
Novembris Latvijai ir 
svētku mēnesis. 11. 
novembris – Lāčplēša 
diena, 18. novembris 

– Latvijas Republikas proklamē-
šanas diena. Šogad mūsu valsts 
dzimšanas dienu atzīmēsim 98. 
reizi. Esam jau sākuši domāt par 
to, kā svinēsim simtgadi. 

Mūsdienās 18. novembri atzī-
mējam ar dievkalpojumiem, ziedu 
nolikšanu pie Brīvības pieminek-
ļa, prezidenta uzrunu, uguņoša-
nu, sarkanbaltsarkano karogu 
svētku noformējumā, godinām 
ļaudis, kas īpaši daudz paveiku-
ši valsts – tātad visu mūsu labā. 
Bet kā tas viss veidojās un notika 
pirms gandrīz simts gadiem?

1918. gadā 18. novembris bi-
ja pirmdiena – pēc ticējumiem ne 
visai veiksmīga diena jaunu dar-
bu uzsākšanai. Tikai pirms nedē-
ļas bija beidzies Pirmais pasaules 
karš, Latvijas zeme bija izpostī-
ta, cilvēki noguruši no kara, daļa 
tālu prom no savām mājām. To-
mēr šis bija gadījums, kad latvie-

ši prata izmantot īsto brīdi.
Pirmā gadadiena – pirmie svēt-

ki, kuru centrā bija gājiens uz Brāļu 
kapiem visā Latvijā, lai pieminētu 
tos, kas krita par brīvību. Kā valsts 
svētku dienu 18. novembri 
noteica 1920. gadā. Glu-
ži kā mūsdienās, arī 
tad notika svinīgās 
sēdes, ārvalstu viesu 
pieņemšanas, kon-
certi, izrādes. Bija 
radusies jauna valsts 
un tās svētki.

10 gadu jubile-
ja svinēta 2 dienas – 17. 
un 18. novembrī. Pilsētas, pagas-
tu centrus rotāja atbilstoši tā lai-
ka garam – ar karogiem, trans-
parentiem, zaļumu vītnēm un 
gaismām. Brīvības bulvārī esot 
bijusi pat gaismas Jubilejas arka. 
Daudzi saņēmuši apbalvojumus, 
izmaksāti pabalsti invalīdiem un 
kritušo ģimenēm, izsludināta am-
nestija. 17. novembrī centrālais 
notikums bija gājiens uz Brāļu 
kapiem. Īpaši piesātināta bija 18. 

novembra programma Rīgā: Mi-
nistru kabineta un Saeimas sē-
des, dievkalpojumi, pieņemšana 
pie prezidenta, parāde, kurā pie-
dalījās karaspēka daļas, vidussko-

lēni un skauti, svētku akts 
un koncerts Nacionālajā 

teātrī, pēc tam saviesī-
gie vakari, galvenais no 
tiem – Rīgas pilī.

Tā saucamajos Ul-
maņa laikos svētki kļuva 
krāšņāki un masveidīgā-

ki, tika uzsvērta ciešā saik-
ne un rūpes par tautu, pēdējo 

gadu saimnieciskie sasniegumi. 
Starpkaru laikā radās arī pla-

ši piekoptā “plošku” (no kr. val.) 
iededzināšanas tradīcija pilsē-
tu ielās. Nelatvisko nosaukumu 
valodnieki piedāvājuši aizstāt ar 
“spulgām”, bet tas neieviesās.

No 2007. gada klāt nākusi vēl 
viena tradīcija – sarkanbaltsar-
kanas lentītes piestiprināšana 
pie apģērba svētku dienās. 
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Aronas, Barkavas, 
Bērzaunes, Dzelzavas, 
Kalsnavas, Lazdonas, 
Liezēres, Ļaudonas, 
Mārcienas, Mētrienas, 
Ošupes, Praulienas, 
Sarkaņu, Vestienas 
pagastu un 
Madonas pilsētas ziņas 

Madonas novada pašvaldības informatīvais izdevums

MADONAS NOVADA

Valsts svētku 
svinēšanas tradīcija

Lasiet 
numurā:

Latvijasdzimšanas diena

4. lpp

Šogad mūsu valsts dzimšanas dienu atzīmēsim 98. reizi.

“Parāde bija skaista. Laukuma vidū svētā uguns, apkārt tai karogi. Pie karogiem goda sardze: 
vienā pusē aizsargi un aizsardzes, otrā mēs – divas skolas. Uz paaugstinājuma orķestris, koris. 
Vakarā pils zālē koncerts..”                                                                                                          

Tuvojoties Valsts 
svētkiem, Madonas 
novada pašvaldības 
dome ir piešķīrusi 
26 Pateicības, 12 
Atzinības un vienu 
Goda diplomu un 
goda zīmi savu jomu 
izcilniekiem.

3. lpp

Noteikumi, kas nosaka 
kārtību, kādā Madonas 
novada pašvaldība 
izīrē dzīvojamo 
telpu kvalifi cētam 
speciālistam.

8. lpp

Ideja radās tāpēc, 
lai parādītu 
Madonas novada 
iedzīvotājiem, ka arī 
cilvēki ar dažādiem 
funkcionāliem 
traucējumiem ir 
radoši, talantīgi un 
pārliecināti parādīt 
savus talantus.

6 lpp

Ļoti gaidītais ir 
īstenojies – svinīgi 
tika atklāta Madonas 
dzemdību nodaļa, kas 
bija slēgta no jūnija 
sākuma.

7. lpp

Madonas novada 
uzņēmēju diena šogad 
noritēs kā izstāde, 
kurā dalībnieki 
rādīs un piedāvās 
to, kas tiek darīts 
tepat Madonas 
novadā – sākot no 
lielajiem kokapstrādes 
uzņēmumiem un 
beidzot ar pavisam 
mazajiem skolēnu 
mācību uzņēmumiem.

8. lpp

Cienījamie 
Madonas 
novada 
iedzīvotāji!

Šoruden svinam mūsu 
valsts deviņdesmit as-
toto dzimšanas dienu, 
par vēl vienu soli vai-

rāk tuvojamies Latvijas simt-
gadei. Pavisam nedaudz, un 
Latvija pievienosies to valstu 
saimei, kuru pastāvēšana mē-
rāma trijiem cipariem, un tas 
vairs nav maz. Gluži kā cilvēka 
mūžā esam uzkrājuši un piere-
dzējuši kāpumus un kritumus, 
esam svinējuši uzvaras un pie-
redzējuši zaudējumus. Šo piere-
dzes kopumu ir radījuši mūsu 
priekšteči, to radām mēs šodien 
un to turpinās mūsu nākamās 
paaudzes. Jo valsts nav bezper-
sonisks veidojums, tā nav tikai 
definīcija mācību grāmatā vai 
skaidrojošā vārdnīcā. Valsts tā-
pat kā ģimene esam mēs katrs. 
Tie, kas te dzīvojuši, tie, kas 
dzīvojam šodien un tie, kas dzī-
vos pēc mums. Mēs, Latvijas ie-
dzīvotāji, esam tie, kas veido 
valsts stiprumu un spēku, mēs 
veidojam kopējo noskaņojumu, 
panākumus, ar kuriem stipri-
nām Latviju, lepojamies ar savu 
Valsti, un tā dēļ mūsu ciena un 
cienīs citas tautas, daudzskait-
līgākas, kurām joprojām nav sa-
vas valsts un kuras joprojām cer 
un tiecas uz to. 

Latvijas valsts dzimšanas 
dienā novēlu mums visiem būt 
atbildīgiem par savu valsti. Lai 
katrs pieliekam roku, meklējot 
risinājumus, lai katrs raugām 
ceļu augšup! Tad arī būsim uz 
pozitīva attīstības ceļa. Lai ša-
jā ceļā neaizmirstam garīgumu. 
Ne velti mūsu himna aicina: 
“Dievs, svētī Latviju!” – garī-
gums ielikts mūsu valsts pama-
tā. Neaizmirsīsim, ka materiālo 
vērtību vietā viens otram va-
ram dot arī morālo stiprināju-
mu, pasakot patiesu un sirsnī-
gu paldies. 

Lai daudz spēka un labu do-
mu, ko veltīt turpmākai Latvi-
jas attīstībai!

Madonas novada pašvaldības 
vārdā ANDReJS CeĻAPĪTeRS, 

domes priekšsēdētājs
  

svinēšanas tradīcija

18. novembra pasākuma dalībnieki pie Madonas pamatskolas. (Datēts ap 1936.–1938. g.)    
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Madonas novada pašvaldības domes  
27. oktobra sēdes lēmumu pārskats

Madonas novada pašvaldības domes  
18. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats

Domes ziņas

Komunālā 
saimniecība

Nolemj uzsākt Ma-
donas novada pašvaldības SIA 
“Mārcienas komunālais uz-
ņēmums” un Madonas nova-
da pašvaldības SIA “Bērzaunes 
komunālais uzņēmums” reor-
ganizācijas procesu apvienoša-
nās ceļā, pievienojot SIA „Mār-
cienas komunālais uzņēmums” 
SIA “Bērzaunes komunālais uz-
ņēmums”.

Papildus finansējums 
Mārcienas  
pansionātam

Piešķir finansējumu dator-
tehnikas iegādei Mārcienas pan-
sionātam 8114,81 eiro no novada 
budžetā rezervētajiem līdzekļiem 
Mārcienas pansionātam. Pie-
šķir finansējumu mēbeļu iegādei 
Mārcienas pansionātam 9955,80 
eiro no novada budžetā rezervē-
tajiem līdzekļiem Mārcienas pan-
sionātam.

Papildus finansējums 
"Madona var labāk!"

Piešķir Uzņēmējdarbības un 
tūrisma attīstības nodaļai papil-
dus finansējumu 15000 eiro ap-
mērā novembra un decembra 

biznesa ideju konkursam „Mado-
na var labāk” no novada budžeta 
nesadalītajiem līdzekļiem.

Atbalsts filmas  
tapšanai

Piešķir finansējumu 1500 ei-
ro filmu producēšanas kompāni-
jai “Art Novo”  pilnmetrāžas do-
kumentālajai filmai “Latvijas 
100 gadnieki” no Madonas nova-
da kultūras pasākumu budžeta 
tāmes nesadalītajiem līdzekļiem.

