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Vienpadsmit mil-
joni latu – daudz 
vai maz? Ir zi-

nāms, cik šajā gadā 
nopelnīsim un cik varēsim atļau-
ties tērēt. Februāra domes sēdē 
ir pieņemts novada pamatdoku-
ments – 2012. gada pašvaldības 
budžets. 

  Finanses                             

Apstiprināts 
Madonas novada 
budžets

4. lpp.

Ļaudonieši Astrīda un Ivars 
Ņikiforovi uzskata, ka nav 
jābaidās uzņemties rūpes 

par kādu bērnu, kam trūkst māju 
siltuma. Madonas novada bāriņ-
tiesa aicina kļūt par audžuvecā-
kiem krīzes situācijā nonākuša-
jiem bērniem.

 Cilvēkstāsts                       

 11.–16. marts                     

Dalies ar sirds 
siltumu

7. lpp.

Prezidenta 

vizīte

6. marts mūsu novad-
nieka, izcilā pulkveža, 
Lāčplēša Kara ordeņu 
kavaliera Os ka ra Kal-
paka dzim tajās Liepsa-

lās allaž bijusi nozīmīga diena. Šo-
gad apritēja 93 gadi, kopš Latvijas 
armijas pirmais komandieris krita 
tālu prom no dzimtajām mājām – 
Kurzemē, un sākotnēji Oskaru Kal-
paku apglabāja Liepājas Ziemeļu 
kapos. Taču tā paša gada  18. sep-
tembrī pulkvedis atgriezās mājās 
– viņa mirstīgās atliekas cauri Liep-
salām pārveda uz dzimto kapsētu 
Visagalā. Tur viņam 1927. gadā 

atklāja Kārļa Zāles darināto piemi-
nekli, kurā attēlotais granītā kal-
tais senlatviešu karavīrs lūkojas uz 
tuvējo senču pilskalnu, viņa skats 
sniedzas arī tālumā pāri Aiviekstei 
līdz mežu ieskautajām Liepsalām.

Šogad Oskara Kalpaka atceres 
diena izvērtās jo īpaša – pirmo rei-
zi Liepsalās ieradās valsts visaugs-
tākā amatpersona. Andris Bērziņš 
ir pirmais Valsts prezidents, kas 
atjaunotās Latvijas Republikas lai-
kā apmeklēja arī Oskara Kalpaka 
dzimtās mājas. Ar lielu gandarīju-
mu prezidenta vizīti uztvēra Liepsa-
lu gara uzturētāji – Ošupes pagasta 

ļaudis, Liepsalu muzeja dvēsele Edī-
te Zaube, O.Kalpaka piemiņas fonda 
pārstāvji, radinieki, kā arī klātesošie 
Varakļānu jaunsargi, kas ar īpašu 
saviļņojumu atsaucās uz Valsts pre-
zidenta sveicienu.    

Piemiņas brīdī Oskara Kal-
paka atdusas vietā Visagala ka-
pos Valsts prezidents uzsvēra, ka 
Oskara Kalpaka pārliecība, gri-
basspēks un veiksme ir nozīmīga 
Latvijai arī šobrīd, kad ne tikai 
Latvijai, bet visai Eiropai ir nozī-
mīgs pārmaiņu brīdis. Jau vēlāk, 
apmeklējot Liepsalas, prezidents 
uzsvēra, ka O. Kalpaka personība 

norāda to, ka mūsu valsts pamats 
meklējams Latvijas laukos. Prezi-
dents izteica cerību, ka nākamās 
izcilās paaudzes, nākamie Kalpa-
ka vārda tālākie nesēji radīsies 
tieši lauku pagastos, lauku skolās.

Vizītes gaitā Andris Bērziņš 
apmeklēja arī mūsu novada zem-
niekus – viesojās gan Dzintara Ko-
zuļa ģimenes saimniecībā „Zīles”, 
kā arī izveidoja pats savu maizes 
klaipu Andreja Broka maizes cep-
tuvē „Jaunkalējos”.

Dzintra StraDiņa,
pašvaldības sabiedrisko attiecību 

speciāliste

“Mūsu valsts pamats ir laukos,”   
Valsts prezidents A. Bērziņš, pieminot pulkvedi O. Kalpaku

Pēc „Liepsalu” apmeklējuma Andris Bērziņš devās ciemos pie novada zemniekiem. Sarunā ar domes priekšsēdētāju Andreju Ceļapīteru un šķirnes aitu 
audzētāju Dzintaru Kozuli tika skartas zemniekiem svarīgās tēmas.

„Liepsalu” muzeja vadītāja Edīte Zaube izrādīja 
O.Kalpaka dzimtās mājas.

Maiznieks Andrejs Broks prezidentu aicināja 
izveidot pašam savu maizes klaipu.

Andris Bērziņš, Kozuļu ģimenes pavadīts, nevairījās 
apmeklēt arī aitu fermu.   

www.gitaristusesija.lv

Vietējais kokapstrādes uzņē-
mums „Norte” ir viens no 
lielākajiem nodokļu mak-

sātājiem novadā. „Norte” ražo 
konkurētspējīgu produktu ārzem-
ju tirgiem un ar savu darbību no-
drošina septiņdesmit darbavietas 
apkārtnes iedzīvotājiem.

 Novada uzņēmēji               

Krīze ir veiksmīgi 
pārvarēta

6. lpp.
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  Kalsnavas 
pagastā  

Deputāti lēma par ne-
kustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīdus kārtībā no 
Vietalvas pagasta iedzīvotāja par 
īpašumu Kalsnavas pagastā par 
kopējo summu 57,16 LVL, un mā-
jokli par kopējo summu 1,38 LVL, 
piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem un tam piedero-
šo kustamo un nekustamo mantu.

  Ļaudonas pagastā  

Lēma par bezcerīgo debitoru 
parādu izslēgšanu no bilances. 
Saskaņā ar MK 15.12.2009. no-
teikumu Nr. 1486 “Kārtība, kādā 
budžeta iestādes kārto grāmatve-
dības uzskaiti” 100. pantu “Pra-
sības, kuru piedziņa saskaņā ar 
tiesību normām ir neiespējama, 
jo parādnieks ir likvidēts vai mi-
ris, vai ir pagājis parāda piedziņas 
iespējamības termiņš, izslēdz no 
uzskaites un atzīst pārējos izde-
vumos, kā arī samazina izveidotos 
uzkrājumus nedrošiem (šaubī-
giem) parādiem, atzīstot ieņēmu-
mus no uzkrājumu samazināju-
ma” nolēma izslēgt no Ļaudonas 
pagasta pārvaldes grāmatvedības 
uzskaites debitoru parādus par 
kopējo summu LVL 205,24, kas 
uzkrājušies par īres un atkritumu 
izvešanas maksām.

  Liezeres pagastā  

Nolēma finansiāli atbalstīt 
meža zemes transformācijai saim-
niecībai tūrisma mītnes būvnie-
cībai un piedalīties projekta par 
tūrisma mītnes būvniecības īs-
tenošanu nepieciešamajā zemes 
transformācijā nekustamajam īpa-
šumam ar pašvaldības līdzfinansē-
jumu Ls 50,00. 

  Praulienas pagastā  

Lēma par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda piedziņām bezstrī-
dus kārtībā par labu Praulienas 
pagasta pārvaldei nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rādu un nokavējuma naudu:

– par kopējo summu LVL 
871,25 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 510,07, kavējuma nauda 
LVL 361,18), piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekus-
tamo mantu;

– par kopējo summu LVL 
982,39 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 546,68, kavējuma nauda 
LVL 435,71), piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekus-
tamo mantu;

– par kopējo summu LVL 
250,17 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 142,84, kavējuma nauda 
LVL 107,33), piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un 

tam piederošo kustamo un nekus-
tamo mantu;

– par kopējo summu LVL 
555,64 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 309,86, kavējuma nauda 
LVL 245,78), piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 228,25 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
134,22, kavējuma nauda LVL 
94,03), piedziņu vēršot uz parādnie-
ka naudas līdzekļiem un tam piede-
rošo kustamo un nekustamo mantu.

– par kopējo summu LVL 314,03 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
195,08, kavējuma nauda LVL 
118,95), piedziņu vēršot uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 116,14 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
90,23, kavējuma nauda LVL 25,91), 
piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu;

– par kopējo summu LVL 117,44 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
66,10, kavējuma nauda LVL 51,34), 
piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu;

– par kopējo summu LVL 115,58 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
78,27, kavējuma nauda LVL 37,31), 
piedziņu vēršot uz parādnieka nau-
das līdzekļiem un tam piederošo 
kustamo un nekustamo mantu;

– par kopējo summu LVL 265,67 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
144,86, kavējuma nauda LVL 
120,81), piedziņu vēršot uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 223,28 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
124,77, kavējuma nauda LVL 
98,51), piedziņu vēršot uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 
1888,83 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 1060,61, kavējuma nauda 
LVL 828,22), piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 
3215,74 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 1786,90, kavējuma nauda 
LVL 1428,84), piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem un 
tam piederošo kustamo un nekusta-
mo mantu;

– par kopējo summu LVL 
1224,24 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 799,10, kavējuma nauda 
LVL 425,14), piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 
1269,98 (uz 10.01.2012. pamatpa-
rāds LVL 1072,04, kavējuma nauda 
LVL 197,94), piedziņu vēršot uz pa-
rādnieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu;

– par kopējo summu LVL 612,15 
(uz 10.01.2012. pamatparāds LVL 
339,93, kavējuma nauda LVL 
272,22), piedziņu vēršot uz parād-
nieka naudas līdzekļiem un tam 
piederošo kustamo un nekustamo 
mantu.

  Dzelzavas pagastā  

Lēma izmantot pirmpirkuma 

tiesības automašīnai, ko lieto Dzel-
zavas speciālā internātpamatskola. 
Pēc operatīvā līzinga līguma termi-
ņa beigām izmantos pirmpirkuma 
tiesības uz automašīnu Renault 
Trafic, ko lieto Dzelzavas internāt-
pamatskola, par atlikušo vērtību 
4792,74 lati. Pēc iegādes automašī-
nu reģistrēt uz Dzelzavas pagasta 
pārvaldes vārda.

  Sociālā palīdzība  

Veikt grozījumus Madonas no-
vada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju 
materiālu pabalstu piešķiršanu 
Madonas novadā” (Madonas nova-
da pašvaldības domes 2010. gada 
27. janvāra sēdes lēmums (prot. 
Nr. 3; 7. p.)). Apstiprināt Madonas 
novada pašvaldības saistošos no-
teikumus Nr. 2 „Grozījumi 2010. 
gada 27. janvāra Madonas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 2 „Noteikumi par vienreizēju 
materiālu pabalstu piešķiršanu 
Madonas novadā”. 

