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„Skolas pieejamība ikvienam bēr-
nam un droša nokļūšana mājās 
– tie ir svarīgākie ieguvumi, īste-
nojot Latvijas – Šveices sadarbības 
programmas līdz fi nan sē tā projektu 
„Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, 
lai no dro ši nā tu skolēnu pārva-
dāšanu un ar to saistītos atbalsta 
pasākumus””, uzsver skolas auto-
busu projekta ieviesējpuses – Valsts 
reģionālās attīstības aģentūras 
(VRAA) – direktors Māris Kras-
tiņš. Un tā, lai arī Madonas novada 
skolēnu pārvadājumi turpinātos 
mūsdienīgos un līdz ar to arī drošos 
transportlīdzekļos, mūsu pagastu 
bērniem kopumā tiks piegādāti 
3 jauni Šveices valdības finansēti 
Mercedes Benz autobusi. 

Pirmais no tiem jau ir uzsā-

cis savas darba gaitas Kalsnavas 
pamatskolā. Svinīgajā brīdī bez 
Madonas novada pašvaldības pār-
stāvjiem – priekšsēdētāja vietnieka 
Agra Lungeviča, izpilddirektora 
Āra Vilšķērsta, Kalsnavas pagasta 
pārvaldes vadītāja Arta Mūrmaņa 
un Kalsnavas pamatskolas kolektīva 
Lindas Ūdres-Rizgas vadībā piedalī-
jās arī projekta finansētāja pārstāve 
– Šveices Konfederācijas vēstniece 
Latvijā Gabriela Nuci Sulpicio (Gab-
riela Nützi Sulpizio). 

Svētku reizē vēstniece un vēst-
niecības darbinieki izrādīja nevil-
totu prieku par sagatavoto sirsnīgo 
uzņemšanu – kā nekā jauno busiņu 
sagaidīja visi skolas bērni, ieskaitot 
mazos Kāpēcīšus, kuri arī bija sa-
gatavojuši lielisku priekšnesumu 

augstajiem ciemiņiem. Viesu vidū 
bija arī SIA “Domenikss” pārstāv-
ji, kas ir Mercedes Benz autobusu 
piegādātājs, Madonas pilsētas pār-
valdnieks Guntis Ķeveris, mediju 
pārstāvji.

Gandarījums par saņemto dā-
vinājumu arī Kalsnavas pagasta 
pārvaldei. Vadītājs Artis Mūrmanis 
ir priecīgs, ka, nomainot veco auto-
busu, kas atradās pagasta pārziņā, 
tagad tiks samazinātas uzturēšanas 
izmaksas, kā arī bērni izmantos 
daudz drošāku pakalpojumu. 

Kopumā Latvijas – Šveices sa-
darbības programmas līdzfinansētā 
projekta ietvaros 59 Latvijas novadu 
paš  valdības saņems 110 autobusus, 
kuru iegādei Šveices līdz fi nan sējums 
ir 7,36 mil joni latu. Kā norādīja Gab-

riela Nuci Sulpicio kundze, Šveices 
valdība īsteno apjomīgu partner-
attiecību programmu aptuveni 30 
miljonu latu apmērā Latvijai laika 
posmā līdz pat 2012. gadam, tai skai-
tā finansējot skolas autobusu iegādi. 
„Tas ir mūsu ieguldījums Latvijas 
attīstībā, un labākais, kā to varam iz-
darīt, ir atbalstīt izglītības sistēmu”, 
uzskata vēstniece.  Madonas novads 
saņems vēl divus lielākus autobusus 
līdz šā gada beigām.

Agris Lungevičs norāda, ka mi-
nētie Šveices programmas autobusi 
nebūt nav vienīgie, ar kā palīdzību 
tiks uzlaboti pašvaldības organizē-
tie skolēnu pārvadājumi. Madonas 
novadā, kur pašvaldība skolēnu 
pārvadājumus veic divējādi – tiek 
izmantots vai nu sabiedriskais trans-

ports vai arī pagastu rīcībā esošie 
autobusi, no kuriem lielākā daļa ir 
20 – 25 gadus veci un nolietojušies, 
startējot arī sociālās drošības prog-
rammā, kopumā nomainīs septiņus 
autobusus.

Pašvaldības organizēti skolēnu 
pārvadājumi ir garants tam, ka lau-
ku skolas un bērnudārzi nepaliks 
tukši, savukārt katram, pat vistā-
lākajā nostūrī dzīvojošam bērnam 
būs nodrošināta iespēja bez maksas 
nokļūt izglītības iestādē. 

Lai jaunais skolēnu autobuss 
iepriecina bērnus, viņu vecākus un 
līdz ar skolēnu čalām izplata to pozi-
tīvo un sirsnīgo noskaņu, kas valdīja 
Kalsnavā 30. septembrī! 

Dzintra StraDiņa 

Madonas novadā ienāk specializētie 
autobusi skolēnu pārvadājumiem

Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas, Mārcienas, Mētrienas, Ošupes, 
Praulienas, Sarkaņu, Vestienas pagastu un Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

rudens ir īstais laiks godināt skolotājus, bet pēc paveiktiem darbiem baudīt kultūras piedāvājumu 

Jaunais autobuss pirmo reizi ieripo Kalsnavas pamatskolas pagalmā.                              Dz. StraDiņaS foto 

Vēstniece Gabriela Nuci Sulpicio (trešā no labās) 
apciemoja arī Kalsnavas pamatskolas  
Kāpēcīšu klasi.

Līgumu paraksta (no labās) – Agris Lungevičs, 
Madonas novada pašvaldība, Māris Krastiņš, 
VRAA, Viesturs Liekna, SIA “Domeniks”.

aktuāli!
Saeimas vēlēšanās  Madonas novada teritorijā balsojis  12 191 vēlētājs.  Visvairāk balsu  „Vienotībai” – 5291.  ZZS – 3120,  

SC – 1123,  VL/TB – 1181,  PLL – 683.
Dati: Madonas novada vēlēšanu komisija.



Domes ziņas2 Novada Vēstnesis / 2010. gada oktobris

Madonas novada pašvaldības domes  
23. septembra sēdē pieņemto lēmumu pārskats

Nolemj zemes gabalus Ošupes • 
pagastā ar kadastra numuriem: 7082-
004-0061, 0,6 ha platībā, 7028 005 0013, 
3,7 ha platībā, 7058 010 0095, 1,1 ha 
platībā, 7082 012 0130, 3,4 ha platībā, 
7082 013 0103, 4,8 ha platībā, 7082 013 
0212, 1,0 ha platībā ieskaitīt pašvaldībai 
piekritīgajās zemēs. Zemes gabalu ar 
kadastra numuru 7082 004 0155, 6,5 
ha platībā ieskaitīt pašvaldībai piekri-
tīgajās zemēs (zemes vienība atbilstoši 
spēkā esošajam Ošupes pagasta teri-
toriālajam plānojumam nepieciešama 
likumā „Par pašvaldībām” 15. panta 1. 
punktā noteikto pašvaldības funkciju 
īstenošanai).

Nosaka zemes gabalam „Ugunsdzē-• 
sēju dīķis”, Ošupes pagasts, Madonas 
novads, ar kadastra apzīmējumu 7082 
013 0239 precizēto platību 0,4895 ha.

Nolemj izbeigt zemes pastāvīgās • 
lietošanas tiesības zemes vienībai 
7050 005 0302 0,7 ha platībā Dzelzavas 
pagastā un minēto zemes vienību 
ieskaitīt zemes reformas pabeigšanai 
paredzētajā zemē.

Nolemj neiznomāt Madonas no-• 
vada sporta klubam „Brāzma” nekus-
tamajā īpašumā Bērzaunes pagastā 
„Irbītes” telpas ģērbtuvju, trenažieru 
zāles, atpūtas telpu un sanitārā mezgla 
ierīkošanai.

Nosaka Madonas novada pašvaldī-• 
bas autoceļu un ielu ziemas uzturēšanas 
klases laika periodam no 2010.01.11. 
– 2011.31.03.

Pieņem Madonas novada pašvaldī-• 
bas saistošos noteikumus Nr. 33 „Ma-
donas novada pašvaldības teritorijas 
un tajā esošo ēku un būvju uzturēšanas 
un tām pieguļošo publiskajā lietošanā 
esošo teritoriju kopšanas noteikumi”. 

Pieņem Madonas novada pašval-• 
dības saistošos noteikumus Nr. 34 „Par 
apstādījumu ierīkošanu, uzturēšanu un 
aizsardzību Madonas novadā”. 

Pieņem Madonas novada pašvaldī-• 
bas saistošos noteikumus Nr. 35 „Par to-
pogrāfiskās informācijas aprites kārtību 
Madonas novada pašvaldībā”.

Sakarā ar pašvaldības autoceļu pār-• 
reģistrāciju, nolemj mainīt nosaukumus 
sekojošiem Madonas novada pašvaldī-
bas autoceļiem Ošupes pagastā:

,, LAD* – Stūrmežs” – uz ,,Skaidas 
– Stūrmežs”;

,,LAD – Rupsala – Melnsalas” – uz 
,,Rupsala – Melnsalas”;

,,LAD – Straumes” – uz ,,Zavicki – 
Straumes”;

,,LAD – Liepsalas” – uz ,,O. Kalpaka 
„Liepsalu” pievedceļš”.

(* LAD – Latvijas autoceļu direk-
cija)

Nolemj Vestienas pagasta pārvaldei • 
piederošās ūdenssaimniecības pamatlī-
dzekļus ieguldīt SIA „Bērzaunes komu-
nālais uzņēmums” pamatkapitālā kā 
mantisko ieguldījumu un palielināt SIA 
„Bērzaunes komunālais uzņēmums” 
pamatkapitālu par summu LVL 156 230, 
kas atbilst šo pamatlīdzekļu vērtībai 
saskaņā ar SIA „Baltijas vērtētāju grupa 
DDS novērtējumu”.

Atļauj atsavināt Vestienas pagasta • 
pārvaldes pārziņā esošo 1989. gada 
izlaiduma automašīnu VW PASSAT 
VARIANT ar valsts Nr. EH 5275 par 
summu Ls 380,00.

Nolemj atmaksāt no budžeta ie-• 
ņēmumu pārpildes Vestienas pagasta 
pārvaldei naudas līdzekļus LVL 440 
kopsummā, kuri tika izlietoti plenēra 
„Laisma” organizēšanai.

Papildina 29.10.2009. (Protokols Nr. • 
13; 13. p.) lēmuma „Maksas pakalpoju-
mi un samaksas apjomi Madonas nova-
da pašvaldības domes izveidotajās iestā-
dēs Madonas pilsētā” 1. sadaļu „Maksa 

par pašvaldības īpašuma izmantošanu 
Madonas pilsētā (papildus aprēķinot 
PVN 21%) 1.1. Biroju un tirdzniecības 
telpu nomas maksa” ar ierakstu: 

„Pašvaldības īpašuma, kafejnīcas 
ēkas Raiņa ielā 5, Madonā, 39,3 m² 
platība, nomas maksa – 0,10 Ls/m² 
mēnesī”. 

Nolemj slēgt ar katoļu draudzi • 
nedzīvojamo telpu nomas līgumu par 
kafejnīcas ēkas Raiņa ielā 5, Madonā, 
39,3 m² platībā nomu uz 5 gadiem.

Uzdod Madonas novada pašvaldī-• 
bas Aronas pagasta pārvaldei līdz 2010. 
gada 1. oktobrim veikt Aronas pagasta 
pārvaldes nekustamā īpašuma novērtē-
šanu, kuru ieguldīs SIA „Kusas Nami”, 
reģ. Nr. 45403013440, pamatkapitālā.

 Nolemj atlikt finansējuma piešķir-• 
šanu politiski represēto piemiņas vietas 
Aronas pagasta Zelgauskā izveidošanai 
līdz pašvaldības finansiālās situācijas 
uzlabošanās. 

