“… mani redz, es varu kaut ko darīt, es varu kaut ko ietekmēt, uzlabot, un tas man dod spēku strādāt un tas dod to sajūtu, ka man
ir loma, nozīme un es esmu vajadzīgs.” – izvērtē novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Agris Lungevičs.
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Politika ir kompromisu māksla
Domes vadību ar 2017. gada 16. jūniju
no līdzšinējā pašvaldības vadītāja Andreja
Ceļapītera pārņēmis Agris Lungevičs.

6. lpp
“Ja kaut ko darām,
tas jāpamato, ko tas
novada iedzīvotājiem
dos.” Z.Gora
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Jauna rubrika –
projektu apguve
un īstenošana Madonas
novadā
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XXI Latvijas senioru
deju lielkoncertā “Četri
vēji” Ventspilī plaši
pārstāvēts bija arī
Madonas novads .
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Madonas
Novadpētniecības un
mākslas muzeja mazajā
zālē būs apskatāma
Laimoņa Semberga
fotogrāfiju izstāde
“Klejojot ieraudzītais”.
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Uzsākti mazā
ērgļa aizsardzības
pasākumi Lubāna
mitrājā un Kujas dabas
parkā.
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Ir pagājušas pašvaldību vēlēšanas,
ir ievēlēta jaunā Madonas novada
dome. Iepriekšējos 8 gadus Jūs
pildījāt domes priekšsēdētāja
vietnieka pienākumus, nu vadību
pārņemat Jūs, kļūstot par domes
priekšsēdētāju. Ja salīdzinām – kas
ir mainījies? Kādas ir būtiskākās
pārmaiņas? Ko tās Jums nozīmē?
2009. gadā sāku darbu domē,
tas bija laiks, kad veidojās novads.
Un kļūt par priekšsēdētāja vietnieku tajā brīdī man bija liela atbildība. Es biju ļoti jauns, bet ļoti vēlējos
strādāt un mācīties darbam pašvaldībā un dot savu ieguldījumu Madonas novadam, jo es pēc augstskolas
absolvēšanas, ne brīdi nešauboties,
atgriezos novadā. Lai arī nebija uzreiz ne darba, ne īsti tā piepildījuma, ko es šeit darīšu, bija sajūta, ka
man te ir jābūt. Un dzīve mani atveda līdz darbam pašvaldībā. Pēc
izglītības esmu politologs un 2009.
gadā es uzņēmos šo darbu ar lielu
atbildības sajūtu un ar vēlmi mācīties. 8 gadus, 2 sasaukumus es
tiešām ļoti aktīvi mācījos no kolēģiem savā un citās pašvaldībās, no
priekšsēdētāja, no speciālistiem, un
mēģināju augt un pilnveidot sevi.
Un es domāju, 8 gadi ir bijis pietiekami daudz – tāds gana ilgs, sparīgs
laiks, lai pieņemtu jaunu izaici-

nājumu. Man ir bijusi iespēja kļūt
par priekšsēdētāju arī ātrāk, bet es
skaidri apzinājos, ko tas nozīmē,
kāda ir atbildība un, ja bieži no iedzīvotājiem esmu dzirdējis, ka nav
liela starpība – esi priekšsēdētājs
vai priekšsēdētāja vietnieks – tad,
manuprāt, tā starpība ir ļoti liela
un tas ir ļoti atbildīgs solis. Es domāju, man šis laiks ir bijis svētīgs,
lai es varētu sagatavoties un kvalitatīvi vadīt pašvaldību. No sajūtu
viedokļa – izmaiņas ir tiešām lielas
un tas nav tikai tāds mazs solītis uz
priekšu, tas ir ļoti liels solis, atbildīgs solis. Ir jāatbild kopumā par visu, ir jāspēj redzēt kopējo situāciju,
ir jāspēj deleģēt pienākumus, atbildību un jāliek kopā tas viss, lai pašvaldība attīstītos, lai darbs norisinātos labā kvalitātē.

Pamatojiet, lūdzu, nepieciešamību
veidot jauno domes vadības modeli
ar diviem vietniekiem.

Šis modelis jau Madonas novadā reiz ir bijis, 2009. gadā es biju
viens no diviem vietniekiem. Arī
toreiz bija vietnieks uz pilnu slodzi un vietnieks uz pusslodzi, kā
šobrīd. Manuprāt, tādā veidā mēs
varam kvalitatīvi pārraudzīt visas
jomas un uzticēt vietniekiem tās
jomas, kurās viņi jūtas visstiprāk,
ir nepieciešamās zināšanas, piere-

dze un redzējums. Sadalot šo atbildību, domāju, ka ir iespēja vairāk iedziļināties detaļās, būt dziļāk
procesos un šīs jomas ļoti saturiski un mērķtiecīgi pārraudzīt. Ja
mēs paskatāmies uz līdzīgām pašvaldībām, tad ir pat pašvaldības ar
trīs vietniekiem, ar diviem, manuprāt, ir pat ar četriem, kas varbūt
nav labākais risinājums. Bet divi – trīs vietnieki, tas, manuprāt,
ir racionāli, tas ir veids, kā tik lielu teritoriju ar daudzām funkcijām
kvalitatīvi pārraudzīt. Ja mēs, piemēram, apskatām izglītību vai kultūru – teju katrā pagastā mums ir
skola un bērnudārzs, mums novadā ir 24 bibliotēkas, katrā pagastā ir kultūras nami. Lai tos pārraudzītu, nepieciešams ļoti liels
resurss. Vienam vietniekam pārraudzībā tieši ir izglītība, kultūra
un sociālā joma ar sociālo dienestu, ar sociālo lietu pakalpojumiem
un bāriņtiesu. Otrs vietnieks pārraudzīs uzņēmējdarbību – tā ir kā
nepiepildāmā aka, kurā var liet un
liet, un nekad neieliet par daudz
vai neizsmelt par daudz. Uzņēmējiem atbalsts nekad nebūs pilnīgs un vienmēr to varēs darīt labāk. Un, ja no deputātu vidus ir
izraudzīts vietnieks, kurš var šo jomu pārraudzīt, manuprāt, tas ir labi. Tāpat klāt nāk arī tūrisms un

komunālā saimniecība, kas ir ļoti
stratēģiskas nozares, kurās vajag
detalizēti iedziļināties un tās pārraudzīt. Manuprāt, tas ir modelis,
kā strādāt. Priekšsēdētājs savukārt pārrauga visu situāciju kopumā, pārvaldot visas nozares, bet ir
arī jādeleģē citi, lai varētu vairāk
iedziļināties un saturiski visas jomas pārraudzīt.

Ir notikusi pirmā jaunā
sasaukuma domes sēde. Deputātu
sastāvs ir ievērojami mainījies.
Kāds ir Jūsu redzējums par to
turpmāko darbu un savstarpējo
sadarbību lēmumu pieņemšanā?
Vai sagaidāms produktīvs un
rezultatīvs darbs, kādu vēlas
redzēt lielākā daļa Madonas
novada iedzīvotāju?

Šajā sasaukumā mums ir deputāti no septiņiem sarakstiem,
pirms tam bija no sešiem. Tas dos
ideju, risinājumu un ieceru daudzveidību, kas var nākt tikai par labu. Jo katram politiskajam spēkam
ir savas idejas, ko viņi pārstāv, savas programmas, savs iedzīvotāju
atbalsts un viņi to noteikti mēģinās ieviest dzīvē, savā turpmākajā
darbībā, un tas man patīk.
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Madonas novada pašvaldības domes
16. jūnija ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Madonas novada pašvaldības domes
vēlēšanas
Ievēl deputātu Agri Lungeviču par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāju.
Ievēl deputātu Zigfrīdu Goru par Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos.

Ievēl deputātu Ivaru Miķelsonu par Madonas novada
pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku uzņēmējdarbības atbalsta, tūrisma attīstības un komunālās saimniecības jautājumos.

Deputātu pilnvaru izbeigšana pirms termiņa
Izbeidz deputātu – Gunta Ķevera, Aigara Šķēla,

Andreja Piekalna pilnvaras pirms termiņa sakarā ar iepriekšminēto deputātu 2017. gada 16. jūnija iesniegumiem par deputāta pilnvaru nolikšanu.
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības domes
22. jūnija sēdes lēmumu pārskats
Bērzaunes pagasta pārvaldes
vadītāju maiņa
Nolemj atbrīvot ar 22.06.2017. Ivaru Miķelsonu no Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāja amata.
Nolemj iecelt Baibu Platači par Bērzaunes pagasta
pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju līdz laikam, kad
tiks iecelts Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītājs.

Nolikumu apstiprināšana
Apstiprina Madonas pilsētas vidusskolas nolikumu.
Apstiprina Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nolikumu.

Par finansējuma piešķiršanu
Nolemj piešķirt finansējumu 750 eiro apmērā J.Norviļa
Madonas mūzikas skolas audzēkņu dalībai Latvijas Jauniešu pūtēju izlases orķestra vasaras radošajā nometnē no
2017. gada budžetā izglītības pasākumiem atbalstam talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu 65 eiro apmērā Madonas
Bērnu un jauniešu centra Robotikas interešu izglītības
programmas audzēkņu dalībai robotikas vasaras nometnē “Robotizātora ekspedīcija” no 2017. gada budžetā izglītības pasākumiem atbalstam talantīgiem skolēniem paredzētajiem līdzekļiem.
Nolemj piešķirt finansējumu 544,30 eiro apmērā vākošanas plēves iegādei darbam ar grāmatu vākošanas ierīci
Madonas novada pašvaldības skolām no budžetā mācību
līdzekļiem paredzētā finansējuma.
Nolemj piešķirt finansējumu datoru ar programmatūru iegādei un nomaiņai pašvaldības iestādēs no novada
budžeta atlikuma uz gada sākumu 24 520 eiro (ieskaitot
PVN) saskaņā ar pievienoto tabulu:

Iestāde

Stacionārie
datori
bibliotēkai

Portatīvie
datori
bibliotēkai

Stacionārie
datori
pašvaldībai

Portatīvie
datori
pašvaldībai

EUR 410,00 EUR 550,00 EUR 700,00 EUR 800,00
Aronas bibliotēka

1

Kalsnavas bibliotēka

4

Mārciena bibliotēka

1

Ošupes bibliotēka

6

Madonas bibliotēka

12
12

Pašvaldība

2

3

14

3
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Madonas novada Jaunatnes politikas attīstības
plāns 2018.–2024. gadam
Nolemj uzsākt Madonas novada Jaunatnes politikas
attīstības plāna 2018.–2024. gadam izstrādi un par izstrādes vadītāju nozīmē Madonas novada pašvaldības attīstības nodaļas teritorijas plānotāju Ilonu Gleizdi.
Nolemj izveidot Madonas novada Jaunatnes politikas
attīstības plāna 2018.–2024. gadam izstrādes vadības grupu šādā sastāvā:
– Darba grupas vadītājs – Madonas novada pašvaldības
domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības, kultūras un sociālajos jautājumos;
– Madonas novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes
lietu komitejas priekšsēdētājs;
– Madonas novada pašvaldības izpilddirektors;
– Madonas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja;
– Madonas Bērnu un jauniešu centra direktore;
– Izstrādes vadītāja Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja;
– Jauniešu domes pārstāvis.

Par piedalīšanos konkursā
Nolemj piedalīties Izglītības un Zinātnes ministrijas,
Latvijas jaunatnes padomes un Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā organizētajā konkursā “Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018”.

Par publisko pārskatu
Apstiprina Madonas novada pašvaldības 2016. gada
publisko pārskatu.

Par atbrīvošanu no amata

Muzejs

Kopā vienību skaits

Nolemj piešķirt priekšfinansējumu 3 442,50 eiro un
līdzfinansējumu 607,50 eiro apmērā no Madonas novada
pašvaldības budžeta nesadalītajiem līdzekļiem projekta
„Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai” īstenošanai.

12

Par līdzfinansējuma un priekšfinansējuma
piešķiršanu
Nolemj atbalstīt biedrības „Interešu klubs “Henomele”” projektu „Jūgsim staltu kumeliņu, brauksim gaismas
lūkoties”, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā no projekta kopējām izmaksām, t.i. 1 545 eiro.
Nolemj atbalstīt biedrības „Ļaudonas makšķernieku klubs “Savieši”” projektu „Jaunā makšķernieku skola “Zelta zivtiņa””, piešķirot līdzfinansējumu 10% apmērā
no projektam piešķirtā finansējuma izmaksām, t.i. 353,04
eiro.

Nolemj atbrīvot no amata Madonas pilsētas 2.vidusskolas direktoru Valentīnu Rakstiņu, pamatojoties uz
Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. punktu, saistībā
ar izglītības iestāžu – Madonas pilsētas 1. vidusskolas un
Madonas pilsētās 2. vidusskolas reorganizāciju, tās apvienojot un uz to bāzes izveidojot izglītības iestādi – Madonas
pilsētas vidusskolu.

Par izmaiņām amatu vienību sarakstā
Veikt grozījumus Madonas novada pašvaldības domes
29.12.2016. lēmumā Nr. 720 “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un
Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību saraksta apstiprināšanu” – Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā.
1. Veikt izmaiņas Madonas novada pašvaldības administrācijas amatu vienību sarakstā:
1.1.Izslēgt sekojošu amata vienību ar 2017. gada 16. jūniju:

Amata nosaukums
Pārvalde
Domes priekšsēdētāja
vietnieks

Profesijas
kods

Amata
vienību
skaits

1111 26

1

Algas likme par Mēneša
vienu slodzi
algas
mēnesī (EUR)
fonds
1983

1983

1.2.Iekļaut sekojošas amata vienības ar 2017. gada 19.
jūniju:
Amata nosaukums
Pārvalde
Domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības,
kultūras un sociālajos
jautājumos
Domes priekšsēdētāja
vietnieks
uzņēmējdarbības
atbalsta, tūrisma un
komunālās saimniecības
jautājumos

Profesijas Amata Algas likme par
kods
vienību
vienu slodzi
skaits
mēnesī (EUR)

Mēneša
algas
fonds

1111 26

1

1983

1983

1111 26

0.5

1983

992

Par Administratīvās komisijas apstiprināšanu
Apstiprina Madonas novada pašvaldības Administratīvo komisiju šādā sastāvā:
– Komisijas priekšsēdētāja – Iveta Vāvere, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes inspektore;
– Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektore;
– Komisijas loceklis – sekretārs – Guntis Gailums, Madonas novada pašvaldības jurists;
Komisijas locekļi:
– Aleksandrs Šrubs, Madonas novada pašvaldības deputāts;
– Gatis Kušķis, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektors;
– Inga Strazdiņa, Madonas novada pašvaldības sociālā
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem novadā.

