gadiem;

5.1.3. politiski represētās perso-
nas;

5.1.4. pirmās un otrās grupas in-
valīdi.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu un  
licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā”

Madonas novada 
pašvaldības noteikumi Nr. 1

 „Kārtība, kādā piešķir, izlieto 
un apmaksā pašvaldības budžetā 
paredzētos līdzekļus Madonas no-
vada pašvaldības vispārizglītojo-
šo skolu 10.–12. klases skolēniem 
„B” kategorijas autovadītāju ap-
mācībai” 

Izdoti 2014. gada 27. martā 
saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 41. panta pirmās daļas 2. 
punktu

1. Noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā piešķir, izlieto un ap-
maksā pašvaldības budžetā pare-
dzētos līdzekļus Madona novada 
pašvaldības vispārizglītojošo sko-
lu 10.–12. klases skolēniem (turp-
māk – izglītojamie) „B” kategori-
jas autovadītāju apmācībai. 

2. Pašvaldība piešķir budžeta 
līdzekļus, paredzot:

2.1. 70,00 (septiņdesmit) eiro 
vienam izglītojamajam par auto-
vadītāju kursu teorijas apmācību;

2.2. 30,00 (trīsdesmit) eiro 
vienam izglītojamajam par pir-
mās medicīniskās palīdzības  

apmācību.
3. Autovadītāju apmācī-

bu drīkst veikt autoskolas, ku-
ras MK noteikumu Nr. 358 „Par 
transportlīdzekļu vadītāju apmā-
cību un transportlīdzekļu vadī-
tāju apmācības programmām” ir 
saņēmušas mācību karti. Auto-
skola:

3.1. nodrošina izglītojamo au-
tovadītāju kursu teorijas apmā-
cību, slēdzot līgumu ar Madonas 
novada pašvaldību (1. pielikums);

3.2. organizē izglītojamajiem 
pirmās medicīniskās palīdzības 
un praktiskās braukšanas apmā-
cību;

3.3. iesniedz attiecīgajā vis-
pārizglītojošajā skolā sarakstu ar 
izglītojamajiem, kuriem tiek no-
drošināta autovadītāju apmācība.

4. Skola sniedz informāciju iz-
glītojamajiem par autoskolām, 
kuras saskaņā ar šiem noteiku-
miem veic „B” kategorijas auto-
vadītāju apmācību.

5. Izglītojamais autovadītāju 
kursu praktiskās apmācības ne-
plāno mācību stundu laikā.

6. Madonas novada pašvaldī-
ba, izglītojamajam uzsākot ap-
mācību, veic priekšapmaksu 50% 

apmērā par autovadītāju kursu 
teorijas un pirmās medicīniskās 
palīdzības apmācību. Izglītojama-
jam nokārtojot teorijas eksāmenu 
Ceļu satiksmes drošības direkcija 
(CSDD) pašvaldība autoskolai ap-
maksā atlikušo summu.

7. Nosacījumi pašvaldības pie-
šķirto budžeta līdzekļu izlietoša-
nai izglītojamajiem „B” kategori-
jas autovadītāju apmācībai:

7.1. izglītojamā vecāki (aiz-
bildņi) slēdz līgumu ar izglītī-
bas iestādes direktoru (2. pieli-
kums); 

7.2. izglītojamā vecāki (aiz-
bildņi) nodrošina autovadītā-
ju kursu praktisko apmācību,  
CSDD eksāmenu izdevumu ap-
maksu un citus izdevumus, kas 
saistīti ar „B” kategorijas autova-
dītāja apliecības saņemšanu.

8. Pašvaldības piešķirtie lī-
dzekļi (autovadītāju kursu teori-
jas un pirmās medicīniskās palī-
dzības apmācības izdevumi) tiek 
atmaksāti un izglītojamo vecā-
kiem vai aizbildņiem ir pienā-
kums tos atmaksāt pilnā apmērā, 
ja pēc samaksas par izglītojamo 
apmācību, tas pārtrauc apmācību 
vai divu mēnešu laikā pēc autova-

dītāju kursu teorijas pabeigšanas 
nav nokārtojis teorijas eksāmenu 
CSDD.

Budžets

Apstiprina saistošos noteiku-
mus Nr. 8 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2013. gada budžeta 
grozījumiem”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8

Par grozījumiem Madonas no-
vada pašvaldības saistošajos no-
teikumos Nr. 1 „Par Madonas no-
vada pašvaldības 2014. gada 
budžetu”

Noteikumi pieņemti 2014. ga-
da 27. martā ar likumu noteikto 
pašvaldības funkciju un uzdevu-
mu izpildes nodrošināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1. p.) 
1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-

tu 2014. gadam ieņēmumos EUR  
19997926,00 apmērā”.

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1. p.) 
2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2014. gadam izdevumos EUR 
21883346,00 apmērā”.

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 1 „Par Madonas novada paš-
valdības 2014. gada budžetu” (ap-
stiprināti 2014. gada 21. janvāra 
domes sēdē, protokols Nr. 2, 1. p.) 
3. punktu šādā redakcijā:

Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2014. gadam ieņēmumos 
928491,00 eiro apmērā, izdevu-
mus 941355,00 eiro apmērā”.

Sagatavoja LAIMA LIEPIņA,
Administratīvās nodaļas vadītāja 

 Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties   
www.madona.lv vai  
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības domes Saistošajiem noteikumiem Nr. 2 
„Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Pašreizējās situācijas 
raksturojums

 Kāla ezers Vestienas pagastā saskaņā ar Civillikuma I. pielikumu ir publiskais ezers. Madonas novada pašvaldībai 
biedrība „Kāla ezera padome” iesniedza apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem nolikumu par licencēto makšķerēšanu 
un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā. Nolikums ir saskaņots ar Ministru kabineta 14.10.2005. noteikumu Nr. 
574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtība”10. punktā minētajām institūcijām.   Pašlaik spēkā esošie 
saistošie noteikumi  „Nolikums par licencēto makšķerēšanu un licencētām zemūdens medībām Kāla ezerā” zaudēs 
spēku ar 2014. gada 16. martu. 

2. Saistošo noteikumu 
projekta nepieciešamības 
pamatojums

Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka  pašvaldība izdod saistošos noteikumus licencētai amatierzvejai 
— makšķerēšanai un zemūdens medībām — tās administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par licencēto amatierzveju šajos ūdeņos paredzēta zvejas tiesību izmantošana ar īpašām zvejas 
atļaujām (licencēm). Ministru kabineta 14.10.2005. noteikumu Nr. 574 „Licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas 
– kārtība”13. punkts nosaka, ka pēc saskaņotā nolikuma saņemšanas pašvaldība to apstiprina ar saistošajiem 
noteikumiem. Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un racionāli izmantot 
vērtīgo zivju krājumus Kāla ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un 
aizsardzībai, kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.

3. Īss Saistošo noteikumu 
projekta satura izklāsts

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

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

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

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

6. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām 

Saistošie noteikumi šo jomu neskar.

7. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām saistībā 
ar  Saistošo noteikumu 
projektu

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots www.emadona.lv sadaļā Domes dokumenti/
Pašvaldības saistošie noteikumi/Saistošo noteikumu projekti.