  Projekti  

Lēma par 2012. gada Nevalstis-
ko organizāciju projektu konkursu. 
Noteica Nevalstisko organizāciju 
projektu līdzfinansēšanas konkur-
sa prioritāti 2012. gadā “Sociālās 
izolācijas mazināšana Madonas 
novadā”, kā arī noteica 2012. gada 
Nevalstisko organizāciju projektu 
līdzfinansēšanas konkursa projek-
ta pieteikumu iesniegšanas termi-
ņu līdz 2012. gada 15. martam.

  Vestienas pagastā  

Nolēma ņemt aizņēmumu 
ELFLA projekta Nr. 11-05-L32100-
000148 „Vestienas pagasta centra 
ielu asfaltēšana un stāvlaukuma 
izbūve pie pirmsskolas izglītības 
iestādes „Vāverītes” priekšfinan-
sēšanai un līdzfinansēšanai. Valsts 
kasē LVL 149 564,67 apmērā ar at-
maksas termiņu 20 gadi un atlikto 
maksājumu 2 gadi ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi. Aizņē-
mumu izņemt 2012. gadā maija 
mēnesī un apgūt 2012. gadā. Lūgt 
Pašvaldību aizņēmumu un galvo-
jumu kontroles un pārraudzības 
padomi atbalstīt kredīta ņemšanu 
LVL 149564,67 apmērā ELFLA 
projekta Nr. 11-05-L32100-000148 
„Vestienas pagasta centra ielu as-
faltēšana un stāvlaukuma izbūve 
pie pirmsskolas izglītības iestādes 
„Vāverītes” priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanai. 
Aizņēmuma atmaksu garantēt ar 
Madonas novada pašvaldības bu-
džetu.

  Saistošie noteikumi  

Veikt grozījumus Madonas no-
vada pašvaldības saistošajos no-
teikumos Nr. 28 „Kārtība, kādā 
Madonas novada pašvaldība sedz 
transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglī-
tības iestāžu izglītojamajiem” 
(29.12.2011. protokols Nr. 23; 51. 
p.) un precizēt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr. 28 2. punktu, izsakot šādā re-
dakcijā: 

„Madonas novada pašvaldī-
bas teritorijā deklarētajiem no 5 
gadu vecuma obligātās apmācības 
bērniem un vispārējās pamatiz-
glītības iestādes (1. – 9. klases) 
izglītojamajiem ir tiesības sa-

ņemt kompensāciju 100% apmē-
rā par braukšanas izdevumiem, 
kas saistīti ar braucieniem mā-
cību gada laikā no dzīvesvietas 
līdz Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādei un atpakaļ, ja 
izmanto sabiedrisko transportu 
un konkrētajā maršrutā netiek 
nodrošināti pašvaldības skolēnu 
pārvadājumi.” Transporta izde-
vumu apmaksu veikt ar 2012. 
gada 2. janvāri. Laika posmā no 
02.01.2012. līdz 29.02.2012. par 
pierādījumu tiek izmantota ceļa 
izdevumu biļete, vai aprēķinu me-
todika, pamatojoties uz izglītības 
iestādes izsniegto izziņu par sko-
la sapmeklējumu un izziņu par 
sabiedriskā transporta līdzekļa 
braukšanas biļetes cenu.

Lēma par transporta izdevu-
mu kompensāciju izglītojamajiem, 
no kuru deklarētās dzīvesvietas 
pagastā nekursē sabiedriskais un 
pašvaldības transports uz mācī-
bu iestādi novada teritorijā. Segt 
transporta izdevumus Madonas 
novada pašvaldības teritorijā dek-
larētajiem no 5 gadu vecuma obli-
gātās apmācības bērniem, vispārē-
jās pamatizglītības iestādes (1. – 9. 
klases) un vispārējās vidējās izglītī-
bas iestādes (10. – 12. klases) izglī-
tojamajiem 100% apmērā, no kuru 
deklarētās dzīvesvietas pagastā ar 
sabiedrisko transportu uz mācību 
iestādi novada teritorijā aizbraukt 
nevar vai kuru dzīvesvieta atrodas 
tālāk kā 3 km. Noteikt, ka trans-
porta izdevumu kompensācijas 
apjoms izglītojamajam (t.sk. izglī-
tojamiem no vienas ģimenes) tiek 
aprēķināts, reizinot skolu apmek-
lēto dienu skaitu mēnesī un Vidze-
mes plānošanas reģiona Attīstības 
padomes 16.12.2010. vienošanās 
par sabiedriskā transporta pakal-
pojumu sniegšanai piemēroto ta-
rifu veicamā attālumā no tuvākās 
satiksmes autobusa pieturas. Re-
ģionālo vietējās nozīmes maršrutu 
autobusos – maršrutā no dzīvesvie-
tas līdz izglītības iestādei un atpa-
kaļ. 

Lēma par saistošo noteikumu 
„Par grozījumiem Madonas novada 
pašvaldības 2010. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par 
pašvaldības noteiktajām nodevām 
Madonas novadā” precizēšanu.

Nolēma par līdzfinansējuma 
piešķiršanu biedrības „Madonas 
dzīvnieku aizsardzības biedrība” 
projektam „Dzīvnieku patversmes 
izveidošana Praulienas pagasta 
„Lazdonītēs”.

  Mētrienas pagastā  

Piešķirt Mētrienas pagasta 
pārvaldei LVL 25763,87 budžeta 
līdzekļus  no 2011. gada budžeta lī-
dzekļu atlikuma Mētrienas pamat-
skolas klašu remontam.

  Komunālā saimniecība  

Nolēma slēgt līgumu ar SIA 
„Madonas namsaimnieks” šādu 
sabiedrisko pakalpojumu veikšanai 
Madonas novada teritorijā:

1.1. Sauso sadzīves atkritumu 
savākšanu, pārkraušanu, šķiroša-
nu, uzglabāšanu un pārvadāšanu;

1.2. Sabiedrisko pakalpojumu 
sniegšana kanalizācijas nozarē 
(asenizācijas pakalpojumi);

Līgumu slēgt uz laiku no 2012. 
gada 1. marta līdz 2015. gada 28. 
februārim.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

Dabā neesošas 
palīgēkas no 
Kadastra reģistra 
var dzēst  
bez maksas

Tās palīgēkas, kas dažādu 
iemeslu dēļ dabā vairs 
nepastāv, bet ir reģis-

trētas Kadastra reģistrā un par 
kurām tāpēc var tikt aprēķināts 
nekustamā īpašuma nodoklis, 
līdz 1. oktobrim ir iespējams 
dzēst no reģistra bez maksas. 
Lai ikviens nodokļu maksātājs 
varētu iegūt nepastarpinātu un 
objektīvu informāciju par dabā 
neesošu palīgēku dzēšanu no 
Kadastra reģistra, Valsts zemes 
dienests izveidojis informatī-
vo tālruni 67038677, pa kuru 
ikvienam interesentam tiks 
sniegta informācija par viņa 
īpašumā esošām būvēm un par 
dabā neesošu palīgēku dzēšanas 
procesu.

Kā zināms, ar 2012. gadu 
pašvaldībām ir tiesības izvēlē-
ties ar nekustamā īpašuma no-
dokli aplikt arī palīgēkas, kas 
reģistrētas Valsts zemes dienes-
ta uzturētajā Kadastra reģistrā. 
Tomēr lielākā daļa pašvaldību 
ir nolēmušas to atlikt, tādējādi 
dodot iespēju nodokļu maksātā-
jiem apzināt un sakārtot savus 
īpašumus, lai nodokli nevaja-
dzētu maksāt par ēkām, kas sa-
vulaik reģistrētas, taču dažādu 
iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv. 
Līdz ar to būvju īpašniekiem ir 
laiks informēt Valsts zemes die-
nestu  par izmaiņām īpašuma 
sastāvā un aktualizēt  datus 
atbilstoši faktiskajai situācijai 
dabā, lai turpmākajos gados ne-
tiktu aprēķināts nodoklis par 
dabā neesošajām būvēm.  

Informāciju par to, kādas 
būves, tai skaitā palīgēkas, kas, 
iespējams, dabā vairs nepastāv, 
ir reģistrētas īpašuma sastāvā, 
jebkurš interesents var saņemt  
bez maksas portālos http://www.
latvija.lv un www.epakalpoju-
mi.lv, izmantojot pakalpojumu 
„Mani dati kadastrā”, portālā 
http://www.kadastrs.lv, zvanot 
pa tālruni 67038677, kā arī klā-
tienē – Valsts zemes dienesta 
Klientu apkalpošanas centros 
vai pašvaldībās.

Kopumā valstī varētu būt 
vairāki tūkstoši palīgēku, kas 
savulaik ir reģistrētas  Kadastra 
reģistrā, taču patlaban reāli dabā 
vairs nepastāv, jo ir nojauktas 
vai sabrukušas, pieļauj Valsts ze-
mes dienesta speciālisti. Tomēr 
šīm palīgēkām – dažādiem šķū-
nīšiem, garāžām, siltumnīcām, 
piebūvēm – sistēmā automātiski 
ik gadus tiek aprēķināta kadas-
trālā vērtība pēc  noteiktajam 
kritērijiem – atrašanās vietas, 
celtniecības gada, materiāliem 
un citiem parametriem atbilsto-
ši spēkā esošajai likumdošanai. 
Savukārt pēc būvei noteiktās ka-
dastrālās vērtības pašvaldībām 
ir tiesības aprēķināt nekustamā 
īpašuma nodokli.

Lai dzēstu palīgēku no Ka-
dastra reģistra, īpašniekam 
būs jāsaņem  pašvaldības (būv-
valdes) atzinums, ka reģistrē-
tā būve  dabā nepastāv un tas 
jāiesniedz Valsts zemes dienes-
tā, kura darbinieki neesošo pa-
līgēku  no reģistra dzēsīs bez 
maksas. Lai spētu kvalitatīvi 
veikt pakalpojumu un savlaicīgi 
aktualizētu datus, pakalpojums 
bez maksas būs pieejams līdz šā 
gada 1. oktobrim. 

VeLta ViLšķērSte,
nodokļu administratore
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  Kalsnavas  
  pagastā  

Sēdē lēma atļaut segt 
maksu par apkuri par pašvaldībai 
piederošajiem neizīrētajiem dzīvok-
ļiem Kalsnavas pagasta Jaunkals-
navā un Aiviekstē par decembri Ls 
287,23 un par janvāri – Ls 377,50 
no Kalsnavas pagasta pārvaldes 
2012. gada budžeta līdzekļiem.

Precizēja zemes platību nekus-
tamajam īpašuma „Straumes”.

  Ošupes pagastā  

Precizēja zemes platības, mai-
nīja zemes lietošanas mērķi zem-
ju īpašumiem, papildināja domes 
22.09.2011. lēmumu ”Par informā-
ciju par iznomājamiem pašvaldībai 
valdījumā vai turējumā esošiem 
neapbūvētiem zemesgabaliem”.

Par dzīvošanai nederīgu notei-
ca dzīvojamās mājas daļu Liepu 
ielā 2, Ošupē.