Iznomā pagaidu lietošanā S. De-• 
dzenam sakņu dārza ierīkošanai Ma-
donas novada pašvaldībai piederošā 
zemesgabala Rīgas ielā 10B daļu, 200 m² 
platībā. Madonas novada pašvaldības 
juridiskajai nodaļai sagatavot zemes 
nomas līgumu.

•  Maina zemes lietošanas mērķi:

1. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam Oskara Kalpaka iela 2 kadastra 
Nr. 70010010066 noteikt zemes lietoša-
nas mērķi

– Pārējo sabiedriskās nozīmes ob-
jektu apbūve NĪLM kods 0908, 17005 
m² platībā. 

– Individuālo dzīvojamo māju 
apbūve NĪLM kods 0601, 1775 m² 
platībā. 

– Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 98265 m² 
platībā. 

2. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam Saules iela 71 kadastra Nr. 
70010010076 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Pārējo sabiedriskās nozīmes ob-
jektu apbūve NĪLM kods 0908, 16645 
m² platībā. 

– Rūpnieciskās ražošanas uzņēmu-
mu apbūve NĪLM kods 1001, 16638 m² 
platībā. 

3. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam Rūpniecības ielā 27 kadastra 
Nr. 70010010098 noteikt zemes lietoša-
nas mērķi

– Fizisko un juridisko personu īpa-
šumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritori-
jas NĪLM kods 0302, 821 m² platībā. 

– Ceļu zemes nodalījuma josla 
NĪLM kods 1101, 1539 m² platībā. 

– Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 45036 m² 
platībā. 

– Transporta līdzekļu garāžu apbū-
ve NĪLM kods 1104, 2603 m² platībā.

Kadastra Nr. 70010011353 noteikt 
zemes lietošanas mērķi

– Fizisko un juridisko personu īpa-
šumā vai lietošanā esošo ūdeņu teritori-
jas NĪLM kods 0302, 371 m² platībā. 

 – Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 1768, m² 
platībā. 

4. Nekustamam īpašumam ze-
mes gabalam „Salas” kadastra Nr. 
70010010286 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība NĪLM 
kods 0201, 123540 m² platībā. 

– Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve NĪLM kods 0601, 4800 m² platībā. 

– Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 212370 m² 
platībā. 

– Pārējo sabiedriskās nozīmes ob-
jektu apbūve NĪLM kods 0908, 8500 
m² platībā.

5. Nekustamam īpašumam ze-
mes gabalam „Eglaines” kadastra Nr. 
70010010389 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 19885 m² 
platībā. 

6. Nekustamam īpašumam ze-
mes gabalam „Vēveri 2” kadastra Nr. 
70010010603 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve NĪLM kods 0601, 6000 m² platībā. 

– Rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas NĪLM kods 0501, 140622 m² 
platībā. 

Kadastra Nr. 70010010604 noteikt 
zemes lietošanas mērķi

– Rekreācijas nozīmes objektu terito-
rijas NĪLM kods 0501, 4431, m² platībā. 

7. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam Raiņa ielā 56C kadastra Nr. 
70010010696 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Rūpnieciskās ražošanas uzņēmu-
mu apbūve NĪLM kods 0101, 1201 m² 
platībā. 

8. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam Raiņa ielā 55B kadastra Nr. 
70010011725 noteikt zemes lietošanas 
mērķi

– Individuālo dzīvojamo māju apbū-
ve NĪLM kods 0601, 4542 m² platībā. 

9. Nekustamam īpašumam zemes 
gabalam kadastra Nr. 70010011773 no-
teikt zemes lietošanas mērķi

– Individuālo dzīvojamo māju ap-
būve NĪLM kods 0601. 

Nolemj apmaksāt sabiedriskā trans-• 
porta izdevumus 2010./2011. gadā, 
saskaņā ar noteikumu ”Kārtība, kādā 
Madonas novada pašvaldība sedz trans-
porta izdevumus vispārējās pamat-
izglītības un vidējās izglītības iestāžu 
izglītojamajiem” 4. punktu (24.09.2009., 
protokols Nr. 11; 18. p.), Bērzaunes 
pagastā deklarētajiem skolēniem, kuri 
mācās Valmieras vājdzirdīgo bērnu 
internātvidusskolas – attīstības centra 
10. klasē.

Nolemj apmaksāt sabiedriskā • 
transporta izdevumus 2010./2011.
gadā, saskaņā ar noteikumu ”Kārtība, 
kādā Madonas novada pašvaldība 
sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
iestāžu izglītojamajiem” 3.; 4.; 7.; 8.; 9. 
punktu (24.09.2009., protokols Nr. 11; 
18. p), Ošupes pagastā deklarētajiem 
skolēniem, kuri mācās Lubānas vidus-
skolā: Laila Liģere (10. klase), Guntars 
Plešs, (10. klase) Didzis Smelters (10. 
klase), Andris Šķēls (10. klase), Guntars 
Čoders (11. klase), Linda Dubrovska (11. 
klase), Jānis Sproģis (11. klase), Elīna 
Volodina (12. klase), Kristīne Volodina 
(12. klase).

Izveido Madonas novada pašvaldī-• 
bas komisiju iesniegumu izskatīšanai 
par konfiscētās mantas atdošanu vai 
tās vērtības atlīdzināšanu personām, 
kuru administratīvā izsūtīšana no Lat-
vijas PSR vai KPFSR sastāvā iekļautās 
Latvijas PSR teritorijas daļas atzīta par 
nepamatotu 4 locekļu sastāvā un par šīs 
komisijas locekļiem apstiprināt:

– Komisijas priekšsēdētājs – Āris Vil-
šķērsts – Madonas novada pašvaldības 
izpilddirektors;

– Komisijas locekļi – Guntis Gai-
lums – Madonas novada pašvaldības 
Juridiskās nodaļas jurists; Helmuts 

Pujats – Madonas novada pašvaldības 
juridiskās nodaļas jurists; Lana Saulone 
– Madonas novada pašvaldības Finanšu 
nodaļas auditore.

Apstiprina saistošos noteikumus • 
„Par Madonas novada pašvaldības 
2010. gada budžeta grozījumiem”.

Atbalsta finansiāli florbola klubu • 
„Madona”, piešķirot 1800 latus 1. 
līgas florbola komandai „Madona” 
2010./2011. g. sezonas uzsākšanai.

Piešķir Madonas BJSS basketbola • 
nodaļai 700 latus degvielas izdevumu 
apmaksai izbraukuma spēlēm 2010. 
gadā.

Nolemj atsavināt Madonas novada • 
Mārcienas pagasta pārvaldei piederošo 
nekustamo īpašumu – kopīpašumā ar 
A. Križanovsku esošā zemes gabala 
Stacijas ielā 14A Mārcienā (kadastra Nr. 
7074 004 0242) domājamo daļu 521/1061 
A. Križanovskai:

1. Apstiprināt nekustamā īpašuma 
nosacīto cenu Ls 820,- (astoņi simti 
divdesmit lati); 

2. Uzdot pašvaldības īpašuma priva-
tizācijas, atsavināšanas un izmantošanas 
komisijai sagatavot un nosūtīt nekusta-
mā īpašuma atsavināšanas paziņojumu 
Ausmai Križanovskai.

Nolemj reģistrēt dzīvokli ar adresi • 
Meža ielā 2-32, Mārcienā, Madonas 
novadā, Zemesgrāmatā kā atsevišķu 
īpašuma objektu uz Madonas novada 
pašvaldības vārda:

1. Atsavināt Madonas novada paš-
valdībai piederošo nekustamo īpašumu 
– dzīvokli Meža ielā 2-32, Mārcienā, 
Mārcienas pagastā, Madonas novadā 
un 337/15516 kopīpašuma domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas un ze-
mes (kadastra numurs 7074 004 0202), 
dzīvokļa īrniecei Veltai Lapsai;

2. Apstiprināt nekustamā īpašuma, 
nosacīto cenu Ls 1250 (viens tūkstotis 
divi simti piecdesmit lati);

3. Uzdot pašvaldības īpašuma 
privatizācijas, atsavināšanas un izman-
tošanas komisijai sagatavot un nosūtīt 
nekustamā īpašuma atsavināšanas pa-
ziņojumu nekustamā īpašuma īrniecei 
Veltai Lapsai.

Nolemj piedalīties Eiropas Savie-• 
nības ELFLA izsludinātajā projektu 
konkursu pasākumā „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē – iekār-
tu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodrošinā-
juma iegāde un uzstādīšana, un infra-
struktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai ar projekta iesniegumu 
„Ļaudonas pagasta kultūrvēsturiskā 
mantojuma saglabāšana”.

Nolemj piedalīties Eiropas Savie-• 
nības ELFLA izsludinātajā projektu 
konkursu pasākumā „Lauku ekono-
mikas dažādošana un dzīves kvalitātes 
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijā” aktivitātē – iekār-
tu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas 
tehnoloģiju un programmu nodro-
šinājuma iegāde un uzstādīšana, un 
infrastruktūras izveide sabiedrisko 
aktivitāšu dažādošanai ar projekta ie-
sniegumu “Ļaudonas pagasta kapsētu 
labiekārtošana”.

Nolemj nodot Barkavas pagasta pār-• 
valdes mauriņa traktoru RZT-50 2501,09 
latu vērtībā SIA “Barkavas KPS” bilancē 
kā mantiskā ieguldījuma priekšmetu 
sabiedrības pamatkapitālā un uzdod 
Barkavas pagasta pārvaldes vadītājam 
kārtot mauriņa traktora nodošanu 
sabiedrībai un pieteikuma iesniegšanu 
komercreģistra iestādei sabiedrības 
pamatkapitāla palielināšanai.

Apstiprina nekustamā īpašuma • 
Dzelzavas pagasta „Muzejs Mucenieki” 

izsoles komisiju šādā 5 cilvēku sastāvā:
Elmārs Vaskis – Dzelzavas pagasta 

pārvaldes vadītājs, komisijas priekš-
sēdētājs;

Roberts Šņepsts – Madonas no-
vada pašvaldības deputāts, komisijas 
loceklis;

Helmuts Pujāts – Madonas novada 
pašvaldības jurists, komisijas loceklis;

Inese Bikše – Dzelzavas pagasta 
pārvaldes galvenā grāmatvede, komi-
sijas locekle;

Zinaīda Boša – Dzelzavas pagasta 
pārvaldes sekretāre, komisijas locekle.

Atļauj atsavināt, pārdodot atklātā • 
izsolē Kalsnavas pagasta pārvaldes 
bilancē esošo 1989. gada izlaiduma 
vieglo pasažieru automašīnu VW Golf 
ar valsts Nr. EK9640 par summu, kas uz-
rādīta „AF VĒRTĒŠANA” IK 18.08.2010. 
slēdzienā (transportlīdzekļa vērtības 
aktā). Izsoli organizēt Kalsnavas pagasta 
pārvaldei.

Nolemj piedalīties izsludinātajā • 
konkursā „Madonas novada fonda 
darbības stratēģijas 2009-2013” ar pro-
jektu „Vistiņlejas kapsētas vecās kapličas 
vienkāršotā renovācija”.

Nolemj piedalīties izsludinātajā • 
konkursā „Madonas novada fonda dar-
bības stratēģijas 2009-2013” ar projektu 
„Kultūrvēstures pieminekļa “Vestienas 
muižas komplekss” muižas ēkas sa-
glabāšana, uzstādot mūru žāvēšanas 
sistēmu”.

Madonas novada pašvaldībai nav • 
iebildumu pret Pļaviņu novada Vietal-
vas pagasta teritorijas plānojuma 2008. 
– 2020. gadam grozījumu 1. redakciju.

Apstiprina līguma projektu ar • 
Biedrību Sporta klubs „Palejas” par 
līdzfinansējuma Ls 1049,63 apjomā 
piešķiršanu (no budžeta ieņēmumu 
pārpildes) un nosacījumiem projekta 
„Apaļā stenda šautuves izveide” rea-
lizēšanai.

