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Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Skola ir ne tikai mūsu personības 
veidotāja un dzīves pamatvērtību vir-
ziena rādītāja, skola – pirmsskolas iz-
glītības, vispārizglītojošo mācību vai 
ārpusskolas nodarbību iestāde – tā ap 
sevi pulcē lielāko mūsu sabiedrības 
daļu: bērnus, vecākus, pedagogus, 
arī tuviniekus un draugus. Līdz ar 
to skola visās tās izpausmēs veidojas 
par sabiedriskās dzīves centru pil-
sētās un pagastos. Ja beidz pastāvēt 
skola, zūd arī aktivitāte un – dzīvība. 
Un, manuprāt, būtiskākais Madonas 
novada izveides sasniegums ir tas, ka 
neviena no mūsu skolām nav slēgto 
skolu sarakstā valstī. Pat ne vislabā-
kie būvniecības projekti, taupības 
pasākumu ievērošana vai atbalsts 
sociāli mazaizsargātajām iedzīvotāju 
grupām (kaut arī tas, nenoliedzami, 
ir vajadzīgs) neatsver visu skolu sa-
glabāšanu par spīti visgrūtākajiem 
laikiem. Ja nebūs skolas – kam mēs 
būvēsim, kam taupīsim, kam galu 
galā – palīdzēsim? Ir lietas, ko nevar 
izmērīt latos un santīmos, un viena 
no tām ir cilvēciskā cerība. Skola – tā 

ir cerība labākiem laikiem, cerība 
nepazaudēt tos, kuri veidos mūsu 
nākotni, gluži vienkārši – skolasbēr-
nu  kņada un rosība liek mums justies 
labi, apzinoties, ka pat vistālākais 
pagasta nostūris nav bez sava centra 
– skolas. 

Esam uz jaunā mācību gada 
sliekšņa, kas būs nu jau otrais mūsu 
kopīgajā novadā. Otrais pastāvēša-
nas gads aizsākas arī pašvaldības 
informatīvajam izdevumam „Mado-
nas Novada Vēstnesis”, kura pirmais 
numurs iznāca kā veltījums pirma-
jam mācību gadam novadā. Toreiz 
bija tik daudz neziņas un satrauku-
ma, bet šobrīd lielākajā daļā esam 
pārslēgušies uz citām kategorijām, 
citiem budžeta izdevumiem un esam 
priecīgi un protam novērtēt  to, kas 
mums ir, ko mums izdevies saglabāt. 
Velkot paralēles ar skolu darbību, arī 
man kā atbildīgajai par izdevumu, ir 
gandarījums par to, ka pašvaldības 
budžetā ir paredzēti līdzekļi iedzī-
votāju informēšanai. Tas ļauj pildīt 
manu primāro uzdevumu saskaņā 

ar likumu – nodrošināt novada ie-
dzīvotājus ar informāciju par domes 
sēdēs pieņemtajiem lēmumiem, pub-
licēt spēkā esošos novada saistošos 
noteikumus, publicēt būvniecības 
ieceres, sniegt vispārēju informāciju 
par aktualitātēm un nostādnēm 
pašvaldībā. Vēstneša uzdevums ir 
publicēt korektu nekomerciālu in-
formāciju, izdevums nav paredzēts 
kā rīta vai vakara avīze, kas sniedz 
aizvadītās diennakts visa veida no-
tikumu atspoguļojumu. Ievadot otro 
pastāvēšanas gadu, atkal tas veltīts 
pašvaldības darbības stūrakmenim 
– izglītības funkcijas veikšanai. 

20. augustā novada izglītības no-
daļa aicināja visus izglītības iestāžu 
vadītājus uz semināru, kas liecina 
– jaunajam mācību gadam durvis 
vaļā! Arī deputātu vidū ir vairāki 
šo iestāžu vadītāji, viens no tiem ir 
Madonas 2. vidusskolas direktors 
Valentīns Rakstiņš. Pēc notikušā se-
mināra direktors dalījās savas skolas 
aizvadītā mācību gada sasniegumos, 
kā arī vērojumos novada mērogā.

Lai arī teju sāksies jauns mācību 
cēliens, skolas izvērtē aizvadīto 
gadu. Kāds tas ir bijis Madonas  
2. vidusskolai?

Uzskatu, ka mācību gadu pabei-
dzām labi, prieks, ka divi audzēkņi 
– Marina Cibuļova un Edijs Brants 
– par teicamām sekmēm saņēma 
valdības pateicības rakstus. Esam 
vispārizglītojošā skola, kas pulcē 
dažāda līmeņa audzēkņus, tāpēc pa-
gājušajā gadā rezultātus varam vērtēt 
kā veiksmīgus – vairāk nekā puse 
skolēnu centralizētajos eksāmenos 
uzrādīja A, B un C līmeņus. Arī pa 
vasaru skolas darbs nebija apstājies. 
Pateicoties pašvaldības atbalstam, 
esam rekonstruējuši ēkas pirmo stā-
vu, kas tagad ieguvis savu vēsturisko 
izskatu, veicām skolas kosmētisko 
remontu, īstenojot dabaszinātņu 
projektu, skolēnu eksaktos priekš-
metus tagad varēs apgūt moderni 
aprīkotos kabinetos ar interaktīvo 
tāfeli, mūsdienīgiem datoriem.  Esam 
strādājuši, lai skolēni labi justos un 
varētu mācīties.

(Turpinājums 5. lappusē)

Sekmīgu otro mācību gadu 
Madonas novadā!
Arī Madonas Novada Vēstnesim sācies otrais gads

Jauno 
mācību 
gadu 
uzsākot
„Atnāk pirmais septembris. Ar ziediem 
rokās pa ielām un ceļiem steidzas bērni. 
Katrā sejā – kviešu vārpas brūnums. 
Katrā balsī – vasaras rītu skanīgums”.

Pavisam drīz kalendārā pāršķir-
sim septembra mēnesi. Jauns darba 
cēliens sāksies arī visās Madonas no-
vada izglītības iestādēs. Madonas no-
vada pašvaldības vispārizglītojošajās 
skolās šajā mācību gadā mācīsies ap 
2900 skolēnu. Īpašs sveiciens tiem 
nedaudz vairāk kā 260 mūsu novada 
pirmklasniekiem, kuri uzsāks savas 
skolas gaitas!  

Izglītība ir viena no visplašāk 
pārstāvētajām un visaptverošākajām 
nozarēm gan valstī, gan mūsu nova-
dā. Tādēļ varētu teikt, ka par visu, 
kas šajā jomā notiek gan labs, gan 
nesniedz vēlamo gandarījumu esam 
atbildīgi kopā – tie ir mūsu pieņemtie 
lēmumi, godprātīgi padarītais darbs, 
atbildīgi pildītie pienākumi un uzcī-
tība mācībās. Šo laiku apzīmē arī par 
pārmaiņu laiku, kas ikdienā mums 
katra prasa izturību, spēju meklēt 
risinājumus visdažādākajām dzīves 
un darba situācijām.

Pirms gada tika ieviests finan-
sēšanas princips vispārējā izglītībā 
„nauda seko skolēnam”, jaunā 
finansēšanas kārtība arī novada 
pašvaldībai izvirza mērķtiecīgi tālāk 
strādāt pie novada izglītības stratē-
ģijas izveides – meklēt risinājumus 
novada skolu tīklu sakārtošanai, 
izglītības pakalpojumu pieejamības 
nodrošināšanai un izglītības kvali-
tātes pilnveidei . 

Aizvien vairāk skolotāja profesijā 
ienāk konkurence. Arī novada skolo-
tāji šo izaicinājumu ir pieņēmuši kā 
iespēju, plaši izmantot savas profe-
sionālas zināšanas un prasmes, lai sa-
sniegtu jaunas kvalitātes pedagoģis-
kajā darbā, lai aktīvi iesaistoties savu 
profesionālo iemaņu pilnveidē, ko 
nodrošina ES struktūrfondu līdzekļu 
stipendijas un mērķstipendijas.

Pārmaiņas vērojamas arī skolās 
un skolēnos. Skolas ir atvērtākas, 
mūsu skolēni ir kļuvuši suverēnāki 
savos spriedumos un attieksmē. Gri-
bētos, lai prieku par mūsu jauniešu 
varēšanu neaizēno visatļautība. Arī 
grozījumi Izglītības likumā, šos 
pienākumus izglītojamam paredz 
un tie ir ievērojami. Šobrīd mācību 
procesā ir tendence ienākt inovatīvai 
un radošai pieejai, plaši izmantot in-
formācijas tehnoloģijas. Gribētos, ka 
bērni un jaunieši savu skolu sajustu 
kā vietu, kur saņemt zināšanas un 
paskatīties, saprast, kur tās dzīvē 
varētu noderēt.

Mūsu tautai laiku laikos ir piemi-
tusi īpašība tiekties pēc zināšanām, 
neko nežēlot bērnu izglītībai. Pal-
dies pārvalžu vadītājiem, izglītības 
iestāžu vadītājiem, skolotājiem un 
vecākiem, kas gatavojušies, nesavtīgi 
strādājuši un palīdzējuši, lai sekmīgi 
uzsāktu jauno mācību gadu!

SoLViTa SeRžāne,
Madonas novada pašvaldības 

izglītības nodaļas vadītāja

Madonas novada 
pašvaldības izglītības nodaļa 

rīko novada 
izgLīTībaS daRbinieKu 

KonfeRenci 
š. g. 27. augustā plkst. 11.00, 

Madonas pilsētas  
kultūras namā.   

aicinām piedalīties!

Uzsākot kārtējo mācību gadu, novada Izglītības nodaļa pulcē visus izglītības iestāžu vadītājus vienkopus, lai sniegtu informāciju, apmainītos aktualitātēm un 
paustu gatavību nākamajam darba cēlienam. Mūsu novada skolu, bērnudārzu un interešu izglītības iestāžu vadītāji sūta sveicienus skolēniem, vecākiem un 
pedagogiem!                     dz. STRadiņaS foto.

ar bērnu smiekliem, dipošiem soļiem, jautrām čalām skolas atkal piepildās ar dzīvību
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Madonas novada pašvaldības domes  
29. jūlija sēdē pieņemto lēmumu pārskats

Nolemj slēgt līgumu par pašvaldībai piederošā 
zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0237 
1,4 (viens un četras desmitdaļa) ha platībā nomu. 

Pēc precīzās uzmērīšanas nosaka zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 7096 007 0230 Vestienas 
pagastā, Madonas novadā, platību 1,35 ha.

Nolemj, ka ūdenssaimniecības sabiedriskos 
pakalpojumus Madonas novada Vestienas pagasta 
administratīvajā teritorijā nodrošina Madonas no-
vada pašvaldība. Pakalpojumi ir:

– Ūdens ieguve, attīrīšana un novadīšana pa 
centrālo ūdensapgādes tīklu līdz patērētājam;

– Notekūdeņu savākšana no patērētāja un 
novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, 
attīrīšana un novadīšana līdz iztekai ūdenstilpē.

Pakalpojuma tarifus nosaka Madonas novada 
pašvaldības dome. Pagasta pārvalde ir atbildīga 
par pamatojošās informācijas sagatavošanu tarifu 
izmaiņu veikšanai. Lēmuma brīdī pagasta admi-
nistratīvajā teritorijā ir spēkā noteiktie tarifi, kas ir 
apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības lēmu-
mu (27.05.2010. protokols Nr. 12, 14. p.).

Uzdod Vestienas pagasta pārvaldei organizēt 
ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu nodo-
šanu SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums”, re-
ģistrācijas nr. 48703002782, Aronas iela 1, Bērzaunes 
pagasts, Sauleskalns, Madonas novads, LV – 4853.

Nolemj Iznomāt biedrībai „Kalsnavas jaunieši”, 
reģ. Nr. 40008110830, pašvaldības īpašumā esošā 
zemes gabala ar kadastra Nr. 7062 011 0205, daļu 600 
m2 platībā florbola – hokeja laukuma un slidotavas 
izveidošanai. 

Uzdod Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam 
A. Mūrmanim slēgt zemes nomas līgumu ar termiņu 
uz 7 gadiem.

Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 26 „Sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanas noteikumi Madonas novadā”. 

Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 27 „Par grozījumiem un papildi-
nājumiem Madonas novada pašvaldības domes 
30.03.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 8 „Par paš-
valdības nodevu vizuālās komunikācijas objektu 
izvietošanai”.

Pieņem Madonas novada pašvaldības sais-
tošos noteikumus Nr. 28 „Par grozījumiem un 
papildinājumiem Madonas novada pašvaldības 
domes 29.04.2010. Saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas 
novadā” .

Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos 
noteikumus Nr. 29 „Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības 
nolikums”. 

Veic grozījumus budžetā  finansējuma piešķirša-
nai sociālajai palīdzībai 2010. gada III ceturksnim. 

No  2010. gada 1. septembra nolemj  samazināt 
Aronas pagasta PII „Sprīdītis” grupu skaitu no čet-
rām grupām uz trīs un ar  2010. gada 1. septembri 
Aronas pagasta PII „Sprīdītis”  samazina 2 pirms-
skolas skolotāju amatu vienības un  1 skolotāja palīga 
amata vienību.

Uzdod PII „Sprīdītis” vadītājai Silvijai Čurkstei 
brīdināt darbiniekus par amatu vienību samazinā-
šanu likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Atliek jautājuma par zemes vienību ieskaitīšanu 
rezerves zemes fondā, kas atrodas Aronas pagastā ar 
kadastra Nr. 7042 005 0184 (0.8 ha platībā), Nr. 7042 
005 0186 (2,74 ha platībā), Nr. 7042 006 0382 (0,04 
ha), 7042 006 0383 (0.17 ha) izlemšanu līdz Ministru 
Kabineta noteikumu pieņemšanai, par rezerves 
zemes fonda izmantošanu.

Nolemj piedzīt bezstrīda  kārtībā:
 – no SIA „M.P.L.” par labu Bērzaunes pagasta 

pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma nodok-
ļa parādu un nokavējuma naudu par nekustamajiem 
īpašumiem par kopējo summu Ls 7568.17.; 

– no SIA „Euro Skandi Auto” par labu Bērzaunes 
pagasta pārvaldei nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu un nokavējuma naudu par nekusta-
majiem īpašumiem par kopējo summu Ls 2170.98.