Par domes deputātu ievēlēšanu pastāvīgo
komiteju sastāvā
Finanšu un attīstības komitejas sastāvā apstiprina Madonas novada pašvaldības domes deputātus:
Agris Lungevičs, Artūrs Čačka, Andrejs Ceļapīters,
Andris Dombrovskis, Zigfrīds Gora, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Ivars
Miķelsons, Valentīns Rakstiņš, Andris Sakne, Rihards
Saulītis, Inese Strode, Aleksandrs Šrubs, Gatis Teilis,
Kaspars Udrass.
Izglītības un jaunatnes lietu komitejas sastāvā apstiprina Madonas novada pašvaldības domes deputātus:
Agris Lungevičs, Andrejs Ceļapīters, Gatis Teilis, Zig
frīds Gora, Valda Kļaviņa, Valentīns Rakstiņš, Inese Strode. Komitejas priekšsēdētāja – Valda Kļaviņa.
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sastāvā apstiprina Madonas novada pašvaldības domes deputātus:
Artūrs Čačka, Zigfrīds Gora, Artūrs Grandāns, Ivars
Miķelsons, Andris Sakne, Gatis Teilis, Kaspars Udrass.
Komitejas priekšsēdētājs – Andris Sakne.

Domes ziņas
Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komitejas sastāvā apstiprina Madonas novada pašvaldības domes deputātus:
Artūrs Čačka, Andrejs Ceļapīters, Antra Gotlaufa, Ivars
Miķelsons, Rihards Saulītis, Aleksandrs Šrubs, Kaspars
Udrass. Komitejas priekšsēdētājs – Rihards Saulītis.
Kultūras un sporta komitejas sastāvā apstiprina Madonas novada pašvaldības domes deputātus:
Andrejs Ceļapīters, Andris Dombrovskis, Antra Gotlaufa, Artūrs Grandāns, Gunārs Ikaunieks, Valda Kļaviņa, Aleksandrs Šrubs. Komitejas priekšsēdētāja – Antra
Gotlaufa.

Par domes pārstāvju deleģēšanu Latvijas
Pašvaldību (LPS) savienības komitejās un
apakškomitejās
Nolemj deleģēt Madonas novada pašvaldības pārstāvjus sekojošās LPS komitejās un apakškomitejās:
Finanšu un ekonomikas komitejā:
–– Agri Lungeviču – domes priekšsēdētāju,
–– Birutu Vindeli – Finanšu nodaļas vadītāju;
Reģionālās attīstības un sadarbības komitejā:
–– Ivaru Miķelsonu – domes priekšsēdētāja vietnieku,
–– Romānu Hačatrjanu – Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļas vadītāju;
Tehnisko problēmu komitejā:
–– Āri Vilšķērstu – izpilddirektoru;
Veselības un sociālo jautājumu komitejā:
–– Zigfrīdu Goru – domes priekšsēdētāja vietnieku;
–– Gundaru Riekstiņu – Sociālā dienesta vadītāju;
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Izglītības un kultūras komitejā:
–– Zigfrīdu Goru – domes priekšsēdētāja vietnieku,
–– Solvitu Seržāni – Izglītības nodaļas vadītāju;
Bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumu apakškomitejā:
–– Gati Teili – deputātu,
–– Gunitu Kļaviņu – Bērnu un jauniešu centra direktori;
Sporta jautājumu apakškomitejā:
–– Gunāru Ikaunieku – deputātu,
–– Māri Gailumu – sporta darba organizatoru.

Veic budžeta grozījumus
Apstiprina saistošos noteikumus Nr. 14 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada
budžetu””.
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes
22.06.2017. lēmumu Nr. 324 (protokols Nr. 15, 41. p.)
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 3, 13. p.) 1. punktu šādā redakcijā:
„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam ieņēmumos EUR 22865667,00 apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 3, 13. p.) 2. punktu šādā redakcijā:

„Apstiprināt Madonas novada pašvaldības pamatbudžetu 2017. gadam izdevumos EUR 24331233,00 apmērā”.
Izteikt Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 „Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu” (apstiprināti 2017. gada 26. janvāra domes sēdē,
protokols Nr. 3, 13. p.) 3. punktu šādā redakcijā:
“Apstiprināt Madonas novada pašvaldības speciālo budžetu 2016. gadam ieņēmumos 1054984,00 eiro apmērā,
izdevumus 972994,00 eiro apmērā“.
Apstiprināt Madonas novada pašvaldības ziedojumus
un dāvinājumus 2017. gadam ieņēmumos 120,00 eiro apmērā un izdevumos 88,00 EUR apmērā.

Par pašvaldības kapitāla daļu pārstāvju
iecelšanu
Nolemj ar 2017. gada 22. jūniju iecelt Agri Lungeviču par Madonas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās AS “Madonas
ūdens” (reģistrācijas Nr. 471030001173) un SIA “Madonas slimnīca” (reģistrācijas Nr. 40003356507).
Nolemj ar 2017. gada 22. jūniju iecelt Ivaru Miķelsonu par Madonas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja
pārstāvi pašvaldības kapitālsabiedrībās SIA „Madonas siltums” (reģistrācijas Nr. 45403004471) un SIA ”Madonas
namsaimnieks” (reģistrācijas Nr. 4710300233).
Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu var iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1

Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 10

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta Saistošajos
noteikumos Nr. 9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Apstiprināti ar Madonas novada
pašvaldības domes 16.05.2017. lēmumu
Nr. 242 (protokols Nr. 11, 23. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
27.2 panta otrās daļas 4. punktu un piekto daļu.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Apstiprina Saistošos noteikumus Nr. 10 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2014. gada 27. marta
Saistošajos noteikumos Nr. 9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās
mājās”, izdarot šādu grozījumu: Svītrot saistošo noteikumu 7.4. punktu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to
publicēšanas, t.i., 2017. gada 5. jūlijā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2. Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības
pamatojums

3. Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāsts
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
pašvaldības budžetu
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
6. Informācija par administratīvajām procedūrām
7. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Norādāmā informācija
2014. gada 27. martā ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr. 9 „Madonas novada pašvaldības palīdzības
piešķiršanas kārtība energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”, ar
kuriem ir noteikusi kārtību, kādā tiek sniegta palīdzība dzīvokļa īpašniekiem energoefektivitātes pasākumu
veikšanai dzīvojamās mājās, nolūkā nodrošināt energoresursu patēriņu samazinājumu, un nosaka
pašvaldības palīdzības – līdzfinansējuma – apmēru un tā piešķiršanas noteikumus.
Kā viena no prasībām, kas ir izvirzīta pretendentam saistošo noteikumu 7.4. punktā tiek noteikta –
dzīvojamā māja ir pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai un tajā ir ierīkots siltummezgls ar
siltumenerģijas patēriņa skaitītāju.
Lai pastāvētu iespēja atbalstīt energoefektivitātes veicināšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar
individuālo malkas apkures sistēmu, ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos.
Tiek svītrots saistošo noteikumu 7.4. punkts.
Nav plānota būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu
Nav ietekmes
Nav ietekmes
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 13

„Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes
2017. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 321 (protokols Nr. 15, 38. p.)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu.
Noteikumi pieņemti ar likumu noteikto pašvaldības funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
Apstiprina Saistošos noteikumus Nr. 13 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”, izdarot šādus grozījumus:
Izteikt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Izglītības un jaunatnes lietu komiteju 7 locekļu sastāvā.”
Izteikt saistošo noteikumu 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Sociālo un veselības jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.”
Izteikt saistošo noteikumu 4.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Uzņēmējdarbības, teritoriālo un vides jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.”
Izteikt saistošo noteikumu 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
“Kultūras un sporta jautājumu komiteju 7 locekļu sastāvā.”
Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i., 2017. gada 5. jūlijā.
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PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Ņemot vērā to, ka pašvaldības lēmējinstitūcijā ir
veicamas strukturālas izmaiņas, ir nepieciešams
izdarīt grozījumus Madonas novada pašvaldības
nolikumā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos tiek izdarīti grozījumi, kuros
tiek paredzēts, ka komiteju, izņemot finanšu un
attīstības komiteju, sastāvā ievēl 7 locekļus.
Ietekme uz pašvaldības budžetu tiek vērtēta kā
nebūtiska.

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

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināms.
Nav attiecināms.
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Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada jūlijs

Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 9

„Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā”
Apstiprināti
ar Madonas novada
pašvaldības domes
2017. gada
22. jūnija lēmumu

Nr. 307
(protokols Nr. 15; 24. p.)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības
likuma 7. panta ceturto daļu
un 10. panta piekto daļu
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.
I. Vispārīgie jautājumi

1. Rāceņu ezers (35,00 ha)
atrodas Madonas novada Lazdonas pagasta administratīvajā teritorijā.
2. Rāceņu ezers saskaņā ar
Civillikuma 1102. pantu un I
pielikumu ir publisks ezers, kurā zvejas tiesības pieder valstij.
3. Licencētā makšķerēšana Rāceņu ezerā tiek ieviesta saskaņā ar Ministru Kabineta 2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 799 „Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtību”, kā arī Ministru Kabineta
2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi”, lai nodrošinātu racionālu zivju krājumu izmantošanu un iegūtu līdzekļus
resursu pavairošanai, papildinātu zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, limitētu vērtīgo zivju sugu ieguvi, kontrolētu
ezera, kā arī piekrastes antropogēno slodzi.
4. Licencētā makšķerēšana
Rāceņu ezerā tiek ieviesta, pamatojoties uz ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem, ko izstrādājis Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts
”BIOR” 2014. gada novembrī
un ko apstiprinājusi Madonas
novada pašvaldība.
5. Licencēto makšķerēšanu
Rāceņu ezerā saskaņā ar Madonas novada pašvaldības domes 2015. gada 25. jūnija lēmumu Nr. 336 un 2015. gada 1.
jūlija nomas līgumu Nr. LAZ/118/15/2, organizē biedrība „Madonas makšķernieku klubs”,
reģ. Nr. 40008225042, juridiskā
adrese Saules iela 40 – 4, Madona, LV-4801, tārunis 29734447
un 29491287, tīmekļa vietne –
www.racenuezers.lv, e-pasts: info@mmklubs.lv.
II. Licencētās makšķerēšanas
noteikumi
6. Licencētā makšķerēšana ir
atļauta visā Rāceņu ezera platībā (1. pielikums) no ledus, no licencētās makšķerēšanas organizētājam vai piekrastes zemju
īpašniekiem piederošām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
reģistrētām airu laivām un no
krasta vai, iebrienot ūdenī. Citiem makšķerniekiem, kas nav

piekrastes zemju īpašnieki vai
viņu ģimenes locekļi, no piekrastes zemju īpašniekiem piederošām laivām atļauts makšķerēt vienīgi gadījumā, ja saņemta
rakstiska atļauja no licencētās
makšķerēšanas organizētāja.
7. Licencētā makšķerēšana
Rāceņu ezerā notiek saskaņā ar
Ministru kabineta 22.12.2015.
noteikumiem Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens
medību noteikumi” (turpmāk –
Makšķerēšanas noteikumi) ar
šādām atkāpēm:
7.1. laika periodā no 1. aprīļa
līdz 30. aprīlim ezerā ir aizliegta jebkura veida makšķerēšana;
7.2. licencētā makšķerēšana
no laivām atļauta tikai gaišajā
diennakts laikā, ne agrāk kā vienu stundu pirms saullēkta un ne
vēlāk kā vienu stundu pēc saulrieta;
7.3.vienas dienas laikā katram makšķerniekam atļauts paturēt:
7.3.1. ne vairāk kā divas karpas, katras karpas minimālais
svars nedrīkst būt mazāks par
diviem kilogramiem, bet maksimālais svars nedrīkst pārsniegt
piecus kilogramus;
7.3.2. ne vairāk kā divus zandartus, katra zandarta minimālais garums nedrīkst būt mazāks
par 45 centimetriem, maksimālais svars nedrīkst pārsniegt trīs
kilogramus;
7.3.3. līdakas ne vairāk kā
piecas, katras līdakas minimālais garums nedrīkst būt mazāks
kā 50 centimetri, maksimālais
svars nepārsniedz 5 kilogramus;
7.3.4. ne vairāk kā piecus
plaužus, katra plauža svars nedrīkst pārsniegt trīs kilogramus;
7.3.5. ne vairāk kā piecus līņus, katra līņa minimālais garums nedrīkst būt mazāks kā 25
centimetri, maksimālais svars
nedrīkst pārsniegt trīs kilogramus;
7.4. bērniem un pusaudžiem
vecumā līdz 16 gadiem bez pieaugušo klātbūtnes aizliegts
makšķerēt no laivas.
8. Ezerā nav atļauta vēžošana un zemūdens medības.
III. Licencētās makšķerēšanas
licenču veidi un maksa par makšķerēšanas licencēm
9. Licencētai makšķerēšanai
Rāceņu ezerā ir paredzētas šādas licences:
9.1. Vienas dienas pilnas
maksas licence makšķerēšanai,
spiningošanai Rāceņu ezerā pavasara – rudens periodā, izņemot no laivas maija mēnesī – 5,EUR (pieci eiro);
9.2. Vienas dienas pilnas
maksas licence makšķerēšanai
Rāceņu ezerā ledus periodā 2,50 EUR (divi eiro, piecdesmit
centi);
9.3. Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā pavasara - rudens periodā, izņemot no laivas
maija mēnesī – 2,5 EUR (divi ei-

ro, piecdesmit centi);
9.4. Vienas dienas samazinātas maksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā ledus periodā
1,5 EUR (viens eiro, piecdesmit
centi);
9.5. Maija mēneša vienas dienas licence makšķerēšanai, spingošanai Rāceņu ezerā no laivas
laika periodā no 1. maija līdz 31.
maijam – 7,50 EUR (septiņi eiro,
piecdesmit centi);
9.6. Vienas dienas bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai
no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī;
9.7. Gada bezmaksas licence
makšķerēšanai Rāceņu ezerā no
krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas
maija mēnesī.
10. Licenču derīguma termiņi:
10.1.vienas dienas licence —
derīga vienu diennakti makšķerēšanai Rāceņu ezerā no krasta, no ledus vai laivas diennakts
gaišajā laikā, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā
no 1. maija līdz 31. maijam;
10.2. maija mēneša vienas
dienas licence makšķerēšanai
Rāceņu ezerā no laivas maija mēnesī – derīga vienu dienu
makšķerēšanai no laivas laika
periodā no 1. maija līdz 31. maijam;
10.3. gada bezmaksas licence makšķerēšanai Rāceņu ezerā derīga visu kalendāro gadu
makšķerēšanai Rāceņu ezerā no
krasta, no ledus vai laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas laika periodā no 1. maija līdz 31.
maijam.
11. Licencētā makšķerēšana
ar vienas dienas licenci ir atļauta tikai makšķerēšanas licencē
norādītajā datumā un laikā, kuru licencē ieraksta licences pārdevējs.
12. Iegādājoties vai saņemot
makšķerēšanas licenci, makšķerniekam jāuzrāda derīga
makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments. Makšķerēšanas karte nav nepieciešama bērniem un pusaudžiem
vecumā līdz 16 gadiem un personām, kuras vecākas par 65 gadiem, kā arī personām ar invaliditāti.
13. Kopējais licenču skaits
nav ierobežots.
IV. Makšķerēšanas licenču ar
atvieglojumiem piešķiršanas kārtība
14. Gada bezmaksas licences
makšķerēšanai Rāceņu ezerā ir
tiesīgi saņemt:
14.1. Rāceņu ezera krastam
piegulošo zemju īpašnieki. Zemes īpašnieka bezmaksas licenci
vienlaicīgi atļauts izmantot ģimenes locekļiem (vecvecāki, vecāki un bērni), bet tie vienlaikus
var makšķerēt no ne vairāk kā
vienas viņiem piederošas laivas;
14.2 Biedrības „Madonas
Makšķernieku Klubs” biedri un