Apstiprina papildus vienošanās • 
projektu pie 24.03.2010. zemes nomas 
līguma par zemes gabala Madonā, Par-
ka ielā 12 nomu un atceļ Madonas no-
vada pašvaldības domes 2009. gada 22. 
decembra lēmumu „Par grozījumiem 
un papildinājumiem Madonas novada 
domes 29.10.2009. sēdes (Protokols 
Nr. 13; 4. p.) lēmumā „4. Par A. Broka 
ierosinājumu iznomāt zemi ar apbūves 
tiesībām Parka ielā 12, Madonā”” (prot. 
Nr. 16; 14. p.).

Nolemj piedalīties izsludinātajā • 
konkursā „Madonas novada fonda dar-
bības stratēģijas 2009-2013” ar projektu 
„Kultūrvēstures pieminekļa “Dzelzavas 
pils” logu vienkāršotā rekonstrukcija”.

Piešķir finansējumu Ls 40819,00 • 
no budžetā projektiem paredzētajiem 
līdzekļiem Smeceres sila sporta bāzes 
ārējo siltumtīklu izbūvei. 

Piešķir finansējumu no budžeta • 
ieņēmumu pārpildes Ls 4000,00 paš-
valdības ēkas Blaumaņa ielā 3 3. stāva 
telpu sakārtošanai. 

Visu Madonas novadā ēku siltinā-• 
šanas projektā iekļauto ēku demontē-
tajam jumta segumam – azbestcementa 
loksnēm – nosaka pārdošanas cenu Ls 
0,25 par vienu mazo loksni un Ls 0,50 
par lielo loksni.

Atļauj 2010./2011. g. mainīt Mado-• 
nas novada pašvaldības aģentūras „Kal-
snava” sniegto pakalpojumu tarifus 
centra rajona katlu mājā Jaunkalsnavā, 
nosakot tos šādā apmērā:

Maksa par apkuri – Ls 23,31 Ls/
MWh bez PVN;

Maksa par silto ūdeni – Ls 2,33 Ls/
m3 bez PVN.

Pārskatu sagatavoja  
ārija BrilovSka,  

administratīvās nodaļas vadītāja 
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Sanktpēterburgā atklāja, ka ūdens 
kustas dabas ietvaros vai mākslīgi 
izveidotā elektriskā laukā. Saskaņā ar 
elektrofizikas likumiem, zemei vien-
mēr ir negatīvs lādiņš. Pēc aprēķiniem, 
zemes spiediens ūdens molekulas mū-
ros spiež virzienā no zemes uz augšu 
pa mūra (sienu) kapilāriem un ģenerē 
negatīvu lādiņu mūrī, caur pieaugošo 
berzes enerģiju. Tas palielina kapilāro 
efektu. Kopā ar ūdens celšanos mūrī 
no zemes līdzi ceļas arī sāļi un minerā-
li, kuri izšķīst sienā un paliek tajā. Kad 
ūdens izgaro, sāļu kristāli palielina 
savu uzsūktspēju un samitrina sienu. 
Pie zemas gaisa temperatūras sasal-
dēts ūdens sienu materiālos izraisa 
plaisāšanu, bojājot fasādes apmetumu 
un fasādes daļas mūri, kas gadu ga-
rumā tiek bojāts arvien dziļāk. Sienas 
virspusē no mitruma parādās un 
izplatās pelējuma sēnīte. Tā var izraisīt 
ievērojamus veselības traucējumus, kā 
arī daudzas alerģijas. 

kā novērst?
Vairāk nekā pirms 20 gadiem 

Austrijas zinātnieki izgudroja ori-
ģinālu sienu susināšanas sistēmu 
WIGOPOL, kurai ir Austrijā izdoti 
patenti un sertifikāti un kas savā 
darbībā izmanto elektrofizikas prin-

cipus. WIGOPOL sienu žāvēšanas 
sistēma ar speciālu ierīču palīdzību 
nomaina ēkas polaritāti un ūdens 
sāk sūkties pretējā virzienā, sausinot 
ēkas. Kopš 1980. gada elektrofiziskā 
sienu sausināšanas metode tiek veik-
smīgi izmantota ne vien Austrijā, bet 
arī citās Eiropas valstīs. Pazīstamāko 
objektu vidū ir Svētā Stefana diev-
nams Vīnē, Drakulas pils Rumāni-
jā, Rātsnams Barselonā, Jagelonas 
universitāte Krakovā, Valsts teātris 
Čehijā un daudzas citas ēkas. Šādu 
sistēmu var izmantot arī privātmājās. 
Latvijā WIGOPOL objekti ir Brīvības 
piemineklis, Sv. Jēkaba katedrāle, 
Jaunmoku pils, Jelgavas pils, Bīriņu 
pils, Krustpils pils.

Mūru žāvēšanas metodes priekš-
rocības

Jaunās paaudzes elektriskā WI-
GOPOL sienu žāvēšanas sistēmas 
darbībai ir nepieciešamas minimālas 
apgādes vajadzības un tai ir 20 gadu 
garantija. Šīs jaunās ierīces ir kon-
stantas un noturīgas darbībā, nodro-
šinot ilgstošu un efektīvu mitrumu 
samazināšanu mūros (sienās). Pēc 
dabīgā mitruma sasniegšanas (mit-
ruma sastāva līdzsvaru), WIGOPOL 
sienu žāvējošā sistēma garantē, ka 

šie nosacījumi paliks nemainīgi un 
mitruma veidošanās caur kapilāriem 
nepalielināsies. WIGOPOL sistēmas 
plusi:

Vienkārša sistēmas uzstādīša-• 
na;
Netiek bojāta ēkas konstrukcija;• 
Darbības laikā neveido trokšņus • 
un putekļus; 
Nav kaitīgas iedarbības uz ap-• 
kārtējo vidi un veselību;
Uzlabo celtnes mikroklimatu • 
telpās;
No ķīmiskām vielām brīva WI-• 
GOPOL tehnoloģija rada veselī-
gus dzīves apstākļus;
Praktiski neredzama.• 

Pielietojot šo sistēmu, uzlabojas 
ēkas energoefektivitāte, samazinās 
kurināmā patēriņš. Sistēma instalējas 
ēkas bēniņos. Tās elektroenerģijas 
patēriņš ir 5 – 6 Wh mēnesī. Veicot pa-
matu un sienu hidroizolāciju pēc tra-
dicionālās metodes, tiktu ārēji bojāta 
ēkas fasāde, bet pielietojot WIGOPOL 
mūru žāvēšanas sistēmu ar inova-
tīvas pieejas palīdzību, izmantojot 
fizikas zināšanas par zemes un ēkas 
polaritāti, tiks saglabāta neskarta arī 
Vestienas muižas ēkas fasāde. 

ilga SaBitova,
raksta tapšanā izmantoti arī 

resursi internetā 

Jauna ēkas sienu žāvēšanas metode 
Vestienas muižai
Septembra domes sēdē deputāti nolēma 
piedalīties izsludinātajā konkursā „Ma-
donas novada fonda darbības stratēģijas 
2009. – 2013.” ar projektu „Kultūr-
vēstures pieminekļa “Vestienas muižas 
komplekss” muižas ēkas saglabāšana, 
uzstādot mūru žāvēšanas sistēmu”. 
Pierādot projekta nepieciešamību, do-
mes sēdē Vestienas pagasta pārvaldes 
vadītājs Artūrs Vīle-Bērziņš uzsvēra 
kritisko situāciju Vestienas muižas 
ēkas pamatos, kas rodas mitruma dēļ. 
Savukārt, neraugoties uz to, ka muižas  
telpās izvietota izglītības iestāde, tieši 
muižas esošais kultūrvēstures piemi-
nekļa statuss ir liedzis līdz šim pieda-
līties Eiropas Savienības finansētajos 
energoefektivitātes projektos, kas būtu 
vērsti arī uz ēkas renovāciju un tās vis-
pārīgu saglabāšanu. Kaut arī deputātu 
vidū raisījās diskusijas par projekta liet-
derību, ņemot vērā pašreizējo finansiālo 
situāciju, klātesošā Mārcienas pagasta 
pārvaldes vadītāja Ināra Mālniece pat 
piedāvāja sniegt materiālu palīdzību no 
sava pagasta resursiem Vestienas mui-
žas atbalstam. Kas ir minētā projekta 
būtība un kāpēc tas vajadzīgs – par to 
sīkāk lasiet vestēnietes Ilgas Sabitovas 
sagatavotajā materiālā.

2009. un 2010. gadā Vestienas 
muižas ēkā, kura ir Valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis un kurā 
jau piecdesmit gadus darbojas 
Vestienas pamatskola, ir veikti lieli 
remontdarbi: nomainīts ēkas jumts, 
atjaunotas pagrabstāva telpas jau-
niešu centram, veikts ēkas fasādes 
kosmētiskais remonts par kopējo 
summu 116 tūkstoši latu. Lai palie-
linātu ieguldīto līdzekļu efektivitāti 
un ilgtspēju, jānovērš ēkas būtiska 
problēma – mitruma uzsūkšanās 
pamatos un sienās, tāpēc Vestienas 
pagasta pārvalde izstrādāja projektu 
jaunās paaudzes elektriskās WIGO-
POL sienu žāvēšanas sistēmas pie-
lietošanai. Šo metodi pēc iepirkuma 
izsludināšanas piedāvāja sistēmas 
izplatītāji Latvijā SIA „Regelo”.

kā rodas mūru mitrums?
Pirms 180 gadiem profesors Reus 

Madonas novadā 
pabeigta četru 
sadzīves atkritumu 
izgāztuvju 
rekultivācija

atbilstoši atkritumu apsaim-
niekošanas likuma prasībām un 
Vidusdaugavas reģionālajā atkri-
tumu apsaimniekošanas plānā 
2008. – 2013. gadam paredzēta-
jām aktivitātēm Madonas novadā 
veikta četru sadzīves atkritumu 
izgāztuvju rekultivācija. Darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 
3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Nor-
matīvo aktu prasībām neatbil-
stošo izgāztuvju rekultivācija” 
ietvaros ar ES Kohēzijas fonda 
atbalstu rekultivētas izgāztuves 
„Sūņi” Mārcienas pagastā un 
„Ienāškalniņš”, „Jurupe” un „Sil-
nieki” Praulienas pagastā.

Rekultivācija, kā tas paredzēts 
tehniskajos projektos, ietvēra 
izgāztuvēs un tām pieguļošajās 
teritorijās izkliedēto atkritumu sa-
vākšanu un blīvēšanu kaudzēs ar 
sekojošu sānu nogāžu veidošanu 
un teritorijas planēšanu, kaudžu 
pārklāšanu ar pretfiltrācijas un 
auglīgās grunts slāņiem, rekul-
tivētās teritorijas apzaļumošanu, 
kā arī gruntsūdens monitoringa 
sistēmas izveidi.

Pateicoties ES Kohēzijas fonda 
finansējumam 52465Ls apmērā 
un ieguldot 12438Ls pašvaldības 
līdzfinansējuma, Madonas nova-
dā rekultivēti 2,45 ha izgāztuvju 
teritoriju, savākti izkliedētie at-
kritumi no izgāztuvēm pieguļo-
šajām teritorijām 3 ha platībā un 
novērsts potenciāls apdraudē-
jums apkārtējai videi un cilvēku 
veselībai.