Nolemj  Madonas novada domes  26.11.2009. 
lēmuma (prot. Nr. 15; 5. p.) pielikumu ,,Ošupes pa-
gasta pārvaldes maksas pakalpojumu izcenojumi”  
papildināt ar ierakstu:
Nr.p.k. Pakalpojuma veids Daudzums Cena (Ls)
8. Naktsmītnes 

Degumnieku 
pamatskolā bērnu 
un jauniešu nometņu 
dalībniekiem

1 persona 5,00 Ls 
diennaktī

Iznomā biedrībai „Caritas Madona” telpas Tir-
gus ielā 3, Madonā, 63,80 m2 platībā uz vienu gadu ar 
tiesībām pagarināt līguma termiņu, nosakot  nomas 
maksu Ls 3,00 mēnesī. 

Pieņem zināšanai sadarbības ar Baltkrievijas 
Republikas Minskas apgabala Logojskas rajonu 
piedāvājumu un  nolemj organizēt sadarbības ie-
spēju analīzi.

Nolemj projekta “Dzelzavas stadiona labiekār-
tošana” priekšfinansēšanai ņemt aizņēmumu Valsts 
Kasē ar valsts kases noteikto procentu likmi 42400,00 
LVL apmērā uz 20 gadiem, ar atlikto maksājumu 
uz 2 gadiem, kredīta atmaksu garantēt ar Madonas 
novada pašvaldības budžetu.

Nolemj piedalīties izsludinātajā ESF darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” pa-
pildinājuma 1.5.3.1. aktivitātē “Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem” ar 
projekta pieteikumu „Speciālistu piesaiste Madonas 
novada pašvaldībai” un palielināt Madonas novada 
pašvaldības štata vietas ar sekojošiem amatiem:

1. Projektu sagatavošanas un ieviešanas koordi-
nators – pieņemot speciālistu darbā uz 18 mēnešiem, 
nosakot darba samaksu Ls 400,00 pirms darba ņē-
mēja nodokļu nomaksas;

2. Vecākais grāmatvedis – pieņemot speciālistu 
darbā uz 18 mēnešiem, nosakot darba samaksu Ls 
400,00 pirms darba ņēmēja nodokļu nomaksas;

3. Teritorijas plānotājs – pieņemot speciālistu 
darbā uz 22 mēnešiem, nosakot darba samaksu Ls 
560,00 pirms darba ņēmēja nodokļu nomaksas.

Apstiprina zemes ierīcības projektu nekustamā 
īpašumu „Alejas” zemes vienības  kadastra Nr. 
70420060205 sadalīšanai. 

Nosaka pašvaldības īpašumā „Ozolkalns 2” 
iegūstamajai smiltij cenu:

Ls 1,50 par vienu kubikmetru (bez PVN);
Ls 1,82 par vienu kubikmetru (ar PVN).    
Pieņem Madonas novada pašvaldības saistošos 

noteikumus Nr. 30 „Par pašvaldības aģentūras 
„Sarkaņu komunālais serviss” maksas pakalpoju-
miem”. 

Apstiprina nekustamā īpašuma ar adresi Meža 
iela 9, Madona, Madonas novads (kadastra Nr. 7001 
001 1560) izsoles rezultātus un  uzdod pašvaldības 
izpilddirektoram likumā „Valsts un pašvaldību man-
tas atsavināšanas likums” noteiktajā kārtībā noslēgt 
nekustamā īpašuma pirkuma līgumu.

Nolemj piedalīties izsludinātajā konkursā „Ei-
ropas Kopienas vides finanšu programmas LIFE + 
Vides politika un pārvaldība un LIFE + Informācija 
un komunikācija apakšprogrammas aktivitātē „Kli-
mats – vides un ģimenes aktualitāte”.

Nolemj piešķirt finansējumu Ls 4690,00 grāmatu 
iegādei Madonas novada bibliotēkām. 

Piešķir finansējumu Ls 318,95 lokālo datortīklu 
izbūvei izglītības iestādēm informatizācijas projekta 
ietvaros no budžetā izglītības pasākumu nesadalī-
tajiem līdzekļiem.

Piešķir no budžetā sporta pasākumiem pare-
dzētajiem līdzekļiem Latvijas Airēšanas Federācijai 
finansējumu LVL 150,- apmērā, ar mērķi to izmantot 
Latvijas izlases dalībnieka airēšanā Alvja Bērziņa 
līdzdalības nodrošināšanai Pasaules čempionātā 
U-23 vecuma grupā.

Piešķir no budžetā sporta pasākumiem paredzē-
tajiem līdzekļiem Volejbola federācijai finansējumu 
LVL 150,- apmērā, ar mērķi to izmantot Edgara 
Toča dalības nodrošināšanai Eiropas čempionātā 
pludmales volejbolā U-23 vecuma grupā.

Uzdod Iepirkumu komisijai atbilstoši likumdo-
šanai organizēt iepirkumu „Smeceres silā” esošo 
guļbūvju māju aprīkošanai ar sadzīves tehniku, 
virtuves iekārtām un mīkstajām mēbelēm. 

Finansējumu piešķirs, ņemot vērā veiktās iepir-
kuma procedūras rezultātus.

Piedalīties Latvija Republikas Satiksmes minis-
trijas izsludinātājā konkursā “Satiksmes drošības 
uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas” ar 
projektiem:

1. „Gājēju ietvju jaunbūve un rekonstrukcija 
Dzelzavā”;

2. „Drošs ceļš uz skolu Bērzaunē”; 
3. „Drošas satiksmes uzlabošana Ļaudonas 

pagastā”.
Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-

ta finansēto projektu atklātā konkursā  ar projektu 
“Saules enerģija siltajam ūdenim”.

Madonas virsmežniecības mednieku un medību 
vadītāju eksaminācijas komisijas sastāvā kā Mado-
nas novada pašvaldības pārstāvi deleģēt Robertu 
Šņepstu.

Nolemj pie valsts 1. šķiras autoceļiem, kas šķērso 
Madonas novada administratīvās teritorijas robežu, 
uzstādīt 11 ceļazīmes, kuras atbilst Latvijas valsts 

standarta Nr. 77-3:2009 noteiktajām prasībām, ce-
ļazīmju izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, kas 
kopā sastāda 1907,40 LVL finansēt no ceļu fonda 
rezerves līdzekļiem.

Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei piedalīties 
ar līdzfinansējumu Ls 100,- apmērā SIA „Madonas 
ceļu būve” piederošās 2,1 ha meža zemes transfor-
mācijā. 

Uzdod Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājam 
A. Mūrmanim slēgt līgumu ar SIA „Madonas ceļu 
būve” par līdzfinansējuma piešķiršanu, paredzot 
viena gada laikā no līguma noslēgšanas brīža smilts 
– grants materiāla nodrošināšanu 500m3 apmērā un 
veikt lēmuma izpildes kontroli.

Nolemj pārtraukt 04.04.2007. starp Mārcienas 
pagasta padomi un SIA „Cementa pārstrāde” (reģ. 
Nr. 40003808821)  noslēgto nomas līgumu, pama-
tojoties uz  līguma  7.3.2. punktu ar 2010. gada 1. 
septembri.

SIA „Cementa pārstrāde” parādu par nomu  
3630,78 Ls, līgumsodu 469,75 un nekustamā īpašuma 
nodokļa parādu 70,23 Ls, kopā  4170,76 Ls dzēst ar 
iemaksāto drošības naudu.

Atlikušo drošības naudu 5168,85 Ls izlietot 
„Ieleju-Plieniju„ grants – smilts karjera daļējai re-
kultivācijai un  nomnieka saimnieciskās darbības 
radīto seku likvidēšanai.

Papildina 29.10.2009. lēmuma (Protokols Nr. 
13; 13. p.) 3. sadaļu „Maksa par Madonas novada 
pašvaldības Īpašuma uzturēšanas nodaļas tehnikas 
izmantošanu un pakalpojumiem (papildus aprēķi-
not PVN 21%) ar ierakstu:

„3.5.1. Madonas novada pašvaldības Īpašuma 
uzturēšanas  nodaļas  mikroautobusi VW Saran, 
VW LT-28,Opel Vivaro – nomas maksa Ls 20,00 
diennaktī, neierēķinot  maksā degvielu.”

Apstiprina Madonas novada pašvaldības 2009. 
gada publisko pārskatu.

Nolemj pārdot nekustamo īpašumu ar nosau-
kumu „Muzejs Mucenieki”, adrese „Muzejs Mu-
cenieki”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, kas 
sastāv no zemes gabala 5985 m2 platībā (kadastra 
apzīmējums 7050 003 0102), dzīvojamās mājas (ka-
dastra apzīmējums 7050 003 0102 001), palīgēkas (ka-
dastra apzīmējums 7050 003 0102 002) un palīgēkas 
(kadastra apzīmējums 7050 003 0102 003), reģistrēts 
Madonas zemesgrāmatu nodaļas Dzelzavas pagasta 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100 0046 1560, turp-
māk tekstā „Nekustamais īpašums”, mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli.

Noteikt šādus Nekustamā īpašuma turpmākās 
izmantošanas nosacījumus – Pircējam ir pienākums 
daļā nekustamā īpašuma, proti, dzīvojamās mājas 
telpās, kas būves kadastrālās uzmērīšanas lietas plā-
nā atzīmētas ar Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5, un 
abās palīgēkās, saglabāt muzeja priekšmetu saistībā 
ar rakstnieku Doku Ati izvietošanu patreizējā vai 
labākā stāvoklī. Par muzeja priekšmetu nodošanu 
Pircējam Pašvaldība un Pircējs slēgs glabājuma 
līgumu:  

– kā maksāšanas līdzekli noteikt latus 100% 
apmērā;

– Nekustamā īpašuma nosacīto cenu (izsoles 
sākumcenu) apstiprināt LVL 15000,- (piecpadsmit 
tūkstoši latu) apmērā;

– noteikt, ka Nekustamā īpašuma atsavināšanu 
organizē Madonas novada pašvaldības īpašuma, 
privatizācijas, atsavināšanas un izmantošanas 
komisija;

– apstiprināt Nekustamā īpašuma izsoles no-
teikumus.

Piešķir no Kalsnavas pagasta pārvaldes budžeta 
līdzekļiem finansiālu atbalstu Madonas bērnu un 
jaunatnes sporta skolas audzēknēm Laurai un Kristai 
Kupčām Ls 20,- katrai (kopā Ls 40,-) treniņnometnes 
biatlonā izdevumu segšanai.

Līdzekļus treniņnometnes biatlonā izdevumu 
segšanai Ls 40,- apmērā pārskaitīt  Madonas novada 
pašvaldības kontā.

Apstiprina papildus  vienošanās projektu  pie 
30.04.2010. būvdarbu līguma Nr. 1.2 – 4/30 – 10 ar 
sabiedrību ar ierobežotu atbildību „CB” .

Akceptē sadarbību LIFE projektā „Vietējās 
sabiedrības iesaistīšana Natura 2000 teritoriju ap-
saimniekošanā un pozitīvas attieksmes veicināšana, 
demonstrējot caur dabas aizsardzības un bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanas pasākumiem gūstamos 
vides, sociālos un ekonomiskos ieguvumus”.

Pārskatu sagatavoja
 āRija bRiLoVSKa,  

administratīvās nodaļas vadītāja

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBA izSLuDinA 
KOnKurSu uz PrOJEKTu SAGATAVOšAnAS 
un iEViEšAnAS KOOrDinATOrA 
(PrOfESiJAS KODS – 2422 02) 
AMATA ViETu

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas 
prasības:

Nav bijis darba tiesiskās attiecībās Madonas • 
novada pašvaldības administrācijā vismaz 
12 mēnešus pirms 01.09.2010;
Augstākā izglītība inženierzinātnēs un/vai • 
publiskajā pārvaldē;
Pārvalda prezentācijas un plānošanas • 
programmatūru (MS Office, PowerPoint,  
MS Project);
Zināšanas un izpratne par valsts vai • 
pašvaldības pamatfunkcijām, struktūras 
uzbūvi un darbību;
Spēt strādāt komandā un veikt darbu • 
patstāvīgi, precīzi, sistemātiski ar iniciatīvu 
un augstu atbildības sajūtu;
Būt ar teicamām komunikācijas un • 
prezentācijas prasmēm, spēt mutiski un 
rakstiski argumentēt savu viedokli;
B kategorijas autovadītāja apliecība.• 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
Darba pieredze pašvaldībā vai valsts • 
institūcijās;
Vismaz 1 gadu projekta koordinatora • 
pieredze (PHARE, Interreg, ESF, ERAF u.c.); 
Pieredze publicitātes pasākumu plānošanā, • 
organizēšanā un nodrošināšanā.

Pretendentus lūdzam CV un Motivācijas vēstuli 
nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
aris.vilskersts@madona.lv līdz 2010. gada  
6. septembrim. Tālrunis informācijai: 
64860069. Pretendentus, kurus darbinieku 
izvērtēšanas komisija izvēlēsies kā atbilstošus 
vērtēšanas kritērijiem, uzaicinās uz interviju.

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBA izSLuDinA 
KOnKurSu uz TEriTOriJAS PLānOTāJA 
(PrOfESiJAS KODS – 2164 01)  
AMATA ViETu

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas 
prasības:

Nav bijis darba tiesiskās attiecībās Madonas • 
novada pašvaldības administrācijā vismaz 
12 mēnešus pirms 01.09.2010; 
Darbiniekam ir arhitekta prakses • 
sertifikāts, kuru ir izdevušas kompetentas 
sertificēšanas institūcijas (saskaņā ar 
Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 383);
Vismaz 8 gadu pieredze teritorijas plānotāja • 
un/vai arhitekta darbā vai līdzvērtīgā amatā 
pašvaldībā;
Pārvalda arhitektūras projektēšanas un • 
plānošanas specializētās programmatūras 
(AutoCAD, MicroStation, ArcView, 
Photoshop, Corel DRAW, u.c.);
Zināšanas un izpratne par valsts vai • 
pašvaldības pamatfunkcijām, struktūras 
uzbūvi un darbību;
B kategorijas autovadītāja apliecība.• 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
Darba pieredze pašvaldībā vai valsts • 
institūcijās;
Pieredze teritorijas plānojumu un attīstības • 
programmu izstrādē.

