MADONAS NOVADA

2013. gada decembris

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

Aizvadīta
gada lielākā
uzņēmējdarbības parāde

Madonas novadu pārstāvēja visu paaudžu uzņēmēji – pieredze mijās ar tikko uzsāktām
biznesa idejām.
Edītes Miķelsones foto no izstādes

14. decembrī Madonas
daudzfunkcionālajā sporta
hallē norisinājās starptautiskā
uzņēmējdarbības izstāde.
Vienkopus bija pulcējušies
vairāk nekā astoņdesmit uzņēmumu, amatnieku, mājražotāju, mazu un lielu pārdevēju,
kas prezentēja pašu radīto preci. Tajā varēja iegādāties daudz
dažādu unikālu preču – rokdarbus, videi draudzīgas rotaļlietas,
dažādus koka izstrādājumus
pārtikas preces, noderīgas preces veselībai, skaistumam, mājai
un saimniecībai. Ieradušies bija
ne tikai vietējie uzņēmēji, bet arī
uzņēmēji no Igaunijas un Krievi-

jas, kas iepazīstināja ar saviem
izstrādājumiem.
Izstādi apmeklēja vairāk
nekā divarpustūkstoši apmeklētāju, katrs varēja sev atrast
ko lietderīgu. Tā kā strauji tuvojas Ziemassvētki, tad daudzi
izmantoja iespēju iegādāties
dāvanas saviem tuvajiem. Lai
izstāde izdotos, sniegtu gandarījumu, kā pārdevējiem, tā
pircējiem projekta „Sociāli ekonomiskās attīstības, biznesa un
sadarbības veicināšana pierobežas reģionos” vadītājas Dace
Āriņa un Janīna Apsīte (piedaloties arī pašvaldības speciālistiem) ieguldījušas milzīgu organizatorisku darbu. Izstādes
nobeigumā D.Āriņa atzina, ka

izstāde parādīja mazo un vidējo uzņēmēju lielo nozīmi mūsu
novada kopējās ekonomiskās
aktivitātes attīstībā.
Izstādes gaitā tika nosaukti
un apbalvoti arī Madonas novada pašvaldības organizētā biznesa ideju konkursa “Madona
var labāk!” uzvarētāji. Balvas
– 1000 latu biznesa attīstībai –
saņēma SIA “Dream Sleep”, kas
nodarbojas ar ceļojumu spilvenu
ražošanu, SIA “Ulla Kids”, kas
nodarbojas ar bērnu un jauniešu apģērbu modelēšanu un šūšanu un SIA “Clean Up Home”,
kas darbosies kā māju uzkopšanas serviss. Materiālu un organizatorisku palīdzību no Madonas novada pašvaldības saņems

arī Ineta Janovska, kura plāno izveidot bērnu istabu Madonā – aizņemtajiem vecākiem nu
vairs nebūs jāreizējas, kurš varēs pieskatīt viņu mazos.
Šī izstāde norisinājās, pateicoties starpvalstu projektam
“Igaunijas – Latvijas – Krievijas
Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un
partnerības instrumenta ietvaros 2007–2013”, kas finansiāli
atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu
reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo
atrašanās vietu krustcelēs starp
ES un Krievijas Federāciju.
Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Aronas, Barkavas, Bērzaunes,
Dzelzavas, Kalsnavas,
Lazdonas, Liezēres, Ļaudonas,
Mārcienas, Mētrienas,
Ošupes, Praulienas, Sarkaņu,
Vestienas pagastu un
Madonas pilsētas ziņas
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Cienījamie
Madonas novada
iedzīvotāji!
Tuvojoties gada noslēgumam, Madonas novada
pašvaldībā pienācis viens no spraigākajiem
darba periodiem – top pašvaldības darbības
pamatdokuments – budžets, kas aptver visas
jomas, aktivitātes un cilvēkresursus. Pašvaldības
gada budžets ir visaptverošs dokuments, kas
sniedz pilnīgu priekšstatu par to, kā pašvaldība
veido savus ieņēmumus un to, kā šie ieņēmumi
tiek izlietoti.
Nākamā gada budžeta uzdevums
ir nosegt uzturēšanas izdevumus visai
sistēmai. Taču bez tā uzmanības lokā ir
arī citi pasākumi. Valstī tiek paaugstināta
minimālā alga, tāpēc, lai neizjauktu
atalgojumu sistēmu, pirmo reizi
novada pastāvēšanas laikā palielinām
strādājošo atalgojumu par desmit
procentiem (krīzes periodā algas
pašvaldības darbiniekiem tika
samazinātas par 30 – 40 procentiem).
Pēdējā laika drūmie notikumi
valstī ir pierādījuši, ka diemžēl
esam bijuši pārāk nevērīgi
drošības jautājumos, tāpēc
esam paredzējuši līdzekļus, lai
visās pašvaldības iestādēs tiktu
sakārtotas drošības sistēmas, lai tās
darbotos. Turpināsim arī iestāžu
apdrošināšanu pret nelaimes
gadījumiem.
Lai sagatvotos nākamajam
plānošanas periodam, jāuzsāk darbs
pie pašvaldības ceļu sakārtošanas un
uzturēšanas, atvēlot šiem mērķiem
līdzekļus jau nākamgad. Zemkopības
ministrijas pārziņā esošie fondi paredz
turpmākajos gados 2,5 miljonus latu
investīcijas pašvaldības ceļu, kas ved
uz lieliem ražošanas, lopkopības vai
graudkopības objektiem, sakārtošanai.
Sagatavosim novada četru gadu
investīciju programmu, kā arī intensīvi
jāplāno Eiropas struktūrfondu piesaiste
nākamajam finanšu plānošanas periodam.
Ar gandarījumu uzņemam katru
ziņu par uzņēmēju veiksmīgām
aktivitātēm, ikvienas jaunas darba
vietas izveidošanu, tāpēc kā lielākās
veiksmes un izdošanās augšgalā vēlos
minēt ražotnes un koģenerācijas stacijas
“Baltic Block” atklāšanu Sauleskalnā šā
gada pavasarī. Mūsu novada uzņēmēji
ir radījuši uzņēmumu, kas nodrošina 50
darba vietas, turklāt ar konkurētspējīgo
atalgojumu spējuši no ārzemēm atgriezt
mājās vietējos puišus, kas tur bija devušies
darba meklējumos. Pašvaldība atbalstīs
uzņēmējdarbību ar mērķi identificēt un
atbalstīt jaunos uzņēmējus, kā arī tos,
kas uzkrājuši uzņēmējdarbības pieredzi,
tos, kas nāk kā investori un rada darba
vietas, tādējādi celtos atalgojums novadā
strādājošajiem kopumā.
Nākamajā gadā novēlu dzīvot
pozitīvisma un savstarpēja atbalsta
gaisotnē. Jāstrādā pie tā, lai mūsu
pašvaldības sistēmu padarītu pēc
iespējas ekonomiskāk funkcionējošu,
efektivizētu mūsu piedāvājumu
iedzīvotājiem. Lai idejas, kas nāk no
ļaudīm, rastu auglīgu augsni, lai mēs
palīdzētu tām izaugt līdz īstenošanai
dzīvē. Lai nebaidāmies jaunu,
pārdrošu ideju, lai savās vēlmēs un
iecerēs neesam pieticīgi, bet gan ejam
ārpus iedomātiem stereotipu rāmjiem!
Lai esam pozitīvi uzlādēti ne tikai
emocionāli, bet arī fiziski veseli!

Siltus un gaišus svētkus vēlot,
Andrejs Ceļapīters
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada decembris

Madonas novada pašvaldības
28. novembra domes sēdes lēmumu pārskats
Kalsnavas pagastā
Apstiprina SIA „Kalsnavas komunālais uzņēmums” realizētās siltumenerģijas tarifu Ls 27,00 (EUR
38,42) par 1 MWh (bez PVN) un
maksu par ūdens uzsildīšanu Jaunkalsnavā Ls 2,70 (EUR 3,84) par
1m3 (bez PVN), katlu mājā Ceriņu
ielā 3a.
Apstiprinātais tarifs ir tarifa
griesti bāzes gadam un stājas spēkā
no 2014. gada 1. janvāra.
Piešķir projektam „Sociālās dzīvojamās mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā” papildus
finansējumu Ls 12 061,06 no Madonas novada pašvaldības Sociālā budžeta paredzētajiem līdzekļiem papildus darbu veikšanai un piešķir
līdzekļus sociālās mājas daļējai aprīkojuma iegādei Ls 5 825,00 no novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Aronas pagastā
Piešķir papildus finansējumu
„Bīrānu tilta” remontam plūdu seku likvidēšanai Ls 2415,04 no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Piešķir Aronas pagasta pārvaldei Ls 96,80 Kusas pamatskolas līguma ar Junior Achievment Latvia
Youn Enterprises apmaksai no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.
Piešķir finansējumu skolēnu
pārvadājumiem Ls 3700,00 Aronas
pagasta pārvaldes 2013. gada budžetā.

Praulienas pagastā
Piešķir papildus finansējumu
Praulienas pagasta pārvaldei vieskolektīva uzņemšanai no Igaunijas, Raplas apriņķa, Alu pagasta Ls
240,00 no novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Mārcienas pagastā
Lemj par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē projekta “Sporta un atpūtas infrastruktūras uzlabošana
Mārcienā” priekšfinansēšanai un
līdzfinansēšanai.
Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma kontroles un
pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu Ls 10 850,86 ap-

mērā Valsts kasē uz 20 gadiem ar
noteikto procentu likmi un atlikto
maksājumu uz 2 gadiem, projekta
“Sporta un atpūtas infrastruktūras
uzlabošana Mārcienā” īstenošanai. Aizņēmumu plānots sākt apgūt
2014. gada janvāra mēnesī un pilnībā apgūt 2014. gadā.

Uzņēmējdarbība
Izveido biznesa ideju konkursa
“Madona var labāk!’’ vērtēšanas komisiju šādā sastāvā:
1. Aivis Mitenieks – AS “Swedbank“ reģiona vadītājs;
2. Aigars Oļukalns – ZS “Grāvīšu mājas”, zemnieks;
3. Andrejs Ceļapīters – Madonas
novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;
4. Andris Dombrovskis – uzņēmējs SIA “RDN”;
5. Gatis Romanovskis – Lattelecom klientu vadītājs Vidzemes reģionā;
6. Romāns Hačatrjans – Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības
nodaļas vadītājs;
7. Rūta Raginska-Repše – SIA
“Hercogiste Eko” valdes locekle.

Kultūra
Izveido darba grupu Madonas
novada kultūras nozares sistēmas
uzlabošanas jautājumu risināšanai
šādā sastāvā:
1. Agris Lungevičs – Madonas
novada domes priekšsēdētāja vietnieks;
2. Jānis Kļaviņš – Kultūras nodaļas vadītājs;
3. Daiga Maderniece – Madonas
novada pašvaldības domes deputāte;
4. Valda Kļaviņa – Sarkaņu pagasta TN „Kalnagravas” direktore,
Madonas novada pašvaldības domes
deputāte;
5. Antra Gotlaufa – Madonas novada pašvaldības domes deputāte;
6. Skaidrīte Strade – Madonas
kultūras nama direktore;
7. Dace Kalniņa – Dzelzavas kultūras nama direktore.
Par darba grupas vadītāju apstiprina Kultūras nodaļas vadītāju
Jāni Kļaviņu.