saskaņā ar biedrības „Madonas
Makšķernieku klubs” valdes lēmumu personas, kuras ir sniegušas ievērojamu ieguldījumu
Rāceņu ezera zivju resursu atjaunošanā un aizsardzībā, kā
arī piekrastes sakopšanā un licencētās makšķerēšanas infrastruktūras sakārtošanā.
15. Vienas dienas samazinātas maksas licences ir tiesīgi saņemt:
15.1. personas, kuras vecākas par 65 gadiem;
15.2. politiski represētās personas.
16. Vienas dienas bezmaksas
licences ir tiesīgi saņemt:
16.1. bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem;
16.2. personas ar 1., 2., un 3.
grupas invaliditāti.
17. Madonas novada pašvaldība apstiprina Rāceņu ezera
krastam pieguļošo zemju īpašnieku sarakstu un iesniedz to licencētās makšķerēšanas organizētājam. Rāceņu ezera krastam
pieguļošo zemju īpašnieki licencētās makšķerēšanas organizētājam iesniedz to ģimenes locekļu sarakstu, kurām iespējams
izmantot gada bezmaksas licenci.
18. Šī nolikuma 15.1., 15.2.,
16.1. un 16.2. apakšpunktā minētajām personām ir jāuzrāda
savu vecumu vai statusu apliecinošs dokuments.
V. Makšķerēšanas licenču saturs, noformējums un realizācija
19. Katra licence satur sekojošus rekvizītus (2. pielikums
A–G):
19.1. licences nosaukums un
veids;
19.2. kārtas numurs;
19.3. derīguma termiņš;
19.4. licences cena;
19.5. licencētās makšķerēšanas organizētāja rekvizīti;
19.6.
licences
saņēmēja
vārds, uzvārds, personas kods;
19.7. licences izsniedzēja un
saņēmēja paraksti;
19.8. izsniegšanas datums un
laiks.
20. Licence ar labojumiem
uzskatāma par nederīgu.
21. Visas licences ir iespiestas tipogrāfiski, numurētas pēc
veidiem un cenām un reģistrētas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
22. Makšķerēšanas licenču
tirdzniecības vietas Madonas
novadā, Madonā un Lazdonā:
22.1. degvielas uzpildes stacijā “Latvijas Nafta”, Saules iela 46, Madona, LV-4801, tālr.
64885904, darba laiks: katru
dienu no 00.00 līdz 24.00, e-pasta adrese: aigars.volskis@ewt.
lv;
22.2. veikalā „Lats”, Dārza iela 16, Lazdonas pagasts,
Madonas nov., LV-4824,
tālr.
20033760, darba laiks: katru
dienu no 08.00 līdz 22.00, e-pasta adrese: birojs@latts.lv;
22.3. biedrības „Madonas

Makšķernieku klubs” tīmekļa
vietnē www.racenuezers.lv.
23. Licencētās makšķerēšanas organizētājs uzskaita izsniegtās licences īpašā licenču
uzskaites žurnālā.
VI. No makšķerēšanas licenču realizācijas iegūto līdzekļu izlietošana
24. No makšķerēšanas licencēm iegūtās kopējās summas licencētās makšķerēšanas
organizētājs reizi pusgadā 20%
pārskaita valsts budžetā Zivju
fonda dotācijas ieņēmumu veidošanai.
25. Licencētās makšķerēšana
organizētāja rīcībā paliek 80%
no licenču realizācijā iegūtās
kopējās summas – vides un zivju aizsardzībai, apkārtējās vides
sakopšanai, uzturēšanai, zivju
krājumu pavairošanai un licencētās makšķerēšanas nodrošināšanai.
VII. Makšķernieku lomu uzskaites kārtība
26. Visiem licenču īpašniekiem neatkarīgi no to veida obligāti jāreģistrē savus lomus, norādot datumu, zivju sugu, loma
lielumu (zivju skaitu un svaru),
tos ierakstot:
26.1. visās vienas dienas licencēs – otrajā pusē norādītajā
tabulā;
26.2. gada bezmaksas licencē – lomu uzskaites tabulā atbilstoši licences otrajā pusē norādītajam paraugam;
26.3. lomu uzskaites tabulas sadaļā “Zivju lapa” interneta vietnē www.racenuezers.lv
(“Zivju lapa” tiek atjaunota vienu reizi divos mēnešos).
27. Visu vienas dienas un gada bezmaksas licenču īpašnieku
obligāts pienākums ir licences
kopā ar lomu uzskaites tabulām iesniegt licenču iegādes vietās vai arī nosūtīt pa pastu uz
licencētās makšķerēšanas organizētāja adresi, vai nosūtīt uz epasta adresi, kura norādīta uz
licences, ievērojot šādus termiņus:
27.1. vienas dienas licenci 10
darba dienu laikā no izmantošanas dienas;
27.2. gada bezmaksas licencei jānosūta atskaite par noķertajām zivīm 1 (vienu) reizi mēnesī.
28. visu vienas dienas licenču un gada bezmaksas licenču
īpašniekiem licenču nenodošanas un ziņu par lomiem nesniegšanas gadījumos, kā arī cita veida makšķerēšanas pārkāpumu
gadījumos, tiks liegta iespēja divu gadu laikā iegādāties jebkura veida licences makšķerēšanai
Rāceņu ezerā.
VIII. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un
sniegtie pakalpojumi
29. Licencētās makšķerēšanas

Domes ziņas
organizētājam ir šādi pienākumi:
29.1. līdz kārtējā gada 1. februārim nodrošināt pārskata par
realizētajām licencēm un licencētās makšķerēšanas rezultātiem
nodošanu Pārtikas drošības,
dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR”;
29.2. nodrošināt makšķerēšana licenču pieejamību un realizāciju makšķerēšanai atļautā
laikā saskaņā ar šo nolikumu;
29.3. uzskaitīt un realizēt
makšķerēšanas licences atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
29.4. reģistrēt izsniegtās
makšķerēšanas licences īpašā licenču uzskaites žurnālā, kas atrodas katrā licenču tirdzniecības vietā;
29.5. nodrošināt no licenču realizācijas iegūto naudas
līdzekļu sadali un izmantošanu atbilstoši šī nolikuma prasībām;
29.6. līdz attiecīgā gada 15.
jūlijam un 15. janvārim iesniegt
Lauku atbalsta dienestā pašvaldībā saskaņotu pārskatu par
realizēto makšķerēšanas licenču
skaitu un licenču veidiem, iegūtajiem naudas līdzekļiem un to
izlietojumu;
29.7. īstenot regulāru zivju resursu atjaunošanu un pavairošanu saskaņā ar 2014. gadā izstrādātajiem Rāceņu ezera
zivsaimnieciskās ekspluatācijas
noteikumiem un zinātniskajām
rekomendācijām;
29.8. reizi gadā līdz 31. decembrim iesniegt Valsts vides
dienestā ar pašvaldību saskaņotu informāciju par veiktajiem pasākumiem Rāceņu ezera apsaimniekošanā, zivju
resursu papildināšanā un licencētās makšķerēšanas or-

ganizēšanai nepieciešamās infrastruktūras izveidošanā un
uzturēšanā;
29.9. veikt makšķernieku lomu uzskaiti atbilstoši šī nolikuma prasībām;
29.10. uzskaitīt interneta
vietnē www.racenuezers.lv pārdotās licences hronoloģiskā secībā elektroniski par katru pusgadu un pēc katra pusgada
noslēguma veikt attiecīgā pusgada elektroniski uzskaitīto licenču saraksta izdruku, nodrošinot izdrukāto licenču sarakstu
uzglabāšanu kopā ar licenču uzskaites žurnālu;
29.11. iepazīstināt makšķerniekus ar šajā nolikumā noteiktajām prasībām;
29.12. veikt makšķerēšanas
vietu labiekārtošanu un sakopšanu;
29.13. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu;
29.14. sniegt konsultācijas
par makšķerēšanas vietām;
29.15. sniegt konsultācijas
par telšu un ugunskuru vietām;
29.16. sadarbībā ar novada
pašvaldību sniegt informāciju
Madonas novada preses izdevumos par pašvaldības saistošiem
noteikumiem par licencētās
makšķerēšanas ieviešanu Rāceņu ezerā un nodrošināt atbilstošu norādes zīmju izvietošanu tā
piekrastē;
29.17. veikt citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
IX. Pasākumu plāns zivju resursu saglabāšanai, papildināšanai un aizsardzībai
30. Licencētās makšķerēšanas organizētājs, ievērojot zinātniskās rekomendācijas un
zivju uzskaišu rezultātus, iz-

strādā un īsteno pasākumu plānu Rāceņu ezera zivju resursu
atjaunošanai, papildināšanai un
aizsardzībai:
30.1. nelikumīgas zvejniecības ierobežošanu, normatīvo aktu ievērošanas kontroli un
makšķerēšanas licenču esamības pārbaudes;
30.2. pasākumus zivju sugu
krājumu pavairošanai un dabiskā nārsta aizsardzībai saskaņā
ar Rāceņu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem
un zinātniskām rekomendācijām:
30.2.1. ielaist ezerā šīgadeņu
zandartu mazuļus – ap 100 gab./
ha jeb 3500 gab.;
30.2.2. ielaist ezerā līdaku mazuļus vai kāpurus – ap
100gab./ha jeb 3500 gab. gadā vai kāpurus 500 gab./ha jeb
17500 gab.;
30.2.3. ielaist ezerā divvasaru karpas – ap 50 gab./ha jeb
1800 gab.;
30.2.4. ielaist ezerā zušu
mazuļus (“stiklveida zuši”) – ap
100 gab./ha jeb 3500 gab.;
30.2.5. zivis ielaist šī licencētās makšķerēšanas nolikuma
darbības laikā.
X. Licencētās makšķerēšanas un vides aizsardzības prasību
kontrole
31. Kontroli par licencētās
makšķerēšanas un vides aizsardzības noteikumu ievērošanu
veic licencētās makšķerēšanas
organizētājs.
32. Licencētās makšķerēšanas noteikumos paredzēto licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumu ievērošanu un
izpildi uzrauga Madonas novada pašvaldības pilnvarotas personas.
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XI. Noslēguma jautājums
33. Šī licencētās makšķerēšanas nolikuma darbības termiņš ir 3 (trīs) gadi no spēkā
stāšanās dienas.
XII. Nolikuma pielikumi
34. Rāceņu ezera shēma (1.
pielikums).
35. Licenču paraugi (2. pielikums A–G).
36. Saskaņojumi (3. pielikums).
Saistošie noteikumi stājas spēkā
nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i., 2017. gada 5. jūlijā.
Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Zvejniecības likuma 10. panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldība izdod saistošos noteikumus
par licencēto makšķerēšanu, licencēto vēžošanu vai licencētajām zemūdens medībām tās
administratīvajā teritorijā esošajos ūdeņos, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem par licencēto makšķerēšanu, licencēto
vēžošanu un licencētajām zemūdens medībām šajos ūdeņos
paredzēta makšķerēšanas, vēžošanas vai zemūdens medību
tiesību izmantošana ar īpašām
atļaujām (licencēm).
Rāceņu ezers Lazdonas pagastā saskaņā ar Civillikuma I.
pielikumu ir publiskais ezers.
Madonas novada pašvaldībai
biedrība „Madonas Makšķernieku Klubs” iesniedza apstiprināt ar saistošajiem noteikumiem nolikumu par licencēto
makšķerēšanu Rāceņu ezerā.
Nolikums ir saskaņots ar Mi-
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nistru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 799 „Licencētās
makšķerēšanas, vēžošanas un
zemūdens medību kārtība” 10.
punktā minētajām institūcijām.
1. Īss projekta satura izklāsts
Saistošo noteikumu mērķis ir nodrošināt bioloģiskās
daudzveidības aizsardzību un
racionāli izmantot vērtīgo zivju krājumus Rāceņu ezerā. Licencētā makšķerēšana sniedz
papildu līdzekļus zivju krājumu
pavairošanai un aizsardzībai,
kā arī licencētās makšķerēšanas un ar to saistītā lauku tūrisma un rekreācijas attīstībai.
Saistošie noteikumi nosaka
Rāceņu ezerā licencētās makšķerēšanas noteikumus; vides
un dabas resursu aizsardzības
prasības; licenču veidus, skaitu, maksu par licencēm, saturu,
realizāciju; licencētās makšķerēšanas un licencētās zemūdens
medību organizētāja pienākumus un tiesības.
2. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Saistošie noteikumi šo jomu
neskar.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām
Nav ietekmes.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Saistošo noteikumu projekts
un paskaidrojuma raksts tika
ievietots www.madona.lv sadaļā Sabiedrības līdzdalība.

Aizvadīts pirmais Madonas HAKATONS!
17. un 18 .jūnijā Madonas biznesa
inkubatorā notika pirmais
Madonas informāciju tehnoloģiju
(IT) hakatons – programmēšanas
maratons divu dienu garumā.
Pasākums tika rīkots,
sadarbojoties Madonas novada
pašvaldības Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības nodaļai, LIAA
Madonas biznesa inkubatoram
un TechHub Riga. Pasākuma
mērķis bija veicināt jaunu IT
biznesa ideju veidošanos reģionā,
balstoties uz jau iesākto darbu
ar nozares attīstīšanu Madonas
novadā (jau vairākus gadus šeit
ir iespēja apgūt programmēšanas
studijas un notiek aktīva sadarbība
attālināto darba vietu piesaistē
programmētājiem).
Madonas IT hakatonā piedalījās 14 dalībnieki, pamatā ar informāciju tehnoloģiju jomu saistīti cilvēki, kuri ideju ģenerēšanas
procesā sadalījās četrās komandās. Divu dienu laikā komandu
uzdevums bija izstrādāt idejas IT
risinājumiem un iespēju robežās
izveidot risinājumu demo versijas.
Hakatonu moderēja Dāvis Suneps, kurš ikdienā vada IT startup uzņēmumu koprades telpu

TechHub Riga un iepriekš vadījis
līdzīgus IT ideju ģenerēšanas un
attīstīšanas pasākumus. Hakatona pirmajā dienā ar lekciju par
nākotnes IT risinājumiem viesojās lielākā Latvijas IT uzņēmuma
Accenture DevOps vadītājs Uldis
Karlovs-Karlovskis.
Savukārt,
otrajā dienā dalībniekiem bija iespējams saņemt video konsultācijas par savu ideju attīstību.
Divu dienu garumā tika attīstīti četri IT risinājumi, kurus
dalībnieki svētdienas vakarā demonstrēja:
Reactme: Aplikācija, kas ļauj
ierakstīt reakciju uz atsūtīto foto
vai video sociālajos saziņas tīklos.
Go out: Pasākumu meklēšanas platforma, lai atrastu tuvākos notiekošos pasākumus.
Bike pie: Risinājums personīgo treniņu plānošanai, lai uzzinātu sev atbilstošus maršrutus tuvākajā apkārtnē. Risinājums būs
pielāgojams arī tūrisma maršrutu plānošanai.
Referee Solution: Apmācību
un testēšanas sistēma tiesnešiem,
autoskolām un citām nozarēm.
Pēc hakatona noslēguma
programmētājiem ir iespēja savas
idejas attīstīt tālāk un pieteikties

arī atbalstam LIAA Madonas biznesa inkubatorā vai pašvaldības
grantu konkursā “Madona var
labāk!”
Hakatonu organizēja Ma-

donas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības nodaļa, kopā ar LIAA
Madonas biznesa inkubatoru un
Techhub Riga.