Pretendentus lūdzam CV un Motivācijas vēstuli 
nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
aris.vilskersts@madona.lv līdz 2010. gada  
6. septembrim. Tālrunis informācijai: 
64860069. Pretendentus, kurus darbinieku 
izvērtēšanas komisija izvēlēsies kā atbilstošus 
vērtēšanas kritērijiem, uzaicinās uz interviju.

MADOnAS nOVADA PAšVALDīBA izSLuDinA 
KOnKurSu uz VECāKā GrāMATVEžA 
(PrOfESiJAS KODS – 2411 01)  
AMATA ViETu

Pretendentiem/-ēm tiek izvirzītas šādas 
prasības:

Nav bijis darba tiesiskās attiecībās Madonas • 
novada pašvaldības administrācijā vismaz 
12 mēnešus pirms 01.09.2010;
Augstākā izglītība finanšu un/vai • 
ekonomikas jomā;
Vismaz 3 gadu pieredze grāmatvedības • 
darbā; 
Pārvalda programmatūru – MS Office un • 
specializētās grāmatvedības programmas;
Zināšanas un izpratne par valsts vai • 
pašvaldības pamatfunkcijām, struktūras 
uzbūvi un darbību; 
Spēt strādāt komandā un veikt darbu • 
patstāvīgi, precīzi, sistemātiski ar iniciatīvu 
un augstu atbildības sajūtu; 

Par priekšrocību tiks uzskatīta:
Darba pieredze pašvaldībā vai valsts • 
institūcijās;
Projektu grāmatveža pieredze  • 
(PHARE, Interreg, ESF, ERAF u.c.).

Pretendentus lūdzam CV un Motivācijas vēstuli 
nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi:  
aris.vilskersts@madona.lv līdz 2010. gada  
6. septembrim. Tālrunis informācijai: 
64860069. Pretendentus, kurus darbinieku 
izvērtēšanas komisija izvēlēsies kā atbilstošus 
vērtēšanas kritērijiem, uzaicinās uz interviju.
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izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. pantu 
un likuma  
“Par nodokļiem un nodevām” 12. pantu. 
grozījumi: Madonas novada pašvaldības 29.07.2010. 
saistošie noteikumi nr. 28

i. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības 
noteiktās nodevas, apliekamos objektus, nodevas apmērus, no-
devas maksāšasnas kārtību un nodevas maksātājus.
2. Nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras 
saņem šajos noteikumos minētos dokumentus vai to kopijas, 
kas tirgojas publiskās vietās, kas rīko izklaidējoša rakstura pa-
sākumu Madonas novada pašvaldības teritorijā un kas izmanto 
pašvaldības simboliku.

ii. ar pašvaldības nodevu apliekamie objekti un node-
vas likmes
3. Madonas novada pašvaldības un pagastu pārvaldes izstrādā-
to oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana:

Objekts Likme (Ls/eks.)
3.1. Domes lēmumi, to izraksti, protokola izraksti Bez maksas
3.2. atkārtoti izsniegti domes lēmumi, to izraksti, 

protokola izraksti
1,-

3.2. saistošo noteikumu apliecinātas kopijas 0,10 (par lapu)
3.3. izziņa no domes un pagastu pārvaldes arhīva 3-
3.4. izziņa par dzīves vietu, ģimenes sastāvu 1,-
3.5. izziņa par nekustamo īpašumu (piederību, 

apgrūtinājumiem, lietošanas mērķi)
2,-

3.6. izziņa ar plānu par zemes gabala platību 3,-
3.7. izziņa zemesgrāmatai par to, ka īpašumam 

nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds
1,-

3.8. izziņa par lauksaimniecībā izmantojamo zemi 1,-
3.9. rekomendāciju, raksturojumu un  atsauksmes 

izsniegšana
1,-

3.10. citi domes, pagastu pārvaldes vai tās 
struktūrvienību izstrādātie oficiālie dokumenti un to 
apliecinātas kopijas

1,-

4. Ielu tirdzniecība Madonas novada pašvaldības teritorijā:

Tirdzniecības veids Likme par vienu 
tirdzniecības vietu  

(Ls/dienā)
4.1. Tirdzniecība ar pašražotu lauksaimniecības 

un amatniecības produkciju, savvaļas ogas 
un sēnes

1,-
(vai Ls 10,- mēnesī, ja 

tirgo regulāri – ne mazāk 
kā 12 dienas mēnesī)

4.2. Tirdzniecība ar rūpnieciski ražotām pārtikas 
un nepārtikas precēm

10,-

4.3. Ziedu tirdzniecība 5,-

4.4. Augļu, dārzeņu, ogu, stādu un dēstu 
tirdzniecība

5,-

4.5. Tirdzniecība gadatirgos 5,-

4.6. Tirdzniecība pasākumos:

4.6.1. ar karstajām uzkodām no speciālām 
iekārtām

15,-

4.6.2. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem, alu  un 
dažādām uzkodām kompleksā

15,-

4.6.3. ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja tirgotājs 
ir juridiska persona, kurai ir alkoholisko 
dzērienu mazumtirdzniecības licence

30,-

4.6.4. ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un/vai alu 10,-

Tirdzniecības atļauju tirdzniecībai novada pagasta teritorijā 
izdod attiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs, Madonas pilsētā – 
pilsētas pārvaldnieks.
(Ar grozījumiem kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības 
29.07.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr. 28)
5. Izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošana publiskās vietās 
Madonas novada pašvaldības teritorijā:

Objekts Likme (Ls/
dienā)

5.1. Madonas pilsētā:
5.1.1. estrādē 100,-
5.1.2. Saieta laukumā 50,-
5.1.3. Mīlestības graviņā 50,-
5.1.4. pārējās teritorijās par katru vietu pilsētas teritorijā ar 

cieto segumu uz 100 m2
5,-

5.2. Novada pagastos:
5.2.1. estrādē 25,-

5.2.2. pārējās teritorijās par katru vietu pagasta teritorijā ar 
cieto segumu uz 100 m2

5,-

5.3. Atļauju rīkot izklaidējoša rakstura pasākumu publiskās 
vietās novada pagastos izdod attiecīgās pagasta pārvaldes va-
dītājs, Madonas pilsētā – pilsētas pārvaldnieks.
(Ar grozījumiem kas izdarīti ar Madonas novada pašvaldības 
29.07.2010. Saistošajiem noteikumiem Nr. 28)
6. Madonas novada pašvaldības, pilsētas vai pagasta  simboli-
kas (ģerboņa) izmantošana:

Objekts Likme (Ls)
6.1. Novada simbolikas izmantošana 

reklāmā, preču zīmēs, suvenīru 
ražošanai vai citiem mērķiem līdz 100 
eksemplāriem

10,-

6.2. Novada simbolikas izmantošana 
reklāmā, preču zīmēs, suvenīru 
ražošanai vai citiem mērķiem virs 100 
eksemplāriem

15,-

6.3. Novada simbolikas izmantošana masu 
informācijas līdzekļos pastāvīgi gada laikā

50,-

iii. Pašvaldības nodevas iekasēšanas kārtība  
un tās kontroles mehānisms
7. Nodeva jāsamaksā pirms pakalpojuma saņemšana skaidrā 
naudā Madonas novada pašvaldības kasē Saieta laukumā 1, 
Madonā vai attiecīgās pagasta pārvaldes kasē.
8. Par nodevas samaksu tiek izsniegta kvīts. 
9. Nodevas iemaksu pārbauda dokumentu izsniedzējs, bet par 
nodevas iekasēšanas pareizību atbild pašvaldības centralizētā 
grāmatvedība un finansu nodaļa.
10. Dokumentu neizsniedz, pirms nav uzrādīts samaksu aplie-
cinošs dokuments.
11. Pašvaldības nodevas, kas noteiktas ar šiem noteikumiem, 
tiek ieskaitītas Madonas novada pašvaldības budžetā.

iV. noslēguma jautājumi
12. Strīdus par nodevas apmēru un maksāšanas kārtību izskata 
Madonas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu ko-
misija.
13. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to pub-
licēšanas, t.i., 25. augustā. 

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13
„Par pašvaldības noteiktajām nodevām Madonas novadā” 

2010. gada 8. augustā Madonas nova-
da teritorijā vētras rezultātā tika nodarīti 
ievērojami zaudējumi gan pašvaldības, 
gan fizisko un juridisko personu īpa-
šumiem. Tika izgāzti ar saknēm vai no-
lauzti koki, pilnībā vai daļēji norauti gan 
dzīvojamo, gan saimniecības ēku jumti, 
pilnībā vai daļēji sagrautas atsevišķas 
ēkas. Nodarīto bojājumu apjomu fiksē-
šanu ēkām veica novada būvvaldes spe-
ciālisti, bet cita veida postījumu apjomu 
noteica pagastu pārvalžu un pašvaldības 
administrācijas speciālisti. Postījumu 
seku novēršanas izmaksu noteikšanai ir 
sastādītas tāmes. Kopējie apzinātie un 
novērtētie vētras nodarītie materiālie 
zaudējumi pašvaldības īpašumam ir Ls 
54705,12, fizisko personu, kā arī  iedzīvo-
tāju un pašvaldības kopīpašumam – Ls 
161187,78  Ls (kopā Ls 215892,90), tāpēc 
dome nolemj:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru 
Kabinetam piešķirt Madonas novada 
pašvaldībai līdzekļus Ls 54705,12 apmērā 
2010. gada 8. augusta vētras rezultātā 
pašvaldības īpašumam nodarīto zaudē-
jumu kompensācijai;

2. Lūgt Latvijas Republikas Ministru 
Kabinetam piešķirt līdzekļus iedzīvo-
tāju un pašvaldības kopīpašumam Ls  
58192,98 (daudzdzīvokļu mājas) nodarīto 
zaudējumu kompensācijai;

3. Lūgt Latvijas Republikas Ministru 
Kabinetam piešķirt līdzekļus iedzīvotāju 
īpašumiem Ls 102994,80 nodarīto zaudē-
jumu kompensācijai;

4. Lūgt Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai, saskaņā ar LR 
Ministru Kabineta 2009. gada 22. decem-
bra noteikumu Nr. 1644 „Kārtība, kādā 
pieprasa un izlieto budžeta programmas 
“Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 
līdzekļus” 5. punktā noteikto, sagatavot 
pieprasījumu LR Ministru Kabinetam par 
līdzekļu piešķiršanu.

Par 8. augusta vētru runās vēl 
ilgi, par to liecinās izpostītie meži, 
remontētie vai tikko uzliktie pagai-
du jumti, aculiecinieku pārdzīvotais. 
Lielā nelaime mūs apvienoja – jutām 
līdzi cietušajiem, zibenīgi reaģējām 
un palīdzējām draugiem vai tuvi-
niekiem postījumu novēršanā, bet 
tagad jāpārvar birokrātiski šķēršļi, 
jāgaida valdības lēmumi, jāpierāda 
bojājumu apmēri apdrošinātājiem 
utt. – īsāk sakot, tiek lauzti šķēpi, kas 
par ko, kam un cik daudz maksās. 
Jau trešajā dienā pēc vētras paš-
valdību lietu ministrija sauca kopā 
vētrā cietušo novadu vadītājus, lai 
uzklausītu informāciju par situāciju 
cietušajos novados, klāt pievieno-
jot detalizētas zaudējumu tāmes. 
Madonas novads – viens no lielā-
kajiem valstī, postījumi – vieni no 
vērienīgākajiem valstī, kas nozīmēja 
ārkārtīgi saspringtu darbu novada 
būvvaldei, speciālistiem, lai tik īsā 
laikā sagatavotu datus iesniegšanai 
Ministru Kabinetā. Atšķirībā no ci-
tiem novadiem Madonas pašvaldība 
to arī paveica noteiktajā termiņā, 
taču tagad sākas ilgā gaidīšana, ka-
mēr tiks pieņemts galīgais lēmums. 
Atbrauca ministre Dagnija Staķe, 
ministrs Jānis Dūklavs, pat Valsts 
prezidents savām acīm novērtēja 
postažu – visi bija vienisprātis, ka 
valsts atbalstam jābūt. Tajā pat laikā 
jau izskan viedokļi, ka privātajam 
sektoram (Madonas novadā tieši 
privātīpašnieki cieta visvairāk) lī-
dzekļus piešķirt nav tik vienkārši. 
Nevarot ieguldīt līdzekļus privātajā 
īpašumā. Un te jāpiekrīt Valmieras 

Pārdesmit minūtēs – zaudējumi tūkstošos

Mežā pie slimnīcas vētra sagāzusi varenās priedes kā sērkociņus. No augšas 
paveras briesmīga aina.                                                         u. STRadiņaS foto

Madonas novada 
pašvaldības domes  
11. augusta ārkārtas 
sēdē pieņemtie lēmumi: 

ielas 16 pārvaldniecei Lidijai Roma-
novskai, kas sašutumā jautā – kādēļ? 
Daudzdzīvokļu māja, kas daudz 
darījusi kopīpašuma sakārtošanā, 
tagad spiesti mainīt daļu noplēstā 
jumta. Ar apsaimniekošanas mak-
sām nepietiek, jo šādam nolūkam 
nauda nebija ieplānota, taču, ne-
gūstot kaut daļēju valsts atbalstu, 

katram dzīvoklim nāksies šķirties 
no vairāk nekā 100 latiem jumta 
remontam. Vai, piemēram, ģime-
nes māju īpašniekiem, lauku sētu 
saimniekiem – vai viņu ģimenes 
budžets ļauj steidzamības kārtā veikt 
jumta nomaiņu? Novada būvvaldes 
darbinieki ir tikušies teju ar visiem 
cietušajiem un secina, ka cilvēkos 

mājo neticība iespējamam atbals-
tam. Viņi negaida un pašu spēkiem, 
aizņemoties naudu, materiālus, 
steidz sakārtot savus mājokļus. Jo 
lietavas jau sākušās, rudens klauvē 
pie durvīm.