Par Madonas  
novada pašvaldības 
apbalvojumu  
piešķiršanu

Piešķir Madonas novada 
pašvaldības apbalvojumus saska-
ņā ar apbalvojamo sarakstu (pie-
likumā uz 3 lapām).

Piešķir finansējumu naudas 
balvām 5295,00 eiro apmērā no 
budžetā nesadalītajiem līdzek-
ļiem.

Apbalvo černobiliešus

Piešķir finansējumu 1610 ei-
ro vienreizēju naudas balvu 30 
eiro (pēc nodokļu nomaksas) kat-
ram Madonas novadā dzīvojoša-
jam Černobiļas atomelektrosta-

Zivju resursu 
aizsardzība

Nolemj  piešķirt priekš- 
finansējumu 8363,52 eiro un no-
drošināt līdzfinansējumu 929,28 
eiro šim mērķim no Madonas 
novada pašvaldības budžetā re-
zervētajiem līdzekļiem projekta 
“Zivju resursu aizsardzības pa-
sākumu nodrošināšana Madonas 
novada ūdenstilpnēs” īstenoša-
nai. Atbilstoši iepirkuma komi-
sijas lēmumam, slēgt līgumu ar 
SIA “Vimmo” par laivu un aprī-
kojuma piegādi projekta “Zivju 
resursu aizsardzības pasākumu 
nodrošināšana Madonas novada 
ūdenstilpnēs” ietvaros.

Atbalsts sportam 

Nolemj atbrīvot Sporta vete-
rānu klubu „Madona” no Mado-

2016. gada novembris

Madonas novada pašvaldības 
informatīvs izdevums.

Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante” 

Izdevējs –  SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –  

Dzintra Stradiņa.

MADONAS NOVADA

nas pilsētas 1. vidusskolas sporta 
zāles telpu īres maksas volejbolis-
tu treniņu nodarbībām līdz 2016. 
gada beigām.

Atbalsts kultūras 
pasākumam

Nolemj piešķirt finansēju-
mu 600 eiro apmērā 20 gadu ju-
bilejas pasākuma „Ģitāristu se-
sija 2016” noslēguma koncertam 
2016. gada 28. oktobrī no Kultū-
ras nodaļas budžeta līdzekļiem.

Pilnveido videonovērošanu 
pilsētā

Nolemj piešķirt finansējumu 
videonovērošanas kameru pie-
slēgšanai kopējai pilsētas video-
sistēmai un Parka ielas 4 un Par-
ka ielas 6 ēkas pieslēgšanai vienā 
datortīklā ar Madonas novada 
pašvaldības ēku Saieta laukumā 
1 interneta ātruma uzlabošanai 
13170,06 eiro no novada budžetā 
rezervētajiem līdzekļiem.

Izglītība

Apstiprina Lazdonas pamat-
skolas, Degumnieku pamatsko-
las nolikumu, Praulienas pagas-
ta pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pasaciņa” nolikumu. 

Nolemj veikt degvielas izdevu-
mu apmaksu Dzelzavas pagas-
tā deklarētajam audzēknim uz 
J.Norviļa Madonas mūzikas sko-
lu, Sausnējas pagastā deklarēta-
jam izglītojamajam uz Madonas 
novada pašvaldības Bērzaunes 
pamatskolu, Liezēres pagas-
tā deklarētajiem audzēkņiem 
uz Madonas novada pašvaldības 
profesionālās ievirzes izglītības 
iestādi.

Apstiprina Madonas nova-
da pašvaldības noteikumus Nr. 4 
„Kārtība valsts budžeta mērķdo-
tācijas aprēķināšanai un sadalei 
Madonas novada pašvaldības vis-
pārējās izglītības iestādēm peda-
gogu darba samaksai”.

Sadala Madonas novada 
pašvaldības vispārējās pamat-
izglītības un vispārējās vidē-
jās izglītības iestāžu pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2016. ga-
da 1. septembra līdz 31. decem-
brim 1134396 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 27280 eiro par 4. kvalitātes 
pakāpi – 7704 eiro un par 5. kva-
litātes pakāpi – 2376 eiro.

Iedala Dzelzavas internātpa-

matskolai valsts mērķdotāciju no 
2016. gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim 230167 eiro apmē-
rā, t.sk. pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām 129856 eiro, t.sk. piemaksu 
par 3. kvalitātes pakāpi –1640 ei-
ro, par 4. kvalitātes pakāpi – 280 
eiro.

Sadala Madonas novada 
pašvaldības izglītības iestādēm 
bērnu no piecu gadu vecuma iz-
glītošanā nodarbināto pirms-
skolas izglītības pedagoģis-
ko darbinieku darba samaksai 
un sociālās apdrošināšanas ob-
ligātajām iemaksām paredzēto 
valsts mērķdotāciju no 2016. ga-
da 1. septembra līdz 31. decem-
brim 131756 eiro apmērā, t.sk. 
piemaksu par 3. kvalitātes pakā-
pi – 6584 eiro.

Sadala Madonas novada paš-
valdības interešu izglītības prog-
rammu pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām paredzēto mērķdotāciju no 
2016. gada 1. septembra līdz 31. 
decembrim 55687 eiro apmērā, 
t.sk. piemaksu par 3. kvalitātes 
pakāpi 2048 eiro par 4. kvalitātes 
pakāpi – 264 eiro un par 5. kvali-
tātes pakāpi – 68 eiro.

Piešķir pašvaldības finan-
sējumu Madonas novada pašval-
dības pedagoģisko darbinieku 
darba samaksai un sociālās ap-
drošināšanas obligātajām iemak-
sām no 2016. gada 1. septembra 
līdz 31. decembrim no budžetā 
pedagogu darba samaksai pare-
dzētajiem līdzekļiem:

– pirmsskolas izglītības iestā-
dēm – 6762,00 eiro;

– pamata un vispārējās vidē-
jās izglītības iestādēm – 267,00 
eiro;

– interešu un profesionā-
lās ievirzes izglītības iestādēm – 
1087,00 eiro.

Mārcienas pagastā

Piešķir Mārcienas pagasta 
pārvaldei 6708,97 eiro no Mār-
cienas pansionātam rezervēta-
jiem budžeta līdzekļiem iegādāto  
mēbeļu  un inventāra finansēša-
nai.

Sagatavoja LAIMA LIePIņA,  
Administratīvās nodaļas vadītāja 

Ar lēmumu pilnu tekstu var 
iepazīties  www.madona.lv  

vai klientu apkalpošanas zālē  
Saieta laukumā 1

cijas avārijas seku likvidēšanas 
dalībniekam.

Piešķir tirgus statusu

Piešķir rūpniecības preču 
tirgotavas, Poruka ielā 1, Mado-
nā, telpām un pārtikas tirgota-
vas, Poruka ielā 4, Madonā, tel-
pām tirgus statusu.  

Veic budžeta grozījumus

Apstiprina saistošos notei-
kumus. 

Madonas novada 
pašvaldības saistošie 
noteikumi Nr. 16

Par grozījumiem Madonas 
novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada paš-
valdības 2016. gada budže-
tu”

Noteikumi pieņemti ar liku-
mu noteikto pašvaldības funkci-
ju un uzdevumu izpildes nodro-
šināšanai.

1. Izteikt Madonas novada 

pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 2 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
20. p.) 1. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas nova-
da pašvaldības pamatbudžetu 
2016. gadam ieņēmumos EUR  
23829645,00 apmērā”

2. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 2 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
20. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības pamatbudže-
tu 2016. gadam izdevumos  EUR 
25277209,00 apmērā”

3. Izteikt Madonas novada 
pašvaldības saistošo noteiku-
mu Nr. 2 „Par Madonas novada 
pašvaldības 2016.gada budžetu” 
(apstiprināti 2016. gada 28. jan-
vāra domes sēdē, protokols Nr. 2, 
20. p.) 3. punktu šādā redakcijā:

“Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības speciālo bu-
džetu 2016. gadam ieņēmumos 
1081520,00 eiro apmērā, izdevu-
mus 1157745,00 eiro apmērā.“

4. Apstiprināt Madonas no-
vada pašvaldības ziedojumus un 
dāvinājumus 2016. gadam ieņē-
mumos 2213,00 EUR apmērā, iz-
devumos 2600,00 EUR apmērā.

LATVIJAI – 100

Producēšanas kompānija “Art Novo”  uzsākusi filmēt 
pilnmetrāžas dokumentālo filmu “Latvijas  
100 gadnieki”. Filma tiek gatavota uz valsts simtgadi 
par Latvijas valsts vienaudžiem, arī madonieti Kārli 
Dumbrāju. Projektu atbalsta Madonas novada pašvaldība.
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Piešķirti pašvaldības augstākie apbalvojumi

Uldis Auseklis, dzejnieks, 
saņem Atzinību par ieguldījumu 
kultūras dzīves bagātināšanā un 
Madonas novada vārda populari-
zēšanu.

Irina Bačuka, Sarkaņu pa-
gasta bibliotekāre, saņem Patei-
cību par radošu darbu Sarkaņu 
pagasta bibliotēkā un  nesavtību 
darbā ar bibliotēkas apmeklētā-
jiem.

Sarmīte Balode, Bērzaunes 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vārpiņa” metodiķe, sa-
ņem Atzinību par ilggadēju, god-
prātīgu un radošu darbu pirms-
skolas vecuma bērnu izglītošanā 
un audzināšanā un metodiskā 
darba veicināšanu.

Rita Blaua, J. Norviļa Mado-
nas mūzikas skolas skolotāja, sa-
ņem Atzinību par ilggadēju peda-
goģisko darbu un sasniegumiem 
profesionālas ievirzes izglītības 
jomā.

Leons Briedis, dzejnieks, 
saņem Goda zīmi un Goda dip-
lomu par spilgtu ieguldījumu li-
teratūrā un Madonas novada un 
dzimtā Mētrienas pagasta vārda 
daudzināšanu ārpus novada ro-
bežām.

Anita Burka, Bērzaunes pa-
gasta pirmsskolas izglītības ies-
tādes “Vārpiņa” skolotāja, saņem 
Pateicību par ilggadēju, godprātī-
gu un radošu darbu pirmsskolas 
vecuma bērnu izglītošanā un au-
dzināšanā.

