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Aicina būt atbildīgiem
dzīvības svētuma priekšā

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

Cienījamie
madonieši,
novada
iedzīvotāji!

Š

ogad Madonas pilsētas
svētki iet rokrokā ar
tikko notikušajām
pašvaldību vēlēšanām. Šajās
dienās atceramies novada
tapšanas laiku pirms četriem
gadiem – arī tad svētkus
no vēlēšanām šķīra tikai
dažas dienas. Un tā tas ir
izveidojies – Madonas pilsēta
ir dibināta 7. jūnijā, Madonas
novads – 6. jūnijā. Tāpēc arī
svinam Madonas pilsētas
svētkus novadam.

Rudīte Kumsāre ar domubiedriem izvieto skulptūriņas Blaumaņa ielā.

S

agaidot Bērnu aizsardzības dienu, arī uz Madonu
ir atceļojusi izstāde „Par
dzīvību”.
Raiņa un Blaumaņa ielu
krustojumā mūsu iedzīvotājus
uzrunā mākslinieku Ievas Riekstiņas un Tālivalža Muzikanta
veidotās betona skulptūras, kas
simbolizē 27 abortos nogalinātos bērnus. Skaudrā statistika
norāda, ka tieši tik abortu dienā
tiek izdarīts mūsu valstī, bet
Madonas slimnīcā pērn salīdzinoši uz 392 dzimušajiem tika
veikti 133 aborti.

							

Idejas iniciatori Madonā ir
Rudīte Kumsāre un Rihards Rasnacis. Katoļu draudzes priesteris
uzsver, ka šīs akcijas mērķis ir
mainīt sabiedrības attieksmi,
radīt morālu atbalstu sievietēm
bērna gaidīšanas laikā, taču sapratnes vietā nereti mūsu sabiedrībā diemžēl dzirdams nopēlums,
sak, kā gan var atļauties laist
pasaulē bērnu tik grūtos laikos!
Lai arī jaunie vecāki nenoliedz valsts atbalsta nepieciešamību, tomēr daudzi uzskata, ka
saglabāt dzīvību ir ikviena topošā vecāka morāls pienākums. Kā

paraugu priesteris min kristiešu
ģimenes. Madoniešu Agneses un
Jāņa Liepiņu ģimenē aug trīs
atvases, un jaunie vecāki uzsver,
ka bērniņu ienākšanai ģimenē
vienmēr jābūt gaidītai. Raugoties skulptūrās, Agnese un Jānis
dalās iespaidos par savu bērniņu
gaidīšanu un nākšanu pasaulē.
„Tā ir lielākā Dieva dāvana, kas
var būt,” saka Jānis. Agnese ir
daudz domājusi par dzīvību kā
augstāko vērtību: „27 aborti dienā – tā ir traģiska statistika. Tas
nozīmē, viena klase dienā tiek
aizsūtīta. Man liekas, mēs par

Ainas Pidikas foto

to neaizdomājamies, par maz
pievēršam uzmanību. Es zinu,
ka Mežaparkā ir uzcelts piemineklis deportētajiem bērniem,
kas ir aizgājuši bojā ceļā, bet ja
tā padomā, cik daudz bērni tiek
„deportēti” abortos...”.
Iespējams, bērniem tāpat kā
mazajam Agneses un Jāņa dēliņam Jēkabam šķitīs, ka skulptūriņas atveido mazus, aizmigušus bērniņus. Jo Jēkabs aug ar
pārliecību, ka visi bērni tāpat kā
viņš savās ģimenēs ir gaidīti un
mīlēti.
Dz. Stradiņa

Izlaidumi Madonas novada pašvaldības skolās
Piektdien, 7. jūnijā
plkst. 12.00 Dzelzavas internātpamatskolas
absolventiem;
plkst. 18.00 Madonas pilsētas
2. vidusskolas
12. klašu absolventiem.
Ceturtdien, 13. jūnijā
plkst. 17.00 Lazdonas pamatskolas 9. klašu
absolventiem;
plkst. 17.00 Madonas vakara un neklātienes
vidusskolas absolventiem
(Madonas pilsētas 1. vidusskolā).

Piektdien, 14. jūnijā
plkst. 14.00 Sarkaņu pamatskolas 9. klašu
absolventiem;
plkst. 16.00 Madonas Valsts ģimnāzijas 9.
klašu absolventiem (Madonas kultūras namā);
plkst.18.00 Madonas pilsētas 1. vidusskolas
9. klašu absolventiem;
plkst. 18.00 Kalsnavas pamatskolas 9. klašu
absolventiem;
plkst. 16.00 Madonas pilsētas 2. vidusskolas
9. klašu absolventiem.
Sestdien, 15. jūnijā
plkst. 16.00 Madonas pilsētas 2. vidusskolas

9. klašu absolventiem;
plkst. 16.00 Bērzaunes pamatskolas 9. klašu
absolventiem (Sauleskalna tautas namā);
plkst. 16.00 Dzelzavas pamatskolas
9. klašu absolventiem (Dzelzavas
internātpamatskolas zālē);
plkst. 16.00 Kusas pamatskolas 9. klašu
absolventiem;
plkst.16.00 Mārcienas pamatskolas 9. klašu
absolventiem (Mārcienas kultūras namā);
plkst.17.00 Barkavas pamatskolas 9. klašu
absolventiem;
plkst. 17.00 A.Eglīša Ļaudonas vidusskolā
9. un 12. klašu absolventiem;

plkst.17.00 Vestienas pamatskolas
9. klašu absolventiem;
plkst. 18.00 Liezēres pamatskolas
9. klašu absolventiem;
plkst. 18.30 Degumnieku pamatskolas
9. klašu absolventiem;
plkst. 19.00 Mētrienas pamatskolas
9. klašu absolventiem.

Piektdien, 21. jūnijā
plkst. 16.00 Madonas pilsētas 1. vidusskolas
12. klašu absolventiem;
plkst. 18.00 Madonas Valsts ģimnāzijas
12. klašu absolventiem (Madonas sporta centrā).

Dzimšanas dienās mēs
atskatāmies uz aizvadīto un
izsakām vēlmes nākotnei.
Paveikto Jūs, cienījamie
iedzīvotāji, esat novērtējuši
ar savu balsojumu
aizvadītajās vēlēšanās, bet,
runājot par to, ko vēlamies
turpmāk, uzdrošinos sacīt,
ka mēs visi vēlamies vienu
– dzīvot labi pārtikušā un
attīstītā novadā, kur labi
jūtas ģimenes, bērni un
pensionāri, kur vecākiem
ir darbs un vajadzīgie
apstākļi ģimenes labklājības
nodrošināšanai. Kā mēs to
panāksim, ir katra deputāta
darba galvenais uzdevums.
Jaunievēlēto deputātu
uzdevums ir strādāt šo
vēlmju īstenošanai.
Aizvadītās vēlēšanas
parādīja, ka nav atšķirības
– pilsētnieks vai pagasta
iedzīvotājs, visi balsojām
par dzīvi mūsu kopējās
mājās – Madonas novadā.
Iedzīvotājam kā pilsētā, tā
laukos rūp tās pašas lietas
un vajadzības, un tas, ka
pagasti atrodas pat vairākus
desmitus kilometru attālumā
no centra, nenorāda, ka tur
nerūp procesi pilsētā vai
novadā kopumā. Tāpēc ir
tikai likumsakarīgi, ka arī
svētki mums jāsvin kopā –
Madonas pilsētas svētki nu ir
kļuvuši par svētkiem visam
novadam.
Lai piepildās mūsu sapņi
un vēlmes Madonas novada
labā, lai vairojas labie darbi
un pozitīvās domas.
Daudz laimes dzimšanas
dienā Madonas pilsētai un
novadam!
Ar cieņu,
Madonas novada
pašvaldības vārdā
Andrejs Ceļapīters,
priekšsēdētājs
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Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada jūnijs