Novada domes priekšsēdētājs 
Andrejs Ceļapīters ir apņēmības 
pilns cīnīties par valsts atbalstu 
vētras zaudējumu kompensēšanai 
no valsts līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem: „Madonas novada 
pašvaldība zaudējumus sadalījusi 
trijās daļās – daudzdzīvokļu māju, 
atsevišķo privātīpašumu un pašval-
dības īpašumu zaudējumi kopumā 
par 215 tūkstošiem latu. Skaitļus 
esam iesnieguši pašvaldību lietu 
ministrijā. Ministru kabinetam ir 
jāsaprot, ka šī ir ārkārtas situācija, 
runa nav tikai par kādu sagāztu 
šķūnīti vai nopūstu skursteni, vētras 
postījumi ir milzīgi, tāpēc šādā īpašā 
gadījumā nevar šķirot, kam kas pie-
der. Ir jāpalīdz visiem cietušajiem, 
jo īpaši dzīvojamo ēku atjaunošanā. 
Neskatoties uz to, ka pašvaldības 
budžetā nav paredzētu līdzekļu tik 
apjomīgas ārkārtas situācijas seku 
novēršanai, īpašumu uzturēšanas 
dienests strādā pie pilsētas sakop-
šanas, palīdz iedzīvotājiem, taču 
tam būs nepieciešams laiks, šobrīd 
ir operatīvi jāizmanto vēl lietderīgais 
sagāztais kokmateriāls. Diemžēl Ma-
dona ir zaudējusi daudz savas zaļās 
rotas, turpmākajos gados stādīsim 
jaunus kokus, atjaunosim parkus, 
pilsētas zaļo zonu.”  

dzinTRa STRadiņa     
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Vēl vakar dzirdēju divas sievas 
sarunājamies par to, cik brīnišķīgi 
svētki bijuši Madonā – gaisa ba-
lonu festivāls. Skaists, netverams 
baudījums, kas raisīja priekpilnas 
emocijas gan vērojot rīta un vakara 
lidojumus, kas, šķiet, tūlīt aizskars 
māju jumtus, gan gluži vai sirreālā 
noskaņa naksnīgajā Saieta laukumā, 
vērojot izgaismotos, luminiscējošos 

gaisa kuģus uz tumšo debesu fona.  
Viens no gada notikumiem ne tikai 
Madonas, bet arī visas apkārtnes 
pasākumu klāstā. Festivāla organi-
zatori lēš, ka pasākumu apmeklēja 
ap 13 tūkstošiem skatītāju (Madonā 
ir nedaudz vairāk kā 8 tūkstoši 
iedzīvotāju). 

Madonas novada pašvaldības 
vārdā tās vadītājs Andrejs Ceļapīters 

ir nosūtījis pateicības vēstuli festivā-
la ģenerālsponsoram SIA „Latvijas 
Mobilais Telefons”, producentam 
Jānim Nutovcam, kā arī izsaka pa-
teicību uzņēmējiem, madoniešiem, 
kas palīdzēja un atbalstīja svētku 
organizāciju – novada kultūras dar-
ba organizatoram Jānim Kļaviņam, 
brīvprātīgajiem jauniešiem, Skaidrī-
tei Stradei un kultūras nama kolek-

tīvam, Daigai Ābolai un „Saulītei”, 
Gitai Lutcei un īpašumu uzturēša-
nas dienestam, privātīpašniekiem 
par saprotošo attieksmi gaisa balonu 
nosēšanās vietās. 

Paldies arī skatītājiem, kas ar 
savu prieku un līdzdzīvošanu radīja 
vienreizējo un īpašo atmosfēru!

dzinTRa STRadiņa

Svētki Madonas debesīs un ielās

Būvprojekti Madonas novadā  
Saskaņā ar būvniecības likuma 7. panta 5. punkta prasībām Madonas novada būvvalde informē par saņemta-
jiem būvniecības iesniegumiem – uzskaites kartēm. 19.07.2010. – 23.08.2010.

Objekta nosaukums Adrese iesniegšanas 
datums

Būvniecības 
ierosinātājs

Būvvaldes pieņemtais lēmums

Gājēju ietvju jaunbūve un 
rekonstrukcija

Kļavu, Ozolu ielas, Dzelzava, 
Dzelzavas pagasts, Madonas 
novads

19.07.2010. Dzelzavas pagasta 
pārvalde

21.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve Meža iela 11, Madona, 
Madonas nov.

20.07.2010. Mārīte Kļaviņa 21.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija 

Avotu iela 5, Ļaudona, 
Ļaudonas pagasts, Madonas 
nov. 

16.07.2010. Inga Avotiņa 21.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija

„Saulessveces”, Barkavas 
pagasts, Madonas nov.

21.07.2010. Arnis Avišāns 22.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija

„Ezeriņi”, Barkavas pagasts, 
Madonas nov.

22.07.2010. SIA ”AGRIKULA” 26.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Biksēres ciema 
ūdenssaimniecības 
rekonstrukcija

Biksēre, Sarkaņu pagasts, 
Madonas nov.

26.07.2010. MPA „Sarkaņu 
komunālais serviss”

27.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve „Mežagulbji”, Praulienas 
pagasts, Madonas nov.

29.07.2010. Ilga Vīduša 30.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Gājēju ietves izbūve Ļaudona, Ļaudonas pagasts, 
Madonas novads.

30.07.2010. Ļaudonas pagasta 
pārvalde

30.07.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

Pirts jaunbūve „Lielmuižnieki”, Ļaudonas 
pagasts, Madonas nov.

17.08.2010. Uģis Vanags Tiek gatavots
plānošanas un arhitektūras uzdevums

Dzīvojamās mājas 
rekonstrukcija

Kalna iela 11A, Madonā,  
Madonas nov.

17.08.2010. Ligita Āboliņa Tiek gatavots
plānošanas un arhitektūras uzdevums

Esošās ūdenskrātuves 
rekonstrukcija un žoga 
izbūve

„Ozolkrasti”, Bērzaunes 
pagasts, Madonas nov.

06.08.2010. SIA „BPR” 16.08.2010.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums

 
Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 20
„Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības  
2009. gada 29. decembra 
saistošajos noteikumos  
Nr. 20 „Saskaņošanas 
kārtība koku ciršanai ārpus 
meža zemes Madonas 
novada teritorijā”

izdoti saskaņā ar likuma 
“Par pašvaldībām”  
43. pantu un  29.08.2006.  
Ministru kabineta noteikumiem 
nr. 717 „Kārtība koku ciršanai 
ārpus meža zemes” 12. punktu
1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 
2009. gada 29. decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 20 „Saskaņošanas kārtība koku 
ciršanai ārpus meža zemes Madonas no-
vada teritorijā” šādus grozījumus: 
izteikt saistošo noteikumu 3.3. punktu 
šādā redakcijā:
„3.3. pagastu lauku teritorijās – at-
tiecīgās pagasta pārvaldes vadītājs 
(turpmāk tekstā Institūcija).”
 svītrot saistošo noteikumu 7., 8., 9., 13., 
14., un 15. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
Latvijas Republikas likuma „Par paš-
valdībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā 
no 25.08.2010. 

Šodien un vienmēr mīliet to,
Ko ir vērts mīlēt,
Aizmirstiet to, ko nav vērts atcerēties,
Lepojaties ar to, kas ir lepnuma vērts.
Gūstiet atelpu arī steigas brīdī,
Un vēl – lai nesteidzīgs laiks Jūsu laimes 
brīžos
Un lai ātri aizzib tās dienas,
Kas nav laipnas pret Jums.
Vēlu jaunas idejas, izpratnes triumfu, 
skata skaidrību, dzirdes asumu, tiek-
šanos pēc atklājumiem un radīšanas 
prieku. Spēku, izturību, mīlestību 
mums visiem.

daiga MadeRniece,  
Praulienas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes „Pasaciņa” 
vadītāja

Balstīties skolas tradīcijās un paš-
lepnumā, mīlēt dzīvi un noturēties 
tās plūdumā!

  agRiS SāRS,  
Kusas pamatskolas direktors

Cik daudz gaismas uz ceļa, 
Pa kuru mums jāiet...
Iesim
Saņemt un starot,
Un dot.
       (O.Vācietis)
Lai mums visiem izdodas katrai 
dienai iedot krāsainu rītu, pārējo 
izkrāsos veiksme un pašu griba.

 aniTa dadze,  
dzelzavas speciālās 

internātpamatskolas  
direktore 

Ikviena diena ir dārga dāvana, ja vien 
proti novērtēt, ko šī diena tev sniedz. Un 
ja tā, tad tevi gaida vēl viena nenovērtē-
jama dāvana. Rītdiena.
Lai izdodas saglabāt 1. septembra 
un mācību gada sākuma līksmību, 
zināšanu kāri un darba prieku visa 
mācību gada garumā!

VeRoniKa caune,  
bērzaunes pamatskolas direktore

Visiem, visiem – radošu, darbīgu un 
veiksmīgu Jauno mācību gadu! Lai 
katram izdodas piepildīt savus sap-
ņus un ieceres, lai šīs vasaras siltums 
pavada mūs visu mācību gadu, dodot 
spēku un enerģiju darbu paveikšanai 
un grūtību pārvarēšanai!

Lidija KaufeLde,  
Ļaudonas vidusskolas direktore

Pirmais septembris mobilizē darbam 
ne tikai audzēkņus un skolotājus, bet 
katru no mums, tādēļ...
„Viss pāriet, – viss, bet nezūd it nekas,
Un labi darbi atmaksājas visi...” 
Ar šiem Raiņa vārdiem novēlu visiem 
būt vēl darbīgākiem, radošākiem, 
enerģiskākiem! Lai mums visiem 
izdodas!

ināRa KRaSnoVa,  
Ļaudonas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes „brīnumdārzs” 
vadītāja 

Ceļu uz priekšu 
bruģē sapņi, un, 
lai tas būtu pēc 
iespējas tālāks un 
krāsaināks, tiem 
jābūt daudz. 
Lai netrūkst 
sapņu, kam 
piepildīties!

aronas 
pagasta 

pirmsskolas 
izglītības 

iestāde 
“Sprīdītis”

Mīlēt nozīmē vēlēt 
otram to, ko tu pats 

uzskati par labu, un vēlēt to 
nevis sevis paša dēļ, bet gan tā 

cilvēka labā, kuru tu mīli un centies, 
cik vien tas iespējams sagādāt viņiem 
šo labumu. 
                         /Aristotelis/
Lai daudz spēka un radošas 
dzirksts visiem izglītības iestāžu 
darbiniekiem!

dace caune,  
Lizda starpnovadu 

arodbiedrības organizācijas 
priekšsēdētāja

No saulītes siltā glāsta,
Zem vasaras mākoņu stāsta,
Aiz zaļo koku ēnām,
Aiz putnu balsīm lēnām,
Aiz skaisto puķu pļaviņas,
Pie mazas strādīgas skudras,
Es ieeju rudenī,
Vēsajās salnās,
Dāliju smaržās,
Gājputnu klaigās,
Mūsu dārziņā,–
Savā grupiņā.

Saulainā vasara ir nemanāmi aiz-
steigusies, vēl dārzos zied un smar-
žo puķes, bet rudens ar savu krāšņo 
apmetni un pīlādžogu krellēm jau 
klauvē pie durvīm. Drīz pirmssko-
las izglītības iestādes piepildīsies 
ar bērneļu čalām un smiekliem, 
viņus gaidīs jauni piedzīvojumi un 
notikumi.
Mīļie vecāki un pirmsskolas skolo-
tāji, lai Jums pietiek dzīvesgudrības 
un iespēju priecāties līdz ar Jūsu 
bērniem un sniegt viņiem visu 
nepieciešamo atbalstu, lai viņi 
varētu pilnvērtīgi attīstīties! Lai aiz 
obligāto dokumentāciju kalniem un 
tematiskajiem plāniem nepazūd 
pats galvenais – bērns. Lai gada 
laikā katrs paspētu ieklausīties 
savu audzēkņu sirdspukstos, dvē-
selē, palīdzētu viņiem saprast, ka 
ikviens ir vērtība mūsu pirmsskolas 
izglītības iestādēs. 
Sapņosim labus sapņus, domāsim 
labas domas, darīsim labus darbus 
un viss iecerētais piepildīsies!

dace RaubišKa,
Madonas pilsētas 

Pii (pirmsskolas izglītības 
iestādes) „Kastanītis” vadītāja 

Acīs – prieku, 
Lūpās – smaidu, 
Sirdī –  
 vienmēr sauli! 
Veiksmi jaunajā mācību gadā!

gunTa ToMiņa,  
barkavas Pii “ābelīte” vadītāja

Katram pumpuram ir vajadzīgs 
laiks, saule, gaiss un mitrums, lai 
uzziedētu un nestu sēklas. Tā arī 
mēs savas vēlmes ar varu neva-
ram īstenot. Neatlaidība un sīksta 
pacietība vainago darbu un palīdz 
arī mazā dārzā izaudzēt krāšņas 
rozes.
Ar vislabākajām cerībām uz pozitī-
vu sadarbību ar mūsu audzēkņiem, 
viņu vecākiem.

Madonas  
vakara un neklātienes 
vidusskolas kolektīvs

 

Gaisa balonu parādi virs Madonas papildināja iespaidīgas vakara programmas Saieta laukumā.                                                   u. STRadiņaS, a. PidiKaS foto.
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Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Priedīte” vadītājas L. PReiSeS 
vēlējums jauno 2010./2011. mācību 
gadu uzsākot:
Jauns darba cēliens atkal gaida peda-
gogus. Būt pedagogam – svēta, bet 
grūta misija.
Tieši tādēļ ir svarīgi, cik pozitīvas 
enerģijas esam sakrājuši šis saulainās 
vasaras
dienās. Pie bērniem jāiet ar labām 
domām un gaišu dvēseli, jāliek saule 
katram savā sirdī, un tad arī bērnu 
sirsniņās. Jo pilnīgāka būs bērna 
emocionālā krātuve, jo labāk veiksies 
darbs, ja krātuve tukša – tā vispirms 
jāpiepilda.
Bērna acis ir tik spožas un gaišas –
Neviena spuldzīte vēl nav izdegusi
Neviena svecīte nopūsta
Neviens jāņtārpiņš vēl nav sabradāts
Visas zvaigznes vēl dzīvas
Un sauleszaķīši uz vietas
Un saule ne reizi nav tālāk par mežu 
galiem rietējusi.
             (M.Kerliņa)
Lai veicas, pietiek spēka, gudrības 
un mīlestības, to visu mums kopā 
nosargāt!