Marija Deigele, Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas skolotā-
ja, saņem Atzinību par  nozīmī-
gu pedagoģisko ieguldījumu un 
profesionalitāti skolēnu izglītoša-
nā, audzināšanā un metodiskajā 
darbā.

Jānis Eriņš, SIA “Erante” 
valdes priekšsēdētājs, saņem At-
zinību par uzņēmējdarbības vei-
cināšanu un atbalstu radošo pro-

jektu īstenošanai.
Māra Evardsone, Madonas 

Bērnu un jauniešu centra inte-
rešu izglītības skolotāja, saņem 
Pateicību par ilggadēju darbu un 
ieguldījumu patriotiskās audzi-
nāšnas veicināšanā Madonas no-
vadā.

Nellija Gaidlazda, bijusī 
Ļaudonas pagasta tautas nama 
vadītāja, saņem Pateicību par ilg-
gadēju un pašaizliedzīgu darbu 
Ļaudonas pagasta kultūras dzīvē.

Laima Garā, Madonas no-
vadpētniecības un mākslas mu-
zeja galvenā krājuma glabātāja, 
saņem Pateicību par ieguldījumu 
Madonas novada kultūrvēstures 
izpētē, saglabāšanā un populari-
zēšanā.

Anita Dagnija Glaudāne, 
Madonas novada pašvaldības So-
ciālā dienesta sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas daļas vadītāja, sa-
ņem Pateicību par profesionālu 
un nesavtīgu darbu sociālās ap-
rūpes jomā.

Ingrīda Grudule, Madonas 
pilsētas 1. vidusskolas skolotāja, 
folkloras skolas “Vērtumnieki” 
vadītāja, saņem Pateicību par ie-
guldījumu Madonas novada tra-
dicionālās kultūras saglabāšanā 
un popularizēšanā.

Inese Gūtmane, Bērzaunes 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vārpiņa” skolotāja, sa-
ņem Pateicību par ilggadēju, god-
prātīgu un radošu darbu pirms-
skolas vecuma bērnu izglītošanā 
un audzināšanā.

Hanss Martins Jensons, 
Latvijas evaņģeliski luteriskās 
baznīcas Liepājas diecēzes bīs-
kaps, saņem Pateicību par garī-
go vērtību stiprināšanu un aktī-
vu iesaistīšanos Madonas novada 
sabiedriskajā dzīvē.

Velta Jermakova, SIA “Ma-
donas slimnīca” transfuzioloģijas 

medmāsa, saņem Pateicību par 
ilggadēju, profesionālu un pašaiz-
liedzīgu darbu iedzīvotāju veselī-
bas aprūpē.

Anita Juška, Barkavas Pro-
fesionālās vidusskolas projektu 
vadītāja un koordinatore, l/s mā-
cību priekšmetu skolotāja, saņem 
Pateicību par ieguldījumu  profe-
sionālās izglītības jomā, veiksmī-
gi īstenojot starptautiskās sadar-
bības projektus. 

Līga Kalniņa, Madonas kul-
tūras nama tēlotājmākslas stu-
dijas “Madona” vadītāja, saņem 
Pateicību par ieguldījumu tautas 
mākslas saglabāšanā un popula-
rizēšanā. 

Rūdolfs Kalniņš, ilggadējs 
sporta entuziasts, saņem Atzinī-
bu par ilggadēju, profesionālu un 
godprātīgu darbu sporta jomā un 
Madonas novada vārda populari-
zēšanu.

Anastasija Kodore, Mado-
nas pilsētas 1. vidusskolas skolo-
tāja, saņem Pateicību par ilgga-
dēju, godprātīgu un radošu darbu 
skolēnu izglītošanā un audzinā-
šanā.

Marija Kokare, SIA “Mado-
nas slimnīca” ārste-otolaringolo-
ģe, saņem Pateicību par ilggadē-
ju, profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu iedzīvotāju veselības aprū-
pē. 

Elīna Koļesņikova, rakst-
niece, saņem Pateicību par iegul-
dījumu kultūras dzīves bagātinā-
šanā un Madonas novada vārda 
popularizēšanu.

Maija Krūmiņa, SIA “Mado-
nas slimnīca” ambulatorās noda-
ļas sieviešu konsultācijas vecmā-
te, saņem Pateicību par ilggadēju, 
profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu iedzīvotāju veselības aprū-
pē. 

Lāsma Lasmane, J.Simsona 
Madonas mākslas skolas skolotā-

ja, saņem Pateicību par inovatīvu 
un radošu pedagoģisko darbu, īs-
tenojot izglītības jomā starptau-
tisko sadarbību veicinošus pro-
jektus.

Mārīte Ozoliņa, Bērzaunes 
pagasta pirmsskolas izglītības 
iestādes “Vārpiņa” skolotāja pa-
līgs, saņem Pateicību par ilggadē-
ju, godprātīgu darbu pirmsskolas 
vecuma bērnu audzināšanā.

Vija Nellija Pelše, Madonas 
Bērnu un jauniešu centra direk-
tora vietniece, saņem Atzinību 
par ilggadēju darbu un nozīmī-
gu ieguldījumu interešu izglītī-
bas attīstības veicināšanu Mado-
nas novadā.

Māra Pudāne, SIA “Ma-
donas slimnīca” bijusī ārste-la-
borante, klīniskās laboratorijas 
vadītāja, saņem Pateicību par ilg-
gadēju, profesionālu un pašaizlie-
dzīgu darbu  iedzīvotāju veselības 
aprūpē. 

Imants Pulkstenis, Mado-
nas BJC interešu  izglītības skolo-
tājs, mūziķis, radošo projektu va-
dītājs, saņem Atzinību par radošo 
iniciatīvu, ilggadēju mūzikas pro-
jektu īstenošanu un Madonas no-
vada vārda popularizēšanu.

Helēna Ramba, SIA “Mado-
nas slimnīca” ambulatorās noda-
ļas sieviešu konsultācijas vecmā-
te, saņem Pateicību par ilggadēju, 
profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu iedzīvotāju veselības aprū-
pē. 

Imelda Saulīte, Mado-
nas novada bibliotēkas direkto-
re, saņem Atzinību par ilggadē-
ju un  mērķtiecīgu ieguldījumu 
Madonas novada bibliotēkas at-
tīstībā.

Sanita Soma, Madonas no-
vada pašvaldības tūrisma darba 
speciāliste, saņem Pateicību par 
profesionālu un pašaizliedzīgu 
darbu tūrisma nozares darbības 

veicināšanā.
Silvija Smeltere, Barkavas 

Profesionālās vidusskolas direk-
tore, saņem Atzinību par  nozīmī-
gu ieguldījumu Barkavas Profe-
sionālās vidusskolas attīstībā un 
profesionālās izglītības veicināša-
nu Madonas novadā. 

Ineta Stasjule, bijusī Mado-
nas novada pašvaldības Bāriņ-
tiesas vadītāja, saņem Pateicību 
par ieguldījumu Madonas nova-
da pašvaldības bāriņtiesa darba 
attīstībā.

Aigars Šķēls, Ošupes pagas-
ta pārvaldes vadītājs, saņem Atzi-
nību par  nesavtīgu darbu Ošupes 
pagasta labklājības un attīstības 
veicināšanā.

Kristiāna Štāla, Madonas 
Valsts ģimnāzijas absolvente, bi-
jusī Madonas novada jauniešu 
domes dalībniece, saņem Patei-
cību par radošo iniciatīvu  Mado-
nas novada jauniešu darba attīs-
tīšanā.

Kristīne Šulce, J.Simsona 
Madonas mākslas skolas direk-
tore, saņem Pateicību par radošu 
pedagoģisko darbību un veiksmī-
gu mākslas projektu īstenošanu 
Madonas novadā.

Andrejs Tēbergs, bijušais 
Liezēres pagasta Komunālās 
saimniecības vadītājs, saņem Pa-
teicību par ilggadēju un pašaiz-
liedzīgu darbu Liezēres pagasta 
komunālās saimniecības darba 
nodrošināšanā. 

Renāte Tropiņa, Barkavas 
pamatskolas skolotāja, saņem Pa-
teicību par ilggadēju un profesio-
nālu pedagoģisko darbu Barka-
vas pamatskolā.

Ilga Zepa, Madonas slimnī-
cas ārste, Ginekoloģijas un dzem-
dību nodaļas vadītāja, saņem At-
zinību par ilggadēju, profesionālu 
un nesavtīgu darbu iedzīvotāju 
veselības aprūpē.

Tuvojoties Valsts svētkiem, Madonas novada pašvaldības dome ir piešķīrusi 26 Pateicības, 12 Atzinības un vienu 
Goda diplomu un goda zīmi savu jomu izcilniekiem.  Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija norisināsies 
š.g. 17. novembrī plkst. 18.00 Madonas kultūras namā, Raiņa ielā 12, lielajā zālē. Apsveicam un lepojamies!

 

Jau tradicionāli Poruka ielā 
tiek svinēti svētki gan autoram 
Jānim Porukam, gan ielas svētki. 
Svētku tradīcijas ar laiku ir izau-
gušas līdz Lāčplēša dienas atzī-
mēšanai, kad iedzīvotāji nāk ar 
savām līdzpaņemtajām svecītēm, 
iestādes sadedz svecītes ielas ga-
rumā, deg atceres ugunskurs, 
katru gadu iesaistās mūziķi, no-
tiek kopīga sadziedāšanās.

Pateicamies par līdzšinējo sa-
darbību Poruka ielas svētku or-
ganizēšanā Poruka ielas iestā-
dēm, birojiem, uzņēmumiem, 
veikaliem,  kuri daudzu gadu ga-
rumā iesaistās pasākumu norisēs 

un sniedz atbalstu. Laipni aicinā-
ti mums piepulcēties šogad arī bi-
jušie “ielas saimnieki”.  