Par Madonas novada pašvaldības
2013. gada budžeta grozījumiem
Apstiprina saistošos noteiku-

mus Nr. 42 „Par Madonas novada
pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem”.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 42
Par grozījumiem Madonas
novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Madonas
novada pašvaldības 2013. gada
budžetu”
Noteikumi pieņemti ar likumu
noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
1. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2
„Par Madonas novada pašvaldības
2013. gada budžetu” (apstiprināti
2013. gada 22. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 2, 14. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2013.
gadam ieņēmumos Ls 15677188,00
apmērā”.
2. Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2
„Par Madonas novada pašvaldības
2013. gada budžetu” (apstiprināti
2013. gada 22. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 2, 14. p.) 2. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada
pašvaldības pamatbudžetu 2013. gadam izdevumos Ls 22738953,00 apmērā”.
3. Apstiprināt Madonas novada
pašvaldības speciālo budžetu 2013.
gadam ieņēmumos Ls 530264,00 apmērā, izdevumos Ls 589257,00 apmērā”.
4. Saskaņā ar minētajām izmaiņām izdarīt grozījumus saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2013. gada budžetu”
(apstiprināti 2013. gada 22. janvāra
domes sēdē, protokols Nr. 2, 14. p.)
pielikumos un pašvaldības iestāžu
un pasākumu pamatbudžeta tāmēs.

Sociālā aprūpe
Piešķir papildus finansējumu
medikamentu iegādei Madonas novada pansionātiem:
Madonas pansionātam – Ls
400,00;
Barkavas pansionātam – Ls
200,00;
Ļaudonas pansionātam – Ls
200,00;
Dzelzavas pansionātam – Ls
200,00.
Finansējumu piešķir no sociālās

palīdzības finanšu līdzekļiem.

Nosaka darba samaksu
Saskaņā ar valstī noteikto minimālās algas paaugstinājumu Madonas novada pašvaldībai, plānojot 2014. gada budžetu, kodā 1100
„Atalgojums” paredzēt naudas līdzekļus:
– darbiniekiem, kuriem 2013.
gadā pēc amatu vienību saraksta
bija noteikta minimālā darba alga,
2014. gada budžetā paredzēt algu
fonda pieaugumu par 12,5% mēnesī,
– darbiniekiem, kuriem 2013.
gadā pēc amatu vienību saraksta bija noteikta algas likme no 286 EUR
līdz 320 EUR (201 – 225 Ls), 2014.
gada budžetā paredzēt algu fonda
pieaugumu par 11,00% mēnesī,
– darbiniekiem, kuriem 2013.
gadā pēc amatu vienību saraksta
bija noteikta algas likme virs EUR
321 (226 Ls), 2014. gada budžetā
paredzēt algu fonda pieaugumu par
10,00% mēnesī.
1., 2, 3. punkts neattiecas uz
pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģiskajiem darbiniekiem.
Uzdod pagastu pārvalžu vadītājiem un Madonas pilsētas pārvaldniekam un pašvaldības izpilddirektoram sastādīt štatu sarakstus,
ņemot vērā 2014. gada budžetā ieplānotos līdzekļus un iesniegt tos
Madonas novada domē apstiprināšanai decembra mēnesī.

Apstiprina Madonas novada
pašvaldības administrācijas
amata vienību sarakstu 2014. g.
Nolemj veikt šādus grozījumus
Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā 2014. gadam:
1.1. Juridiskajā nodaļā iekļaut jaunu
amata vienību – jurists,
1.2. Izglītības nodaļā izslēgt
amata vienību –
izglītības darba
speciāliste,
1.3. Izglītības
nodaļā iekļaut jaunu amata vienību
– nodaļas vadītāja
vietnieks,
1.4. Izslēgt amata

vienību – tūrisma informācijas centra vadītājs, tūrisma darba organizators,
1.5. Izslēgt amata vienību – Tūrisma informācijas centra speciāliste,
1.6. Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļā iekļaut amata vienību – tūrisma darba organizators,
1.7. Sadaļā – Ārpus nodaļām
esošie speciālisti iekļaut:
1.7.1. Darba aizsardzības speciālists,
1.7.2. Mežzinis,
1.7.3. Sabiedrisko attiecību speciālists.
Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu
amata vienību sarakstos, tai skaitā Madonas novada pašvaldības
Sociālā dienesta amata vienību sarakstā, Madonas Pansionāta amata vienību sarakstā, Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes
aprūpes un atbalsta centra „Ozoli” amata vienību sarakstā, Kalsnavas, Lazdonas, Mārcienas, Sarkaņu pagasta pārvaldes, iestāžu un
ārpusiestāžu amatu vienību sarakstā, Madonas pilsētas 2. vidusskolas, Madonas mākslas skolas amata
vienību sarakstā, Madonas novada pašvaldības Īpašumu uzturēšanas nodaļas amatu vienību sarakstu 2014. gadam.
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv vai klientu
apkalpošanas zālē Saieta laukumā
1, Madonā.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Laima Liepiņa

Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 24
Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā”
APSTIPRINĀTI
ar Madonas novada pašvaldības
domes 2013. gada 19. novembra
lēmumu Nr. 725 (protokols
Nr. 25; 19. p.) Madonā
Izdoti saskaņā ar LR likuma
“Par pašvaldībām”
14. panta pirmās daļas 3. punktu
un LR likuma “Par nekustamā
īpašuma nodokli” 5. panta trešo
daļu 2013. gada 22. oktobrī.
				
1. Izdarīt Madonas novada pašvaldības 2011. gada 27. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada
pašvaldībā” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 2.3.punktu šādā redakcijā:
„2.3. Zemes īpašniekiem 70% apmērā no aprēķinātās nodokļu sum-

mas par zemesgabalu vai tā daļu, kas
pēc vienošanās ar īpašnieku regulāri
tiek izmantots pašvaldības organizētu sporta pasākumu vajadzībām. Pasākumiem izmantotās zemesgabala
daļas platība un robežas tiek noteiktas, noslēdzot vienošanos starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku.”
1.2. papildināt saistošo noteikumu 1.6. punktu ar teikumu:
„Šis punkts neattiecas uz 2.3.
punktā noteikto atvieglojumu.”
1.3. papildināt saistošos noteikumus ar 3.3¹ šādā redakcijā:
„3.3¹ Zemes īpašniekam, kura
zemesgabals vai tā daļa regulāri tiek
izmantota pašvaldības organizētu
sporta pasākumu vajadzībām:
- iesniegums;
- ar pašvaldību noslēgtās vienošanās kopija.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu projektu „Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2011. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā””
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Pašreizējās situācijas raksturojums
2. Saistošo noteikumu projekta
nepieciešamības pamatojums
3. Īss saistošo noteikumu projekta
satura izklāsts

4. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
5. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
6. Informācija par administratīvajām
procedūrām
7. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Norādāmā informācija
Ar Madonas novada pašvaldības 27.01.2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu noteikšanu Madonas novada pašvaldībā” ir noteikti
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām.
Pašvaldībā ir izteikti priekšlikumi piešķirt nekustamā īpašuma atvieglojumus jaunai nodokļu
maksātāju kategorijai, tādēļ nepieciešams veikt grozījumu pašreiz spēkā esošajā regulējumā.
Saistošie noteikumi tiek papildināti ar 2.3. punktu, paredzot nodokļu atvieglojumu zemes
īpašniekiem 80% apmērā no aprēķinātās nodokļu summas par zemesgabalu vai tā daļu, kas
pēc vienošanās ar īpašnieku regulāri tiek izmantots pašvaldības organizētu sporta pasākumu
vajadzībām. Pasākumiem izmantotās zemesgabala daļas platība un robežas tiek noteiktas,
noslēdzot vienošanos starp pašvaldību un zemesgabala īpašnieku.
Prognoze par ietekmi uz pašvaldības budžetu – pašvaldības budžeta ieņēmumu samazinājums
līdz Ls 500,Nav attiecināms
Nav attiecināms
Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada decembris
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Grozījumi
Kadastrālo
Madonas novada pašvaldības
vērtību izmaiņas
saistošajos noteikumos
Madonas novadā 2014. gadā
Vidējas kvalitātes
lauksaimniecībā
izmantojamas zemes bāzes
vērtība novadā 2014. gadā
aplūkojama šajā tabulā:

Aronas pagasts
Barkavas pagasts
Bērzaunes pagasts
Dzelzavas pagasts
Kalsnavas pagasts
Lazdonas pagasts
Liezēres pagasts
Ļaudonas pagasts
Mārcienas pagasts
Mētrienas pagasts
Ošupes pagasts
Praulienas pagasts
Sarkaņu pagasts
Vestienas pagasts

Zemes
bāzes
vērtība
2013.
gadā
Ls/ha
270
270
270
270
270
270
230
270
270
270
270
270
270
230

Zemes
bāzes
vērtība
2014.
gadā
Ls/ha
320
370
320
370
370
370
320
320
320
320
320
370
370
320

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu
veic masveida nekustamo īpašumu
(NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo
vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina
pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības
(atbilstoši īpašuma izmantošanas
veidam) un Nekustamā īpašuma
valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu
(zemes vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās
kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes,
būves vai dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu
par kadastrālo vērtību izmaiņām
novadā 2014. gadā, ko ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus
tendences un citi vērtību noteicošie faktori. VZD rīcībā ir plaša NĪ
tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta
informācija par vairāk nekā 550
tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un 2012. gadā valstī
notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Madonas novadā minētajā periodā visaktīvākais bija zemes tirgus. No kopumā reģistrētajiem
gandrīz 800 darījumiem, vairāk
kā 600 darījumi bija ar lauku zemi, un tās cenas visos novada pagastos turpina uzrādīt vērtību
pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus segmentos aktivitāte nebija tik liela – reģistrēti vairāk kā 300 darījumi, kuros pārdota zeme kopā ar
ēkām, un gandrīz 200 darījumi ar