Domes ziņas

Ceļā uz domi –
jaunievēlētie deputāti
„Karalis ir miris.
Lai dzīvo karalis!”
mēdzot saukt monarhijās
dzīvojošie ļaudis.
Latvijā vēlētās varas
maiņa pašvaldībās notiek
reizi četros gados – vieni
aiziet, nākamie stājas
vietā.
Vēlēšanu nakti esam
pārdzīvojuši arī Madonas
novadā, tā nesusi gan
prieku, gan vilšanos. Vēl
jau krēslu sadale priekšā
tiešā un pārnestā nozīmē,
taču vēlēšanu provizoriskie Madonas novada vēlēšanu dienā darbojās 18 iecirkņi.
rezultāti ir zināmi, un maz ticams, ka tie piedalījās 9825 vēlētāju, tad šoreiz – 8954
(derīgo vēlēšanu aplokšņu skaits). Jo mavarētu mainīties.
Tātad Madonas novadā visvairāk balsu zāks vēlētāju skaits, jo mazāk balsu jāsavāc
savākuši “Vienotības” (2878) un Zaļo un zem- deputāta kandidātam iekļūšanai domē.
Skaitļi ir skaitļi, tos vēlētāji izvērtēs
nieku savienības (2612) saraksti, attiecīgi
saņemot pa sešām un piecām vietām domē. paši, taču nenoliedzami lielākais šo vēlēTrešās vietas ieguvēji Nacionālā apvienība šanu uzvarētājs Madonas novadā ir ZZS
“Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un Brīvībai/ saraksts, kā izaugsme ir acīmredzama – no
LNNK” (1112 balsis) ieguvusi divas vie- vienas vietas iepriekšējā sasaukumā līdz
tas domē, tikpat ieguvis arī apvienotais piecām vietām jau šajās vēlēšanās. Tas noLSDSP, “Tautas kontroles” saraksts (918 rāda, ka iedzīvotāji seko līdzi notiekošajam
balsis), savukārt vienu vietu domē ir izcīnī- pašvaldībā, redz un vērtē sarakstu ieguldījusi partija „Vienoti Latvijai” un “Politiskā jumu kopumā, pat ja tā ir tikai viena vieta
partija IZAUGSME”. Jāpiebilst, ka daudzi pie deputātu galda.
Kā veiksies jaunajiem deputātiem, laiks
no aptaujātajiem deputātiem šo abu partiju
iekļūšanu domē nosaukuši kā pārsteigumu. un darbi rādīs, taču tas, ka uzstādīto latiLai iekļūtu domē, šoreiz deputātu kan- ņu nevarēs nolaist zemāk, ir acīmredzami
didātam bija jāiegūst apmēram 527 balsis, – aizvadītais deputātu sasaukums ir strāsalīdzinājumam – pagājušajās vēlēšanās to dājis raženi, daudz ir paveikts un daudz
sarakstu deputāti, kas ieguva pa vienai vie- atstāts arī iesāktu darbu un jaunu ieceru.
No sešpadsmit deputātiem, kas kanditai bija savākuši no 596 līdz pat 727 balsīm.
Komentējot rezultātus uzreiz pēc vēlē- dēja arī šajās vēlēšanas, ievēlēti desmit.
Grafikos – Madonas novada vēlēšanu
šanām, domes priekšsēdētājs Andrejs Ceļapīters uzsvēra, ka lielā mērā rezultātus ie- rezultāti pēc provizoriskajiem datiem uz
tekmējusi zemā vēlētāju aktivitāte. Proti, 3. jūniju.
ka pagājušajās vēlēšanās Madonas novadā
Dz. Stradiņa

Vēlēšanu rezultāti Madonas novadā
Derīgo vēlēšanu aplokšņu kopskaits – 8954
Deputātu vietu kopskaits – 17

Partija “VIENOTĪBA”
(zīmes - 2878, vietas - 6)

“Reformu partija”
(zīmes - 239, vietas - 0)
“Politiskā partija
IZAUGSME”
(zīmes - 541, vieta - 1)
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”Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
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Ievēlētie deputāti
Iekavās – kopīgais balsu skaits

Andrejs Ceļapīters (4001)
Agris Lungevičs (3781)
Jeuženija Adamoviča (1390)
Valentīns Rakstiņš (1352)
Ivars Miķelsons (714)
Artūrs Čačka (654)
Kaspars Udrass (3129)
Raimonds Aizstrauts (2783)
Antra Gotlaufa (1312)
Andris Trečaks (1053)
Bruno Kokars (3090)
Andris Simtnieks (2725)
Andris Sakne (3013)
Modris Zomerovskis (2679)
Vanda Maderniece (3011)
Rihards Saulītis (2669)
Daiga Maderniece (2891)
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Madonas novada pašvaldības domes
30. maija sēdes lēmumu pārskats
Bērzaunes pagastā
Nolemj atmaksāt pašvaldības dzīvokļa
Aronas ielā 3 – 29, Sauleskalnā, komunālo pakalpojumu parādu 2012,52 latu apmērā SIA ”Bērzaunes
komunālais uzņēmums” no Bērzaunes pagasta pārvaldes
nesadalītajiem finanšu līdzekļiem.
Veic grozījumus Bērzaunes pagasta pārvaldes 2013.
gada budžetā.
Nolemj autobusa Volkswagen CRAFTER 50 iegādei
Bērzaunes pagasta pārvaldes vajadzībām, kas nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 36 479 latu apmērā ar atlikto
maksājumu uz 3 gadiem un atmaksas termiņu uz 5 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Lazdonas pagastā
Papildina Lazdonas pagasta pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (apstiprināts 30.03.2010. Madonas novada
pašvaldības domes sēdē, prot. Nr. 8; 5. p.) ar jaunu sadaļu
“Citi pakalpojumi” un 26. punktu izsaka šādā redakcijā:
Lai kādi laiki arī nemainītos, viņi vienmēr būs pirmie. Vēsturē iegājuši kā pirmie Madonas novada deputāti. Neatkarīgi no politiskās
pārliecības un uzskatiem, ikviens no viņiem ir devis savu nenoliedzamu ieguldījumu novada attīstībā laika posmā no 2009. līdz
2013. gadam. Attēlā no kreisās, pirmajā rindā – Kaspars Udrass, Gunita Kļaviņa, Vanda Maderniece, Daiga Ābola, Daiga
Maderniece, Ruta Vizāne, Vineta Lamberte. Otrajā rindā – Rihards Saulītis, Valdis Vucāns, Roberts Šņepsts, Andrejs
Ceļapīters, Modris Zomerovskis, Agris Lungevičs, Andris Sakne. Fotografēšanās brīdī š.g. 30. maijā klāt nebija Bruno Kokars,
Artis Kumsārs un Valentīns Rakstiņš.

Citi pakalpojumi
Nr.p.k
Pakalpojuma veids
26.
Veļas mazgāšana

Mērvienība
Viena mazgāšanas
reize līdz 5 kg. (bez
mazgāšanas līdzekļiem)

Izcenojums, Ls
0,50

Domes ziņas
Grozījumi maksas pakalpojumu cenrādī stājas spēkā
no 2013. gada 1. jūnija.
Izdara grozījumus Lazdonas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.

Kalsnavas pagastā
Atļauj Kalsnavas pagasta pārvaldei neizīrēto labiekārtoto dzīvokļu izmaksas par apkuri 2013. gada aprīlī 100,95
latu apmērā segt no Kalsnavas pagasta pārvaldes plānotajiem papildus maksas pakalpojumu ieņēmumiem.

Barkavas pagastā
Piekrīt atsavināt dzīvojamo māju Ceriņu ielā 1, Barkavā, atsavināšanas ierosinātājai, dzīvojamās mājas īrniecei.
Uzdod Barkavas pagasta pārvaldei organizēt nekustamā
īpašuma Ceriņu ielā 1, Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā novērtēšanu.
Veic grozījumus Barkavas pagasta pārvaldes 2013.
gada budžetā.
Nolemj veikt projekta „Kultūras un sporta infrastruktūras attīstība Barkavā” papildus rekonstrukcijas būvdarbus 18 008,11 latu apmērā.

Liezēres pagastā
Nolemj ierakstīt zemesgrāmatā uz Madonas novada
pašvaldības vārda kā patstāvīgu īpašuma objektu dzīvokļa
īpašumu Ozolu iela 12 – 2, Ozoli.
Veic grozījumus Liezēres pagasta pārvaldes 2013. gada
budžetā.
Atļauj atsavināt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu „Sērmūkši”, Liezēres pagasts, Madonas novads ar
kad. Nr. 70680060045 1,08 ha platībā. Liezēres pagasta
pārvaldei organizēt īpašuma novērtēšanu.

Aronas pagastā
Apstiprina projekta Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/
CFLA/079/006 „Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Aronas pagasta Lauteres ciemā” kopējo finansējuma
apjomu bez PVN Ls 290728,23 apmērā, no tiem ES struktūrfondu finansējums – Ls 247119,00, SIA „Kusas Nami”
attiecināmo izmaksu līdzfinansējums Ls 43609,23 un
neattiecināmo izmaksu daļa PVN ir Ls 343783,45 apmērā.
Izdara grozījumus Aronas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.

Mārcienas pagastā
Veic grozījumus Mārcienas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.

Vestienas pagastā
Piešķir finansiālu atbalstu 200 latu apmērā Vestienas
vēstures pētījuma turpinājumam no Vestienas pagasta
pārvaldes budžeta līdzekļiem.
Nolemj autobusa Renault Trafic L1H1 iegādei Vestienas pagasta pārvaldes vajadzībām, kas nepieciešams
pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē 8893,50 latu apmērā ar atlikto maksājumu uz 3 gadiem un atmaksas termiņu uz 5 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu likmi.
Veic grozījumus pagasta pārvaldes budžetā.

Ļaudonas pagastā
Veic grozījumus Ļaudonas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.