Madonas pašvaldības atbalstī-
tais projekts “Izskani, mana dzies-
ma!” tiks īstenots aktivitātēs Poru-
ka ielā piektdienā 11. novembrī. 
Aicinām Poruka ielā bērnudārzu 
un sākumskolu audzēkņus izgo-
dāt J. Poruku konkursā “Mazs za-
ķītis, mazs kaķītis”. Poruka ielas 
svētku teltī sniegsim informāciju 
par svētku norisi; reklamēsim Po-
ruka ielas uzņēmumus; 11.00 pī-
sim brūklenāju vainadziņus, lasī-
sim stāstu «Brūklenāju vainags»; 
12.00 gatavosim svētku dāvani-
ņas; 13.00 muzicēsim, sadziedā-

“Izskani, mana dziesma!” – J. Poruka 145. jubilejas 
un Lāčplēša dienas atcerei
Madonas Grāmatu draugu biedrības darbības virzieni ir 
novada rakstnieku, dzejnieku, mākslinieku, zinātnieku 
vārda un sasniegumu, kas ir mūsu novada kultūras daļa, 
popularizēšana. 

simies. Svētku teltī plānotās ak-
tivitātes sliktu laika apstākļu dēļ 
norisināsies Poruka ielā 2.

No 13.30 Poruka ielā 4 Mado-
nas Patērētāju biedrības zālē būs 
apskatāma Madonas novada bib-

liotēkas izstāde, jūs aicina izdev-
niecības «Antēra» grāmatu galds, 
viesus sagaidīs teātra studijas 
«Pilnpiens» dalībnieki. 14.00 ak-
tieris Rūdolfs Plēpis un  mūziķis 
Valdis Zilvers izgodās Jāni Poru-
ku izrādē «Sapņu spēles».

No 17.00 iedegsim svecītes un 
ugunskuru Poruka ielā Lāčplēša 
dienas atcerei. Turpināsim aizsāk-
to tradīciju, lai tieši šī iela ir vieta 
Madonā, kura 11. novembrī izgais-
mojas sveču liesmiņām, pie uguns-
kura skan dziesmas un dzeja, pul-
cējas mazpulcēni no Ļaudonas.    

Gaidām ikvienu interesentu ne 
tikai no Poruka ielas Madonā, bet 
no visa novada, arī aicinātos vie-
sus no citām Poruka ielām Latvijā. 

 
BeĀTe OZOLIņA, 

Madonas Grāmatu draugu 
biedrības vadītāja 
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            Valsts svētku svinēšanas tradīcija Madonas novadā
Tuvojoties Latvijas simtgadei, valsts svētkiem veltīti sarīkojumi norisinās visā novadā līdz pat novembra beigām. Latvijas nedēļa 

Madonas muzejā
Novembri 
dēvējam par 
patriotisko 
mēnesi. 

Šajā laikā ir īpaši svarīgi par to 
runāt, atcerēties gan tos cilvēkus, 
kas cīnījās par Latvijas neatkarību, 
gan tos, kas vairāk nekā pirms simt 
divdesmit gadiem sāka runāt par 
neatkarīgas valsts ideju.  

Jau trešo gadu Madonas muzejā  no 
11. līdz 17. novembrim atzīmēsim 
“Latvijas nedēļu”. Aicinām skolēnus, muzeja 
apmeklētājus, ģimenes ar bērniem piedalīties 
aktivitātēs, lai saistošu un atraktīvu 
uzdevumu un spēļu veidā iepazītu Latvijas 
vēsturi un kultūras mantojumu. Apzinot 
savu kultūras mantojumu un vēsturi, 
uzzinot par ievērojamām personībām, 
stāstīsim par to no paaudzes paaudzē – 
skolās, bērnudārzos un ģimenē, lai apjaustu 
savas valsts vērtības un cienītu tās.

Lūdzam iepriekš pieteikt skolēnu 
ekskursijas, zvanot uz tālr. 64823844 
vai 2 6102225. 

Uz tikšanos muzejā!

ZANE GRĪNVALDE,
Izglītojošā darba nodaļas vadītāja

ARONAS PAGASTĀ

18. novembrī 15.00 
Lauteres kultūras namā 
Latvijas Republikas 98. dzimšanas dienai 
veltīts svinīgs sarīkojums.
Koncertā piedalās Aronas pagasta 
pašdarbības kolektīvi, Kusas pamatskolas 
un pirmsskolas izglītības iestādes 
“Sprīdītis” audzēkņi. Ieeja bez maksas. 

18. novembrī no 22.00 
Lauteres kultūras namā Svētku balle 
kopā ar grupu “Ginc un Es”. 
Ieeja par maksu.
Koncerta dalībniekiem ieeja 
bez maksas.

BARKAVAS PAGASTĀ

Novembrī 
Barkavas kultūras namā
Teritoriālās reformas 150. gadadienai 
veltītā izstāde „Teritoriālās reformas 
vēsturiskais skatījums”. 
Izstāde būs apskatāma 
visu novembra mēnesi.
Ieeja bez maksas.

11. novembrī no 16.30 
pie Barkavas kultūras nama 
pasākums “Gaismu manai Latvijai!”.
Nāc un iededz savu svecīti, kopīgi veidojot 
latvju rakstu zīmes!

18. novembrī 16.00 
pie Barkavas pamatskolas
piemiņas plāksnes atklāšana un 
iesvētīšana.

18. novembrī 16.30 
Barkavas pamatskolas aktu zālē 
tikšanās ar viesiem.
Ieeja bez maksas.

18. novembrī 19.00 
Barkavas kultūras namā 
koncerts „Gada Barkavietis”. 
Ieeja bez maksas.

18. novembrī 22.00 
Barkavas kultūras namā 
balle ar grupu „Kamēr jauni”.
Balles laikā darbosies kafejnīca.
Ieeja bez maksas.

BĒRZAUNES PAGASTĀ

11. novembrī 17.30 
Bērzaunes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Lāčplēša dienai veltītu koncertu 
sniegs Kalsnavas pagasta kultūras nama 
sieviešu vokālais ansamblis “Vīzija”.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 20.00 
Sauleskalna tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 22.00 
Sauleskalna tautas namā 
Valsts svētku balle kopā ar grupu 
“Kad sanāk”. 
Ieeja bez maksas.

26. novembrī 19.00 
Sauleskalna tautas namā,

Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā
LIEZĒRES PAGASTĀ

11. novembrī no 19.00 
Liezēres kultūras namā fi lma 
„Melānijas hronika”. 
Režisors Viesturs Kairišs. 
Ieeja par maksu.

17. novembrī 19.00 
Liezēres kultūras namā Valsts svētku 
koncerts “Manā sirdī Latvija”.
Koncertā piedalās Liezēres kultūras 
nama pašdarbības kolektīvi, 
skolas un bērnudārza audzēkņi. 
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 22.00 
Liezēres kultūras namā svētku balle.
Ieeja par maksu.

ĻAUDONAS PAGASTĀ

12. novembrī 13.30 
Ļaudonas kultūras nama 2. stāva telpās
radošā nodarbība „Dāvanu noformēšana 
un iesaiņošana”.
Vēlams līdzi ņemt kaut ko no dabas 
materiāliem, lentītes, papīru, dāvaniņu, 
kuru vēlas iesaiņot. Dalība – ziedojums.
Lūgums paņemt līdzi nelielu našķi kafi jas 
galdam. Papildinformācija: 26149433.

18. novembrī 19.00 
Ļaudonas kultūras namā
Latvijas Republikas proklamēšanas 
gadadienai veltīts koncerts „Ir tikai viena 
Latvija un citas nav nekur”.
Ieeja bez maksas.

18. novembrī pēc koncerta 
balle kopā ar grupu „Muskatrieksts”.
Ieeja bez maksas.

MADONAS PILSĒTĀ

11. novembrī no 11.00 
Poruka ielā Jāņa Poruka 145. jubilejas 
un Lāčplēša dienas pasākumi “Izskani, 
mana dziesma!”.
Laipni aicinām no 11.00 līdz 15.30 
izgodāt J.Poruku jubilejā, iesaistoties 
darbnīcās Poruka ielas teltī, 14.00 
apmeklējot izrādi “Sapņu spēles” ar 
aktiera R.Plēpja un mūziķa V.Zilvera
piedalīšanos.
No 17.00 – iedegsim svecītes un 
ugunskuru Poruka ielā 
Lāčplēša dienas atcerei.
Ieeja pasākumos bez maksas.

11. novembrī 14.30 
Saieta laukumā Madonas pilsētas 
1. vidusskolas kolektīvs aicina pulcēties 
visus interesentus, kuri vēlas doties 
lāpu gājienā uz piemiņas vietu 
Liseskalna kapos.

11. novembrī 15.00 
Liseskalna kapos piemiņas brīdis.

11. novembrī 17.00 
Madonas pilsētas kultūras namā 
visi gaidīti uz koncertu.
Koncertā piedalās J.Norviļa Madonas 
mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi, 
kā arī Madonas pilsētas kultūras nama 
jauniešu dramatiskā kolektīva dalībnieki.
Ieeja bez maksas.

16. novembrī 12.00 Madonas 
Novadpētniecības un mākslas muzeja 
izstāžu zālēs ikmēneša tikšanās 
senioriem, ciklā “Dzīves un mākslas 
krāsās” – Adīna Ķirškalne un māksla. 
Ieeja bez maksas.

18. novembrī 17.00 
Madonas pilsētas kultūras namā 
svētku koncerts “Tikai ceļš, mūžīgs ceļš 
zem kājām” veltīts Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienai.
Koncerta tapšanā iesaistīti novadniece 
Anda Līce un Māris Mīlgrāvis, Madonas 
pilsētas kultūras nama kolektīvi – folkloras 
kopa „Vērtumnieki”, koklētāju ansamblis 
„Rasa”, jauniešu vokālā grupa „The 
Sound Effect”, jauktais koris „Madona”, 
un visu paaudžu deju kolektīvi: „Pipariņi”, 
„Mazā deju skola”, „Aliens”, TDA 
„Vidzeme”, VPDK „Vidzeme”, „Atvasara”. 
Scenogrāfi ju autors Imants Spridzāns, 
režisore un mākslinieciskā vadītāja 
Ināra Cakule. Ieeja bez maksas.

18. novembrī no pulksten 19.00 
Saieta laukumā vakara gaitā aicinām 
madoniešus veidot kopīgu ugunszīmi, 
ņemot līdzi savu svecīti, lai iedegtos 
kopīgā sajūtā Latvijai. 
  