Ar sauli, kura kalnā kāpj.
Ar mīlestību uz visu,
Ar īstu darba prieku,
Ar īpašu izturību,
Ar gaišu nākotnes cerību
Lai visas darba dienas nāk!
Lai veiksmīgs un radošas enerģijas 
pilns jaunais mācību gads!

iniTa KaRLSone, 
dzelzavas pagasta pirmsskolas 

izglītības iestādes „Rūķis” 
vadītāja

 
Tāpat ka vienmēr – 
       rudens lapas kaisa,
Tāpat kā vienmēr – 
     salnas dārzos nāk,
Tāpat kā vienmēr – 
     dzērvju klaigas gaisā,
Kā vienmēr viss 
      un tomēr savādāk.

Visiem jaunajā mācību gadā gaišas 
domas, sauli sirdī, smaidu sejā!
Lai visiem veiksmīgs jaunais 
2010./2011. mācību gads!

bērzaunes pagasta  
Pii “VāRPiņa”   

vadītāja 

Klāt septembris ar aicinājumu sa-
tikties skolas solā. Ar jaunu ap-
ņemšanos, ar jauniem draugiem, ar 
radošām idejām, mirdzošām acīm 
un dzirkstošiem smaidiem.
Kā saka dzejniece Iveta Krūmiņa: 
„Mirkļi līst. Gaišu domu un atmi-
ņu pārpilni mirkļi līst. Krājas tavā 
plaukstā un uzrunā: – Nepazaudē 
mūs! Tos krāsainos ar pasakaino 
vizmu, rotaļīgos ar tautasdziesmu 
dzidrumu. Draiskos un smeldzīgos 
ar melodiju skanīgumu. Veldzējošos 
ar avota spirgtumu un dziedējošos ar 
deviņvīru spēka stiprumu. Tos, kas 
vilina tevi meklējumu tālēs un mudi-
na neapstāties. Kas kņudina pakrūtē 
un neļauj nemieram rimties.
Ieaud tos savā dzīves gājumā un 
saglabā dziļi dvēselē. Dalies šajā 
brīnumā! Atver plaukstu. Lai zib! 
Lai virmo visās varavīksnes krāsās. 
Mirkļi līst...”
Lai jaunajā mācību gadā mums līdzās 
iet veselība, veiksme, uzņēmība, 
iecietība, sapratne, sadarbība, cieņa, 
mīlestība, pateicība un cilvēcība. 
Krāsainu jauno mācību gadu visiem 
mūsu pagasta, novada un pārnovada 
kolēģiem bijušiem un esošiem, skolē-
niem, viņu ģimenēm un sadarbības 
partneriem dzelzavas pamatskolas 
kolektīva vārdā novēl skolas direk-
tore indra zukure.

Aicinu katru no Jums apliecināt 
piederību savai skolai ar zinātkāri, 
centīgu darbu, spožiem mācību re-
zultātiem un radošo izpausmi!
Lai izdodas katra paša izaugsme un 
mūsu novada virzošie pasākumi uz 
jaunu attīstību.

Vanda MadeRniece,  
MVĢ direktore

Ticība labajam ir kā gaismas pave-
diens, kas uzziedina ikvienu cilvēku. 
Labus vārdus tagad tik reti dalām. 
Varbūt šajā laikā uzdāvināsim viens 
otram pa baltam brīdim, kad vējgā-
zes neuzvaramas liekas. Kaut labi 
vārdi mūs spētu sakļaut tikpat cieši 
kā dziedātājus Dziesmu svētkos un 
darītu ceļu, pa kuru dvēselei ejams, 
drošāku un harmoniskāku. Labākais 
atrisinājums un vērtība allaž ir darīt 
darbu, kas patīk un iedvesmo, jo 
tikai darot var sevi piepildīt un būt 
laimīgiem.
Laimīgs cilvēks ir tas, kam ir ko mīlēt, 
ir ko darīt un ir uz ko cerēt.
Esiet laimīgi!

daiga eLga āboLa,
Madonas pilsētas pirmsskolas 

izglītības iestādes „Saulīte” 
vadītāja, Madonas novada domes 

priekšsēdētāja vietniece

Lai dzīvē gūtu panākumus, atceraties 
labi šīs trīs domas:
Redzēt – nozīmē zināt;
Gribēt – nozīmē varēt;
Uzdrošināties – nozīmē dabūt. 
  (A.Demisē)
Veiksmīgu jauno 2010./2011. mācību 
gadu visiem Madonas, Cesvaines, 
Lubānas, Ērgļu, Varakļānu novadu 
izglītības iestāžu darbiniekiem, bēr-
niem, jauniešiem un viņu vecākiem. 
Īpaši sveicieni Liezēres pamatskolas 
kolektīvam. Radošām idejām bagātu 
jauno darba cēlienu!

joLanTa PabēRza –  
Liezēres pamatskolas direktore

Lai mūsdienu informācijas  tehno-
loģiju laiks neizdzēš to vienreizējo 
skolēna un skolotāja savstarpējo 
sarunu, mācīšanās, jautājumu un 
atbilžu burvību.
Praulienas pamatskolas direktore

T. MiSiņa

ņemot vērā mūsu skolās gadiem 
ilgi pastāvējušo tradīciju, Latvijas 
Republikas Saeima 2002. gada martā 
pieņēma lēmumu oficiāli iekļaut 
atzīmējamo dienu sarakstā Zinību 
dienu. Tā ir diena, ko atceramies vi-
sās turpmākajās dzīves gaitās. Kāda 
māmiņa internetā raksta: „Manas 
skolas gaitas sen aiz muguras, bet 
joprojām atceros, ka 1. septembris ir 
viena no gaišākajām dienām gadā. 
Mani vecāki bija vienkārši strādnieki, 
bet viņu audzināšanas mērķis – lieci-
nāt bērniem, ka lielākā bagātība un 
vērtība dzīvē ir laba izglītība, un pēc 
tās jātiecas. Apliecinājums tam bija 
arī 1. septembra rīts, kad brokastīm 
mamma bija sarūpējusi pašceptu 
ābolmaizi vai konditorejā nopirktu 
biskvīttorti ar rozītēm. Un iedves-
mojoša bija pirms katra mācību gada 
noslēguma eksāmena uz spilvena 
noliktā šokolādes tāfelīte. Arī savā 
ģimenē uzskatu to par neatņemamu 
tradīciju jau gadiem – sākt 1. septem-
bra rītu pie ziediem rotāta galda ar 
gardu torti vidū. Tā gan nav dzimša-
nas diena, bet kāda jauna, nozīmīga 
dzīves posma – vienalga, vai tā ir 1., 
vai 9., vai 12. klase, sākums gan. Lai 
tas sākas ar ģimenisku svētku atmos-
fēru, labas veiksmes novēlējumiem. 
Ar skumjām pakavējos pie lasītām 
ekspresintervijām, kur kā jaunieši, tā 

cilvēki pusmūžā nevarēja atcerēties, 
ka 1. septembris saistītos ar ko prie-
cīgu vai svinamu. Negribu piekrist, 
ka tā ir norma mūsu sabiedrībā. Ir 
jāprot veidot jaunas tradīcijas, pie-
ņemt jaunas svētku dienas. Zinību 
diena – tas taču skan lepni!”
 
zinību diena plusos un mīnusos

Svētki gan bērniem, gan vecā-
kiem, gan skolotājiem, jo visus šos 
cilvēkus vieno kāds jauns posms 
dzīvē, kas atstās tajā neizdzēšamas 
pēdas. Gluži kā ūdens akmenī iz-
skalo caurumus, pārvēršot to par 
laimes akmentiņu, tāpat vide apskalo 
bērnus – un tie kļūst par kaut ko. 
Lai ietekmētu šo vidi, mums visiem 
jāpārdomā, kā mēs uzvedamies, ko 
darām un ko sakām pirmajā skolas 
dienā. 

Vajadzētu būt 
Vecais, labais asteru pušķis, kas 

gandrīz lielāks par pašu pirmklas-
nieku. Satraukumā trīcošas lapiņas 
un rudens krāsu sajaukums. Vien-
kāršība – veiksmes pamats; un, ja 
tas nāk no visas sirds, var iztikt pat 
ar vienu dāliju. 

Klasika 
Melnbaltais visdažādākajos sali-

kumos (arī asimetriskos). Matu pīnes 
meitenēm un pirmā kaklasaite vai 
tauriņš zēniem. Viss tīrais, skaistais, 
jaunais, kārtīgais ir tieši tas, kam būtu 
jāraksturo pirmo skolas diena! 

Baltas lentes jau novecojušas, taču 
tās būtu skaistas arī mūsdienīgas 
meitenes matos. Un skolu cienot: jo 
mazāk izlēcienu – jo labāk. Pavisam 
izcili būtu piespraust skolas simbolu 
jeb žetonu, bet, ja patriotisma vilnis 
nav tik liels, var iztikt ar minimā-
liem, klasiskiem sudraba vai zelta 
aksesuāriem. 

Svinīgs un satraucošs 
Kaut kā jauna gaidās, iesākot 

jaunu posmu savā dzīvē – vienalga, 
vai tā ir pamatskola vai vidusskola. 
Galvenais – katru 1. septembri uzsākt 
ar smaidu uz lūpām – būs patīkami 
gan pašam, gan vecākiem, gan klases 
audzinātājai. 

Mamma vai tētis,
 kuriem var saspiest roku, kurus 

var ieraudzīt cilvēku pūlī smaidām, 
kad pirmklasnieki iet pie rokas 12. 
klasei. Sirsniņai un atmiņām. Pēc 
vairākiem gadiem jauki salīdzināt, 
ko katrs atceras no 1. septembra. 
Mamma atceras saviļņojošo direktora 
runu, bet bērns atceras, kā blakus 

stāvošais klasesbiedrs uzminis uz 
kājas. 

Stingra, bet jauka  
audzinātāja,
kura mīl savu darbu un uz pirmo 
skolas dienu atnākusi ar tikpat svinī-
gu garastāvokli kā bērni. Sava darba 
fanāti ir vislieliskākie skolotāji. Viņi 
mīl to, ko dara, un dara visu, lai bērni 
kaut ko iemācītos. Svarīgi audzinā-
tāju nesāpināt un mācīties ar tādu 
pašu aizrautību, ar kādu skolotāja 
pasniedz savu priekšmetu. 

Nav nepieciešams bankets vai ve-
sela diena Go Go Planet labirintos, lai 
svinētu pirmo skolas dienu. Bērnam 
var radīt šo svētku sajūtu, kaut vai 
mājās uzklājot galdu vai izejot vakari-
ņās pilsētā. Ja mazais cilvēkbērns jau 
savu pirmo skolas dienu atcerēsies 
ar prieku, tad katru nākamo viņš 
sagaidīs ar vēl lielāku nepacietību. 
Jo nav taču tik grūti šajā dienā uzklāt 
galdu ar lepnā skolēna mīļākajiem 
ēdieniem un saldējumu.
nevajadzētu būt 

Spīdīgā papīrā ietītas ar spīgu-
ļiem apbērtas rozes, nedabīgi zilā 
krāsā, kuras smaržo vairāk pēc 
kāpostiem, nevis rozēm. Pirmajai 
skolas dienai nepiestāv milzīgi, 
pompozi pušķi, tie vairāk iederētos 

Operas pirmizrādē, nevis Jānīša 
solā. 

Balināti džinsi ar rozā bārbijkrek-
liņu vai reperu stila bikses ar keponu 
un botām. Viss neformālais, ielas 
apģērbs. Mode prasa upurus, bet ne 
pirmajā skolas dienā. Plikas nabas 
un nošļukušas bikses lai paliek pir-
majai skolas disenei, nevis pirmajam 
septembrim. 

Spīdīgas mantiņas, galvaskausu 
formas gredzeni, pīrsings jebkurā 
vietā. Ikviens pārspīlējums ar mēr-
ķi izcelties. Lai cik demokrātiska 
būtu mūsu sabiedrība, nevajadzētu 
pārspīlēt ar bling bling stila akse-
suāriem. Ikdienā taču pietiekami 
daudz laika to nēsāšanai, tādēļ 
pirmajā skolas dienā labāk tos atstāt 
mājās. 

Vecākajiem skolas bērniem – 
piedzeršanās vietējā parkā vai arī 
vazāšanās pa pilsētu, bēguļojot no 
pašvaldības policijas. Bet vēl trakāk 
– vispār iztikt bez svinēšanas. Pēc 
svinīgās sajūtas skolā, atgriežoties 
mājās, viss tiek nocirsts kā ar cirvi. 
Atkal ir ikdiena un pirmā skolas 
diena izrādījusies tikai neliels zibsnis 
pelēkajā dzīvē. Bet — ai, kā gribētos 
šo mirkli paildzināt! 

  
Paldies Sarmītei Radiņai  

raksta tapšanā!

1. septembris – Zinību diena

Sekmīgu otro mācību gadu Madonas novadā!
(Turpinājums no 1. lappuses)

2. vidusskola savulaik bija div-
plūsmu mācību iestāde, tāpēc 
zināmā mērā pie reformām esat 
pieraduši. bet kāda situācija kolē-
ģiem ir novadā kopumā?