Sīkāka informācijas par katru 
no projektiem pieejama Vides 
ministrijas kā atbildīgās iestādes 
mājaslapas sadaļā „Fondi un 
investīcijas”.

jāniS MelnuPS,
projektu vadītājs

Projekta nosaukums Projekta gatavības stadija Atbildīgā iestāde,  
kas realizē

Sarkaņu pagasta  
Biksēres ciema  
ūdenssaimniecības attīstība

Ir izsludināta iepirkuma 
procedūra

Madonas novada 
pašvaldības 
„Sarkaņu komunālais 
serviss”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Mārcienas 
pagasta ciemā Mārciena 

Noslēgta vienošanās 
par projekta ieviešanu

SIA “Mārcienas 
komunālais  
uzņēmums”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Dzelzavas pagasta Dzelzavas 
ciemā

Noslēdzās iepirkuma 
procedūra par būvdarbiem

SIA „Dzelzava”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Ļaudonas pasta 
Ļaudonas ciemā

Noslēgta vienošanās par 
projekta ieviešanu. Notiek 
tehniskā projekta aktualizācija

Madonas novada 
pašvaldība

Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Madonas novada 
Degumniekos

Tiek izstrādāts tehniskais 
projekts

SIA „Ošupes KU”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Barkavas 
pagasta Barkavas ciemā 

Tiek izstrādāts tehniskais 
projekts

 „Barkavas KPS”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Stalīdzānu 
ciemā

Tiek izstrādāts tehniskais 
projekts

„Barkavas KPS”

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Praulienas 
pagasta Praulienas ciemā

Noslēgta vienošanās par 
projekta ieviešanu. Tiek 
izstrādāts tehniskais projekts

Madonas novada 
pašvaldība

Ūdenssaimniecības attīstība 
Madonas novada Praulienas 
pagasta Vecsaikavas ciemā

Tiek slēgta vienošanās par 
projekta ieviešanu

Madonas novada 
pašvaldība

Pašlaik Madonas novadā dažādās 
projekta gatavības stadijās (skat. 
tabulu) norisinās ūdenssaimniecības 
sakārtošanas projekti. Centralizētās 
ūdensapgādes sistēmu rekonstruk-
ciju galvenais mērķis ir panākt Eiro-
pas Savienības prasībām atbilstoša 
dzeramā ūdens padevi iedzīvotā-
jiem, kā arī nodrošināt notekūdeņu 
un kanalizācijas attīrīšanu. 

Pirmais šāds projekts jau īste-
nots. Dzelzavas pagasta Aizpurves 
ciemā iedzīvotāji tagad saņem kva-
litatīvu un garšīgu ūdeni. Projektu 
“Dzelzavas pagasta Aizpurves ciema 
ūdenssaimniecības attīstība” ieviesa 
SIA “Dzelzava”, konkursa rezultātā 
būvdarbus veica PS “RRCI” par 
kopējo summu 248 519 lati. 

Rezultātā ir ierīkota jauna dzera-
mā ūdens ņemšanas aka, nomainīti 
un izveidoti jauni tīkli 960 m garumā, 
izbūvēta jauna ūdens sagatavošanas 
stacija, rekonstruēts ūdenstornis, kā 
arī rekonstruēts kanalizācijas vads, 
skatakas un izbūvētas jaunas notek-
ūdeņu attīrīšanas iekārtas. Galvenais 
ieguvums – ciema 205 iedzīvotājiem 
tagad piegādā tīru dzeramo ūdeni.

Attīstības nodaļa informē

Vestienas muižas ēkā izvietota Vestienas pamatskola 

Jaunās ūdens attīrīšanas iekārtas Aizpurvē 



 
Pagasts 
 
 
Ģimene 
 
 
Ģimenes locekļi 

 
Ģimenes mājvieta 

Kas ir tas īpašais (lietas, notikumi, sajūtas), ar ko šī ģimene izceļas savā pagastā un liek 
pārējiem iedzīvotājiem lepoties, paraudzīties uz dzīvi un ikdienu savādāk? 

 
Kāpēc tieši šī ģimene būtu pelnījusi pārstāvēt savu pagastu noslēguma pasākumā Madonā? 

 
Tavs īpašais novēlējums šai stiprajai ģimenei 

 
Anketas aizpildītāja vārds, uzvārds, telefona numurs (nepieciešamas pasākuma organizē-
šanas procesam, netiks izpausta anketas aizpildītāja personība)

Anketas lūdzam nogādāt sava pagasta pārvaldē vai novada pašvaldībā Saieta laukumā 1,  
vai arī atdot kultūras namu vadītājiem.  
Varat nosūtīt arī uz e-pastu: signe_smirnova@tvnet.lv. 

 
Paldies! Uz tikšanos Madonā, Adventes laikā! 

Ar cieņu, Signe Smirnova, pasākuma organizatore 
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Ģimene –  
mūsu saknes
“Cilvēkam, tāpat kā kokam, ir savas 
saknes. Un šīs saknes – vieta, kur tev 
kārts šūpulis, cilvēki, kas tev iemācījuši 
kaut ko vajadzīgu, agrīnie apkārtējās 
pasaules iespaidi – tur ciet līdz pēdējai 
stundai. Pamēģini kaut ko nocirst – 
un tu kļūsi nabagāks un vientuļāks. Pa-
mēģini pats sev pajautāt, kāpēc tu šodien 
esi tāds un ne citāds, – un tev atkal 
lieku reizi būs jāatgriežas pie savām 
saknēm.” /I. Sokolova/

„Ģimene – tās ir mūsu sak-
nes un iekšējais spēks. Arī Tavā 
pagastā, pagalmā, interešu pul-
ciņā vai kur citur noteikti ir kāds 
cilvēks, kura ģimeniskās saknes 
ir spēcīgas un atzinības vērtas. 
Esmu Signe Smirnova, Latvijas 
Kultūras koledžas pēdējā kursa 
studente, un par savu kvalifikāci-
jas darba – pasākuma vietu esmu 
izvēlējusies Madonu, jo manas 
ģimeniskās saknes ir Ļaudonā.  
Esmu iecerējusi, ka pasākumā, kas 
notiks Madonas kultūras namā 
decembra mēnesī, tiks aicinātas ievē-
rojamākās ģimenes no katra pagasta 
un Madonas pilsētas – kopā 15 ģime-
nes, kuras ir dvēseliski stipras, neat-
kārtojamas savā būtībā un izpausmē. 
Tieši Tu vari izvirzīt, Tavuprāt, 
sava pagasta ievērojamāko ģimeni! 
Ceru, ka pasākumā atklāsies, cik 
dažādas, bet vienādi spēcīgas spēj 
būt ģimenes. Vecmāmiņa, kura iz-
audzinājusi mazbērnus. Tētis, kurš 
nesavtīgi ziedo savu laiku bērniem. 
Ģimene, kas kopā pārdzīvojusi 
neiedomājamas lietas. Brālis, kurš 
bez ierunām uzņēmies vīrieša pie-
nākumus ģimenē vai māsa, kura ir 
kā otra mamma. Jauna ģimene, kura 
audzina bārenīti. Ģimene ar kādu 
īpašu vai pavisam vienkāršu talantu, 
ar kuru priecē pārējos. Bērni, kas jau 
no mazotnes radināti nebaidīties 
darba. Ģimene, kurā ir ļoti spēcīgas 
tradīcijas.

Aic inu  Jūs  rūpīg i  izvēr-
tēt līdzcilvēkus un izvirzīt vie-
nu ģimeni, ar kuru var lepoties 
ne tikai pagastā, bet ar kuru jāie-
pazīstina viss Madonas novads! 
Šīs ģimenes satiksies noslēguma pa-
sākumā Madonā, kurā atklāsim ģime-
ni kā vērtību, kas neizzūd laika gaitā 
un ir nozīmīga ikvienam no mums. 
Lūdzu, esiet atsaucīgi un aizpildiet 
anketu, lai ar šo ģimeni un pagastu 
var lepoties viss Madonas novads!” 

Signe ir uzņēmīga, radoša, dzīves-
priecīga un atvērta jauniete. Ar domu 
veltīt savu darbību Madonas novadam. 
Un tas ir ne tikai vecāku sapnis – pēc stu-
dijām un pasaules iepazīšanas sagaidīt 
savu bērnu atgriežamies, bet arī viens no 
pašvaldības mērķiem – radīt apstākļus 
mūsu jauniešu pilnvērtīgai dzīves un 
darba vietai dzimtajā pusē. Signe savam 
dzimtajam novadam nolēmusi dāvāt 
savu darbu – viņa ir iecerējusi organizēt 
novada ģimenēm veltītu sarīkojumu šī 
gada nogalē, tāpēc, lai tuvāk iepazītos 
un izklāstītu savu ideju, publicējam 
sarunu ar Signi. Cienījamie Vēstneša 
lasītāji, novērtēsim meitenes atvērtību 
un atklāto skatījumu, to vienreizību, ko, 
gadiem ejot, nereti zaudējam vai turam 
dziļi noslēptu sevī. Atbalstīsim Signes 
ieceri, lai visiem kopā mums Adventa 
laikā tiktu dāvāts brīnišķīgs vakars, 
godinot novada stiprākās ģimenes.

tava ģimene nāk no Ļaudonas, 
pati studē rīgā. Pastāsti vairāk 
par sevi!

Jā, mana ģimene un manas mā-
jas ir Madonas novada Ļaudonā. 
Kad beidzu mācības Ļaudonas 
vidusskolā, bija jāizlemj, kur studēt 
tālāk! Izvēle nebija grūta, jo man 
patīk komunikācija ar cilvēkiem, 
jau mācoties vidusskolā biju aktīva 
ārpusstundu darbā, tādēļ iestājos 
Latvijas Kultūras koledžā mācīties 
par kultūras menedžeri ar speciali-
zāciju sarīkojumu vadībā. Esmu ļoti 
apmierināta ar savu studiju izvēli 
un nu jau nemanot pienācis pēdējais 
mācību semestris! Divu gadu laikā 
esmu guvusi daudz vērtīgas piere-
dzes pasākumu organizēšanā un 
vadīšanā, ko izmantoju savā prak-
tiskajā darbībā. Ārpus skolas daudz 
brīvā laika nepaliek, tomēr, kā saku: 
citiem svētki – man darbs! Tādēļ 
bērnu ballīšu, dažādu tematisko 
pasākumu vadīšanu varu nosaukt 
par savu brīvā laika pavadīšanu. 

kāpēc izvēlējies tieši šo diplom-
darba tēmu – stiprākās ģimenes? 

Kad bija jādomā par diplomdarba 
tēmu un vietu, izvēlējos Madonu – jo 
tā ir mana dzimtā puse, mani cilvē-
ki. Vēlējos organizēt kādu sirsnīgu, 
vērtīgu pasākumu ar konkrētu jēgu. 
Šajā dzīves situācijā, kad tiek runāts 
par ģimenēm, kurās vecāki paliek 
bez darba, kad daudzi jauni cilvēki 

Atbalstīsim mūsu jauniešu radošās iniciatīvas!

izbrauc no valsts, vēlos izcelt tieši šo 
ģimenisko spēku, saknes, kas ir mū-
sos visos! Jo, lai vai kā, ģimene ir tā, 
pie kuras mēs varam atgriezties, tās ir 
saknes dziļi sirdī. Cik vien iespējams, 
cenšos braukt uz mājām – Ļaudonu, 
kur mani gaida ne tikai ģimene, bet 
arī atkalredzēšanās prieks ar draugu. 
Aleksandrs strādā Madonā, tādēļ tie-
kamies vien nedēļas nogalēs. Tomēr 
tas neietekmē mūsu attiecības, esam 
kopā kopš pamatskolas laikiem, kad 
ķircinājām viens otru, līdz izplauka 
nopietnas un stipras attiecības. Mana 
ģimene Ļaudonā ir iemantojusi uz-
manību ar mūsu trakajām izdarībām, 
ar kurām priecējam pagasta iedzīvo-
tājus, piemēram, ikgadējais Jaungada 
brauciens, brāļa Mārtiņa un tēta 
Ilmāra organizētās autosacīkstes 
„Ziemas aplis”. Tā ka man, kā saka, 
asinīs jau ir šī enerģija, aktivitāte, 
radošā domāšana un prieks radīt 
prieku citiem.

Protams, ir ģimenes, kurās šīs 
saknes nav tik izteiktas, bet, iespē-
jams, nepieciešams kāds impulss, lai 

saprastu, cik neatsverams ir ģimenes 
kopējais spēks. Katrā pagastā ir kāda 
ģimene, kuru iedzīvotāji ir ievērojuši. 
Ģimenes, kam raksturīgas spēcīgas 
tradīcijas, emocionāli pārdzīvojumi, 
īpaši dzīvesstāsti – tas ir tas, par ko 
vēlos runāt. Televīzijā varam vērot 
„Latvijas Lepnumu”, bet mūsu pašu 
novadā taču arī ir sirds cilvēki, ar 
kuriem varam lepoties un iepazīs-
tināt visu Madonas novadu. Ir tikai 
jāuzdrošinās!

kādi ir tavi nākotnes plāni pēc 
koledžas beigšanas?

