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

Kā valsts pastāvēšanas pirmo desmitgadi svinēja Madonā un tās apkārtnē
Viens no V. Plūdoņa zināmākajiem dzejoļiem
sākas ar rindām: “Mazu brīdi, mazu brīdi
pirms, mazu brīdi pirms gaismiņas”. Šogad
arī mēs atrodamies “mazu brīdi pirms,”
jo pavisam drīz svinēsim mūsu Latvijas
dzimšanas dienu, bet pēc gada būsim
laikabiedri īpašam notikumam – valsts
simtgadei.

Ar domu par Latviju un Latvijas
cilvēkiem tapa Latvijas Valsts
Simtgadei veltītā Rīgas aktīvo
senioru alianses iniciatīva rakstīt
savas Tautas Saimes grāmatu.
Kāds bijis manas tautas, manas
dzimtas, manas ģimenes, mans
ceļš valsts pirmās simtgades
nogrieznī? Kāds mūsu katra un
visu kopā ceļš valsts vēsturiskās
atmiņas globālā kontekstā?
Domāsim, pārdomāsim, rakstīsim
paši vai lūgsim talkā jaunākus
radus, draugus, paziņas.

Izmaiņas ūdens
saimniecības
pakalpojuma
saņemšanā un lietošanā
Madonas novadā.

4. lpp
Jaunā Madonas
novada Jauniešu
dome 16 aktīvu
jauniešu sastāvā
apņēmības pilni īstenot
ikvienu ideju.

8. lpp
Ļaudoniešu lepnums –
īpaši veidots vides
objekts piederības
sajūtas savam pagastam
un dzimtajai vietai
stiprināšanai.

9. lpp
Tuvojas gada
skaistākais laiks –
Ziemassvētki. Vai
Madonas novads, mēs
visi kopā, spētu kļūt
par visgaišāko vietu uz
zemeslodes?
9. lpp

Novembris –
latviskuma,
patriotisma mēnesis.
Piespraudīsim
pie krūtīm
sarkanbaltsarkanās
lentītes un svinēsim
ar cieņu Latvijas valsts
svētkus, apmeklējot
pašvaldības organizētos
pasākumus.
11. lpp

Apsveikuma pastkarte (1920. gadi) un mītiņš 1928. gada 18. novembrī Saikavā (J. Purcēna fotogrāfija).
Materiāli no Madonas muzeja krājuma
Kad 1918. gada 17. novembrī
izveidotā Latvijas Tautas Padome (LTP) nolēma nākošajā dienā proklamēt Latvijas valsti, sākotnēji bija ierosinājums to darīt
Rīgas pilī, tomēr tika nolemts
jaunās valsts dzimšanu pasaulei pieteikt Latviešu operas namā (Latvijas Nacionālajā teātrī).
LTP pārstāvji uzskatīja, ka pasākumam jābūt svinīgam un ar pēc
iespējas vairāk cilvēku līdzdalību.
Bija svarīgi, lai Latvijas iedzīvotājiem tik nozīmīgo brīdi klātienē piedzīvotu ne tikai tie, kuri tieši piedalīsies svinīgajā sēdē,
bet arī būtu skatītāji jeb liecinieki, lai valsts dibināšana un tās
svētku atzīmēšana turpmāk kļūtu par svētkiem katram!
1928. gada 17. novembra laikraksta “Madonas Vēstnesis” numurā atrodamā informācija ļauj
gūt priekšstatu kā Madonā un
tās apkārtnē tika atzīmēta valsts
desmit gadu pastāvēšanas jubileja. 1928. gads bija smags neražas un plūdu gads arī Madonas
novadā, kļūdams par nopietnu
pārbaudījumu lauksaimniekiem,
tādēļ vairākos laikrakstā publicētajos vietējo iestāžu un biedrību
vadītāju apsveikumos izskanēja
uzmundrinājuma vārdi, aicinot
atcerēties, cik grūtos apstākļos
tapa mūsu valsts un cik daudz atkarīgs no katra paša darba un attieksmes. Madonas bērnu draugu
biedrības priekšsēdētājs Pēteris

Dolmanis atgādināja: “Kādi mēs,
tāda mūsu valsts”, bet Madonas
Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju biedrības valde visus sveica ar vārdiem:
“Mazāk skaļu vārdu, – vairāk ražīga darba. Mazāk pašlabuma un
slavas meklēšanas, vairāk tautiskuma un dzimtenes mīlestības”.
Valsts desmit gadu jubileja
arī Madonā tāpat kā visā valstī
tika svinēta divas dienas. Iedzīvotāji tika aicināti izdekorēt savu māju logus, bet 17. novembrī
plkst.12.00, kad atskanēja salūtšāviens, pie visām pilsētas ēkām
bija jāizliek valsts karogs. Vakarā Izglītības biedrības zālē notika
sēru dievkalpojums un aizlūgums
par kritušajiem brīvības cīnītājiem. Svētku kulminācija bija 18.
novembrī, kad svētku pasākumi norisinājās visas dienas garumā. Svinības iesākās ar vairāku
mākslinieku uzstāšanos bērniem
paredzētā pasākumā, tad plkst.
12.00 norisinājās svinīgā domes
sēde, uz kuru bija aicināti arī iedzīvotāji, sekoja militarizēta parāde vecajā tirgus laukumā. Tās
laikā tika pasniegti apbalvojumi
aizsargiem. Plkst.15.00 bija paredzēts dievkalpojums ar vietējo
luterāņu un pareizticīgo mācītāju piedalīšanos. Savukārt 16.00
ar salūtšāvienu tika izziņots klusuma brīdis, kas “katram pilsonim jāpavada ar atsegtu galvu,
klusu un nekustoties, visviens, –
kur viņš arī neatrastos”. Piemiņas brīža beigās atskanēja di-

Lāčplēša dienā
Tautas Saimes
grāmatu iedziedās
Ļaudonā, valsts
svētkos – Praulienā

vi salūtšāvieni. Vakara svinību
daļa sakās ar Valsts prezidenta
Gustava Zemgala vēstījuma tautai noklausīšanos un nodziedātu himnu. Pēc tam klātesošie noklausījās referātu par Latviju un
izteiktos vietējo prominenču apsveikumus. 1928. gada 18. novembra vakarā pirmo reizi Madonā notika kopīgs lāpu gājiens.
Svētku izskaņā iedzīvotāji tika
aicināti uz koncertu un saviesīgu vakaru.
Valsts desmito gadadienu svinēja arī ārpus Madonas, aicinot
iedzīvotājus uz dievkalpojumiem,
Valsts prezidenta vēstījuma noklausīšanos, teātra izrādēm un
saviesīgu vakaru svētku dienas izskaņā. Piemēram, Saikavā notika arī kritušo godināšana Saikavas kapos, Sāvienā tika
piedāvāta radio tiešraide dievkalpojuma un svētku svinību pārraidei no Rīgas un gājiens, Mārcienā, Mētrienā – aizsargu parādes,
Praulienā – skolēnu priekšnesumi, Liezērē – gājiens, bet Ļaudonā – koncerts.
Kā jau tas pieņemts, tad
valsts desmit gadu jubilejā gan
Valsts prezidents savā uzrunā
svinīgajā Saeimas sēdē, gan vietējo priekšlasījumu autori īpašu
uzmanību veltīja sasniegumiem
valsts pirmajā desmitgadē. To
nebija maz. ➔ 2. lpp