Pirmkārt kā deputāts gribu uz-
svērt to, ka esam bijuši spējīgi sagla-

bāt visas skolas. Cik esmu novērojis, 
skolas ir pielāgojušās pazeminātajiem 
budžeta līdzekļiem, un katrā pagastā 
skolu vadītāji domā, kā noturēt savus 
pagasta bērnus. Ja pilsētā šo problē-
mu tik ļoti neizjūtam, tad pagastos 
nopietni tam jāpievērš uzmanība. 
Ne jau visu izšķir materiālā bāze, 
skolas izvēlē liela nozīme ir cilvē-

ciskajam faktoram – tas ir skolotāju 
darbs, attieksme. Nereti pedagoga 
personība ir tas, kas piesaista vai tieši 
otrādi – atgrūž skolēnus. Uz to jāvērš 
uzmanība arī novada mērogā, jo šādā 
gadījumā labāk veikt izmaiņas skolā 
nekā zaudēt skolēnus, kas dodas uz 
citu novadu skolām. Kā būs nākotnē 
– laiks rādīs. Pašlaik mazās skoliņas 

tiek uzturētas uz lielo skolu – donoru 
rēķina, bet, iespējams, var pienākt 
brīdis, kad mazskaitlīgās skolas pašas 
vairs negribēs pastāvēt ar minimālu 
finansējumu, taču domāju, ka tuvā-
kajā laikā tas vēl nenotiks. Par skolē-
niem šobrīd jācīnās skolām pašām! 

Veiksmīgas skolas darbības pa-
matā ir trīspusēja sapratne – skolai, 

bērniem un vecākiem jāiet vienā 
virzienā. Jo mācības ir smags darbs; ja 
mēs radīsim kopēju valodu, risināju-
mu jebkuram jautājumam, arī kopējais 
rezultāts būs veiksmīgs, tāpēc, uzsākot 
jauno mācību gadu, katrai skolai novē-
lu labu sadarbību un sapratni skolēnu, 
pedagogu un vecāku starpā!

dzinTRa STRadiņa            
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Pavisam drīz vasara kļūs par skais-
tām atmiņām, jo skolēnus sagaida 
skolas laiks, un ikviens bērns gribēs 
palielīties ar saviem vasaras piedzī-
vojumiem. Ne vienam vien skais-
tākie vasaras mirkļi būs aizritējuši 
kādā ekskursijā vai nometnē, tostarp 
arī Piedzīvojumu skoliņā Kāla ezera 
krastā, kurā bija iespēja piedalīties 
Madonas novada skolēniem –  zī-
mēšanas konkursa uzvarētājiem. Par 
skolotājas darbu, par skolēnu brīvā 
laika organizēšanu, par darbu no-
metnes sagatavošanā lūdzu pastāstīt 
nometnes organizatori, Mārcienas 
pamatskolas skolotāju, direktora 
vietnieci mācību un audzināšanas 
darbā ivetu Kairi. 

Ivetas dzimtā puse un dzīvesvie-
ta ir Vestiena, bet savu bērnības sapni 
strādāt par skolotāju viņa īsteno 
Mārcienā, pasniedzot vizuālās māks-
las un mājturības stundas un atbildot 
par skolas mācību un audzināšanas 
darbu. Pagājušajā mācību gadā viņai 
bija arī divas audzināmās klases, 
savējā un otra, kurai nācās uz laiku 
aizvietot audzinātāju. Lai gan Ivetas 
aicinājums ir strādāt ar bērniem, viņa 
ar lielu atbildību veic ari organizato-
riskos pienākumus. Šādu pienāku-
mu – novadīt vasaras nometni bēr-
niem – viņu uzaicināja biedrība Kāla 
ezera padome. Piedzīvojumu skoliņa 
bija paredzēta vecākiem ar bērniem, 
vecāki rūpējās par bērnu drošību 
un uzraudzību, tāpēc organizatori 
visu uzmanību var veltīt radošajām 
darbnīcām un citām aktivitātēm. Vei-
dojot radošās darbnīcas gan skolā, 
gan nometnē, Iveta izmanto divas 
iespējas: izdomā darāmos darbus un 
uztic tos pārbaudītiem palīgiem vai 
darbnīcu idejas un realizāciju pilnībā 
uztic saviem palīgiem skolēniem vai 
viņu vecākiem. Idejas, ko radošajās 
darbnīcās darīt, Iveta gūst avīzēs, 
žurnālos, grāmatās, kā arī pieredzes 
braucienos un semināros, daudzreiz 
tiek izmantotas televīzijas spēļu vai 
šovu idejas. Radošajās darbnīcās 
jaunu lietu izgatavošanai bieži tiek 
vākts un izlietots iepakojamais 

materiāls. Piemēram, piedzīvojumu 
skoliņā no plastmasas pudelēm tika 
gatavotas zivtiņas, no piena pakām 
veidoti kuģīši. Un var tikai apbrīnot 
bērnu radošo fantāziju, kas izpau-
žas, strādājot ar netradicionāliem 
un dabas materiāliem. Organizējot 
kādu pasākumu, noteikti jāparedz 
rezerves variants, ja plānoto neiz-
dodas īstenot. Piedzīvojumu skoli-
ņā tāds neparedzēts notikums bija 
lielais bērnu skaits, jo bez konkursa 
bērniem nometnē vēlējās piedalī-
ties arī bērnu brāļi vai māsas un 
nometnes organizatoru bērni, kuri, 
plānojot nometni, nebija ieskaitīti, 
bet Iveta tam bija sagatavojusies gan 
ar izejmateriālu rezervēm, gan ar 
bagātīgu rotaļu klāstu. Lai veiksmīgi 
noorganizētu klases pasākumus, 
ļoti svarīgi katram bērnam uzticēt 
kādu pienākumu, kas palielina viņa 
atbildību. Vecāku vai vecvecāku ie-
saistīšana klases pasākumos veicina 

saprašanos ar bērnu, saliedētību 
ģimenē, uzlabo disciplīnu, jo vecāki 
bērnus var novērot citādos apstākļos 
nekā ģimenē.

Svarīga ir katra pasākuma no-
vērtēšana. Nometnē savu vērtējumu 
katrs uzrakstīja uz zīmītes un satina 
atziņu kamoliņā, bet pēc novadītas 
klases ekskursijas Iveta saņēmusi 
pa pastu un e-pastu sūtītas vēstules. 
Atziņa no vecmāmiņas Dzidras vēs-
tules: „Vēlējums – kaut bērni spētu 
novērtēt šo audzinātājas Ivetas ar 
neko neatsveramo dāvanu vasaras 
brīvdienās! Domāju, ka ekskursija 
bērniem kopīgi ar vecākiem, ar ko-
pīgu darbošanos, sarunām, dzirdēto, 
redzēto, izjusto, pārdzīvoto ir ļoti 
jauks un nepieciešams pasākums. 
Tas viss ir jāizbauda, vārdos to pat 
nevar izstāstīt.”

Ivetas lielākie atbalstītāji un 
palīgi ir viņas ģimene – vīrs Vitolds, 
dēls Dinārs, meitas Vendija un Ad-
rija. Gatavojoties nometnei, Vendija 
parūpējās par māksliniecisko nofor-
mējumu (ielūgumiem, vizītkartēm), 
bet ar Adriju tika izmēģināta zivtiņu 
un kuģīšu gatavošana. Tas nepiecie-
šams, lai precīzi aprēķinātu katrā 
radošajā darbnīcā pavadāmo laiku 
un bērna ieinteresētību veicamajā 
darbiņā. 

Ivetas ģimenei jau daudzu gadu 
garumā ir kāda kopīga aizraušanās. 
Viņi ar lielu entuziasmu un labiem 
panākumiem piedalās visdažādā-
kajos izglītojošos konkursos. Un ja 
sākumā, izlasot uzdevumus, liekas, 
nekas nav zināms, jo lielāks azarts, 
meklējot atbildes daudzreiz pavisam 
svešās jomās. Piemēram, nesen Kairu 
ģimene uzvarēja konkursā par kuģ-
niecību un laimēja vizināšanos ku-
ģītī pa Rīgas jūras līci. Atbildes šim 
konkursam pat tika meklētas Rīgas 
kuģniecības muzejā. Tuvākajās die-
nās Kairu ģimene izmantos iespēju 
pavadīt atpūtas dienu Lido atpūtas 
kompleksā, kas iegūta, piedaloties 
konkursā „Vestiena – augstākā ap-
dzīvotā vieta Latvijā”.

  iLga SabiToVa

Vasaras atziņas

šovasar Madonas novadā notika 
biedrības „Stūrakmens” projekta 
„Nāc draugu pulkā” aktivitātes, 
kuras realizēja projekta vadošā or-
ganizācija – biedrība “Stūrakmens” 
un tā sadarbības partneri – ieviesēji 
Madonas novada pašvaldība, biedrī-
ba “M – ART”, biedrība “OK Arona” 
un nodibinājums Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas fonds. Projekts 
tika atbalstīts Eiropas Komisijas 
Izglītības audiovizuālās mākslas un 
kultūras ģenerāldirekcijas Program-
mas Eiropas Pilsoņiem 1. pasākuma 
2. apakšpasākuma „Sadraudzības 
pilsētu tīklojums” ietvaros. Projekta 
ietvaros notika mākslinieku plenērs 
„Radi Madonā” (vadītāja Danute 
Vēze,„M-ART”), militārās un pat-
riotiskās audzināšanas nometne 
„Liepsalas” (vadītāja Edīte Zaube, 
Nodibinājums Pulkveža Oskara 
Kalpaka piemiņas fonds), tautisko 
deju kolektīvu nometne Barkavā 
(vadītājas Jolanta Anusāne un 

Jurate Useliene) un tautisko deju 
kolektīvu nometne Sarkaņos, kurā 
piedalījās Sarkaņu deju kolektīvs 
„Labākie gadi” (vadītāja Daiga 
Maderniece) un Igaunijas Raplas 
apriņķa deju kolektīvs „Hopsani” 
(vadītāji Riho Pohla un Ilona Noor). 
Visas šīs aktivitātes ļoti veiksmīgi 
koordinēja Vivita Vecozola. Tā kā 
projekta kopējais ieviešanas laiks 
– šā gada jūnijs līdz decembris, tad 
līdz gada nogalei plānotas vēl vairā-
kas aktivitātes.

Deju kolektīvus „Labākie gadi” 
un „Hopsani” no Maarjamaa, vieno 
draudzība jau vairāk nekā piecu 
gadu garumā, un par iespēju pieda-
līties kopīgā projektā kolektīvu va-
dītāji un dalībnieki bija ļoti priecīgi. 
Šo gadu laikā kolektīvi vairākkārt 
ciemojušies viens pie otra gan kon-
certos, gan kolektīvu jubilejas reizēs. 
Šoreiz, pateicoties projektam, bija 
iespēja būt kopā, gan mēģinājumos, 
gan atpūtas brīžos ilgāku laiku. 
Tautas namā „Kalnagravas”, kas bija 
arī igauņu dejotāju mājvieta projekta 
laikā, kopīgi tika veidota koncert-
programma, kurā igauņu dejotāji 
mācīja „Labākajiem gadiem” savas 
dejas un otrādi. Kā atzina Sarkaņu 

dejotāji, igauņu dejas no malas ska-
toties, liekas vienkāršas, bet kad deju 

soļi jāizdejo pašiem, nemaz tik viegli 
tas nav arī dejotājiem ar vairāk nekā 

20 gadu stāžu. 
Mēģinājumi mijās ar kopīgiem 

atpūtas brīžiem ezermalā, pirtī, kopī-
gās sarunās un jautrās spēlēs. Kolek-
tīvu repertuārus turpmāk papildinās 
divas jaunas dejas – „Hopsanu” re-
pertuāru dejas „Saimniekdancis” un 
„Uz liteniešu meitiņām”, savukārt 
„Labāko gadu” repertuāru – dejas 
„Ivvo” un „Ukuaru valss”. Patīkams 
pārsteigums mazai daļiņai „Labā-
ko gadu” dejotāju, kas kā skatītāji 
augustā sākumā bija ieradušies uz 
folkloras festivāla „Maarjamaa folk” 
noslēguma koncertu, bija Daigas 
Madernieces deja „Saimniekdancis” 
„Hopsanu izpildījumā. 

Ar dejotāju veikumu interesenti 
Madonas novadā varēja iepazīties 
noslēguma koncertā Saieta laukumā 
un Biksēres muižas svētku laikā. Ko-
lektīvu draudzību kopā pavadītais 
laiks padarīja vēl ciešāku. Ir jaunas 
ieceres turpmākajai sadarbībai un 
koncertdarbībai, ko plānots realizēt 
jau nākamgad starptautiskā fol-
kloras festivāla „Maarjamaa folk” 
ietvaros.

VaLda KĻaViņa, 
Sarkaņu Tn „Kalnagravas” 

direktore 

 

Tautisko deju kolektīvu nometne Sarkaņos

Saieta laukumā latviešu un igauņu dejotāji vienojušies dejā “Iv vo”.  
                                       foto no personīgā arhīva

Piedzīvojumu skoliņas vadīšana.

I. Kaire kopā ar klasi.       foto no personīgā arhīva. 
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Tie – amatierteātru svētki Rēzeknes 
novada Gaigalavā. Mēs – Liezeres 
pagasta Ozolu teātris – svētkos 
piedalījāmies trešo reizi, bet Aronas 
pagasta Lauteres kultūras nama 
teātris uz šādiem svētkiem devās 
pirmoreiz. Amatierteātru svētkus 
savulaik iedibinājusi tagadējā Vara-
kļānu kultūras nama direktore Ruta 
Laizāne, un šogad sarīkojums notika 
jau devīto reizi. Savas izrādes spēlēja 
piecu novadu amatierteātri: Rēzek-
nes, Viļānu, Lubānas, Daugavpils un 
Madonas. Nē, nepārprotiet, tā nebija 
skate, kurā liek punktus žūrija, dala 
vietas, dodot ,,ceļazīmes” tālākām 
skatēm. Šeit vietas nedala, vērtētāji 
– skatītāji, aktieru gandarījumam 
– aplausi un ziedi, kopābūšanas 
prieks. 

Kultūras nama direktore Valen-
tīna Deksne ir svētku ,,virsvadītā-
ja”, bet palīgos nāk kultūras nama 
kolektīvi – dzejas teātris ,,Apīnis”, 
amatierteātris ,,Bykovīši”, folkloras 
kopa ,,Gaigalas” un vīru vokālais 
ansamblis ,,Ritums”. Gaigalavā 
draudzīgi sadzīvo trīs amatierteātri – 
,,Apīnis”, ,,Bykovīši” un ,,Optimisti”, 
kurā pārsvarā darbojas seniori, pro-
tams, piepalīdzot arī gados jauniem 
entuziastiem, ja lomas to prasa. 