5.2. Papildus šī Nolikuma 5.1.1. 
– 5.1.4. punktā minētajām makšķer-
nieku grupām bezmaksas licences 
tiek piešķirtas:

5.2.1.  biedrības „Kāla ezera pa-
domes” biedriem, uzrādot derīgu 
biedra karti personām, kuras ir snie-
gušas ievērojamu ieguldījumu Kāla 
ezera zivju resursu atjaunošanā un 
aizsardzībā, kā arī piekrastes sakop-
šanā un licencētās makšķerēšanas 
infrastruktūras sakārtošanā un tās 
piešķir saskaņā ar biedrības „Kāla 
ezera padome” un novada pašvaldī-
bas savstarpēji saskaņotu lēmumu.

5.3. Vienas dienas licence ar atlai-
di makšķerēšanai Kāla ezerā no kras-
ta, no ledus vai laivas (izņemot mak-
šķerēšanu no laivas laika periodā no 1. 
maija līdz 31. maijam) ir tiesīgas sa-
ņemt personas, kuras ir vecākas par 
65 gadiem;

5.4. Šī Nolikuma 5.1.–5.3. pun-
ktā minētām personām jābūt līdzi 
dokumentiem, kuri apliecina tiesī-
bas izmantot iepriekš minētās atlai-
des.

5.5. Maksa par makšķerēšanas 
licencēm netiek samazināta un bez-
maksas makšķerēšanas licences ne-
tiek izsniegtas zemūdens medībām.

VI. Makšķerēšanas un 
zemūdens medību licenču 
saturs, noformējums un 
realizācija

6.1. Katra licence (3. pielikums) 
satur sekojošus rekvizītus: 

6.1.1. licences nosaukums un 
veids;

6.1.2. kārtas numurs;
6.1.3. derīguma termiņš; 
6.1.4. licences cena;
6.1.5. licencētās makšķerēšanas 

un zemūdens medību organizētāja 
rekvizīti;

6.1.6. licences saņēmēja vārds, 
uzvārds, dzīves vieta; 

6.1.7. licences izsniedzēja un sa-
ņēmēja paraksti; 

6.1.8. izsniegšanas datums.
6.2. Licence ar labojumiem uz-

skatāma par nederīgu. 
6.3. Visas licences ir iespiestas ti-

pogrāfiski, numurētas pēc veidiem 
un cenām un reģistrētas normatīva-
jos aktos noteiktā kārtībā. 

6.4. Makšķerēšanas un zem-
ūdens medību licenču tirdzniecības 
vietas Madonas novada Vestienas 
pagastā: 

6.4.1. „Bērzi”, 7.00–23.00, tālru-
nis 28700536;

6.4.2. „Kālezers”, 8.00–16.00, 
tālrunis 29404820; 

6.4.3. „Ielāpi”, 7.00–23.00, tālru-
nis 29227504;

6.4.4. „Dadzīši” 7.00–23.00, tāl-
runis 29428355;

6.4.5. „Strēlnieki” 7.00–23.00, 
tālrunis 26400893.

6.5. Licencētās makšķerēšanas 
un zemūdens medību organizētājs 
uzskaita izsniegtās licences īpašā li-
cenču uzskaites žurnālā.

VII.  Licenču realizācijā 
iegūto līdzekļu izlietojums 

7.1. No makšķerēšanas un zem-
ūdens medību licencēm iegūtās ko-
pējās summas licencētās makšķerē-
šanas un licencēto zemūdens medību 
organizētājs reizi pusgadā 20% pār-
skaita valsts budžetā Zivju fonda do-
tācijas ieņēmumu veidošanai. 

7.2. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību orga-
nizētāju rīcībā paliek 80% no licenču 
realizācijā iegūtās kopējās summas 
– vides un zivju aizsardzībai, zivju 
krājumu pavairošanai un licencētās 
makšķerēšanas un licencēto zem-
ūdens medību nodrošināšanai, mak-
šķerēšanas kā veselīga dzīvesveida 

popularizēšanai – semināri, vasaras 
skoliņas, festivāli. Informācija www.
kals.lv

VIII. Makšķernieku un 
zemūdens mednieku lomu 
uzskaites kārtība 

8.1. Visiem licenču īpašniekiem 
neatkarīgi no to veida obligāti jāre-
ģistrē savus lomus, norādot datumu, 
zivju sugu, loma lielumu (zivju skai-
tu un svaru) tos ierakstot: 

8.1.1. Visās vienas dienas licen-
cēs – norādītajā tabulā, 

8.1.2. Gada bezmaksas licencē – 
lomu uzskaites tabulā atbilstoši li-
cences norādītajam paraugam. 

8.2. Visu vienas dienas un ga-
da bezmaksas licenču īpašnieku ob-
ligāts pienākums ir licences kopā ar 
lomu uzskaites tabulām iesniegt li-
cenču iegādes vietās vai arī nosūtīt 
pa pastu uz licencētās makšķerēša-
nas un licencēto zemūdens medību 
organizētāja adresi, kura norādīta 
uz licences, ievērojot šādus termi-
ņus:

8.2.1. Vienas dienas licenci viena 
mēneša laikā no izmantošanas die-
nas;

8.2.2. Gada bezmaksas licenci 
līdz nākošā gada 1. februārim;

8.3. Visu vienas dienas licenču 
un gada bezmaksas licenču īpašnie-
kiem licenču nenodošanas un ziņu 
par lomiem nesniegšanas gadījumos, 
kā arī cita veida makšķerēšanas un 
zemūdens medību pārkāpumu gadī-
jumos, tiks liegta iespēja turpmāk ie-
gādāties jebkura veida licences mak-
šķerēšanai un zemūdens medībām 
Kāla ezerā kārtējā un nākamajā ga-
dā.

IX. Licencētās 
makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību 
organizētāja pienākumi un 
sniegtie pakalpojumi 

9.1. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību orga-
nizētājam ir šādi pienākumi:

9.1.1. katru ceturksni licencētās 
makšķerēšanas un licencēto zem-
ūdens medību organizētājs nodroši-
na atgriezto licenču, kā arī pārskata 
par realizētajām licencēm un licen-
cētās makšķerēšanas un licencēto 
zemūdens medību rezultātiem no-
došanu Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā insti-
tūtam “BIOR”, kas apstrādā un ap-
kopo iegūto informāciju; 

9.1.2. sadarbībā ar novada paš-
valdību sniegt informāciju oficiāla-
jā izdevumā „Latvijas Vēstnesis” un 
Madonas novada preses izdevumos 
par pašvaldības saistošiem noteiku-
miem par licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību ievie-
šanu Kāla ezerā un nodrošināt atbil-
stošu norādes zīmju izvietošanu tā 
piekrastē;

9.1.3. nodrošināt makšķerēšanas 
un zemūdens medību licenču pieeja-
mību un realizāciju makšķerēšanai 
un zemūdens medībām atļautā laikā 
saskaņā ar šī nolikuma 6. punktu;

9.1.4. uzskaitīt un realizēt mak-
šķerēšanas un zemūdens medību li-
cences atbilstoši normatīvajos aktos 
noteiktajām prasībām;

9.1.5. reģistrēt izsniegtās mak-
šķerēšanas un zemūdens medī-
bu licences īpašā licenču uzskaites 
žurnālā, kas atrodas katrā licenču 
tirdzniecības vietā;

9.1.6. nodrošināt no licenču rea-
lizācijas iegūto naudas līdzekļu sa-
dali un izmantošanu atbilstoši šī 
nolikuma 7. punktā noteiktām pra-
sībām;