➔ 2. lpp

Arī Madonas novadā ir
atbalstīta šī iniciatīva. Grāmatas
devīze – “Mans ceļš. Latvija”.
Tautas Saimes grāmatas
ceļš Madonas novadā aizsākās
ar pirmo ierakstu, kas tapa
Madonas Novadpētniecības
un mākslas muzejā. Muzeja
vadošais pētnieks Indulis
Zvirgzdiņš sagatavoja aprakstu
par Madonas novadu. To Tautas
Saimes grāmatā ierakstīja
mākslas izstāžu organizatore
Danute Vēze.
Savu oficiālo ceļu pa
Madonas novadu Tautas
Saimes grāmata sāks
Ļaudonā – dzejnieka Andreja
Eglīša dzimtajā pusē. 9. un
10. novembrī savus ierakstus
varēs veikt Ļaudonas bibliotēkā
un 11. novembrī, dodoties
uz Andreja Eglīša Ļaudonas
vidusskolas muzeja zāli, lai
pulksten 15.00 piedalītos
Lāčplēša dienai veltītajā
koncertā „Iededzies par Latviju”
un vienlaikus arī – Tautas
Saimes grāmatas iedziedāšanā.
Jau no pulksten 13.00 pasākuma
dalībnieki un apmeklētāji varēs
veikt savu ierakstu grāmatā.
Pirmssvētku dienās, 16. un
17. novembrī, grāmata viesosies
Praulienas pagasta bibliotēkā
un 17. novembra vakarā gaidīs
ikvienu Latvijas Republikas
proklamēšanas dienas svētku
koncertā „Skaista mana tēvu
zeme!” Praulienas pamatskolā.
Vairāk par Tautas Saimes
ceļu un pieturas punktiem varēs
uzzināt, sekojot informācijai
Madonas novada pašvaldības
mājaslapā un sociālajos tīklos.
Būsim atsaucīgi! Veidosim
Latvijas Tautas Saimes
grāmatas Madonas novada
vēsturi, stāstot par sevi, savām
dzimtām, savām saknēm, no
sirds vēlot augstu laimi, prieku
mūsu valstij jubilejā!
Informāciju sagatavoja
Inga Arāja,
Madonas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.
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Cienījamie
novadnieki!
Katrs posms gada ritējumā mums stāsta
ko savu. Novembris ir Latvijas dzimšanas,
latviskuma un patriotisma mēnesis. Ar
prieku gadu gaitā novēroju, ka arvien
vairāk līdzcilvēki šajā laikā pie krūtīm
sprauž svētku lentītes mūsu karoga
krāsās, arvien vairāk tiek runāts par
Latvijas simtgadi. Esam svētku gaidās
un sajūtās. Saku lielu paldies visiem, kuri
ar savu darbu, aktivitāti, rakstītu un nerakstītu
pienākumu pildīšanu dod ieguldījumu savu līdzcilvēku labklājības
uzlabošanā un mūsu novada izaugsmē. Nav lielu vai mazu darbu,
katrs ir ievērības cienīgs, ja paveikts godprātīgi un labi. Ceru,
ka ikviens šajā laikā, kad Lāčplēša dienā godinām brīvības cīņās
kritušos, kad 18. novembrī svinam Latvijas dzimšanas dienu, sevī
sajutīs daļu no Latvijas, daļu no mūsu Madonas novada, daļu no
vietas, kuru veidojam, dodoties savās ikdienas gaitās!
Novēlu ikvienam justies piederīgam savai pilsētai, savam
pagastam, savai valstij. Aicinu ikvienu svinēt un godāt šo laiku
savā ģimenes, radu un draugu lokā, apmeklējot pašvaldības
organizētos pasākumus vai dodoties uz centrālajām svētku
norisēm Rīgā. Kopā būšana un prasme būt vienotiem savā
dažādībā padarīs mūs stiprākus un saliedētākus.
Ar cieņu, Agris Lungevičs,
Madonas novada domes priekšsēdētājs
Pirms 99 gadiem, 1918. gada 18. novembrī
tiek dibināta Latvijas valsts, kas iezīmē
latviešu tautas stingru gribu – būt pašiem
sava likteņa noteicējiem. Šī izvēle nav
dāvana, bet pašu noteikta rīcība par savas
valsts un tautas suverenitātes iestāšanos
un cīņu. Pastāvēšana par sevi un savām
tiesībām ir brīvu cilvēku privilēģija, kas
saistīta ar katra apziņu par brīvības vērtību.
Nekādas bagātības neatsver brīvības sajūtu,
nekādas raizes un rūpes nevar iznīcināt brīvības
dziņu! Mums jālepojas, ka mums ir sava valsts, jo kur gan vēl citur
mēs mūžam varam dzīvot saziņā ar latvisko kultūru un ideāliem.
Cienīsim savu valsti – Latviju un godu atdosim tiem, kas savu
dzīvi veltījuši brīvas Latvijas dzimšanai un pastāvēšanai! Būsim
vienoti un stipri par savu brīvību!
Apsveicu Madonas novada iedzīvotājus Latvijas valsts svētkos!
Zigfrīds Gora,
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Par Latvijas neatkarības proklamēšanu
1918. gada 18. novembrī valda romantizēts
priekšstats – nacionālu ideālu vadīta
inteliģence nodibināja neatkarīgu Latvijas
valsti. Romantizējot vēsturi un pagātnes
notikumus, mēs rodam iedvesmu
pašapziņai un drosmei ar taisnu muguru
un paceltu galvu stāvēt pretī ikdienas
grūtībām. Taču, tikai idealizējot vēstures
notikumus un nemācoties no pagātnes
kļūdām, mēs riskējam nekļūt par gudriem un
prasmīgiem savas valsts pārvaldītājiem.
Sveicot Madonas novada iedzīvotājus Latvijas Republikas
99. dibināšanas gadadienā, novēlu mums visiem kopīga labuma
vārdā pārvarēt savstarpējās domstarpības un konfliktus, nenovelt
uz citiem vainu par savām neizdarībām, kļūt pašapzinīgākiem,
gudrākiem, izlēmīgākiem un būt lepniem par mūsu Latviju!
Ivars Miķelsons,
Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks
Esiet lepni par ikvienu labo darbu, kas
paveikts ikdienā, jo Latvija – tie esam mēs!
Ikvienam iedzīvotājam svētkos un
ikdienā novēlu būt stipram un sirdīs,
domās un darbos vienmēr būt kopā ar
Latviju!
Guntis Ķeveris,
Madonas pilsētas pārvaldnieks

Domes ziņas

Svētki ikvienam

Kā valsts pastāvēšanas pirmo desmitgadi svinēja Madonā un tās apkārtnē
➔ 1. lpp
Laika periodā no 1918. gada līdz 1928. gadam Latvija varēja lepoties ar tās starptautisku atzīšanu, Satversmes I daļas
pieņemšanu (1922. gada 15. februāris – šogad 95), Saeimas institūcijas izveidi un ievēlēšanu
(1. Saeima – 1922. gads), agrārās
reformas uzsākšanu, kas ļāva
daudziem bezzemniekiem iegūt
zemi jaunsaimniecību veidošanai (sākums – 1920. gads), nacionālās naudas vienības – lata
ieviešanu (1922. gads), armijas
stiprināšanu.
Arī Madonai valsts pirmā desmitgade bija veiksmīga.
1920. gada 29. augustā Madonas

(Biržu) iedzīvotāji sanāca uz pirmo sapulci, lai lemtu par miesta
statusu iegūšanu savai apdzīvotajai vietai, ko tai piešķīra 1921.
gada 1. jūlijā. Tobrīd miestā dzīvoja 1183 iedzīvotāji (502 vīrieši un 631 sievietes), bija uzceltas
102 dzīvojamās ēkas, 36 tirgotavas un darbojās četri rūpniecības uzņēmumi. Miestā atradās
arī pasta – telegrāfa kantoris,
cietums, miertiesa, zēnu un meiteņu pamatskolas un vidusskolas, Valsts kases nodaļa un vairākas, aktīvi darbojošās biedrības.
1926. gada 7. jūnijā miests ieguva pilsētas tiesības, jau kopš
1925. gada 1. aprīļa Madona bija arī jaunizveidotā Madonas apriņķa administratīvais centrs.

1926. gada 2. jūlija “Iekšlietu
Ministrijas Vēstnesī” ziņojumā
par Madonai piešķirto pilsētas
statusu, ņemot vērā tās līdzšinējo straujo attīstību, bija izteikta
prognoze, ka “Madonai ir paredzama spoža nākotne.”
Vai mazu brīdi pirms valsts
simtgades prognoze ir piepildījusies, lai katrs spriež pats, taču
ir skaidrs, ka lokāla izaugsme ļāva un ļauj ar lielāku paļāvību un
cerībām raudzīties arī uz valsts
tālāku uzplaukumu. Dievs, svētī Madonu un Latviju!
Līga Irbe,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
galvenā speciāliste

Latvijas Universitāte slēdz sadarbības
līgumu ar Madonas novada pašvaldību
Latvijas Universitāte (LU) un
Madonas novada pašvaldība
17. oktobrī noslēdza Nodomu
protokolu par sadarbību
izglītības, reģionālās attīstības
un zinātnes jomā un līgumu par
sadarbību ar Madonas novada
bibliotēku.
Nodomu protokola līgums ir
apliecinājums tam, ka Madonā
ikvienam turpmāk būs iespēja
iegūt kvalitatīvu izglītību. Tas
ir jauns sākums sekmīgai, tālejošai, arī iespējās neierobežotai sadarbībai, studijām un pētnieciskajam darbam. Savukārt
sadarbības līgums ar Madonas
novada bibliotēku paredz, ka
Madonas filiāles grāmatas turpmāk atradīsies novada bibliotēkas ēkā.
Raugoties nākotnē, Madonas filiāli varētu attīstīt kā mūžizglītības un lietišķo pētījumu
centru, piedāvājot reģiona iedzīvotājiem iespēju ne vien piesaistīt jaunus studētgribētājus augstākās izglītības ieguves jomā,
bet arī aicinot bijušos studentus
un interesentus papildināt savas akadēmiskās un profesionālās zināšanas mūžizglītībā.
Šajā rudenī LU Madonas fi-

Nodomu protokolu parakstīja Madonas novada domes priekšsēdētājs Agris
Lungevičs un LU prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā
prof. Valdis Segliņš.
D. Veckalniņa foto
liālē uzņemti 30 jauni studenti ne vien no Madonas, bet arī
no apkārtējiem pagastiem: Aronas, Barkavas, Bērzaunes, Dzelzavas, Kalsnavas, Lazdonas,
Ļaudonas, Liezeres, Mētrienas,
Praulienas un Sarkaņiem. Lielākā daļa 1.kursa studentu nāk
pat no Aizkraukles, Balviem,
Cesvaines, Ērgļiem, Gulbenes,