  Projekti  

Lēma par piedalīšanos nodibi-
nājuma „Madonas novada fonds” 
izsludinātajā, Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 
2007. – 2013. gadam pasākuma 
„Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros paredzētā 413. pasāku-
mā „Lauku ekonomikas dažādo-
šana dzīves kvalitātes veicinā-
šana vietējo attīstības stratēģiju 
īstenošanas teritorijās” atklātajā 
konkursā, iesniedzot 22 projektu 
iesniegumus. 

  Sarkaņu pagastā  

Lēma par nekustamā īpašuma 
„Veikals” sadalīšanu divos atse-
višķos īpašumos ar nosaukumiem 
„Veikals” un „Uzkalniņi”. Zemes 
lietošanas mērķis – dabas pamat-
nes rekreācijas zeme.

  Līdzfinasējumi   
  biedrībām  

Nolēma piešķirt līdzfinansēju-
mu:

– biedrības „Mēs saviem bēr-
niem” izstrādātajam projekta pie-
teikumam ”Aprīkojuma un tērpu 
iegāde biedrībai „Mēs saviem bēr-
niem””;

– biedrības „Madonas dzīv-
nieku aizsardzības biedrība” pro-
jektam „Dzīvnieku patversmes 
izveidošana Praulienas pagasta 
„Lazdonītis”; 

– biedrībai „Vides apsaimnie-
košanas apvienība Medņuriests” 
Barkavas pagastā.

  Transports  

Lēma par kārtību, kādā tiek iz-
mantoti pašvaldības bilancē esošie 
autobusi:

1. Noteikt, ka pašvaldības bi-
lancē esošie neiznomātie autobusi 
ir pieejami ne tikai noteiktajā pār-
valdē vai Madonas pilsētā esošo 
iestāžu vajadzību nodrošināšanai. 

2. Finansējums autobusu eks-
pluatācijas izdevumiem sākot ar 
2012. gada budžetu tiek sadalīts 
sekojoši:

2.1. Autobusa remonta, amor-
tizācijas, ikdienas uzturēšanas, 
apdrošināšanas  izdevumi – attie-
cīgās pagasta pārvaldes vai Mado-
nas pilsētas iestādes budžetā;

2.2. Šofera komandējuma iz-
maksas, darba samaksa par virs-
stundām vai darbu svētku dienās 
un brīvdienās – tās Madonas no-
vada pašvaldības iestādes budžetā, 
kura izmanto noteiktā autobusa 
pakalpojumus;

2.3. Degvielas izdevumi – tās 
Madonas novada pašvaldības ies-
tādes budžetā, kura izmanto no-
teiktā autobusa pakalpojumus.

3. Pamatojoties uz šī lēmuma 
2. punktā minēto, noteikt, ka vi-
sus Madonas novada pašvaldības 
bilancē esošus autobusus, kuri 
konkrētajā laikā nav iznomāti, var 
izmantot jebkura novada pašvaldī-
bas iestāde, finansējot izdevumus 
par patērēto degvielu un atalgoju-
mu šoferim.

4. Autobusa izmantošana 
(laiks, maršruts, utt.) jāsaskaņo ar 
attiecīgās pagasta pārvaldes vadī-
tāju vai Madonas pilsētas pārvald-
nieku.

  Sports  

Lēma veikt izmaiņas Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas 
amata vienību sarakstā – amata 
vienībai “strādnieks” mainīt amat-
algas likmi no LVL 200,00 uz LVL 
220,00 no 2012. gada 1. marta. 

Apstiprināja 2012. gada Ma-
donas pilsētas sporta centra, Ma-
donas bērnu un jaunatnes sporta 

skolas, Smeceres sila slēpošanas 
un biatlona sporta bāzes, Madonas 
pilsētas pieaugušo sporta pasāku-
mu plānu un izdevumu tāmi.

Nolēma atbalstīt J.L.D. Piedalī-
šanos 2012. gada Pasaules čempio-
nātā motocikliem ar blakusvāģi un 
piešķirt finansējumu no Madonas 
novada pieaugušo sporta pasāku-
mu tāmes līdzekļiem LVL 1175,21 
licenču un apdrošināšanas apmak-
sai, pārskaitot Latvijas motosporta 
federācijai pēc rēķina saņemšanas.

Nolēma piešķirt finansējumu 
no Madonas pilsētas un Madonas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas, 
sporta pasākumu tāmes līdzekļiem 
LVL 600,00, pārskaitot Latvijas 
Orientēšanās federācijai.

Nolēma piešķirt finansējumu 
no Madonas novada pieaugušo 
sporta pasākumu tāmes līdzek-
ļiem: 

– LVL 150,00, pārskaitot Latvi-
jas Airēšanas federācijai;

– biedrībai „Sporta centrs „Sa-
muraji” no Madonas novada pie-
augušo sporta pasākumu tāmes 
līdzekļiem LVL 150,00;

– Latvijas bobsleja federācijai 
LVL 250,00;

– BMX klubam „Madona” LVL 
150,00; 

– biedrībai „Motoklubs Kalsna-
va MB” LVL 300,00.

  Atbalsts Madonas  
  slimnīcai  

Lēma piešķirt SIA „Mado-
nas slimnīca” finansējumu LVL 
75 518,00 pamatkapitāla palieli-

nāšanai centralizētās sterilizācijas 
iekārtu iegādei no pamatbudžeta 
neizlietotajiem līdzekļiem uz gada 
sākumu.

  Mētrienas pagastā  

Nolēma piešķirt Mētrienas pa-
gasta iedzīvotājam ikmēneša pa-
balstu.

  Labiekārtos   
  Gaiziņu  

Lēma par līgumu ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi saistībā ar 
Gaiziņkalna virsotnes dabas tū-
risma infrastruktūras labiekār-
tošanu. Madonas novada pašval-
dībai turpināt komunikāciju ar 
Gaiziņkalna zemes īpašniekiem 
par Gaiziņkalna virsotnes zemes 
nomu. Uzdot Madonas novada 
pašvaldības Juridiskajai noda-
ļai sagatavot priekšlikumus par 
Gaiziņkalna virsotnes zemes pie-
spiedu atsavināšanas iespējām, 
pašvaldībai vēršoties LR Saeimā.

  Liezeres pagastā  

Nolēma apstiprināt zemes ie-
rīcības projektu nekustamā īpašu-
ma „Baudaskalns ” zemes vienības 
sadalīšanai. Atdalītajam zemes 
gabalam 0,55 ha platībā apstipri-
nāt nosaukumu un piešķirt adresi 
„Naudaskalns”.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
administratīvās nodaļas vadītāja

Madonas novada pašvaldības domes  
23. februāra domes sēdes lēmumu pārskats

Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes
2011. gada 29. decembra lēmumu (protokols Nr. 23.; 46).
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 14. panta 
pirmās daļas 3. punktu un LR likuma “Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu. 

1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības 
27.01.2011. saistošajos noteikumos  Nr. 2 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada paš-
valdībā”:

1.1. izteikt noteikumu 1.6. punktu šādā redakcijā: 
„1.6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi fiziskām 

personām tiek piemēroti tikai tad, ja nekustamais īpašums ne-
tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.”

1.2. Papildināt noteikumus ar 2.3. punktu šādā redakcijā:
„2.3. komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir pa-

sažieru pārvadājumi attiecībā uz autoostu ēkām vai to daļām, 
kas tiek izmantotas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai un 
zemi šo ēku uzturēšanai – 90% apmērā no nekustamā īpašuma 
nodokļa summas.” 

1.3. Izteikt noteikumu 3.3. punktu šādā redakcijā:
„3.3. Komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir pa-

sažieru pārvadājumi:
– iesniegums par atvieglojuma piešķiršanu;
– reģistrācijas apliecības kopija;
– zemesgrāmatas apliecības kopija, kas apliecina īpašuma 

piederību”.
1.4. Papildināt noteikumus ar 3.4. punktu šādā redakcijā:
„3.4. Nodokļa maksātājam, kam piešķirts nekustamā īpašu-

ma nodokļa atvieglojumi, viena mēneša laikā rakstiski jāpaziņo 
pašvaldībai, ja ir izbeigušies apstākļi, kas deva tiem tiesības 
saņemt šos atvieglojumus”.

Saistošie noteikumi stājas spēkā ar 12.03.2012.

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 26  

Grozījumi Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2  
„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Madonas novada pašvaldības 2011. gada 29. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 26 “Grozījumi 
Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Ir nepieciešams grozīt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu regulējumu Madonas novada pašvaldībā.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Madonas novada pašvaldībā ir spēkā 2011. gada 27. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”. 
Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma  
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek precizēts, ka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi fiziskām personām tiek 
piemēroti tikai tad, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēti atvieglojumi komercsabiedrībām, kuru komercdarbības veids ir pasažieru 
pārvadājumi un ja nekustamais īpašums tiek izmantots pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai.
Ar saistošajiem noteikumiem tiek noteikta kārtība, kādā komercsabiedrības, kuru komercdarbības veids ir pasažieru 
pārvadāšana, lūdz nodokļa atvieglojumus.   

3. Informācija par 
plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Prognoze uz pašvaldības budžetu – pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums par aptuveni Ls 300,- (trīs simti lati). 
Uzskatāms, ka samazinājums nav būtisks.

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

Nav būtiskas ietekmes.

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Administratīvās procedūras būtiski netiek mainītas.  

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Saistošo noteikumu projekts ir pieejams Madonas novada pašvaldības administrācijā un pagastu pārvaldēs.
Saistošo noteikumu projekts ir ievietots Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā  
„Pašvaldības saistošo noteikumu projekts”.
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23. februāra domes sēdē tika 
pieņemts novada budžets šim ga-
dam. Tas nozīmē, ka ir zināms, 
cik daudz un kādiem mērķiem va-
rēsim tērēt novada finanšu līdzek-
ļus. Pašvaldības mājas lapā www.
madona.lv sadaļā „Domes doku-
menti” varat iepazīties ar detali-
zētu budžeta atspoguļojumu, kā 
arī katrs pagastu iedzīvotājs var 
iepazīties ar savas pagasta pārval-
des budžetu.

Taču, pirmkārt, lai varētu tē-
rēt, naudas maciņš ir jāpiepilda. 
Šogad plānotie pamatbudžeta 
ieņēmumi novadā ir 11 miljoni 
407 tūkstoši 124 lati, kas ir par 
704 tūkstošiem 197 latiem vairāk 
nekā bija plānots pagājušajā gadā. 
Pamatbudžeta ieņēmumus gūs-
tam no mūsu nodokļiem – iedzīvo-
tāju ienākuma un nekustamā īpa-
šuma un citiem nodokļiem, kā arī 
no budžeta iestāžu ieņēmumiem, 
transfertu ieņēmumiem (piem., 
tās ir mērķdotācijas un dotācijas 
pedagogu atalgojumiem, dotācijas 
no Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas fonda (PFIF)) un no citiem 
nenodokļu ieņēmumiem (skat. 1. 
grafiku). 