Atjaunos asfaltbetona segumu
Nolemj veikt Madonas autoostas stāvlaukuma daļas
renovāciju – asfaltseguma atjaunošanu un satiksmes kus-

tības līdzekļu uzstādīšanu, saskaņā ar piedāvāto tehniskā
projekta risinājumu ERAF projekta „Madonas pilsētas
ielu rekonstrukcija II kārta” ietvaros. Piešķir finansējumu Madonas autoostas stāvlaukuma daļas gar Rīgas ielu,
kura atrodas uz SIA „Madonas ceļu būves SIA” zemes, asfaltseguma atjaunošanai Ls 16313,- apmērā no Madonas
novada pašvaldības 2013. gada nesadalītajiem budžeta
līdzekļiem, nosakot, ka pēc renovācijas darbu pabeigšanas
autoostai piekrītošais stāvlaukums saglabājams kā publiski pieejams auto stāvlaukums.

Sarkaņu pagastā
Nolemj izveidot Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja filiāli, adresē – „Biksēre”, Biksēres ciemā.
Piedalīties izsludinātajā projektu konkursā “Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” ar projekta pieteikumu „Muzeja infrastruktūras izveide Madonas novada
Sarkaņu pagastā”.

Projekti
Piešķir priekšfinansējumu 2 300 latu apmērā no Madonas novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem, projekta „Līdaku mazuļu ielaišana Vestienas pagastā
Kāla ezerā” īstenošanai. Slēdz līgumu ar SIA „Rūjas zivju
audzētava” par līdaku mazuļu piegādi Madonas novada
Vestienas pagasta Kāla ezeram.
Piešķir finansējumu 1 500 latu apmērā no Madonas
novada pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem
projekta „Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Ošupes pagasta Lubāna ezerā” īstenošanai. Slēdz līgumu
ar zivju audzētavu „Kalatalu Harjanurmes” Igaunijā par
līdaku mazuļu piegādi Madonas novada Ošupes pagasta
Lubāna ezeram.
Nolemj Madonas novada pašvaldībai kā projekta partnerim piedalīties Vidzemes tūrisma asociācijas Igaunijas–Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas
tūrisma projektā. Projekta līdzfinansējumu 1000 EUR samaksāt no 2013. gada Tūrisma informācijas centram iezīmētājiem finanšu līdzekļiem. Madonas novada pašvaldība
projekta aktivitāšu ieviešanai kā atbildīgo deleģē Tūrisma
informācijas centra vadītāju Sanitu Somu.

Nojauks ēku
Lai novērstu apdraudējumu sabiedrības drošībai un
bojājumu Madonas pilsētvides ainavai, uzdot zemes gabala īpašniekam veikt visu nelikumīgi celtu ēku un ugunsgrēkā cietušas palīgēkas – šķūņa drupu nojaukšanu un
novākšanu no zemes gabala Lazdonas ielā, Madonā.

Zvejas tiesību izmantošana
Nolemj aicināt personas, kuras vēlas veikt rūpniecisko
zveju pašpatēriņam pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās publiskajās ūdenstilpēs (Civillikuma I. pielikums) un ūdenstilpēs, kur zvejas tiesības pieder valstij
(Civillikuma II. Pielikums), iesniegumus par rūpnieciskās
zvejas tiesību nomu pašpatēriņam pašvaldībā iesniegt ne
vēlāk kā līdz kārtējā gada 31. martam. Ja iesniegumi pārsniedz zvejas tiesību nomas iespējas, tad Zvejniecības un
medību tiesību komisija rīko rūpnieciskās zvejas tiesību
noma izsoli, ievērojot zvejniecību regulējošo normatīvo
aktu noteikumus. Šis lēmums neattiecas uz iesniegumu
iesniegšanu zvejas tiesību nomai pašpatēriņam Lubāna
ezerā.
Piešķirt finansiālu atbalstu LVL 200,00 apmērā Vestienas vēstures pētījuma turpinājumam no Vestienas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem.

Par Madonas novada pašvaldības 2012.
gada publisko pārskatu
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības 2012. gada
publisko pārskatu.

Madonas Novada Vēstnesis
2013. gada jūnijs
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Pārskats pievienots protokolam.

Mētrienas pagastā
Veic grozījumus Mētrienas pagasta pārvaldes 2013.
gada pamatbudžetā.

„Saulītes” būvniecība
Piešķir papildus finansējumu 12099 latu apmērā no
novada nesadalītajiem budžeta līdzekļiem pirmsskolas
izglītības iestādes „Saulīte” telpu apdares darbiem. Slēgt
atsevišķu līgumu ar būvuzņēmēju par papildus darbu
veikšanu.

Dzelzavas pagastā
Izdara grozījumus Dzelzavas pirmsskolas izglītības
iestādes „Rūķis” nolikuma (26.11.2009. prot. Nr. 15; 27.
p.) 16. punktā, pagarinot darba laiku „pirmsskolas izglītības iestāde strādā piecas darba dienas nedēļā no plkst.
7.00 līdz 18.30”. Grozījumi stājas spēkā no 2013. gada 1.
jūnija.

Atver papildus grupu bērniem
Nolemj atvērt dienas grupu sākumskolas bērniem
Madonas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte” vasaras
periodā no š.g. 10. jūnija līdz 16. augustam. Noteikt maksu par apmeklējumu sākumskolas bērnam Ls 2,00 dienā
ēdināšanas un daļējai uzturēšanās izdevumu segšanai.

Piešķir Atzinību
Nolemj piešķirt Madonas novada pašvaldības Atzinību
Lazdonas pamatskolas direktorei Sarmītei Jansonei par
ilggadēju un profesionālu pedagoģisko un vadošo darbu
Lazdonas pamatskolā un Madonas pilsētas pirmsskolas
izglītības iestādes „Priedīte” vadītājai Līgai Preisei par
ilggadēju un radošu bērnu izglītošanas un vadošo darbu
Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē „Priedīte”.

Kultūra
Piešķir finansējumu 1000 latu apmērā „Likteņdārza”
izveidei no Madonas novada pašvaldības kultūras pasākumu nesadalītajiem līdzekļiem.
Piešķir finansējumu 330 latu apmērā festivāla „Ezera
Skaņas 2013” rīkošanai no kultūras pasākumu budžeta
nesadalītajiem līdzekļiem.
Piešķir finansējumu 350 latu apmērā senioru kora
„Mantojums” 55 gadu jubilejas pasākumam no kultūras
pasākumu nesadalītajiem līdzekļiem.
Piešķir finansējumu 500,00 latu apmērā deju grupas
„Aliens” braucienam uz konkursu Krievijā no Madonas
pilsētas nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Atbalsts sabiedriskām organizācijām
Piešķir telpas Parka ielā 4, Madonā patapinājumā līdz
2020. gada 31. decembrim 4 nevalstiskajām organizācijām: biedrībai „Madonas invalīdu atbalsta centrs”, biedrībai „Latvijas Sarkanā Krusta Madonas novada komiteja”,
biedrībai „Madonas reģiona politiski represēto biedrība”,
biedrībai „Madonas pilsētas pensionāru biedrība”.
Juridiskajai nodaļai sagatavot telpu Parka ielā 4, Madonā, patapinājuma līgumus ar biedrību „Madonas invalīdu atbalsta centrs, ar biedrību „Latvijas Sarkanā Krusta
Madonas novada komiteja”, ar biedrību „Madonas pilsētas pensionāru biedrība”, ar biedrību „Madonas reģiona
politiski represēto biedrība”. Telpu patapinājuma līgumu
termiņš līdz 2020. gada 31. decembrim.
Piešķir telpas Valmieras ielā 7, Madonā – pirmsskolas
izglītības iestādē „Priedīte” patapinājumā līdz 2020. gada
31. decembrim biedrībai „Mēs Saviem Bērniem”. Juridiskajai nodaļai sagatavot telpu Valmieras ielā ielā 4, Madonā,
patapinājuma līgumus ar biedrību „Mēs Saviem Bērniem”.
Telpu patapinājuma līgumu termiņš līdz 2020. gada 31.
decembrim.

Madonas novada pašvaldības domes 21. maija
ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Sarkaņu pagastā
Groza Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2013. Lēmuma Nr. 146 (protokols Nr. 4,75. p) 2. punktu, izsakot sekojošā redakcijā:
„Iegādāties tautas nama „Kalnagravas” vajadzībām
par kopējo summu Ls 7072,31 – saliekamus konferenču galdus, pēc individuāla pasūtījuma izgatavotus vir-

tuves mēbeles, garderobes iekārtu un spoguļu rāmjus,
gaismas piekares līnijas skatuves gaismu esošo skatuves
gaismu uzstādīšanai. Projekta papildus finansēšanai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts Kasē Ls 106858,91
apmērā ar apmaksas termiņu uz 20 gadiem ar atlikto
maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi. Lūgt Pašvaldību aizņēmuma un galvojuma
kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu
ņemšanu Valsts kasē projekta „Kalnagravas” tautas

nama rekonstrukcija” īstenošanai Ls 106858,91 apmērā. Aizņēmumu izņemt un apgūt 2013. gadā.”
Barkavas pagastā
Piekrīt sniegt galvojumu SIA „Barkavas KPS”, kura
100% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, kredītlīnijas Ls
20 000 atvēršanai AS „SEB banka” kurināmā iegādei
2013./2014. gada apkures sezonai.
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Par papildus aizņēmuma
ņemšanu

Projekti
Nolemj ERAF projekta „Madonas pilsētas
ielu rekonstrukcija” aktivitātē 3.6.1.1. pabeigšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē Ls
400122,00 apmērā ar atmaksas termiņu uz 20
gadiem un atlikto maksājumu uz 5 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu likmi.