Jaunpiebalgas, Jēkabpils, Kupravas, Lizuma, Lubānas, Siguldas, Skujenes, Tirzas, Vecpiebalgas, kas apliecina filiāles
reģionālo nozīmi. Kopumā LU
Madonas filiālē studē 60 studenti.
Ilze Riekstiņa
sabiedrisko attiecību speciāliste

Madonas novada pašvaldības domes
17. oktobra ārkārtas sēdes lēmumu pārskats
Par telpu nomu
Nolemj atbrīvot
biedrību “Mēs saviem bērniem” no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas 2017. gada 20.
oktobrī festivāla “Zem vienas
saules” organizēšanai.
Nolemj daļēji atbrīvot SIA
“Latvijas lauku konsultāciju
un izglītības centra” Madonas
konsultāciju biroju no Madonas pilsētas kultūras nama tel-

pu nomas maksas 2017. gada
25. oktobrī informatīvā semināra “Aktualitātes grāmatvedības
un nodokļu jautājumos” organizēšanai, nosakot telpu nomas
maksu 140 eiro (t.sk. PVN).
Nolemj atbrīvot Madonas pilsētas Pensionāru biedrību no
Madonas pilsētas kultūras nama
telpu nomas maksas 2017. gada
26. oktobrī senioru pasākuma
organizēšanai.
Nolemj iznomāt biedrībai
„Mēs – Barkavas pagastam”

Madonas novada pašvaldībai
piekritīgas telpas, kuras atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 70440080295001, adrese
Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, kas reģistrētas uz Madonas novada pašvaldības vārda
Zemesgrāmatu nodaļā, 61.2 m2
platībā ar apbūves tiesībām uz
9 gadiem.
Nolemj atbrīvot biedrību
“Mēs – Barkavas pagastam” no
nomas maksas.

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada novembris

3

Madonas novada pašvaldības domes
25. oktobra sēdes lēmumu pārskats
Aronas pagastā
Par pamatlīdzekļa
nodošanu

Nolemj Aronas pagasta pārvaldei nodot
Madonas novada pašvaldībai pamatlīdzekli traktoru MTZ 80-L ar valsts reģistrācijas numuru T7729LA un palielināt SIA
„Madonas siltums” pamatkapitālu par
1 000 eiro (SIA “Baltijas vērtētāju grupa
DDS” novērtējuma apmērā), veicot mantisko ieguldījumu.

Par nolikuma apstiprināšanu

Apstiprina Aronas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” nolikumu jaunā redakcijā, atzīstot par spēku
zaudējušu Madonas novada pašvaldības
domes 26.11.2009. sēdes lēmuma 27. punkta 8. apakšpunktu (protokols Nr. 15; 27.
p.).

Ļaudonas pagastā
Par atbalstu autoceļa asfaltēšanai

Nolemj atbalstīt Ļaudonas pagasta
pārvaldes un iedzīvotāju iniciatīvu, lūdzot Satiksmes ministrijai pēc iespējas ātrāk veikt valsts reģionālā autoceļa P82
“Jaunkalsnava – Lubāna” posmā no Jaunkalsnavas līdz krustojumam ar valsts reģionālo autoceļu P62 “Krāslava – Preiļi
– Madona (Madonas apvedceļš)” asfaltēšanu.

Kalsnavas pagastā
Par izmaiņām iestāžu amatu
vienību sarakstos

Nolemj reģistrēt Madonas novada
amatiermākslas kolektīvu reģistrā Kalsnavas pagasta Kalsnavas kultūras nama
folkloras kopu “Vesetnieki” (vadītāja Iveta Upeniece), veicot izmaiņas “Kalsnavas
pagasta pārvaldes un iestāžu amata vienību sarakstā” (apstiprināts ar Madonas
novada pašvaldības domes 29.12.2016. lēmumu Nr. 720 (protokols Nr. 27, 15. p.)).
Nolemj ar 2017. gada 1. novembri Kalsnavas kultūras namā izveidot amata vienību – folkloras kopas vadītājs ar amatalgas likmi 446 eiro, mēneša algu fondu 134
eiro, prof. kods 2652 27, amata vienību
skaits – 0,3.

Par bieži sastopamo derīgo
izrakteņu ieguves atļaujas
izsniegšanu

Nolemj izsniegt SIA „SONĀTE” bieži
sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju smilts-grants un smilts ieguvei atradnē
„Biksēre”, iecirknī “Cīruļkalns”, kas atrodas SIA ”SONĀTE” piederošā nekustamā
īpašuma „Cīruļkalns” zemesgabalā ar kadastra Nr. 7090 004 0250, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā. Atļauju izsniegt pēc
valsts nodevas 142,29 eiro samaksas pašvaldības budžetā.

Par izmaksu apstiprināšanu
projektam

Apstiprina projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā”, ident. Nr.
16-05-AL23-A019.2204-000002, kopējās
izmaksas – 56 689,72 eiro apmērā, t.sk.
Lauku atbalsta dienesta finansējums –
24 500 eiro un Madonas novada pašvaldības finansējums – 32 189,72 eiro.

Par aizņēmuma ņemšanu

Nolemj lūgt Pašvaldību aizņēmuma
un galvojuma kontroles un pārraudzības padomi atbalstīt aizņēmumu ņemšanu 56 689,72 eiro apmērā Valsts kasē uz
10 gadiem ar noteikto procentu likmi un
atlikto maksājumu uz 2 gadiem, projekta “Sociālo pakalpojumu uzlabošana Madonas novada Kalsnavas pagastā” īstenošanai. Aizņēmumu izņemt 2017. un 2018.
gadā un tā atmaksu garantēt ar Madonas
novada pašvaldības budžetu.

Sarkaņu pagastā
Par atkritumu apsaimniekošanu

Nolemj atļaut SIA “MadRok”, reģ. Nr.
45403047663, juridiskā adrese: Valdemāra
bulvāris 14-31, Madona, Madonas novads,
LV-4801, veikt atkritumu:
• nolietoti transportlīdzekļi (atkritumu
klase 160104),
• melnie metāli (atkritumu klase 160117),
• melnie metāli (atkritumu klase 191202),
• melnie metāli (atkritumu klase 201140),
• krāsainie metāli (atkritumu klase
160118),
• krāsainie metāli (atkritumu klase
191203),
• varš, bronza, misiņš (atkritumu klase
170401),
• alumīnijs (atkritumu klase 170402),
• svins (atkritumu klase 170403),
• cinks (atkritumu klase 170404),
• čuguns un tērauds (atkritumu klase
170405),
• alva (atkritumu klase 170406),
• jaukti materiāli (atkritumu klase
170407),
• kabeļi, kuri neatbilst 170410 b klasei
(atkritumu klase 170411),
• bīstamu komponentus saturošas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121 un 200123
klasei (atkritumu klase 200135),
• citas nederīgas elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras neatbilst 200121,
200123 un 200135 klasei (atkritumu
klase 200136),
• svina akumulatori (atkritumu klase
160601),
• nolietotas riepas (atkritumu klase
160103),
• automašīnu vraki, kuri nesatur šķidrumus un citus bīstamus komponentus
(atkritumu klase 160106),
• stikla iepakojums (atkritumu klase
150107),
• stikls (atkritumu klase 170202),
• stikls (atkritumu klase 160120),
• stikls (atkritumu klase 191205),
• papīra un kartona iepakojums (atkritumu klase 150101),
• plastmasas iepakojums (150102),
• plastmasa (atkritumu klase 160119),
būvniecības atkritumi, kuri neatbilst
170901, 170902 un 170903 klasei (atkritumu klase 170904)
savākšanu, šķirošanu, sagatavošanu pārstrādei un atļaut uzglabāt atkritumus uzglabāšanas vietā: “Pieterāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV 4870,
zemes vienības kadastra apzīmējums –
70900060101.

Mārcienas pagastā
Par izmaiņām maksas
pakalpojumos

Veic grozījumus Madonas novada pašvaldības domes 28.11.2013. sēdes lēmuma
Nr. 768 “Par Madonas novada pašvaldības
maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprinā-

Pielikums
Madonas novada pašvaldības domes 25.10.2017.
Lēmumam Nr. 619 (protokols Nr. 23, 50. p.)