Informāciju sagatavoja
Liena Hačatrjana,
LIAA Madonas biznesa inkubatora
projektu vadītāja
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Politika ir kompromisu māksla
➔ 1 lpp
Deputātu sastāvs ir ļoti saturīgs, darboties spējīgs, kompetents, ir apvienota pieredze ar
jaunību, ir dažādu jomu pārstāvji. Svarīgi, ka ir pārstāvēta novada teritorijas – ne visi pagasti,
jo tas nav iespējams, tomēr liela
daļa. Manuprāt, tas ir labs salikums. Protams, būs viedokļu dažādība, it īpaši sākumā, bet tas
ir tikai normāli. Ja mēs runājam
par pozīciju, opozīciju – kas jau zināmā mērā ir iezīmējušās, domāju – tas tikai mobilizēs darbam,
liks pieņemt katru lēmumu atbildīgi, izdiskutēt, saprast un argumentēt – lai gan lēmējiem, gan
iedzīvotājiem, būtu maksimāli labākais rezultāts. Tāpēc es domāju – ir labi, ka ir dažādi viedokļi,
dažādi uzskati. Kopumā – politika
ir kompromisu māksla, politika ir
diskusiju un labākā lēmuma pieņemšanas process. Tas varētu būt
labs starts kvalitatīvam darbam.

Kuras būs galvenās prioritārās
sfēras, uz kurām būs vērsta Jūsu
darbība? Kas būs pirmie veicamie
darbi?

Pašvaldība kopumā veic ļoti
daudz dažādu funkciju. Ļoti grūti nodefinēt kādu vienu vai divas
prioritātes. Visās nozarēs ir jāpaveic daudz, jāiet uz priekšu un jāattīstās. Bet ko es šobrīd redzu un
uzsveru – pirmkārt, tā ir Eiropas
Savienības fondu apguve. Mums
ir iezīmēti ap 15 miljoniem eiro,
kas jāapgūst 2–3 gadu laikā. Tajā ietilpst skolu tīkla sakārtošanas līdzfinansējums, finansējums
uzņēmējdarbības atbalstam, lauku ceļu sakārtošanai, ko finansē
Lauku atbalsta dienests. Šis Eiropas Savienības atbalsts ir jāizmanto racionāli, lietderīgi, mērķtiecīgi un tas ir attīstības pamatā
turpmākajiem gadiem. Pirmos
projektus mēs jau sākam ieviest –
tas ir ļoti smags, pragmatisks un

mērķtiecīgs darbs.
Otrkārt, es noteikti gribētu
uzsvērt izglītības jautājumus, tas
ir – skolu reformu Madonas pilsētā. Šis process jau notiek, tas ir
pareizs un neatgriezenisks. Ir jāiziet vairāki soļi – gan administratīvi, gan finansiāli, gan funkcionāli ar Eiropas Savienības naudas
ieguldījumu. Tas ietver skolu rekonstrukciju, klašu piepildījumu,
mācību līdzekļu iegādi un citus
pasākumus. Īpaši šobrīd, veidojot
divas modernas izglītības iestādes
Madonas pilsētā, protams, saglabājot vakarskolu. Madonas pilsētas vidusskolā būs viens vidusskolas piedāvājums no 1. līdz 12.
klasei un Madonas valsts ģimnāzija – otrs piedāvājums – ar jaunu
ēku, ar finansējuma ieguldījumu.
Turpinot par izglītību – aktuāls ir
jautājums par izglītības kvalitāti
laukos. Mēs daudz esam ieguldījuši infrastruktūrā, protams, ir jāiegulda vēl – jāremontē un jāuzlabo.
Bet es gribu runāt par saturu –
man liekas – ļoti svarīgi ir ieviest
jaunākos mācību līdzekļus, uzlabot mācību kabinetus, aprīkojumu, lai bērni iegūtu saturiski kvalitatīvu pakalpojumu, lai mācību
līdzekļi un materiāli būtu moderni
un mūsdienīgi. Pilsētā šis piedāvājums būs ļoti labs, tomēr jāsaprot,
ka arī lauku skolās nepieciešami
moderni mācību līdzekļi.
Trešā prioritāte ir darbs pie
speciālistu piesaistes, kas manā
skatījumā ir ļoti svarīga lieta. Pirmām kārtām tā ir Madonas slimnīca. Veselības reformas projekta ietvaros Madonas slimnīca arī
turpmāk tiek plānota kā neatliekamās palīdzības slimnīca ar pilna veida aprūpi, kas ir stratēģiski
ļoti svarīgi. Bet ministrijas uzstādījums numur viens ir speciālisti, kas strādā slimnīcā. Ja viņi tur
būs – būs pakalpojums. Ja sāks
pietrūkt, tad var rasties problēmas. Līdz ar to jādomā par jauno ārstu piesaisti, caur mācību
maksām, caur stipendijām. Ir pa-

redzēts Eiropas Savienības fondu
finansējums jaunajiem ārstiem
laukos, vien jāsaprot, kā pašvaldība var iesaistīties un šo finansējumu iegūt. Šādā modelī ārsts
saņems gan algu slimnīcā, gan
Eiropas Savienības finansējumu
par to, ka viņš strādā laukos. Tāda programma būs, ministrijā esmu runājis. Tā ir iespēja. Jādomā
par dienesta dzīvokļiem, vēl kādiem risinājumiem, lai šie speciālisti būtu. Tas ir ļoti svarīgi. Tāpat pilnīgi noteikti – aktuāls ir
jautājums par jaunajiem pedagogiem, arī citu jomu pārstāvjiem,
tieši speciālistu līmenī.
Ceturtais, ko es gribu uzsvērt,
ir komunālā saimniecība, pašvaldības uzņēmumi. Ir jāizvērtē izmaksu efektivitāte, pakalpojumu
kvalitāte, cenas, pieejamība. Iedzīvotāju sanāksme par māju apsaimniekošanu plānota 6. jūlijā
kultūras namā. Ir jābūt caurspīdīgiem, uz skaidriem noteikumiem
pamatotiem un kvalitatīviem pakalpojumiem, ko iedzīvotājiem
sniedz pašvaldības uzņēmumi.

Iepriekšējais sasaukums uzsāka
lielas pārmaiņas izglītības
jomā. Vai būtiskas izmaiņas vai
reorganizācijas tiek plānotas arī
citās sfērās – piemēram, kultūras,
veselības jomā?

…Vajag mazliet pastrādāt. Pie
jaunās situācijas jāpierod visai vadībai. Tas, ko es gribētu – veikt
funkcionālu auditu pašvaldībā.
Tas zināmā mērā arī sasaucas ar
Valsts kontroles atzinumu par
pašvaldības darbu. Izvērtēt pa
nozarēm – ar skatu no malas –
kā pašvaldība veic savas funkcijas, kādu resursu mēs tērējam
šīm funkcijām, kuras lietas varam darīt efektīvāk. Tas man liekas svarīgi, un tas ir jāizdara tuvākajā laikā.
Ja par reformām, tad kultūras nozarē būtu nepieciešamas
pārmaiņas, reformas, reorganizācijas. Kā viens no risinājumiem
varētu būt Madonas novada Kultūras centra veidošana, par to
mēģinājām runāt jau iepriekšējā sasaukumā, bet neizdevās. Manuprāt, mēs varētu integrēt Madonas novada Kultūras nodaļu
vienā sistēmā ar Madonas pilsētas kultūras namu. Šī viena iestāde pārraudzītu visa novada kultūras nozari, saplānotu pasākumu
un notikumu kalendāru, saplānotu budžeta līdzekļus, efektīvi izmantojot resursus, lai piesaistītu
lielus projektus un kvalitatīvus
pakalpojumus un pasākumus, attiecīgi visa administrācija būtu
koncentrēta vienā vietā. Mēs varam vilkt paralēles ar Sociālo dienestu, kas atbild par visu nozari,
un, manuprāt, tas ir labs sistēmisks risinājums, un tas varētu
būt viens no reformu modeļiem,
kuru varētu ieviest arī kultūras
jomā.

Iedomāsimies – ir pagājuši vēl 4
gadi. Jūs atkal tiekat intervēts.
Par kāda mērķa sasniegšanu,
kādu paveikto darbu vai
sasniegto rezultātu Jums būtu
vislielākais gandarījums?

Ir man dažas vīzijas, kuras negribētu atklāt šodien, jo solītais
dažādu iemeslu dēļ var nepiepildīties. Tad nav tā labākā sajūta.

Bet sajūtu līmenī gribētu no novada iedzīvotājiem sadzirdēt, ka
pilsēta aug, ka sauklis – pilsēta,
kur esi gaidīts – ir gan pēc satura, gan būtības atbilstošs. Ka novads attīstās un katra teritorija izmanto savas stiprās puses
un iet plašiem soļiem uz priekšu.
Ka pašvaldība strādā efektīvi, tās
darbība ir vērsta uz iedzīvotāju,
un iedzīvotājs vērtē savu pašvaldību kā organizāciju, kas domā,
strādā, un ir strādājusi iedzīvotāju interešu labā un ir darījusi
visu, lai veidotu vietu, kurā dzīvojam un ar kuru lepojamies. Tādu vīziju es gribētu sagaidīt nākamās četrgades beigās.

Ir zināms, ka darbs jāsabalansē
ar atpūtu. Kas ir tās nodarbes,
tās lietas, kurās Jūs gūstat
piepildījumu un kurās Jūs
atgūstat līdzsvaru ārpus darba?

Pilnīgi noteikti tas ir mans
motocikls. Šis gads man ir mazliet savādāks, jo es neesmu piedalījies nevienās sacensībās un
esmu ļoti maz laika pavadījis treniņos, bet tas pilnīgi noteikti ir
tas, kas mani “atslēdz” un aiznes pilnīgi citā pasaulē, lai es ar
dubultspēku atkal varu mesties
darbā pašvaldībā. Un otra lieta –
tie ir cilvēki, kas ir man apkārt.
Tie veido vidi, kurā es dzīvoju, ar
kādām sajūtām uztveru ikdienu,
kas atbalsta un dod spēku. Šīs
ir divas lietas, kas mani stiprina. Un vēl – ikdienā es priecājos
par katru zvanu vai elektronisko vēstuli no novada iedzīvotājiem ar laba vēlējumiem, ar jautājumiem, arī ar pārmetumiem.
Tas nozīmē, ka mani redz, ka es
varu kaut ko darīt, es varu kaut
ko ietekmēt, uzlabot un tas man
dod spēku strādāt, un tas dod to
sajūtu, ka man ir loma, nozīme
un es esmu vajadzīgs. Lai arī kāda šī komunikācija būtu, viņa ir,
un tas man dod spēku – ka jā – ir
jāstrādā.

IVARS MIĶELSONS: “…par iedzīvotājiem “draudzīgu”
komunālo uzņēmumu pakalpojumu saņemšanu”
Šīs vēlēšanas Jūsu darba un
ikdienas dzīvi ir izmainījušas
pilnībā. Ko šis jaunais
izaicinājums – priekšsēdētāja
vietnieka amats – Jums nozīmē?
Vai viegli tam piekritāt? Kāpēc?

Šī piekrišana nebija tik viegla.
Nebija tik viegli izvēlēties – nolikt deputāta mandātu vai nenolikt, taču izlēmu deputāta mandātu nenolikt, jo cilvēki man
atkārtoti ir devuši savu uzticību.
Es nevaru šos iedzīvotājus, šos
vēlētājus pievilt. Tas bija pirmais
solis. Otrais solis, atsaucoties Agra Lungeviča piedāvājumam kļūt
par vietnieku,– man bija jādomā
arī par to, kā es varēšu sakārtot
savu personīgo dzīvi, savas hobiju lietas, cik es varēšu dot novadam. Tāpēc, lai taupītu pašvaldības finanšu resursus, mans
piedāvājums bija – pildīt šos pienākumus uz pusslodzi, nerēķinot
darba stundas, jo kādreiz to būs
vairāk nekā tikai pusslodze.

Ko nozīmē apvienot darbošanos

uzņēmējdarbības jomā ar darbu
domes priekšsēdētāja vietnieka
amatā? Kā Jūsu līdzšinējā
pieredze varētu būt noderīga šajā
amatā?

Darbošanās uzņēmējdarbības
jomā, kas ir kokapstrāde, arī tūrisms (atpūtas vieta, viesu nams
“Kālezers”), esošajam amatam
nebūt netraucēs, jo es esmu savu uzņēmumu līdzīpašnieks. Tātad administrācija un valde ir citi
cilvēki, kas ikdienā vada šos uzņēmumus. Tieši uzņēmējdarbība
un tūrisms arī ir tās sfēras, kas
man ir uzticētas pārraudzīt. Uzņēmējdarbībā esmu jau teju 25
gadus, no tiem 17 gadus kā vairāku uzņēmumu vadītājs, 8 gadus
es esmu bijis pagasta pārvaldes
vadītājs, vienlaicīgi pašvaldības
komunālā uzņēmuma kapitāldaļu turētāju pārstāvis, kas arī ir
devis zināmu pieredzi. Šobrīd visas man uzticētās funkcijas veiksmīgi saskaras – gan uzņēmējdarbība, gan tūrisms, gan komunālā
saimniecība.

sadarbību lēmumu pieņemšanā?
Vai sagaidāms produktīvs un
rezultatīvs darbs, kādu vēlas
redzēt lielākā daļa Madonas
novada iedzīvotāju?

Kādus mērķus jaunajā amatā
esat izvirzījis? Kas būs pirmie
veicamie darbi?

Pirmie veicamie darbi būtu
saprast, kas notiek ar mūsu komunālo saimniecību novadā.