9.1.7. līdz attiecīgajam gada ce-

turksnim sekojošā mēneša des-
mitajam datumam iesniegt Lau-
ku atbalsta dienestā pārskatu 
par realizēto makšķerēšanas un 
zemūdens medību licenču skaitu 
un licenču veidiem, iegūtajiem nau-
das līdzekļiem un to izlietojumu; 
iesniegt Lauku atbalsta dienestā 
(Republikas laukums 2, Rīga, LV 
– 1981) pārskatu par licencēto 
makšķerēšanu divas reizes gadā 
par katru iepriekšējo pusgadu – 
attiecīgi līdz 15. jūlijam un 15. 
janvārim, kā arī pārskaitīt valsts 
pamatbudžetā Zivju fonda dotācijas 
ieņēmumu veidošanai naudas 
līdzekļus, kas iegūti realizējot 
makšķerēšanas un zemūdens 
medību licences, divas reizes gadā 
par katru iepriekšējo pusgadu – 
attiecīgi līdz 10. jūlijam par pirmo 
pusgadu un līdz 10. janvārim par 
otro pusgadu;

9.1.8. īstenot regulāru vērtīgo 
zivju resursu atjaunošanu un pavai-
rošanu saskaņā ar 2010. gadā izstrā-
dātajiem Kāla ezera zivsaimniecis-
kās ekspluatācijas noteikumiem un 
zinātniskajām rekomendācijām sa-
skaņā ar šī nolikuma 10. punktu;

9.1.9. norīkot atbildīgo personu 
par licencētās makšķerēšanas un li-
cencēto zemūdens medību prasību 
ievērošanu, kura piedalās vides un 
zivju resursu aizsardzības un uzrau-
dzības pasākumos, kā arī reizi gadā 
iesniedz Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijas Valsts vi-
des dienestā informāciju par veik-
tajiem pasākumiem ūdenstilpju 
apsaimniekošanā, zivju resursu pa-
pildināšanā un licencētās makšķe-
rēšanas un licencēto zemūdens me-
dību organizēšanai nepieciešamās 
infrastruktūras izveidošanā un uz-
turēšanā;

9.1.10. iepazīstināt makšķernie-
kus un zemūdens medniekus ar ša-
jā nolikumā noteiktajām prasībām – 
www.kals.lv.;

9.1.11. veikt makšķerēšanas un 
zemūdens medību vietu labiekārto-
šanu un sakopšanu;

9.1.12. veikt citus pienākumus 
saskaņā ar šo nolikumu;

9.1.13. sniegt konsultācijas par 
makšķerēšanas un zemūdens medī-
bu vietām.

X. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens 
medību organizētāja 
pasākumu plāns zivju 
resursu saglabāšanai, 
papildināšanai un 
aizsardzībai 

10.1. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību or-
ganizētājs, ievērojot zinātniskās re-
komendācijas un zivju uzskaišu re-
zultātus, 2014. – 2016. gadā īsteno 
pasākumus Kāla ezera zivju resursu 
atjaunošanai, papildināšanai un aiz-
sardzībai: 

10.1.1. malu zvejniecības ierobe-
žošanu, normatīvo aktu ievērošanas 
kontroli un makšķerēšanas un zem-
ūdens medību licenču esamības pār-
baudes; 

10.1.2. veikt pasākumus zivju su-
gu krājumu pavairošanai un dabiskā 
nārsta aizsardzībai, saskaņā ar Kāla 
ezera zivsaimnieciskās ekspluatāci-
jas noteikumiem un zinātniskām re-
komendācijām (zivju sugas – līdakas, 
zandarti, info www.kals.lv).

XI. Licencētās 
makšķerēšanas, licencēto 
zemūdens medību un 
vides aizsardzības prasību 
kontrole 

11.1. Kontroli par licencētās 
makšķerēšanas, licencēto zemūdens 
medību un vides aizsardzības notei-
kumu ievērošanu veic Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas Valsts vides dienesta valsts 
vides inspektori, Dabas aizsardzī-
bas pārvaldes amatpersonas, kā arī 
licencētās makšķerēšanas licencē-
to zemūdens medību organizētā-
ja – biedrības „Kāla ezera padome” 
struktūrvienība „Kāla ezera sargi”. 

11.2. Uzraudzības darbā savas 
kompetences ietvaros piedalās paš-
valdības pilnvarotas personas, polici-
ja un Valsts vides dienesta pilnvaro-
tas personas. 

11.3. Licencētās makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību or-
ganizētāja pienākumu ievērošanu 

un izpildi savos kompetences ietva-
ros uzrauga Pārtikas drošības, dzīv-
nieku veselības un vides zinātniskais 
institūts “BIOR” un Valsts ieņēmu-
mu dienests. 

11.4. Šī nolikuma 11.1. un 11.2. 
punktos minētās amatpersonas un 
pilnvarotās personas ir tiesīgas pār-
kāpuma gadījumā pārbaudīt mak-
šķernieku un zemūdens mednieku 
lomu un izmantotos makšķerēšanas 
un zemūdens medību rīkus Kāla eze-
rā un tā tiešā tuvumā un veikt citas 
darbības saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. 

XII. Nolikuma stāšanās spēkā 
laiks un darbības ilgums

12.1. Licencētas makšķerēšanas 
un licencēto zemūdens medību no-
likums pēc tā saskaņošanas šī noli-
kuma saskaņojuma lapā norādīta-
jās institūcijās un apstiprināšanas ar 
Madonas novada pašvaldības saisto-
šajiem noteikumiem, stājas spēkā li-
kuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.

12.2. Informāciju par licencētas 
makšķerēšanas un licencēto zem-
ūdens medību vietām, licencētas 
makšķerēšanas organizētāju un li-
cenču iegādes iespējām, pašvaldība 
sadarbībā ar licencētas makšķerē-
šanas un licencēto zemūdens medī-
bu organizētāju ne vēlāk kā mēnesi 
pirms licencētas makšķerēšanas un 
licencēto zemūdens medību noliku-
ma darbības uzsākšanas publicē ofi-
ciālajā izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis” un Madonas novada pašvaldības 
bezmaksas izdevumā „Madonas No-
vada Vēstnesis”.

12.3. Šis licencētas makšķerēša-
nas un licencēto zemūdens medību 
nolikums stājas spēkā 2014. gada 16. 
martā un tā darbības ilgums ir 3 ga-
di no spēkā stāšanas dienas.

XII. Nolikuma pielikumi 

13.1. Licenču paraugi uz 5 lpp. 
(pielikums Nr. 1 A – E);

13.2. Licencētās makšķerēšanas 
un zemūdens medību vieta – Kāla 
ezers (pielikums Nr. 2);

13.3. Saskaņojumi (pielikums Nr. 
3 A – D).
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nu. Bērzaunes pamatskolā ir vai-
rāki “klupšanas akmeņi”, viens 
no tiem ir sporta zāles trūkums. 
Vienai sporta zālei pagastā jā-
būt, tas veicina jauniešu 
darbību, brīvā laika aiz-
pildīšanu. Var iet spē-
lēt basketbolu, volej-
bolu, rokas bumbu. 
Var organizēt pasā-
kumus. Ja šīs sporta 
zāles nav, tad jaunieši 
iet pieturā aliņu dzert.

Vēl viens no iemesliem, 
kāpēc vecāki izvēlas Madonas 
skolas, ir to attālums no darba 
vietas. Vecākiem, kas dzīvo Sau-
leskalnā un strādā Madonas pu-
sē, ērtāk bērnu vest uz kādu no 
Madonas skolām. 