Salīdzinot ar pagājušo gadu, 
šogad iedzīvotāju ienākumu no-
dokļa ieņēmumi plānoti par 809 
tūkstošiem latu vairāk, arī nekus-
tamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 
plānoti lielāki par 74 tūkstošiem 
latu, savukārt dotācija no PFIF 
– par 27 tūkstošiem latu mazāka. 
Arī mērķdotācijas pedagogu atal-
gojumiem plānotas par teju 212 
tūkstošiem latu mazākas (skat. 2. 
grafiku).   

Pašvaldības budžetam jābūt 
sabalansētam, nedrīkst būt bu-
džeta deficīts, tāpēc varam tērēt 
tikai tik, cik atļauj ieņēmumi. 
Trešajā grafikā varat aplūkot 
plānotos izdevumus pa nozarēm. 
Lauvas tiesu izdevumu paredzēts 
izlietot izglītībai, proti, 51,7 pro-
centus. Sociālajiem pabalstiem 
plānots tērēt vairāk nekā 509 tūk-
stošus latu.

Bez pašvaldības pamatbudžeta 
ir arī speciālais budžets, kā ieņē-
mumi sastāv no autoceļu fonda 
un dabas resursu nodokļa (skat. 4. 
grafiku). Izlietojums speciālajam 
budžetam paredzēts atbilstošām 
nozarēm – ielu un ceļu apsaim-
niekošanai un vides aizsardzībai 
(skat. 5. grafiku). Diemžēl šogad 

Madonas novada pašvaldības  
2012. gada budžets

Pamatbudžeta ieņēmumu
salīdzinājums (Ls)

2.

ielu un ceļu uzturēšanai varēsim 
tērēt mazāk, jo ieņēmumi ir par 
21 procentu mazāki salīdzinoši ar 

pagājušo gadu. 

informācija – Finanšu noDaļa   

Apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 23.02.2012. sēdes 
lēmumu (protokols Nr. 4, 1. p.)
Noteikumi pieņemti ar likumu 
noteikto pašvaldības funkciju 
un uzdevumu izpildes 
nodrošināšanai.

1. Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības pamatbudžetu 2012. 
gadam, ieņēmumos Ls 11449940,00 
apmērā, izdevumus Ls 11449940,00 
apmērā.       

2. Apstiprināt Madonas novada 
pašvaldības speciālo budžetu 2012. 
gadam, ieņēmumos Ls 357954,00 

apmērā, izdevumus Ls 356854,00 
apmērā.

3. Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības ziedojumus un 
dāvinājumus 2012. gadam, ieņē-
mumos Ls 1470,00 apmērā un iz-
devumus Ls 1470,00  apmērā. 

4. Madonas novada domes 
priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters ir 
tiesīgs ar rīkojumu piešķirt līdzek-
ļus neparedzētiem gadījumiem līdz 
Ls 1000,00.

5. Madonas novada pagastu pār-
valžu vadītāji ir tiesīgi ar rīkojumu 
piešķirt līdzekļus neparedzētiem ga-
dījumiem līdz Ls 100,00.

6. Visus 4. un 5. punktā minētos 
piešķīrumus iekļaut kārtējos pašval-
dības budžeta grozījumos, kurus pie-
ņem Madonas novada dome.

7. Noteikt, ka Madonas novada 
pašvaldības administrācijas finanšu 
nodaļa un pagastu pārvaldes, bu-
džeta ieņēmumu daļas neizpildes 
gadījumā, var finansēt pašvaldības  
budžeta iestādes, proporcionāli bu-
džeta ieņēmumu izpildei.

8. Pilnvarot pārvalžu vadītājus 
apstiprināt Madonas novada paš-
valdības iestāžu un struktūrvienību 
ieņēmumu un izdevumu tāmes 2012. 
gadam.

Apstiprināti Madonas novada 
pašvaldības 29.12.2011. domes 
sēdē (prot. Nr. 23; 30. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma “ 
Par pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 15. punktu un likuma  
“Par nodokļiem un nodevām”  
3. panta pirmās daļas 3. punktu.

Izdarīt Madonas novada pašvaldī-
bas saistošajos noteikumos Nr. 13 „Par 
pašvaldības noteiktajām nodevām Ma-

donas novadā” šādus grozījumus:
1. Izteikt saistošo noteikumu 7. 

punktu šādā redakcijā:
“7. Nodeva jāsamaksā pirms pa-

kalpojuma saņemšana skaidrā naudā 
Madonas novada pašvaldības kasē 
Saieta laukumā 1, Madonā, attiecīgās 
pagasta pārvaldes kasē vai ieskaitā-
ma Madonas novada pašvaldības no-
rādītajā norēķinu kontā.”

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
ar 12.03.2012.

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 3  

„Par Madonas novada pašvaldības  
2012. gada budžetu”

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 25  

„Par grozījumiem un papildinājumiem 
Madonas novada pašvaldības domes 
29.04.2010. Saistošajos noteikumos  
Nr. 13 „Par pašvaldības noteiktajām 
nodevām Madonas novadā””

Madonas novada pamatbudžeta
izdevumi (Ls)

3.

Madonas novada pašvaldības
speciālā budžeta ieņēmumi (Ls)

4.
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Madonas novada pašvaldības  
2012. gada budžets

Aktualitātes no Madonas novada 
lielākā māju apsaimniekotāja

Adrese Aprēķinātie 
kopējie mā-
jas līdzekļi, 

Ls

Mājas 
parāds 

apsaimnie-
kotājam, Ls

Iedzīvotāju 
 apsaimnieko-
šanas parāds 

mājai, Ls

Faktiskie līdzekļi, 
Ls (aprēķinātie 

līdzekļi mīnus 
parādi)

Augu iela 24, Madona 986,20 440,33 545,87
Avotu iela 1, Madona 571,23 1331,64 -760,41
Avotu iela 2, Madona 132,44 1074,95 -942,51
Avotu iela 2a, Madona 1044,49 805,61 -1850,10
Avotu iela 5, Madona 1708,53 610,68 1097,85
Avotu iela 17, Madona 544,89 544,89
Avotu iela 23, Madona 637,01 1532,31 -895,30
Avotu iela 25, Madona 208,14 355,32 -147,18
Biržu iela 12, Madona 49,67 249,88 -200,21
Cesvaines iela 9, Madona 488,44 488,44
Daugavas iela 18, Madona 274,43 111,83 162,60
Gaujas iela 4, Madona 547,52 462,80 84,72
Gaujas iela 24, Madona 2586,58 1594,74 991,84
Gaujas iela 26, Madona 21,50 1311,32 -1289,82
Kalna iela 41, Madona 560,36 84,51 475,85
Lauku iela 3, Madona 1170,33 353,61 816,72
Lazdonas iela 5, Madona 1153,01 2209,57 -3362,58
Lazdonas iela 8, Madona 197,01 746,27 -549,26
Lazdonas iela 13, Madona 13,24 1232,49 -1245,73
Lazdonas iela 15a, Madona 149,84 110,03 39,81
Lazdonas iela 22, Madona 130,92 18,53 -149,45
Lazdonas iela 23, Madona 1097,71 499,89 597,82
Lazdonas iela 24, Madona 833,4 376,17 457,23
Lazdonas iela 57, Madona 1187,83 165,84 1021,99
Miera iela 1, Madona 1213,79 617,39 596,40
O. Kalpaka 19, Madona 490,41 360,97 -851,38
O. Kalpaka 19a, Madona 134,29 -134,29
O. Kalpaka 19b, Madona 1832,26 1842,66 -10,40
Ozolu iela 18, Madona 230,61 47,83 -278,44
Parka iela 10, Madona 65,7 40,20 -105,90
Poruka iela 3, Madona 350,19 -350,19
Poruka iela 3a, Madona 334,71 0,01 -334,72
Priežu iela 11, Madona 255,73 298,00 -553,73
Priežu iela 13, Madona 3461,98 769,92 2692,06
Raiņa iela 8, Madona 58,21 13,43 -71,64
Raiņa iela 20, Madona 299,81 131,93 167,88
Raiņa iela 21a, Madona 2948,05 1379,99 1568,06
Raiņa iela 23, Madona 1421,52 1276,19 145,33
Raiņa iela 23a, Madona 385,26 151,84 -537,10
Raiņa iela 25a, Madona 5630,85 949,93 4680,92
Raiņa iela 27a, Madona 11832,02 1621,30 10210,72
Raiņa iela 32, Madona 190 326,18 -136,18
Raiņa iela 37a, Madona 1241,73 666,33 -1908,06

Apsaimniekošanas naudas līdzekļi  uz 2012. gada 1. janvāri  

SIA “Madonas namsaimnieks’’ apsaimniekotajās mājās
Adrese Aprēķinātie 

kopējie mā-
jas līdzekļi, 

Ls

Mājas 
parāds 

apsaimnie-
kotājam, Ls

Iedzīvotāju 
 apsaimnieko-
šanas parāds 

mājai, Ls

Faktiskie līdzekļi, 
Ls (aprēķinātie 

līdzekļi mīnus 
parādi)

Raiņa iela 39, Madona 1743,12 588,54 1154,58
Rīgas iela 10, Madona 1272,28 196,88 1075,40
Rīgas iela 17, Madona 399,23 784,80 -1184,03
Rīgas iela 43, Madona 473,73 71,28 402,45
Rūpniecības iela 18, Madona 378,68 2321,1 -1942,42
Rūpniecības iela 18b, Madona 3611,02 1820,71 1790,31
Rūpniecības 18c, Madona 6071,06 2489,94 3581,12
Rūpniecības iela 18d, Madona 1451,02 122,46 1328,56
Rūpniecības iela 20/1, Madona 278,86 13,82 -292,68
Rūpniecības iela 20/3, Madona 865,35 11,13 854,22
Rūpniecības iela 20/4, Madona 611,88 609,36 2,52
Rūpniecības iela 20/7, Madona 5881,45 1344,07 4537,38
Rūpniecības iela 20/9, Madona 3024,59 1269,42 -4294,01
Rūpniecības iela 51, Madona 1241,66 1151,30 -2392,96
Rūpniecības iela 51a, Madona 292,44 352,12 -59,68
Saules iela 13a, Madona 2265,45 56,56 2208,89
Saules iela 18, Madona 269,76 723,46 -453,70
Saules iela 20, Madona 591,95 64,88 527,07
Saules iela 23a, Madona 1073,38 572,81 500,57
Saules iela 24a, Madona 129,63 404,56 -274,93
Saules iela 29, Madona 533,12 32,06 501,06
Saules iela 34a, Madona 3795,38 827,33 2968,05
Saules iela 34b, Madona 1084,48 330,73 753,75
Saules iela 38, Madona 665,09 505,16 159,93
Saules iela 40, Madona 2158,99 115,17 -2274,16
Saules iela 42, Madona 319,46 358,41 -38,95
Saules iela 49, Madona 780,51 780,51
Saules iela 49a, Madona 574,41 50,63 -625,04
Saules iela 55, Madona 2928,82 2282,19 646,63
Saules iela 58, Madona 452,07 9,44 -461,51
Skolas iela 19, Madona 500,94 227,11 273,83
Valdemāra bulv. 12, Madona 488,08 480,16 7,92
Valdemāra bulv. 20, Madona 844,57 109,68 734,89
Valmieras iela 4, Madona 1430,64 491,45 939,19
Valmieras iela 16, Madona 546,57 590,26 -43,69
Veidenbauma iela 1, Madona 58,49 113,10 -54,61
Veidenbauma iela 1a, Madona 324,02 1078,50 -754,48
Veidenbauma iela 7, Madona 267,29 218,65 -485,94
Veidenbauma iela 8, Madona 1012,68 904,33 -1917,01
Veidenbauma iela 9, Madona 1039,03 429,77 609,26
Veidenbauma iela 18, Madona 311,86 2023,40 -1711,54
Vestienas iela 16, Madona 1131,78 1276,05 -144,27
Vestienas iela 18, Madona 1703,86 753,79 950,07

Piedalies  
projektu konkursā!