Finansējums Madonas novada bērnu un jauniešu deju kolektīviem
un koriem no 2017. gada pašvaldības budžeta
Iestādes nosaukums

Kolektīva
nosaukums

Kolektīva
iedalījums

Pozīcija

“Resgaļi”

5.–9.kl.

blūzes

Sarkaņu pagasta tautas
nams “Kalnagravas”

Aptuvenā
Sadalījums,
Daudzums cena 1 gab.,
EUR
EUR
10
26,00
260,00

krekli

10

26,00

260,00

5.–9.kl.

bikses
brunči

10
10

32,00
105,00

320,00
1050,00

pirmsskola,
2 sastāvi

meiteņu
brunči

12

35,00

420,00

3.–4. kl.
–

bikses

10

30,00

300,00

brunči

5

65,00

325,00

Kopā,
EUR

520,00
Degumnieku pamatskola

1370,00
Praulienas pagasta
pirmsskolas izglītības
iestāde “Pasaciņa”

“Pasaciņa”

420,00
Barkavas pamatskola

300,00

Kusas pamatskola

325,00
Dzelzavas pamatskola

1.–4. kl.
3.–6. kl.

brunči
bikses

10
10

80,00
38,00

800,00
380,00

Vestienas pamatskola

5.–9. kl.

bikses
brunči

9
9

32,00
105,00

288,00
945,00

Andreja Eglīša Ļaudonas
vidusskola

3.–4. kl.

brunči

10

90,00

900,00

Ļaudonas pagasta
pirmsskolas izglītības
iestāde “Brīnumdārzs”

pirmsskola

puišu
bikses

10

30,00

300,00

Kalsnavas pamatskola

3.–6. klašu
deju kol.

puišu
bikses

10

Šūšanas
pakalpojumi

150,00

pirmsskola

meiteņu
brunči

12

40,00

480,00

3.–4. kl.
deju kol.
3.–4. kl.

meiteņu
brunči
puišu
bikses
meiteņu
vestes
zēnu
vestes

10

70

700,00

10

30

300,00

10

10,00

100,00

25

15,00

375,00

brunči
bikses

9
9

35,00
15,00

315,00
135,00

kleitas
meitenēm
vestes
zēniem

50

17,00

850,00

20

31,00

620,00

1180,00

1233,00

900,00

300,00

150,00
Madonas pilsētas
pirmsskolas izglītības
iestāde “Kastanītis”

“Kastanītis

480,00
Madonas pilsētas
vidusskola

Folkl. kopa
“Madaviņa”
Zēnu koris

5.–9. kl.
2.–7. kl.

1475,00
Liezēres pamatskola

pirmsskola

450,00
Madonas Valsts
ģimnāzija

Jauktais
koris

1470,00
10573,00

šanu” (protokols Nr. 26, 29. p.), pielikumā
Nr. 10 “Mārcienas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to izcenojumi”
sekojošā redakcijā:
Nr. Pakalpo
p.k. jums

Mērvie
nība

Transporta
pakalpojumi
3.1. OPEL
Par
VIVARO
nobraukto
mikro
km
autobuss
Par 1
stundu
dīkstāves
3.2. RENAULT
Par
TRAFIC
nobraukto
mikro
km
autobuss
Par 1
stundu
dīkstāves

Pakalp.
izceno
jums bez
PVN

Pakalp.
izcenojums
ar PVN,
EUR

0,28

0,28

2,85

2,85

0,28

0,28

2,85

2,85

3.

SPORTS
Par telpu nomas maksu

Nosaka 2017. gada novembrī un decembrī nomas maksu S.Fiļipovam par Madonas pilsētas sporta centra fitnesa zāles izmantošanu 400 eiro (tai skaitā PVN)
mēnesī.

Par papildus līdzekļu piešķiršanu

Nolemj piešķirt papildus finansējumu
Madonas pilsētas sporta centram:
• 1143,45 eiro ar PVN polsterējuma iegādei sporta zāles drošības nodrošināšanai;
• 6 413 eiro ar PVN florbola bortu ar
pārvietojamiem ratiņiem iegādei sporta zāles aprīkojuma papildināšanai;
• 303,71 eiro ar PVN florbola vārtu ar
tīklu 2 gab. iegādei.
Finanšu avots – Madonas novada budžeta nesadalītie līdzekļi.

4

Domes ziņas

Madonas Novada Vēstnesis
2017. gada novembris
Par finansiālu atbalstu
sportam

AS „Madonas
ūdens”
aktualitātes
Lai nodrošinātu Fizisko
personu datu aizsardzības likuma un Vispārīgās datu aizsardzības regulas (regula stāsies spēkā 2018. gada 25.
maijā) ievērošanu, AS „Madonas ūdens” ar 2018. gadu maina papīra formāta rēķinu piegādes veidu. Papīra formāta
rēķini klientiem tiks piegādāti aizvērtā formā (aploksnē vai
pārlocīti un aizlīmēti), par to
tiks piemērota maksa EUR 1,65
(bez PVN). Rēķinu nosūtīšana uz e-pastu vai īsziņā (SMS)
arī turpmāk būs bez maksas.
Tādēļ lūgums izvērtēt rēķinu piegādes veidu un par izmaiņām paziņot AS „Madonas
ūdens” abonentu daļai, nosūtot e-pastu uz adresi: info@
madonasudens.lv.
Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par AS „Madonas
ūdens” plānotajiem darbiem,
kas saistīti ar ūdens padeves
traucējumiem (kas tiek nosūtīta īsziņu veidā), lūgums atjaunot informāciju par mobilo
tālruņu numuriem – Madonas pilsētas iedzīvotājiem tālr.
64807073, pagastu iedzīvotājiem tālr. 64807071.
Rēķinu ar svītru kodiem,
varēs samaksāt arī MAXIMA
veikalu tīklā.
Veicot maksājumus bankās, jānorāda tikai savs klien
ta numurs.
25.10.2017. ar Madonas
novada pašvaldības domes lēmumu apstiprināti Saistošie noteikumi Nr. 17 “Par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību Madonas novadā”. Ar tiem iepazīties iespējams mūsu mājaslapā
www.madonasudens.lv, sadaļā
“Jaunumi”.
Pamatojoties uz saistošiem
noteikumiem Nr. 17 (pielikums Nr. 2), iedzīvotājiem, kuri nav uzstādījuši ūdensskaitītājus, ar 2018. gada 1. aprīli
tiek noteikta ūdens patēriņa
norma vienam iedzīvotājam
mēnesī – 6 m3 (tagad 3m3).
Dzīvokļu īpašniekus lūdzam
uzstādīt ūdensskaitītāju mēraparātus, lai nerastos domstarpības par ūdens patēriņa aprēķinu. Mēraparāta uzstādīšana
obligāti ir jāreģistrē AS ”Madonas ūdens”, bet uzstādīšanu
var veikt individuāli.
Klientu ērtībai aicinām
reģistrēties AS „Madonas
ūdens” mājaslapā www.madonasudens.lv. Reģistrētiem
klientiem ir iespējams nodot
ūdens skaitītāju rādījumus, iegūt informāciju par savu patēriņu, kā arī redzēt un izdrukāt izrakstītos rēķinus.
Sagatavoja Inga Uberte,
AS “Madonas ūdens”
Abonentu daļas vadītāja

Nolemj piešķirt 1000 eiro no
Madonas novada pašvaldības
budžeta nesadalītajiem līdzekļiem Latvijas izlases dalībniekam distanču slēpošanā no Madonas novada – Indulim Bikšem,
gatavojoties ziemas Olimpiskajām spēlēm Phjončhanā (Dienvidkoreja) 09.–25.02.2018., piedaloties Tour de ski sacensībās
distanču slēpošanā (Vācijā, Šveicē, Itālijā) 2017./2018. gada sezonā un Pasaules junioru čempionātā distanču slēpošanā (Šveice)
2018. gadā. Nolemj slēgt līgumu
ar biedrību “Induļa Bikšes slēpošanas klubs” par piešķirto līdzekļu izmantošanu.

IZGLĪTĪBA
Par finansējuma
piešķiršanu

Nolemj piešķirt papildus finansējumu 255 eiro apmērā Madonas
Valsts ģimnāzijai portāla uzdevumi.lv licenču iegādei no izglītības
pasākumu budžetā mācību līdzekļiem paredzētā finansējuma.
Nolemj piešķirt finansējumu
10573 eiro apmērā Madonas novada bērnu un jauniešu deju kolektīviem un koriem no 2017.
gada budžetā izglītības pasākumiem tērpu iegādei paredzētajiem līdzekļiem, saskaņā ar
pielikumu Madonas novada pašvaldības domes 25.10.2017. lēmumam Nr. 619 (protokols Nr. 23,
50. p.). Skatīt tabulu 3. lpp.

Par piedalīšanos projektu
konkursā

Nolemj piedalīties Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā
projektu konkursa programmas
“Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un meža dzīvotspējas
uzlabošanā” 8.5. aktivitātē “Ieguldījumi meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības
uzlabošanai” ar projekta iesniegumu “Meža ekoloģiskās vērtības
uzlabošana saimniecībās Ļaudonas pagastā “Strīdus purvs” un
Lazdonas pagastā “Smecere”.
Projekta kopējās izmaksas
8 452,40 eiro, t.sk. Lauku atbalsta
dienesta finansējums 5 916, 68 eiro un Madonas novada pašvaldības finansējums 2 535,72 eiro.