Tiek pārrunāta ideja pārvie-
tot Bērzaunes pamatskolu uz 
Sauleskalna bērnudārza telpām. 
Bērnudārzs būvēts teju 300 au-
dzēkņiem, pašlaik tajā mācās ap 
100 bērnu. Ēku varētu sadalīt di-
vās daļās – vienā pusē būtu bēr-
nudārzs, otrā – pamatskola, kā 
arī sporta zāles piebūve. Pašlaik 
tiek skicētas projekta idejas, kā 
varētu izskatīties dzīvē. Kad tās 
būs gatavas, uz tikšanos tiks ai-
cināti pagasta iedzīvotāji, topošie 
un esošie vecāki, lai apspriestu šo 
ideju. Ja mainās ēka, vietas aura 

nekur nepazūd. Tā tikai jāaizved 
uz jaunām telpām. 

Vieta, kur atrodas Bērzaunes 
skola, ir brīnišķīga. Viena 

no vīzijām ir tāda, ka 
to varētu izmantot 
bērnu un jauniešu 
centra vajadzībām. 
Otra – izveidot pan-
siju vecāka gada-

gājuma cilvēkiem. 
Tas nav tas pats, kas 

pansionāts, jo pansi-
jas iemītniekam nav va-

jadzīga nekāda speciāla aprūpe. 
Katram ir sava istaba, kurā uz-
turēties, kā arī nodrošinātas trīs 
ēdienreizes. Protams, tas ir dār-
gāk kā pansionātā, atzīst I. Mi-
ķelsons. Taču šāda prakse tiek 
realizēta ārzemēs, domājams, ka 
tā atnāks arī pie mums.”

Bērzaunes pagasta 
pārvaldes vadītājs 
Ivars Miķelsons 
visiem novada 
iedzīvotājiem vēl 
priecīgi pavadīt 
Lieldienas un 
uzvarēt olu 
kaujās.

Sagatavoja EDīTE MIķELSONE
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Bērzaunes pagasta pārvaldes 
vadītājs Ivars Miķelsons 
savā amatā aizvada jau 
piekto gadu. Par Bērzaunes 
pagasta vadītāju kļuvis 2009. 
gada 1. jūlijā pēc novadu 
reformas. Līdztekus darbam 
pagasta pārvaldē viņš ir 
līdzīpašnieks meža pārstrādes 
kooperatīvajai sabiedrībai 
“Gaiziņš”.  Atskatoties uz 
paveikto, Ivars Miķelsons ir 
apmierināts.

“Gandarījums ir par katru 
darbu, kas ir izdarīts. Lielākais 
gandarījums ir, ka tik lielā nova-
dā katram pagastam ir iespējams 
realizēt savas idejas. Novada va-
dība ir pietiekoši elastīga, lai sa-
prastu pagastu vajadzības. Nav 
tā, ka tikai Madona attīstās. Viss 
notiek arī pagastos.”

Realizēti arī projekti ūdens-
apgādes kvalitātes uzlabošanai, 
izbūvēts celiņš no autobusa pie-
turas uz skolu. Taps gājēju celiņš 
no autobusu pieturas, lai cilvē-
kiem būtu ērti tikt uz savām dzī-
ves vietām. 

Gandarījums par attīstīto uz-
ņēmējdarbību. Bērzaunes pagas-
tā darbojas 160 uzņēmumi, lielā-
kie no tiem  – SIA “Baltic Block”, 
“Kokapstrādes grupa”, koope-
ratīvā sabiedrība “Gaiziņš”, ZS 
“Sveķi”, ZS “Līvi”, SIA “ARA 
KALNOZOLS” un citi.

Attīstītā uzņēmējdarbība  
prie             cē, taču ar to nepietiek, lai 
mudinātu cilvēkus Bērzaunes 
pagastu izvēlēties par savu dzī-
ves vietu. Atšķirībā no citiem pa-
gastiem, Bērzaunes pagastā brī-
vas dzīvojamās platības ir maz. 

Lai atrisinātu šo problēmu, tiek 
atjaunots bijušo kopmītņu ēku 
komplekss Sauleskalnā, Aronas 
ielā 2. Praktiski pabeigts ir pir-
mais stāvs, pašlaik tiek meklēts 
finansējums 2. un 3. stāva atjau-
nošanai. Tā kā ēka ir labā stā-
voklī, nepieciešams tikai kosmē-
tiskais remonts. Tam vajadzīgi 
aptuveni 85 000 eiro. Daļu dzīvo-
jamās platības pašvaldība varētu 
izīrēt uzņēmējiem, lai izveidotu 
dienesta dzīvokļus vai viesnīcas. 
Tas krietni atvieglotu to vietējo 

uzņēmumu darbinieku dzīvi, ku-
ri ceļu uz darbu mēro no citiem 
novadiem, pat no Pļaviņām, Jē-
kabpils un Cēsīm – darba dienas 
pavada šeit un brīvdienās dodas 
mājās.

Viena no pagasta vērtībām ir 
Bērzaunes pamatskola, kas šo-
gad svinēs savu 315. jubileju. 
Skola ir nozīmīga daudziem no-
vada iedzīvotājiem, lielai daļai 
tur mācījušies vecāki un vecve-
cāki. Daudz domāts par skolas 
attīstību, tās darbības uzlaboša-

Gandarījums ir par 
katru padarītu darbu

APSTIPRINĀTI ar Madonas novada pašvaldības domes 2014. 
gada 30. janvāra lēmumu Nr. 44 (protokols Nr. 3,6. p.)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 3. panta trešo daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, Mi-
nistru Kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4.apakšpunktu; Ministru Kabineta 1812.2012. noteikumu Nr. 
913 „Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni” 3. pun-
ktu, Ministru Kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības paliku-
šajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās” 22. punktu. 

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

1.1. Izteikt noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:
„Mājokļa (dzīvokļa) pabalsts var tikt piešķirts daļējai izdevu-

mu segšanai par: 
16.1. centralizēto apkuri un ūdens uzsildīšanu,
16.2. auksto ūdeni un kanalizāciju,
16.3. apsaimniekošanu (īri),
16.4. elektrību.
Mājokļos (dzīvokļos), kuri tiek apkurināti autonomi, pabalsts 

var tikt piešķirts kurināmā iegādei.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 

45. panta noteiktajā kārtībā, 2014. gada 15. aprīlī.

Saistošie noteikumi Nr. 5

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

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

Paskaidrojumu raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1.1.  Nepieciešama spēkā esošo noteikumu precizēšana.
2. Īss projekta satura izklāsts 2.1.  Pilnvarojums izstrādāt šos saistošos noteikumus izriet no šādām ārējiem normatīvajiem aktiem: LR 

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, Ministru Kabineta 
30.03.2010. noteikumu Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu; Ministru Kabineta 1812.2012. noteikumu Nr. 913 „Noteikumi par garantēto 
minimālo ienākumu līmeni” 3. punktu, Ministru Kabineta 15.11.2005. noteikumu Nr. 857 „Noteikumi par 
sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības pa-likušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, 
kā arī ārpus ģimenes aprūpes beigšanās” 22. punktu.
2.2.  Saistošie noteikumi paredz grozījumus spēkā esošajos noteikumos.
2.2.1. noteikumu punkts 1.11. paredz mājokļa (dzīvokļa) pabalsta piešķiršanas kārtības precizējumu, 
norādot kādiem mērķiem šis pabalsts var tikt piešķirts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

3.1.  Prognozējams, ka saistošo noteikumu īstenošana palielinās pašvaldības izdevumus sociālajai 
palīdzībai. Taču jāņem vērā, ka paredzēts no 2014. gada aprīļa līdz 2017. gada 31. decembrim valsts 
budžeta līdzfinansējums 20% apmērā no mājokļa [dzīvokļa] pabalstam izlietotās summas.