Bāzes vērtība zemei
Madonas pilsētas
teritorijā
dzīvokļiem. Darījumi neuzrāda izteiktas cenu izmaiņas, līdz ar to
bāzes vērtības novadā būtiski nemainīsies.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei visos novada
pagastos. Komercdarbības īpašumiem vērtību izmaiņās būs Madonas pilsētā un atsevišķos lauku pagastos.
Pamatojoties uz notikušajiem
darījumiem ar lauksaimniecības
zemi, bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai zemei daļai novadu pagastu (piemēram, Barkavas, Dzelzavas) pieaugs vidēji par
30%, bet citiem (piemēram, Aronas, Bērzaunes) vidēji par 15%.
Komercdarbības īpašumu grupai izstrādāts jauns vērtību zonējums, jo spēkā esošais bija apstiprināts 2009. gadā ekonomiskās
krīzes sākumposmā. Jaunajā vērtību zonējumā izdalītas astoņas
jaunas zonas – Aronas, Lazdonas,
Praulienas, Dzelzavas, Sarkaņu
pagastiem izdalīti pagastu centri,
piepilsētu teritorijas. Madonas pilsētā no dzīvojamās apbūves nodalīta komercdarbībai mazāk piemērotās un neapgūtās teritorijas.
Madonā no jauna izdalītajā Pārējā pilsētas daļā, izvērtējot tirgus
darījumu informāciju, komercdarbības zemei bāzes vērtība samazināsies no 2,80 Ls/m² uz 2,20 Ls/m²
par vērtēšanai noteikto standarta
gabalu, telpām no 100 Ls/m² uz 70
Ls/m². Izmaiņas būs arī Pilsētas
teritorijā, kurā izvērtējot dzīvokļa darījumu cenas un komercdarbības tuvāko gadu attīstības perspektīvas, komercdarbības telpām
bāzes vērtība samazināsies par 10
Ls/m². Savukārt, komercdarbības
aktīvajā Apvedceļā (Maxima teritorija), bāzes vērtība komercdarbības ēkām palielināsies no 65 Ls/
m² uz 70 Ls/m².
Piepilsētas zonās Praulienas
pagasta Skaistkalnos un Aronas
pagasta Mazdārziņos, bāzes vērtība komercdarbības zemei pieaugs,
atbilstoši vispārējam vērtību līmenim, no 0,50 Ls/m² uz 0,60 Ls/m².
Madonas pilsētas un piepilsē-

tas komercdarbības vērtību zonas
2014. gadam, bāzes vērtības Ls/
m², iesvītrots zemes vērtību pieaugums vai samazinājums salīdzinājumā ar 2013. gadu
Izdalītajās pagastu centra zonās – Kusā, Dzelzavā, Lazdonā,
Praulienā, Biksērē, saglabāsies
spēkā esošās bāzes vērības, bet šo
pagastu pārējās teritorijās, kuras
komercdarbībai ir mazāk pievilcīgas, zemei vērtība samazināsies
par 0,05 Ls/m².
Bāzes vērtību izmaiņas nebūs
dzīvojamiem īpašumiem un ražošanas objektiem.
Kadastrālo vērtību kopsummas Madonas novadā kopumā zemei pieaugušas par 10%, savukārt
ēkām nemainās.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no
2014. gada 1. janvāra tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā
īpašumu kadastrālās vērtības.
Kaut arī kādā teritorijā vai
īpašumu grupā bāzes vērtības nav
mainījušās, tomēr kadastrālās
vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti
jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētie
dati neatbilst īpašuma patiesajam
stāvoklim dabā, tad īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 13.
pants.
Informāciju par Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un
prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par
kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā
www.kadastralavertiba.
lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”, kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā
Latvijā.

Madonas novada pašvaldības dome
2013. gada novembra un decembra
mēnešos ir veikusi grozījumus spēkā
esošajos pašvaldības saistošajos
noteikumos. Grozījumu veikšana
ir saistīta ar euro ieviešanu no
2014. gada 1. janvāra, un tie
veikti atbilstoši „Euro ieviešanas
kārtības likuma” 31. pantā
noteiktajai kārtībai. Grozījumi veikti
pašvaldības saistošajos noteikumos,
kuru regulējums satur skaitliski
izteiktas naudas vienības latos,
attiecīgi izsakot skaitliski izteiktās
naudas vienības euro, aprēķinam
piemērojot oficiālo euro maiņas
kursu. Atsevišķos gadījumos summas
ir aprēķinātas ne tikai matemātiski,
bet arī „apaļi” iedzīvotāju ērtībai,
ņemot vērā nosacījumu, ka
noapaļošanai iedzīvotāju ērtībai ir
jābūt par labu iedzīvotājiem visos
gadījumos, izņemot gadījumus, kas
saistīti ar sodu uzlikšanu. Sodiem,
ja pašvaldība nepiemēro noteikto
vispārējo apaļošanas principu,
tiek piemērots pretējs efekts –
apaļošana par sliktu tām personām,
kurām uzliek sodu.

Ir pieņemti šādi grozījumi:
›› Saistošie noteikumi Nr. 26
“Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2010. gada 29.
aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 13 “Par pašvaldības
noteiktajām nodevām Madonas
novadā””.
›› Saistošie noteikumi Nr.
27 “Grozījumi Madonas
novada pašvaldības 2011.
gada 28. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 14 „Par
Madonas novada pašvaldības
aģentūras “Mētrienas
komunālā saimniecība” maksas
pakalpojumiem”.
›› Saistošie noteikumi Nr. 28
“Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2009. gada
24. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 7 „Par
pašvaldības nodevu par
būvatļaujas saņemšanu
Madonas novadā”.
›› Saistošie noteikumi Nr. 29
“Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2010. gada 30.
marta saistošajos noteikumos
Nr. 10 “Pasažieru pārvadājumu
ar vieglajiem taksometriem
licencēšanas kārtība””.
›› Saistošie noteikumi Nr. 30
“Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2010. gada 29.
aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 16 „Madonas novada
pašvaldības kapsētu darbības
un uzturēšanas noteikumi””.

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar
Zivju fonda atbalstu Madonas novada Ošupes pagastā ir īstenojusi projektu „Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubāna ezerā” ID. Nr. 1.55.

LUBĀNA EZERĀ
TIEK ATJAUNOTI
ZIVJU RESURSU
KRĀJUMI

Projekta ietvaros Lubāna ezerā ir ielaisti
19 000 gab. zandartu mazuļu. Zivju mazuļi projekta ietvaros, tika iepirkti no zivju audzētavas „Kalatalu Härjanurmes” Igaunijā.
Projekta kopējās izmaksas Ls 3571,65, tai skai-

›› Saistošie noteikumi Nr.
31 “Grozījumi Madonas
novada pašvaldības 2009.
gada 29. decembra saistošajos
noteikumos Nr. 19 „Pašvaldības
nodeva par Madonas novada
Dzimtsarakstu nodaļas
izsniegtajiem oficiālajiem
dokumentiem””.

›› Saistošie noteikumi Nr.
32 „Grozījumi Madonas
novada pašvaldības 2009.
gada 29. oktobra saistošajos
noteikumos Nr. 16 “Par
vizuālās komunikācijas objektu
izvietošanu Madonas novadā””.
›› Saistošie noteikumi Nr. 33
Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2010. gada
23. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 33 “Madonas
novada pašvaldības teritorijas
un tajā esošo būvju uzturēšanas
un tām pieguļošo publiskajā
lietošanā esošo teritoriju
kopšanas noteikumi””.
›› Saistošie noteikumi Nr. 34
„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2009. gada 29.
aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 14 „Par sabiedrisko kārtību
Madonas novadā”.
›› Saistošie noteikumi Nr. 38
„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2011. gada 27.
janvāra saistošajos noteikumos
Nr. 1 „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu un licencētām
zemūdens medībām Kāla ezerā”.
›› Saistošie noteikumi Nr. 39
„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2012. gada 31.
oktobra saistošajos noteikumos
Nr. 22 „Nolikums par licencēto
makšķerēšanu Viešūra ezerā
(Kaķīša ezerā)””.
›› Saistošie noteikumi Nr. 40
„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2011. gada 28.
aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 11 „Nolikums licencētai
makšķerēšanai un vēžošanai
Puduļu ezerā””.
›› Saistošie noteikumi Nr. 41
„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2010. gada
23. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 34 „Par
apstādījumu ierīkošanu,
uzturēšanu un aizsardzību
Madonas novadā”.
Ar grozījumiem saistošajos
noteikumos var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”, kā arī tie ir
pieejami Madonas novada pašvaldības administrācijas Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1,
Madonā, un Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldēs. Grozījumi stājas spēkā 2014. gada 1.
janvārī.

tā Zivju fonda finansējums Ls 1500,00 un Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums Ls 2071,65.
Projekta īstenošanas termiņš no 2013. gada 5.
aprīļa līdz 2013. gada 31. oktobrim.
Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku atbalsts dienests.

Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas
Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste
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Aktualitātes

Madonas novada Vēstnesis
2013. gada decembris

Praulienas bērnudārzam
“Pasaciņa” apritējuši 30!

novembris Praulienas pagastam
ir īpašs mēnesis, jo pirmsskolas
izglītības iestāde “Pasaciņa” svinēja
30 gadu jubileju. Tie bija svētki visiem
109 audzēkņiem, viņu vecākiem, kā
arī 27 iestādes darbiniekiem.
Atskatoties uz piedzīvoto, “Pasaciņa” piedzīvojusi gan priecīgus,
gan skumjākus mirkļus. 1991. gadā iestāde tika reorganizēta par sociālo pakalpojumu iestādi ar vienu
grupiņu. Pamazām sevi pierādot
un meklējot dažādas formas iestādes popularizēšanai, bērnu skaits
palielinājās līdz 100 izglītojamajiem 1999. gadā un piecām grupām, tad atkal saruka līdz 73 bērniem 2006. gadā un tā līdz šim,
saka “Pasaciņas” vadītāja Daiga
Maderniece. Pedagoģe atzīst, ka
dara darbu, kas ir viņas sirdslieta.
To, ka viņa būs audzinātāja, Daiga
zināja jau 1. klasē. Bērnudārzā viņa strādā kopš 1983. gada par mūzikas audzinātāju, bet kopš 1991.
gada Daiga ir bērnudārza “Pasaciņa vadītāja.

cencēt speciālās programmas, kas
palīdzētu piesaistīt vairāk speciālistu bērnu apmācībā.
Vislielākais prieks Daigai ir
par bērnu izaugsmi, redzot kā viņi no maziem nevarīgiem pumpuriņiem pārvēršas skaistā plaukstošā ziedā. Galvenā pedagoga sūtība
– atrast katra bērna spējas un dotumus un tos attīstīt.

Pateicība draugiem un
atbalstītājiem

Vadītāja Daiga Maderniece (centrā) allaž uzsvērusi sava kolektīva ieguldīto pedagoģisko darbu.

“Pasaciņas” lepnums
Daiga Maderniece ar gandarījumu atzīst, ka iestādei ir daudz,
ar ko lepoties. “Mums raksturīga
tikai šeit vien piemītoša pozitīva
aura, ko veido pozitīvs mikroklimats starp personālu, bērniem un
vecākiem. Jo pats galvenais ir bērna un viņu vecāku labsajūta bērnudārzā. Mūsu skolotāji veido izglītotu, inovatīvu, mācīties un
jauno apgūt, kā arī tālāk praksē
pielietot gribošu pedagogu kolektīvu. Pedagogi piedalījās projektā
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistematizācijas
apstākļos” un 12 ieguva 3. kvalitātes pakāpi. Ar šādiem cilvēkresursiem esam spējuši izveidot maksimāli plašu piedāvājumu papildus
apmācībai – mums ir savs sporta skolotājs, peldbaseins, kurā divas reizes nedēļā notiek peldētapmācība un trīs reizes nedēļā sporta
nodarbības zālē; logopēds; ar bērniem strādā Montesori atveseļojošās pedagoģijas un smilšu spēļu
terapijas skolotāja; īstenojam interešu izglītību – darbojas tautisko deju pulciņi, kuri piedalījušies
arī IX un X Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā;
piedāvājam dziedāšanas pulciņa
un angļu valodas pulciņu nodarbības. Bez tam plānveidīgi strādājam pie iestādes vides labiekārtošanas. Kopā ar Praulienas pagasta
pārvaldi izstrādājam perspektīvo
plānu vides sakārtošanai un katru gadu budžeta ietvaros sakārtojam kādu telpu atbilstoši prasībām. Ir nomainīts iestādes jumts,
veikti siltināšanas darbi, izremontētas tualetes, mazgājamās telpas,
virtuvītes grupās, izremontēta zā-

Vēlu mums visiem
gaišus, baltus
Ziemassvētkus un
Jaunajā 2014. gadā
domāt gaišas domas,
darīt labus darbus un
savā ceļā satikt tikai
gaišus un pozitīvi
domājošus cilvēkus!
Lai mums visiem veicas!
Jūsu