Kalsnavas pagastā
Nolemj palielināt sabiedrībai ar ierobežotu
atbildību „Kalsnavas komunālais uzņēmums”
pamatkapitālu par Ls 2662,00 apmērā Jaunkalsnavas ciema topogrāfisko plānu izstrādei,
izdarot naudas ieguldījumu pamatkapitālā no
Madonas novada pašvaldības speciālā budžeta
un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

Par būvniecības finansēšanu
Nolemj slēgt ar SIA ”Madonas namsaimnieks” būvniecības līgumu par administratīvās
ēkas rekonstrukciju par Madonas valsts ģimnāzijas internāta ēku Tirgus ielā 3, Madonā, par
summu LVL 78 925,85, PVN 21% LVL 16 574,43,
kopējā summa LVL 95 500,28. Finansējuma
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
Valsts kasē LVL 96 234,08 apmērā ar atmaksas
termiņu 20 gadi un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu likmi.

Uzņēmējdarbības atbalsta
un attīstības nodaļa
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības atbalsta un attīstības nodaļas
aktivitāšu un pasākumu budžetu 2013. gadam
Ls 22 550,00 apmērā no Madonas novada pašvaldības nesadalītajiem budžeta līdzekļiem.

Nolikuma apstiprināšana
Apstiprina Madonas novada pašvaldības
saistošos noteikumus Nr. 9 „Nolikums par licencēto makšķerēšanu Sāvienas ezerā”.

Finansējuma pieprasīšana
Nolemj pieprasīt finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai
(VARAM) 2013. gada pavasara plūdu radīto
bojājumu novēršanai 23 632,78 Ls apmērā.
Garantēt līdzfinansējumu 2013. gada pavasara plūdu radīto bojājumu novēršanai
10 128,34 Ls apmērā, kas ir 30 procenti no
kopējā nepieciešamā finansējuma. Līdzfinansējumu segt no atlikuma uz gada sākumu no
speciālā budžeta.

Par aizņēmuma ņemšanu

Nolemj Lauku atbalsta dienesta LEADER
projekta
„Kultūras
nama
rekonstrukcija Vesetas ielā – 8, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagasts, Madonas novads” ID Nr.
12-05-LL15-L413201-000004 līdzfinansējuma
nodrošināšanai ņemt ilgtermiņa aizņēmumu
Valsts kasē LVL 16 966,94 apmērā ar atmaksas
termiņu uz 20 gadiem un atlikto maksājumu
uz 3 gadiem ar Valsts kases noteikto procentu
likmi. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā un pilnībā apgūt 2013. gadā.

Madonas novada attīstības
programmas apstiprināšana
Apstiprina Madonas novada attīstības
programmas 2013.–2020. gadam 1. redakciju kā gala redakciju un nosūtīt Vid
zemes
plānošanas
reģionam
atzinuma
saņemšanai.

Madonas novada ilgtspējīgas attīstības
stratēģijas apstiprināšana
Apstiprina Madonas novada ilgtspējīgas
attīstības stratēģijas 2013.–2038. gadam
1. redakciju kā gala redakciju un nosūtīt
Vidzemes plānošanas reģionam atzinuma
saņemšanai.

Madonas novada Attīstības
programmas Vides pārskata
apstiprināšana
Apstiprina Madonas novada attīstības programmas 2013.–2020. gadam Vides pārskata
galīgo redakciju.

Madonas novada Teritorijas plānojuma
Vides pārskata apstiprināšana
Apstiprina Madonas novada Teritorijas plānojumam 2013.–2020. gadam Vides pārskata
galīgo redakciju.

Apbalvojuma piešķiršana
Piešķir Madonas novada pašvaldības Atzinību SIA „Madonas slimnīca” ārstam Valdim
Sīlim par mūža ieguldījumu, ilggadīgu, profesionālu un godprātīgu darbu Madonas novada
iedzīvotāju veselības aprūpē, veicinot Madonas
slimnīcas kā ārstniecības iestādes prestiža celšanu.

Par Valsts ģimnāzijas internātu

Nolemj ERAF projekta „Sociālās dzīvojamās
mājas rekonstrukcija Ceriņu ielā 1, Jaunkalsnavā” ID Nr. SMS/3.4.4.2.0/10/02/017 priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai
ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē LVL
179 376,81 apmērā ar atmaksas termiņu uz 20
gadiem un atlikto maksājumu uz 3 gadiem ar
Valsts kases noteikto procentu likmi. Aizņēmumu izņemt 2013. gadā un pilnībā apgūt 2013.
gadā.

Nosaka, ka Madonas Valsts ģimnāzijas
internāts atrodas Tirgus ielā 3, Madonā no
2013./2014. mācību gada.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja

Ar lēmumu pilnu apjomu varat iepazīties
mājaslapā www.madona.lv

Teritorijas plānojums 2013.–2025. gadam
2013. gada jūnijs
Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Madonas poligrāfists”.
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Dzintra Stradiņa.

Ir apstiprināta Madonas novada teritorijas plānojuma 2013.
– 2025. gadam galīgā redakcija
un lemts par tās publiskošanas
nodrošināšanu.
Madonas novada teritorijas
plānojums tiek izstrādāts Eiropas
Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/
VRAA/038 “Madonas novada

pašvaldības attīstības plānošanas
kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Sabiedrībai iespēja iepazīties
ar Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025. gadam
galīgo redakciju tiek noteikta no
2013. gada 5. jūnija līdz 2013.
gada 25. jūnijam.
Ar Madonas novada teritorijas
plānojuma 2013.–2025. gadam

Madonas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 3

„Grozījumi Madonas novada
pašvaldības 2011. gada 30. marta
saistošajos noteikumos Nr. 10
„Madonas novada pašvaldības aģentūras
„Mētrienas komunālā saimniecība”
nolikums””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
13. punktu, „Publisko aģentūru likuma”2. panta otro daļu
1. Izdarīt 2011. gada 30. marta Madonas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 10 „Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas
komunālā saimniecība” nolikums” šādus grozījumus:
1.1. papildināt saistošos noteikumus ar 1.5. punktu šādā redakcijā:
„Šajos saistošajos noteikumos iekļauti nosacījumi, kādus pakalpojuma
sniedzējam paredz Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmums par
Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu
valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecības nozīmi.”
1.2. papildināt saistošos noteikumus ar 2.2.12. punktu šādā redakcijā:
„Aģentūrai līdz 2020. gada 31. decembrim ir piešķirtas ekskluzīvas
tiesības sniegt ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus „Mētrienas
pagasta administratīvajā teritorijā.”
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.
panta noteiktajā kārtībā, nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā
„Madonas Novada Vēstnesis”, 05.06.2013.
Paskaidrojuma raksts
Saistošajiem noteikumiem Nr. 3
„Grozījumi Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 10 „Madonas novada pašvaldības aģentūras „Mētrienas
komunāla saimniecība” nolikums””
Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu
Saistošie noteikumi „Grozījumi Madonas novada pašvaldības
projekta nepieciešamības saistošajos noteikumos Nr. 10 „Madonas novada pašvaldības
pamatojums
aģentūras „Mētrienas komunāla saimniecība” nolikums”” sagatavots saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu.
Saistošie noteikumi izstrādāti, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011.
gada 20. decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības
darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam
attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem
dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar
vispārēju tautsaimniecisku nozīmi 2. panta otro daļu, kas nosaka,
ka minētais lēmums ir piemērojams tikai tad, ja periods, kurā
uzņēmumam uzticēts sniegt pakalpojumu ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi nepārsniedz desmit (10) gadus.
2. Īss Saistošo noteikumu Publisko aģentūru likums nosaka, ka pašvaldības aģentūra ir
projekta satura izklāsts
pašvaldības izveidota budžeta finansēta pašvaldības iestāde, kurai
ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem ir noteikta kompetence
pakalpojumu sniegšanas.
Saistošie noteikumi precizē Madonas novada pašvaldības
aģentūras „Mētrienas komunāla saimniecība” darbības
regulējumu. Noteikumu saturs atbilst Publisko aģentūru likuma 16.
panta otrajā daļā uzskaitītajām pašvaldības aģentūras nolikuma
sastāvdaļām.
3. Informācija par plānoto Saistošie noteikumi pašvaldības budžetu neietekmē.
projekta ietekmi uz
Saistošie noteikumi nepieciešami esošās situācijas normatīvajam
pašvaldības budžetu
regulējumam atbilstoši Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra lēmuma par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106.
panta 2. punkta prasībām.
4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi
uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums neradīs izmaiņas
pašvaldības aģentūras kompetencē, uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā neietekmē.