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

4.1. Nekādas ietekmes nav.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

5.1.  Privātpersonas saistošo noteikumu normu piemērošanai (sociālās palīdzības saņemšanai) griežas 
Madonas novada pašvaldības Sociālajā dienestā pēc savas dzīvesvietas.
5.2. Līdzšinējās administratīvās procedūras saistošie noteikumi nemaina.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

6.1.  Konsultācijas nav notikušas.
6.2. Saistošo noteikumu grozījumu projekts ar paskaidrojumu rakstu publicēts Madonas novada pašvaldības 
mājas lapā internetā.
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Iedzīvotāju skaits Bērzaunes pagastā uz 01.01.2014. – 1625,
t.sk. – sievietes – 814, vīrieši – 811

Iedzīvotāju skaits līdz darbspējas 
vecumam (līdz 15 gadu vecumam)

Iedzīvotāju skaits  
darbspējas vecumā 

Iedzīvotāju skaits pēc darbspējas 
vecuma (pēc 62 gadu vecuma)

Iedzīvotāju skaits no  
0–6 gadu vecumam
Iedzīvotāju skaits no  
7–18 gadu vecumam

Iedzīvotāju skaits no  
0–18 gadu vecumam 

Iedzīvotāju skaits Bērzaunes pagastā
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Pagasta pārvaldnieka pienākumus Ivars Miķelsons veic jau piecus gadus un ir 
gandarīts par paveikto.                                                                          A. VECKALNIņA foto

Iespējas 

attīst
ībai
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Andris Dombrovskis – viens no 
lielākajiem Madonas novada 
uzņēmējiem un kopš pagājušā 
gada jūnija – arī novada domes 
deputāts, ievēlēts no saraksta  
“Vienoti Latvijai”.  Jau no 
pirmās sēdes viņš ir pierādījis, 
ka nav malā stāvētājs, bet 
aktīvi un iesaistās teju visu 
jautājumu izskatīšanā, 
nebaidās paust arī nepopulāru 
viedokli, dažkārt nonākot 
diskusiju krustpunktā. Reizēm 
emocionāls, tiešs, bet  
vienmēr – patiess. Deputāts 
uzsver, ka darbs domē ļauj 
lietas un procesus pavērtēt 
no otras puses, nekā tas bijis 
ierasts līdz vēlēšanām. 

Līdz šim kā pieredzējis uzņē-
mējs tu esi bijis tālu no pašvaldī-
bas lietām, sistēmas. Kā ir mainī-
jies tavs redzējums pa šo laiku, 
kopš esi ievēlēts domē?

Manuprāt, šis deputātu sa-
saukums ir racionālāks nekā ie-
priekšējais, kad biju “otrajā pu-
sē” un man kā uzņēmējam nācās 
pierādīt, cīnīties par savām ide-
jām. Tagad lēmumi tiek pieņem-
ti daudz izdiskutējot, kaut rei-
zēm balsojam pārāk sasteigti. 
Esmu sapratis, ka lēmumus ne-
var pieņemt ātri, ir jāiedziļinās. 
Taču, protams, savā būtībā es-
mu palicis uzņēmējs, tāpēc man 
gribas redzēt tādu darbu, lai tas, 
ko tērējam, vispirms tiek nopel-
nīts. Diemžēl reizēm pārņem sa-
jūta, ka dzīvojam komunismā! 
Piemēram, kāpēc mēs esam pie-
ļāvuši klaji neracionālu rīcību, 
teiksim, Dzelzavas pagastā, kur 
tā vietā, lai rastu optimālus risi-
nājumus, mēs pagasta saimnie-
cisko dzīvi dotējam no citām sa-
daļām? Vai tas pats mazo skolu 
jautājums, pie kā mēs nonāksim 
atkal un atkal – nu, nevar būt 
klasē viens vai divi skolēni! Pro-
tams, tas ir nepopulārs lēmums, 
nepatīkami – ir cilvēki, kas tur 
strādā, bet jādomā par visas sa-
biedrības interesēm kopumā, un 
šobrīd tas galīgi tam neatbilst. 
Taču tik smagi un nopietni lē-
mumi ir jāpieņem, jau laicīgi uz-
sākot diskusiju, ir jādodas pie 
katra individuāli, jārunā, jāno-
skaidro cilvēku vēlmes un veidu, 
kā tās risināt. 

Noteikti ir lietas, ko tu gribē-
tu mainīt...

Uzskatu, ka pašvaldības uz-
ņēmumi par daudz iejaucas uz-
ņēmējdarbībā. Saprotu, ka ik-
viens vēlas nopelnīt, bet tie nav 
vienādi spēles noteikumi, un tas 
kropļo tirgu. Pašvaldības uzņē-
mumiem jau ir izveidota pamat-
bāze, starts ir iedots, bet uzņē-
mējam jāsāk no nulles. Līdz ar 
to nav vienlīdzīgas pozīcijas, lai 
konkursos iedotu zemāko cenu, 
un tādā veidā tiek ierobežota 
konkurence.

Tev kā uzņēmējam pašvaldība 
ir vairāk palīdzējusi vai tieši otrā-
di – bremzējusi?

Domes vadība vienmēr ma-
ni ir atbalstījusi, manas iece-
res, projektus, ko nevaru sacīt 
par domi kopumā, taču tā man 
ir bijusi laba skola, laba mācība. 
Tagad varu mierīgi sēdēt pie 
viena galda ar tiem depu-
tātiem, kuri savulaik 
mani nav atbalstīju-
ši, deputāta darbs 
ir jādara, jālemj sa-
skaņā ar sirdsapzi-
ņu. Es izsaku savu 
viedokli saskaņā ar 
uzņēmējdarbības vi-
des attīstības pamat-
principiem. 

Tu esi viens no pieredzējušā-
kajiem uzņēmējiem Madonas no-
vadā. Tavs jaunākais bērns ir pē-
dējās divdesmitgades lielākā 
investīcija Madonas novadā – ko-
ka palešu rūpnīca “Baltic Block” 
Sauleskalnā.

Visu mūžu pats esmu pelnījis 
iztiku, man nekad nav bijusi ga-
rantēta alga. Esmu izbaudījis vi-
sas uzņēmēja dienas un nedienas 
– šodien iet labi, rītdien – vis-
pār nekā, bet parīt jau atkal la-

bi. Galvenais, lai vidējais līmenis 
vienmēr būtu virs nulles! Es ne-
varu izvērtēt, vai tas ir viegli vai 
grūti, esi izvirzījis mērķi un uz to 
arī virzies! Jau kopš padomju lai-
ka beigām vienmēr esmu sapņo-
jis par savu ražojošu uzņēmumu, 
un tagad tas ir īstenojies. Bet 
nu jau ir arī citi projekti prātā, 
jo kad izdodas, tad nevaru vairs 

apstāties – jo vairāk dari, jo 
vairāk gribas izdarīt.

Kāpēc veiksmīgam 
uzņēmējam vispār jā-
iet politikā?

Gribēju saprast, 
kā viss te notiek. Vēlē-

jos pats ar savu klātbūt-
ni ietekmēt lēmumus par 

uzņēmējdarbības vidi novadā. 
Reizēm gan liekas, ka nevajadzē-
ja, bet cilvēki man ir uzticējušies, 
tāpēc pienākums ir jāizpilda. 