Mērķi un ieceres ir, jāskatās, 
kā liktenis ļaus to realizēt. Tuvā-
kais mērķis ir veiksmīgi īstenot šo 
pasākumu. Ļoti ceru uz Madonas 
uzņēmēju atbalstu un novada iedzī-
votāju atsaucību, vēlos pieteikt sevi 
kā kvalitatīvu, radošu pasākumu 
organizētāju Madonā un ceru, ka 
Madona man piedāvās kādas iespē-
jas manas darbības tālākai realizācijai 
un attīstībai.

Dzintra StraDiņa

Par iecerēto 
sarīkojumu:

jānis 
kļaviņš, 
Madonas 
novada 
kultūras 
darba 
organiza-
tors:  

„Uz Signes iniciatīvu 
raugos ļoti pozitīvi. Novada 
pašvaldībai, tai skaitā 
kultūras jomā, jāatbalsta 
jaunas un svaigas idejas, 
jaunas domas, kas palīdz 
veidot novada kultūras 
dzīvi dažādu, krāsainu. 
Īpašs prieks, ja aktivitātes 
nāk no jauniešiem, 
topošiem kultūras jomas 
profesionāļiem, kas studē 
kultūras darba organizāciju, 
menedžmentu.”

Skaidrīte 
Strade, 
Madonas 
novada 
kultūras 
nama 
direktore:

 „Signes iecerētais pasākums 
ir vēlams un atbalstāms. Ar 
lielo televīziju starpniecību 
varam vērot Latvijas 
mēroga notikumus, ļaudis, 
ar ko lepoties, bet tajā pat 
laikā tepat pie mums ir 
daudz vērtīgu ģimeņu, 
īpašu cilvēku. Svarīgi, 
lai mēs paši zinātu savas 
cilvēciskās vērtības, 
pateiktu paldies. Novada 
kontekstā šis var veidoties 
par vienojošu pasākumu, 
kas Ziemassvētku 
noskaņās – laikā, kad viens 
otram darām daudz laba, 
vienkopus pulcē novada 
ļaudis. Ja izdosies, tā varētu 
izvērsties par labu tradīciju 
Madonas novadam.”   

ANKETA  (Anketu iespējams saņemt elektroniski, rakstot uz e-pastu: signe_smirnova@tvnet.lv)

Signe 
Smirnova.

Smirnovu 
ģimene.  
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Ik gadu vasaras nogalē Mētrienā 
ir sporta cienītāju diena – šogad jau 
sešdesmito reizi. Liels nopelns tam, ka 
šī senatnē aizsāktā tradīcija saglabāta, ir 
ilggadējam sporta dzīves organizētājam 
Ilmāram Grudulim, kurš arī pērn no-
vada pasākumā „Sporta laureāts 2009” 
saņēma atzinību nominācijā „Par mūža 
ieguldījumu sportā”. Viņš arī vislabāk 
zinās pastāstīt par šīs tradīcijas aizsā-
kumiem. 

kā aizsākās šī tradīcija?
Lielākie nopelni sporta svētku 

tradīcijas iedibināšanā ir tolaik 
Mētrienas pamatskolas skolotājam 
Jānim Gailītim. Viņš atjaunoja 
sporta kustību Mētrienā pēc Otrā 
pasaules kara. Skolotājs bija viens 
no labākajiem Latvijas lauku vi-
dusdistanču skrējējiem, piedalījās 
arī toreizējās PSRS lauku sportistu 
sacensībās. J. Gailītis saglabāja 
izcilu sportisku formu, neskatoties 
uz grūtajām kara gaitām latviešu 
leģionā. Vēlāk J. Gailītis studēja me-
dicīnu un strādāja par ārstu Talsos, 
kur dzīvo arī šobrīd. 

Sporta svētku pirmajos gados 
programmā galvenā vieta bija jau-
niešu masu vingrojumiem, vieglat-
lētikai un šķēršļu joslas pārvarēša-
nai. Tolaik skolās gandrīz par obli-
gātu bija ieviesta EGDA („Esi gatavs 
darbam un aizsardzībai”) un GDA. 
Tas zināmā mērā ietekmēja jauniešu 
aktivitāti. Kompleksa normas bija 
jāpilda visiem skolēniem. 

No pirmajiem pēckara gadiem 
Mētrienā spēlē volejbolu. Vien-
mēr pagastā ir bijušas sieviešu un 
vīriešu komandas. Tāpēc pēdējo 
gadu desmitu svētku skatītāju lie-
lākā interese ir par cīņām volejbola 
laukumā. 

kā Mētrienā atzīmēja šo sporta 
jubileju?

Sešdesmitajiem sporta svētkiem 
vajadzēja notikt jau 2009. gadā. 
Ieilgušā sporta zāles remonta dēļ 

pasākums notika šī gada augusta 
beigās. No aicinātajām septiņām 
komandām ieradās piecas – Degum-
nieku, Atašienes, Ramatas un divas 
pašmāju. Atklāšanas ceremonijā 
piedalījās Madonas novada domes 
sporta organizators Māris Gailums. 
Apsveikumā viņš uzsvēra, ka Lat-
vijā tikai divās vietās – Mētrienā 
un Meņģelē – sporta svētkiem jau 
sešdesmit gadu. Novada sporta 
organizatoram tika pasniegta mūsu 
pagasta vizītkarte – Gunāra Kroļļa 
mākslas darbs. Gandrīz trīsdesmit 
gadus sporta svētkus Mētrienā vada 
tagadējā pagasta sporta organizato-
re Līga Pastare. Viņa bija izveidojusi 
foto galeriju par mūsu sporta aktivi-
tātēm. Pēc atsevišķas programmas, 
kuru sagatavoja Mētrienas tautas 
nama vadītāja Anita Amata un 
pirmskolas vecuma grupas vadītāja 
Aiga Ivāna, sportoja arī bērni. 

Sacensības notika sešos sporta 
veidos. Dalībnieku skaits nebija ie-
robežots, bet ieskaitē sporta veidos 
katrai komandai vērtēja trīs labākos 
rezultātus. Sacensības sākās ar trīs 
kilometru garo skrējienu „Apkārt 
Mētrienai”. Startēja astoņi sportisti. 

Interesanti, ka jaunākajam skrējējam 
bija tikai septiņi gadi, bet vecākajam 
– sešdesmit. Uzvarēja Mētrienas 
komanda, bet ātrākais bija Atašienes 
pārstāvis Dainis Priedis. Savukārt 
sieviešu konkurencē uzvarēja mēt-
rieniete Ieva Krastiņa. Tāllēkšanā 
piedalījās trīsdesmit seši dalībnieki. 
Šeit arī uzvarēja Mētrienas koman-
da. No vīriem tālāk aizlēca Harijs 
Rokpelnis no Ramatas, bet sievie-
tēm Arta Iesalniece no Mētrienas. 
Basketbola soda metienos no piec-
padsmit dalībniekiem trāpīgākais 
bija Atašienes sportists Raimonds 
Adamovičs. Arī viņa komanda 1. 
vietā. Svaru bumbu cēla desmit 
spēkavīri. Par stiprāko izrādījās 
Atašienes komanda un tās pārstāvis 
Edgars Veikšāns. Šautriņu mešanā 
labākais rezultāts – Mētrienas ko-
mandai, bet no piecdesmit viena da-
lībnieka precīzākais izrādījās Edgars 
Veikšāns no Atašienes, bet sievietēm 
– mētrieniete Gaļina Klūga. Lielākā 
dienas daļa pagāja volejbola spēlēs. 
Uzvarēja Atašienes komanda. Aiz 
tās vietu secībā Mētriena, Ramata, 
Degumnieki un Mārciena. Sporta 
veidu kopvērtējumā 1. vietu un 

kausu izcīnīja Mētrienas komanda, 
tikai par vienu punktu apsteidzot 
Atašieni.

kas palīdzēja sporta dienas  
organizēšanā?

Komandas par uzvarām un 
individuāli saņēma balvas, kas 
bija sarūpētas ar Mētrienas pagas-
ta pārvaldes palīdzību. Pateicība 
uzņēmējam Aivaram Dmitrijevam, 
kurš vairākus gadus atbalsta sporta 
pasākumus. Svētkus tehniski un 
organizatoriski prasmīgi vadīja Līga 
Pastare, par tiesnešiem izvēloties 
savus audzēkņus no Mētrienas 
pamatskolas. Paldies arī pagasta 
pārvaldes darbiniekiem Valdai Ot-
varei, Jolantai Vītolai, Jānim Zepam 
un Jānim Tropam. 

Mētrienā ikvienam ir dota iespēja 
sportot. Tam atvēlētas Mētrienas pa-
matskolas sporta zāles telpas. Ir izre-
montēta zāle, labiekārtotas ģērbtuves 
un dušas. Vajadzīga tikai vēlme. Lai 
sportiskais gars mētrieniešos mājo vēl 
daudzus desmitus gadu!

Solvita StulPiņa

Sešdesmitie sporta svētki 
Mētrienas pagastā 

Ar rudens lapu krāsām dabā, ar pē-
dējiem rudens ziediem, oktobra sākumā 
tiek svinēta Pasaules skolotāju diena. Šinī 
dienā skolēni saviem skolotājiem cenšas 
sagādāt kādu neparastu pārsteiguma vai 
atpūtas brīdi, lai liktu viņiem justies vēl 
īpašākiem, vēl svarīgākiem un vēl vairāk 
mīlētiem un cienītiem.

Sarkaņu pamatskola jau vairāk 
nekā 50 gadus ir saistīta ar skolotāju 
Sudāru vārdu. Vispirms Edgars un 
Elga. Tagad – Inese un Jānis, bez ku-
riem nav iedomājams ne skolas mācī-
bu process, ne ārpusklases nodarbības, 
ne svētku brīži. Jau 30 gadus Inese 
māca bērniem latviešu valodu un 
literatūru un palīdz skolēniem veidot 
avīzi „Skurstenis”, kas četrus gadus ir 
atzīta par labāko izdevumu starp Ma-
donas rajona skolām. Tikpat ilgi Jāņa 
vadībā bērni nodarbojas ar sportiskām 
aktivitātēm Sarkaņu pamatskolā un 
nu jau gandrīz 10 gadus arī Madonas 
sporta skolā. Darba diena viņiem 
paiet kā mirklis, kad visa uzmanība 
veltīta jaunās paaudzes izglītošanai 
un audzināšanai. Sarkaņu pamatskolā 
savulaik mācījušies arī bērni – Mārtiņš, 
Inga un Jurģis, kas vecāku mājās ir 
ļoti gaidīti un ciemojas tur, kad vien 
iespējams. Brīvajos brīžos Sudāru 

ģimene ir aktīvās atpūtas piekritēji. 
Ziemā prieku sagādā slēpošana, bet 
vasarā savukārt ceļošana ar velosipē-
du. Latvija izbraukāta krustu šķērsu. 
Jānis un Inese stāsta, ka riteņo no agra 
pavasara līdz vēlam rudenim. 

„Vasaras ieriteņojam ar braucieniem 
tuvākajā apkārtnē. Vienā vasarā, piemē-
ram, mērķis bija apkārtējās skolas (Cesvai-
nē, Bērzaunē, Jaunkalsnavā u.c.). Izjusti 
arī tuvākie lielceļi, cik un kuri labvēlīgāki 
velobraucējiem. Tāds šķiet Praulienas 
virzienā un līdz Švāna tiltam, bet ļoti 
patīk braukt apkārt Madonai, sevišķi pa 
iekārtoto veloceliņu.