Par telpu nomu

Nolemj atbrīvot Madonas novada fondu no Sarkaņu amatu
skolas telpu nomas maksas projekta “Tradīciju un inovāciju mijiedarbība mūsdienu amatniecībā” realizācijas laikā 2018. gada
jūnija mēnesī.
Nolemj atbrīvot Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Madonas iecirkni no Madonas pilsētas kultūras nama telpu
nomas maksas 2017. gada 30. novembrī pasākuma, veltīta Latvijas Republikas Valsts policijas 99.
gadadienas svinībām, organizēšanai.
Nolemj atbrīvot no Madonas
pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas pasākuma “Dziedošo un muzicējošo ģimeņu spiets”
ietvaros koncertuzveduma “Mūsu Latvijas gaismas cilvēks Jānis
Streičs” organizēšanai 2017. gada 4. novembrī.

Par Madonas
novada pašvaldības
apbalvojumu
piešķiršanu
Nolemj piešķirt sekojošus Madonas novada pašvaldības apbalvojumus:
Pateicības rakstus:
Gunta Tomiņa, Bijusī Barkavas
pag. PII “Ābelīte” vadītāja;
Emīlija Zuičika, Madonas pilsētas PII “Priedīte” pirmsskolas
skolotāja;
Inguna Kecko, Madonas pilsētas PII “Priedīte” pirmsskolas
skolotāj;a
Biruta Strode, Madonas pilsētas PII “Priedīte” saimniecības
daļas pārzine;
Silva Grūbe, Madonas novada
pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Madonas pilsētā;
Ilze Jansiņa, Madonas novada
pašvaldības Sociālā dienesta sociālā darbiniece Liezēres pagastā;
Ingrīda Rieksta, SIA “Madonas slimnīca” hemodialīzes dienas stacionāra medicīnas māsa;
Edgars Veips, Madonas novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs;
Jevgēnijs Tarasovs, Mārcienas
pagasta sporta darba darba organizators;
Arkādijs Strods, sporta veterāns;
Andris Jubelis, sportists;
Raimo Vīgants, sportists;

Zane Grīnvalde, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzeja izglītojošā darba nodaļas vadītāja;
Aija Driksna, A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolotāja;
Solvita Vigule, studente, bijusī
Madonas novada jauniešu domes
dalībniece;
Irita Strode, Barkavas pamatskolas sporta skolotāja;
Maira Laure, Kalsnavas pamatskolas skolotāja;
Rasma Šakina, Aronas pagasta
pārvaldes zemes lietu speciāliste;
Ināra Cakule, Mūsdienu deju
grupas “Aliens” vadītāja;
Lilita Cimdiņa, Praulienas pagasta bibliotēkas vadītāja;
Atzinības rakstus:
Jāzeps Juhnevičs, dambretes
un šaha spēles skolotājs, tiesnesis;
Dace Saulīte, sporta veterāne;
Aivars Bebrišs, Madonas Valsts
ģimnāzijas sporta skolotājs;
Daina Bērziņa, Madonas Valsts
ģimnāzijas vācu valodas skolotāja;
Dzintra Livmane, J.Simsona
Madonas mākslas skolas skolotāja;
Rita Koskeviča, Sarkanā Krusta Madonas nodaļas brīvprātīgā;
Andrejs Dzenis, SIA “Kalnāres” valdes loceklis;
Sarmīte Lazdiņa, Praulienas
pagasta kultūras un sporta darba
organizatore;
Benita Tauriņa, pensionāre,
politiski represētā, Atmodas laika aktīviste;
Everita Kalniņa, Madonas
slimnīcas vecākā neatliekamās
palīdzības ārsta palīdze;
Ilze Dreimane, Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāja;
Anete Karlsone, LU vēstures
institūta Etnoloģijas nodaļas pētniece, vēstures doktore, folkloriste;
Kaspars Garlejs, SIA “Junge”
valdes priekšsēdētājs;
Aija Ozoliņa, māksliniece;
Valda Buiķe, Valsts probācijas dienesta Madonas teritoriālās
vienības vadītāja;
Valentīna Zvēra, ģimenes ārste;
Lita un Kaspars Udrasi, veterinārārstu prakse;
Ingrīda Pureniņa, prof. A.Bieziņa muzeja “Jaundilmaņi” vadītāja;

Goda diplomu un goda zīmi:
Jānis Seiksts, keramiķis.
Piešķir finansējumu naudas
balvām 5250 eiro apmērā no budžetā Madonas novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanai
paredzētajiem līdzekļiem.
Apbalvojumu piešķiršanas ceremonija notiks šī gada 16. novembrī plkst. 18.00 Madonas kultūras namā.

Par Madonas novada
pašvaldības
2017. gada budžeta
grozījumiem
Apstiprina
saistošos
noteikumus Nr. 22 “Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2
„Par Madonas novada pašvaldības 2017. gada budžetu””.
Apstiprināti ar Madonas novada pašvaldības domes 25.10.2017.
lēmumu Nr. 620 (protokols Nr.
23, 51. 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
25 250 378 eiro 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
27 030 360 eiro apmērā”.

Sagatavoja Laima Liepiņa,
Administratīvās nodaļas vadītāja
Ar lēmumu pilnu tekstu
var iepazīties www.madona.lv
vai klientu apkalpošanas zālē
Saieta laukumā 1, Madonā

Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 23

„Par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanas kārtību par
dzīvojamo māju palīgēkām Madonas novadā 2018. gadā”
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
2017. gada 25.
oktobra lēmumu Nr. 621
(protokols Nr. 23, 52. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par nekustamā īpašuma
nodokli” 1. panta otrās daļas
9.¹ punktu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.

šuma nodokli tiek apliktas dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus,
Madonas novada administratīvajā teritorijā.
2. Ar nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā neapliek arī tās
dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas) un kas
netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2018. gada 1. janvārī.

1. Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā ar nekustamā īpa-

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības

pamatojums
Likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” noteikts, ka dzīvojamo māju palīgēkas, izņemot
garāžas, kuru platība pārsniedz
25 m2, ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek, ja pašvaldība to
neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz,
ka arī tās dzīvojamo māju palīgēkas, kuru platība pārsniedz
25 kvadrātmetrus (izņemot garāžas) un kas netiek izmantotas
saimnieciskās darbības veikša-

nai, ar nekustamā īpašuma nodokli 2018. gadā neapliek.
3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības bu
džetu
Būtiska ietekme uz budžetu
nav plānota.
4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav ietekmes.
5. Informācija par administratī
vajām procedūrām
Nav ietekmes.
6. Informācija par konsultāci
jām ar privātpersonām
Konsultācijas nav veiktas.

Saistošie noteikumi
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Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Madonas novadā
Apstiprināti ar
Madonas novada
pašvaldības domes
2017. gada 25.
oktobra lēmumu Nr.
570 (protokols Nr. 23, 1. p.).
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 15. panta
pirmās daļas 1. punktu,
43. panta pirmās daļas
11. punktu un trešo daļu,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu
likuma 6. panta ceturto daļu.
Noteikumi pieņemti ar
likumu noteikto pašvaldības
funkciju un uzdevumu izpildes
nodrošināšanai.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli
un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai
vai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei;
1.2. centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un
ugunsdzēsības ierīču lietošanas un
aizsardzības prasības;
1.3. sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā
līguma slēgšanas, grozīšanas un
izbeigšanas kārtību;
1.4. administratīvo atbildību
par šo noteikumu pārkāpšanu.
2. Noteikumos ietvertie termini lietoti Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un saistīto
normatīvo aktu izpratnē.
3. Lietoto terminu skaidrojums:
3.1. Blakus patērētājs – persona, kas izmanto Patērētāja īpašumā, valdījumā vai atbildībā esošo
ūdensapgādes sistēmu ūdens saņemšanai vai kanalizācijas sistēmu notekūdeņu novadīšanai
3.2. Objekts – Patērētāja nekustamais īpašums vai dzīvokļu
īpašumu māja, kurai ir Pievads
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
3.3. Pakalpojuma līgums – sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgums starp Patērētāju un Pakalpojuma sniedzēju par
noteikta veida sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas, lietošanas, uzskaites un
norēķinu kārtību, kā arī abu pušu tiesībām, pienākumiem un atbildības robežām;
3.4. Pakalpojuma sniedzējs –
komersants, kas sniedz sabiedriskos
ūdenssaimniecības
pakalpojumus (turpmāk – ūdenssaimniecības pakalpojums) Madonas novadā.
3.5. Pievads – Patērētāja atbildībā esošs ūdensapgādes ārējās sistēmas atsevišķs ievads, kas
nodrošina Patērētāja Objektu

ar ūdensapgādi un kanalizācijas
ārējās sistēmas atsevišķs izvads,
kas nodrošina notekūdeņu novadīšanu no Patērētāja Objekta
3.6. Patērētājs – nekustamā īpašuma īpašnieks (dzīvokļu īpašumu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki) vai valdītājs, kurš
saņem noteikta veida sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, pamatojoties uz noslēgtu
Pakalpojuma līgumu;
3.7. Tīklu piederības shēma –
Pakalpojuma sniedzēja sagatavota atbildības robežu shēma, kurā norādītas robežas, kurās par
ūdensapgādes un kanalizācijas
tīkliem un būvēm atbild Pakalpojuma sniedzējs un Patērētājs.
Atbildības robežu shēma ir Pakalpojuma līguma neatņemama
sastāvdaļa.
3.8. Ūdens patēriņa norma –
ūdens patēriņa norma vienam
iedzīvotājam (m3/mēnesī), ja
ūdenssaimniecības pakalpojumu
saņemšanai netiek izmantots komercuzskaites mēraparāts.
4. Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu (turpmāk –
ūdenssaimniecības pakalpojumi)
sniegšanas un lietošanas kārtību,
lai veicinātu kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nodrošinātu Patērētājus ar nepārtrauktiem
pakalpojumiem, uzlabotu vides
situāciju Madonas novadā un dabas resursu racionālu izmantošanu.
5. Noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām Madonas novada teritorijā.
6. Šie noteikumi neattiecas
uz lietus notekūdeņu novadīšanu
kanalizācijas šķirt sistēmā un uz
decentralizētajiem kanalizācijas
pakalpojumiem.