Tu esi madonietis, bet, patei-
coties uzņēmumam, daudzi tevi 
uzskata par bērzaunieti.

Jā, mūsu saraksts Bērzaunē 
ieguva daudz balsu, cilvēki ir no-
vērtējuši ne tikai manu, bet visa 
saraksta ieguldījumu. Domāju, 
ka laukos vēl joprojām var atrast 
daudz iespēju – vajag tik ierau-
dzīt, sameklēt savu nišu, kaut 

Par iespēju izņemt 
skaidru naudu 
Madonas novada 
pagastos

 
Latvijā cilvēki arvien vairāk 
maksā ar banku kartēm – 
pērn decembrī 77% no visiem 
darījumiem ar Swedbank 
kartēm jau bija norēķini, 
nevis skaidras naudas 
izņemšana bankomātā. 
Tomēr privātpersonu 
ikdienas darījumos 
skaidra nauda joprojām 
ik pa brīdim ir vajadzīga. 
Ja pilsētā bankomāts ir 
viegli sasniedzams, tad 
lauku novados vai nelielās 
apdzīvotājas vietās to nav 
iespējas nodrošināt it visur.

 
Daudzās vietās, kur nav ban-

komātu, tagad ir alternatīva ne-
lielu summu izņemšanai no sava 
konta. Swedbank jau kādu laiku 
piedāvā pakalpojumu – klients 
ar savu bankas karti var veikalā 
pie kases izņemt skaidru naudu 
(līdzīgi, kā norēķinoties ar karti 
par pirkumu). Šādas tirdzniecī-
bas vietas var pazīt arī pēc īpašas 
uzlīmes uz veikala durvīm.

Savukārt uzņēmumi, piedā-
vājot saviem pircējiem šādu risi-
nājumu, vienlaikus samazina arī 
savas izmaksas par inkasāciju.

Madonas novadā jau ir 6 tirdz-
niecības vietas, kas piedāvā ie-
spēju izņemt skaidru naudu ar 
Swedbank karti: divas Barkavas 
pagastā, divas Ļaudonas pagastā 
(Sāvienā un Ļaudonā) un pa vie-
nai Mētrienā un Lazdonā. Precīzu 
vietu sarakstu, kur pieejams šāds 
pakalpojums, var atrast Swedbank 
mājaslapā, sadaļā „Kontakti”. 

Kā notiek skaidras naudas iz-
maksa tirdzniecības vietās?

Skaidras naudas izņemšana 
tiek noformēta kā atsevišķs da-
rījums pirms vai pēc iepirkšanās 
pie tirgotāja. Mi nimālā izmaksas 
summa ir 1 eiro cents, maksimā-
lā – 75 eiro. Klientam ir tiesības 
veikt vairākus secīgus naudas 
izņemšanas darījumus. Nauda 
var tikt izmaksāta gan bankno-
tēs, gan monētās. Katram darī-
jumam tiek piemērota bankas 
cenrādī noteiktā komisijas mak-
sa. Tirgotājam ir tiesības atteikt 
skaidras naudas izmaksu, ja nav 
iespējams nodrošināt tā izpildi, 
piemēram, nav atbilstoša skaid-
ra nauda viņa kasē.

Lai arī par skaidras naudas 
izņemšanu pie tirgotāja ir komi-
sijas maksa (0,71 EUR), tā atsver 
laika patēriņu un transporta iz-
devumus, ja cilvēks brauktu ti-
kai pēc skaidras naudas uz tuvā-
ko bankomātu.

AIVIS MITENIEKS, 
finanšu centra “Jēkabpils” vadītājs

Galvenais, lai vidējais līmenis 
vienmēr būtu virs nulles!

Saruna ar 

deputātu

2014. gada 
aprīlis

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgās par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa, Edīte Miķelsone.

MADONAS NOVADA

A.Dombrovskis, klātesot domes 
priekšsēdētājam Andrejam 
Ceļapīteram, Valsts prezidentam 
Andrim Bērziņam izrāda plašo 
rūpnīcas teritoriju.

Aizvadītajās nedēļās uzņēmumu apmeklējušas valsts augstākās amatpersonas. 
A.Dombrovskis kopā ar ražošanas daļas vadītāju Gintu Radziņu ar ražotni 
iepazīstina Ministru prezidenti Laimdotu Straujumu.               E.Miķelsones foto

ko tādu, ko neražo ne Baltijā, ne 
Skandināvijā.

Tā kā “Baltic Block”, kas vienī-
gie Baltijā ražo koka palešu blo-
kus?

Nav viegli, bet jāatrod kas 
jauns, neordinārs, var konku-
rēt tikai ar unikālu produktu, 
un ja paraugāmies, mūsu nova-
dā ir daudz vienreizēju produktu 
– Jāņukalnu sukādes, Līvu ka-
zas siers, Lazdonas Piensaimnie-
ka izstrādājumi, daudz citu, ori-
ģinālu lietu. 

No paša sākuma esi iesaistījies 
Madonas novada un Boržomi pil-
sētas Gruzijā sadarbībā. Kā tu re-
dzi šīs sadraudzības attīstību?

Kad apmeklēju Boržomi pil-
sētas svētkus, mani ārkārtīgi ie-
spaidoja viņu tautas ansambļi – 
deju kolektīvi, kori. Uzskatu, ka 
galvenais uzdevums būtu sadar-
bība kultūras jomā. Par sadar-
bību biznesa jomā vēl pāragri 
spriest – pirmie aizmetņi jau ir 
izveidojušies mazo HESu jomā, 
ar laiku varētu meklēt iespējas 
tirdzniecībā, taču jāņem vērā, ka 
Gruzija pašlaik ir uz attīstības 
ceļa, lai atgūtu karā zaudēto. 

Ko tu novēli Vēstneša lasītā-
jiem Lieldienu priekšvakarā?

Es novēlu, lai cilvēkiem būtu 
darbs, un tāda pašvaldība,  
kas veicina uzņēmējdarbības 
vides attīstību. 

Lai pie mums 
ir, ko darīt, 
un cilvēki 
nebrauktu prom.  
Ja nebūs 
cilvēku, nebūs 
nekā...  
Tas man ir 
svarīgākais.

Sarunājās DZ. STRADIņA
 
 



Afiša

ARONAS PAGASTĀ

18. aprīlī plkst. 11.00  
lauteres kultūras namā
Radošā darbnīca “Lieldienu zaķi gaidot”.
20. aprīlī plkst. 12.00  
kusā pie sporta zāles
Pavasarīgas lustes Lieldienās “Lieldieniņas 
atbraukušas ar raibām oliņām”.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 14.00 pie sauleskalna 
tautas nama šūpolēm
Lieldienu pasākums.  
Programmā: Jautrā un smieklīgā  
Lieldienu stafete, olu ripināšana, Lieldienu 
atrakcijas un tradīcijas, radošās darbnīcas 
bērniem un pieaugušajiem, dažādas 
sacensības un aktivitātes.
Koncertā uzstāsies Bērzaunes 
pagasta jauniešu deju kolektīvs un citi 
amatiermākslas kolektīvi. 
20. aprīlī plkst. 22.00  
sauleskalna tautas namā
Pavasara balle. Spēlē grupa „Zelteri”.
Ieejas maksa: 2.50 €.
Iespēja rezervēt galdiņu.  
Mob. tālr.: 27015118.