5. septembrī piedalījāmies 20. Lat-
vijas riteņbraucēju Vienības braucienā, 
kur dalībnieku skaits pārsniedz šoruden 
trīs tūkstošus. Jau trešo gadu startējām 
tautas braucienā Sigulda – Murjāņi – 
Ragana – Turaida – Sigulda (37,5 km). 
Izjūtas dažādas. Ir kopības sajūta, kā jau 
masveida pasākumos – stāšanās starta 
koridoros, lēna brauciena ieripināšana 
pēc starta, kamēr dalībnieki paretojas. 
Distancē braucēji ir gana cītīgi, pūlas ar 
spēku, cik jau vien var. Patiesībā tā jau arī 
ir savu spēku pārbaude, cik straujam brau-
cienam „vienojies” ar sevi. Īpašs izturības 
pārbaudījums man vienmēr liekas kāpiens 
no Gaujas augšā uz pilsētu – uz finišu, kad 
gribas izturēt, kaut lēnām riteņojot, nevis 

Sudāru ģimene: Vislabāk atpūšamies riteņojot

pievienoties velostūmējiem. Prieks jau 
nu ir gan, saņemot medaļa pēc finiša un 
atrodoties daudzo braucēju un velosipēdu 
vidū”, – stāsta Inese.

“Ko iegūstam no velobraukšanas?- 
Aktīva iziešana no mājas, redzētais un 
gandarījums par tikšanu līdz norunātajam 
mērķim. Esam mēģinājuši pēc iespējas 
vairāk nobraukt gar pašu jūras malu, no 
Kauguriem līdz Saulkrastiem, tas ir tikpat 
kā izdarīts. Cits mērķis bija tikt pie upju ie-

tekām jūrā. Pie Gauja, Daugavas, Lielupes 
un citām mazākā upītēm aizriteņojām.

Rīgā ir izmēģināti veloceliņi gan uz 
Jūrmalu, gan uz Mežaparku, gan līdz 
Baltezeram. Katru vasaru vismaz reizi 
esam uz Mangaļu mola. No elektriskā 
vilciena galapunkta Skultē esam braukuši 
līdz Ainažiem un mazliet Igaunijā. Divām 
vasarām bija jāpaiet, lai izbrauktu it kā pa 
jokam pieņemtu maršrutu līdz Pērnavai. 
Tas arī ir mūsu rekordbrauciens – 173 km 

vienā dienā, ko veicām šovasar lielajā kar-
stumā. Startējām no Salacgrīvas. Bija gan 
tas pamatīgs brauciens, pa ceļam ne reizi 
vien prātā ienāca doma, kāpēc tādu ceļu 
vajadzēja sākt, ko citi ar mašīnītēm naski 
noripo. Skaidrības labad gan jāpasaka, 
ka pirms minētajiem braucieniem Rīgas 
tuvumā tiekam ar vilcienu vai mašīnu. 
Nav jau tā, ka ar mugursomām plecos 
izbraucam no mājas, lai riteņotu Rīgas 
apkārtnē. Katrā ziņā, lai cik liels būtu 
nogurums, pēc brauciena sajūta ir fantas-
tiska. Ceļošana ar velosipēdu mūs uzlādē 
fiziski un garīgi. Lai kāds būtu nogurums 
pēc brauciena, prātā jau virmo domas, ko 
vēl varētu apskatīt, uz kurieni aizbraukt. 
Uz priekšdienām iecerētais brauciens ir 
Kuršu kāpas, visticamāk, ka to paveiksim 
nākamajā gadā.”

Vaicāti par skolotāju dienas atzī-
mēšanu, Inese un Jānis atbild, ka mājās 
tā svinēta netiek. Ir svētku brīdis kopā 
ar skolēniem, tāpat kāds izbrauciens 
ar kolēģiem. Viena tradīcija gan Su-
dāru ģimenei daudzu gadu garumā 
saglabājusies. Profesionālajos svētkos, 
kaut uz īsu brīdi iegriezties pie Jāņa 
tēva Edgara, arī ilggadēja Sarkaņu 
skolas skolotāja un direktora, pacie-
moties viņa mājās. 

valDa kĻaviņa

Foto no personīgā arhīva

Ošupes pagastā 
izveidota 
mūsdienīga 
sporta bāze

1. oktobrī tika atklāta Degumnieku 
pamatskolas atjaunotā sporta zāle. 
Rekonstruētā zāle papildinās aktīvās 
atpūtas un sporta piedāvājumu pa-
gastā – pagājušā gada nogalē skolas 
telpās tika atklāts pašvaldības peld-
baseins, pašlaik norisinās arī stadiona 
rekonstrukcijas darbi. 

Sporta zāles un līdzās esošā sta-
diona renovācija veikta par Lauku 
atbalsta dienesta līdzekļiem, projekta 
ietvaros paredzēta jauna drenāžas sis-
tēma stadionam, veikta sanitāro mez-
glu, ģērbtuvju rekonstrukcija, veikti 
arī citi sporta zāles remontdarbi. 

Pēc pašvaldības Attīstības nodaļas 
sniegtajiem datiem, Degumnieku pa-
matskolas zāle un sporta zāles sanitā-
ro mezglu rekonstrukcija izmaksājusi 
teju 34 tūkstošus latu, stadiona futbola 
laukuma rekonstrukcija – gandrīz 39 
tūkstošus latu. 

„Veiktie rekonstrukcijas darbi ļauj 
radīt ne tikai pilnvērtīgus sportošanas 
apstākļus skolēniem, bet arī nodro-
šina aktīvās atpūtas iespējas visām 
paaudzēm, un nu Degumniekos var 
ne tikai peldēties visa gada garumā, 
apmeklēt trenažieru zāli, bet arī 
mūsdienīgās telpās spēlēt volejbolu, 
uzņemt citus sportistus, kā arī ir radīta 
bāze citu sporta veidu attīstībai,” ar 
gandarījumu atzīst pagasta pārvaldes 
vadītājs Aigars Šķēls.  

Dz. StraDiņa

2010. gada oktobris

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.

Inese un Jānis Sudāri (no labās) kopā ar radiem un draugiem pirms starta 
Siguldā

Klātesošos sveic novada sporta darba organizators Māris Gailums                                                     neldas otvares foto 
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izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām”  
12. panta 1. daļas 7. punktu un Ministru kabineta 2005. 
gada 28. jūnija noteikumu nr. 480  „noteikumi par kārtī-
bu, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”  
16.1 punktu

Izdarīt Madonas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 8 „Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikā-

cijas objektu izvietošanai” šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu izdošanas pamatojumu 

ar sekojošo:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 

12. panta 1. daļas 7. punktu un Ministru kabineta 2005. gada 
28. jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā 

pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas” 16.1 punktu”
2. Aizstāt saistošo noteikumu 14. punktā, 16.2. un 16.4. 

apakšpunktā vārdus „Madonas pilsētas dome” ar vārdiem 
„Madonas novada pašvaldība”.

3. Svītrot saistošo noteikumu 16.3. apakšpunktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 06.10.2010.

Saistošie noteikumi Nr. 27 „Par grozījumiem un papildinājumiem  
Madonas novada pašvaldības domes 30.03.2010. saistošajos noteikumos Nr. 8 
„Par pašvaldības nodevu vizuālās komunikācijas objektu izvietošanai””

izdoti saskaņā ar  latvijas republikas likuma 
 „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 1. un 11. 
punktu un likuma „Ģeotelpiskās informācijas likuma 
13. panta sesto daļu 

i. noteikumos lietotie termini
1. Koordinātu sistēma – ģeodēziskajiem uzdevumiem 
piemērota ģeometriska sistēma, lai raksturotu pun-
ktu koordinēto stāvokli (praktiskajiem pielietojumiem 
punktu stāvokli nosaka ar plaknes koordinātām x un y, 
bet augstumu ar H).

2. Ģeodēziskais punkts – apvidū nostiprināta zīme, kurai 
ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēša-
na, kā arī ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlie-
lumiem: koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā 
lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā lauka vērtība.

3. Objekta punkti – mērīšanai apzīmēti un neapzīmēti 
raksturīgi objekta punkti: topogrāfiskie punkti, ēkas 
konstrukciju punkti, būvasu un sarkano līniju nostipri-
nājuma punkti, robežpunkti un pārējie objekta punkti.

4. Inženierkomunikācija – ierīce, aprīkojums vai ierīču un 
aprīkojumu kopums, kas paredzēts būves apgādei ar 
izejvielām, sakariem, energoresursiem un citiem resur-
siem.

5. Transporta būves – ielas, tilti, satiksmes pārvadi, es-
takādes, tuneļi, caurtekas, nostiprinātas krastmalas, 
ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas bū-
ves.

6. Digitālā karte – pašvaldības administratīvās teritori-
jas inženiertopogrāfiskā digitālā karte (mērogā 1:500), 
tai skaitā ielu un ceļu sarkanās līnijas.
ii. vispārīgie noteikumi

7. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Madonas nova-
da administratīvajā teritorijā notiek inženiertopogrā-
fiskās informācijas un informācijas par aizsargjoslām 
izsniegšana, pieņemšana un pārbaude. Šie noteikumi 
attiecas arī uz detālplānojumu un zemes ierīcības pro-
jektu grafiskajām daļām.

8. Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fizis-
kajām personām, kas Madonas novadā veic inženier-
komunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību vai 
ekspluatāciju, vai kuru bilancē ir augstākminētās bū-
ves, vai kuras veic ģeodēziskos uzmērīšanas darbus.

9. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celt-
niecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) 
jāveic saskaņā ar Būvvaldes akceptēto būvprojektu, 
kuram par pamatu ņemts sertificēta mērnieka vai li-
cencētas organizācijas izstrādāts inženiertopogrāfis-
kais plāns, kas saskaņots ar inženierkomunikāciju ap-
kalpojošām organizācijām, pašvaldības izvēlētu firmu, 
kas specializējusies inženiertopogrāfiskās informācijas 
uzturēšanā un ievadīts vienotajā pilsētas digitālajā kar-
tē.

10. Topogrāfiskā materiāla aktualizācija celtniecības 
vajadzībām nav nepieciešama, var izmantot esošo to-
pogrāfisko vai kadastra kartes materiālu:

10.1. avārijas darbu gadījumā;

10.2. uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus 
(rakšana līdz 0,3 m dziļumam);

10.3. veicot lokālus darbus laukumā, kura platība 

nepārsniedz 4 m2 vai tīklu garums nav lielāks par 
4 m;

10.4. darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būv-
projekts;

10.5. ja esošā topogrāfiskā materiāla aktualizācijas 
termiņš nav beidzies;

10.6. citos gadījumos, kas noteikti ar plānošanas ar-
hitektūras uzdevumu.

11. Ja,  veicot būvdarbus vai rakšanas darbus, tiek at-
rastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai ne-
atbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums 
dabā, attiecīgi jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā.

12. Ģeodēziskie mērījumi objekta punktu noteikšanai 
un būvdarbu kvalitātes kontrolei aptver būves un at-
sevišķo detaļu faktisko izmēru atbilstību akceptētajam 
būvprojektam un būvnormatīvos noteiktajiem kvalitā-
tes kritērijiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu 
izstrādā katrs uzņēmums (objektu īpašnieki, ekspluatē-
jošās organizācijas, būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši vei-
camo darbu specifikai (profilam) un apjomam.

13. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju 
ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvētāji) Madonas 
novada teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto 
vai renovēto objektu pieņemšanu (nodošanu) eksplua-
tācijā veic saskaņā ar LBN-301 prasībām un pēc ob-
jektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) 
apsekošanas un:

13.1. pārbaudes atbilstībai akceptētam būvprojektam, 
ko atbilstoši LBN-301 prasībām veic būvvalde;

13.2. ģeodēziskās uzmērīšanas un ienešanas pilsētas 
digitālajā kartē.

14. Objektu ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un no-
drošina persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju (būv-
atļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbērša-
nas.

15. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu ģeodēzis-
ko uzmērīšanu veic mērniecībā licencēta persona.

16. Madonas novada administratīvajā teritorijā mēroga 
1:500 topogrāfiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi 
digitālā veidā, reģistrāciju datubāzē, sagatavošanu un 
izsniegšanu, realizē un koordinē pašvaldības izvēlēta 
juridiska persona, kura ir tiesīga par pakalpojumiem 
saņemt samaksu, kas ir saskaņota ar pašvaldību.