Daiga Maderniece
Jubilejas reizē rotaļās labprāt piedalījās visi mazie audzēkņi.
le, koridori un “Rūķīšu” un “Zaķīšu” grupiņas. Šogad esam iegādājušies arī komplektu – ekrānu,
projektoru un portatīvo datoru, ko
pielietojam prezentācijās, piecgadīgo bērnu grupai mācību procesā. Priecājamies par jaunajām mēbelītēm – garderobes skapīšiem un
krēsliņiem.
Rakstām un iesaistāmies dažādos projektos. Bijām to divpadsmit
Latvijas pirmsskolas izglītības iestāžu vidū, kas izcīnīja tiesības piedalīties „Sešgadīgo izglītojamo
mācību programmas ieviešanas
aprobācijā”. Rezultātā ieguvām
plašu metodisko mācību līdzekļu
klāstu apmācībai no valsts finansējuma, kā arī interaktīvo tāfeli un elektroniskos mācību materiālus sešgadīgo bērnu apmācībai.
Šogad piedalījāmies Madonas novada Izglītības projektu konkur-

sā ar projektu „Māksla saprasties
– pamats veiksmīgai sadarbībai”,
kurā guvām finansiālu atbalstu –
250 latus pedagogu apmācības organizēšanai. Projektā piedalījās 54
pedagogi no 13 pirmsskolas izglītības iestādēm, kas tālāk savu iegūto pieredzi nodeva aptuveni 150
savu iestāžu darbiniekiem.
Prieks, ka esam nodibinājuši
biedrību “Ģimeņu atbalsta centru
“Margrietiņas””. Rakstām projektus un piesaistām līdzekļus Praulienas pagasta ģimeņu izglītošanai,
vides uzlabošanai. Šogad piedalījāmies Nevalstisko organizāciju projektu konkursā ar projektu “Par
labiem vecākiem nepiedzimst, par
tādiem kļūst”, kurā guvām finansiālu atbalstu – 640 latus. Rezultātā
tika pašūtas septiņas maskas, kuras
izmantojam dažādos pasākumos,
teātra iestudējumos; īstenojām Ģi-

meņu dienas pasākumu Praulienā;
Novadījām Zinību dienas pasākumu un īstenojām apmācību vecākiem “Vecāku skoliņas” ietvaros.”

Plāni nākotnei
Neraugoties uz to, ka tik daudz
ir izdarīts, Daigas enerģija joprojām ir neizmērojama un ir plāni arī nākotnei. Liels sapnis ir par
jauniem bērnu laukumiņiem. Taču izmaksas to izbūvei ir augstas,
ar atvēlētajiem budžeta līdzekļiem
tam nepietiek. To varētu risināt,
piesaistot finansējumu caur projektiem. Sapnis ir atsevišķas sporta zāles izveidošana vecajās pasta
centrāles telpās. Lai īstenotu plašāku programmu piedāvājumu un
palīdzētu bērniem ar dažādām veselības problēmām, ir iecere li-

Lielu paldies Daiga un bērnudārzs „Pasaciņa” vēlas pateikt saviem sadarbības partneriem un atbalstītājiem: Praulienas pagasta
pārvaldei un tās vadītājam Valdim
Gotlaufam, īpašumu uzturēšanas nodaļas vadītājam Rihardam
Saulītim, kultūras darba organizatorei Sarmītei Lazdiņai, bibliotekārēm Lilitai Cimdiņai un Līgai Taukulei, grāmatvedei Līgai
Laizānei, Praulienas pamatskolas
kolektīvam. No ilggadējiem sadarbības partneriem – SIA “Biroja apgādes centra”, veikala “Palejas”,
SIA “Alkor būve”, SIA “Junge”
“Apiņu kaltes” kolektīviem. Paldies par pārsteigumu bijušajiem
bērnudārza absolventiem, kuri
nebrīdinot ieradās apsveikt “Pasaciņu” jubilejā. Tas visām bērnudārza darbiniecēm radīja īpašu
svētku noskaņu. Paldies Madonas novada pašvaldībai un Madonas novada pašvaldības priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram
un viņa vietniekam Agrim Lungevičam, izglītības nodaļas speciālistēm Solvitai Seržānei, Sarmītei Jansonei un Vivitai Vecozolai,
Madonas novada izpilddirektoram
Ārim Vilšķērstam, Sarkanā krusta
pārstāvei Veltai Vilšķērstei, Madonas novada izglītības darbinieku
arodbiedrības priekšsēdētājai Dacei Caunei. Paldies par svētku noskaņas radīšanu “Spilvenu Fejai”,
ansamblim “Naktsputni”, Artūram Grandānam un Mārim Dreiškinam.
“Bet vislielākais paldies manam kolektīvam, kas palīdz veidot mūsu iestādi tādu, kāda viņa
ir un dod savu ieguldījumu “Pasaciņas” izaugsmē un paldies par
mana darba augsto novērtējumu
(“Pasaciņas” vadītājai Daigai Maderniecei tika pasniegts Izglītības
un zinātnes ministrijas Atzinības
raksts par nozīmīgu pedagoģiskā
darba ieguldījumu pirmsskolas izglītības sistēmas attīstībā, kā arī
Izglītības un zinātnes darbinieku
arodbiedrības Atzinības raksts par
ieguldīto darbu izglītības iestādes
izaugsmē un kolektīva mobilizēšanā, veiksmīgu sociālo dialogu ar
arodbiedrību), kā arī vecākiem par
uzticību mūsu iestādei!”

eDīte MiĶeLSONe,
bijusī “ Pasaciņas” audzēkne

Madonas novadā pilnveido sporta inventāru izglītības iestādēs
Madonas novadā laika periodā no
2013. gada jūlijam līdz novembrim
tika īstenoti 4 sporta inventāra
iegādes projekti.

Izglītības un zinātnes ministrijas izsludinātā projektu konkursā „Sporta inventāra iegāde mācību priekšmeta „Sports”
standarta īstenošanai izglītības
iestādēs” tika apstiprināti projekti „Slēpošanas inventāra
iegāde Madonas pilsētas 1.
vidusskolas 5.–9. klašu sko-

lēniem”, „Slēpošanas inventārs sporta stundām Kusas
pamatskolā”,
„Slēpošanas
inventāra iegāde A. Eglīša
Ļaudonas vidusskolai” un
„Slēpošanas inventāra iegāde Madonas novada pašvaldības Liezēres pamatskolai”.
Ņemot vērā, ka slēpošanas
inventārs skolās vai nu ir ļoti novecojis, vai nav vispār, tad ir liels
prieks, ka jau šajā mācību gadā
skolēni sporta stundās Madonas

1. vidusskolā varēs izmantot 30
jaunus slēpošanas komplektus,
Kusas pamatskolā – 15, A. Eglīša Ļaudonas vidusskolā – 40 un
Liezēres pamatskolā 16 slēpošanas komplektus, kas ietver slēpes ar stiprinājumiem, slēpju
nūjas un slēpju zābakus. Sporta
inventārs tika iegādāts dažādos
izmēros, nodrošinot slēpošanas
prasmju apguvi un to attīstīšanu kā mazāko, tā arī vecāko klašu audzēkņiem.

Projekti tika īstenoti ar
valsts budžeta līdzfinansējumu
50% apmērā no projektu kopējām izmaksām un ar Madonas
novada pašvaldības finansējumu.

Gaišus svētkus vēlot –
MAijA rieKStA,
Madonas novada pašvaldības
Projektu sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

Mūsu seniori
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Gads – pozitīvām emocijām bagāts
skaistums no
visvienkāršākajiem ziediem

Palikuši daži soļi līdz gadu mijai.
laiks atskatīties atpakaļ un novērtēt,
cik tas ir bijis ražens. Gribas teikt, ka
Madonas pilsētas pensionāru biedrībā
gads ir bijis pozitīvām emocijām
bagāts.
No šī gada maija par pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāju strādā Erita Padoma. Valdē darbojas astoņi biedri. Ar katru dienu
biedru skaits palielinās, pašreiz
biedrībā ir 168 biedri.
Valdes locekļi un senioru aktīvisti ir noorganizējuši interesantus pasākumus, kuros iesaista visus ieinteresētos. Tiek turpinātas
tradīcijas – senioru apaļo jubileju
svinēšana. Tie ir ļoti aizkustinoši un ļoti sirsnīgi pasākumi. Īpaši
tiem senioriem, kuriem nav tuvinieku. Ir piedāvājums no pašvaldības turpmāk pensionāru biedrībai
uzņemties sveikt pilsētas seniorus.
Tas, protams, būs liels darbs, bet
kopīgi ar Madonas novada domi to
varētu paveikt.
Esam pabijuši Dailes teātrī uz
izrādēm: „Noslēpumainā zvaigzne” un „Primadonnas.” Piedalāmies klubiņa „Pie kamīna”
bibliotēkā un muzejā senioriem rīkotajos pasākumos.
Madonas pilsētas pensionāru biedrība visiem iedzīvotājiem novēl, lai ilgas pēc
Ziemassvētkiem jums sniedz
mieru, kas iemājotu jūsu sirdīs, baltas domas un cerības,
kas piepildās, ticību, kas neliek vilties, un gaišo svētku
prieku un ilgstošu mīlestību.
Lai jaunais gads ar jauniem
sapņiem nāk un jauniem ceļiem, kas vēl jāiesāk.
“Lai katrā ģimenē un sētā,
Kur latvju mēle skan,
Ir galdā rudzu maize svētā,
Un maizei līdzi miers
un prieks.”
Madonas pensionāru biedrības
valde pateicas visiem sadarbības
partneriem.

Pieredzē pie latgales senioriem
Madonas senioriem mazāk zināmi bija Latgales novadi un Krievijas pierobeža, tāpēc radās vēlme
braukt uz Viļakas un Baltinavas
novadiem, vienlaicīgi arī pieredzes
apmaiņā pie Viļakas senioriem.
Tā 5. septembrī 60 seniori ieradās Ziemeļlatgales pērlē – Viļakā (Marienhauzena), kura šogad
21. augustā nosvinēja 720. gadadienu. Viesmīlīgajā pilsētā mūs
ļoti silti sagaidīja Viļakas domes
priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs,
priekšsēdētāja vietnieks Leonīds
Cvetkovs un Viļakas novada pensionāru biedrības priekšsēdētāja Maija Golubeva. Priekšsēdētājs
mums ļoti interesanti pastāstīja par sava novada dzīvi un tālāk
mūs silti sagaidīja Pensionāru saieta un atpūtas centrā. Visemocionālākais brīdis bija Romas katoļu
baznīcā:
“Ar pilsētas baznīcas zvanu
skaņām te dvēsele sasaucās,
Ir mierīgi te dažādu ticību ļaudis mituši
Un visi tik mierīgi satikuši…
Baznīcas ērģeļu skaņas tā aizkustina, ka cīs tad asaras parādās.”
(P. Pužulis)
Romas katoļu baznīcā klausījāmies koncertu. Ērģelnieces Janī-

11. septembrī noritēja ļoti sirsnīgs, jauks un sirdij tīkams pasākums. Bija sapulcējušies ap 20
dalībnieku ar dažādiem visvienkāršākajiem ziediem. Pušķu un
kompozīciju veidošanas pieredzē
dalījās floriste Diāna Pele, kas pašreiz strādā Anglijā pie ziedu kompozīciju veidošanas. Viņa ļoti interesanti pastāstīja un praktiski
parādīja ziedu pušķu veidošanas
pamatprincipus un deva idejas un
ierosmi, kā no neciliem ziediņiem
var izveidot kaut ko ļoti skaistu.
Tas bija viņas devums senioriem.
Izgatavotos puķu pušķus nolika
brāļu kapos.

dižbrūklenes – veselības ķīla
15. septembrī Madonas neredzīgo biedrības un pensionāru
biedrības ļaudis pabija Andra Anša
Špata lielogu dzērveņu jeb dižbrūkleņu laukos Laugas purvā Bīriņos.
Ogu lasīšana bija īsta relaksācija, kāda kundze teica, ka šāda
slodzīte pat sniedz baudu. Un kur
tad vēl visi labumi no ogām! A.A.
Špats atgādināja – ja ik rītu apēd vismaz 3 ogas, nebūs problēmu
ar sirdi. Dižbrūklenes attīra nieres, veicina asinsriti, ātrāk atjauno
muskuļu spēku un pasargā sirdi no
infarkta riska un pārslodzes.
Dažādas bija ogotāju vēlmes,
atšķirīgs salasīto ogu daudzums –
vienam 10 kg, citam 30 kg. Daudzi
pensionāri sapirkās jau gatavus
dzērveņu „purviņus,” lai iestādītu
savā piemājas dārziņā.
Atpakaļceļā iegriezāmies apskatīt Bīriņu pils apkārtni. Šī patiešām bija brīnišķīgi pavadīta diena.