BARKAVAS PAGASTĀ

No 14. līdz 25. aprīlim Barkavas pagasta 
pārvaldes mazajā zālītē
Izstāde „No pūra lādes”.  
Izstādē aplūkojami lieliski rokdarbnieču 
darinājumi un tā atvērta apmeklētājiem 
pārvaldes darba laikā, kā arī Lieldienās  
20. un 21. aprīlī no pulksten 12.00  
līdz 17.00.
20. aprīlī plkst. 13.00  
pie Barkavas kultūras nama
Lieldienu pasākums.
Lieldienas ieskandinās folkloras kopa 
„Madava” kopā ar deju kopu „Klabdancis”.
Lieldienu spēles – Lielās olas kopīga 
dekorēšana, olu ripināšana, olu kaujas, 
šūpošanās un citas izdarības. 
20. aprīlī plkst. 22.00  
Barkavas kultūras namā 
Lieldienu balle. Spēlē grupa „Kamēr jauni”.
Ieejas maksa: 2.85 €.
21. aprīlī plkst. 14.00  
Barkavas kultūras namā 
Mazo vokālistu konkurss „Barkavas  
Cālis 2014”.

DZELZAVAS PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 13.00  
pie dzelzavas kultūras nama
Lieldienu zaķa Veiksmes taka. 
20. aprīlī plkst. 14.00  
dzelzavas kultūras namā
Deju kolektīvu Lieldienu sveiciens.
Ieeja bez maksas. 
20. aprīlī plkst. 22.00  
dzelzavas kultūras namā
Lieldienu balle kopā ar grupu „Velves”. 
Ieejas maksa: 3.00 €.

KALSNAVAS PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 11.00  
pie kalsnavas kultūras nama 
(nepiemērotos laika apstākļos  
kultūras namā)
Lieldienu koncerts  
„Par prieku tev, par prieku sev”.
Piedalās lieli un mazi Kalsnavas 
pašdarbnieki.  
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta – Lieldienu zaķu skrējiens. 
Saģērbies raibs kā Lieldienu ola, neaizmirsti 
par ausīm un ļipu. Ātrākajiem un 
atraktīvākajiem balviņas no galvenā zaķa.
20. aprīlī plkst. 22.00  
kalsnavas kultūras namā
Lieldienu balle kopā ar Artūru Grandānu.
Ieejas maksa: 2.85 €,  
pēc pulksten 23.30 – 3.56 €.

LAZDONAS PAGASTĀ

19. aprīlī plkst. 13.00 lazdonas pagasta 
Bērnu un jauniešu centra telpās
Olu krāsošanas darbnīcas.
21. aprīlī plkst. 12.00 pie lazdonas 
pagasta Bērnu un jauniešu centra 
Lieldienu olu izstāde, ripināšana, kā arī 
šūpošanās un citas izdarības. 

LIEZĒRES PAGASTĀ 

21. aprīlī plkst. 11.00 liezēres kultūras 
nama pagalmā (sliktos laika apstākļos 
kultūrās namā) kopīgi svinēsim Otrās 
Lieldienas.  
Jautras atrakcijas, rotaļas un priekšnesumi, 
Lieldienu zaķa apslēptās mantas meklēšana.
Pagatavo un paņem līdzi Lieldienu 
kompozīciju. Skaistākās kompozīcijas 
autoram maza pārsteigumbalva.

ĻAUDONAS PAGASTĀ 

20. aprīlī plkst. 15.00 ļaudonas estrādē 
(neatbilstošu laika apstākļu gadījumā 
kultūras namā)
Lieldienas Ļaudonā. Lieldienas ieskandinās 
Barkavas folkloras kopa „Madava”.
Dziesmas, rotaļas, olu ripināšana, 
šūpošanās.
No pulksten 14.00 pavasara tirdziņš. 
Aicināti piedalīties vietējie stādaudzētāji, 
rokdarbnieki, dažādu amatu meistari.
Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ

Madonas pilsētas kultūras nams Lieldienās 
aicina sākot jau no paša rītiņa kārtīgi izšūpoties 
īpaši izpušķotajās šūpolēs pie kultūras nama 
un apmeklēt akustisko koncertu, bet Otrajās 
Lieldienās noskatīties latviešu filmu ar latviešu 
aktieriem latviešu valodā.

20. aprīlī plkst. 18.00  
madonas pilsētas kultūras namā
Dons ar akustisko koncertu „Varanasi”.
Biļetes cena: 8.00, 9.00, 10.00 €.
21. aprīlī plkst. 13.00  
kinoteātrī „vidzeme” 
Kinoseanss „Džimlai Rūdi Rallallā!”  
(Latvija, 2014.). Drāma.
Bez vecuma ierobežojuma. 
Biļetes cena: 2.50 €.
21. aprīlī plkst. 16.00  
kinoteātrī „vidzeme” 
Kinoseanss „Džimlai Rūdi Rallallā!”  
(Latvija, 2014.). Drāma.
Bez vecuma ierobežojuma. 
Biļetes cena: 2.50 €.

MĀRCIENAS PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 13.00 pie mārcienas 
pagasta pārvaldes ēkas
„Lieldienu trakumi” – mīklu minēšana, 
spēles, šūpošanās, olu ripināšana. 

MĒTRIENAS PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 19.00  
mētrienas tautas namā 
Muzikāls uzvedums „No Meteņiem līdz 
Lieldienām”.
Piedalās Mētrienas tautas nama 
pašdarbnieki un Mētrienas bērnudārza 
audzēkņi. Ieeja bez maksas.

20. aprīlī plkst. 22.00  
mētrienas tautas namā
Balle. Spēlē grupa „Leivēri”.
Ieejas maksa: 2.00 €.

OŠUPES PAGASTĀ

18. aprīlī plkst. 15.00  
degumnieku tautas namā
Lieldienu pasākums „Lieldienu rītiņā velns ar 
zaķiem jokus taisa”: 
15.00 jaunie Ošupes pagasta aktieri piedāvā 
jautru Lieldienu ludziņu bērniem „Velnēna 
pārvērtības”. Lomās: Elīna Ločmele, Keita 
Kruglova, Elfa un Ralfs Bormaņi, Linda 
Kalniņa, Megija un Jānis Litkes, Iveta Šķēle 
un Ilze Melngaile.
Ieeja par ziedojumiem.
Pēc izrādes aktivitātes gan lieliem, gan 
maziem. Neaizmirstiet paņemt līdzi pūpolus, 
izplaukušus zariņus, dzīparus šūpoļu 
rotāšanai un krāsotas olas.
19. aprīlī plkst. 10.00  
degumnieku pamatskolas sporta zālē
Lieldienu Ceļojošais kauss volejbolā.
19. aprīlī plkst. 18.00  
degumnieku tautas namā
Dagdas tautas nama vokālās šovgrupas 
„SOLVERSIJA” koncertprogramma.  
Vadītāja Solvita Plivča. Ieeja bez maksas.

19. aprīlī plkst. 22.00  
degumnieku tautas namā
Balle. Muzicēs grupa „Tev ”.
Ieejas maksa: 3.00 € . Darbosies bufete.

PRAULIENAS PAGASTĀ 

19. aprīlī plkst. 11.00 Praulienas 
pamatskolas zālē
Lieldienu kausa izcīņa volejbolā  
(Lieldienu Milzu olas volejbols).
Aicinām pieteikties komandas līdz 
18.aprīlim pie Sarmītes Lazdiņas.  
Mob.tālr.: 27825165.
19. aprīlī plkst. 19.00  
Praulienas pagasta zālē
Lieldienu draudzības spēle zolītē.
20. aprīlī no plkst. 11.00  
pie Praulienas pamatskolas
Jautrās Lieldienu sporta aktivitātes.
Zelta olas meklēšana bērniem no  
1 līdz 6 gadu vecumam, olu ripināšana, 
kikerigū skrējiens, olu kaujas, olu  
dzenāšana pa vārtiņiem. Lieldienu stafete  
„Pa zaķa pēdām”.