17. Madonas novada būvvalde, ievadīšanai pilsētas 
vienotajā digitālajā kartē, pieņem tikai sertificētu vai 
licencētu mērnieku topogrāfiskos vai ģeodēziskos uz-
mērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas 
un būvasu nospraušanas aktus), kas veikti digitālā 
formā (*dgn, *dwg, *dxf formātā) LKS-92 koordinātu 
sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā.

18. Informāciju, kas nepieciešama mērniecības darbu 
veikšanai, par samaksu sniedz pašvaldības izvēlētā ju-
ridiskā persona, pēc rakstiska (elektroniska) pieprasī-
juma saņemšana.

19. Uzmērītā topogrāfiskā informācija un ģeodēziskie 
uzmērījumi iesniedzami pārbaudei pašvaldības izvēlē-
tajai juridiskajai personai, kas to saskaņo gadījumā, ja 
iesniegtie uzmērījumi atbilst reālai situācijai un valstī 
noteiktajiem standartiem. Madonas novada pašvaldī-

bas institūcijas, tai skaitā būvvalde, atzīst par atbilsto-
šu (lietošanai derīgu) tikai šādā veidā saskaņotu topo-
grāfisko informāciju.

20. Visos būvprojektos, kuri tiek skaņoti būvvaldē, 
jābūt topogrāfiskā plāna oriģinālam vai apstiprinātai 
kopijai.

21. No jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto būv-
ju izpildshēmās jāuzrāda visi objekta galvenie elementi 
un raksturīgie punkti. Objekta punktiem jābūt piesais-
tītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem ko-
ordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā 
topogrāfijā vai kadastra kartē.

22. Pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas jāpieaicina 
Būvvaldes pārstāvis būvdarbu pieņemšanai sekojošu 
objektu izbūves gadījumos:

22.1. maģistrālo, kā arī ielu inženierkomunikāciju 
izbūve;

22.2. apakšzemes būves (pārsūknēšanas staciju, 
attīrīšanas iekārtu u.c.), kuras atrodas vai tiks no-
dotas ekspluatācijā pašvaldības vai tai pakļauto or-
ganizāciju bilancē;

22.3. transporta būves;

22.4. rakšanas darbu atļaujā noteiktajos gadīju-
mos.

23. Pēc objektu uzmērīšanas personai, kas saņēmusi 
rakšanas atļauju (būvatļauju), vienas nedēļas laikā iz-
pildshēmas 2 eksemplāri jānodod Būvvaldē un jāsaņem 
paraksts par būvdarbu veikšanu atbilstoši būvprojek-
tam (vai saskaņotām izmaiņām). Pēc tam izpildshēmas 
1 eksemplārs jānodod Būvvaldē un pasūtītājam.

24. Objektu pieņemšana ekspluatācijā nenotiek, ja uz 
tiem nav pašvaldības izvēlētās juridiskās personas ska-
ņojuma par objekta ievadīšanu datu bāzē.

25. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju 
objektu pieņemšana ekspluatācijā, to īpašniekiem jā-
noformē ar aktu, kuram jāpievieno šajos noteikumos 
noteiktā kārtībā apstiprinātas izpildshēmas.

26. Detālplānojumu un zemes ierīcības projektu gra-
fiskās daļas ir nododamas pārbaudei pašvaldības iz-
vēlētajai juridiskajai personai, lai noteiktu esošo un 
projektēto aizsargjoslu atbilstību reālajai situācijai un 
pašvaldības plānotajām aizsargjoslu novietnēm. Paš-
valdība lēmumu par zemes ierīcības projekta vai de-
tālplānojuma redakcijas saskaņošanu pieņem tikai pēc 
saskaņojuma saņemšanas no pašvaldības izvēlētās ju-
ridiskās personas.

II. Uzraudzība un kontrole

27. Šo noteikumu izpildes uzraudzību un kontroli veic 
Būvvaldes amatpersonas.

28. Ja Būvvalde konstatē uzbūvēto, rekonstruēto, res-
taurēto vai renovēto objektu neatbilstību būvprojekta 
piesaistēm, izpildītājam jānodrošina atkāpju saskaņo-
šana vai jāveic darbi, lai novērstu šo neatbilstību.
iii. noslēguma jautājums

29. Saistošie noteikumi publicējami un stājas spēkā li-
kuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā, 
06.10.2010.

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 35 
„Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Madonas novada pašvaldībā”
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izdoti saskaņā ar latvijas republikas Publisko aģentūru likuma 
2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu

1. Saistoši noteikumi nosaka Madonas novada pašvaldības aģentūras „Sarkaņu komunā-
lais serviss” (turpmāk – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pie-
likums Nr. 1).
2. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem skaidras naudas un bezskaid-
ras naudas norēķinu veidā.
3. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbil-
stoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm, ar to saistīto nodokļu un izdevumu sa-
maksai, kā arī citu ar Aģentūras saimnieciskās darbības nodrošināšanu saistītu izdevumu 
samaksai.
4. Saistošie noteikumi publicējami vietējā laikrakstā un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas, t.i., 06.10.2010.
5. Ar saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē:

5.1. Madonas rajona Sarkaņu pagasta padomes 2008. gada 24. janvāra sēdes lēmums 
„Par komunālo pakalpojumu tarifiem Biksēres ciemā” (prot. Nr. 2; 9. p.).
5.2. Madonas rajona Sarkaņu pagasta padomes 2009. gada 15. janvāra sēdes lēmums 
„Par siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu”(prot. Nr. 1; 24. p.).

Pielikums Nr. 1 
Madonas novada pašvaldības 29.07.2010. domes sēdē apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem 
Nr. 30 (prot. Nr. 15; 23. p.)

Madonas novada pašvaldības aģentūras „Sarkaņu komunālais serviss” sniegto 
publisko pakalpojumu izcenojumi

Nr. 
p.k.

Pakalpojumi Mērvienība
Cena latos 
(bez PVN)

1. Apkure Ls/MWh 28,01

2. Aukstais ūdens ar skaitītāju Ls/m3 0,48

3. Kanalizācija ar skaitītāju Ls/m3 0,51

4. Aukstais ūdens un kanalizācija bez skaitītāja Ls/ 1 personai mēnesī 3,27

5. Ūdens uzsildīšana ar skaitītāju Ls/m3 2,80

6. Ūdens uzsildīšana bez skaitītāja Ls/ 1 personai mēnesī 4,20

7. Sauso sadzīves atkritumu izvešana Ls/ 1 personai mēnesī 1,00

8.
Traktora KIOTI DK 551C izmantošana ar piekabi un 
pļaujmašīnu juridiskām personām un fiziskām personām

Ls/ 1 stunda
Ls/ 1 kilometrs

10,03
0,28

9.
Traktora KIOTI DK 551C izmantošana ar piekabi un 
pļaujmašīnu Sarkaņu pagasta pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda
Ls/ 1 kilometrs

9,37
0,26

10. Traktora KIOTI DK 551C izmantošana sniega tīrīšanai Ls/ 1 stunda 12,52

11.
Traktora KIOTI DK 551C izmantošana sniega tīrīšanai 
juridiskām personām un fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 12,52

Nr. 
p.k.

Pakalpojumi Mērvienība
Cena latos 
(bez PVN)

12.
Traktora KIOTI DK 551C izmantošana sniega tīrīšanai 
Sarkaņu pagasta pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 11,70

13.
Traktora KIOTI DK 551C asenizācijas mucas izmantošana 
juridiskām personām un fiziskām personām

Ls/ 1 tvertne
Ls/ 1 kilometrs

11,97
0,28

14.
Traktora KIOTI DK 551C asenizācijas mucas izmantošana 
Sarkaņu pagasta pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 tvertne
Ls/ 1 kilometrs

11,19
0,26

15.
Automašīnas MAN izmantošana juridiskām personām un 
fiziskām personām

Ls/ 1 stunda
Ls/ 1 kilometrs

14,08
0,48

16.
Automašīnas MAN izmantošana Sarkaņu pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda
Ls/ 1 kilometrs

13,16
0,46

17.
Automašīnas MAN izmantošana sniega tīrīšanai juridiskām 
personām un fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 19,10

18.
Automašīnas MAN izmantošana sniega tīrīšanai Sarkaņu 
pagasta pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 17,85

19.
Traktora JUMZ izmantošana juridiskām personām un 
fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 11,93

20.
Traktora JUMZ izmantošana Sarkaņu pagasta pārvaldes 
funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 11,15

21.
Traktora Patner, zāles pļāvēja izmantošana juridiskām 
personām un fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 6,62

22.
Traktora Patner, zāles pļāvēja izmantošana Sarkaņu pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 6,19

23.
Zāles pļaušana ar rokas pļaujmašīnu juridiskām personām 
un fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 3,13

24.
Zāles pļaušana ar rokas pļaujmašīnu Sarkaņu pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 2,92

25.
Zāles pļaušana ar trimmeri juridiskām personām un 
fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 3,82

26.
Zāles pļaušana ar trimmeri Sarkaņu pagasta pārvaldes 
funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 3,57

27.
Motorzāģa „Husqvarna” pakalpojumi juridiskām un 
fiziskām personām

Ls/ 1 stunda 4,12

28.
Motorzāģa „Husqvarna” pakalpojumi Sarkaņu pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 3,85

29.
Zemes frēzēšana ar motokultivatoru juridiskām un fiziskām 
personām

Ls/ 1 stunda 4,70

30.
Zemes frēzēšana ar motokultivatoru Sarkaņu pagasta 
pārvaldes funkciju veikšanai

Ls/ 1 stunda 4,39

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 30  
“Par Madonas novada pašvaldības aģentūras „Sarkaņu komunālais serviss”  
maksas pakalpojumiem”

izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās  
palīdzības likuma 35. panta otro daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts 
un izmaksāts pabalsts ārkārtas situācijā (turpmāk tekstā 
– pabalsts) 2010. gada 8. augusta vētras laikā nopostīto 
Madonas novada iedzīvotāju privātīpašumā un tiesiska-
jā valdījumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai.
2. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienīgi 2010. gada 
8. augusta vētras laikā radušos postījumu novēršanai.
3. Pabalsts tiek piešķirts un izmaksāts vienīgi iedzīvotāju 
privātīpašumā un tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo 
māju nopostīto jumtu atjaunošanai.

Pabalsta pieprasīšanas kārtība

4. Pretendentiem uz pabalstu Madonas novada pašval-
dības Sociālajā dienestā (turpmāk tekstā – Sociālais die-
nests) Madonā, Parka ielā 4, jāiesniedz:

4.1. rakstisks iesniegums, kurā norāda arī bankas 
rekvizītus pabalsta ieskaitīšanai;
4.2. apsekošanas akts par to, ka zaudējumi privāt-
īpašumā esošās dzīvojamās mājas jumtam radušies 
2010. gada 8. augusta vētras laikā, zaudējumu no-
vērtējums un apmērs (zaudējumu mērvienības – m2, 
kg, tonnas, km utt.);
4.3. pieprasīto līdzekļu lokālā tāme (būvniecības no-
zares speciālistu sastādīts būvprojekta īstenošanai 
paredzamās būvniecības izmaksas aprēķins);

4.4. apliecinājums, ka par dzīvojamo māju privātper-
sonai nepienākas apdrošināšanas atlīdzība.

5. Pieprasījumu pabalsta piešķiršanai privātās individu-
ālās dzīvojamās mājas jumta atjaunošanai iesniedz mā-
jas īpašnieks vai viņa pilnvarota persona. Pieprasījumu 
iesniedzot, jāuzrāda iesniedzēja personas un īpašuma 
tiesības apliecinoši dokumenti.
6. Pieprasījumu pabalsta piešķiršanai daudzdzīvokļu 
mājas jumtu atjaunošanai iesniedz daudzdzīvokļu mājas 
pārstāvis (vecākais, pārvaldnieks). Pieprasījumu iesnie-
dzot, jāuzrāda iesniedzēja personas un daudzdzīvokļu 
mājas iedzīvotāju pārstāvēšanas tiesību apliecinoši do-
kumenti.
7. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji šo noteikumu 4.1. 
apakšpunktā noteiktos dokumentus sagatavo katrs at-
sevišķi, bet tos visus kopā Sociālajā dienestā iesniedz 
daudzdzīvokļu mājas pārstāvis (vecākais, pārvald-
nieks).
8. Šo noteikumu 4.2.; 4.3.; 4.4. punktā paredzēto doku-
mentu oriģinālu vienu eksemplāru daudzdzīvokļu mā-
jas pārstāvis (vecākais, pārvaldnieks) iesniedz par visu 
māju.