Madonas seniores tikšanās reizē ar slaveno aktrisi Veru Singajevsku.
nas Dukaļskas sniegums aizkustināja mūsu dvēseles.
Pabijām arī Baltinavas novadā,
kur muzeja vadītāja Aina Keiša iepazīstināja ar Baltinavu: apmeklējām baznīcu, parku, muzeju un noslēgumā noskatījāmies Baltinavas
amatieru teātra izrādi „Ontons un
Anne”, veltītu Madonas senioriem.
Apmeklējot Ziemeļlatgali, esam
iepazinušies ar fantastiskiem cilvēkiem un guvuši jaukas atmiņas.

Tikšanās ar
leģendāro aktrisi
Madonas pensionāriem bija iespēja apciemot mūsu tautā mīļotu,
populāru aktrisi, kura plašākam
lokam pazīstama ar zviedru bērnu grāmatu autores Astrīdas Lindgrēnas radītā tēla Karlsona lomu,
Arvīda Žilinska dziesmu „Pauks
un Šmauks” un citu bērnu dziesmu izpildījumu, un radio teātrī ierunātām lomām.
Leģendāro skatuves mākslinieci Veru Singajevsku 90. jubilejā apciemojām Madonas pievārtē – Ruļļos” – pie dēla Māra. Aktrise bija
ļoti aizkustināta, optimistiska, neskatoties uz to, ka pārvietojas tikai ratiņkrēslā. Tikšanās bija ļoti
sirsnīga. Aktrise dalījās atsevišķās
epizodēs no sava bagātā mūža, arī
par visvairāk spēlēto lomu – Karlsons – 500 izrādes. Māksliniece lasīja fragmentus no lomām, dziedāja un stāstīja par grāmatas „Mans
mūžs” tapšanu.
Paldies aktrisei par dāvātajiem
kompaktdiskiem „Ciku Caku,”
„Brālītis un Karlsons.”

Mācīties nekad nav par vēlu
Mācīties nekad nav par vēlu –
tieši to apliecināja senioru atsaucība mācīties projektā „Pieslēdzies
Latvija.” Mācības vadīja Māra Lilita Lapiņa.
Šajā projektā seniori apguva
iemaņas darbā ar datoru un internetu – sākot no datora ieslēgšanas līdz pat informācijas meklēšanai internetā, e-pasta lietošanu
un komunikāciju internetā ar Skype, citu sociālo tīklu lietošanu un
biznesa skolu senioriem. Katrs dalībnieks saņēma mācību grāmatu,

Madonas novada dalībnieki projekta “Pieslēdzies Latvija” noslēgumā ar Valsts prezidentu
Andri Bērziņu.
kurā apkopots mācību materiāls.
Katrs varēja izvēlēties, ar kuru apmācību līmeni sākt. Visvairāk mācījās 1. līmenī – Iesācējiem – 6 grupas; 3 grupas mācījās 2. līmenī
– Lietpratējiem un viena grupa 3.
līmenī – Ekspertiem. Pavisam mācībās šogad piedalījās 64 biedrības
biedri, bet visi gribētāji nepaspēja
piedalīties mācībās, tāpēc mācības
atsāks nākošgad vasarā.
Šis ir brīnišķīgs projekts, kas
kalpo senioru dzīves kvalitātes celšanai, lai mēs nejustos vientuļi, apmulsuši vai bezcerīgi moderno tehnoloģiju piedāvāto iespēju priekšā.

ozols nr. 1869
10. oktobrī Madonas pilsētas
pensionāru biedrības biedri viesojās Likteņdārzā. 50 cilvēku grupu
uz Likteņdārzu aizvizināja „Madonas Ceļu būves SIA” autobuss. Autobusā katrs sev līdzi vedām akmeņus, lai tos ziedotu Likteņdārza
amfiteātra pelēkā akmens krāvumam. Tāpat iegādājāmies ozola
stādiņu, ko iestādījām Ozolu alejā jeb tā sauktajā Ozolu godasardzē. Iestādītā ozoliņa Nr. 1869 (Parastais ozols), ar laiku tas augs un
turpmāk, tur viesojoties, pensionāri varēs to apciemot. Par ieguldījumu Likteņdārza tapšanā Madonas
pilsētas pensionāru biedrība saņēma Kokneses fonda dibinātāja Viļa
Vītola un Kokneses novada domes

priekšsēdētāja Daiņa Vingra parakstītu Pateicības apliecinājumu.
Daudziem Likteņdārza apmeklējums bija liels emocionāls pārdzīvojums, īpaši tiem, kuriem sirds
sāp par saviem vecākiem, radu radiem, kas tālu prom Sibīrijā un nav
varējuši atgriezties.

labdarība dzīvnieku labā
Labdarība un brīvprātīgais
darbs balstās tikai uz sirsnīgiem
un nesavtīgiem cilvēkiem. Tā arī
pilsētas pensionāru biedrības aktīvie pārstāvji devās uz Madonas
novada dzīvnieku patversmi, lai
iepazītos ar tās darbību un kaut
nedaudz šajā darbībā palīdzētu.
Pensionāri bija patīkami pārsteigti par patversmes darbību, ka tur
cilvēki darbojas brīvprātīgi, kas neapkopto teritoriju spējuši sakārtot, padarīt skaistu. Redzot, ka ļoti
daudz kas vēl darāms, tika noorganizēta grupiņa brīvprātīgo un
pieteicās talkā. Mūs sagaidīja ļoti sirsnīgi. Tā mēs pastrādājām un
sadraudzējamies arī ar tobrīd tur
mītošiem diviem suņiem. Darbi
nav tik smagi, arī mēs atradām saviem spēkiem piemērotu.
Pensionāru biedrība ir pārrunājusi veidus, kā arī turpmāk palīdzēt patversmei, izvest suņus pastaigāties un citus darbus: uzkopt
teritoriju, kokiem nozāģēt un savākt vecos zarus.

Pastaiga smeceres silā
Ir vēls rudens – 21. novembra
rīts, kad pie Madonas pilsētas pensionāru biedrības pulcējas pensionāru pulciņš, kuri vēlas būt kopā
ar domubiedriem pastaigā svaigā
gaisā un kuri atzīst aktīvu dzīvesveidu. Mūsu pastaigas mērķis bija Sporta un atpūtas bāzes „Smeceres sils” apskate. Pa ceļam mēs
pabijām brāļu kapos, tālāk ejot
pa Blaumaņa ielu uz Smeceres silu, bija patiess prieks par to, ka
mūsu pilsēta ar katru dienu paliek sakoptāka un skaistāka. Mēs,
pensionāri, bez bažām varam pastaigāties pa gājēju celiņiem. Paldies visiem, kas rūpējas par pilsētas sakopšanu, lai arī turpmāk
viņiem nepietrūkst enerģijas.
Nemanāmi esam nonākuši
Smeceres silā. Par šo vietu ir dažādas atmiņas. Daži saka, ka šeit uz
šī kalniņa lasījuši sēnes, citi atceras vētrā nolauztos kokus. Šodien
šeit paveras pavisam cits skats, vēl
viena skaista, sakopta vieta. Vieta, kur jebkura vecuma cilvēks var
atrast sev nodarbi. Mums, pensionāriem, šī ir pastaigas, nūjošanas
vai slēpošanas vieta. Iepazināmies
arī ar Sporta un atpūtas kompleksa vadību. Gunārs Ikaunieks laipni mūs sagaidīja un iepazīstināja
ar Sporta un atpūtas bāzes piedāvājumiem un iespējām.

.

informāciju apkopoja
pensionāru biedrības aktīvisti

Ja vēlies palīdzēt kādai daudzbērnu vai trūcīgai ģimenei Madonas novadā,
lūdzu sazinies ar Madonas novada bāriņtiesu! Telefons – 64807295
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IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

Ausekļa iela
SAKĀRTOTA UN ATJAUNOTA KULTŪRAS UN
SPORTA INFRASTRUKTŪRA BARKAVĀ
Projekts „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” ID Nr. 11-05L32100-000146, tika īstenots
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas
pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta ietvaros veikti estrādes rekonstrukcijas un stadiona vienkāršotās rekonstrukcijas būvdarbi un labiekārtošanas
darbi.
Estrādes
rekonstrukcijas
būvdarbu laikā izbūvēta skatītāju zona, izveidoti pievadceliņi pie estrādes un celiņi estrādes
zonā, noasfaltēts deju laukums,
rekonstruēta autostāvvieta, rekonstruēts tilts, izbūvēts apgaismojums un iegādāta pārvietojamā skatuve.
Stadiona vienkāršotās rekonstrukcijas būvdarbu laikā
veikta stadiona skrejceļa izbūve, ierīkota skatītāju zona gar

skrejceļu un izbūvēti sporta sektori (basketbola laukums, lodes
grūšanas sektors, tāllēkšanas
sektors).
Būvdarbus projekta ietvaros
veica SIA „MDM-85”, būvuzraudzību nodrošināja SIA „Tinastaka”, autoruzraudzību būvniecības laikā nodrošināja SIA
„Jaunmāja”, pārvietojamo estrādi piegādāja SIA „AJV Grupa”.
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 198 987,14 no kurām Ls
66 197,46 (90% no attiecināmajām izmaksām) ir Lauku atbalsta dienesta finansējums un
Ls 132 789,68 Madonas novada
pašvaldības finansējums.
Projekta ieviešanā iesaistītā uzraugošā institūcija – Lauku
atbalsts dienests.

Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
Projektu sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste

Rūpniecības iela

Blaumaņa iela

Ielu rekonstrukcijas projekti Madonā
Madonas pilsētā tiek sakārtota ielu infrastruktūra, realizējot trīs Eiropas
Reģionālās attīstības fonda projektus „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija”,
„Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta” un
„Madonas pilsētas tranzīta
ielu rekonstrukcija II, III, IV
kārta”. Pabeidzot šos projektus, pilsētas iedzīvotāji
un viesi iegūs sakārtotas un
drošas ielas Madonā.
2013. gada novembrī ir pabeigts projekts „Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija”. Šī
projekta ietvaros Valdemāra bulvārī, Kalēju, Veidenbauma, Kalna, Augu, Akmeņu, M.Riekstas,
Ausekļa un Daugavas ielās ir atjaunots vai no jauna izbūvēts
asfaltēts ielas segums, rekonstruēts ielu apgaismojums, izbūvēta lietus kanalizācija, ierīkotas automašīnu stāvvietas un
bruģētas ietves, kā arī izbūvētas
nobrauktuves, nodrošinot vides
pieejamību.
Realizējot šo projektu, Akmens ielā, kas atrodas pie Ma-

donas pilsētas estrādes, ir atrisināta problēma ar automašīnu
un autobusu novietošanu pasākumu laikā, izbūvējot atbilstošas stāvvietas. Ir atrisināta arī
divu bīstamu krustojumu izbraukšana, izbūvējot rotācijas
apļus Augu, M. Riekstas, Strautu, Akmeņu ielu krustojumā, kā
arī Gaujas, Ceriņu un Veidenbauma ielu krustojumā. Augu,
M.Riekstas ielās un Valdemāra bulvārī ir uzstādītas autobusu pieturvietu nojumes. Rekonstruējot Veidenbauma un
Ausekļa ielas, ir izbūvētas automašīnu stāvvietas pie PII „Priedīte”, nodrošinot drošu bērnu
aizvešanu uz izglītības iestādi.
Kalēju ielā izbūvēti guļošie policisti, samazinot automašīnu ātrumu dzīvojamā zonā. Rekonstruēto ielu kopējais garums ir
~4,6 km.
Šobrīd vēl turpinās projekts
„Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta”, kā ietvaros ir
pabeigti būvdarbi Ceriņu, Rīgas,
Dārza, Skolas, Upes un Blaumaņa ielās, 2014. gadā būvdarbi
tiks pabeigti arī Saules ielā. Šeit
kā lielākie ieguvumi ir izbūvētās

automašīnu, tai skaitā arī invalīdu stāvvietas pie veikaliem,
bankas, muzeja un mūzikas skolas. Skolas ielā ir izbūvētas un
izgaismotas gājēju pārejas pie
Madonas pilsētas 2. vidusskolas.
Rekonstruējot Dārza ielu, ir sakārtota transporta kustība pie
Madonas autoostas.
Rekonstrukcijas darbi turpinās arī Rūpniecības ielā posmos
no P37 rotācijas apļa līdz Augu ielai un no dzelzceļa Madona–Gulbene pārbrauktuves līdz
O.Kalpaka ielai, kas tiek nodrošināti projekta „Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija II, III, IV kārta” ietvaros. Šī
projekta rezultātā tiks rekonstruēts ielas segums, kā arī iedzīvotājiem tiks nodrošināta droša pārvietošanās pa izgaismotu,
bruģētu gājēju un velosipēdu celiņu, atvieglojot nokļūšanu līdz
Madonas slimnīcai, baznīcai,
dārziņiem, kapiem, kā arī līdz
sporta un atpūtas bāzei „Smeceres sils”. Autobusu pieturās
tiek izbūvētas nojumes. Rūpniecības ielas rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt 2014. gada
septembrī.

darbu laikā veikts esošā maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija
ar pieslēgumiem līdz katrai dzīvojamai mājai, nodrošinot iedzīvotājiem dzeramo ūdeni atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
kvalitātes prasībām.
Būvdarbus projekta ietvaros
veica SIA „Madonas namsaimnieks”, būvuzraudzību ielai – SIA
„Tinastaka”, ūdensvadam – Guntis Šahno, autoruzraudzību ielai
būvniecības laikā nodrošināja SIA
„Ceturtais stils”.
Projekta kopējās izmaksas
ir Ls 106 333,85, no kurām Ls

37 426,33 (90% no attiecināmajām izmaksām) ir Lauku atbalsta dienesta finansējums un Ls
68 907,52 Madonas novada pašvaldības finansējums.
Projekta ieviešanā iesaistītā
uzraugošā institūcija – Lauku atbalsta dienests.

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ

Madonas novadā ir uzsākta
ūdensaimniecības infrastruktūras
attīstības projektu īstenošana
Līgumi par projektu īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu
aģentūru ir noslēgti ar ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas saskaņā ar pašvaldības un kapitālsabiedrības
līgumu sniedz ūdenssaimniecības pakalpojumus projekta teritorijā.
Ūdenssaimniecības projekti tiks īstenoti Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētās aktivitātes 3.4.1.1. Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 septītajā atlases kārtā.
3.4.1.1. aktivitātes Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000 mērķis ir ūdenssaimniecības pakalpojumu (ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas un
attīrīšanas) kvalitātes uzlabošana un pieejamības paplašināšana,
nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu
un ūdenstilpju eitrofikāciju, sekmējot ūdens resursu un energoresursu racionālu izmantošanu.
Noslēgtie līgumi Madonas novadā ar Centrālo finanšu un
līgumu aģentūru par projektu ieviešanu:

1
2
3
4
5
6
7
8

Projekta nosaukums

Projekta ieviesējs

Madonas novada Sarkaņu pagasta
Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības
attīstība
Madonas novada Sarkaņu pagasta
Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības
attīstība
Madonas novada Ošupes ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
Ūdenssaimniecības attīstība
Madonas novada Kalsnavas pagasta
Jaunkalsnavas ciemā
Madonas novada Liezēres pagasta
Ozolu ciema ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta”
Madonas novada Barkavas pagasta
Barkavas ciema ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta”
Madonas novada Praulienas
pagasta Vecsaikavas ciema
ūdenssaimniecības attīstība”
Madonas novada Mētrienas pagasta
Mētrienas ciema ūdenssaimniecības
attīstība, II kārta

SIA „Sarkaņu
komunālais
uzņēmums”
SIA „Sarkaņu
komunālais
uzņēmums”
SIA „Ošupes KU”

Kopējā
summa, LVL
206433,07
221039,82
213376,00

SIA”Kalsnavas
komunālais
uzņēmums”
Liezēres pagasta
pārvalde

423885,99

SIA „Barkavas KPS”

469030,68

Madonas novada
pašvaldība

425196,42

Madonas novada
pašvaldības aģentūra
“Mētrienas komunālā
saimniecība”

199736,50

394104,21

KALSNAVAS PAGASTA
JĀŅUKALNĀ
ATJAUNOTA
STRAUTA IELA
Projekts „Strauta ielas rekonstrukcija Jāņukalnā, Kalsnavas pagastā” ID Nr. 11-05L32100-000262, tika īstenots
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma
„Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.
Projekta ietvaros veikta ielas un ūdensvada rekonstrukcija.
Ielas rekonstrukcijas būvdarbu laikā ielai uzklāts jauns asfaltbetona segums, veikta
caurteku, piebraucamo ceļu izbūve uz katru dzīvojamo māju
un apzaļumošanas darbi.
Ūdensvada rekonstrukcijas

Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Madonas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
Projektu sagatavošanas
un ieviešanas speciāliste

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,
Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,
Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,
Ko nākamā gada puteņi sūtīs –
Ir dīvaina sajūtā tādā brīdī,
Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:
Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,
Bet domas sen jau atrodas iekšā.
(J. Tabūne)

Gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus!
Labiem darbiem un jauniem mērķiem piepildītu Jauno gadu!
Indra Kārkliņa

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada decembris
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“Jābūt īpaši atbildīgiem, priekšplānā izvirzot svarīgākās lietas”
jekta ieceri par Biksēres muižas rekonstrukciju. Mūsu iesniegto ideju
neatbalstīja. Vēlamies šo vietu sakopt, otrā stāva telpās izveidot Madonas muzeja filiāli lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē.
Taču cerības piesaistīt finansējumu
vēl neesam atmetuši, iespējams, ar
otru reizi izdosies izcīnīt Lauku atbalsta dienesta fondu finansējumu.
Jā, to vērtēju kā gada neveiksmi, jo
cerības bijām likuši lielas.

Šis gads Latvijas pašvaldībām
zīmīgs ar “pirms un pēc vēlēšanām”.
Kā vēlēšanas ir atpoguļojušās pie
Madonas novada lēmējvaras galda?
Var just, ka nesen ir bijušas vēlēšanas. Sajūtas un darba process ir
mainījies. Joprojām daudz diskutējam, daudz laika patērējam, izskaidrojot pašvaldības specifiku, jaunie
deputāti turpina iepazīt sistēmu,
speciālistus, pašvaldības problēmjautājumus. Komiteju darbā ir mainījušies akcenti, lietas, kam vairāk
pievēršam uzmanību nekā tas bijis
līdz šim, agrāk deputātu redzeslokā
bija citas aktualitātes. Negribētos
teikt, ka darbs ir radikāli mainījies,
bet nianses ir gan. Taču kopumā sēdēs paredzētos jautājumus izskatām, līdz lēmumiem nonākam, darba kārtību izstrādājam.
Par
Zolitūdes
traģēdiju akadēmiķis Jānis Stradiņš
“Neatkarīgajai Rīta Avīzei”
saka: “Šī katastrofa ar cilvēku
upuriem notika būvniecībā.
Bet, ja mēs skatāmies tādas
lietas kā, teiksim, veselības
aizsardzība, izglītība, zinātne,
emigrācija, demogrāfija… tad
tās arī uzrāda slimības, kuras
mūs moka. Katrā no šīm sfērām varam atrast ļoti daudz
aplamību.” Vai aizvadītie gadi Madonas novadā arī neuzrāda kādas slimības mūsu pašvaldībā?
Ja to var saukt par slimību,
tad, manuprāt, tā ir investīciju sadale pašvaldībā. Aizvadītajos gados un vēl arī pašlaik ne vienmēr
investējam, attīstām tos projektus, kas tajā brīdī ir visaktuālākais.
Tas, protams, raisa iedzīvotājos neizpratni. Piemēram, kāpēc pagastā
maina ūdensvadu, ja daudz kritiskākā stāvoklī ir katlu māja! Tā kā

Agris Lungevičs (centrā) kopā ar pašvaldības Izglītības nodaļas speciālistēm, deputātu Rihardu
Saulīti sveic vienu no pieredzējušākajiem bērnudārziem novadā – Praulienas pagasta “ Pasaciņu”.
esam aktīvi Eiropas fondu apgūšanā, šajā ziņā esam saistīti ar valsts
politiku – valsts atver tādas programmas, kas nesaskan ar konkrēto
pašvaldību prioritātēm, tāpēc mēs
uzsākam tādu projektu realizēšanu, kāds Eiropas finansējums tajā
brīdī ir pieejams. Tāpēc var rasties
iespaids, ka pašvaldībā nav plānveidības un strukturētības. Diemžēl šāda problēma ir visās pašvaldībās, kuras ir aktīvas Eiropas fondu
apguvē, to nav tikai tur, kur nekas
nenotiek. Tomēr jācer, ka šīs lietas
vērsīsies uz labo pusi, jo pašlaik pašvaldības ir izvirzījušas valstij savas
prasības, un, iespējams, turpmāk
notiks finanšu sadale atbilstoši katras pašvaldības prioritātēm. Tagad
strādājam pie prioritāšu plānošanas nākamajam periodam, tāpēc jābūt jo īpaši atbildīgiem, priekšplānā
izvirzot svarīgākās lietas.

sniedz lielāko gandarījumu?
Vienu nosaukt ir grūti… Priecē, ka ielu remonti novada centrā
tuvojas noslēgumam. Man personīgi lielāko gandarījumu šogad ir sagādājusi divu kultūras objektu rekonstrukcija – divos kultūras norišu
ziņā aktīvākajos pagastos pēc vērienīgiem remontdarbiem atklāti tautas nami – Kalsnavā un Sarkaņos.
Abos svētkos biju klāt un jutos tikpat aizkustināts kā tie ļaudis, kam
tur ikdienā būs jāuzturas. Tās ir investīcijas, kas ieguldītas izsvērti,
pārdomāti un pelnīti. Jo īpaši Kalnagravas, kuras jau vairāk nekā divdesmit gadu garumā bijušas kā visas
Madonas apkārtnes kultūras zīmols. Savulaik uzstāties Kalnagravās bija īpašs gods! To arī ņēmām
vērā projekta gaitā – atļāvāmies uzcelt piebūvi, jo Sarkaņos ir aktīvi
ļaudis, kas to pilnvērtīgi izmantos.