Ir notikusi pirmā jaunā
sasaukuma domes sēde.
Kāds ir Jūsu redzējums par to
turpmāko darbu un savstarpējo

Ja mēs vērtējam pirmo domes sēdi, novēroju, ka ikdienas
saimnieciskos jautājumus jau šobrīd deputāti spriež racionāli,
saimnieciski un noteikti – par labu iedzīvotajiem. Tiklīdz ir kāds
jautājums, kurā manāma kāda
politiskā nokrāsa – šis balsojums
vairs nav racionāls, bet katram
no savām pozīcijām raugoties. Ja
to pieprasa šīs opozīcijas disciplīna, tad tas ir saprotams, bet, ja tā
ir tikai spītēšanās – tad tas nenāk
par labu vēlētājam.

Iedomāsimies – ir pagājuši vēl
4 gadi. Jūs atkal tiekat intervēts.
Par kāda mērķa sasniegšanu,
kādu paveikto darbu vai
sasniegto rezultātu būtu
vislielākais gandarījums?

Vislielākais gandarījums man

būtu tad, ja Madonas novada iedzīvotāji būtu apmierināti ar
esošā sasaukuma deputātu darbu, ar saimniecisko darbību, ar
komunālo uzņēmumu pakalpojumu – kā viņiem draudzīgu pakalpojumu – sniegšanu. Un, ja
cilvēki teiktu – cik labi ir dzīvot
Madonas novadā, jo šeit ir brīnišķīgi cilvēki, brīnišķīga vide,
ļoti patīkama un lēta pakalpojumu saņemšana no pašvaldības
puses un mūsu labklājības līmenis aug.

Ir zināms, ka darbs jāsabalansē
ar atpūtu. Kas ir tās nodarbes,
tās lietas, kurās Jūs gūstat
piepildījumu un kurās Jūs
atgūstat līdzsvaru ārpus darba?
Līdzsvaru ārpus darba es noteikti gūstu mājās, ģimenē, to
sniedz mani suņi un, protams,
kāds ceļojums draugu kompānijā.
Atpūta, kas ļauj nedomāt par ikdienas problēmām.

Sarunas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada jūlijs

ZIGFRĪDS GORA: “Lai pierādītu, ka mūsu valstī ir
demokrātija – es esmu nonācis tur, kur esmu”
Šīs pašvaldību vēlēšanas
Jūsu darba un ikdienas dzīvi
ir izmainījušas pilnībā. Ko
šis jaunais izaicinājums –
priekšsēdētāja vietnieka amats
Jums nozīmē? Vai viegli tam
piekritāt? Kāpēc?

Piekrītu, šīs pārmaiņas ir īstens kūlenis manā dzīvē, jo, iesaistoties politiskajā darbībā un
iestājoties partijā Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”, par šādu iznākumu pārliecināts nebiju.
Principā, izvēloties darboties
partijā, ir skaidrs, ka tās galvenais mērķis ir iegūt varu. Citādi
nemaz nav vērts to sākt darīt, jo,
nonākot pie varas, Tu vari realizēt savas idejas, savas ieceres
un citu cilvēku ieceres, kas Tevi
atbalsta. Tāds ir tas mērķis un,
dzīvojot jau diezgan ilgi, esmu
pamanījis savā dzimtajā novadā
tās jomas, kurās kvalitāte varētu būt savādāka. Visvairāk mani
uztrauc tas, ka cilvēki brauc projām un neredz perspektīvi šeit.
Tieši šo aspektu – ka latvietim
ir sava valsts, bieži vien nemaz
tā nespējam novērtēt. Būtu jārīkojas savādāk. Tā kā es esmu bijis arī skolotājs, esmu to centies
stāstīt saviem skolēniem, kas,
beidzot vidusskolu, bieži pasaka:
“Es braukšu no Latvijas prom”.
Tas man vienmēr ir ļoti sāpējis.
Varbūt šos cilvēkus kopumā neuzrunā šī valsts. Jā, te ar skolu
ir ļoti daudz saistību, jo tieši skola arī mani ir izaudzinājusi līdz
tam, kur un kas es esmu šodien.
Vara ir tālu no tautas un tas ir
negodīgi. Vajag darboties pašiem,
mēs paši visu varam izmainīt.
Varbūt šie skolēni īsti tam neticēja. Varbūt tieši tāpēc, lai pierādītu, ka mūsu valstī ir demokrātija – es esmu nonācis tur, kur
esmu nonācis.

Kā Jūsu līdzšinējā pieredze
varētu būt noderīga šajā amatā?

Izpratne par to, kas notiek
pašvaldībā, man ir neliela un,
protams, nonākot tik lielā pašvaldībā kā Madonas novada pašvaldība, man būs vajadzīgs laiks,
lai ar situāciju iepazītos, būs jā-
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tieši uz iedzīvotāju dzīves kvalitātes jautājumiem, un neskar politiskos jautājumus, attiecības un
viena vai otra intereses. Es domāju, ka visi esošie deputāti vēlas strādāt iedzīvotāju labā un
agri vai vēlu spēs vienoties produktīvam darbam.

Iedomāsimies – ir pagājuši vēl 4
gadi. Jūs atkal tiekat intervēts.
Par kāda mērķa sasniegšanu,
kādu paveikto darbu vai
sasniegto rezultātu būtu
vislielākais gandarījums?

izvērtē savās jomās notiekošais. Es esmu darbojies izglītībā, esmu bijis skolotājs, man ir
divas augstākās izglītības – pasniedzu Madonas 1. vidusskolā
vēsturi, filozofiju, politiku-tiesības un ģeogrāfiju. 8 gadus esmu strādājis par Meirānu Kalpaka pamatskolas direktoru, esmu
strādājis arī par vadītāju Bulduru dārzkopības tehnikuma sporta kompleksā, tā kā ir iemaņas
un izpratne vadīšanā. Protams,
laiki ir mainījušies, bet izpratne
par to ir. Indrānu pagastā – tolaik Madonas rajonā pēc administratīvajā dalījuma – emu bijis
deputāts. Kā arī – man ir pieredze kultūrā. Vairāk nekā 20 gadus esmu iesaistījies un vadu
savu senioru tautisko deju kolektīvu, agrāk vadīju arī bērnu kolektīvu. Tieši, pamatojoties uz
savām nodarbēm un pieredzi, es
varētu rast savu vīziju, savu skatījumu novada tālākai attīstība.
Es ļoti atbalstu ideju, ka, veidojot šo varas struktūru, kas daudziem liekas jocīga, kāpēc gan ir
nepieciešami divi vietnieki – taču, ja vēlamies tā kārtīgi un no
sirds strādāt, tad to nevar darīt
virspusēji. Ja vienam cilvēka ir
jāpārvalda vairākas diezgan atšķirīgas struktūras, tas praktiski nav iespējams. Tāpēc šis modelis, kurā mēs katrs atbildam
par tām sfērām, kas mums ir zināmas, noteikti nesīs daudz produktīvāku rezultātu un lēmumu
izstrādi. Es pārstāvēšu izglītības,
kultūras un sociālo jomu.

Jau sākumā skaidroju – kāpēc es šeit esmu nokļuvis. Iedzīvotāji ir noticējuši varai, ne tikai
man, bet ikvienam, kas šeit ir nonākuši. Es neticu, bet progresīvi
būtu, ja iedzīvotāji kļūtu aktīvāki, uz pēc četriem gadiem uz vēlēšanām atnāktu ap 70%, tad es
būtu ļoti gandarīts un es būtu savu uzdevumu šajos gados izpildījis. Es gribētu mainīt domu, ka
ievēlētie deputāti strādā vien savu interešu labad. Es vēlētos pierādīt pretējo.

Kādus mērķus jaunajā amatā
esat izvirzījis? Kas būs pirmie
veicamie darbi?

Darāmā ir ļoti daudz, taču pirmām kārtām man kā cilvēkam, kas šajā darbā ir ienācis
pilnīgi no malas, šīs sfēras pilnībā visa novada līmenī ir jāapgūst. Mans pirmais uzdevums ir
izvērtēt visa novada, katra pagasta kvalitātes līmeni katrā no
šīm jomām. Tas ir – izrunāties
ar iedzīvotājiem, ar attiecīgo iestāžu vadītājiem, skolu direktoriem, kultūras namu vadītājiem,
ar pārvalžu vadītājiem un tikai
tad es varēšu izvirzīt kādus konkrētus uzdevumus. Es savā darbā vados pēc zināmiem principi,
un tie būtu – atklātība, atvērtība,
lēmumu caurspīdīgums, argumentētība, un jebkurā gadījumā,
lai lēmumu pieņemšana ir virzīta
uz to, lai šis lēmums būtu virzīts

uz kopīgu labumu, nevis skartu
tikai atsevišķus cilvēkus. Ja mēs
kaut ko darām, tad jāpamato, ko
tas novada iedzīvotājiem dos. Es
ļoti vēlētos, lai šī kvalitāte būtu
vienāda gan pagastos, gan Madonas pilsētā.

Ir notikusi pirmā jaunā
sasaukuma domes sēde.
Kāds ir Jūsu redzējums par to
turpmāko darbu un savstarpējo
sadarbību lēmumu pieņemšanā?
Vai sagaidāms produktīvs un
rezultatīvs darbs, kādu vēlas
redzēt lielākā daļa Madonas
novada iedzīvotāju?

Tas, ka domē ir septiņu politisko partiju pārstāvji, tas principā ir ļoti labi. Jo ir ļoti dažādi
viedokļi. Svarīgi, lai šie viedokļi
ir produktīvi un par būtību. Lai
gan pozīcija, gan opozīcija runā
par tiem lēmumiem, kas attiecas

Ir zināms, ka darbs jāsabalansē
ar atpūtu. Kas ir tās nodarbes,
tās lietas, kurās Jūs gūstat
piepildījumu un kurās Jūs
atgūstat līdzsvaru ārpus darba?

Tās ir tautiskās dejas. Es vairāk kā 20 gadus vadu deju kolektīvu. Sākotnēji tas bija vidējās
paaudzes deju kolektīvs, nu jau
senioru deju kolektīvs “Meirāni”. Jaukākais ir tas, ka šeit ir arī
mani draugi, uz kuriem es varu
paļauties, kuriem es varu ticēt,
neskatoties uz to, kas ar mani notiek, kas manā dzīvē mainās. Tie
ir draugi, kas par izpalīdzēšanu
nekad neko neprasa pretī. Ir arī
daudz ceļots, vairāk gan ar profesionālu ievirzi, piemēram, ģeogrāfijas jomā. Katru vasaru esmu
centies kaut kur aizbraukt – šādi mēs iepazīstam konkrēto valsti, dzīves līmeni, dažādās kvalitātes, salīdzinām ar Latviju un
gūstam vērtīgu pieredzi.
Sarunājās Ilze Riekstiņa,
Madonas novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste

Pieredzes apmaiņas braucieni projekta “Plāni iet? Plāni nāk!” ietvaros
Projekta “Plāni iet? Plāni
nāk!” ietvaros tika organizēti 2
pieredzes apmaiņas braucieni
uz Jelgavas un Rēzeknes novada
pašvaldību jauniešu centriem,
tika izstrādāts Madonas novada
Jaunatnes politikas attīstības
plāns 2018.–2024. gadam un
organizēta nometne Madonas
novada jaunatnes darbiniekiem.
2017. gada 18. maijā notika
pieredzes apmaiņas brauciens
uz Jelgavas novada Elejas jaunatnes iniciatīvu centru, Vircavas alternatīvās aprūpes un pakalpojumu centru “Kamenītes”
un Staļģenes bērnu un jauniešu
centru, lai smeltos un dalītos pieredzē ar jaunatnes darbiniekiem
Jelgavas novadā. Jelgavā mūs
uzņēma Jelgavas novada pašval-

Tikšanās Jelgavas novada pašvaldībā.
dības domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, pašvaldības Izglītības pārvalde un dienu kopā ar

mums pavadīja Kristīne Kode
Jelgavas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste (attēlā pa

kreisi).
Madonas novada pašvaldības
2017. gada 22. jūnija domes sēdē
ar lēmumu Nr. 308 Par Madonas
novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2018.–2024. gadam
izstrādes uzsākšanu un darba
uzdevuma apstiprināšanu” (domes sēdes protokols Nr. 15, 25.
p.) tika uzsākta Jaunatnes politikas attīstības plāna izstrāde un
apstiprināts darba uzdevums.
Projekta kopējās izmaksas
6603,16 eiro, no kurām 3301,58
eiro finansē Jaunatnes Starptau-

tisko programmu aģentūra un
3301,58 eiro – Madonas novada
pašvaldība. Projekta īstenošanas
termiņš ir 02.10.2017.
Projekts īstenots Izglītības
un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas
2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.
Informāciju sagatavoja
Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu
sagatavošanas un ieviešanas
speciāliste
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Skrides fonds iedvesmo
mācībām un mākslai