Kāpēc mēs braucam uz ,,Lubāna 
vilinājumu”?

Pirmkārt jau jūtam, ka esam 
gaidīti. To sirsnību, ar kādu notiek at-
klāšana un svētku noslēgums, vajag 
pieredzēt vismaz vienreiz, lai vēlētos 
atgriezties nākošā gada augusta 
sākumā atkal. Pasākuma atmosfēru 
veido dzeja, dziesmas, savstarpēja 
apsveicināšanās, arī tāds uzmanības 
pierādījums kā rīta kafija. 

Izrādes parasti notiek gan ma-
zajā, gan lielajā zālē, atkarībā no to 
ilguma un darbojošos personu skai-
ta. Šoreiz bija iespējams noskatīties 
Gaigalavas ,,Optimistu” (režisore 
Ilze Vugule), Dž. Patrika ,,Augstāko 
bausli” – pašu garāko izrādi lielajā 
zālē, Lubānas ,,Priekšspēles” A. 
Čehova ,,Bildinājumu” (režisore 
Ilze Kraukle), Pildas amatierteātra 
,,Vysaidi” A. Dančes ,,Skaistuma 
etalons” (režisore Olita Baklāne), 

Novada amatierteātri joprojām 
vēlas piedalīties svētkos

Feimaņu amatierteātra ,,Savējie” – 
,,Odums un ekstrasensi” (režisore 
Ināra Reinika), Liezēres pagasta 
Ozolu teātra H. Paukša ,,Skatītājas” 
(režisore Laima Vanaga) un Viļānu  
amatierteātra  ,,Kas ir, tas ir” A. 
Bankas ,,Sauso lapu” (režisore Ināra 
Grietiņa), kuru Madonas novadā bija 
iestudējis Bērzaunes amatierteātris, 
bet, spriežot pēc jūlijā notikušā Balvu 
amatierteātru festivāla programmas, 
kur to rādīja vismaz divi kolektīvi, 
iepriekšējā sezonā, tā ir viena no 
pašdarbības kolektīvu visvairāk 
izvēlētajām lugām. 

Kā tradīcija ir arī brauciens uz Lu-
bāna ezeru (svarīgi ir katros svētkos 
atrast citu niansi), te visi pusdieno-
jam – maltīti sarūpējuši paši gaiga-
lavieši. Žāvētās ezera veltes – alus 
un siers – visiem atjauno karstumā 
izsīkušos spēkus, acis priecē ūdeņu 
plašums, jautri ir dejot un dziedāt 
kopā ar folkloristēm. 

Pirms trim gadiem šeit skanēja 

,,Apīņa” dzeja, ar laivu atbrauca nā-
ras, astotajos svētkos ieradās pirāti, 
šogad – tumšādainie ,,iezemieši” 
(,,Bykovīši”), kas iesaistīja neparas-
tās dejās, un folkloras kopas sievas 
ar skanīgām balsīm. Pēc atgriešanās 
no ezera svētku noslēgums kultūras 
namā, kur tika pasniegti ziedi un 
pateicības režisoriem, viens no ,,Opti-
mistu” aktieriem ir bitenieks, viņš dā-
vina trauciņu ar jauno medu, bet Ilze 
Vugule – smaržīgu piparmētru bu-
ķeti – tā sacīt, gan spēkam, gan mie-
ram... Skaļi aplaudējam Gaigalavas 
vokālā ansambļa ,,Ritums” vīriem, 
kas priecē aktierus ar dziesmām. 
Noslēgumā – balle, kurā Gundars 
no Jēkabpils spēlē bez starpbrīžiem, 
un ballētājus smīdina mūsu Dzintra 
Mizuka un Mirdza Valdberga ar 
asprātīgajiem monologiem. 

Par jauko sestdienu pateicamies 
Aronas pagasta pārvaldes vadītājam 
Andrejam Piekalnam un šoferim 
Aigaram Breidakam, kuri atbalstīja 

mūs ar transportu. 
Pat šodien vēl klusībā domāju, cik 

labi, ka mēdiji vēl neraidīja Pasaules 
bankas vadītāja ierosinājumu budže-
ta taupīšanas nolūkos atstāt teātrus 
vispār bez dotācijām...

Jo, neskatoties ne uz kādiem 
laikiem, svētkus vajag!  Madonas 
novadā skates gan notiek, bet no 
teātru svētkiem atteikušies. Arī 
režisori iepriekšējā sezonā ne reizi 
netika pulcēti vienkopus. Tas rosina 
domāt par nevērīgu attieksmi pret 
novada mazajiem amatierteātriem. 
Madonā uzstājas daudz profesionālu 
kolektīvu, taču arī ansambļu un deju 
kolektīvu saieti vēl arvien pastāv...  
Nav vēl aiz kalniem  tas laiks, kad 
tika organizēti amatierteātru režisoru 
braucieni uz ,,Gada izrādēm” kaut vai 
uz vienu dienu. Kas bijis – izbijis?

ozolu un Lauteres kultūras 
nama amatierteātru  aktieru 

vārdā – režisore LaiMa Vanaga

Viesmīlīgā sagaidīšana pie Lubāna ezera kopā ar ,,iezemiešiem”.                                             VaLenTīnaS deKSneS foto

Pasaulē viss ir mūžīgs un nemainīgs. 
Gads nomaina gadu, gadalaiks ga-
dalaiku. Augusts ir laiks, kad skolās 
valda liela rosība – visi gatavojas 
jaunajam mācību gadam. Mētrienas 
pamatskolā 1. septembrī skolas 
zvans pagasta skolēnus uz jaunu 
zinību cēlienu aicinās jau trīsdesmit 
devīto reizi. Bija laiks, kad skolā 
mācījās pat 150 bērni. Uz šo brīdi, kā 
rādās, būsim viena no skolēnu skaita 
ziņā mazākajām skolām Madonas 
novadā. Bet visi esam optimistiski, 
strādāt un mācīties griboši. Arī tajā 
ligzdā, kur putnēnu maz, jāmācās 
lidot. 

Kā pastāstīja Mētrienas pamat-
skolas direktore Melita Grudule, 
uz jauno mācību gadu Mētrienas 
pamatskolā pieteikušies vairāki jauni 
skolēni, gan pirmskolas vecuma gru-
pā, gan sākumskolā, gan arī vecākajās 
klasēs. Tas ļaus saglabāt pērnā gada 
skolēnu skaitu. „Ceram, ka arī šogad 
visiem skolēniem būs brīvpusdienas. 
Tāpat arī uz skolu bērnus vedīsim ar 
pagasta autobusiņu”, stāsta direkto-
re, „joprojām skolēni pēc stundām 
varēs apmeklēt ārpusstundu nodar-
bības – sportot, dziedāt, dejot, zīmēt 
un veidot. Mēs esam gatavi jaunajam 
mācību gadam”.

Pirmajā klasē gan mācības šogad 
uzsāks tikai četri skolēni. Ja visi ve-
cāki būtu izvēlējušies savas atvases 
laist savā skolā, klasi pilnībā varētu 
nokomplektēt. Bet tas jau ir katra 
paša ziņā. „Skolā gaidīts ikviens”, 
uzsver skolotāja Astrīda Jefimova, 
kura šogad mācīs pirmklasniekus, 
„visiem novēlu būt draudzīgiem, 
saticīgiem. Lai vecākiem pietiek 
spēka un izturības, lai mums jauka 
sadarbība”. 

Jau otro gadu skolā darbosies 
pirmskolas vecuma grupa. Šogad 
šeit pirmās iemaņas un prasmes 
apgūs ap divdesmit mazo mētrie-
niešu. Apgūstot projekta līdzekļus, ir 
izremontētas jaunas telpas, sakārtots 
sanitārais mezgls. Vasaras mēnešos, 
kamēr mazuļi atpūtās un tika veikti 
remontdarbi, audzinātāja  Aiga Ivāna 
un auklītes Sigita un Aija cītīgi šuva. 
Tapa gan jauna gultas veļa, gan ro-
taļlietas un lelles. Vēl tikai gaumīgi 
jāiekārto jaunās telpas un skolas 
pirmo stāvu pieskandinās mazo 
mētrieniešu bezbēdīgie smiekli. 

SoLViTa STuLPiņa

Akciju sabiedrība
PrOTEzĒšAnAS  

un OrTOPĒDiJAS 
CEnTrS

Pērnavas ielā 62, rīgā, LV-1009, 
Tālr. 7845798, fakss 7295907

Tehniskā ortopēda konsultācijas Madonā
Madonas slimnīcas konferenču zālē

28. augustā no plkst. 10.00 – plkst. 13.00.
Vēlams pieteikties iepriekš pa tālruni: 

64860586.
Piedāvātie pakalpojumi:

Te•	 hniskā	ortopēda	konsultācija;
pēdas	diagnostika;•	
konsultācijas	par	gatavu	ortopēdisko	•	
zolīšu	pielāgošanu;
individuālu	ortopēdisko	zolīšu	•	
izgatavošana;
konsultācijas	par	protezēšanas,	•	
ortozēšanas	un	citu	tehnisko	palīglīdzekļu	
pasūtīšanu;
iespēja	iegādāties	ortopēdiskās	zolītes.•	
Valsts	apmaksātu	tehnisko	palīglīdzekļu	•	
pasūtīšana,	pielaikošana,	izdošana,	
saskaņā	ar	LR	MK	noteikumiem	Nr.	790;
ortopēdiskie	apavi;•	
augšējo	un	apakšējo	ekstremitāšu	•	
protēzes;
ortozes.•	

28. augustā Sarkaņu pagasta  
sporta svētki „Kopā jautrāk!” Biksērē
Plkst. 11:00 pie ezera individuālās sacensības šaušanā, šautriņu mešanā, 
riņķa mešanā, šķēpa mešanā, hokeja ripu mešanā, florbola soda metie-
nos, lidojošo šķīvīšu mešanā un šķēršļu skrējienā. Komandu sacensības 
volejbolā (3+1)
dalībnieku reģistrācija no plkst. 10:30
Plkst.18:00 centrā pie veikala „Vienotības skrējiens”: 

skrējiens pa veselības taku. • 
2 km komandu skrējiens (3 dalībnieki)• 
3,2 km skrējiens• 

Nāc un piedalies kopā ar savējiem!  29424739                      V. KĻaViņa

Novada 
mazākā 
skola 

Lai katram no mums ir pie kā turē-
ties, kam uzticēties un ko sargāt.

                        Sarkaņu  
pamatskolas direktore  

baiba PēTeRSone Lai, savstarpēji sadarbojoties, 
izdodas  atrast to īpašo zelta 
atslēdziņu uz katra bērna sirdī  
apslēptajiem dārgumiem! 
Prieka pilnu, interesantu, 
atklāsmēm un sasniegumiem  
bagātu jauno mācību gadu!
Lazdonas pamatskolas direktore 

SaRMīTe janSone

Ar augusta saules lāsēm pielijušu taku, 
Ar atvasaras lietus staru sev blakus 
Es nāku no vasaras tveicīgām naktīm 
Pāri mirklim kā krītošu ābolu taktīm. 

Ar rudens zeltu, sārto pīlādžu ķekaru un kastaņu 
bumbuļu krišanu klāt ir septembris. Katrs skolēns 
no sirds vēlas kļūt gudrāks, labāks un laimīgāks. Lai 
piepildās Jūsu sapņi! Lai  vecākiem pietiek izturības, 
prāta un mīlestības dzīvot  un bērniem ceļamaizes 
sainī spējam ielikt ko vairāk par dienišķo maizi. Lai 
katram no mums ir, pie kā turēties, kam uzticēties 
un ko sargāt! Visai skolas saimei novēlu izturību, 
mieru, veselību un gaišumu!
Vestienas pamatskolas direktore VeRa guTāne

Lai mums visiem – gan bēr-
niem, gan vecākiem, gan sko-
lotājiem – pietiek pacietības, 
iecietības, vēlmes un veiksmes 
labiem darbiem jaunajā mācību 
gadā!

V. ozoLiņš,  
Mārcienas pamatskolas 

direktors

Lai jaunajā mācību gadā skolās 
būtu daudz zinošu skolotāju, 
zinātkāru skolēnu un no valsts 
pietiekams finansējums! 

barkavas pamatskola,  
noRMundS dzeLMe

Līdz ar svelmaino tveici un brāzmainajiem vē-
jiem aizsteigusies vēl viena vasara. Klāt pīlādžu 
sarkanajiem ķekariem gleznainais septembris. 
Un atkal visi esam kopā, lai sagaidītu jauno 
mācību gadu – mācoties, dejojot, dziedot un 
sportojot. Lai izdodas jaunais zinību cēliens! 
Leposimies ar savu skolu, lielu vai mazu, un 
ikdienā nezaudēsim 1. septembra prieku.
Lai laiks mūs skolo, nevis pārmāca, lai vajadzība 
mūs dara dzīves gudrus, bet nevis nospiež.

MeLiTa gRuduLe,  
Mētrienas pamatskolas 

direktore 
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jau esam iepriekš informējuši, ka 
14 Latvijas pilsētās, tostarp Mado-
nā, kopš šā gada februāra Latvijas 
Sarkanā Krusta (LSK) Madonas 
komiteja iesaistījusies labdarības ak-
cijā „Kopgalds”, ko organizē portāls 
ziedot.lv sadarbībā ar veikalu tīklu 
Rimi Latvia.

Projekta „Kopgalds” ietvaros 
Rimi veikalā ik mēnesi 6 mēnešu 
garumā mums bija iespēja saņemt 
produktus 100 latu apmērā. Madonā 
kā daudzviet Latvijā zupas virtuves 
darbību jau 4 gadus nodrošina paš-
valdība. Vienas maltītes cena zupas 
virtuvē pašvaldībai izmaksā 37 san-
tīmus un katru dienu zupas virtuvē 
pusdienas paēd vismaz 60 trūcīgo 
iedzīvotāju. Iesaistīšanās projektā 
”Kopgalds” ir būtisks atbalsts Ma-
donas pašvaldībai, lai nodrošinātu 
zupas virtuves darbību šajā ekono-
miski grūtajā laikā.