II. Kārtība, kādā
ūdensapgādes vai
kanalizācijas tīkli vai
būves tiek pievienotas
centralizētajai
ūdensapgādes un
centralizētajai
kanalizācijas sistēmai
7. Kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai nosaka Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likums, saistītie Ministru kabineta noteikumi un šie
noteikumi.
8. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs, iesniedzot Pakalpojuma sniedzējam aizpildītu
tehnisko noteikumu saņemšanas pieprasījumu, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, šajā pašā pieprasījumā apstiprina
piekrišanu to personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai, kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
9. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai tā pilnvarotā
persona, papildus normatīvajos
aktos noteiktajam, pieprasa Pa-

kalpojuma sniedzējam tehniskos
noteikumus nekustamā īpašuma
esošā Pievada pārbūves, atjaunošanas un nojaukšanas gadījumā.
10. Ja nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam, pieprasot tehniskos noteikumus, ir
parādu saistības par Pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, Pakalpojuma sniedzējs var atteikt
izsniegt tehniskos noteikumus
līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
11. Tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir 2 gadi.
12. Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētās ūdensapgādes sistēmai un centralizētās
kanalizācijas sistēmai ir obligāta zemes gabalam jaunbūves būvniecības, atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā,
ja piegulošajā ielā atrodas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, un pašvaldības
teritorijas plānojumā attiecīgā teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, kur ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas
un centralizētās kanalizācijas sistēmas.
13. Ja Patērētājs ūdensapgādei
izmanto arī vietējo ūdens ieguves
avotu, to aizliegts savienot ar Pakalpojuma sniedzēja centralizēto
ūdensapgādes sistēmu. Patērētājam, kuram ir vietējais ūdens ieguves avots un kurš notekūdeņus
novada centralizētajā kanalizācijas sistēmā, notekūdeņu uzskaite tiek veikta atbilstoši uz vietējā ūdens ieguves avota uzstādītā
ūdens komercuzskaites mēraparāta vai – pēc Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma – uz kanalizācijas izvada uzstādītā notekūdeņu
plūsmas mērītāja rādījumiem.
14. Sanitāri tehniskās ierīces
(piemēram: traps grīdā, izlietne,
duša vai sēdpods), kas novietotas zemāk par tuvākās skatakas
vāka līmeni (piemēram pagrabos), jāpievieno atsevišķai kanalizācijas sistēmai, izolēti no augstāk izvietoto telpu kanalizācijas,
izbūvējot atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz tās aizbīdni vai vienvirziena vārstu. Aiz aizbīdņa vai
vārsta ūdens tecēšanas virzienā
pieļaujams pievienot augstāk novietoto stāvu kanalizācijas sistēmas.
15. Pēc pievada izbūves pabeigšanas nekustamā īpašuma
īpašnieks Pakalpojuma sniedzējam iesniedz:
15.1. izbūvēto tīklu izpildmērījuma plānu grafiskā un digitālā formā;
15.2. kanalizācijas pašteces
tīkliem TV inspekcijas rezultātus tiem cauruļvadiem, kuru
dn≥160mm;
15.3. ūdensvada tīkliem –
spiediena testa rezultātus
16. Pēc 15. punktā minēto dokumentu izvērtēšanas Pakalpojuma sniedzējs veic komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi
un izsniedz Pievada izbūves atzinumu, kurš ir nepieciešams nosacījums Pakalpojuma līguma noslēgšanai.

17. Pēc nekustamā īpašuma
Pievada izbūves un pievienošanas centralizētajam kanalizācijas tīklam, nekustamā īpašnieka
vai valdītāja pienākums ir likvidēt viņa īpašumā esošās būves
un sistēmas, kuras tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto
komunālo notekūdeņu uzkrāšanai un var radīt kaitējumu videi.
18. Pēc nekustamā īpašuma
Pievadu izbūves un pievienošanas centralizētajai ūdensapgādes
sistēmai un/vai centralizētajai
kanalizācijas sistēmai Pakalpojuma līguma noslēgšana ir obligāta.
19. Ja Pievadu centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai nav iespējams pievienot tīklu
izvietojuma dēļ, tad Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma īpašniekam kā
Blakus patērētājam pievadu pievienot pie cita Patērētāja ūdensapgādes (aiz komercuzskaites
mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai skaitā
šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana ir rakstveidā saskaņota ar zemes īpašnieku un Patērētāju, un
šāda pievienošana nepasliktina
ūdensapgādes un kanalizācijas
pakalpojuma saņemšanu citiem
Patērētājiem. Šādā gadījumā ir
jābūt saskaņotai Tīklu piederības
shēmai un noslēgtam līgumam
starp Blakus patērētāju un Patērētāju.
20. Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt normatīvajos aktos
noteiktajā vietā, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt citā saskaņotā vietā, ar tiesībām Pakalpojuma sniedzējam
piekļūt komercuzskaites mēraparāta mezglam.
21. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves, Pakalpojuma sniedzējs uzstāda
verificētu komercuzskaites mēraparātu, kas ir Pakalpojuma sniedzēja īpašums.
22. Pakalpojuma sniedzējam
ir tiesības par saviem līdzekļiem
aprīkot komercuzskaites mēraparātus ar attālinātu datu nolasīšanu un šos rādījumus izmantot
pakalpojuma apjoma uzskaitei.
23. Ja komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta
ir Patērētāja atbildības robežās,
Patērētājs atlīdzina Pakalpojuma sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta zādzības vai bojāšanas gadījumā,
pēc to faktiskiem apmēriem, kas
saistīti ar jauna komercuzskaites
mēraparāta iegādi un uzstādīšanu.
24. Pakalpojuma sniedzējs
ūdens spiedienu centralizētajā ūdensapgādes sistēmā nodrošina atbilstoši normatīvo aktu
prasībām. Ja Objekta ūdensapgādes iekšējā sistēmā ir nepieciešams augstāks ūdens spiediens,
Patērētājs, saskaņojot ar Pakalpojuma sniedzēju, par saviem līdzekļiem nodrošina vietējo ūdens
spiediena paaugstināšanas iekārtu izbūvi.

III. Centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un
centralizētās kanalizācijas
sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības
prasības
3.1. Ūdensapgādes un kanalizā
cijas sistēmu piederība un uzturē
šana
25. Pakalpojuma sniedzēja
īpašumā vai valdījumā ir:
25.1. maģistrālie un sadalošie
ūdensvada tīkli;
25.2. ūdens ieguves urbumi,
ūdens attīrīšanas iekārtas, ūdens
spiedienu paaugstinošas sūkņu
stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
25.3. maģistrālie un sadalošie
kanalizācijas tīkli;
25.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu
stacijas, kanalizācijas spiedvadi,
pašteces kanalizācijas tīkli;
25.5.
iepriekš
minētajos
apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti un
hidrantu plāksnītes;
25.6. komercuzskaites mēraparāti
26. Pakalpojuma sniedzēja
apkalpes zonā var būt ūdensvada un kanalizācijas infrastruktūras daļas, kuras nav Pakalpojuma
sniedzēja īpašumā vai valdījumā,
bet kuras tam ir nodotas pakalpojuma sniegšanai, un noteiktas
Patērētāja un Pakalpojuma sniedzēja noslēgtā līgumā vai līgumā par sabiedrisko pakalpojumu
sniegšanu ar pašvaldību.
Pakalpojumi, kas saistīti ar
šīs infrastruktūras apkalpošanu,
nav uzskatāmi par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, un to maksai ir jābūt noteiktai attiecīgajā līgumā, ja tāda
paredzēta.
27. Pēc saskaņošanas ar Patērētāju Pakalpojuma sniedzējs savu sistēmu uzturēšanai ir tiesīgs
jebkurā laikā apsekot Patērētāja nekustamo īpašumu, lai pārliecinātos par ūdensapgādes un
kanalizācijas inženierbūvju ekspluatācijas drošību un atbilstību
ekspluatācijas noteikumiem.
28. Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs konstatē centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas sistēmas drošas
ekspluatācijas apdraudējuma riskus, tas var nekavējoties atslēgt
Patērētāja ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu no centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.
3.2. Prasības notekūdeņu nova
dīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
29. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
29.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm
un neietekmē būvju funkcijas, to
ekspluatācijas mūžu;
29.2. kuri nav bīstami centralizētās kanalizācijas sistēmas un
notekūdeņu attīrīšanas būvju ap-
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kalpojošā personāla veselībai;
29.3. kurus kopā ar sadzīves
notekūdeņiem var attīrīt Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, ievērojot Pakalpojuma sniedzējam izsniegtās
piesārņojošās darbības atļaujas
prasības un izsniegtos tehniskos
noteikumus, kā arī attīrīšanas iekārtu tehnoloģiskos parametrus;
29.4. kuru temperatūra nepārsniedz +40°C, un vides pH ir
robežās no 6,5 līdz 8,5;
29.5. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai nogulsnējas uz kanalizācijas
skataku
sienām
(piemēram – tauki);
29.6. kuru sastāvā piesārņojošo vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās
maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
30. Ja Patērētāja novadāmo
notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr. 1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas,
tad:
30.1. Patērētāja notekūdeņiem, pirms to novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā,
jābūt attīrītiem vietējās attīrīšanas iekārtās tādā pakāpē, ka
netiek pārsniegtas piesārņojošo
vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas, kas norādītas Pielikumā Nr. 1;
30.2. atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvos aktus, Pakalpojuma sniedzējs var atļaut Patērētājam novadīt centralizētā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus bez iepriekšējas attīrīšanas
vai daļēji attīrītus notekūdeņus,
ja maksimāli pieļaujamā notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un papildu maksa noteikta
Pakalpojuma līgumā, un ja piesārņojuma koncentrāciju pārsniegumu gadījumā netiek nodarīts kaitējums centralizētajai
kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
31. Patērētāja pienākums ir
nekavējoties ziņot Pakalpojuma
sniedzējam par paaugstināta piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju gadījumā, kā arī ziņot par
atklātiem bojājumiem centralizētajā ūdensapgādes vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
32. Gadījumos, ja noteikumu 31.punktā minētais piesārņojums tiek konstatēts iepludinātajos notekūdeņos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā un to pieņemšanas nosacījumi nav noteikti Pakalpojuma līgumā ar Pakalpojuma sniedzēju, un tas var
izraisīt vai izraisa avāriju centralizētajā kanalizācijas sistēmā
vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbības traucējumus, tad Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības
pārtraukt notekūdeņu pieņemšanu bez brīdinājuma.
33. Pakalpojuma sniedzējam
ir tiesības veikt paraugu noņemšanu un ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apsekošanu Patērētāja nekustamajā īpašumā, ja
Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ieplūdē
vai kanalizācijas tīklos tiek konstatēts paaugstināts notekūdeņu
piesārņojums. Patērētājam nav
tiesību aizliegt paraugu noņemšanu.
34. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir aizliegts novadīt no-

Saistošie noteikumi
tekūdeņus, kuri satur:
34.1. vielas, kuras atzītas par
ūdens videi īpaši bīstamām un
kuru emisiju un noplūdi nepieciešams novērst līdz normatīvajos aktos noteiktajam laikam;
34.2. degošus piemaisījumus
un izšķīdinātas gāzveida vielas,
kuras var veicināt uzliesmojošu
maisījumu rašanos centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
34.3. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās
vielas (SVAV);
34.4. skābes un citas vielas,
kuras var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
34.5. radioaktīvas vielas;
34.6. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti,
eļļas, taukus un citas vielas, kas
var veicināt centralizētās kanalizācijas sistēmas (vai cauruļvadu)
aizsērēšanu;
34.7. nesasmalcinātus pārtikas un ražošanas atkritumus,
koncentrētus šķīdumus, atslāņa
un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus un
tml.
34.8. smago metālu savienojumus un citas vielas, kas pasliktina notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības procesā radušos
notekūdeņu dūņu kvalitāti un
nelabvēlīgi ietekmē to apsaimniekošanu;
34.9. izlietotos ķīmisko reaģentus un bīstamu bakteriālo
piesārņojumu;
34.10. naftas produktus un to
savienojumus.
3.3.
Prasības
centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas sis
tēmu ekspluatācijai un aizsardzī
bai
35. Jebkurai personai ir aizliegts:
35.1. patvaļīgi, neievērojot šo
noteikumu prasības, pievienoties
centralizētajiem ūdensapgādes
un kanalizācijas tīkliem;
35.2. novietot automašīnas
un cita veida transporta tehniku vai citus smagus priekšmetus
uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
35.3. centralizētās kanalizācijas tīklu skatakās izliet decentralizēto kanalizācijas sistēmu
notekūdeņus, asenizācijas un citus notekūdeņus, novadīt nokrišņu un gruntsūdeņus, kā arī izmest cietos atkritumus vai citus
priekšmetus;
35.4. bez saskaņošanas ar Pakalpojumu sniedzēju veikt jebkādas darbības Pakalpojuma sniedzēja īpašumā vai valdījumā
esošajās centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas
sistēmās;
35.5. atvērt un nocelt centralizētās ūdensapgādes un centralizētās kanalizācijas tīklu skataku vākus, izņemot Pakalpojuma
sniedzēja darbiniekus;
35.6.
bojāt
centralizētās
ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas
infrastruktūru un aprīkojumu;
35.7. bojāt ugunsdzēsības hidrantu un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
36. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nedrīkst kavēt
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apstiprinātas formas plāk-

snīšu ar hidrantu, armatūras un
skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku sienām vai žogiem.
37. Ja Patērētāja ūdensapgādes sistēmā trūkst noslēgarmatūras, kanalizācijas sistēmā nav
hermētiski aizvērtas revīzijas
(ēkas iekšējā kanalizācijas sistēmā ierīkota speciāla lūka, iespējai tīrīt kanalizācijas tīklus u.c.),
ir bojāti Patērētāja ēkas iekšējie
ūdensapgādes vai kanalizācijas
tīkli, vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu prasības, Patērētājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
38. No decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savāktos
notekūdeņus drīkst novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā
tikai Pakalpojuma sniedzēja noteiktās, speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietās, pamatojoties uz noslēgtu līgumu
par šiem pakalpojumiem.
39. Jebkura persona, atklājot
bojājumus centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas infrastruktūrā, tiek aicināta par to
nekavējoties ziņot Pakalpojuma
sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem
3.4. Ugunsdzēsības ierīces, to
lietošanas un aizsardzības prasī
bas
40. Ja Patērētāja komercuzskaites mēraparāta mezglā ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/
vai Patērētāja teritorijā esošo
hidrantu darbību, Pakalpojuma
sniedzējs noplombē apvadlīnijas
aizbīdni noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Patērētājs ir atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
41. Noņemt noteikumu 41.
punktā minēto plombu no apvadlīnijas aizbīdņa drīkst tikai
dzēšot ugunsgrēku vai ugunsdzēsības dienestam veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Patērētājam 24 stundu laikā jāpaziņo
Pakalpojuma sniedzējam par notikušo ugunsgrēku vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi un
jāizsauc Pakalpojuma sniedzēja
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
42. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem ir atļauts tikai
ugunsgrēka gadījumā un Pakalpojuma sniedzēja vajadzībām.
43. Pakalpojuma sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par izlietoto ūdeni
tiek samaksāts, atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, ja tāds ir uzstādīts, vai
pamatojoties uz Pakalpojuma
sniedzēja veikto aprēķinu.
3.5. Brīvkrānu izmantošanas
kārtība
44. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs likvidēt ūdens brīvkrānus
vietās, kur nekustamā īpašuma
īpašniekiem ir nodrošināta iespēja izbūvēt ūdensvada Pievadu un
saņemt centralizētus ūdensapgādes pakalpojumus.
45. Lai izmantotu ūdens brīvkrānus ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā, Patērētājam ir
jāizbūvē komercuzskaites mēraparāta mezgls un jānoslēdz Pakalpojuma līgums ar Pakalpojuma

sniedzēju.
46. Aizliegts bojāt ūdens brīvkrānus, kā arī tiem pievienot caurules ūdens ņemšanai.
47. Gadījumos, ja tiek konstatēts brīvkrāna bojājums, par to
nekavējoties jāziņo Pakalpojuma
sniedzējam uz tā mājaslapā norādītājiem diennakts tālruņiem.
48. Patērētājam, kam ir noslēgts līgums ar Pakalpojuma
sniedzēju par ūdenssaimniecības
pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens brīvkrānu, patērēto
ūdens daudzumu no brīvkrāna
nosaka pēc komercuzskaites mēr
aparāta.