5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neietekmē.

6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām

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

IEGULDĪJUMS
TAVĀ NĀKOTNĒ!
galīgo redakciju var iepazīties:
1) Madonas novada pašvaldībā administrācijas daļā –
Saieta laukums 1, Madona,
Madonas novads – darba dienās no plkst. 8.00–12.00 un no
13.00–17.00.

2) Pagastu pārvaldēs to darba
laikā.
3) Interneta mājaslapās: www.
zemesdati.lv sadaļā Projekti un
www.madona.lv sadaļā Madonas
novada teritorijas plānojums –
Aktualitātes.

Domes ziņas
Saistošie noteikumi Nr. 1

Grozījumi Madonas novada pašvaldības domes
30.07.2009 saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Izdoti saskaņā ar LR Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta 4. daļu
1. Veikt šādus grozījumus Madonas novada pašvaldības
domes 30.07.2009 saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”:
1.1. izteikt 7.1.6. punktu šādā redakcijā: „Persona ir
reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks, izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
likuma 37. panta otrajā daļā minētos gadījumus.”;
1.2. izteikt 7.4. punktu šādā redakcijā: „Par nekustāmu un kustāmu īpašumu, ko neņem vērā izvērtējot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusam, šo noteikumu izpratnē uzskatāmi: 5 ha zemes (t.sk. meži), bet ģimenēm, kurās aug
nepilngadīgi bērni 8 ha zemes (t.sk. meži) lauku teritorijās,
0,15 ha zemes pilsētā un ciemos, ēkas, kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai, kā arī ģimenēs, kurās aug trīs
un vairāk bērnu, īpašumā esošs viens transporta līdzeklis
(vieglā automašīna); personas, kurai noteikta invaliditāte
kustību traucējumu dēļ, īpašumā esošs transporta līdzeklis
(vieglā automašīna).;
1.3. izteikt 10.2.3. punktu šāda redakcijā: „Pabalsts
uzturmaksai pirmskolas izglītības iestādēs”;
1.4. svītrot 10.2.4. punktu;
1.5. svītrot 10.2.6. punktu;
1.6. svītrot 10.2.7. punktu;
1.7. izteikt 11. punktu šādā redakcijā: ”Madonas novada pašvaldībā noteiktais garantētais minimālā ienākumu
līmenis vienai pilngadīgai personai ir 35 LVL, bet vienam
bērnam 40 LVL.;
1.8. svītrot 14.1. punktu;
1.9. svītrot 14.3. punktu;
1.10. izteikt 17. punktu šādā redakcijā: „Piešķiramā
pabalsta apjomu un piešķiršanas biežumu vienai mājsaimniecībai kalendārajam gadam nosaka Madonas novada
pašvaldības dome ar atsevišķu lēmumu.”;
1.11. izteikt 28. punktu šādā redakcijā: „Uz pabalstu
veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 100% apmērā
var pretendēt ģimenes (personas), kuras šo noteikumu
II. sadaļā noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām vai
maznodrošinātām. Uz pabalstu veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% apmērā var pretendēt ģimenes (personas) kuru ienākumi pēdējos trīs mēnešos ir no 121 līdz 150
latiem uz vienu ģimenes locekli.”;
1.12. papildināt ar 28.1 punktu: „Uz pabalstu veselības
aprūpes pakalpojumu apmaksai samaksai par ēdināšanas
izdevumiem Madonas slimnīcas dienas stacionārā bez
ienākumu izvērtēšanas var pretendēt personas, kuras ir
tuberkulozes slimnieki un kuriem veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai; personas, kas saņem ārstniecības

pakalpojumus to infekcijas slimību gadījumos, kuras ir laboratoriski apstiprinātas un pakļautas reģistrācijai saskaņā ar MK noteikumiem par infekciju slimību reģistrācijas
kārtību; grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz
42 dienām, ja tiek saņemti ārstniecības pakalpojumi, kas
saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un
grūtniecības norisi; pacienti, kuriem iemaksu kopsumma
gadā sasniegusi MK noteikumos Nr. 1046 noteikto maksimumu; bērniem līdz 18 gadu vecumam; politiski represētas personas; Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
likvidācijā cietušās personas; valsts specializēto sociālās
aprūpes centru un pašvaldību pansionātu (centru) aprūpē
esošas personas; 1. grupas invalīdi; NMP dienesta darbinieki”;
1.13. izteikt VIII. nodaļas nosaukumu un sekojošos
punktus šādā redakcijā: „Pabalsts uzturmaksai pirmskolas
izglītības iestādēs.
32. Uz pabalstu uzturmaksai pirmskolas izglītības
iestādēs var pretendēt ģimenes (personas), kuras šo noteikumu II. sadaļā noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.
33. Pabalsts paredzēts:
33.1. pilnīgas vai daļējas maksas vai maksas parāda
par uzturēšanos Madonas novada pašvaldības pirmskolas
izglītības iestādēs segšanai. Pabalsts tiek piešķirts uz trim
mēnešiem.”;
1.14. svītrot 33.2. punktu;
1.15. izteikt 34. punktu šādā redakcijā: „Pabalsta uzturmaksai pirmskolas izglītības iestādēs saņēmējiem var
tikt noteikti līdzdarbības pienākumi, par ko tiek noslēgta
vienošanās.”;
1.16. svītrot IX. nodaļu ar sekojošiem punktiem 35.,
36., 37.;
1.17. svītrot XI. nodaļu ar sekojošiem punktiem 40.,
41., 42.;
1.18. svītrot XII. nodaļu ar sekojošiem punktiem 43.,
44., 45., 46.;
1.19. izteikt 53. punktu sekojošā redakcijā: „Pabalsta
audžu ģimenē ievietota bērna uzturam apmērs Madonas
novadā ir 100 LVL. Pabalsts tiek izmaksāts ik mēnesi, kamēr bērns atrodas audžu ģimenē.”;
1.20. izteikt 55. punktu sekojošā redakcijā: „Pabalsta
audžu ģimenē ievietota bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei apmērs ir Ls 100, ja bērns tiek ievietots audžu
ģimenē uz laiku, kas pārsniedz vienu mēnesi. Pabalsts tiek
piešķirts un izmaksāts vienu reizi. Audžu ģimene sniedz
atskaiti Madonas novada pašvaldības sociālajam dienestam par šī pabalsta izlietojumu. Minētā pabalsta vietā
Sociālais dienests var izsniegt apģērbu, apavus un citas
bērnam nepieciešamas lietas.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45. panta noteiktajā kārtībā, 05.06.2013.

Saistošo noteikumu Nr. 1 Grozījumi Madonas novada pašvaldības domes 30.07.2009 saistošajos
noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Ir mainījušies ārējie normatīvie akti (MK noteikumi), līdz ar to radusies nepieciešamība grozīt spēkā esošos
saistošos noteikumus punktos par noteiktā pabalsta GMI lieluma noteikšanu, kā arī jautājumos par īpašumu, kas tiek
ņemts vērā nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
Vairākos gadījumos, kuros palīdzība tika sniegta atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem (ēdināšana skolās, mācību
maksas segšana mākslas, mūzikas, sporta skolās, internāta maksas segšana u.c.), turpmāk palīdzība un atbalsts
pašvaldībā tiek organizēta savādāk, līdz ar to nepieciešami grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos.
Radušies sarežģījumi un grūtības veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai rada nepieciešamību ieviest jaunus
palīdzības un atbalsta veidus šajā jomā, tāpēc ir nepieciešami grozījumi spēkā esošajos saistošajos noteikumos.
Madonas novada Bāriņtiesa ierosina palielināt atbalstu audžuģimenēm.
Grozījumu 1.1. p. tiek saskaņoti saistošie noteikumi ar spēkā esošajiem MK noteikumiem.
Grozījumu 1.2. p. tiek noteikts, kādus kustamus un nekustamus īpašumus neņem vērā nosakot atbilstību trūcīgas
ģimenes (personas) statusam.
Grozījumu 1.3. p. tiek izteikta noteikumu jauna redakcija, kurā ir izslēgta ēdināšana skolās, tā kā pašvaldība šo
pakalpojumu apmaksā visiem skolēniem.
Grozījumu 1.4. – 1.6. p. tiek svītroti pabalstu veidi, kuri vairs turpmāk nebūs nepieciešami, jo pašvaldība sniegs
atbalstu citā veidā.
Grozījumu 1.7. p. tiek noteikts pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērs.
Grozījumu 1.8. p tas pats, kas 2.3.
Grozījumu 1.9. p. tiek izslēgta norma, kas atļāva pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai novirzīt maksas par mājokli
izdevumu segšanai, jo tas neatbilst ārējo normatīvo aktu noteiktajam.
Grozījumu 1.10. p. izsaka noteikumus jaunā redakcijā ar ko tiek noteikts, ka ik gadus pašvaldības dome ar atsevišķu
lēmumu noteiks mājokļa pabalsta apmēru un biežumu tekošajam kalendārajam gadam.
Grozījumu 1.11. un 1.12. p. attiecas uz pabalstu veselības aprūpes maksas segšanai. Tiek paplašināts personu
loks, kuras būs tiesīgas saņemt šo pabalstu.
Grozījumu 1.13., 1.14., 1.15. p. tas pats, kas 2.3.
Grozījumu 1.16., 1.17., 1.18. p. tas pats, kas 2.4.
Grozījumu 1.19. un 1.20. p. palielināts atbalsts audžuģimenēm pēc Bāriņtiesas ieteikuma.
3.1.Tā kā daži grozījumu punkti paredz samazināt izdevumus no pašvaldības budžeta sociālajiem pabalstiem,
savukārt citi paredz to palielināšanu, tad kopumā nav paredzams šo grozījumu būtisks iespaids uz pašvaldības
sociālās palīdzības budžetu.