Kurš notikums aizvadītajā
gadā būtu vērtējums kā virsotne sasniegumu sarakstā? Kurš
no pašvaldības veikumiem

Savukārt, kas būtu uzskatāms par neveiksmi?
Te atkal jāmin Sarkaņi. Diemžēl neizdevās īstenot iesniegto pro-

Tiek veidots nākamā gada
pašvaldības budžets. Kādām
prioritātēm tiks tērēta mūsu
kopējā nauda?
Budžeta izdevumi ietver vairākas sadaļas. Liela daļa tiek paredzēta iestāžu uzturēšanai, ikdienas neatliekamām vajadzībām.
Iepriekšējos gados daudz līdzekļu
atvēlējām Eiropas projektu līdzfinansēšanā, kas tagad iet mazumā,
tāpēc šos līdzekļus varam sākt novirzīt citām aktivitātēm un pasākumiem. Kā nozīmīgu prioritāti
gribu minēt pašvaldībai piederošo
ceļu un ielu uzturēšanu. Ir pienācis laiks investēt ceļos.
Pagājuši četri gadi, kopš novada izveides, un pirmo reizi esam
nolēmuši vērst uzmanību darbinieku atalgojumam. Kā zināms, valsts
palielina minimālo algu par 12,5
procentiem, tāpēc arī mēs ejam laikam līdzi un paaugstinām darbiniekiem algas par desmit procentiem.
Bez tam esam plānojuši veikt
arī virkni citu aktivitāšu – vidusskolēniem apmaksāt teorijas apmācības kursu autoskolās, iegādāties mācību materiālus skolām un
pirmskolas izglītības iestādēm, turpināsim veikt aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam.

lākā darba devēja. Tās sistēmā – iestādēs, uzņēmumos,
pārvaldēs – strādā vairāk nekā 1600 cilvēku. Tās ir novada
iedzīvotāju ģimenes, tiek maksāti nodokļi. Kāpēc sabiedrībā prevalē viedoklis, ka šiem
darbiniekiem algām jābūt zemām, kopumā rodas sajūta, ka
pašvaldības sistēmā strādājošie nav pelnījuši neko, lai gan
lielākā daļa no viņiem nereti strādā gan ārpus darba laika, gan dara daudz vairāk nekā noteikts amata aprakstā?
Var saprast iedzīvotājus, kas ar
skepsi raugās uz pašvaldības sistēmā strādājošo darba samaksu. Zinu, cik grūti ir nopelnīt un maksāt
nodokļus, tāpēc svarīgi, lai šie nodokļi tiktu izlietoti augstas klases
profesionāļu atalgošanai. Pašvaldībai ir daudz jomu, kurās nepieciešami kvalificēti atbilstoši speciālisti. Pat palielinot samaksu par
desmit procentiem, mēs tik un tā
nespēsim nodrošināt tādu pašu algu kā līdzvērtīgam profesionālim
privātajā sektorā. Pašvaldībai ir jāvērš vēl lielāka uzmanība uz tirgū
pieprasīto jomu speciālistu novērtēšanu un piesaistīšanu. Mums nav
jāsamierinās ar mazkvalificētiem
speciālistiem, nodokļu maksātāju
nauda nevar tikt izlietota neatbilstoša līmeņa speciālistiem.
Un visbeidzot – kādās noskaņās sagaidāt gada nogali?
Ziemassvētku un gadu mijas priekšvakarā gribu novēlēt
mieru. Pēc vētraina un traģiska gada novēlu mierīgu un sirsnīgu noskaņu tuvinieku vidū.
Lai gada pēdējās dienās atliek
laika pašiem, savām pārdomām, tas ļaus uzsākt veiksmīgu jauno gada cēlienu. 
Sarunājās Dzintra Stradiņa

Novada pašvaldība ir lie-

Apseko sabiedriski nozīmīgās būves novadā
Kā zināms, ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts, reaģējot uz
21. novembra traģēdiju Zolitūdē, iebrūkot lielveikala jumtam un ejot
bojā 54 cilvēkiem, uzdevis nodrošināt, lai pašvaldību atbildīgās būvvaldes un būvinspektori veic ārkārtas pārbaudes visās sabiedriski

nozīmīgās ēkās par būvnormatīvu ievērošanu, prioritāri veicot pārbaudes ēkās, kur notiek vai ir plānoti būvdarbi. EM nosūtījusi vēstuli
85 Latvijas būvvaldēm, prasot tām
apsekot visus būvlaukumus, kuros
tiek būvētas, tostarp rekonstruētas vai renovētas, sabiedriski nozī-

mīgas publiskas ēkas. Apsekošanas
rezultāti EM jāiesniedz līdz šā gada 4. decembrim, ietverot informāciju par atzinumiem, norādot informāciju par apsekoto būvlaukumu,
būvprojektu, ēku, būvniecības dalībniekiem un konstatētajiem pārkāpumiem, ja tādi konstatēti.

Sabiedriski nozīmīgu publisku
ēku būvniecības apsekošanu ir veikusi arī Madonas novada būvvalde.
Konstatētie pārkāpumi tika piefiksēti, darīti zināmi atbildīgajiem par
būvdarbu veikšanu un līdz noteiktajam termiņam (10. decembrim)
pārsvarā visi pārkāpumi ir tikuši

novērsti. Vairumā gadījumu pārkāpumi saistīti ar nesavlaicīgu dokumentācijas sakārtošanu. Pievienotajā tabulā varat aplūkot būvvaldes
pārbaudīto objektu sarakstu.

Andris Rieba,
Būvvaldes vadītājs

Madonas novada būvvalde apsekojusi sekojošas sabiedriski nozīmīgas publiskās ēkas Madonas novadā
Nr. Būvobjekta
p.k. nosaukums

Inventāra
“Kalna Dzīšļi”,
nomas ēkas
Vestienas
rekonstrukcija pagastā,
Madonas
novadā
Caurlaides
Saules
ēkas un
ielā 63A,
garāžas
Madonā
rekonstrukcija
par veikalu
Tirdzniecības Saules
ēkas jaunbūve ielā 56 B,
Madonā
Biroja ēka
Saules
ielā 4a,
Madonā,
Madonas
novadā

SIA
“LB AGRO”

Būvprojekta
autors/
autoruzraugs
SIA “SZK un
Partneri”

SIA “I un A
Gultņi”

SIA “B&L
projekti”

SIA “HETA”

Ināra Ketlere

SIA “Specprojekts”

SIA “Arhitekte
G. Kursīte”
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PII “Saulīte”
Raiņa iela 17,
ēkas
Madona,
rekonstrukcija Madonas
novads

Madonas
novada
pašvaldība

SIA “Cers
projekti”.
No
08.11.2011.
autoruzraugs
SIA “A2C”
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Maizes
ceptuves
jaunbūve ar
veikala telpām

Andrejs
Broks

Vilnis Kļaviņš

1.

2.

3.
4

Atrašanās
vieta

Parka iela 12,
Madona,
Madonas
novads

Pasūtītājs

Būvuzņēmējs
SIA “Vaido”

Atbildīgais
būvdarbu
vadītājs
Gints
Bērtulis

Konstatētie pārkāpumi

Situācija uz 12.12.2013.

Savlaicīgi nav parakstīti segto darbu akti no autoruzraugu puses,
būvizstrādājumu atbilstību apliecinošie dokumenti
būvdarbu žurnālā nav aizpildīta visa nepieciešamā informācija,
nav pilnīgi visiem materiāliem.
būvizstrādājumu atbilstību apliecinošie dokumenti nav pilnīgi visiem
materiāliem. Veiktās izmaiņas saskaņotas atbilstoši normatīvo aktu
prasībām.
SIA “Ecobuilding- Anatolijs
Nepilnības izpilddokumentācijā – nav visi nepieciešamie segto darbu
būvizstrādājumu atbilstību apliecinošie dokumenti
group”
Litovčenko
akti, būvdarbu žurnālā nav aizpildīta visa nepieciešamā informācija,
nav pilnīgi visiem materiāliem.
būvizstrādājumu atbilstību apliecinošie dokumenti nav pilnīgi visiem
materiāliem, autoruzraudzības žurnālā nav parakstu. Izmaiņas
būvprojektā saskaņotas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
SIA “Madonas
Gunārs
Nepilnības izpilddokumentācijā – nav visi nepieciešamie segto darbu
būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas
celtnieks”
Lavrinovičs
akti,būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas dokumenti nav pilnīgi.
dokumenti nav pilnīgi.
Izmaiņas būvprojektā nav veiktas.
SIA ”Rīts R”
Ilgvars
Būvdarbi notiek saskaņā ar būvprojekta izmaiņu rasējumu lapām, kuras Būvdarbi notiek saskaņā ar būvprojekta izmaiņu
Dūms
nav saskaņojuši pasūtītājs un būvuzņēmējs. Uz atsevišķiem segto darbu rasējumu lapām, kuras nav saskaņojuši pasūtītājs
aktiem trūkst autoruzrauga parakstu. Būvdarbu žurnāla sadaļā 6 nav
un būvuzņēmējs. Uz atsevišķiem segto darbu
ierakstu par būvuzrauga veiktajām pārbaudēm.
aktiem trūkst autoruzrauga parakstu. Būvdarbu
žurnāla sadaļā 6 nav ierakstu par būvuzrauga
veiktajām pārbaudēm.
Līdz
No 10.11.2010. Būvuzņēmējs – SIA ,,CB” (atbild. būvdarbu vad. Juris Siņelobovs),
Būvuzņēmejs – SIA ,,CB” (atbild. būvdarbu
17.12.2012.
līdz 17.12.2012. nav nodevis visu izpilddokumentāciju pasūtītājam – Madonas novada
vad. Juris Siņelobovs, ), nav nodevis visu
SIA “CB”.
Juris
pašvaldībai par periodu no 10.11.2009. līdz 17.12.2012.
izpilddokumentāciju pasūtītājam – Madonas
No 17.12.2012. Siņelobovs.
Pārbaudei netika uzrādīta visa likumdošanā paredzētā dokumentācija
novada pašvaldībai par periodu no 10.11.2009. līdz
SIA “Vidzemes
No 17.12.2012. atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 141. punkta prasībām – būvdarbu
17.12.2012.
energoceltnieks” Valdis
žurnāls, autoruzraudzības žurnāls. Atsevišķas būvprojekta izmaiņu
Pētersons
rasējumu lapas nav saskaņotas ar pasūtītāju un būvuzņēmēju. Atsevišķu
būvuzņēmējam nodoto būvprojekta izmaiņu lapas nav parakstījuši visi
projekta autori.
SIA “MDM-85”
Andris
Pārbaudei netika uzrādītas visa likumdošanā paredzētā dokumentācija
Netika uzrādītas atsevišķu būvmateriālu
Dzenovskis
atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 141. punkta prasībām – būvdarbu
ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
žurnāls, atsevišķu būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
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Domes ziņas

Madonas novada Vēstnesis
2013. gada decembris

Vetārsta pakalpojumi
Pēc suņu un kaķu saistošo noteikumu publicēšanas esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus
par to, cik izmaksā visu noteikumos minēto formalitāšu nokārtošana. Vetārsts un domes deputāts
Kaspars Udrass norāda, ka cenas
šiem pakalpojumiem var atšķirties
atkarībā no vetārstu prakses cenrāžiem. Vidējās cenas ir šādas:
• Vakcinācija pret trakumsērgu –
3–5 lati;
• Mājdzīvnieku pase – 2 lati;
• Mikročipa ievadīšana – 10–12
lati;
• Mikročipa reģistrēšana LLDRC –
5 lati.