Februāra numurā informējām 
par tām iespējām, ko izmanto-
juši mūsu novada iedzīvotāji, 

piedaloties Hipotēku bankas izslu-
dinātajā konkursā pagājušajā gadā. 
Konkurss tiek izsludināts arī šogad!

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes 
banka” Klientu klubs „Mēs paši” iz-
sludina projektu konkursu Madonas 
novadā, kurā aicina piedalīties ikvie-
nu – fiziskas un juridiskas personas, 
nevalstiskās organizācijas, pašvaldību 
iestādes un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – reali-
zējot attīstības bankas principus, vei-
cināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un 
vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot 
sabiedriskā labuma vairošanu kon-
krētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var 
tikt piešķirti šādām jomām:
• projektiem, kas paredz izglītošanu 

un apmācības, kuru rezultātā tiek 
veicināta pašnodarbinātība un 
profesionālā orientācija;

• projektiem, kas saistīti ar konkrē-
tās teritorijas (novada, pilsētas, 
pagasta) tēla veidošanu, patriotis-
ku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;

• projektiem, kas sekmē sabiedris-
kā labuma vairošanu un veicina 
iedzīvotāju sociālo atbildību (lab-
darību), nodrošina papildus so-
ciālos pakalpojumus iedzīvotāju 
grupām;

• projektiem, kas vērsti uz kultūr-
vēsturiskā mantojuma saglabāša-
nu;

• projektiem, kas saistīti ar apkārt-
nes labiekārtošanu;
Bankas piešķirtais finansējums 

konkursa uzvarētājiem viena projekta 
realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba 
„Mēs paši” projektu konkursa noliku-
mu, pieteikuma veidlapām un ieteiku-
miem to aizpildīšanai: www.hipo.lv 

Projektu konkursa pieteikumu 
iesniegšanas termiņš: 2012. gada 30. 
marts.

Vēlam daudz radošu ideju un veik-
smi konkursā!

Konkursa organizatoru vārdā –
rūta proStaKoVa,

Gulbenes filiāles
madonas norēķinu grupas 

vadītāja

Gada sākums ir tas brīdis, kad 
ikviens atskatās uz padarī-
to, analizē visas veiksmes 

un neveiksmes, kā arī plāno nākot-
nes virzību. SIA “Madonas nam-
saimnieks” pagājušais gads ir bijis 
pietiekami spraigs un notikumiem 
bagāts. Lai kopīgi ar apsaimnieko-
jamo māju pilnvarotajām personām 
atskatītos uz paveikto un iezīmētu 
nākotnes perspektīvas, uzņēmums 

rīkoja māju pilnvaroto personu kop-
sapulces Augu ielā 29, kuras notika 
četrās kārtās – 18., 25. februārī, 3., 
10 martā. 

Ņemot vērā iedzīvotāju intere-
si par daudzdzīvokļu māju uzkrā-
jumiem un iedzīvotāju parādiem, 
piedāvājam iepazīties ar SIA “Ma-
donas namsaimnieks” apsaimnie-
košanā esošo māju apsaimnieko-
šanas līdzekļu atlikumiem katrai 

mājai, kā arī mājas kopējā un iedzī-
votāju kopējā parāda apjomu:

Atgādinām arī, ka mājas veik-
smīga apsaimniekošana ir atka-
rīga no pašu mājas iedzīvotāju 
aktīvas dalības šajā procesā. Par 
visiem nepieciešamajiem darbiem, 
problēmām un iespējamajiem ri-
sinājumiem vispirms lūdzam in-
formēt savas mājas pilnvaroto 
personu, kā arī SIA “Madonas 

namsaimnieks” pa tālruņiem:

Sekretāre  ............  64807077
Juridiskā daļa  ....  64807075 
Bojājumu, remonta pieteik-
šana (dispečers)   .... 64822815
Norēķinu daļa  ....  64807078
Jautājumi par sauso  
sadzīves atkritumu  
izvešanu  ..............  64807076

Apstiprināti ar Madonas novada 
pašvaldības domes 29.12.2011. gada 
29. decembra lēmumu  
(protokols Nr. 23; 51. p.).
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
17. pantu; MK 2009. gada 4. augusta 
noteikumu Nr. 872  „Noteikumi 
par pasažieru kategorijām, kuras 
ir tiesīgas  izmantot braukšanas 
maksas atvieglojumus  maršrutu 
tīkla maršrutos” 12. punktu.

 
I. Vispārējie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka kār-

tību, kādā Madonas novada pašvaldī-
bas teritorijā deklarētajiem izglītoja-
miem tiek veikta transporta izmaksu 
kompensācija uz Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādēm. 

II. Transporta izmaksu kom-
pensācijas apjoms

2. Madonas novada pašvaldības 

teritorijā deklarētajiem no 5 gadu ve-
cuma obligātās apmācības bērniem un 
vispārējās pamatizglītības iestādes (1. – 
9. klases) izglītojamajiem ir tiesības sa-
ņemt kompensāciju 100% apmērā par 
braukšanas izdevumiem, kas saistīti 
ar braucieniem mācību gada laikā no 
dzīvesvietas līdz Madonas novada paš-
valdības izglītības iestādei un atpakaļ, 
ja izmanto sabiedrisko transportu un 
konkrētajā maršrutā netiek nodrošinā-
ti pašvaldības skolēnu pārvadājumi.

3. Madonas novada pašvaldības te-
ritorijā deklarētajiem Madonas Valsts 
ģimnāzijas (7. – 9. klases) izglītojama-
jiem ir tiesības saņemt kompensāciju 
100% apmērā par braukšanas izde-
vumiem, kas saistīti ar braucieniem 
mācību gada laikā no dzīvesvietas 
līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja 
izmanto sabiedrisko transportu.

4. Madonas novada pašvaldības 

teritorijā deklarētajiem vispārējās vi-
dējās iestādes (10. – 12. klases) izglīto-
jamajiem ir tiesības saņemt kompen-
sāciju 100% apmērā par braukšanas 
izdevumiem, kas saistīti ar braucie-
niem mācību gada laikā no dzīvesvie-
tas līdz Madonas novada pašvaldības 
izglītības iestādei un atpakaļ, ja iz-
manto sabiedrisko transportu.

5. Gadījumos, kas nav minēti 2., 
3. un 4. punktā, minētie izglītojamie 
ir tiesīgi saņemt transporta izmaksu 
kompensāciju tikai saskaņā ar Mado-
nas novada pašvaldības domes atse-
višķu lēmumu.

III. Kārtība transporta izmak-
su kompensācijas saņemšanai

6. Uzsākot mācību gadu vai mā-
cību gada laikā iestājoties izglītības 
iestādē, 2., 3. un 4. punktā minētie 
izglītojamie vai viņu vecāki Madonas 
novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē) 

iesniedz aizpildītu iesnieguma veid-
lapu par izmantojamo sabiedrisko 
transportu (1. pielikums).

7. Lai saņemtu sabiedriskā trans-
porta izmaksu kompensāciju, izglītoja-
majam vai viņa vecākiem līdz katra mē-
neša 10. datumam jāiesniedz Madonas 
novada pašvaldībā (pagasta pārvaldē):

7.1. izziņa par izglītības iestādes 
apmeklējumu iepriekšējā mēnesī;

7.2. braukšanas biļetes, pielīmē-
tas uz lapas hronoloģiskā secībā, no-
rādot maršrutu un transporta izmak-
su kopējo summu.

8. Aprēķinus par transporta iz-
maksu kompensācijas apmēru veic 
Madonas novada pašvaldība (pagasta 
pārvalde).

9. Kompensāciju par transpor-
ta izdevumiem izmaksā iesnieguma 
veidlapā norādītajai personai Mado-
nas novada pašvaldības (pagasta pār-

valdes) kasē vai pārskaita uz norādīto 
bankas kontu.

10. Kompensācija par transporta 
izdevumiem netiek izmaksāta:

10.1. par dienām, kad netiek ap-
meklēta izglītības iestāde;

10.2. ja savlaicīgi, līdz katra 10. 
datumam netiek iesniegtas biļetes, 
kas apliecina braukšanu atbilstošos 
datumos;

10.3. ja attiecīgajā maršrutā pār-
vadājums tiek veikts ar pašvaldības 
transportu;

10.4. ja pagasta pārvalde ir no-
slēgusi līgumu ar pārvadātājiem par 
bezskaidras naudas norēķiniem par 
izglītojamo pārvadāšanu.

Pielikumu lūdzu skatīt Madonas 
mājas lapā: www.madona.lv sadaļā 
Domes dokumenti.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
ar 12.03.2012.

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 28  

Kārtība, kādā Madonas novada pašvaldība sedz transporta izdevumus vispārējās 
pamatizglītības un vidējās izglītības iestāžu izglītojamajiem
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Kokapstrāde ir viena 
no pašām lielākajām 
mūsu novada eko-
nomikas nozarēm. 
Madonas novada kok-

apstrādes uzņēmumi ir stabilākie 
darba vietu devēji un lielākie no-
dokļu maksātāji. Viens no senāka-
jiem un plašākajiem savas nozares 
pārstāvjiem darbojas pašā Madonas 
pievārtē – Praulienas pagastā. Kopš 
dibināšanas brīža tas ir ģimenes 
uzņēmums, ko vada Larisa un Nor-
mans Miķelsoni.  

Izaugsme

„Pirms teju divdesmit gadiem 
Madonas novada Praulienas pa-
gastā savu darbību uzsāka indivi-
duālais uzņēmums „Norte”, kas 
šobrīd ir kļuvis par vienu no lielā-
kajiem kokapstrādes uzņēmumiem 
novadā,” stāsta uzņēmuma ekono-
miste un grāmatvede Larisa Miķel-
sone.