2. Īss projekta satura izklāsts

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

Nav.

5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā, ir Madonas novada pašvaldības
sociālajā dienestā Madonas pilsētā un pārējās dienesta klientu apkalpošanas vietās 14 novada pagastos.
Saistošo noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras, jo piedāvātais regulējums nemaina līdzšinējo
kārtību.
Nav notikušas.

6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
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Jaunajiem kociņiem
vēl jādod laiks

Iedzīvotāji ir pauduši
satraukumu par to, ka
Blaumaņa ielā sastādītie
jaunie kociņi ir nokaltuši, taču
satraukumam vēl nav pamata.
Lai noskaidrotu koku stāvokli, pašvaldība, kas ir projekta pasūtītāja, pieaicināja
kokaudzēšanas ekspertus. Piedaloties
Īpašumuzturēšanas
nodaļas vadītāja vietniecei Gitai Lutcei, VAS „Latvijas Valsts
Meži” Kalsnavas kokaudzētavas pārstāvim, sertificētam
arboristam Dainim Kreilim un
SIA „Deicija” pārstāvim, tika
veikta liepu apsekošana Blaumaņa ielā.
Apskates laikā tika konstatēts, ka koki ir iestādīti pareizā
dziļumā, kā arī ir pietiekošs
augsnes mitrums. Dažādie
liepu plaukšanas laiki vat tikt
skaidroti ar to, ka stādi nāk no
dažādām kokaudzētavām Vācijā
un Polijā, līdz ar to var atšķirties koku „bioloģiskais pulks-

tenis”. Jāņem vērā, ka kokam
iestādīšana jaunā vietā jebkurā
gadījumā ir stress, kā rezultātā
pirmajā gadā pēc iestādīšanas
var nokalst sīkākie zari vai arī
aizkavēties lapu plaukšana.
Arī dabā var novērot dažādus
plaukšanas laikus vienas sugas
kokiem.
Diskusijas rezultātā nonācām pie secinājuma, ka ir vēl
pāragri runāt par liepu nomaiņu. Kokiem ir jādod laiks,
lai pierastu pie jaunās vietas
un klimatiskajiem apstākļiem.
Pirmajā gadā pēc iestādīšanas
laistīšanas darbi jāveic pēc
nepieciešamības, kā arī jāpārbauda stiprinājumi, lai stāds,
vējā šūpojoties, nekustētos
un netraumētu sīkās saknes.
Jāveic arī apdobes mulčēšana,
lai nodrošinātu vienmērīgu
augsnes mitrumu.
Gita Lutce,
Īpašumu uzturēšanas
nodaļas vadītāja vietniece

Atkritumu apsaimniekošanas
aktualitātes
Labdien, lasītāj!
SIA „Madonas namsaimnieks” vadība uzrunā jūs sakarā ar to, ka avīzē „Stars” bija
raksts ar nosaukumu „Atkritumus izvedīs tikai reizi mēnesī”, kas daudzos mūsu novada
klientos izsauca neizpratni un
praktiski viņi tika maldināti.
SIA „Madonas namsaimnieks” ir viens no pašvaldības
pārraudzībā esošajiem uzņēmumiem. Pašvaldība ir tā, kas
stratēģiski nosaka atkritumu
apsaimniekošanas
politiku
novadā.
Jebkuras izmaiņas
atkritumu tarifā, pakalpojumu
sniegšanas organizācijā tiek
diskutētas novada domē, un
par pieņemtajiem lēmumiem
tiek un tiks laicīgi paziņotas
novada iedzīvotājiem. Nekādas
masveida izmaiņas, kas attiecas
uz atkritumu apsaimniekošanu,
iepriekš iedzīvotājus nebrīdinot,
nav tikušas un netiks veiktas.
Atkritumu izvešana visu laiku
tiek optimizēta, un izmaiņas
notiek. Tas vairāk attiecas uz
atsevišķiem klientiem un visas
šis izmaiņas tiek saskaņotas.
Atkritumu apsaimniekošanas tarifs Madonas novadā ir
9,15 Ls/m3 (6,31 Ls – savākšanas
izmaksas un 2,84 Ls – nodošanas izmaksas poligonā), jeb vienai personai 1,22 Ls/mēnesī, ir
starp zemākajiem tarifiem valstī. Atkritumu savākšanas tarifa izstrāde bāzējas uz to, kādi ir
tēriņi (savākšanas izmaksas) lai

savākšanas autotransports aizbrauktu līdz klientam, izkrautu
konteineru, kādi tēriņi ir par
savākto atkritumu nodošanu
poligonā, cik viņi ir smagi, pretī
saņemot samaksu no klientiem,
kurai jānosedz visi atkritumu
apsaimniekošanas izdevumi.
No 2013. gada 7. jūnija
„Madonas namsaimnieks” sāks
izvest atkritumus no Ošupes
pagasta, bet no 1. jūlija atkritumus sāksim izvest arī no Liezēres un Dzelzavas pagastiem.
Tarifs, jeb maksas par atkritumu savākšanu vienai personai
šajos pagastos būs 1,22 Ls +
PVN, tāda pati kā visā Madonas novadā. Tiks pārslēgti arī
līgumi sakarā ar pakalpojuma
sniedzēja maiņu.
Atkritumu
apsaimniekošanas maiņa saistīta ar izmaiņām likumdošanā.
Izvešanas grafiki netiks mainīti.
Ja būs nepieciešamība izvešanas grafikus mainīt, par to tiks
informēts katrs klients un viss
tiks saskaņots.
Ja jums ir neskaidrības kādā
no atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, droši zvaniet:
atkritumu
apsaimniekošanas
speciāliste Ineta – 64807076;
uzņēmuma vadītājs O. Lucāns
– 29487481, vai ieejiet mūsu
mājas lapā www.madonams.lv,
e-pasts: info@madonams.lv
Ar cieņu,
SIA „Madonas namsaimnieks”
vadība
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Aicina kļūt par
viesģimeni
Aicinājums palīdzēt atrast
ģimenes, kuras vēlas gūt brīvprātīgā pieredzi, kļūstot par
viesģimeni apmaiņas programmas dalībniekiem, kuri Latvijā
viesosies nepilnu gadu un mācīsies vietējās skolās. Piesakies
kļūt par viesģimeni kādam viesskolēnam no Austrālijas, Brazīlijas, Beļģijas, Itālijas, Čīles, Kostarikas, Ungārijas, Taizemes,
Turcijas, Vācijas vai Venecuēlas!
No viesģimenes nepieciešams:
• Vēlme visai ģimenei gūt šo
pieredzi;
• Brīva gultasvieta;
• Nodrošināt skolēnu ar ēdināšanu;
• Uzņemt kā savu ģimenes
locekli;
• Būt spējīgiem pieņemt citādo.
1. Piesaki savas ģimenes dalību, aizpildot pieteikuma formu
sadaļā „Piesakies tagad!” vai
zvanot / rakstot AFS!
2. Meklē iebraucošo viesskolēnu sarakstu šeit http://
www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/viesskolenu-profili/20122013-macibu-gads/
3.Noskaties video (http://
www.afs.lv/klusti-par-viesgimeni/) par citu ģimeņu pieredzi
viesskolēna uzņemšanā.
Viesskolēni ierodas 2013.
g. 23. augustā un dodas prom
2014. g. 28. jūnijā. Dalībnieku
vecums: 15–18 gadi. Viesģimeņu
pieteikumus gaidīsim līdz jūlija
sākumam.
Paldies jau iepriekš par atsaucību.