MĀRCIENAS PAGASTĀ

18. novembrī Mārcienas kultūras namā 
Latvijas Valsts svētku koncerts.
Ieeja brīva.

18. novembrī 22.00 
Mārcienas kultūras namā balle. 

Spēlē grupa “Kad sanāk”. Ieeja brīva.
 
No 11. līdz 17. novembrim Mārcienas 
sākumskolā “Tēvzemes nedēļas 
pasākumi”. 

MĒTRIENAS PAGASTĀ

19. novembrī 19.00 Mētrienas 
tautasnamā svētku pasākums.

OŠUPES PAGASTĀ

17. novembrī 20.00 
Degumnieku tautas namā 
Latvijas Republikas proklamēšanas 
98. gadadienai veltīts sarīkojums.
Grupas “Ginc un ES” koncertprogramma 
“Mīlot dziesmu” un svētku balle.
Vakaru būs iespējams pavadīt 
pie galdiņiem.
Ierašanās svinīgā apģērbā (Dress code).
Ieeja bez maksas.

PRAULIENAS PAGASTĀ

18. novembrī 19.00 
Praulienas pamatskolas zālē
Latvijas Republikas proklamēšanas 
dienas svētku koncerts “Ak, tu, zemīte, 
tu esi kā dvēsele mana!”.
Koncertu sniegs Praulienas pagasta 
pašdarbības kolektīvi.
Pasākuma gaitā godināsim pagasta 
un sabiedriskos darbiniekus un citus 
Praulienas pagasta iedzīvotājus, kuri 
ar savu darbu veicinājuši pagasta 
izaugsmi un attīstību.

Pasākuma apmeklētājus aicinām 
ņemt līdzi svecītes.
Ieeja pasākumā bez maksas.
18. novembrī pēc koncerta 
Praulienas pamatskolas zālē 
atpūtas vakars kopā ar Ēriku Budēvicu 
no grupas „Hameleoni” un Indru Railu.
Ieeja bez maksas.

SARKAŅU PAGASTĀ

18. novembrī 15.00 
Sarkaņu pagasta Kalnagravās 
koncerts “Latvija – mana un tavējā”. 
Piedalās Sarkaņu pagasta 
amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
22.00 Svētku balle kopā ar grupu Zeļļi. 
Novembra jubilāriem – bez maksas.
Darbosies kafejnīca. 
Iespēja rezervēt galdiņu.

VESTIENAS PAGASTĀ

11. novembrī 16.00 
no Vestienas pamatskolas
Lāpu gājiens uz Vecajiem kapiem.

17. novembrī 20.00 
Vestienas tautas namā
Valsts svētku koncerts.
Ieeja bez maksas.

Informāciju apkopoja 
INGA ARĀJA,

Madonas novada pašvaldības
galvenā speciāliste, 

kultūras darba organizatore

➔ 1. lpp

Karš jaundibinātajā, brīva-
jā Latvijā turpinājās vēl vairāk 
nekā gadu. Atzīmējot Rīgas at-
brīvošanu no bermontiešiem 
1919. gada 11. novembrī, nodibi-
nāja Lāčplēša Kara ordeni – ap-
balvojumu karavīriem par kau-
jas nopelniem Brīvības 
cīņās vai citādi sekmē-
jušiem valsts nodibi-
nāšanu. Toreiz tās 
pilnais nosaukums 
bija Lāč plēša Kara 
ordeņa svētki.

1930. gadu otra-
jā pusē ordeņa svēt-
ki pārtapa par Armi-
jas, Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalieru, kara invalīdu un Brī-
vības kara dalībnieku svētkiem. 
Padomju laikā šo dienu, tāpat kā 
18. novembri, atzīmēt nedrīkstē-
ja.  Tomēr laiks neizdzēsa no cil-
vēku apziņas nedz neatkarības 
ideju, nedz svētkus. Ne jau krāš-
ņas svinības vienmēr apliecina 
nozīmību. Apdraudot savu drošī-
bu, ne viens vien rūpīgi paslēptu 
glabāja sarkanbaltsarkano karo-
gu vai Lāčplēša ordeni. 

Tagadējo nosaukumu – Latvi-
jas brīvības cīņās kritušo varoņu 
piemiņas diena – Lāčplēša die-
na iemantoja Atmodas laikā. Tad 
aizsākās arī lāpu gājienu un sve-

cīšu aizdedzināšanas tradīcija. 
Nu jau tradicionāli Lāčplē-

ša dienā notiek militārā parā-
de krastmalā, vainagu nolikša-
na Brāļu kapos un pie pulkveža 
Oskara Kalpaka pieminekļa. 

Vairāk ir zināms, kā svētkus 
svinēja Rīgā, bet kā mazpilsētās 
vai pagastos, viensētās, lauku 

skolās – ziņu ir mazāk – fo-
togrāfijas, kāda svētku 

programma vai aculie-
cinieku atmiņas. 

Mūsu novadnie-
ka, režisora Kārļa 
Pamšes atmiņā pa-
licis viens īpašs ga-

dījums no skolas gai-
tām Bučauskā: bērni 

pirms svētkiem 1928. ga-
dā paši veidojuši karodziņus, ar 
roku pārrakstījuši svinīgajā pa-
rādē dziedamo dziesmu tekstus 
un citādi nopietni gatavojušies. 
Mazais Kārlis apzinīgi izpildījis 
visus viņam uzticētos pienāku-
mus, bet kategoriski atteicies iet 
uz parādi Dzelzavā (..) “tādēļ, ka 
nav ko pienācīgi uzvilkt mugurā. 
Mamma saka, es nedrīkstot tai-
sīt kaunu skolai un visai parā-
dei. (..) Ķēms tas ir no kažociņa”. 
Skolotāja mēģinājusi pierunāt, 
bet velti. Tad viņa ķērusies pie 
cita paņēmiena: parādījusi kādu 
grāmatu, lai izlasot, kas rakstīts 
zem pašas pirmās bildes: “Lat-

18. novembra 
pasākums 
Dzelzavas pils 
priekšā. 1928. gads. 
R. Kaidaka foto.  
Fotogrā� jas no 
Madonas muzeja 
krājuma

Brīvības cīņās kritušo pārveidotās piemiņas vietas Liseskalna kapos atklāšana 1936. gadā. 

viešu strēlnieku pulku pirmie 
brīvprātīgie”, attēlā daži kara-
vīri basām kājām... Tā kažociņš 
vairs nebija traucēklis pasākuma 
apmeklējumam, pat aizmirsies to 
novilkt.

“Parāde bija skaista. Lauku-
ma vidū svētā uguns, apkārt tai 

karogi. Pie karogiem goda sar-
dze: vienā pusē aizsargi un aiz-
sardzes, otrā mēs – divas skolas. 
Uz paaugstinājuma orķestris, 
koris. Vakarā pils zālē koncerts. 
Tajā visskaistākais – dzīvās bil-
des. (..)”.

ILZE GAUJĒNA

noslēdzot Valsts svētku mēnesi, 
koncertuzvedums “…no rīta pamosties 
un redzēt krāsainu pasauli – tādu raibu, 
raibu un smaidošu…” 
Ieeja bez maksas.

DZELZAVAS PAGASTĀ

11. novembrī 15.30 
no Dzelzavas pamatskolas 
Lāpu gājiens uz pieminekli 
„Par Tēvu zemi kritušiem”.
Atceres brīdis pie pieminekļa.

17. novembrī 19.00 
Dzelzavas kultūras namā
Latvijas dzimšanas dienai veltīts 
sarīkojums “Manā sirdī”.
Piedalīsies Dzelzavas kultūras nama  
amatiermākslas kolektīvi un viesi.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī 22.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Svētku balle kopā ar grupu “Velves”.
Ieeja par maksu.

19. novembrī 15.00 
Dzelzavas kultūras namā 
Tirzas amatierteātra un jauniešu 
studijas viesizrāde. M.Vētra „Ak, Maris, 
ilgu nemiers nenorimst”. 
Dramatizējums pēc Marisa Vētras 
grāmatām „Rīga toreiz” un „Mans 
Baltais nams”.
Ieeja par maksu.

KALSNAVAS PAGASTĀ

11. novembrī 17.30 
no Kalsnavas kultūras nama 
Lāpu gājiens.
Ar savām lāpām, godinot Latvijas brīvības 

cīņās kritušos varoņus, 
aicinām doties apkārt Kalsnavai. 
Pēc gājiena – nolikt svecītes kopīgā 
gaismas ceļā.

17. novembrī 19.00 
Kalsnavas pagasta pārvaldes 
administratīvajā ēkā
Latvijas Republikas proklamēšanas 
98. gadadienai veltīts pasākums.
Kalsnavas pagasta Atzinības rakstu 
pasniegšana un titula 
“Kalsnavas lepnums” godināšana.
Piedalās pirmsskolas izglītības iestādes 
“Lācītis Pūks” un Kalsnavas 
pamatskolas audzēkņi, Kalsnavas 
kultūras nama pašdarbnieku kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

17. novembrī pēc pasākuma Kalsnavas 
pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā
balle kopā ar “Ivarmīns”.
Ieeja bez maksas.

LAZDONAS PAGASTĀ

11. novembrī 17.00 no multifunkcionālā 
bērnu un jauniešu centra “Kodols”
Lāčplēša dienas Lāpu gājiens. Piemiņas 
brīdis pie 1905. gada revolucionāra 
Kārļa Bebra pieminekļa.

17. novembrī 15.00 
Lazdonas pagasta pārvaldes zālē
Latvijas Republikas proklamēšanas 
98. gadadienai veltīts pasākums.
Koncertu sniedz Lazdonas pamatskolas 
audzēkņi. Ieeja bez maksas.

Latvijasdzimšanas diena

            Valsts svētku svinēšanas tradīcija Madonas novadā
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Ošupes pagasts Mado-
nas novada kartē ir pa-
šā maliņā. Bet ne tādēļ 
šeit dzīve citādāk rit. 

Varbūt mierīgāk, bet prieki un 
bēdas tāpat kā pilsētā plūst, pat 
reizēm pāri malām. Tāpat kā cit-
viet Latvijā sumināsim savus ga-
da cilvēkus un svinēsim Latvijas 
valsts gadadienu. 