Skrides fonda pārstāvis Artūrs Čačka kopā ar konkursu laureātiem
Dzelzavas pamatskolā.
Foto no Dzelzavas pamatskolas arhīva
Šopavasar Skrides fonds, ko, godinot latviešu glezniecības vecmeistaru
Ariju Skridi, dibinājis ārsts kardiologs Andris Skride, ir savācis ražu
vairākos lauciņos. Maijā jau tradicionāli tika apkopoti Dzelzavas
pamatskolas 8.–9. klases skolēnu mācību rezultāti eksaktajās un
dabas zinātnēs – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā, ģeogrāfijā, arī
olimpiādēs un konkursos, lai saskaņā ar nolikumu pasniegtu fonda
prēmiju 9. klases skolniecēm Paulai Silavai un Evijai Bebrei.
Tāpat arī noslēdzās vizuālās
mākslas konkurss „Meistara pēdās”, kura uzdevumi bija apmeklēt Arija Skrides gleznu izstādi
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja izstāžu zālēs un
izvēlēties sev tuvāko mākslinieka gleznu. Izvēle jāpamato, īsi
aprakstot (līdz 5 teikumiem, iekļaujot izvēlētās gleznas nosaukumu) mākslas darbu. Visbeidzot – jāveic gleznas brīva kopija
vai, izvēloties kādu fragmentu
vai detaļu no konkrētās gleznas,
jāpapildina to ar savu ideju.
„Šā mācību gada rezultātus
Dzelzavas pamatskolā vērtēju kā ļoti labus. 38 skolēni piedalījušies 30 mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos gan
valsts, gan starpnovadu līmenī,
13 ieguvuši godalgotas vietas.
Mācību gadu ar labām un teicamām sekmēm noslēguši 33 izglītojamie, uz Doku Ata balvu kandidēja seši (balvu ieguva trīs),
uz Skrides fonda balvu – attiecīgi seši un divi skolēni, savukārt
vizuālajā mākslā – 39 un 11 skolēni. Paldies pedagogiem par ieguldīto mērķtiecīgo darbu un
bērniem par vēlmi darīt un zināt
vairāk nekā izglītības standartā!” īsi mācību gada rezultātus
raksturo Dzelzavas pamatskolas
direktore Indra Zukure, piebilstot, ka ir skaidri saskatāma sakarība – kur ir ģimenes atbalsts
un izpratne, tur ir arī motivācija
un rezultāts. Turklāt šāda veida balvas un konkursi paaugstina skolas prestižu, veido bērnos
un jauniešos pārliecību par sevi,
izvēloties tālākizglītības ceļu, kā
arī veicina vēlmi būt starp labākajiem, būt pamanītiem, novērtētiem.
Vizuālās mākslas konkursa
„Meistara pēdās” darbus vērtēja Dr. Andris Skride un mākslas
kritiķis Vilnis Vējš, kurš atzīst:
„Uzdevums veidot brīvas kopijas Arija Skrides gleznām nav
viegls: tam vajadzīga gan vērī-

ba pret vecmeistara rokrakstu,
gan paša radošais ieguldījums.
Prieks, ka skolēniem tas ir pa
spēkam! Iespējams, ir palīdzējusi
arī uzmanība pret dabu, apkārtni, kas meistaram un sekotājiem ir dzimtā.” Vērtēšana notika aizklāti, izraisoties kaismīgai
diskusijai, tāpēc dažas vietas ir
dalītas, taču piešķirtās naudas
balvas – pilnā apmērā. Īpaša dāvana diviem veiksminiekiem bija
pastkarte ar pašu darba attēlu.
Balvas laureāti Dzelzavas
pamatskolā:
1.–4. klašu grupā: 1. vieta –
Estere Mizuka, 2. vieta – Kārlis Jankovskis, 3. vieta – Undīne
Lūse, atzinība – Igors Rihards
Berezins, Juris Jankovskis, Raivo Gļeba;
5.–9. klašu grupā: 1. vieta –
Rēzija Kļaviņa, 2. vieta – Agnija Pēča, Lauma Vanaga, 3. vieta – Ance Austra Vilmane, Paula
Silava.
Balvas laureāti pārējā
Madonas novadā:
1.–4. klašu grupā: 1. vieta –
Aleksandrs Matīss Penels (Madonas pilsētas 1. vidusskola),
2. vieta – Rūta Vinerta Liepiņa
(Madonas 2. vidusskola), 3. vieta – Justīne Blumberga (Madonas pilsētas 1. vidusskola);
5.–9. klašu grupā: 1. vieta –
Denija Krūmiņa (Madonas pilsētas 1. vidusskola), 2. vieta – Jūlija Manuilova (Madonas Valsts
ģimnāzija), 3. vieta – Laura Lauva (Madonas Valsts ģimnāzija),
atzinība – Anna Apsīte (Madonas Valsts ģimnāzija), Jolanta
Dinaburska, Sigita Kalniņa, Vineta Tomiņa, Sandis Liepiņš (visi – Cesvaines internātpamatskola);
10.–12. klašu grupā: 2. vieta – Annija Cīrule, Megija Rauza (abas – Madonas Valsts ģimnāzija).
Sanita Dāboliņa

Lauku atbalsta dienesta LEADER programmas projekti
Projektā “Sporta pakalpojumu uzlabošana Barkavas pamatskolas sporta zālē”, ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2203-000006,
tiek atjaunota sporta zāles grīda, skatītāju tribīņu zona, izbūvēta jauna apkures sistēma
sporta zālē pievienojot to klāt
esošajai centralizētai apkures
sistēmai skolā un atjaunotas
visas sporta zāles durvis (t.sk.
ugunsdrošās). Šobrīd projektā
ir izbūvēta jauna apkures sistēma zālē, kas pievienota pie esošās apkures sistēmas, sporta zāles grīdai ir ieklāta pamatne,
tehnoloģiski šobrīd notiek betona cietēšanas process līdz jūlija vidum, lai pēc tam varētu
sākt masīvkoka grīdas ieklāšanu. Tribīņu sektorā notiek tribīņu grīdas segumu un kāpņu
atjaunošana. Projekta kopējās
izmaksas EUR 141 985,60. t.sk.
Lauku atbalsta dienesta finansējums EUR 11 200,00 un Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 130 785,60.
Būvdarbus projektā veic PS
“A.A.
Būvkompānijas”
un
būvuzraudzību nodrošina SIA
“BUVKON”. Projekta īstenošanas termiņš – 28.09.2017.
Projektā “Bērnu rotaļu laukuma izveide Aronas pagastā”, ident Nr. 16-05-AL23A019.2203-000011, tiks veikta
bērnu rotaļu laukuma izveide.
Šobrīd projekta ietvaros notiek
būvniecības ieceres dokumentā-

cijas izstrāde rotaļlaukuma izveidei, lai pēc tam varētu veikt
rotaļlaukumu iekārtu uzstādīšanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 22 901,43. t.sk. Lauku
atbalsta dienesta finansējums
EUR 11 142,56 un Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 11 758,87. Darbu
izpildi projekta ietvaros nodrošina SIA “GOplay”. Projekta īstenošanas termiņš – 31.10.2017.
Projektā “Aktīvās atpūtas laukuma izveide Liezēres pagasta
Ozolos”, ident Nr. 16-05-AL23A019.2203-000008, tiks veikta
bērnu rotaļu laukuma izveide
Šobrīd projekta ietvaros notiek
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde rotaļlaukuma izveidei, lai pēc tam varētu veikt
rotaļlaukumu iekārtu uzstādīšanu. Projekta kopējās izmaksas EUR 31 505,98. t.sk. Lauku
atbalsta dienesta finansējums
EUR 11 200,00 un Madonas
novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 20 305,98. Darbu
izpildi projekta ietvaros nodrošina SIA “GOplay”. Projekta īstenošanas termiņš – 31.10.2017.
Projektā “Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošana”, ident Nr. 16-05-AL23A019.2203-000007, paredzēts
veikt Ļaudonas pagasta kultūras nama atjaunošanu – telpu atjaunošanu, inženiertīklu
(apkure, elektrība, kanalizāci-

ja, ūdensvads u.c.) atjaunošanu,
nodrošināt kultūras nama vides
pieejamību cilvēkiem ar kustību
traucējumiem, kultūras nama
jumta seguma nomaiņu, cokola daļas atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu un iegādāties
jaunu aprīkojumu – skaņu un
gaismu sistēmas. Projekta ietvaros SIA “B&L” projekti ir izstrādājuši būvniecības ieceres dokumentāciju būvniecības darbu
veikšanai, šobrīd būvniecības ieceres dokumentācija tiek skaņota ar būvvaldi. Kopējās projektēšanas izmaksas EUR 10 406,00.
Projekta īstenošanas termiņš –
28.09.2018.
Projektā “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, 16-05-AL23A019.2203-000016, paredzēts
veikt kultūras nama telpu atjaunošanu, nodrošināt kultūras
namā vides pieejamību izbūvējot uzbrauktuvi pie kultūras nama galvenās ieejas un izbūvēt
invalīdu WC, atjaunot inženiertīklus, iegādāties jaunu aprīkojumu – skaņas, gaismu sistēmas
un jaunus krēslus. Projekta ietvaros SIA “PROCEL PRO” ir
izstrādājis būvniecības ieceres
dokumentāciju būvniecības darbu veikšanai, šobrīd būvniecības ieceres dokumentācija tiek
skaņota ar būvvaldi. Kopējās
projektēšanas izmaksas EUR
5 142,50. Projekta īstenošanas
termiņš – 27.07.2018.

Valsts Zivju fonda
projekti
Projekta “Kālezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspējīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna izstrāde” ietvaros
tiek veikta Kāla ezera ekoloģiskā situācijas izvērtēšana un apsaimniekošanas plāna izstrāde.
Šobrīd notiek atļauju saņemšanas no atbildīgajām institūcijām – Zemkopības ministrijas,
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” u.c, lai varētu
veikt dokumentu izstrādi. Darbus projekta ietvaros veic SIA
“Vides risinājumu institūts”.
Projekta kopējās izmaksas EUR
5 566,00, t.sk. Valsts Zivju fonda
finansējums EUR 4 566,00, Vestienas pagasta pārvaldes finan-

sējums EUR 500,00 un biedrības
“Kāla ezera padome” finansējums EUR 500,00. Projekta īstenošanas termiņš – 31.10.2017.

pagasta pārvaldes finansējums
EUR 72,50.

Projekta “Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres
pagasta Sezēra ezeram” ietvaros tiek veikta Liezēres pagasta Sezēra ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde. Noteikumu izstrādi projekta ietvaros veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais
institūts “BIOR”. Projekta kopējās izmaksas EUR 606,22,
t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums EUR 533,72 un Liezēres

Projekta “Zivsaimnieciskās
ekspluatācijas noteikumu izstrāde Madonas novada Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram” ietvaros tiek veikta Liezēres pagasta
Dziļūkstes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrāde. Noteikumu izstrādi
projekta ietvaros veic Pārtikas
drošības, dzīvnieku veselības
un vides zinātniskais institūts “BIOR”. Projekta kopējās izmaksas EUR 606,22, t.sk.
Valsts Zivju fonda finansējums
EUR 533,72 un Liezēres pagasta pārvaldes finansējums EUR
72,50.

energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās. Lai sagatavotu projekta pieteikumu iesniegšanai finansējuma saņemšanai, šobrīd
ir izstrādāta būvniecības ieceres
dokumentācija, kas tiek skaņota ar būvvaldi. Pēc būvvaldes saskaņojuma projekta ietvaros tiks
veikts iepirkums būvdarbiem.

Projekta ietvaros paredzēts veikt
bērnudārza ēkas fasādes un cokola siltināšanu, jumta nomaiņu,
iekšējo inženiertīklu atjaunošanu. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja SIA “Livland Group” par kopējo summu
EUR 15 004,00. Projekta iesniegšanas termiņš – 29.11.2017.

ERAF programmas
projekti
Projekts “Energoefektivitātes
paaugstināšana Madonas novada
Liezēres pamatskolas bērnudārza
ēkā” tiks īstenots specifiskā atbalsta mērķa programmā 4.2.2.
Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām
sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo

Informāciju sagatavoja Indra Kārkliņa,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste

Aktuāli
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Bibliotēkas piedāvājums jūlijā
Madonas novadā
sumināts simtgadnieks
Aicinām
ikvienu
interesentu
uz Madonas
novada bibliotēku arī jūlija
mēnesī, lai izglītotos, aplūkotu
izstādes, kā arī izvēlētos sev
tīkamus izdevumus līdzņemšanai
uz mājām.

Bagāts un krāsains mūžs aizvadīts Madonas novada
Dzelzavas pagastā, kur savu 100. dzimšanas dienu 28. jūnijā
svinēja Alberts Mārtiņš Miķelsons.
Izaudzināti 3 bērni, sagaidīti 4 mazbērni un 8 mazmazbērni. Piedzīvotas kara gaitas un dzīve Krievijā, tomēr neviltots
optimisms un humora pieskaņa jūtama ikkatrā sakāmajā,
ikkatrā atmiņas mirklī. Piedzīvots ir tik ļoti daudz, ka liekas –
stāstīt un atcerēties varētu stundām. Daudz strādāts, daudz dziedāts, darot to joprojām, un allaž mierīgs skatījums uz apkārt notiekošos saglabāts.
Madonas novada pašvaldība bija klāt skaistajā dienā un vēlēja stipru veselību, vienmēr možu garu un uz tikšanos nākamgad!
Ilze Riekstiņa,
Madonas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Bibliotēkā tiek komplektēts plašs CD un DVD materiālu klāsts, ko saviem esošajiem un
topošajiem lasītājiem piedāvājam
ņemt līdzi uz mājām. Neliels ieskats jaunāko audiovizuālo materiālu piedāvājumā:
Mūzikas ieraksti: Intars Busulis “Nākamā pietura”; Normunds Rutulis “Vēl viens laimīgs
rīts”; Iļģi “Spēlēju. Dancoju. Dejoju”; DAGAMBA “Recycled”; Reinis Zariņš “Romantisma meistardarbi”; Marija Naumova “Uz
ilūziju tilta”; Dons “Tepat” un
Mārcis Auziņš “Viens”. Filmas:
vēsturiskā, biogrāfiskā drāma
“Kauja par Heksoridžu”; piedzīvojumu trilleris “Rogue One: Zvaigžņu karu stāsts”; romantiska komēdija “Megijas plāns”; ģimenes
filma “Fantastiskās būtnes – un
kur tās meklēt”; asa sižeta, piedzīvojumu filma “Meitene vilcienā”; drāma “Mančestra pie jūras”,
Andreja Ēķa veikums “Svingeri”.
Jūlijā mēnesī Madonas novada bibliotēkā aplūkojamas izstādes, kas saistīs visdažādāko
interešu loku. Abonementā eksponētas izstādes “Obligātā lasāmviela atvaļinājuma laikā pie jūras,
laukos vai uz balkona terases” un
“Dārza, lauka, meža veltes burciņā”. Uzziņu lasītavā izstāde novadniekam – 2017. gada jubilāram: “svētceļnieks esmu, dvēseles
skaidrots, dvēseles balts” – Dzej-

niekam, komponistam Imantam
Vanagam 90. Eiropas Savienības
informācijas lasītavā – izstāde
“Igaunija – ES prezidējošā valsts”.
Bērnu literatūras nodaļā izvietota
izstāde “Sapņu saliņa” – Jāzepam
Osmanim – 85.
Savukārt, Konferenču zālē
visu mēnesi būs apskatāma STUDIJAS 4M pirmā darbu izstāde, kas eksponēta sadarbībā ar
Madonas mākslas skolas atbalsta biedrību. Studija 4 M – sevī ietver saīsinājumu ar četriem
M – mēs Madonas mākslas mīļotāji. Mākslas mīļotāji, cilvēki kuri
vēlas izmēģināt, ko jaunu, izteikt
savu krāsu pasaules redzējumu
un sajūtas mākslā. Izstādē piedalās darbu autori – Skaidrīte
Bērziņa, Linda Ļulēna, Rigonda
Pinka, Inese Elekse, Santa Jaujeniece, Vēsma Dumberga, Larisa Pogule, Rudīte Smudze, Līga
Dzene, Rihards Jagmanis.
Ir apkopoti pēdējā ceturkšņa
bibliotēkas lasītāju pieprasītākie
izdevumi pieaugušo un bērnu auditorijai, kas izdoti 2017. gadā.
Abonementā vispieprasītākais bijis Daces Judinas detektīvromāns “Ceturtais kauliņš”,
Šarlotes Linkas kriminālromāns
“Pieviltā”, Diānas Čemberlenas romāns “Sadragātie sapņi”,
Jū Nesbē kriminālromāns “Pusnakts saule”, Karolīnes Ēriksones
psiholoģiskās spriedzes romāns
“Pazudušie”, Toma Vuda pasaules
bestsellers “Ienaidnieks”, Džūdas
Devero bestsellers “Lepnums un
aizspriedumi: Mistera Dārsija atgriešanās”, Lūsindas Railijas romāns “Ēnu māsa: Zvaigznītes
stāsts”, Mišela Bisī trilleris “Melnās ūdensrozes”, Sofi Oksanenas
romāns “Norma”.
Bērnu literatūras noda-