1996. gadā individuālais uz-
ņēmums tika reorganizēts kā SIA 
„Norte”. Sākumā uzņēmums, ra-
žojot taras zāģmateriālus, nodar-
bināja ap divdesmit strādnieku un 
gada apgrozījums nepārsniedza 200 
tūkstošus latu. Lai iegādātos ražo-
šanai nepieciešamās iekārtas, tika 
ņemts kredīts bankā. Izejmateriāli 
galvenokārt tika iepirkti no vietē-
jiem mežu izstrādātājiem un fak-
tiski visa izstrādātā produkcija tika 
eksportēta. 

Šobrīd uzņēmums ir krietni 
paplašinājies gan nodarbināto cil-
vēku, gan ražošanas iespēju, gan 
apgrozījuma ziņā. Uzņēmums dod 
darbu septiņdesmit cilvēkiem, gal-
venokārt iedzīvotājiem no apkārtē-
jiem pagastiem un Madonas. 

Produkcija

SIA „Norte” pamatdarbības 
veids ir krāsotu profilēto līstu ra-

žošana. To sortiments ir ap simts 
dažādu veidu līstu – gan grīdas, 
gan durvju, gan stūru un logu līs-
tes. 

Ražošanas process ir ļoti darb-
ietilpīgs. Vispirms tiek iepirkti 
zāģ materiāli. Tie ražošanas proce-
sā tiek apstrādāti uz koksnes opti-
mizācijas līnijas, izgarinot zarus, 
jo līstu ražošanā nepieciešams 
bezzaru materiāls. 

Tālāk seko bezzaru materiā-
lu saaudzēšana nepieciešama-
jā garumā. Nākošais posms ir 
attiecīgā profila ēvelēšana, tad 
seko līstu pielabošana, ja nepie-
ciešams. Nākamais solis ir līstu 
gruntēšana un krāsošana. Un 
noslēdzošais posms ir līstu mar-
ķēšana un pakošana nosūtīšanai 
pircējam.

Lai koksne tiktu pilnībā izman-
tota, no skaidām, kas rodas darba 
procesā, tiek ražotas skaidu brike-
tes.

Apgrozījums un  
noieta tirgi

Pagājušajā gadā uzņēmumā tika 
saražots ap 3 miljoniem metru līstu 
un gada apgrozījums sasniedza 1,4 
miljonus latu. 

„Saražotā produkcija galveno-
kārt tiek eksportēta uz Zviedriju, 
Dāniju un Norvēģiju, kur ir lielā-
kais noieta tirgus. Ar galvenajiem 
pircējiem veiksmīga sadarbība jau 
norit vairāk kā sešus gadus,” norā-
da L. Miķelsone.

Bez tā SIA „Norte” ir izveidoju-
sies veiksmīga sadarbība ar Krievi-
jas uzņēmumu „OOO Strugi”, kas 
atrodas Pleskavas apgabalā. Mūsu 
uzņēmums iepērk dažāda sortimen-
ta priedes koksnes zāģmateriālus. 
Pagājušajā gada „OOO Strugi” pie-
gādāto zāģmateriālu apjoms sastā-
dīja ap 1170 m3. 

Neapturēt ražošanu  
arī krīzes apstākļos

Foto – no Sia „norte” arhīva.

Kad Degumniekos dzīvojo-
šais Arnis Baltais iedar-
bina savas aerokamanas, 

nudien, pārņem fantastikas fil-
mas cienīga sižeta sajūta! Turpat 
paša piemājas saimniecības ēkā 
tapušās kamanas no visiem līdz 
šim redzētajiem braucamrīkiem 
atšķiras gan ar tehnisko izpildīju-
mu, gan, protams, ar ārējo izska-
tu. Izrādās, viens pats apķērīgs 
vīrs var uzmeistarot braucamo, 
kas traucas ar ātrumu līdz pat 
80 kilometriem stundā un trīs 
zemledus makšķerniekus vienā 
rāvienā aizvizina kilometriem 
tālu Lubāna ezera plašumos! „Ja 
vien prasmīgas rokas un galva 
pilna ideju, no desmit neejošiem 
braucamajiem var salikt kopā pa-
visam citu jaunu mašīnu,” aplie-
cina tehnikas entuziasts, bijušais 
ugunsdzēsējs un līdz ar to – kā 
pats atzīst – kopš pagājušā gada 
jaunākais pensionārs pagastā Ar-
nis Baltais. Viņš pats ir gan iece-
ru autors, gan konstruktors, gan 
ideju izpildītājs. Bet ideju Arnim 
netrūkst: „Pa nakti izdomāju, bet 
pa dienu izdomāto lieku kopā.” 

Garāžā, kur top Arņa tehnikas 

Pa Lubāna plašumiem – paša meistarotās kamanās

Arnis Baltais paša konstruētās aerokamanās jūtas droši un pārliecinoši.  

brīnumi, valda apbrīnojama kārtī-
ba, katrai lietai sava vieta. Tikpat 
precīzi darinātas arī meistara ra-
dītās lietas. Laikam jau glābšanas 
dienestā nostrādātie gadi neļauj 
darbu paveikt pa roku galam, jo 
braucamie taču saistīti ar cilvēku 
drošību. 

Ziemas sezonai beidzoties, dar-
ba gatavībā savu kārtu jau gaida 
paša konstruētais, ar 64 zirgspēku 
aviācijas dzinēju darbināmais del-

taplāns, ar kuru var pacelties pat 
pusotra kilometra augstumā. Taču 
Arnis atzīst, ka vislabāk Lubāna 
skaistumu var aplūkot apmēram 
puskilometra augstumā. „Mums 
ir, ko redzēt – pļavas, ezers, bet lai 
lidotu, tuvumā arī pašiem savs lid-
lauks,” uzsver tehnikas meistars. 
Starp citu, vaicāts, vai no augšas 
nākas redzēt arī maluzvejniekus, 
Arnis atbild apstiprinoši: „Visvai-
rāk ir līdaku ķērāju rudenī, tad no 

augstuma var labi redzēt viņu laivi-
ņas.”

Naktī dzimušās idejas pār-
vēršas skicēs, lai pēc tam iegūtu 
pavisam reālu pielietojumu. Bez 
mašīnām Arnis kaļ dažādus metāl-
izstrādājumus – žogus, vārtus, soli-
ņus, svečturus. Agrāk pinis arī no 
klūdziņām. „Strādāju valsts darbā, 
domāju – aiziešu pensijā, būs daudz 
brīva laika, bet tik un tā laika nav!” 
atzīst Arnis Baltais.   

Lai arī vīrs daudz laika pavada 
darbnīcā, Arņa sieva Lolita par vīra 
nodarbošanos nesūkstās, viņa ir la-
bākais atbalstītājs un uzmundrinā-
tājs: „ Jāsadzīvo ir! Visas tās idejas, 
ko viņš izdomā, brīnumainā kārtā 
arī piepilda. Sākumā liekas – nevar 
būt, vai tiešām, tas, ko viņš saka, 
arī piepildīsies, bet tiešām tā arī 
notiek! Ar laiku un grūtībām, bet 
viņš savu panāk.”

Dz. StraDiņa

Piesaista Eiropas 
finansējumu

Uzņēmums nepārtraukti papla-
šinās un attīstās, tāpēc 2007. gadā, 
piesaistot ES līdzfinansējumu, tika 
realizēts projekts “SIA “Norte” ko-
mercdarbības paplašināšana atbil-
stoši darba drošības prasībām un 
standartam LVS EN 13353”, kas 
tika vērsts uz tirgus standartu ie-
viešanu. Projekta kopējās izmaksas 
sastādīja 1 miljonu 68 tūkstošus 735 
latus, no kuriem 553 697 lati bija 
ES fondu līdzfinansējums. Projekta 
ietvaros tika iegādātas jaunas ra-
žošanas iekārtas, kā arī veikta eso-
šās ražošanas ēkas rekonstrukcija 

un uzbūvēta jauna noliktavas ēka.

Galvenais –  
neapturēt ražošanu

Ceļā uz stabilitāti arī SIA „Nor-
te” saskārās ar ekonomisko krīzi. 
Lai to pārvarētu, nācās samazināt 
darbinieku skaitu par trešo daļu, 
kā arī uz pusi samazināt ražošanu. 
„Mūsu moto krīzes laikā bija – ne-
apturēt ražošanu! Pateicoties veik-
smīgai sadarbībai ar pastāvīgajiem 
pircējiem, kā arī iespējai vienoties 
ar banku par kredītu maksājumu 
restrukturizāciju, uzņēmums spē-
ja samazināt zaudējumu apjomu. 

Galvenais ir nepadoties un vien-
mēr meklēt iespējas, lai turpinātu 
uzsākto, pat vissmagākajos apstāk-
ļos,” ar gandarījumu stāsta Larisa 
Miķelsone.

Šobrīd SIA „Norte” ražoto 
produkciju iespējams 
iegādāties tikai viņu 

ražotnē. Produkcija ir 
apskatāma arī SIA „Norte” 

mājaslapā www.norte.lv!

Paldies materiāla tapšanā – Edī-
tei Miķelsonei, sabiedrisko attiecī-
bu studentei, meitai, kas lepojas ar 
vecāku uzņēmumu!

Dz. StraDiņa

Ciemos 

pie novada 

uzņēmējiem

Top “Nortes” ražotā produkcija.
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Neapturēt ražošanu  
arī krīzes apstākļos Ir vēla pēcpusdiena, kad 

Kalnvirsas pieturā pie-
stāj skolēnu autobuss. No 
tā izkāpj Sigita un Tālis, 
lai mērotu jau ierastos 

pāris kilometrus līdz savām mā-
jām. Nezinātājam klusais meža 
ceļš liekas gana tāls un noslē-
pumains, bet abiem bērniem te 
zināms gandrīz vai katrs celms 
un ceļmalas koks, tāpēc laiks 
ceļā paskrien ātri. Pirmie mājās 
viņus sagaida Timis ar Fredi, 
bet turpat uz sliekšņa jau mazos 
skolnieciņus saņem arī Astrīda 
un Ivars.

Šoreiz gan ir citādāk. Skaļās 
čalošanas vietā par to, kā šodien 
gājis skolā, Sigita ar Tāli, pade-
vuši labdienu, samulst un aši 
nozūd savā istabā. Viņu mājās 
ciemojas svešs cilvēks, un ne-
var zināt, kādu nolūku vadīts. 
Sēžu viesu istabā uz dīvāna un 
cienājos ar gardu paštaisītu sie-
ru, esmu atbraukusi parunāties, 
izjautāt, kā klājas ģimenei, kas 
vēl meklē ceļu vienam pie otra, 
kur katra dienu nes kādu jau-
nu informāciju, kur daudz jau 
piedzīvots, bet tikpat daudz vēl 
priekšā. 

Astrīda un Ivars Ņikiforovi  
ir audžuvecāki. 2006. gadā iz-
mācījušies audžuģimeņu kursos 
un ieguvuši oficiālas audžuģi-
menes statusu. „Mums pašiem 
savu bērnu nav, bet vēlējāmies, 
lai mūsu sētā ienāk vairāk dzīvī-
bas, kustības, tāpēc nolēmām ie-
saistīties audžuģimeņu kustībā,” 
stāsta audžumamma Astrīda. 