Kur latvietis tādu spēku rod, 
art zemi, celt māju, nakts laikā 
celties, ja vajadzīga palīdzība? 
Lielais spēks, manuprāt, slēpjas 
mākā dzīvot mierīgi, agresija, tā 
jau ir vājuma pazīme. Pats Lu-
bāns, kas mīt mums blakus, var 
mums miera mākslu mācīt. 

Mūsu pagasta iedzīvotāja Ma-
rija Konone saņēma balvu par 
mūža ieguldījumu veterinārijā. 
Tas vēlreiz pierāda, ka ar centīgu 
darbu mēs varam sa sniegt daudz. 
Tikai pēc vislabākās sirdsapziņas 
jādara savs ikdienas darbs. Šajā 
Latvijas gadadienā Konones kun-
dze saņems arī pagasta pārvaldes 
apbalvojumu.

“Sudraba skalpeli” pie-
šķir par mūža ieguldījumu 
veterinārijā. Kā kļuvāt par 
nominanti un kur risinājās 
šis prestižais pasākums?

Latvijas veterinārārstu bied-
rības atzinības balvai “Par mūža 
ieguldījumu veterinārmedicīnā” 
mani izvirzīja Madonas nodaļas 
kolēģi. Paldies viņiem par šo no-
vērtējumu! Pasākums norisinā-
jās Smiltenes tehnikumā, kur arī 
saņēmu šo balvu.

Pastāstiet mazliet par sevi 
un ģimeni. 

Mana dzimtā puse ir Rēzek-
nes rajona “Nagļi”. Tur arī pava-
dīju bērnības gadus un pēc Nag-

Lepojamies ar saviem cilvēkiem

ļu astoņgadīgās skolas beigšanas,  
klasesbiedrenes pierunāta, iestā-
jos Bebrenes tehnikumā. Pateikt, 
ka tā bija mana izvēle, uz kuru 
mērķtiecīgi gāju, nevaru. Lai gan 
mīlestība uz dzīvnieciņiem man 
bija kopš bērnības. Pēc tehniku-
ma beigšanas 1971. gadā ceļš 
mani atveda uz Madonas pusi, 
Ošupi, kur 9. aprīlī tiku pieņem-
ta darbā, toreizējā p.s. “Aivieks-
te” par veterinārfeldšeri. Daļa no 
darba gadiem ir pagājusi “Aiviek-
stē”. Šogad aprīlī būs nostrādāti 
45 gadi. Šeit es satiku savu Vil-
māru. Ģimenē izauga divi dēli un 
meita.

Manuprāt, grūtākais šajā pro-
fesijā ir tas, ka jābūt sasniedza-
mam visu diennakti katru dienu.

Ko Jūs pati uzskatāt par 
“garoziņu” šajā darbā? 

Ja man šodien būtu jāizvēlas, 
grūti pateikt, vai es izvēlētos šo 
profesiju. Darbs nav viegls, pra-
sa fizisku spēku. Ārzemēs vetār-
sti pārsvarā ir vīrieši. Savienot šo 
darbu ar ģimeni un bērnu audzi-
nāšanu ir grūti. Par saviem bēr-
niem gan nevaru sūdzēties. Dē-
liem Marekam un Jānim ir jau 
savas ģimenes, strādā un dzī-
vo Rīgā. Meita Baiba gan vēl ne-
steidzas ar ģimenes dibināšanu. 

nu mūsu ir vairāk nekā vajadzētu 
(vismaz Madonas novadā). Iespē-
jams, ka nākotnē būs jāpieņem 
Eiropas variants, ka uz tādu skai-
tu lopu, kāds pašreiz ir Madonas 
novadā, būs 1–2 vetārsti. Vieg-
li tas nebūs, jo attālumi lieli, iz-
maksas būs augstas. Ne vienmēr 
varēs ierasties laikā.

Agrāk vetārsts vairāk 
asociējās ar fermām. Tagad 
tam ir plašāka nozīme. Dau-
dzi mājās tur mīļdzīvniekus 
– papagaiļus, trušus, peles 
u.c. Vai ir nācies palīdzēt arī 
šiem mazajiem cilvēku drau-
giem?

Savos darba gados vairāk es-
mu strādājusi pie lielajiem lauk-
saimniecības dzīvniekiem. Ir ga-
dījies ārstēt suņus un kaķus, 
kādu trusi, vistas. Veiktas arī ne-
lielas operācijas. Ar papagaiļiem, 
pelēm gan nav sanācis darboties.

Cilvēki uzliek “masku”  
prot izlikties. Vai dzīvnieki 
to prot? Vai arī viņi ir patie-
sāki?

Jā, cilvēki tā dara. Varu teikt, 
ka cilvēkos visvairāk neciešu liš-
ķību, tā ir pasaules lielākā sērga. 
Kāpēc izlikties, esi tāds, kāds esi. 
Dzīvnieki neprot izlikties, viņi ir 
tādi, kādi ir, sevišķi suņi. Viņi ir 
ļoti uzticīgi saimniekam.

Visiem Madonas novada ie-
dzīvotājiem vēlam iet cēli uz sa-
viem mērķiem kā dāmai vakar-
kleitā. Lēni, mērķtiecīgi un, ja 
gadās paklupt, tad graciozi pie-
celties, sakārtot frizūru un tik-
pat pārliecinoši turpināt ceļu uz 
savu mērķi!

Intervēja Dace KaLnIņa

Grūtākais šajā 
profesijā ir 
tas, ka jābūt 
sasniedzamam 
visu diennakti 
katru dienu. 

Strādā uz kruīza kuģa un apce-
ļo pasauli. Ja runājam par “ga-
roziņu” šajā darbā, tad varu 
teikt, ka vetārsts nav noteicējs 
par savu laiku. Tas ir kā likums, 
ka zvans atskanēs tieši tad, kad 
vismazāk to gaidīsi, vai būsi ie-
cerējis kaut kur doties.

 Kā Jums šķiet, vai šī pro-
fesija būs pieprasīta turp-
māk?

Varu atbildēt, ka vetārsts 
laukos būs vajadzīgs tik ilgi, cik 
ilgi tiks turēti lopiņi. Cits jau-
tājums, vai jaunie nāks uz lau-
kiem? Viņi tagad izvēlas darbu 
pilsētā. Raksta projektus, dibi-
na savas prakses vietas un uz 
laukiem atbrauc tikai atpūs-
ties. Ar mazajiem dzīvniekiem 
strādāt tomēr vieglāk – darbs tī-
rāks, naktis mierīgākas, pacien-
tus pieved klāt. Nopelnīt arī var 
krietni vairāk. Pilsētnieki par 
saviem “lolojumdzīvniekiem” ir 
gatavi maksāt lielas summas, 
kādas uz laukiem var tikai sap-
ņos rādīties. Mēs, vetārsti, sa-
vā starpā runājam, ka veterinā-
rija laukos aizies pensijā reizē 
ar mums. Pašreiz visi vetārsti 
Madonas novadā ir pensijas vai 
pirmspensijas vecumā. Uz šodie-

Ošupes pagasta iedzīvotāja Marija Konone (no kreisās) saņem balvu par 
mūža ieguldījumu veterinārijā.                                    Foto no personīgā arhīva

 27. oktobrī Madonas 
novadā pirmo reizi 
norisinājās festivāls  
“Zem vienas saules”,  
kuru organizēja biedrība 
“Mēs saviem bērniem”.

Festivāla mērķis bija noorga-
nizēt mūzikas un deju festivālu 
bērniem, jauniešiem un pieaugu-
šajiem ar invaliditāti un dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem Ma-
donas reģionā, lai veicinātu integ-
rēšanos mūsdienu mainīgajā sa-
biedrība, kā arī sadraudzību starp 
invalīdu biedrībām Vidzemes un 
Latgales reģionā.

Pasākums iesākās Madonas 
novada Praulienas pagasta “Mā-
cītājmuižā”, kur 1866. gada 18. 
jūlijā norisinājās pirmie bērnu 
dziedāšanas svētki un notika vi-
su kolektīvu sadziedāšanās. Pasā-
kuma dalībniekus sagaidīja Inese 
Mailīte, kura pastāstīja par vēs-
turisko vietu. Tika izdziedāta un 
izspēlēta dziesma ”Stāvēju dzie-
dāju”. Visus dalībniekus cienāja 
ar pīrādziņiem, siltu tēju un ka-
fiju. Vēlāk pasākuma viesi devās 
uz Sarkaņu pagasta Amatu skolu, 

Festivālā pulcējas vidzemnieki un latgalieši

Visi kopā – festivāla dalībnieki no Madonas, Gulbenes, Siguldas, Litenes, Viļāniem un Varakļāniem.
Dāvja Veckalniņa foto

kur tos sagaidīja Vanda Podiņa. 
Dalībnieki iepazinās ar darbnī-
cām, kā arī paši varēja izmēģi-
nāt pīt saules apli uz velosipēda 
spieķa. Bērnu un jauniešu centrā 
bija iespēja piedalīties radošajās 
darbnīcās. Visiem festivāla dalīb-
niekiem tika nodrošinātas siltas 
pusdienas. 

Kultūras namā festivāla ie-
tvaros tika izstādīta radošo dar-
bu izstāde, ko bija atvedusi 
Gulbenes invalīdu biedrība un 
biedrība “Cerību spārni” no Si-
guldas. 

Koncertā piedalījās biedrī-
bas “Mēs saviem bērniem” deju 
kolektīvs un ansamblis “Mazais 

cilvēciņš”, Madonas BJC leļļu 
teātris, Litenes pansionāts, Viļā-
nu BJIB “Saulstariņi”, Varakļā-
nu Sieviešu invalīdu apvienība 
“Aspazija” un biedrība “Cerību 
spārni”. Koncerta laikā varēja 
vērot raitos deju soļus, klausīties 
dziesmas, mūzikas skaņdarbus, 
izbaudīt dzeju, skatīties teātri 

un izdzīvot pasaku. Pasākumu 
vadīja Inese Zīle un teātra studi-
ja “Pilnpiens”.