Katru darbdienu sešu mēnešu 
garumā pusdienas ir saņēmuši 7070 
klientu. Šajā laikā ir izlietoti pārtikas 
produkti kopumā par 600 latiem, par 
kuriem zupas virtuves vajadzībām ir 
sagādāti pārtikas produkti. 

Zupu sortiments ir dažāds: so-
ļanka, rasoļņiks, pupiņu zupa, biešu 
zupa, skābu vai svaigu kāpostu 
zupa, dārzeņu zupa, grūbu un zirņu 
gaļas zupa, desas un zirnīšu zupa, 

Latvijas Sarkanā Krusta Madonas komiteja 
iesaistās labdarības akcijās

Piepildīsim 
skolas  
somas

Vasara pagājusi X Latvijas skolu 
jaunatnes Dziesmu un deju svētku 
vilciņa zīmē. Ne mazāki vilciņa 
apgriezieni būs jaunajā 2010./2011. 
mācību gadā interešu izglītības un 
jaunatnes darba jomā visā novadā.
Madonas novada pašvaldība saņē-
musi atbalstu divu Madonas Bērnu 
un jauniešu centra izstrādāto jau-
niešu projektu realizēšanai. Eiropas 
Sociālā fonda finansējums piešķirts 
informācijas saņemšanas pakalpo-
jumu kvalitātes paaugstināšanai 
jauniešiem Madonas novadā. Pro-
jekta ietvaros notiks esošās situācijas 
izvērtējums par darbu ar jaunatni 
pēc Izglītības un zinātnes ministri-
jas ieteiktajiem 105 rādītājiem, 24 
jaunatnes lietu speciālistu 80 stun-
du apmācības kurss, labās prakses 
pieredze par jauniešu informācijas 
centriem Igaunijā, pasākumi jaunie-
šiem uzņēmējdarbības, nodarbinātī-
bas un sociālās aizsardzības jomās, 
kā arī rokasgrāmatas jauniešiem 
izdošana.
Latvijas un Šveices sadarbības prog-
rammas ietvaros Madonas novada 
pašvaldības projekts „Multifunk-
cionāla jauniešu iniciatīvu centra 
izveidošana Madonas novadā” ir 
atbalstīts iekļaušanai programmas 
gala iesniegumā. Rezultātā tiks 
izremontētas un aprīkotas telpas jau-
niešu aktivitātēm Madonas kultūras 
nama Sētas korpusā.
2011. gads ir Eiropas brīvprātīgā 
darba gads, tāpēc jaunajā mācību 
gadā rosinu ikvienu aktīvai darbībai 
sabiedriskajā dzīvē un novēlu gūt 
pozitīvas emocijas, iesaistoties lab-
darībā un brīvprātīgo kustībā!
Lai skaisti Zinību dienas svētki sko-
lēniem, skolotājiem un vecākiem!

guniTa KĻaViņa, 
Madonas bērnu un jauniešu 

centra direktore

Madonas Bērnu un jauniešu centra   
2010./2011. mācību gada interešu izglītības programmas
(pieteikšanās no 1. septembra)
6. septembrī plkst.12.30 un plkst. 14.30, Skolas ielā 8a – mācību gada atklāšanas pasākums „Spēļu karuselis” 
Iespējas BJC audzēkņiem – spēju attīstīšana radošos pulciņos, brīvā laika pavadīšana pēc stundām, piedalīšanās 
bērnu un jauniešu projektos, pasākumos, nometnēs!

Nosaukums Pulciņu vadīs Tālrunis 1. tikšanās Adrese
Lietišķā māksla
Keramika Māris Karlsons 29254909 7. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00 Skolas iela 8a
Tekstilmāksla (aušana, zīda apgleznošana, pērlīšu 
tehnika, stikla vitrāžas)

Ērika Tropa 29331567 7. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00 Skolas iela 8a

„Mīļlietiņas” (netradicionālās rokdarbu tehnikas) Rima Smoļska 26782051 8. septembrī plkst.15.00 Skolas iela 8a
Rokdarbu studija Irēna Skudra Kluša 26256267 7. septembrī plkst. 14.00 Kalsnavas jauniešu 

centrs
„Kodoliņš” (šūšana) Aija Vanaga 26004324 15. septembrī plkst. 10.00 Saules iela 9
Vizuālā māksla
Mazā mākslas studija „Ota” Danute Vēze 22489232 8. septembrī plkst. 17.30 Augu iela 27, 3. stāvs
Teātris
Teātra studija „IemīlēTS” Nadežda Niedrīte 26391659 7. septembrī no plkst. 12.00 – 17.00 Saules iela 9
Teātra sporta studija „Tinte” Inese Zīle 29189376 8. septembrī plkst. 18.00 Skolas iela 8a
Mūzika
Garīgās mūzikas ansamblis Dace Sināte 26442207 8. septembrī plkst. 16.00 Madonas katoļu baznīca
Estrādes mūzikas studija Edmunds Vestmanis 29289249 8. septembrī plkst.13.00 Saules iela 9
Vokāli instrumentālā studija „Alia Terra” Inga Avišāne 26361047 7. septembrī plkst. 13.00 – 16.00 Saules iela 9
Folkloras kopa „Vērtumiņš” Ingrīda Grudule 26113281 14. septembrī plkst. 16.00 Madonas 1. vsk.
Dejas
Mūsdienu deja Vineta Blumberga 26599959 9. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 9
Vide
Floristika Karīna Ravinska 29444861 9. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 9
„Mācīsimies kopā par istabas mājdzīvniekiem!” Ingūna Tihomirova 26052365 7. septembrī no plkst.12.00 – 18.00 Saules iela 9
Sports
Tūrisms Laimdota Jansone 26198061 10. septembrī plkst. 16.00 Madonas 1. vsk.
Boccia sports Anita Krauklīte 28349117 11. septembrī plkst. 14.00 Saules iela 9
BMX sports (janvāris – septembris) Jānis Kuprans 29230180 8. septembrī plkst. 16.00 Smeceres sils, BMX trase
Tehniskā jaunrade
Jaunāko klašu tehniskā modelēšana Ināra Meikališa 26633080 9. septembrī plkst. 14.00 Saules iela 9
Video, foto pulciņš „Madonas acis” Imants Pulkstenis 29411619 8. septembrī plkst. 15.00 Saieta laukums 1, 4. stāvs
Studija „Mirklis” (informācijas tehnoloģijas) Ināra Meikališa 26633080 15. septembrī plkst. 15.00 Saules iela 18
Jaunatnes darba programmas
Jaunsargi Andris Trečaks 26210813 9. septembrī plkst. 17.00 Saules iela 9
Mazpulks Līga Grāvīte 26598403 9. septembrī plkst. 13.00 Ļaudonas vsk.
Citas programmas
Frizieri Vineta Blumberga 26599959 8. septembrī plkst.15.30 Saules iela 9
Klubiņš „Personības statuss” (astroloģija) Ināra Meikališa 26633080 8. septembrī plkst. 14.30 Saules iela 18
Stilistikas pulciņš Ieva Repša 28349680 7. septembrī no plkst. 13.00 – 15.00 Saules iela 9

Informācija par pulciņiem, to atrašanās vietu u.c. jautājumiem – pa tālruņiem 64807552 vai 29333762,  
kā arī Madonas bjc Skolas ielā 8a darba dienās no 8.30 līdz 17.30!

2010. gada augusts

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona,  
Saieta laukums 1
Iespiests  SIA “Erante”.
Izdevējs —  
SIA “Laikraksts Stars”.
Izdevumu veidoja:  
Valda Kļaviņa,  
Ilga Sabitova,  
Solvita Stulpiņa.
Atbildīgā par izdevumu — 
Dzintra Stradiņa.

ir uzsākusies akcija „Palīdzēsim 
skolassomai!”, kurā visi kopā va-
ram palīdzēt trūcīgajiem bērniem 
sagatavoties skolai, kā arī dot iespēju 
mācīties mūzikas, mākslas, sporta 
skolās un brīvā laika pulciņos. 

No ziemas mēnešiem trūcīgiem un 
maznodrošinātiem bērniem pašiem 
ir jāsedz mācību maksa, kas mākslas 
un mūzikas skolās ir 6 lati mēnesī, 
sporta skolā – 3 lati mēnesī, Bērnu 
un jauniešu centrā – 2 lati mēnesī. 
Bērniem pašiem ir jāgādā krāsas, 
zīmēšanas papīrs un citi materiāli. 
Akcijas lielākā aktivitāte ir plānota 
līdz 30. septembrim, bet kopumā 
aktivitātes turpināsies visa mācību 
gada garumā. 

Akcijas ietvaros 
iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem 
ir šādas iespē-
jas: apģērbu un 
apavus nogā-
dāt uz Sarkano 
krustu Mado-
nā otrdienās un 
ceturtdienās 

Parka ielā 4, kancelejas preces – uz 
Madonas sociālo dienestu Parka 
ielā 4, bet ziedojumus pārskaitīt: 
Madonas novada pašvaldība, reģ. 
nr. 90000054572, SEB banka, konts 
Nr. LV97UNLA0030900142616, 
mērķis: ziedojums akcijai „Palī-
dzēsim skolassomai!”. Ziedojumu 
veicējiem, arī fiziskām personām, ir 
tiesības uz nodokļu atvieglojumiem. 
Ir iespēja ziedot nelielas summas, arī 
veikt regulāru ikmēneša 
ziedojumu. 

Aicinām arī sociā-
los darbiniekus un 
uzņēmējus pa-
gastos sadarbo-
ties, lai atbalstītu 
bērnus. Informā-
ciju varat saņemt, 
zvanot uz tālru-
ņiem: 29162862, 
Neldai vai 64860138 vai pa e-pastu 
nkb@nkb.lv. Par akcijas rezultātiem 
un naudas izlietojumu informēsim 
presē un internetā.

organizatoru vārdā –
sociālā darbiniece

egiTa KubLiņa

frikadeļu zupa. Zupa tiek gatavota 
pirmsskolas izglītības iestādē „Sau-
līte” un termosos nogādāta uz zupas 
virtuvi Parka ielā 4. Pusdienas zupas 
virtuvē saņem gan veci cilvēki, trū-
cīgie, invalīdi, vientuļie iedzīvotāji, 
ģimenes ar bērniem, bezpajumtnieki, 
no ieslodzījuma atbrīvotie. 

Brīvprātīgajā darbā zupas virtuvē ir 
iesaistījušies vairāku nevalstisko organi-
zāciju pārstāvji. Arī Sarkanā Krusta brīv-
prātīgie pēc iepriekš noteikta grafika katru 
mēnesi veic dežūras zupas virtuvē. 

Priecīgā ziņa ir tā, ka portāla ziedot.
lv darbinieki, apspriežoties ar veikalu 
tīkla RIMI pārstāvjiem, ir izvērtējuši, 
ka projekts „Kopgalds” ir veiksmīgi 
realizēts visu šo 6 mēnešu garumā, un 

šāda palīdzība ir nepieciešama, tādēļ 
nolemts projektu turpināt. Tātad  līdz 
šā gada beigām, t.i., arī augustā, sep-
tembrī, oktobrī, novembrī, decembrī 
visas zupas virtuves, kuras iesaistī-
jušās projektā,  saņems ziedojumu 
100 latu apmērā pārtikas produktu 
iegādei. Portāls ziedot.lv un veikalu 
tīkls RIMI izsaka pateicību visām 
nevalstiskajām organizācijām, tostarp 
ari LSK Madonas komitejai par at-
saucību, precīzu atskaišu nodošanu, 
komandas darbu un novēl veiksmīgu 
sadarbību. Tāpat LSK Madonas komi-
teja pateicas visiem brīvprātīgajiem 
darbiniekiem, kuri piedalās projekta 
”Kopgalds” realizācijā.

Sadarbība arī projekta „Paēdušai 
Latvijai” ietvaros

„Paēdušai Latvijai” ir labdarības 
portāla ziedot.lv pārtikas programma 
krīzes skartām ģimenēm, lai sniegtu 
atbalstu ikdienas pārtikas nodroši-
nāšanā. Šī projekta ietvaros pārtikas 
paku pirmkārt var saņemt ģimenes 
ar bērniem, kurās kāds no strādājo-
šajiem kopš 2008. gada jūnija krīzes 
rezultātā ir kļuvis par bezdarbnieku, 
turklāt ģimenei nav piešķirts vai 
formālu iemeslu dēļ nevar piešķirt 
trūcīgās ģimenes statusu, bet ģime-
nes ienākumi ir zemāki par iztikas 
minimumu (2009. gada rudenī –165 

lati uz cilvēku). Izņēmumu gadī-
jumos paku var piešķirt ģimenēm, 
kuras ekonomiskā krīze skārusi 
citos veidos nekā darba zaudējums 
(piemēram, kritiski samazināta alga, 
bankrotējis savs uzņēmums, zuduši 
citi ienākumi, finanšu samazināšanas 
dēļ atņemta budžeta vieta augstskolā 
vai stipendija citā izglītības iestādē 
un tamlīdzīgi). Vienas pārtikas pa-
kas izmaksas nepārsniedz 8,5 latus, 
tajā iekļauti paši nepieciešamākie 
produkti, kas dod iespēju ģimenēm 
nodrošināt ikdienas maltīti (milti, 
auzu pārslas, eļļa, putraimi, mannā, 
rīsi, griķi, sausais piens, konservi). 
Kopumā laika posmā no 2009. gada 
oktobra līdz 2010. gada aprīlim ir 
palīdzēts 400 ģimenēm. Kopā tas 
ir 1500 cilvēkiem, no kuriem 750 ir 
bērni. Madonas novadā vien atbal-
stītas 150 ģimenes, no kurām 200 ir 
bērni. Daudzas ģimenes saņēmušas 
pakas vairākas reizes, jo tas nav tikai 
vienreizējs pasākums. Ģimenes šādu 
palīdzību var saņemt 6 mēnešus.

20. augustā veikalā Maxima tika 
saziedotas 80 pārtikas pakas, katra 2 
kilogramu apmērā, tās tiks sadalītas 
pagastu pārvaldēm, kas veiks tālāko 
sadali.             

                           
 ineSe SaLeniece,

LSK Madonas komitejas 
brīvprātīgā

N. Rikveile ir darbiniece zupas virtuvē.