Ar cieņu,
Ilze Liepiņa
Uzņemšanas koordinatore
Ilze.Liepina@afs.org
Tel.:+371 67280646
http://www.afs.lv
http://www.facebook.com/
afslatvia

Atklāta „Baltic Block” palešu bloku ražotne un
koģenerācijas stacija Sauleskalnā

A

izvadītajā nedēļā
Madonas novada
Bērzaunes
pagastā tika atklāta palešu bloku
ražotne un koģenerācijas
stacija, kas ir lielākā privātā
investīcija Madonas novadā
Latvijas neatkarības atgūšanas laikā. Ražotnes „Baltic
block” izveidē ir ieguldīts 20
miljoni eiro, un rūpnīcā ražo
unikālus palešu blokus, izmantojot līdz šim nepielietotu
tehnoloģiju.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andis Šķēle
atklāšanas
reizē, uzrunājot klātesošos, uzsvēra,
ka jaunā ražotne ražos
produktu ar
augstu pievienoto vērtību, proti, izmantojot tikai Latvijas
koksni uz vietas tiek radīti
jaunas paaudzes palešu bloki līdz šim zināmo sazāģēto
brusu vietā. Ražošanas līnija
sastāv no vairākām daļām,
kas nodrošina izejmateriāla
sagatavošanu smalcinot un
drupinot, tad tas tiek nogādāts uz kalti vai glabāšanas
nojum. Kaltē koksne tiek izkaltēta līdz nepieciešamajam
mitrumam, un ražošanas cehā
koksne tiek sajaukta ar līmi
un citām piedevām, pēc tam
sagatavoto masu izspiež caur
formu un sagarina precīzos
izmēros.
Ražošanas process prasa
daudz siltumenerģijas, tāpēc
ražotnes kompleksā uzcelta
pilnībā automatizēta 10 MW
katlumāja, kas koģenerācijas režīmā spēj saražot arī
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Svinīgo lentas pārgriešanu uzticēja veikt uzņēmuma izpilddirektoram Andrim Dombrovksim, Nordea bankas
filiāles Latvijā valdes priekšsēdētājam Jānim Bukam, domes priekšsēdētājam Andrejam Ceļapīteram un valdes
priekšsēdētājam Andim Šķēlem.

A.Dombrovskis viesiem izrādīja ražošanas procesu.

līdz 1.9 MW elektroenerģijas. Rūpnīcas izpilddirektors
Andris Dombrovskis norāda,
ka uzņēmums ir vienīgais val-

stī, kas šobrīd tik lielā mērā
izmanto pašu koģenerācijas
stacijā saražoto siltumenerģiju.

Kopā uzņēmumā šobrīd
strādā vairāk nekā četrdesmit
darbinieki, un tieši šī projekta ietvaros tika izveidotas 36
jaunas darba vietas, teju visi
no uzņēmuma darbiniekiem
ir apkārtnes iedzīvotāji, tāpēc
par jaunajām darbavietām, kā
arī iespēju izmantot koģenerācijas stacijā saražoto siltumu Sauleskalna iedzīvotājiem
gandarījumu pauž arī novada
vadītājs Andrejs Ceļapīters.
Plānots, ka vairāk nekā
90% no saražotajiem blokiem
tiks eksportēti – jau šobrīd
„Baltic Block” produkciju
sūta uz Vācu, Poliju, Somiju.
Savukārt uz daudzām valstīm
nosūtītas paraugpaletes.
Lai veicas Madonas novada
uzņēmējiem!
Dz. Stradiņa

Skolu absolventi aicināti pieteikties NVA bezmaksas
karjeras konsultācijām
Tiem
izglītības
iestāžu
absolventiem, kuri vēl nav
izlēmuši par ko kļūt un kādu
profesiju apgūt, Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) piedāvā
iespēju apmeklēt karjeras konsultantu. Pieteikties karjeras
konsultācijai var jebkurā no 28
NVA filiālēm visā Latvijā. (NVA
Filiāļu kontaktus skat. šeit:
http://www.nva.gov.lv/index.
php?cid=2&mid=27)
NVA karjeras speciālisti
jauniešus klātienē var konsultēt
karjeras izvēles, plānošanas un
profesionālās piemērotības jautājumos. Karjeras konsultants
palīdzēs apzināties un risināt
tās problēmas, kas jaunietim var
traucēt pareizai profesionālās
nākotnes izvēlei, tālākai izglītībai vai darba meklējumiem,

kā arī motivēs un iedrošinās
jauniešus, veidojot karjeru, būt
aktīviem un mobiliem.
Būtisku informatīvu atbalstu
karjeras jautājumos jaunietim
var sniegt arī NVA mājaslapas
sadaļa „Karjeras pakalpojumi”
(http://www.nva.gov.lv/pkiva/),
kur atrodama dažāda ar karjeras
veidošanas un izglītības iegūšanas jautājumiem saistīta informācija. Šeit jaunietis var izpildīt
testus profesionālo interešu, vadošās motivācijas noskaidrošanai (http://www.nva.gov.lv/pkiva/
index.php?cid=11). Piemēram,
jauniešiem, kuri nav izvēlējušies
savu turpmāko profesiju, ļoti noderīga var būt anketa „Orientācija”. Šī anketa palīdzēs noteikt
jaunieša profesionālo interešu
sfēru, noskaidrot, kādās pro-

fesionālās darbības jomās viņš
varētu sevi realizēt. Interešu
tests jauniešiem ir saistīts ar
Izglītības iespēju datu bāzi un
profesiju aprakstiem. Savu personības tipu un tam atbilstošas
profesijas ļaus noskaidrot „Pašnoteicējs jauniešiem”, bet anketa
„Motivācijas izpēte – darba veidu motivācija” palīdzēs noteikt
savu vadošo motivāciju – strādāt
individuāli kā uzņēmējam vai
grupā kā darba ņēmējam.
NVA ir izveidota visplašākā
profesiju aprakstu datu bāze,
kurā var izlasīt 500 profesiju aprakstus, uzzināt par interesējošās profesijas darba apstākļiem,
izaugsmes izredzēm, nepieciešamo izglītību un tās ieguves
iespējām. Katras profesijas aprakstam pievienota „Prasmju

noteikšanas lapa”, kas palīdz
izvērtēt personisko īpašību, interešu un prasmju atbilstību izvēlētajai profesijai. Informāciju
var meklēt un atlasīt alfabētiskā
secībā vai pēc interešu jomām.
NVA mājaslapā ievietota arī
darba meklētāja rokasgrāmata
„Ceļā uz darbu: soli pa solim”.
Rokasgrāmatā ir iekļautas arī
16 darba lapas, kuru aizpildīšana palīdzēs precīzāk izzināt
sevi un sagatavoties rezultatīvai
darba meklēšanai.
Nepieciešamības gadījumā
karjeras konsultants var ieteikt
jaunietim apmeklēt arī kādu no
aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, piemēram, “Darbnīcas
jauniešiem”. Šajā NVA jaunajā
pasākumā var piedalīties NVA
reģistrētie jaunieši bezdarbnieki

vecumā no 15 līdz 24 gadiem,
kuri nav ieguvuši profesionālo
izglītību vai nav bijuši iepriekš
nodarbināti. Deviņu nedēļu laikā izglītības iestādē „Darbnīcu
jauniešiem” dalībnieki varēs
iepazīt trīs profesionālās izglītības programmas, katrai no tām
veltot trīs nedēļas. Jaunietis,
piedaloties teorētiskajās un
praktiskajās nodarbībās, uzzinās katras profesionālās izglītības programmas specifiku un
iegūs pirmo profesionālo pieredzi, lai vēlāk varētu mērķtiecīgi
izvēlēties tieši viņam piemērotu
turpmākās izglītības un profesionālās darbības jomu.
Sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Tālr. 67021744; 67021808
info@nva.gov.lv
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Madonas novadā viesojas Latvijas
interešu izglītības iestāžu direktori
8. un 9. maijā notika
Madonas Bērnu un jauniešu
centra (BJC) un Valsts
izglītības satura centra
(VISC) rīkotais pieredzes
apmaiņas seminārs, kurā
piedalījās 46 interešu
izglītības iestāžu direktori un
pašvaldību interešu izglītības
speciālisti no visas Latvijas.
Domes priekšsēdētājs
Andrejs Ceļapīters sveica izglītības iestāžu direktorus un rosināja pārņemt vienam no otra
labās lietas, kas ir katrā no Latvijas novadiem. Izglītības nodaļas vadītāja Solvita Seržāne
pastāstīja par to, kas Madonas
novada pašvaldībā tiek darīts,
lai piesaistītu novadam arvien
vairāk jaunu cilvēku.
Semināra dalībnieki tika
iepazīstināti ar tām atšķirīgām aktivitātēm, kas ir īpašas
un specifiskas tikai Madonas
Bērnu un jauniešu centram,
piemēram, pulciņš „Mācīsimies kopā ar mājdzīvniekiem”,
kuru vada skolotāja Ingūna
Tihomirova. Pulciņā bērni ne
tikai lietderīgi pavada brīvo
laiku, bet apgūst gan hendlera,
gan kanisterapeita profesijai
nepieciešamās zināšanas un
prasmes. Daudz tiek domāts,
lai bērniem attīstītu sociālās
prasmes un jaunieši apgūtu
savā dzīvē noderīgas iemaņas,
īpaši veidojot savu profesionālo karjeru. Tāpēc liela interese
bija par teātra sporta, frizieru
un ģitāristu pulciņiem. Cesvaines pilī semināra dalībnieki
aktīvi piedalījās teātra studijas
„Tinte” jauniešu improvizācijas izrādē.
Līdz ar pirmo pavasara
zaļumu un siltajiem saules
stariem Madonas novadā īpašu
sajūsmu semināra dalībnieki