Festivāla iniciatore, biedrī-
bas vadītāja Elita Badūne uz-
sver, ka šādi pasākumi rosina 
gan darboties pašiem, gan sa-
biedrībai parādīt, cik liels patie-
sībā ir dalībnieku radošums un 
spējas: “Ideja radās tāpēc, lai pa-
rādītu Madonas novada iedzīvo-
tājiem, ka arī cilvēki ar dažādiem 
funkcionāliem traucējumiem ir 
radoši, talantīgi un pārliecināti 
parādīt savus talantus. Pasāku-
ma laikā jutāmies gandarīti un 
pacilāti, ka varējām sarīkot šādu 
pasākumu Madonā. Šāda veida 
pasākums Madonas novadā noti-
ka pirmo reizi un vēlētos, lai tas 
kļūst par tradīciju.” 

Festivāla organiztori saka lie-
lu paldies atbalstītājiem: Ma-
donas novada pašvaldībai, tipo-
grāfijai “Erante”, SIA “Junge” 
Krūmiņa beķerejai, SIA “Agri-
kula”, SIA “Jaunzemnieki” Pu-
ķu sētai, Zariņi AM “Sniegaro-
ze”  veikalam, Latvijas Sarkanā 
krusta Madonas komitejai, Aro-
nas pagasta pārvaldei.

Biedrība “Mēs saviem bērniem”
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Meklējot jaunu teritoriju, risinājums jārod kopā
Jau esam informējuši, 
ka Madonas novada 
pašvaldībā ir uzsākta 
publiskā apspriešana par 
pilsētas kapu teritorijas 
paplašināšanu. 

Ikviens, kam Madonas kapos 
atrodas ģimenes vai citu tuvi-
nieku apbedījuma vieta, zina, ka 
esošā kapu teritorija teju būs pie-
pildīta, un tad nu tā vai citādi – 
laimīgs tas, kuram atlikusi vieti-
ņa jau esošajā ģimenes kapavietā. 
Problēmu apzinās arī pašvaldība, 
tāpēc nākas raudzīt, ko darīt tā-
lāk, kādu risinājumu rast. Aizva-
dītajos gados domē izskatīti da-
žādi iespējami varianti – jaunus 
Madonas kapus ierīkot Smeceres 
silā, pie karjera u.c. – taču, apsve-
rot visus par un pret, idejas ir no-
raidītas. Šobrīd kā reālākā iespē-
ja tiek izskatīta esošās teritorijas 
paplašināšana. Vēl nekādi gala lē-

mumi šajā sakarā nav pieņemti, 
ieceres apspriešanā aicināta ie-
saistīties sabiedrība, ir notiku-
šas vairākas sanāksmes. Grozies 
kā gribi, ar kapiem esam 
un būsim saistīti visi, 
tāpēc ir saprotami, ka 
arī attieksme ir kāda 
nu kuram – daži izvē-
las par šo tēmu vispār 
nedomāt, citi – neie-
saistās, savukārt, citi 
aktīvi piedalās, izsaka 
viedokļus, tomēr mums 
visiem kopā būtu jāvirzās uz 
vienotu mērķi – rast visiem pie-
ņemamu risinājumu. Šo tēmu 
pašvaldībā kūrē Attīstības noda-
ļas speciāliste Inese Solozem-
niece, kura, sniedzot atbildi ie-
dzīvotāju iesniegumam, raksturo 
arī pašreizējo situāciju:

“Madonas novada pašvaldībā 
ir saņemta iedzīvotāju pretenzi-
ja “Par Madonas pilsētas kapsētas 
iecerēto paplašināšanu un krema-
torijas būvniecību”. Lielākās iebil-

des gan šajā vēstulē, gan sanāks-
mēs ir par apstākļiem, kas nav 
piemēroti kapsētas vajadzībām 

(māls, gruntsūdens līmenis), 
kā arī par kapsētas ietek-

mi uz blakus esošajām 
dzīvojamām mājām, 
arī par jau esošo ka-
pu labiekārtošanu. 

Lai informētu 
iedzīvotājus par sa-

ņemtajiem priekšli-
kumiem, institūciju 

atzinumiem un piedā-
vātajiem lokālplānojuma ri-

sinājumiem, tika rīkotas sanāks-
mes, kuru laikā iedzīvotāji ieteica 
veikt labojumus teritorijas izman-
tošanas un apbūves noteikumos, 
izslēdzot krematorijas būvniecī-
bu lokālplānojuma teritorijā, kas 
bija galvenais iebildums arī iedzī-
votāju vēstulē. Priekšlikums ir 
ņemts vērā un pilnveidotā redak-
cija nodota publiskajai apsprieša-
nai (publiskās apspriešanas laiks 
bija noteikts līdz 7. novembrim).

Par grunts sastāva noteikša-
nu lokālplānojuma teritorijā ir 
veikti ģeotehniskās izpētes darbi, 
tos veica SIA “BG Invest”. Ģeo-
tehniskā izpēte veikta, lai no-
skaidrotu ģeotehnisko situāciju 
un hidroģeoloģiskos parametrus 
lokālplānojuma teritorijā. Pēc 
veiktā pētījuma ir secināms, ka 
ģeotehniskā un hidroģeoloģiskā 
situācija līdz 3,0 dziļumam attie-
cīgajā teritorijā Madonas pilsētā 
esošo kapu paplašināšanai ir sa-
mērā labvēlīga. 

Daudz ir diskutēts par kapsē-
tas tuvuma ietekmi uz dzīvoja-
mām mājām, īpaši uz īpašumu, 
kas atrodas tieši pie kapiem. Arī 
šajā jautājumu esam gatavi mek-
lēt risinājumus.  

Jāuzsver, ka lokālplānojuma 
teritorijā būvdarbi atbilstoši teh-
niskajam projektam tiks veikti pa 
kārtām, apbedījumi arī sākotnē-
ji tiks veikti lokālplānojuma te-
ritorijā, kur tas būtiski neietek-
mēs blakus esošo dzīvojamo māju 

iedzīvotājus. Veicot tehniskā pro-
jekta izstrādi, tiks domāts par no-
žogojuma uzstādīšanu vai apstā-
dījumiem, kas nodalīs dzīvojamo 
apbūvi arī no esošās un plānotās 
kapsētu teritorijas.”

Pie kā tad esam nonākuši šo-
brīd (pēc trijām sabiedriskās ap-
spriešanas sanāksmēm periodā 
no augusta līdz novembrim)? Pē-
dējā sanāksmē klātesošie vieno-
jās, ka, lai apmierinātu blakus 
kapiem dzīvojošo iedzīvotāju vēl-
mes, tiks uzklausīti viņu priekš-
likumi un tie tiks iekļauti tehnis-
kā projekta risinājumos. Tātad 
darbs pie tehniskā projekta vei-
došanas tiks darīts, sadarbojoties 
ar iedzīvotājiem.    

10. novembrī plkst. 17.00 
notiks sanāksme par publis-
kās apspriešanas laikā sa-
ņemtajiem priekšlikumiem 
un atzinumiem!

Informāciju apkopoja 
DZIntra StraDIņa

Ļoti gaidītais ir īstenojies 
– 4. novembrī svinīgi tika 
atklāta Madonas dzemdī-
bu nodaļa, kas bija slēgta  

no   jūnija sākuma. Šajā laika 
posmā tika veikta nodaļas re-
novācija, būtiski uzlabojot vides 
kvalitāti. 

Atklāšanas brīdī, klātesot 
pašvaldības un slimnīcas vadī-
bai, mediķiem, būvniekiem, at-
balstītājiem, tiem, kuri sekoju-
ši līdzi nodaļas remontdarbiem, 
pozitīvu emociju un prieka ne-
trūka. Izskanēja daudzi paldies, 
sirsnīgi apsveikumi un ziedi bi-
ja apliecinājums tam, cik ļo-
ti gaidīts un svarīgs ir šis noti-
kums.

Finansējums remontam ti-
ka gūts no uzņēmēja Juri-
ja Šeflera ziedojuma 155 tūk-
stošu eiro apmērā, bet tas nav 
vienīgais ziedojums dzemdību 
nodaļai. Laika gaitā ir izvei-
dojusies sadarbība ar Pētera 
Avena labdarības fondu «Pa-
audze», kas nu jau vairāku ga-
du garumā ir sniedzis atbalstu 
Madonas slimnīcai. Sadarbī-
ba ar fondu “Paaudze” aizsā-
kās 2012. gadā ar glābējsilītes 
ierīkošanu slimnīcas teritori-
jā. Kā norāda slimnīcas valdes 
priekšsēdētājs Artis Stuburs, 
ar P.Avena fondu ir izveidoju-
sies veiksmīga sadarbība, un 
katru gadu slimnīca ir saņē-
musi nepieciešamās iekārtas 
zīdaiņu un jauno māmiņu ap-
rūpei, proti, 2013. gadā – ul-
trasonogrāfu grūtnieču izmek-
lēšanai Voluson E6; 2014. gadā 
– augļa sirdstoņu kardiotoko-
grāfu Phillips Avalon (2), au-
diodoplerogrāfu Nicolet Elite, 
zīdaiņu vēnu punkcijas ierīci 
Accu Vein. Ar fonda atbalstu 
aizvadītajā gadā iegādāts mo-
derns dzemdību galds, porta-
tīvā plaušu mākslīgās ventilā-
cijas iekārta, divi jaundzimušo 

nodaļas 
atjaunotnē 
lielā mērā 

tika īstenotas 
jauno un topošo 

māmiņu vēlmes.

Dzemdību nodaļa atsākusi darbu 

EPIQ5. Kopumā Pētera Ave-
na labdarības fonds Madonas 
slimnīcai ir uzdāvinājis iekār-
tas 215 440 eiro vērtībā.

Atbalstu dzemdību nodaļai ir 
vairākkārt snieguši Kaspars un 
Lita Udrasi, kas slimnīcai ir dā-
vinājuši gan gultas, gan dažādas 
nepieciešamās lietas, kā lielā-
kais dāvinājums ir vanna ūdens 
dzemdībām. K. Udrass norā-
da, ka šis lēmums ir bijis sievas 
Litas iniciatīva un sirds vēlme. 
Vanna pasūtīta no uzņēmuma 
Igaunijā un tās izmaksas ir ap-
tuveni 3300 eiro.