Tālis

Iepriekšējā audžuģimene no 
Tāļa bija atteikusies. Astrīda ne-
vēlas analizēt, kāpēc. Acīmredzot 
tai ģimenei bijuši savi iemesli, 
bet tas lai paliek viņu pašu ziņā. 
Tālis, būdams tikai 10 gadus 
vecs, savā dzīvē jau bija daudz 
pieredzējis. Uzticējies un ticis 
pievilts. Un ne vienu reizi vien. 
Tāpēc zēna uzticēšanos iegūt 
vairs nemaz nav tik viegli. „Pro-
tams, ka bija bail riskēt,” svarīgā 
lēmuma pieņemšanas brīdi atce-
ras Astrīda. Dzīves nesaudzēts 

puika, turklāt spurainais vecums 
teju būs klāt... Tomēr, lai arī stās-
tam vēl nav zināmas beigas, viņu 
jaunā dzīve ir izvērtusies gana 
veiksmīga. Nu jau ceturtais gads, 
kopš Tālis par savām mājām sauc 
Ļaudonas pagasta „Jokas”, viņš 
ir sadraudzējies ar audžuvecā-
k i e m , 
ar ap-
k ā r t n i , 
ar tajā 
m ī t o š o 
dzīvo ra-
dību. Un, ap jaut i s , 
ka no svešā ciemiņa briesmas 
nedraud, Tālis labprāt sāk stās-
tīt par skolu, par nākotnes no-
domiem, par slidošanu, un zēna 
sejā ieraugu lielas, skaistas acis 
un smaidu. Viņš rāda kaudzi ar 
diplomiem, kas iegūti sporta sa-
censībās. „Man patīk sportot, 
sevišķi vieglatlētika,” mirdzošu 
skatienu stāsta Tālis, „žēl tikai, 
ka astmas dēļ nevaru sportot tik, 

cik gribētos.” Sportojot izbrau-
kāta vai puse Latvijas – diplomi 
izcīnīti gan Daugavpilī, Jēkabpi-
lī, gan tepat Madonā, bet Ivars 
ar lepnumu no viesistabas atnes 
Tāļa kausu un medaļas, kas ie-
gūtas Rīgā. Savu nākotni Tālis 
saskata lauksaimniecībā. Pēc de-

vītās klases 
zēns do-
šoties uz 
P r i e k u -
ļiem, lai 
i zmāc ī to s 

par īstu zemnieku un, kas zina, 
atgriezīsies Ivara saimniecībā. 
Ar pavisam lielu aizrautību Tālis 
stāsta par braucieniem ar trakto-
ru, kombainu, kad jāpalīdz Iva-
ram lauku darbos. Ivars, kluss 
un ieturēts, varbūt pat pašam 
neapzinoties, uz Tāli noraugās 
ar īpašu skatienu. Starp viņiem 
ir izveidojusies ārēji nemanāma, 
vārdos neizteikta, bet stipra saik-
ne, paļaušanās vienam uz otru. 

„Ivars ir mans labākais draugs,” 
uz atvadām ar ciešu pārliecību 
pauž Tālis. Dievs dod, kaut tā 
tas arī paliktu. Lai vairs nebū-
tu jāpiedzīvo šķiršanās rūgtums 
Tālim, kas varbūt tieši tagad sāk 
uzticēties pieaugušo pasaulei, sa-
vukārt, lai Ivars vienmēr paliktu 
gandarīts par lēmumu, ko pieņē-
mis pirms četriem gadiem, savā 
sirdī pieņemot toreiz vēl mazo 
zēnu.

Sigita

Sigita ir kā mazs putnēns, 
ziņkāre par atnācēju mijas ar 
piesardzību. Mēs itin labi sākam 
sarunāties caur pavērtajām dur-
vīm. Cenšos, cik spēdama uzsākt 
mūsu dialogu, un mani jautājumi 
Sigitai reizēm šķiet smieklīgi. Va-
rētu jau turpināt vēl paklīrēties, 
bet skolas somā ir tikko gatavo-
tas košas kreppapīra narcises un 
sveicienu kartītes! Astrīdai un 

Ivaram. Tā nu Sigita izspurdz no 
savas istabas, un ieraugu acīm 
redzamu līdzību ar Tāli. Bet pa-
gāja gadi, līdz māsiņa un brālis 
varēja atkal dzīvot zem viena 
jumta. Arī Sigitai pirms Astrīdas 
un Ivara bija cita audžuģime-
ne. Abi gan mācījās vienā skolā, 
bet pēc stundām viņu ceļi šķīrās 
katram uz savu pusi. Tādu vai 
citu iemeslu dēļ, audžuģimene 
no Sigitas atteicās, un Astrīda 
ar Tāli nolēma paņemt arī mazo 
meitēnu. Tā kopš oktobra Sigita 
ir piebiedrojusies viņu trijotnei. 
Sigita stāsta par skolas gaitām, 
un jau nākamajā mirklī rāda 
klases fotogrāfijas, lelli, kurai 
nupat uzpinusi franču bizi un 
jaunos Astrīdas nopirktos auska-
rus. Meitene ir acīmredzami ap-
dāvināta – ātri iegaumē, skaisti 
darina aplikācijas, dzied, dejo. Ar 
Astrīdu abām padodas gatavo-
šana – arī kēksa recepte Sigitai 
pierakstīta galvā! Ar mazo dzīv-
sudrabu vēl jāmācās sadzīvot, 
redzams, ka meitēns vēl meklē 
savu vietu jaunajā ģimenē, apri-
tējuši vien daži mēneši, kopš šeit 
ir arī Sigitas mājas. 

Visi kopā

Viņi nav apzināti viens otru 
izvēlējušies. Tā vienkārši ir sa-
nācis. „Audžuģimene ir kā pus-
ceļš starp bērnunamu un adopci-
ju. Mūsējie jau ir pusaudži, kas 
gan viņus vairs adoptēs,” nosaka 
Astrīda. Un, iespējams, viņu visu 
četru kopējais dzīves ceļš jau ir 
sācies. Astrīda un Ivars māca, 
kā sadzīvot ar reālo dzīvi, ar lau-
kiem, dzīvniekiem, pirms simt 
gadiem Astrīdas senču iekārtoto 
sētu, tajā pat laikā bērniem ir 
internets, pieejamas mūsdienu 
tehnoloģijas. Astrīda un Ivars 
daudz nerunā, taču no abiem 
staro rāmums un pamatīgums, 
kas dod bērniem patvēruma sa-
jūtu. Pārliecību tam, ka pasaule 
ir ne tikai nodevīga. Ka pieaugu-
šajiem ir laiks arī viņiem un viņi 
nav tikai traucēklis. 

Viņiem izdosies!

Dz. StraDiņa

      
  

Madonas novada bāriņtiesa 
aicina pieteikties ģime-
nes, kuras vēlētos kļūt 

par audžuģimenēm un būtu gata-
vas uzņemties bez vecāku gādības 
palikušu bērnu aprūpi līdz laikam, 
kamēr bērns var atgriezties savā 
ģimenē vai tiek adoptēts, vai tiek 
nodibināta aizbildnība. Bāriņtiesa 
aicina atsaukties ģimenes, kas var 
uzņemties rūpes par kādu bērnu, 
kam nav māju un ģimenes, un dot 
iespēju bērnam dzīvot un augt ģi-
meniskā vidē. Augt ģimenē ir pel-
nījis ikviens bērns, bet dzīvē daž-
kārt ir citādāk.

Uz audžuģimenes statusa pie-
šķiršanu var pretendēt laulātie 
(vai persona) vecumā no 25 līdz 60 
gadiem (var būt izņēmumi bērnu 
interesēs). Audžuģimenēm valsts 
nodrošina bezmaksas apmācības, 
kas tiek organizētas divas reizes 
gadā, tāpat noteikta atlīdzība par 

audžuģimenes pienākumu veik-
šanu, pabalsts bērna uzturam, 
apģērba un mīkstā inventāra iegā-
dei. Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumi Nr. 1 036 
„Audžuģimenes noteikumi” nosa-
ka kārtību, kā ģimene (persona) 
kļūst par audžuģimeni, kā bērnu 
nodod audžuģimenē un izbeidz uz-
turēšanos tajā, bērna un audžuģi-
menes personiskās un mantiskās 
attiecības, audžuģimenes apmā-
cību programmu un finansēšanas 
kārtību.

Novadā ir 13 audžuģimenes, 
kurās ievietoti 19 bērni. Audžu-
ģimenes ir Aronas, Barkavas, 
Kalsnavas, Liezeres, Ļaudonas, 
Praulienas un Sarkaņu pagastos. 
Esošās audžuģimenes labprāt da-
līsies ar savu pozitīvo pieredzi un 
iedrošinās. Latvijā audžuģimeņu 
skaits izaudzis līdz 530. Bez tam 
iespējams saņemt bezmaksas psi-

hologa konsultācijas, audžuvecāki 
tiekas atbalsta grupās, semināros 
un ikgadējā Latvijas audžuģimeņu 
salidojumā. Atbalstu un palīdzību 
problēmu risināšanā sniedz bāriņ-
tiesas un sociālā dienesta darbi-
nieki.

Audžuģimenē bērns redz, 
kā ģimene tiek galā ar ikdienas 
problēmām un pats piedalās visos 
ģimenes procesos, kas veicina pa-
reiza priekšstata veidošanos par 
ģimeni kā vērtību, attīstās bērna 
saskarsmes prasmes, veidojas sa-
dzīves prasmes un iemaņas.  Mūsu 
novada audžuvecāki ir pārliecinā-
jušies, ka bērni nezina, ka vasarā 
marinē gurķus un ziemā burku 
var atnest no pagraba, nezina, kā 
izaug dobē zemene, nezina, kas ir 
mājās cepta kotlete...

Ja mājā vai dzīvoklī kļuvis pā-
rāk klusi un vēlaties dzirdēt bērnu 
smieklus, ja varat un vēlaties palī-

dzēt kādam bērnam, kuram klājas 
smagi, jūs varat kļūt par audžu-
ģimeni. Varbūt pēc kāda laika šis 
bērns atkal atgriezīsies pie saviem 
īstajiem vecākiem, varbūt viņam 
tiks atrasts gādīgs aizbildnis vai 
ģimene, kas vēlēsies viņu adoptēt 
(to var darīt arī audžuģimene). Bet 
šo cerību pilno laiku jūs varat pie-
pildīt ar savas sirds siltumu, pie-
ņemot bērnu savās mājās un ģime-
nē. Un ticiet – mājas piepildīsies ar 
prieku un patīkamām rūpēm. Kā 
audžuvecāki jūs saņemsiet bērna 
uzticēšanos un emocionālu ganda-
rījumu.