KALSNAVAS PAGASTĀ

kalsNavas Evaņģēliski  
lutEriskajā draudzē

21. aprīlī plkst. 13.00 veckalsnavas 
pansijā
Dievkalpojums Otrajās Lieldienās.

ParEizticīgo draudzē

20. aprīlī plkst. 11.00 Aizlūgums.

jauNkalsNavas romas  
katoļu draudzē

Lielajā sestdienā 19. aprīlī plkst. 15.00
Lieldienu vigīlija.
Gaismas rits – uguns svētīšana un  
Lieldienu sveces aizdegšana;
Vārda liturģija – lasījumi no  
Sv. Rakstiem, sprediķi;
Kristību liturģija – ūdens svētīšana,  
kristības solījumu atjaunošana;
Euharistiskā liturģija.
Ieteicams paņemt sveci (to par ziedojumu 
varēs iegādāties arī lūgšanu namā), kā arī 
tukšu trauku Lieldienu svētītajam ūdenim, 
kas tiks dalīts dievlūdzējiem pēc sv. Mises. 
Pēc dievkalpojuma tiks svētīts ēdiens  
svētku maltītei.
Lieldienās 20. aprīlī plkst. 15.00
Kristus Augšāmcelšanās  
svētku dievkalpojums.

Pēc dievkalpojuma tiks svētīts ēdiens 
svētku maltītei.

LIEZĒRES PAGASTĀ

Evaņģēliski lutEriskajā draudzē

20. aprīlī plkst. 16.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku –  
Lieldienu dievkalpojums.

ĻAUDONAS PAGASTĀ 

Evaņģēliski lutEriskajā draudzē

20. aprīlī plkst. 10.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku –  
Lieldienu dievkalpojums.

ParEizticīgo draudzē

20. aprīlī plkst. 9.00  
Aizlūgums.

MADONAS PILSĒTĀ

BaPtistu draudzē

18. aprīlī plkst. 11.30
Lielās Piektdienas dievkalpojums.

20. aprīlī plkst. 11.30
Lieldienu dievkalpojums.

Evaņģēliski lutEriskajā  
draudzē

16. aprīlī plkst. 19.00
Klusās nedēļas dievkalpojums.
17. aprīlī plkst. 19.00
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums.
18. aprīlī plkst. 15.00
Lielās Piektdienas Krusta Ceļš  
(Gājiens no Madonas Romas katoļu  
baznīcas uz Lazdonas luterāņu baznīcu). 
19. aprīlī plkst. 23.00
Lieldienu nakts vigīlija.
20. aprīlī plkst. 12.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku –  
Lieldienu dievkalpojums.

21. aprīlī plkst. 10.00  
madonas pansionātā
Otro Lieldienu dievkalpojums. 

romas katoļu draudzē

Lielajā Ceturtdienā 17. aprīlī
plkst. 19.00 Kunga Pēdējo 
 Vakariņu Mise, kāju mazgāšanas rīts,  
Vissvētākā Sakramenta pārnešana  
uz Kristus Ciešanu altāri.

Lielajā Piektdienā 18. aprīlī
plkst.1 4.00 Kunga Ciešanu  
dievkalpojums – krusta godināšana,  
sv. Komūnija, procesija uz Kristus Kapa 
altāri, adorācija. 

Plkst. 15.00 Ekumēniskais Krustaceļš  
(pa pilsētas ielām).
Kristus Augšāmcelšanās svētkos 19. aprīlī 
plkst. 21.00 Lieldienu vigīlija  
(nakts dievkalpojums)
Gaismas rits – uguns svētīšana un  
Lieldienu sveces aizdegšana;
Vārda liturģija;
Kristību liturģija – ūdens svētīšana,  
kristības, kristības solījumu atjaunošana;
Euharistiskā liturģija.
N.B. Ieteicams paņemt sveci (to par 
ziedojumu varēs iegādāties arī baznīcā),  
kā arī tukšu trauku Lieldienu svētītajam 
ūdenim, kas tiks dalīts dievlūdzējiem  
pēc sv. Mises. Pēc dievkalpojuma  
tiks svētīts ēdiens svētku  
maltītei.

Lieldienās 20. aprīlī plkst. 8.00 
Rezurekcijas dievkalpojums  
pie tukšā kapa, procesija apkārt  
baznīcai, sv. Mise.  
(Pēc dievkalpojuma tiks svētīts ēdiens  
svētku maltītei.)
plkst. 12.00 sv. Mise ģimenēm  
ar bērniem.

Otrajās Lieldienās 21. aprīlī
plkst. 11.00 sv. Mise.

Visas dienas nepārtraukti atvērta lūgšanu 
kapela Madonā, Raiņa ielā 5.

sEPtītās diENas advENtistu  
draudzē

Piektdien, 18. aprīlī plkst. 19.00 
Vakara svētbrīdis „Kristus cīņa lūgšanā”.

Sestdien, 19. aprīlī
plkst. 11.00 Bībeles izpēte „Kristus likums”.
plkst. 12.00 jauniešu vadīts dievkalpojums 
„Kristus uzvara”.

MĀRCIENAS PAGASTĀ 

ParEizticīgo draudzē

19. aprīlī plkst. 22.00
Vakara – nakts kalpojums. PASHA (ПАСХА).

VESTIENAS PAGASTĀ

Evaņģēliski lutEriskajā draudzē

18. aprīlī plkst. 15.00
Lielās Piektdienas dievkalpojums.
20. aprīlī plkst. 13.00
Kristus Augšāmcelšanās svētku –  
Lieldienu dievkalpojums. 

Lieldienu pasākumi Madonas novadā

Klusās nedēļas un Lieldienu  
dievkalpojumi Madonas novadā

Cepsim lieldienu pankūkas. Savu izdomu 
varēs pielietot konkursā „Čaklie pavāri”.
Un, protams, vēl citas Lieldienu izdarības.
Ģimenēm zaķu maskās īpašas pārsteiguma 
balvas.

SARKAŅU PAGASTĀ

20. aprīlī plkst. 14.00  
Biksēres parkā pie muižas
Lieldienu pasākums kopā ar folkloras kopu 
„Libe”.

VESTIENAS PAGASTĀ 

No 8. līdz 18.aprīlim  
vestienas tautas namā
Izstāde „Mana kolekcija” jeb „Mans KuKū”.
20. aprīlī plkst. 16.00  
vestienas tautas namā
Izrāde „Labais gariņš”, Lieldienu atrakcijas.
Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja un 
sagatavoja INGA ARĀJA, 

Madonas novada pašvaldības 
galvenā speciāliste kultūras darba 

organizatore, 
tālr. 64860579, 27868891, 

inga.araja@madona.lv 
http://www.madona.lv 

Ziņa visiem dārza mīļiem!
26. aprīlī 

reizē ar lielo talku notiks

stādu tirgus
kas pulcēs tirgotājus madonā, 

saieta laukumā.  
Plašā klāstā pieejami būs ziedu, 

koku, augļu un dārzeņu stādi,  
kā arī dažādas sēklas.

Sakopsim apkārtni jau tagad, 
lai pēc iepirkšanās stādu tirgū 

vieta dārzā nav jāmeklē.
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