Sabraukušos direktorus sajūsmināja pulciņa „Mācīsimies kopā ar
mājdzīvniekiem” dalībnieki ar saviem mīluļiem.

pauda par skaisto dabu novadā, sakopto pilsētu un pagastu
teritorijām, kurās viesojās.
Apmeklējot Kalsnavas arborētumu, atklāja pirmos ziedošos
augus, iepazinās ar iespējām,
ko šajā vietā var darīt bērni,
bet dabas skatus varēja vērot
no jaunuzceltā skatu torņa.
Ar lielu atsaucību interešu
izglītības iestāžu direktorus
uzņēma Bērzaunes Bērnu un

jauniešu centrs, biedrības vadītāji Anita un Raimonds Aizstrauti. Semināra dalībniekiem
bija iespēja pārliecināties par
nesavtīgo un lielo ieguldījumu,
ko Aizstrautu ģimene sniedz
pagasta un novada bērniem un
jauniešiem – izveidojot centru
un nodrošinot tā darbību, organizējot pasākumus bērniem,
jauniešiem, ģimenēm. Interešu
izglītības speciālisti viņiem no-

vēlēja izturību un izteica pateicību un atbalstu.
Seminārā piedalījās arī
Izglītības un Zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura
centra speciālisti un vadītāja
vietniece Agra Bērziņa, kas
sniedza savu vērtējumu:
„Semināra dalībnieki iepazinās ar daudzveidīgām iespējām, kas Madonas novadā tiek
nodrošinātas bērnu un jauniešu attīstībai un personības
pilnveidei, kā arī interešu izglītības pieejamībai. Semināra
laikā bija iespējams vairākkārt
pārliecināties par nozīmīgo
veikumu interešu izglītības
pilnveidē, kultūrvides sakopšanā un attīstībā un jauniešiem
draudzīgas vides veidošanā.
Valsts
izglītības
satura
centrs izsaka pateicību Madonas novada pašvaldības domei,
Izglītības nodaļai un īpaši
Madonas Bērnu un jauniešu
centram un direktorei Gunitai
Kļaviņai par atsaucību, atbalstu un ieguldījumu semināra
organizēšanā un norisē. Apliecinot augstu profesionalitāti
un ieinteresētību dalīties darba
pieredzē, Madonas Bērnu un
jauniešu centra pedagogi iepazīstināja ar mūsdienīgām un
netradicionālām interešu izglītības programmām. Semināra
dalībnieki atzinīgi novērtēja sasniegto un guva radošas idejas
un ierosmes savam darbam.”
Paldies Madonas Bērnu un
jauniešu centra darbiniekiem
par nesavtīgi un atbildīgi veikto darbu šajā mācību gadā!
Novēlu visiem bērniem un
jauniešiem saulainu, aktivitātēm piepildītu un drošu vasaru!
Gunita Kļaviņa
Madonas Bērnu un jauniešu
centra direktore

7

Kopā palīdzam
tapt dzīvnieku
patversmei
Ilgi gaidītais dzīvnieku
patversmes tapšanas process
iegājis finiša taisnē.

Idejas iniciatora Mirko Honišs, vetārstu Litas un Kaspara
Udrasu un Madonas novada
pašvaldības sadarbības rezultātā
jau pavisam drīz durvis vērs novada dzīvnieku patversme, kas
atradīsies Madonas pievārtē –
Lazdonas un Praulienas pagastu
robežā, bijušajā ūdens attīrīšanas
stacijā.
Lai ikviens varētu atbalstīt
patversmes darbību, jo, kā zināms, par dzīvnieku patversmi
kā peļņu nesošu biznesu, lieki
runāt, vairākās vietās Madonā
jau kopš gada sākuma izvietotas nelielas koka ziedojumu
kastītes. Uz šo brīdi kopā ir saziedoti vairāk nekā 550 lati, par
ko patversmes iniciatori ir ļoti
pateicīgi. Taču tā kā patversme
ir ilgtermiņa projekts, aicinām
ikvienu, kam nav vienaldzīgs
mūsu pašu pieradināto dzīvnieciņu liktenis, turpināt ziedot.
Pašlaik kastītes ir izveidotas
Litas un Kaspara veterinārajā
praksē, veikalos, „Ādere”, „Sniegaroze”, „Papīrs”, „K-Rauta”,
kā arī salonā „Saulespuķe”, krodziņā „Šlāgeris” un laikraksta
„Stars” redakcijā.
Ir saņemti ziedojumi arī, pārskaitot naudu bankas kontā, ko
var darīt arī turpmāk, adresējot
Dzīvnieku aizsardzības biedrībai:
Madonas DAB,
Reģ. Nr. LV40008182025,
AS Swedbank, kods
HABALV,
Konts LV47HABA0551
0325 0503 5
Dz. Stradiņa

Atjaunota piemiņas vieta kultūras darbiniekiem
Ar svinīgu piemiņas brīdi
29. maijā Liezēres pagastā
atklāja atjaunotu piemiņas
vietu trim Liezēres kultūras
darbiniekiem, kuru ieguldījums
ir nozīmīgs ne tikai mūsu
novada, bet visas Latvijas
mērogā – pēc daudzu gadu
desmitu aizmirstības ir sakopta
un atklāta piemiņas vieta vācu
mācītājam Johanam Punšelim,
kā arī Pēterim un Eiženam
Inzelbergiem.
Lai ieceres realizētos, nepietiek ar sapņošanu vien.
Vajadzīga komanda, palīgi.
Komanda izveidojās kā četrstūris – skolotājs, diriģents
Liezēres un visa Madonas
novada kordziedāšanas tradīciju
izpētnieks,
grāmatu
autors Jānis Bērziņa kungs.
Bez viņa ierosmes nebūtu tapis piemiņas akmens Eiženam

Atklāšanas brīdī klātesošos uzrunāja Liezeres pamatskolas skolotāja Mārīte Fiļova.

Ilzenbergam. Madonas novada
kultūras dzīves vadītājs Jānis
Kļaviņa kungs. Arī viņa iniciatīva piemiņas vietas veidošanā,
akmens pasūtināšana meista-

riem, kā arī uzstādīšanas organizēšana pelnījusi lielu paldies.
Ideju atbalstīja un materiālo
atbalstu naudas izteiksmē no
budžeta atvēlēja pagasta pār-

valdes vadītājs Jānis Sirmais.
Praktisko darbu uzņēmās skolotāja seniore Mārīte Fiļova.
Piemiņas vieta tapa, pateicoties daudzajiem palīgiem. Lūk,
viņi. Uzņēmējs Dzintars Daļeckis
Vecpiebalgā. Piemiņas akmens
veidotāji Madonā. Akmens uzstādītāji MDM 85 darbinieki. Pagasta praktiskās saimniecības dzīves
vadītājs Edvīns Birķis ar strādniekiem Jāni Lēģeri un Aivaru
Strodu piegādāja materiālus.
Kapu apmalītes un plāksnes no
Edgaram Celmiņam piederošas
ražotnes „Tirguskalnā” (Liezērē). Sirsnīgi strādāja plaša profila
traktorists Dzintars Naudiņš.
Talkās aktīvi darbojās Liezēres
pamatskolas skolotāji, vienmēr
kultūras dzīves degpunktā esošās
sieviešu klubiņa „Teiksma” dalībnieces, Ņikifors Miklašonoks
(Miks), Liezēres kultūras nama
vadītāja Lelde Pieta un visu Pietu

ģimene, algotie sabiedrisko darbu
veicēji Gunta Celmiņa, Anita Indriksone, Gvido Rullis.
Atklāšanas pasākumā viedus
vārdus sacīja un ievētīšanas rituālu veica draudzes mācītājs
Guntis Želvis. Vienmēr ieinteresēts kultūras dzīves norisēs ir
novadnieks – mūziķis, dzejnieks,
mūzikas skolas pedagogs Uldis
Deigelis. Muzicēja skolas ansambļa „Draugi” vadītājs Oskars
Gailītis. Skolotājas Zanes Imšas
vadītais vokālais ansamblis un
skolas bērni priecēja ar dvēseliskām melodijām. Avansā paldies
skolotājai Marutai Gravānei un
viņas vadītajiem mazpulcēniem,
kas ir apņēmušies rūpēties par
piemiņas vietu. Paldies Vidzemes TV un „Staram”, kas šo
notikumu uzskatīja par atspoguļošanas vērtu un nenobijās no
lietus.
Mārīte Fiļova
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