Lai kļūtu par audžuģimeni, 
bāriņtiesā jāiesniedz noteiktas 
formas iesniegums par audžuģi-
menes statusa piešķiršanu, ģime-
nes ārsta, psihiatra un narkologa 
izziņas par veselības stāvokli. Tad 
bāriņtiesa izvērtē ģimenes dzīves 
apstākļus, motivāciju un sniedz 

atzinumu. Pēc mācību kursa ap-
guves tiek piešķirts audžuģimenes 
statuss, informācija par audžuģi-
meni tiek iekļauta audžuģimeņu 
reģistrā. Ievietojot bērnu audžu-
ģimenē, tiek noslēgts līgums starp 
audžuģimeni un pašvaldību. Au-
džuvecākiem ir tiesības izvēlēties, 
kāda vecuma bērnu (vai bērnus) 
vēlas uzņemt savās mājās un iepa-
zīties ar bērnu pirms līguma slēg-
šanas.

Ja kļūšana par audžuģimeni ir 
kaut nedaudz ieinteresējusi – ar 
jums labprāt aprunāsies un visu 
paskaidros ikviens bāriņtiesas lo-
ceklis pagastā vai Madonas pilsē-
tā, tāpat varat ienākt aprunāties 
bāriņtiesā Parka ielā 4, Madonā, 
vai zvanīt – 64807295, 29409996.

Ineta StaSjule,  
madonas novada bāriņtiesas 

priekšsēdētāja  

Aicinām kļūt par audžuģimeni

Pirmā kopīgā ģimenes bilde. Sigitai, Ivaram, Tālim un Astrīdai pievienojas arī mīlulis Timis.

Vēlējāmies, lai mūsu sētā  
ienāk vairāk dzīvības,  
kustības...

Bērni silda ģimenes pavardu
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  KRUSTVĀRDU MĪKLA   

Vestienai – 560

17. marta (sestdiena) 
PROGRAMMA
  Pasākumi Gaiziņkalnā –  
  masku karnevāls   
  “GOLGĀT  TRAKS”   

No 11.00 Ierašanās, reģistrēšanās  
un iesildīšanās.
12.00 – 14.30 Sniega figūru veidošanas 
konkurss. 
14.30 – 15.00 Masku parāde  
un masku apbalvošana.
15.00 – 16.00 Netradicionālo braucamrīku 
izrādīšanās – brauciens no Lielā Golgāta. 
16.00 – 17.00 Trakais snovborda  
border kross.  
17.00 – 18.00 Milžu cīņas virves vilkšanā. 
19.00 „Lielā Golgāta” motorizētā 
iekarošana ar krosa motocikliem  
un vieglajām automašīnām.  
Dalības maksa: 10 Ls no agregāta.  
Pieteikšanās pa tel. 29216473, 64828176. 
22.00 Uguņošana.

Visās disciplīnās notiks arī apbalvošana.  
Balvās dāvanas un dāvanu kartes no  
SIA „ABI – 2”.
Pasākumus vadīs atraktīvais Minhauzens.

Brīvajos brīžos visas dienas garumā varēs:
*) šļūkt no Lielā Golgāta ar visu, kas pie rokas. 
*) piedalīties jautrības stafetēs;
*) pusdienot un vakariņot kafejnīcā „Golgāts”;
*) slēpot un snovot „Mazā Golgāta” trasē  
(tā darbosies ierastajā režīmā).
Ieejas maksa: 1 Ls. 
Bez maksas: bērniem līdz 10 gadiem un maskām  
(ja ir tikai galvas maska – šoreiz neskaitās).
Vairāk informācijas: www.gaizins.lv 

  Pasākumi „Ķirsona muižā”  

15.00 – 17.00 Papīra masku  
izgatavošanas darbnīca.  
Vadīs meža izglītības centrs „Pakalnieši”.  
Dalības maksa: 0,30 Ls/par vienu masku.

17.00 – 17.30 Pasaku luga ar maskām 
„Notikums mežā”. Piedalās Sarkaņu 
amatierteātris „Piņģerots”, režisore G. Apele.  
Ieejas maksa: pieaugušajiem – 0,30 Ls;  
bērniem – bez maksas.

21.00  Šlāgermūzikas maskuballe kopā ar 
MĀRI no Iecavas. Ierašanās vēlama maskās. 
Balles laikā visi klātesošie varēs balsot par 
labākajām maskām.  
Balvās dāvanu kartes no „Ķirsona muižas”  
un „Lido kalna”. Ieejas maksa: 2 Ls.
Visas dienas garumā „Ķirsona muižā” 
darbosies kafejnīca!
Slēpošanas bāze „Lido kalns”  
strādās ierastajā režīmā!

  Vilciens „Sniedziņš”  

No Rīgas uz karnevālu un atpakaļ 17. 
martā iespējams nokļūt ar tūrisma vilciena 
„Sniedziņš” reisu. Savlaicīgi piesakoties, 
arī madonieši var pievienoties „Sniedziņa” 
slēpotāju un ekskursantu programmām un 
autobusiem, kas plkst. 11.20 dosies ceļā  
no stāvlaukuma pie  
Madonas dzelzceļa stacijas. 

Piedāvājumā divas programmas:

11.20 – 18.20 „Karnevāls un slēpošana 
Gaiziņkalnā”. Cena: no 4 Ls.  
Cenā ietilpst: autobuss, gids, ieejas biļete 
karnevālā, Ķirsona muižas apskate un pasaku 
lugas noskatīšanās.

11.20 – 18.20 Ekskursija „Karnevāls un 
ziema Gaiziņkalna apkārtnē”.  
Cena: 6 un 10 Ls. Cenā ietilpst: autobuss, gids, 
pusdienas, ieejas biļete karnevālā, kazu fermas 
„Līvi” apmeklējums, “Ķirsona muižas” apskate 
un pasaku lugas noskatīšanās. 

  Papildus informācija 

portālā www.madona.lv  
Pieteikšanās no 14. marta pa tel. 29130437.

Gaiziņkalna karnevāla pasākumu 
organizatori:  
SIA „ABI-2”, Madonas novada pašvaldība,  
SIA „Ski SPA Management”. 

Atbalstītāji: AS „Pasažieru vilciens”,  
Meža izglītības centrs „Pakalnieši”,  
Sarkaņu amatierteātris „Piņģerots”,  
SIA „Madonas ceļubūves SIA”,  
Sporta veikals ‘’FANS’’, draugiem.lv, 
laikraksts „Stars”.

Pirmo rezi “Madonas Novada Vēstnesī” publicē-
jam krustvārdu mīklu. Tā veltīta Vestienai. Šogad 
Vestiena atzīmēs 560 gadu jubileju. Piedāvājam 
atrisināt krustvārdu mīklu, kura palīdzēs iepazīt 
Vestienu. Atbildes jāsūta uz e-pastu: ilsab@inbox.
lv, vai jānogādā Vestienas pagasta bibliotēkā, no-

rādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, lai va-
ram sazināties ar uzvarētājiem par balvu saņem-
šanu. Trīs uzvarētājus noteiksim izlozes kārtībā 
no iesūtītajām pareizajām atbildēm. Atbildes jā-
sūta līdz 26. martam. Krustvārdu mīklu sastādīja 
A. Ģērķe.

17. martā aicinām uz 

Gaiziņkalna 
karnevālu 

HORIZONTĀLI

3. Vestienas kultūrvēstures pētniecības klubiņa 
“Sarma” vadītājas vārds.

4. Aina.
7. Arhibīskaps, kurš 1991. g. iesvētīja pie ev. lut. 

baznīcas drupām iestādīto eglīšu krusta zīmi.
9. Dzejnieks, kas veltījis dzeju Vestienai.
11. Ilstera dzimtās mājas.
15. Gaiziņa un Vestienas apkārtnes  

dabas ainavu gleznotājs.
16. Latvijas leļļu animācijas pamatlicējs,  

kurš vasaras pavadījis Vestienā.
18. Vieta, kur no pazemes izplūst ūdens.
19. Viena no Vestienas bērnudārza vadītājām 

(1963. g.).
20. Tēls no A. Burova multiplikāciju filmas.
24. Ēka no Vestienas pagasta,  

kura aplūkojama Brīvdabas muzejā.
25. Ilzes Kalnāres dzimtās mājas.
26. Nemūžam.
27. Lielākā z/s Vestienā.
28. Ezers Vestienā.
29. Vieta, kur atradās „Avotiņskola”
32. Ziedi.
33. Literatūrzinātniece un rakstniece,  

dzīvojusi Vestienā.

VERTIKĀLI

1. Pirmais bibliotēkas vadītājs Vestienas pagastā.
5. Vieta (dsk.), kur notikuši dievkalpojumi,  

laikā, kad baznīcā dievkalpojumus bija 
bīstami noturēt (tās sliktā stāvokļa dēļ). 

6. Rakstniece, grāmatas „Sniega roze” autore.
7. Viens no Vestienas sovhoza priekšsēdētājiem.
8. LU profesore, kura metodiski vadījusi izpētes 

un plānošanas darbu, izveidojot  
Gaiziņkalna dabas parku.

10. Rau.
12. Ritenis.
13. Ģenerālsuperintendanta Samsona,  

ar kura gādību Vestienā tiek uzcelta pirmā 
mūra baznīca, vārds.

14. 1908. g. Vestienas aizsardzības biedrība 
savā īpašumā iegūst Tautas namu,  
kas tajā bija pirms tam?

16. Viena no A. Burova multfilmām.
17. Ezers Vestienā.
21. Ilzes Kalnāres īstais vārds.
22. Apkārtējā vide.
23. Pirmais latviešu botāniķis.
30. Augļkoks, ko audzē  

Vestienas pagasta z/s Jāņkalni.
31. Zivis, mīt visos Vestienas ezeros.

Priecājoties par siltajiem saules stariem, domas jau tā vien vedina uz 
pavasara atnākšanu. Taču ziemas prieku cienītājiem marts vēl ir 
pēdējais laiks, kad var baudīt slēpošanas, snovošanas, kameršļūk-

šanas, pikošanās un sniegavīru velšanas aktivitātes. Madonas novadā no-
tiekošais Gaiziņkalna karnevāls ir tā reize, kad kopā pulcējoties un jautru 
izdarību pavadībā varam ardievas teikt aizvadītajai ziemas sezonai. 

Šogad karnevāls apmeklētājiem piedāvās gan tradicionālas maskošanās 
un jautru sacensību aktivitātes, gan pasākuma norises vietu un programmas 
papildinājumus. Jaunums ir tas, ka pasākumi notiks ne tikai Gaiziņkalnā, 
bet arī kaimiņos esošajā „Ķirsona muižā”. Papildinājums ir arī tas, ka no 
Rīgas uz karnevālu 17. martā varēs nokļūt ar specializēto tūrisma vilcienu  
„Sniedziņš”. Savlaicīgi piesakoties, arī madonieši pie Madonas dzelzceļa 
stacijas varēs pievienoties „Sniedziņa” slēpošanas un ekskursiju prog-
rammām. 

SanIta Soma,
tūrisma informācijas centra vadītāja

Karnevāls