ļā populārākais bijis Kīras Kesas
romāns “Prinča līgava. Mantiniece”; Martina Vīdmarka stāsts
jaunākā skolas vecuma bērniem
“Zelta noslēpums”; Evas Ibotsones bērnu grāmata “Kāds suns
un viņa zēns”; Alana Makdonalda grāmata “Nevīža Bērtijs. Apenes!”; Džeinas Klārkas grāmata pirmsskolas vecuma bērniem
“Kaķu meitiņa Pūciņa”; Deiva Pilkija bērnu grāmata “Dogmens”; Timo Parvela grāmata
jaunākā skolas vecuma bērniem
“Muris un Vufs”; Džūliana Klerija izdevums jaunākā skolas vecuma bērniem “Pārgalvji”; Imanta Bunkša “Brīnumola: ērglēna
Durberta stāsts” un Silēnas Edgāras jaunatnes proza “14-14”.
Visu vasaru Madonas novada
bibliotēka iesaistās Latvijas Bibliotekāru biedrības Jauno speciālistu sekcijas aizsāktajā akcijā “Viena diena bibliotēkas
dzīvē”. Akcijas ietvaros sociālajos
tīklos (Twitter, draugiem.lv, Facebook u.c.) tiek publicēta informācija, fotogrāfijas vai video, kuros bibliotekāri dalās ar savas ikdienas
gaitām – tādējādi tiek atklāti profesijas “noslēpumi” topošajiem bibliotēku un informācijas speciālistiem,
bez tam arī bibliotēku apmeklētājiem rodas pilnīgāks priekšstats par
to, ko tad bibliotekārs īsti dara.
Iestājoties par zaļu un sakoptu vidi, piedāvājam bibliotēkā nodot makulatūru, lai to varētu aizvest otrreizējai pārstrādei. Tāpat
bibliotēkā ir konteiners izlietotām baterijām.
Uz tikšanos bibliotēkā!
Daiga Poča-Lapiņa,
Madonas novada bibliotēkas
ES informācijas un
uzziņu lasītavas vadītāja

Sākts vērienīgs projekts mazā ērgļa aizsardzībai Latvijā
Projekts tiek īstenots ar EK LIFE+ programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.
Latvijā ligzdo
gandrīz
puse no
visiem
Eiropas
mazajiem
ērgļiem un
teju viena piektā daļa no visas
pasaules populācijas.
Taču kopš 2000. gada šo aizsargājamo putnu skaits Latvijā sarucis par vismaz 15%, un
šis samazinājums apdraud mazā ērgļa pastāvēšanu visas Eiropas mērogā. Galvenie iemesli ir mazā ērgļa barošanās vietu
un dzīvesvietu izzušana, ko sekmē intensīvā lauksaimniecība
un mežsaimniecība. Tāpēc Latvijas Dabas fonds kopā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību, SIA
Tīravoti un filmu studiju ELM
Media sākuši īstenot vērienīgu
projektu mazā ērgļa aizsardzībai. Projekta mērķis ir četru gadu laikā nostiprināt mazā ērgļa
aizsardzību Latvijā, kā arī veicināt izpratni par sugu aizsardzības nozīmi kopumā. Projekta finansētāji ir Eiropas Savienības
LIFE+ programma un Latvijas
Vides aizsardzības fonda administrācija.

Projekta “Mazā ērgļa aizsardzības nodrošināšana Latvijā”
(LIFE 13 NAT/LV/001078) darbi
jau ir sākušies un ilgs līdz 2021.
gada rudenim, turklāt visām
darbībām paredzēta ilgtermiņa labvēlīga ietekme mazā ērgļa
aizsardzībai arī pēc projekta beigām. Galvenie projekta virzieni
ir ligzdošanas vietu aizsardzība
un barošanās vietu apsaimniekošana atsevišķās pilotteritorijās. Mazā ērgļa barošanās vietu
atjaunošana un apsaimniekošana tiks veikta Natura2000 teritorijās – dabas liegumā Lubāna
mitrājs un dabas parkā Kuja. Savukārt ligzdošanas vietu aizsardzība tiks īstenota visā Latvijā,
arī teritorijās, kas nav saistītas
ar Natura2000 tīklu. Projekta
kopējais budžets četriem gadiem
ir 2 229 719 eiro, no tā Eiropas
Savienības atbalsts – 1 566 496
eiro.
Jānis Ķuze, Latvijas Dabas
fonda padomes priekšsēdētājs
un projekta vadītājs saka: “Mazā ērgļa aizsardzības projekts ir
iecerēts un izlolots vairāk kā 10
gadu garumā, jo jau tad apzinājāmies mazā ērgļa apdraudētību Latvijā. Tā kā pie mums dzīvo liela daļa visas Eiropas mazo

Par mazo ērgli
Mazais ērglis (Aquila Pomarina) ir vidēja auguma
plēsējputns – mazāks par zosi, lielāks par krietnu vistu. Tam ir gari, plati spārni
ar kantainiem galiem, brūns
tērps un pleci salmu krāsā.
Īpaša pazīme, kā to atšķirt
no citiem ērgļiem – uz virsastes balts pusmēness, uz
muguras – balta “V” veida
zīme. Spēcīgās kājas, apspalvotas līdz pat nagiem. Ja redzat mazo ērgli lidojumā, tad
pazīsiet pēc tā, ka riņķojot
vai planējot tas spārnus tur
taisni ar mazliet lejup noliektiem “pirkstiem”. Mazais
ērglis ligzdo pieaugušu jauktu koku mežos un barojas ar
vardēm un sīkajiem grauzējiem, tāpēc tam svarīgi, lai
tuvumā būtu cilvēka apsaimniekoti lauki un ganības.
ērgļu, mēs esam atbildīgi par šo
sugu Eiropas mērogā. Mēs ceram, ka mūsu darbi nostiprinās mazā ērgļa aizsardzību, un
Latvija varēs arī turpmāk lepoties ar šo sugu un būt mazā ēr-

gļa lielvalsts.”
Šobrīd visā Latvijā jau notiek mazā ērgļa ligzdu uzskaite.
Atrastajām ligzdošanas vietām
tiks nodrošināta aizsardzība,
veidojot mikroliegumus. Mikroliegumi atzīti par līdz šim labāko instrumentu mazā ērgļa aizsardzībai, kas turklāt arī ļauj
meklēt kompromisu starp dabas
aizsardzības un saimnieciskajām interesēm. Tiks veikta arī
mazā ērgļa nacionālā sugas aizsardzības plāna atjaunošana un
līdz šim pielietoto aizsardzības
paņēmienu izvērtēšana. Tāpat
eksperti nostiprinās mazā ērgļa ligzdas vai veidos mākslīgas
platformas.
Dabas liegumā Lubāna mitrājs un dabas parkā Kuja tiks
veikti darbi, lai atjaunotu mazajam ērglim piemērotus barošanās apstākļus: Lubāna mitrāja
Grīvu salā tiks aizrakti padomju laikā izveidotie meliorācijas
grāvji, tiks atjaunoti dabiskie zālāji un izveidotas ganības, savukārt dabas parkā Kuja atjaunos
parkveida pļavas. Paredzams, ka
mazajam ērglim piemērotu barības vietu izveidošana uzlabos
dzīves apstākļus arī citām sugām un labvēlīgi ietekmēs eko-

sistēmu kopumā. Darbi Grīvu
salā tiks veikti sadarbībā ar SIA
“Tīravoti” – bioloģisko gaļas lopu saimniecību, kuras īpašumā
ir šī teritorija.
Projekta ietvaros tiks rīkoti semināri un praktiskas nodarbības, kas iesaistīs un izglītos zemes un mežu īpašniekus,
lai veidotu dziļāku izpratni par
dabas aizsardzības nozīmi un iespējām to savienot ar saimniecisko darbību. Tāpat arī plašāka sabiedrība tiks iepazīstināta
ar mazo ērgli un sugas aizsardzības jautājumiem, kā arī aicināta iesūtīt informāciju par novērotām mazā ērgļa ligzdām.
Savukārt studija ELM Media,
kas ir vieni no pieredzes bagātākajiem un profesionālākajiem
dabas filmu autoriem Latvijā,
veidos dokumentālo filmu par
mazo ērgli un tā aizsardzības
jautājumiem. Filmu paredzēts
laist klajā 2020. gadā. Visa projekta norise tiks atspoguļota mājaslapā www.mazaiserglis.lv, kas
atklāta jūnija vidū.
Projekta vadītājs Jānis Ķuze,
Projekta komunikācijas eksperte
Liene Brizga-Kalniņa
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Viesi no
Vācijas

No kreisās – Peters Langbēns un
Bernds Ginters.
I. Riekstiņas foto
No 13. jūnija līdz 27. jūnijam
Madonā, Cesvainē un
Lubānā viesojās biedrības
„Lettlandhilfe” vadītājs Peters
Langbēns (Peter Langbehn)
no sadraudzības pilsētas
Metmanas Vācijā. No 19. jūnija
līdz 23. jūnijam Peteram
Langbēnam pievienojās arī
bijušais Metmanas pilsētas
birģermeistars Bernds Ginters
(Bernd Gunther).
Galvenais sadarbības
pamats jau vairāk kā 20
gadu garumā ir humānās
palīdzības kravu sūtījumi
no Metmanas pilsētas
Madonas novadam –
mēbeles un aprīkojums
pašvaldības iestādēm –
skolām, bērnudārziem,
administrācijas telpām,
kultūras namiem,
pansionātiem, biedrībām.
Vizītes ietvaros Bernds
Ginters un Peters Langbēns
domē tikās ar priekšsēdētāju
Agri Lungeviču,
izpilddirektoru Āri
Vilšķērstu, kā arī Latvijas
Sarkanā krusta Madonas
komitejas izpilddirektori
Veltu Vilšķērsti. Ciemiņi
iepazinās ar esošo situāciju
novadā, interesējās par
turpmākajām vajadzībām
un vēlmēm, kā arī pārrunāja
sadarbības plānus nākotnē.
Pēc tikšanās domē
delegācija apmeklēja
Madonas biznesa inkubatoru,
Sarkaņu amatu skolu un
Madonas muzeja etnogrāfijas
un sadzīves priekšmetu
kolekcijas glabātuvi. Pēc tam
viesi iepazinās ar biedrības
“Mēs saviem bērniem”
darbu, apskatīja nodarbībās
izmantoto aprīkojumu.
Noslēgumā tika apmeklēta
kazkopības saimniecība
“Burkānciems” Ļaudonas
pagasta “Lejas Kuncos”,
kur notika produkcijas
degustācija un sarunas ar
saimniekiem.
Pirms došanās mājup
viesi izteica aicinājumu
padomāt par iespēju 2018.
gadā Metmanas pilsētas
svētku laikā ar atsevišķu
stendu tirdziņā, piesaistot
ieinteresētus uzņēmējus un
kādu pašdarbības kolektīvu,
pareklamēt Madonu un mūsu
valsti.
Velta Vilšķērste,
Latvijas Sarkanā krusta
Madonas komitejas
izpilddirektore

Kultūra

Svētki Doku Ata “Muceniekos”
15. jūlijā plkst. 14 uz ikgadējiem
Vasaras vidus svētkiem aicina
rakstnieka Doku Ata muzejs
Dzelzavas pagasta “Muceniekos”.
Ar Rūdolfa Blaumaņa joku
lugu “Trīnes grēki” viesosies
Jēkabpils Tautas teātris. Būs
iespēja iesaistīties dažādās
izzinošās un radošās aktivitātēs,
kā arī nobaudīt pašmāju prasmīgo
saimnieču un uzņēmīgo saimnieku
sarūpētos gardumus.
Doku Atis pazīstams kā pirmā bērnības atmiņu tēlojuma
autors latviešu literatūrā. Bijis
pagasta skolotājs, kultūras darbinieks, folkloras vācējs – viens
no sava laika gaišākajiem prātiem dzelzaviešos. Dzimis, savus
spēka gadus un arī mūža pievakari aizvadījis Dzelzavas pagasta “Mucenieku” mājās. Tieši par
šeit piedzīvoto un izjusto stāsta
Doku Ata “Mans dzīves rīts”.
Mūsdienās (kopš 1970. gada) “Muceniekos” iekārtots muzejs. Nelielā ekspozīcija iepazīstina ne tikai ar Doku Ati, bet arī
ar citiem izciliem dzelzaviešiem –
gleznotāju Ariju Skridi, režisoru Kārli Pamši, aktieri Rūdolfu
Kreicumu, grāmatizdevēju Imantu Reitmani. Neparasts miers un
gaišums valda “Mucenieku” mājas pagalmā, katrs apmeklētājs

D.Kalniņas foto

“Mucenieku” pagalmā svētkos 2016. gadā
var ielūkoties arī senlietu klētiņā
un bišu mājā vai vienkārši atpūsties kuplo liepu paēnā.
Divas reizes gadā “Mucenieki” uzņem kuplāku ciemiņu pulku. Jau trīs gadus maijā notiek
Muzeju nakts pasākums. Bet pašā vasaras viducī “Mucenieki”
aicina uz saviem Vasaras vidus

svētkiem! Saulainajā “Mucenieku” pagalmā skanējušas dziesmas, ritināts spraigs dejas solis,
iepazīti amatu noslēpumi, vietējie ļaudis atklājuši savus jaunrades mēģinājumus dažādos mākslu veidos, vērotas brīvdabas
izrādes.
Vasaras vidus svētkus atbal-

sta Madonas novada pašvaldība,
Dzelzavas pagasta pārvalde un
vietējie uzņēmēji.
Uz tikšanos 15. jūlijā Vasaras
vidus svētkos Doku Ata “Muceniekos”!
Dace Kalniņa,
Dzelzavas kultūras nama
direktore

Muzeja krātuvē Sarkaņos apskatāmas lādes
Madonas Novadpētniecības
muzeja krātuvē šī gada pirmā puse
aizsteigusies rosīgi – apmeklētāju
skaits ieripojis septītajā simtā.
Ir prieks, ka iespēju iepazīties ar senākiem sadzīves un etnogrāfijas priekšmetiem šogad izmantojuši Bērzaunes, Lazdonas,
Liezēres, Cesvaines skolēni, Madonas pilsētas PII “Saulīte” un
Madonas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi, kā arī lielākas un
mazākas apmeklētāju grupas no
tuvākām un tālākām Latvijas vietām un Madonas sadraudzības
pilsētas Metmanas (Vācija).
Turpinās darbs, lai paplašinātu krātuvē pieejamo lietu klāstu. Pēc aprīkojuma (plauktu) papildināšanas telpas iekārtošana
tiks pilnībā pabeigta, izvietojot
te arī pītos traukus, no tāss un
krijas gatavotās vāceles un cibas,
svarus, labības mēru – pūrus.
Jau šobrīd telpā ir saliktas mucas, dažādi vienkoči, tīnes, koferi un ceļa somas, kā arī muzeja
krājuma 22 lādes, kas savulaik