Pabalsta apmēra noteikšana un lēmuma pie-
ņemšana

9. Piešķiramā un izmaksājamā pabalsta lielums tiek no-
teikts 70% apmērā no lokālajā tāme (saistošo noteikumu 
4.3. apakšpunkts) aprēķinātās summas.

10. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu piecu darba dienu 
laikā kopš šo saistošo noteikumu 4. punktā noteiktajām 
prasībām atbilstoša pieprasījuma iesniegšanas brīža pie-
ņem Sociālais dienests.

11. Pabalsts daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājiem tiek ap-
rēķināts un piešķirts katram atsevišķi.

12. Nepieciešamības gadījumā (neskaidrības novēršana, 
precizēšana, iesniegto pieprasījumu nepilnība) Sociālais 
dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanas at-
likšanu uz laiku, kas nepārsniedz Administratīvā proce-
sā likumā noteikto, par to rakstiski informējot pabalsta 
pieprasītāju.

13. Sociālā dienesta lēmumu Administratīvā procesa li-
kuma 79. panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā var ap-
strīdēt Madonas novada pašvaldības domes Adminis-
tratīvo aktu strīdu komisijā Madonā, Saieta laukumā 1.

Pabalsta izmaksāšana

14. Piešķirtais pabalsts tiek pārskaitīts pabalsta saņēmē-
jam uz bankas kontu, kas ir norādīts iesniegumā (saisto-
šo noteikumu 4.1. apakšpunkts).

noslēguma noteikumi

15. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā, 
06.10.2010.

Saistošie noteikumi Nr. 32 „Kārtība, kādā tiek piešķirts un izmaksāts pabalsts 
ārkārtas situācijā 2010. gada 8. augusta vētras laikā nopostīto Madonas novada 
iedzīvotāju privātīpašumā esošo dzīvojamo māju jumtu atjaunošanai”



Aktivitātes8 Novada Vēstnesis / 2010. gada oktobris

MaDonaS novaDPētniecīBaS un 
MākSlaS MuzejS 
 
aicina uz skolotājai un dzejniecei, 
triju zvaigžņu ordeņa kavalierei 
adīnai Ķirškalnei veltīto izstādi  
„liec pelēkam mazliet sudraba 
klāt...”. 
izstādes atklāšana 10. oktobrī 
plkst. 13.00. 



MaDonaS kultūraS naMS 
aicina uz koncertiem:

artas arnicānes solokoncerts  
25. oktobrī plkst. 18.00. 
Pianiste atskaņos Eiropas klaviermūzikas klasikas 
pērles. 
Arta Arnicāne mācījusies Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskolā pie T. Biķa, vairākus gadus bijusi 
Gņesinu liceja audzēkne Maskavā, Krievijā. 2008. 
gadā ar maģistra grādu absolvējusi Mūzikas 
akadēmijas profesora S. Osokina klavieru klasi. 
Papildinājusies Skotijas karaliskajā mūzikas 
akadēmijā Glasgovā, kur ieguvusi maģistra grā-
du un diplomu atskaņotājmākslā. Pilnveidojusi 
profesionālo pieredzi pie profesora H. Frančeša 
Šveicē, kur Cīrihes Mākslu augstskolā iegūts so-
lomākslinieces diploms (2010). Ar panākumiem 
Arta ir piedalījusies starptautiskajos konkursos 
Eiropas valstīs, tajā skaitā Lielbritānijā, izcīnot 5 
pirmās prēmijas. Arta ir J.Vītola 5. starptautiskā 
pianistu konkursa (2008) laureāte. Šajā gadā 
Arta ieguva divas pirmās prēmijas starptautis-
kajos pianistu konkursos Anglijā un Polijā, bet 
septembra nogalē kļuva par Prize Iturbi laureāti 
Valensijā, Spānijā.



16. oktobrī plkst. 19.00 ar program-
mu „Mīlestības balsis” pie klausītā-
jiem nāk skanīgais un allaž radošais 
jauniešu koris „Balsis” diriģenta 
inta teterovska vadībā. 
„Mīlestība ar naktstauriņiem ieskrien logā. Vai 
tā būs arī rīt, pēc mēneša, pēc gada? Vai arī 
pirms simts un piecsimts gadiem teica „Tauriņi 
vēderā”?” ”Pirmais skats un pirmais glāsts”? Vai 
latviešu meitene, kas iet pretī puisim pa Imanta 
Ziedoņa piesauktajiem atspulgiem, jūt to pašu, 
ko Puškina Tatjana, sapņojot par savu Oņegi-
nu? Vai itāļi un kubieši mīl karstāk par saviem 
Ziemeļzemju brāļiem un māsām? Vai Romeo 
un Džuljeta savā mīlā bija stiprāki par nāves 
važām un vai latviešu bāleliņš, apraudot savu 
„meitiņu”, arī nebija Romeo?” Par visu to varēs 
padomāt, klausoties programmu „Mīlestības 
balsis”, kad pie klausītājiem nāk skanīgais un 
allaž radošais jauniešu koris „Balsis”. Koris un 
diriģents ne tikai dziedās un muzicēs kā parasti, 
bet arī kļūs par aktieriem, nebaidoties izpausties 

kā solisti daudzveidīgajā mīlestības programmā, 
aizvedot klausītājus te uz senu latviešu sētu, 
te Parīzes bulvāriem, te Argentīnas tango deju 
zālēm. Programmā savu balsi ievīs pazīstamais 
dziesminieks Goran Gora, bet krāsaināku vērtīs 
Jolantas Čakares izvēlētais video. Koncertu vadīs 
Karina Bērziņa.



29. oktobrī plkst. 19.00 grupa 
riči, kas plašāku sabiedrības ievērību guva 
pērn, piedaloties “Latvijas ģimeņu dziedāšanas 
svētkos”. Klausītājiem būs iespējams dzirdēt un 
redzēt jauno dziedātāju Annu Dribas, kuru daudzi, 
iespējams, atceras kā spāniski temperamentīgo 
“O! Kartes muzikālās akadēmijas” dalībnieci. Par 
savu sadarbību ar grupu Riči Anna saka: “Ļoti 
priecājos sadarboties, mums ir izveidojusies 
lieliska draudzība un mūsu kopējais darbs albu-
ma tapšanā ir lielisks piedzīvojums, ko varēšu 
atcerēties, kad man būs gadi – septiņdesmit...” 
Vairākas no jaunajā programmā iekļautajām 
dziesmām klausītāji jau paspējuši iemīļot, 
piemēram, šobrīd radiostacijās skanošo singlu 
“Rudens lietus”, un, tās guvušas atsaucību šīs 
vasaras muzikālajā koncertuzvedumā “tas trakais 
Bellakorda šovs!“.
Gatavojoties jaunajai koncerttūrei, daudz tiek 
domāts par gaismām, skatuves scenogrāfiju, 
horeogrāfiju un tērpiem, kas viena vakara gaitā 
tiks mainīti ne reizi vien, ļaujot skatītājiem novērtēt 
ne tikai Annai īpaši no Spānijas gādātās krāšņās 
kleitas, bet arī Dailes teātra tērpu mākslinieka 
Andreja Fiļipova grupai Riči radītos tērpus. Par 
uzveduma horeogrāfiju gādās eksotisko deju 
teātris Karinedance ar tā māksliniecisko vadītāju 
un horeogrāfi Karine, kuras mākslinieciskais 
izteiksmes veids pārliecina ar oriģinālām idejām 
un neatkārtojamu izpildījuma stilu.



teātris Madonas kultūras namā:
22. oktobrī plkst. 19.00 pēc antona 
Čehova viencēliena komēdiju “Bil-
dinājums“ un “lācis” motīviem „tā 
PrecaS vecPuiŠi”. 
Kā? Nu, tā – 
Pirmais: “Tomēr bez precēšanās es nevaru iztikt. 
Pirmkārt, man jau ir 35, tā sacīt, kritisks vecums. 
Otrkārt, man nepieciešams pareizs, kārtīgs 
dzīvesveids... Kamēr domāsi, svārstīsies, daudz 
runāsi, gaidīsi uz ideālu vai īstu mīlu, mūžam pie 
sievas netiksi...”
Otrais: “Es jūs mīlu! Mīlu, kā nekad neesmu 
mīlējis! Divpadsmit sievietes es pametu, deviņas 
pameta mani, bet nevienu neesmu mīlējis tā kā 
jūs... Esmu ieķēries, iegrābies, iepinies. Piecus 
gadus netiku iemīlējies, pats sev nosolījos un 
pēkšņi iepinos kā gailis pakulās. Piedāvāju savu 
roku. Jā vai nē?”
Iestudējumu veidojis izrādes “Pērku Jūsu vīru “ 
režisors Indulis Smiltēns. Lomās – Zane Daudziņa, 
Juris Lisners, Jānis Reinis un Indulis Smiltēns.

Kultūras afiša 

neskatoties uz apgalvojumiem, ka 
laukus pamet arvien vairāk iedzī-
votāju, un lauki pamazām iznīkst, 
Mētrienas pagastā viss notiek. 

Mētrienas puses zemnieki, spītē-
jot sausajai vasarai un rudenīgajām 
lietavām, novākuši labību. Nebija 
viegli, jo nācās ķert ikvienu saulainu 
minūti, lai dotos druvā. Arī kartu-
peļu apcirkņi pagrabos piepildīti. 

Raža – kā nu kurā saimniecībā. Kā 
apgalvoja kartupeļu audzētāji, tas 
atkarīgs gan no šķirnes, gan augsnes. 
Veiksmīgi noris tīrumu aršana un 
ziemāju sēšana. 

Sekmīgi uzsākts mācību darbs 
Mētrienas pamatskolā. Esam laikam 
vienīgā skola novadā, kur visiem 
skolēniem ir brīvpusdienas. Uzsākta 
arī skolas siltināšana. 

Pagasta centrā ierīkots ērts gājēju 

celiņš ar apgaismojumu. Tagad ik-
viens var droši pārvietoties. Celiņu 
pastaigām vai ik dienu izmanto pirm-
skolas vecuma grupas audzēkņi. 

Atsācies arī pulciņu darbs Mēt-
rienas tautas namā. Jaunas dejas 
iestudē gan jauniešu, gan senioru 
tautisko deju kolektīvi, jaunu mate-
riālu apgūst dramatiskais kolektīvs. 
Septiņpadsmito sezonu uzsācis 
sieviešu koris „Jūsma”, diriģenta 

Artūra Grandāna vadībā. Savukārt 
Madonas Novadpētniecības muzejā 
apskatāma mūsu podnieces Baibas 
Dumpes darbu izstāde „Podu laiki”. 
Esam lepni un priecīgi par to. 

Arī šis rudens neizpalika bez 
aktīvas dzērveņu lasīšanas. Tikai ogu 
šogad pavisam maz. 

To apliecina arī fakts, ka pirmo 
reizi pa seniem laikiem netika iz-
mantotas visas Teiču Dabas rezervāta 

izsniegtās 350 atļaujas dzērveņu 
lasīšanai. 

Un vēl viens prieks – uz nova-
da centru nu jau varam braukt pa 
asfaltu! 

Kā saka, neskati vīru no cepures, 
neskati pagastu pēc tā lieluma vai 
iedzīvotāju skaita, bet gan pēc pada-
rītajiem darbiem.

Solvita StulPiņa 

Mētrienas pagastā – viss notiek! 

Mētrienas pamatskolas siltināšana                                                         Top gājēju celiņš pagasta centrā                                                              Mētrienas podniece Baiba Dumpe   