Remonta laikā liela vērība 
tika veltīta ventilācijas sistēmas 
izbūvei. Iegādātas jaunas mēbe-
les. Savukārt Madonas mākslas 
skolas audzēkņi šeit ir izstādīju-
ši savus darbus. Kā atklāšanas 
dienā uzsvēra nodaļas vecākā 
vecmāte Ingrīda Rieba, nodaļas 
atjaunotnē lielā mērā tika īste-
notas jauno un topošo māmiņu 
vēlmes.

Atliek vien novēlēt, lai Ma-
donas slimnīcas jaunajai dzem-
dību nodaļai darba pilnas ro-
kas!

DāVIS VecKaLnIņš, 
autora foto

Festivālā pulcējas vidzemnieki un latgalieši

Atklāšanas brīdī nodaļas vecākā vecmāte Ingrīda Rieba atskatījās uz remontdarbu norises gaitu. Attēlā no kreisās –  
Andrejs Ceļapīters, domes priekšsēdētājs; Artis Stuburs, slimnīcas valdes priekšsēdētājs; Ingrīda Rieba, vecākā 
vecmāte; Valentīna Kirejeva, vecmāte; Ilga Zepa, nodaļas vadītāja.

Lita un Kaspars Udrasi pie sava dāvinājuma – dzemdību vannas.

Plašajās un gaišajās palātās 
izvietotas jaunas mēbeles.

Diskusija

sildīšanas matrači ar vadības 
iekārtu, kā arī pacientu  vi-
tālo funkciju monitors  ar Et-
CO2 moduli, termostats intra-
venozo šķīdumu sildīšanai. 
Jaunākais dāvinājums ir ul-
trasonogrāfs sirds un asins-
vadu izmeklējumiem Phillips 
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Mūsu uzņēmēju piedāvājums – vienuviet
Kas tiek ražots  
Madonas novadā? Kādus 
pakalpojumus sniedz mūsu 
uzņēmumi? Kas ir Madonas 
jaunie uzņēmēji?  
Vai Madona var labāk?  
ar to visu varēs iepazīties 
Madonas novada uzņēmēju 
parādē Madonas pilsētas 
sporta centrā 26. novembrī.

Madonas novada uzņēmē-
ju diena šogad noritēs kā izstā-
de, kurā dalībnieki rādīs un pie-
dāvās to, kas tiek darīts tepat 
Madonas novadā, sākot no lie-
lajiem kokapstrādes uzņēmu-
miem un beidzot ar pavisam 
mazajiem skolēnu mācību uzņē-
mumiem. 

Par īpašu pārsteigumu šogad 
būs parūpējusies J. Simsona Ma-
donas mākslas skola, kuras au-
dzēkņi jau kādu laiku strādā pie 
savas interpretācijas par Mado-
nas novada uzņēmumu vizuā-
lo atpazīstamību un produktu 
izmantošanu dizainā. Uzņēmē-
ju parādē tiks piedāvāta rado-
šā darbnīca iecerēm un pārvēr-
tībām dažādos Madonas novada 
uzņēmumos. 

Visas dienas garumā būs pie-
ejamas dažādas atrakcijas, spē-
les un darbnīcas, par kurām būs 
parūpējušies izstādes dalībnie-
ki un organizatori. Tāpat būs ie-
spējams iegādāties Madonas no-
vada uzņēmumu produktu un 
pakalpojumus par īpašām ce-
nām, sākot no mājas siera līdz 
mucveida pirtīm. 

Izdoti saskaņā 
ar likuma  
“Par palīdzību 
dzīvokļa 
jautājumu 

risināšanā” 21.1 panta otro 
daļu un 21.2 panta otro daļu.

   
1. Saistošie noteikumi (turp-

māk – noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā Madonas novada paš-
valdība izīrē dzīvojamo telpu 
kvalificētam speciālistam (turp-
māk – speciālists).

2. Madonas novada pašvaldī-
bas dome ar atsevišķu lēmumu 
nosaka konkrētai dzīvojamai 
telpai speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu (turp-
māk – dzīvoklis).

3. pašvaldība izīrē pašvaldī-
bas dzīvojamo telpu:

3.1. kvalificētiem speciālis-
tiem pašvaldības attīstības prog-
rammā ietvertajās attīstāmajās 
nozarēs, kas ir nepieciešami uz-
ņēmējdarbības veicināšanai ad-
ministratīvajā teritorijā.

3.2. kvalificētiem speciālis-
tiem ar profesionālo vai augstā-
ko izglītību, kas ir nepieciešami 
valsts vai pašvaldības funkciju 
nodrošināšanai:

3.2.1. veselības un sociālo pa-
kalpojumu nozarē;

3.2.2. izglītības nozarē;
3.2.3. kultūras nozarē;
3.2.4. pārvaldības organizē-

šanas un nodrošināšanas jomā;
3.2.5. inženierzinātņu nozarē.
4. Speciālists vai darba de-

vējs, kurš noslēdzis darba līgu-
mu ar speciālistu vai ir uzaici-
nājis speciālistu dibināt darba 
tiesiskās attiecības (ja darba lī-
gums vēl nav noslēgts), iesniedz 
pašvaldībā iesniegumu, ku-
rā motivē nepieciešamību izīrēt 
dzīvokli speciālistam. Iesniegu-
mā tiek norādīts speciālista ģi-
menes sastāvs un pašreizējā 
dzīvesvieta, iesniegumam tiek 
pievienoti šādi dokumenti:

4.1. darba līguma vai darba 
devēja uzaicinājuma dibināt dar-
ba tiesiskās attiecības kopija;

4.2. speciālista kvalifikāciju 
apliecinoša dokumenta kopija;

4.3. citi dokumenti, kas pama-
to iesniegumā izteikto lūgumu.

5. Lēmumu par dzīvojamās 
telpas izīrēšanu un/vai īres līgu-
ma pagarināšanu kvalificētam 
speciālistam pieņem Madonas 
novada pašvaldības dome.

6. Pirms lēmuma pieņemša-
nas dome  saņem atzinumu no 
Madonas novada pašvaldības do-
mes Izglītības un jaunatnes lietu 
komitejas, Sociālo un veselības 

jautājumu komitejas, Kultūras 
un sporta jautājumu komitejas 
vai Uzņēmējdarbības, teritoriā-
lo un vides jautājumu komitejas  
(atbilstoši to darbības jomai) par 
attiecīgās nozares un profesijas 
speciālista nepieciešamību Ma-
donas novada administratīvajā 
teritorijā.

7. Gadījumos, kad pašvaldī-
ba nav speciālista darba devējs, 
ar darba devēju tiek slēgts sa-
darbības līgums, un īres līgums 
ar speciālistu tiek slēgts tikai ar 
speciālista darba devēja piekri-
šanu.

8. Noteikumi tiek piemēroti 
gadījumos, kad darba līgums ar 
kvalificētu speciālistu tiek slēgts 
pēc noteikumu spēkā stāšanās.

Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-
licēšanas “Madonas Novada Vēst-
nesī”, 2016. gada 8. novembrī. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums.

Likuma “Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 
(turpmāk - likums) 21.1panta 
otrā daļa nosaka, ka pašvaldība, 
izvērtējot attīstības programmā 
ietvertās nozares (rīcības vir-

zieni, jomas u.c.) un ar valsts 
vai pašvaldības funkciju nodro-
šināšanu saistītu pārvaldes uz-
devumu jomas, ar saistošajiem 
noteikumiem nosaka darbības 
nozares un ar valsts vai pašval-
dības funkciju nodrošināšanu 
saistītu pārvaldes uzdevumu jo-
mas, kuru veikšanai nepiecieša-
mi speciālisti.

Likuma 21.2 panta pirmā da-
ļa nosaka, ka lēmumu par dzī-
vojamās telpas izīrēšanu spe-
ciālistam pieņem dome vai tās 
deleģēta institūcija.

Likuma 21.2 panta otrā daļa 
paredz, ka kārtību, kādā pašval-
dība izīrē dzīvojamo telpu spe-
ciālistam, nosaka pašvaldība sa-
vos saistošajos noteikumos.

Madonas novada pašvaldībā  
ir nepieciešami kvalificēti spe-
ciālisti, kuriem izīrējamas dzī-
vojamās telpas, tāpēc izstrādāti 
saistošie noteikumi.

Īss projekta satura iz-
klāsts.

Izvērtējot Madonas novada 
attīstības programmas 2013.–
2020. gadam  noteiktās attīstā-
mās nozares, kā arī ar valsts vai 
pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanu saistītu pārvaldes uzde-
vumu jomas, kurās konstatēts 
nepietiekams kvalificētu speciā-

listu nodrošinājums, tiek noteik-
tas tās nozares un ar valsts vai 
pašvaldības funkciju nodrošinā-
šanu saistītu pārvaldes uzdevu-
mu jomas, kuru veikšanai nepie-
ciešami speciālisti.

Saistošajos noteikumos no-
teikta kārtība, kādā darba devējs 
iesniedz iesniegumu par nepie-
ciešamību izīrēt dzīvokli speciā-
listam, un kārtība, kādā izskata 
iesniegumus un pieņem lēmu-
mus par dzīvokļa izīrēšanu.

Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu.

Projekts nerada ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.

Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldī-
bas teritorijā.

Uzlabosies uzņēmējdarbības 
vide, jo tiks veicināta kvalificē-
tu speciālistu piesaiste Madonas 
novadā.

Informācija par ietekmi 
uz administratīvajām proce-
dūrām.

Nav ietekmes.
Informācija par konsul-

tācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas notikušas ar 

pašvaldības speciālistiem.
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par kārtību, kādā pašvaldība izīrē dzīvojamo telpu kvalificētam speciālistam

Izstādes noslēgumā dalībnie-
ki aicināti uz saviesīgu pasāku-
mu sporta centra konferenču zā-
lē. 

Izstādē piedalīties aicināts 

jebkurš Madonas novada uzņē-
mums, saimnieciskās darbības 
veicējs, zemnieku saimniecības, 
kas savus produktus ražo vai pa-
kalpojumus piedāvā Madonas 

novadā. 
Uzņēmējus aicinām pieteikties 
līdz 16. novembrim, aizpildot 
anketu elektroniski. 
Vairāk informācijas –  www.bu-

sinessmadona.lv  vai telefoniski 
20204906, 27843665.

uZņēMēJDarBīBaS un tūrISMa 
attīStīBaS noDaļa
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