Daļa no krājuma lādēm. 				
bijušas gana izturīgas un ietilpīgas dažādu lietu, piemēram, meitas pūra u.c. glabāšanai.
Skatoties pēc izgatavošanas
veida un laika, krājuma jaunapgūtajā telpā var aplūkot un salīdzināt dažādas lādes. Vairākas
no tām ir statņu lādes, kuru stū-

Laimas Garās foto

ros ir vertikāli statņi, kas vienlaikus ir arī kājas. Tā ir nekrāsotas
un ar divslīpju jumtu. Daļa ir, tā
saucamās, pakšu lādes, kuru stūru savienojumi atgādina ēku gludos pakšus un kurām augšdaļa ir
nedaudz platāka.
Dažādība vērojama arī lā-

žu dekoratīvā rotājuma ziņā – ir
metāla apkalumi, zīmējumi, ornamenti un krāsojums. Pēc Ineses Siricas pētījuma (2015) Madonas apriņķī pūralādes 19. gs.
krāsotas ne vien tradicionāli brūnajos toņos, bet arī zaļas, zilganzaļas, tumši vai gaiši zilas.
Apmēros un ietilpībā dižākā
no krātuves lādēm ir Patkules
(Sarkaņu pag.) galdnieka Pētera
Avena (1895–1939) gatavotā miltu lāde, pretstats “auguma” ziņā tad nu ir eksponētās kalpa un
skolēnu lādītes.
Aicinām novada ļaudis iesaistīties vasaras akcijā “Apceļo Latvijas muzejus” (1. jūnijs – 31. augusts) un iegriezties arī Madonas
muzeja krātuvē Sarkaņos (apmeklējumu vēlams pieteikt pa t.
20221997, informācija arī muzeja mājas lapā)! Krātuve būs atvērta 8. jūlijā no 15.00 līdz 19.00.
Lai jauniem redzējumiem bagāta vasara!
Inese Sudāre,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja Sarkaņu krātuve

Fotoizstāde “Klejojot ieraudzītais”
No 12. jūlija Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzeja mazajā zālē būs apskatāma
Laimoņa Semberga fotogrāfiju
izstāde “Klejojot ieraudzītais”.
Iepriekšējā autora izstāde, ar
nosaukumu “Daba”muzejā, bija
skatāma 2002. gadā. Arī šajā izstādē galvenais motīvs ir daba un tajā
ieraudzītais gan Latvijā, gan tālā-

kās zemēs. Laimonim Sembergam
patīk ceļot un tādos brīžos vienmēr līdzās ir arī fotoaparāts. Ir
būts daudzās Eiropas valstīs, bijušās PSRS republikās, arī tādās
eksotiskās valstīs kā Japāna, Filipīnas, Dienvidvjetnama, Taizeme
un Izraēla. Atsevišķi skati no šiem
ceļojumiem būs skatāmi izstādē,
līdzās tiem arī kāds portrets.
Fotogrāfijai autors sāka pie-

vērsties jau skolas gados, kad tika mantots mātes brāļa plašu
aparāts. Daudz informācijas par
tehniku un fotografēšanu tika iegūts arī grāmatās – “Palīgs fotoamatierim” un Mikuļina “Fotogrāfija 25. nodarbībās”, vērtīgus
padomus deva fizikas skolotāja Dzidra Liepiņa. Kā atceras autors: “Studiju gados jau fotografēju ar Smenu, bet, saņemot algu,

varēju arī iegādāties Zenītu. Tagad
fotografēju ar digitālo Nikon 610.”
Aicinām ikvienu interesentu
uz izstādes atklāšanu 12. jūlijā
pulksten 15.00, lai aplūkotu, ko
pa šiem gadiem ir “ieraudzījis”
Laimonis Sembergs.
Monta Cimdiņa,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja Mākslas nodaļas
vadītāja

Pasākumi
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Senioru deju diena Ventspilī
2017. gada 18. jūnijā Olimpiskā
centra “Ventspils” basketbola
hallē notika XXI Latvijas
senioru deju dienas “Četri vēji”
lielkoncerts kurā piedalījās 70
deju kolektīvi no visiem Latvijas
novadiem.
Plaši šajos svētkos bija pārstāvēts Madonas novads, kuru
svētkos pārstāvēja deju kolektīvi “Atvasara” (Madona), “Labākie gadi” (Sarkaņi), “Jāņukalns”
(Kalsnava), “Senči” (Sarkaņi), “Divi krasti” (Ļaudona) un
“Mētra” (Mētriena).
Lai sagatavotos koncertam
jau 17. jūnija rītā kolektīvi pulcējās uz mēģinājumiem. Kā pastāstīja koncerta mākslinieciskais
vadītājs Gints Baumanis, – koncerts “Četri vēji” ir stāsts par
katru no mums. Ir cilvēki, kuru
tuvumā ir grūti stāvēt – pūš projām, jauc domas, prātu un jūtas...
Bet ikkatrs gaida vēju, lai pie Tevis tas trauktos, celtu spārnos!
Koncerta četras daļas ieved citā
stāstā – “Senais vējš” pie dzimtas un tautas saknēm, “Cēlais
vējš” pie lepnuma par Tēvu zemi, “Darba vējš” pie tikuma un
labklājības, “Prieka vējš” – pie
līksmības, priecīgām izdarībām
un laimes! Šie četri vēji vēstī:
esi gudrs, daiļš, darbīgs un priecīgs! Koncertā iepazinām mūsu vecāko paaudzi, kas sevī nes
dzīves pieredzi. Tās kods ir dzīvesprieks, latviskā dzīvesziņa un
zemes spēks. Šajos deju kolektīvos dejotāji ir kā valgmes pilna
aka, no kā smelties padomu, gudrību un mīlestību.”
Koncertā senioru deju kolektīvi izdejoja 27 dejas, kuras veidojuši 14 dažādu paaudžu autori.
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VELO ekskursija
“Mazliet no
baroniem –
Dzelzava,
Cesvaine”

Šī gada 16. jūlijā (svētdienā)
velo draugus aicinām doties
velo ekskursijā, kas vedīs
pa Madonas un Cesvaines
novadiem. Dienas laikā
plānojam nobraukt ap 30
kilometriem.

Tautas nama “Kalnagravas” deju kolektīvu “Labākie gadi” un “Senči” dalībnieki pēc koncerta.
								
Foto no tautas nama arhīva
Koncerta repertuārs tika sadalīts
pa novadiem- Kurzeme, Latgale,
Vidzeme I, Vidzeme II, Zemgale I,
Zemgale II un Madona. Madonas
novada deju kolektīvi kopā ar deju kolektīviem “Meirāni” (Lubānas novads) un “Varavīksne” (Varakļānu novads) koncertā izdejoja
četras dejas, veidojot kopējus deju
rakstus laukuma zīmējumos.
Iespaidīgs un ļoti emocionāls
bija koncerta nobeigums. Skanot komponista Raimonda Tigula dziesmai “Četri vēji”, skatītājiem bija iespēja redzēt horeogrāfa
Ginta Baumaņa veidoto laukuma

iestudējumu un kopā ar dejotājiem sajusties kā vienam veselam.
Svētku dalībnieki no mēģinājumiem un koncerta brīvajos brīžos, apskatīja pilsētu, tās skaistākās un ievērojamākās vietas.
Laika gan Ventspils iepazīšanai
bija pavisam nedaudz, jo mēģinājumu grafiks bija ļoti saspringts.
Pilsēta priecēja ar skaistajiem un
neparastajiem vides objektiem,
ziedu stādījumiem un sakoptību
katrā vietā. Pilsēta nedaudz pārsteidza arī ar klusumu un samērā
tukšajām pilsētas ielām, kas liecina par to, ka visur Latvijā, iz-

ņemot Rīgu un tās tuvumu, iedzīvotāju skaits pēdējos gados
ievērojami sarucis.
Izskanot pēdējam svētku akordam, atmiņās dejotājiem paliks
svētku prieks par kopā būšanu,
brīnišķīgo atmosfēru un savu varēšanu. Senioru deju diena bija
kā ģenerālmēģinājums 2018. gada
Dziesmu un deju svētkiem, kurā
apņēmības pilni piedalīties visi mūsu novada senioru deju kolektīvi.
Valda Kļaviņa,
Tautas nama “Kalnagravas”
direktore, svētku dalībniece

Programmā: no
plkst. 10.30 dalībnieku
reģistrācija Cesvaines
pils pagalmā, plkst. 11.00
dosimies ceļā. Brauciena
laikā redzēsim: Cesvaini,
kādreizējo Aizkujas muižu,
bijušo kūdras fabrikas
ciemu Aizpurvi, Dzelzavas
pili, mūra loka tiltu pār
Kujas upi un Cesvaines
Alus darītavu (šeit jāmaksā
3 eur no personas).
Pasākums noslēgsies ap
pieciem pēcpusdienā.
Braucienā kopā ar
mums būs vietējie gidi –
Sandra Deikmane un Bruno
Podiņš. Visu dienu līdzi
brauks tehniskās palīdzības
transports. Piedāvājam arī
velosipēdu transportēšanu
no Madonas un Dzelzavas.
Velo ekskursijas
dalībniekiem jāņem
līdzi velosipēda vai
transportlīdzekļa vadītāja
apliecība, drošībai vēlams
vilkt košu apģērbu vai zaļo
drošības vesti. Bērni līdz 12
gadu vecumam braucienā
var piedalīties tikai vecāku
pavadībā, vēlama velo
ķivere.
Dalība pasākumā
jāpiesaka pa tel.
29130437 (Sanita Soma)
vai 26730048 (Diāna
Glaudāne). Pasākumu
organizē: Madonas
novada pašvaldības
Uzņēmējdarbības un
tūrisma attīstības nodaļa
un Cesvaines novada
pašvaldības aģentūra
Cesvaines tūrisma centrs.
Sanita Soma,
Uzņēmējdarbības un tūrisma
attīstības nodaļas Tūrisma
darba organizatore

MADONAS NOVADA

2017. gada jūlijs

Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1
Iespiests SIA “Erante”
Izdevējs – SIA “Laikraksts Stars”.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.
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Afiša
Madonas pilsētas kultūras nama
pasākumi JŪLIJĀ
7. jūlijā 18.00–21.00 estrādē
Putu ballīte bērniem.
Pasākumu vada Mikipele.
Atrakcijas, konkursi, balvas,
piepūšamās atrakcijas.
Ieeja par maksu
7. jūlijā 22.00–04.00 estrādē
Krāsu festivāls
jauniešiem
Populāra, moderna deju
mūzika, iemīļoti DJ,
speciālie viesi Artūrs M
un Ģirts L.
Ieeja par maksu
8. jūlijā 19.00 estrādē
Koncerts “Katram savi
akcenti”.
Piedalās jauniešu un vidējās
paaudzes deju kolektīvi
no Madonas, Cēsīm,
Jaunpiebalgas, Straupes,
Valmieras, Limbažiem,
Rīgas, organizē Madonas
pilsētas k. n.
Ieeja bez maksas.
9. jūlijā 16.00 k/t
Kino “Transformeri:
Pēdējais bruņinieks”,
piedzīvojumi, 3D.
19.00 k/t Kino “Mežonīgā
naksniņa”, komēdija.
13. jūlijā 16.00 k/t
Kino “Transformeri:
Pēdējais bruņinieks”
piedzīvojumi, 2D.
19.00 k/t Kino “Mežonīgā
naksniņa”, komēdija.
14. jūlijā 19.00 estrādē
Aktieru ansambļa “Greizais
ratiņš” jaunā programma
“Dzīve, kā pa gaisu“.
Piedalās D. Bonāte, J. Hiršs,
I. Puga, U. Anže, N. Laizāns,
V. Zilveris, tirgos disku.
Ieeja par maksu
16. jūlijā 16.00 k/t
Kino “Zirnekļcilvēks:
Atgriešanās mājās”
piedzīvojumi.
19.00 k/t Kino “Karš
par Pērtiķu planētu”,
piedzīvojumu.

20. jūlijā 16.00 k/t
Kino “Zirnekļcilvēks:
Atgriešanās mājās”.
19.00 k/t Kino “Karš par
Pērtiķu planētu”.
21. jūlijā 19.00 estrādē
Izrāde “Saimnieks meklē
saimnieci” – TV šovs lauku
sētā, jeb komēdija 2 daļās,
Ģ. Ķesteris, D. Gaismiņa, Z.
Daudziņa, A. Siliņš, režisors
J. Rijnieks.
Ieeja par maksu
23., 27. jūlijā 19.00 k/t
Kino “Denkerka”, kara
drāma.
29. jūlijā Kapusvētki
Madonas pilsētas kapos
12.30 Svētbrīdis katoļu
draudzei,
13.30 Svētbrīdis luterāņu
draudzei.
29. jūlijā 18.00 estrādē
7. populārās mūzikas festivāls
“Zelta Šlāgeris – 17”.
Ieeja par maksu
30. jūlijā 16.00 k/t
Kino “Vāģi 3”, animācija 3D.

BIĻEŠU PARADĪZES KASĒS
VAR NOPIRKT BIĻETES UZ:
30. septembrī k. n. 19.00
Koncertu “Smaidiet un
labi būs!”. Piedalās mūziķu
apvienība “Vintāža”, A.
Ančevskis, N. Rutulis, R.
Dūduma, G. Krievkalna.
22. oktobrī k. n. 16.00
Koncertu “Viktors
Lapčenoks – 70
25. februārī 2018. k. n. 15.00
E. Rozenštrauha simtgades
koncertu “Bij vasara
toreiz tik zaiga”.
Piedalās D. Skutelis,
Anmary, N. Zušs, A. Auzāns,
N. Rutulis, G.Krievkalna,
Oranžo meiteņu trio,
orķestris.

Godājamie Madonas novada iedzīvotāji!
Lai noskaidrotu Madonas novada iedzīvotāju viedokli par sezonāla veida āra kafejnīcas būvniecību
vai novietošanu platībā līdz 180 m2 zemes gabalā Saules ielā 2A, Madonā, Madonas novadā, tai skaitā
nodrošinot visu nepieciešamo infrastruktūru, Madonas novada pašvaldība organizē aptauju.

Jums ir iespēja izteikt viedokli, aizpildot anketu!
Aizpildītu anketu (izgriežot no laikraksta) Jums ir iespēja nodot sava pagasta pārvaldes
ēkā pie sekretāres, Madonas pilsētā Saieta laukumā 1 Administratīvā nodaļā
101. kabinetā. Anketu iespējams aizpildīt arī internetā Madonas novada pašvaldības
mājaslapā www.madona.lv sadaļā Pašvaldība/Sabiedrības līdzdalība.

Sezonāla veida āra kafejnīcas būvniecību vai novietošanu zemes gabalā
Saules ielā 2A, Madonā:
Atbalstu			Neatbalstu
Cits viedoklis

Plānotās āra kafejnīcas iespējamā atrašanās vieta.