Madonas “Maxima XX” –
būvvaldes uzmanības lokā
Viena no iedzīvotāju apmeklētākajām vietām Madonā ir lielveikals “Maxima XX”, kuru ik dienas
apmeklē simtiem pircēju ne tikai
no Madonas, bet arī plašākas apkārtnes. Tāpēc arī saprotama iedzīvotāja vēlme zināt, cik droša ir
iecienītā tirdzniecības vieta.
Madonas novada būvvaldes
būvinspektors Jānis Vilcāns pirms
dažām dienām – 13. decembrī –
veica objekta pārbaudi un konstatēja šādu situāciju (izraksts no atzinuma par būves pārbaudi):
Tirdzniecības centrs Rūpniecības ielā 49, Madonā, ir pieņemts
ekspluatācijā 2009. gada 30. martā. 2010. gada nogalē uz jumta
savlaicīgi nenotīrītas palielinātas
sniega segas dēļ notika deformācijas jumta konstrukcijās, kā dēļ SIA
“Maxima Latvija” uzdevumā 2011.
gada 5. janvārī tika veikta telpu
tehniskā apsekošana, kā rezultātā
tika sastādīts tehniskās apsekošanas atzinums, un tika veikti jumta
pārseguma remontdarbi. Darbus
veica SIA “DV Serviss”.
Savukārt 2013. gada 13. decembrī būvinspektors Jānis Vilcāns, vizuāli apskatot centra iekštelpu konstrukcijas, konstatēja, ka
veikala “Maxima” zāle atsevišķu
kopņu (laidums 36 metri) centrālā savienojuma vieta savienota ar
bultskrūvēm. 36 metrus garā kopne montēta būvobjektā no divām
metāla konstrukcijām. No 2011.
gada janvārī veiktās tehniskās apsekošanas nevar secināt, ka būtu apsekota ar skrūvēm savienoto kopņu mezglu noturība, skrūvju
atbilstība, stiprība un pareiza
montāža. Atsevišķu kopņu savienojuma vietās redzamas spraugas
savienojumu apakšējā daļā. Veikala “K-Rauta” daļā vizuāli defekti
nav konstatēti, savukārt mēbeļu
veikala daļā, kur notika jumta deformācija, vizuālā apsekošana nav
iespējama, jo konstrukcijas sedz
piekārtie griesti.
Būvinspektors norāda, ka
ēkas īpašniekam vistuvākajā laikā jāveic ēkas nesošo konstrukciju nestspējas pārbaude, sevišķu vērību vēršot uz kopnes savienojam
mezgliem. Regulāri sekot līdzi pareizai jumta ekspluatācijai ziemas
apstākļos, jo no 2011. gada ekspertu slēdziena izriet, ka jumta konstrukcijas iztur visas projektā paredzētās slodzes, bet ir absolūti bez
nestspējas rezerves.

MADONAS NOVADA

2013. gada decembris
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Dzintra Stradiņa.

Saieta laukumā
31. decembrī no plkst. 23.30
tradicionāli sagaidīsim Jauno 2014. gadu kopā!
Plkst. 24.00 – Svētku uguņošana!
Pēc uguņošanas – Diskotēka visām paaudzēm ar populārāko latviešu un pasaules mūziku

Pasākums: bez maksas

Paldies “Spieta” atbalstītājiem
Ja mēs sekojam tuvākmīlestības
eņģelim un darām to, ko viņš mūs
iedrošina darīt, mēs piedzīvojam
brīnišķīgu brīvības un prieka sajūtu.
Ar pateicību sirdī mēs varam saprast
to, ka mīlestība uz tuvākajiem ir
bagātinājusi mūs pašus.
Ar šiem benediktiešu tēva Anselma Grīna vārdiem dziedošo un
muzicējošo ģimeņu “Spiets” nes
sveicienus Ziemassvētkos saviem atbalstītājiem – Madonas novada pašvaldībai un tās vadītājam Andrejam

Ceļapīteram, SIA “Erante” (direktors Jānis Eriņš), laikrakstiem
“Stars” (īpaši Baibai Miglonei, Inesei Elsiņai, Agrim Veckalniņam),
“Madonas Novada Vēstnesim”, Vidzemes TV (Dzintrai Stradiņai un
Kārlim Kumsāram).
Paldies labvēļiem – AS “Balticovo”, grāmatnīcām “Saule”, “Zvaigzne ABC›” SIA “Dzelmēni”, “Elīze”,
“Venafro”, “Biroju apgādes centrs”,
veikaliem “Ziedu dārzs”, “Lauku labumi”, “Maxima” Poruka ielā, SIA
“Junge”, “Krūmiņa beķerejai”, Madonas PB “Madonas maiznieks”

(īpaši Jānim Zaharam un Ludmilai
Harinai), SIA “Ādere-A” (īpaši Anitai un Agritai Aivarēm), Madonas
novadpētniecības un mākslas muzejam (īpaši Brigitai Balodei), Madonas BJC (īpaši direktorei Gunitai Kļaviņai), Madonas kultūras
namam (īpaši Aināram Vecozolam),
Stradiņau ģimenei un Kalna skolai,
Daigai Maderniecei un deju ansamblim “Labākie gadi”, Kristīnei Šulcei un Madonas mākslas skolai, Lolitai Kostjukovai, Zanei Barkānei,
Bērziņu un Kļaviņu ģimenēm, Kristapam Šķēlam, Matīsam Budovs-

kim, Didzim Melderim, Sandrai Tomai.
Vēlu Dieva svētību Ziemassvētkos, veiksmi un panākumus jaunajā 2014. gadā!
Ziemasvētkos un Jaunajā gadā
mīļi sveicu arī visas novada ģimenes, īpaši dziedošās un muzicējošās,
vēlot mīlestību, saticību un radošas
ieceres!

Madonas un citu Vidzemes novadu
dziedošo un muzicējošo ģimeņu “ Spieta”
vadītāja ANitA KĻAViņA

Ziemassvētku
dievkalpojumi
Madonas novadā
BARKAVAs PAGAsTĀ

liEZĒREs PAGAsTĀ

Barkavas Sv. Staņislava
Romas katoļu baznīcā
24. decembrī plkst. 20.00
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS
svinību vigilijas sv. Mise.
25. decembrī plkst. 10.00
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS
svinību sv. Mise.
26. decembrī plkst. 10.00
JĒZUS KRISTUS DZIMŠANAS
svinību sv. Mise.
27. decembrī plkst. 10.00
SV. JĀNIS, APUSTULIS
UN EVAŅĢĒLISTS svētki.
Svēta sauso vīnu un sulas.
31. decembrī plkst. 18.00
Vecā gada noslēgums.
Vissv. Sakramenta Adorācija.
31. decembrī plkst. 19.00
Sv. Mise Pateicības himna par
aizvadīto gadu
„Dievs, mēs Tevi slavējam”.

Liezēres luterāņu baznīcā
22. decembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums.
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
29. decembrī plkst. 14.00
Dievkalpojums.

BĒRZAUnEs PAGAsTĀ
Bērzaunes luterāņu baznīcā
20. decembrī plkst. 9.00
Ziemassvētku rīta svētbrīdis kopā ar
Bērzaunes pamatskolas audzēkņiem.
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku vakara dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 13.00
Dievkalpojums
Pirmajos Ziemassvētkos.

KAlsnAVAs PAGAsTĀ
Jaunkalsnavas
Romas katoļu draudzē
25. decembrī plkst. 15.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
Kalsnavas evaņģēliski
luteriskajā draudzē
24. decembrī plkst. 16.00
Svētbrīdis.
25. decembrī plkst. 13.00
Veckalsnavas pansijā
Izbraukuma dievkalpojums.

MAdonAs PilsĒTĀ
Madonas baptistu draudzē
21. decembrī plkst. 14.00
Ziemassvētku pasākums bērniem.
24. decembrī plkst. 16.00
Ziemassvētku dievkalpojums.
Madonas katoļu draudzē
21. decembrī plkst. 8.00
Rorātmise (dievkalpojums
sveču gaismā pie Dievmātes altāra).
22. decembrī plkst. 11.00 un 17.00
Adventa 4. svētdienas dievkalpojumi.
23. decembrī
Draudzes veco cilvēku un slimnieku
apmeklējumi.
24. decembrī plkst. 19.00
Madonas pilsētas kultūras namā
Ziemassvētku vigilijas dievkalpojums.
25. decembrī plkst. 11.00
un plkst. 17.00 bērniem
Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums.
26. decembrī plkst. 11.00
Otrie Ziemassvētki.
27. decembrī plkst. 8.00
Sv. apustuļa Jāņa svētki, vīna svētīšana.
29. decembrī plkst. 11.00 un 17.00
Svētās Ģimenes svētki
31. decembrī plkst. 18.00
Pateicības Mise par aizvadīto gadu.
1. janvārī plkst. 11.00 un 17.00
Jaunā Gada dievkalpojums,
Vissv. Jaunavas Marijas
Dieva Dzemdētājas svētki.
6. janvārī plkst. 11.00 un 18.00
Kunga parādīšanās jeb
Triju Ķēniņu svētki, krīta svētīšana.

Septītās dienas Adventistu
Madonas draudzē
21. decembrī plkst. 12.30
Svētku dievkalpojums.
28. decembrī plkst. 12.30
Svētku dievkalpojums.

MĀRCiEnAs PAGAsTĀ
25. decembrī plkst. 14.00
Mārcienas pagasta pārvaldes zālē
Katoļu draudzes Ziemassvētku
dievkalpojums.

MĒTRiEnAs PAGAsTĀ
26. decembrī plkst. 15.00
Mētrienas tautas namā
Katoļu draudzes
Ziemassvētku dievkalpojums un koncerts.

oŠUPEs PAGAsTĀ
17. decembrī plkst. 10.00
Degumnieku tautas namā
Katoļu draudzes Ziemassvētku
dievkalpojums.
23. decembrī plkst. 14.00
Degumnieku tautas namā
Luterāņu draudzes Ziemassvētku
dievkalpojums.

VEsTiEnAs PAGAsTĀ
25. decembrī plkst. 15.00
Vestienas draudzes namā
Kristus piedzimšanas
svētku dievkalpojums.

informāciju apkopoja un sagatavoja
iNGA ArājA,

Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste kultūras darba organizatore
tālr. 00 371 64860579, 27868891
inga.araja@madona.lv
http://www.madona.lv