IV. Sabiedriskā
ūdenssaimniecības
pakalpojuma līgumā
ietveramie noteikumi,
līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas
kārtība
4.1. Pakalpojuma līguma slēg
šana un tajā ietveramie noteikumi
49. Pakalpojuma līgumu ar
Pakalpojuma sniedzēju slēdz:
49.1. nekustamā īpašuma
īpašnieks vai valdītājs;
49.2. dzīvojamās mājās, kas
ir sadalītas dzīvokļu īpašumos –
dzīvojamās mājas pārvaldnieks
vai dzīvokļu īpašnieku kopības
pilnvarotā persona, attiecīgās
dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas uzdevumā
vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai pašvaldības pilnvarots
pārvaldnieks, gadījumos, kad dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas no pašvaldības;
49.3. dzīvojamās mājās, kas
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no
nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu, vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
49.4. nedzīvojamo ēku gadījumos – visi kopīpašnieki vai kāds
no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu;
49.5. persona, kas veic būvdarbus nekustamajā īpašumā un
izmanto sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus būvniecības laikā;
49.6. persona, kura centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada gruntsūdeņus un/vai lietus
notekūdeņus.
50. Pakalpojuma līguma sagatavošanai un noslēgšanai Pakalpojuma līguma slēdzējs iesniedz
sekojošu informāciju un dokumentus:
50.1. Aizpildītu noteiktas formas iesniegumu līguma noslēgšanai;
50.2. dokumentu, kas apliecina nekustamā īpašuma piederību, (zemesgrāmatas apliecība,
pirkšanas un pārdošanas līgums,
maiņas līgums, dāvinājuma līgums vai cits dokuments, kas apliecina, ka īpašuma tiesības no atsavinātāja pāriet ieguvējam, vai
spēkā stājies tiesas spriedums,
mantojuma apliecība u.c.);
50.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumu vai dzīvokļu

īpašnieku kopības lēmumu par
Pakalpojuma līguma slēgšanu;
50.4. ja Pakalpojuma līgumu
paraksta pilnvarota fiziska persona – dokumentu, kas apliecina šīs
fiziskās personas tiesības parakstīt Pakalpojuma līgumu;
50.5. tehnisko informāciju (izpildmērījumu vai shēmu) par vietējo ūdens ieguves vietu un/vai
notekūdeņu decentralizēto savākšanas sistēmu, ja Pakalpojuma līguma slēdzējam tādas ir;
50.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, gadījumā, ja
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi nodibināt tiešo maksājumu sistēmu par saņemtajiem sabiedriskajiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem. (Tiešo maksājumu sistēmas gadījumā, norēķinu
kārtība tiek atrunāta Pakalpojuma līgumā.)
51. Pakalpojuma sniedzējs, ja
tas nepieciešams līguma noslēgšanai, ir tiesīgs:
51.1. pieprasīt iesniegt papildu dokumentus vai informāciju, tai skaitā nekustamā īpašuma
ūdensapgādes un kanalizācijas
iekšējo un ārējo sistēmu tīklu
shēmas, lietus notekūdeņu savākšanas tīklu shēmas, ziņas par
Objektā veicamās darbības profilu, par ražošanā pielietojamām
vielām un bioloģiskiem atkritumiem, kas tiek novadīti ar notekūdeņiem,
51.2. apsekot līguma slēdzēja nekustamā īpašumā esošās
ūdensapgādes un kanalizācijas
ārējās un iekšējās sistēmas, lai
pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un tā ir pietiekama līguma noslēgšanai;
51.3. noteikt notekūdeņu paraugu noņemšanas vietas (kontrolakas), veidu, periodiskumu
un apmaksas kārtību;
51.4. pieprasīt iesniegt līguma
par tauku un naftas produktu uztvērēju apkalpošanu un izvešanu
kopiju vai citus par apkalpošanu
un izvešanu apliecinošus dokumentus;
52. Patērētājs pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas informē Pakalpojuma sniedzēju, ja tas
tehnoloģiskajos procesos izmanto vai ja ražošanas tehnoloģiskajā
procesā rodas normatīvajos aktos
definētās prioritārās vai bīstamās
vielas vai to grupas, par kurām
sniegta detalizēta informācija iesniegumā, lai saņemtu atļauju
piesārņojošās darbības veikšanai,
un kuras var tikt novadītas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
53. Līguma slēdzējam, norēķināties par ūdenssaimniecības pakalpojumu jāsāk ar Pakalpojuma
sniedzēja pēdējo fiksēto ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu, ja
līguma slēdzējs pārņemot nekustamo īpašumu nav pieaicinājis
Pakalpojuma sniedzēju ūdens uzskaites mēraparāta rādījumu fiksēšanai vai nevar uzrādīt ūdens
uzskaites mēraparāta rādījumu
fiksēšanas dokumentu (piem.,
nodošanas-pieņemšanas aktu).
54. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs uzsākt ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu līguma
slēdzējam pirms līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanas,
bet ne ilgāk kā 1 (vienu) mēnesi,
skaitot no rakstveida iesnieguma

Saistošie noteikumi
saņemšanas no līguma slēdzēja
par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un līguma slēgšanu.
55. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs pārtraukt Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūru, nosūtot Pakalpojuma līguma slēdzējam rakstveida paziņojumu,
ja Pakalpojuma līguma slēdzējs:
55.1. 1 (viena) mēneša laikā
no Pakalpojuma sniedzēja pieprasījuma nav iesniedzis pieprasītos
dokumentus un informāciju atbilstoši prasībām un nav parakstījis Pakalpojuma sniedzēja sagatavoto līgumu;
55.2. nav veicis vai nav vienojies ar Pakalpojuma sniedzēju
par komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūvi;
55.3. nav nodrošinājis, ka
ūdensapgādes un kanalizācijas
Pievada tehniskais stāvoklis atbilst ekspluatācijas prasībām.
56. Ja līguma noslēgšanas
procedūra ir pārtraukta, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs līguma slēdzēja nekustamam īpašumam nekavējoties pārtraukt
sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu. Pakalpojuma sniedzējs
paziņojumam par ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu, pievieno aprēķinu par līguma noslēgšanas procedūras laikā
sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu, kas jāsamaksā rēķinā
noteiktajā termiņā..
57. Pakalpojuma līgums tiek
sagatavots 1 (viena) mēneša laikā
no visu dokumentu iesniegšanas.
Minētais termiņš tiek skaitīts no
dienas, kad Pakalpojuma sniedzējs ir saņēmis no Pakalpojuma
līguma slēdzēja visus nepieciešamos dokumentus Pakalpojuma līguma noslēgšanas procedūras pabeigšanai.
58. Pakalpojuma līgumā, papildus citos normatīvajos aktos
noteiktajam, iekļaujamas vismaz
šādas ziņas un nosacījumi:
58.1. informācija par līdzējiem;
58.2. sniegtā ūdenssaimniecības pakalpojuma veids un izmantošanas mērķis;
58.3. adrese, kurā pakalpojums tiek sniegts;
58.4. Pakalpojuma līguma un
pakalpojuma sniegšanas sākuma
datums (ja tie nesakrīt);
58.5. atsauce uz to, ka norēķini
par ūdenssaimniecības pakalpojumiem notiek saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas lēmumu par apstiprinātajiem ūdensapgādes un kanalizācijas novadīšanas tarifiem;
58.6. pakalpojumu uzskaites
kārtība;
58.7. līgumsods vai samaksas
nokavējuma procenti.
59. Pakalpojuma līgumam
pievienojams Pakalpojuma sniedzēja sagatavota Tīklu
piederības shēma, kurā, ja nepieciešams,
tiek norādītas arī notekūdeņu paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas). Shēma ir neatņemama
Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
60. Patērētāja kopējā novadīto notekūdeņu daudzumā tiek
ietverts arī lietus notekūdeņu
daudzums, kas tiek ievadīts centralizētajā kanalizācijas sistēmā
no Patērētāja teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā) nosaka aprēķinu ceļā saskaņā ar būvniecību regulējošiem normatīvajiem

aktiem, pēc Patērētāja iesniegtajiem datiem par teritorijas platību un segumu, aprēķinot kopējo
gada apjomu, vai saskaņā ar notekūdeņu plūsmas mērītāja rādījumiem, ko uzstādījis pakalpojuma lietotājs pēc Pakalpojuma
sniedzēja pieprasījuma uz kanalizācijas izvada.
61. Iebildumi par Pakalpojuma sniedzēja izrakstīto rēķinu
Patērētājam jāiesniedz rakstiskā veidā 10 dienu laikā pēc rēķina izsūtīšanas. Iesniegtie iebildumi neatbrīvo no rēķina samaksas
pilnā apmērā Pakalpojuma līgumā noteiktajā termiņā. Pamatotu
iebildumu gadījumā Pakalpojuma sniedzējs veic korekcijas, izrakstot rēķinu par nākamo norēķinu periodu.
62. Pakalpojuma līguma noteikumu izpildes kontrolei Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārbaudīt Patērētāja īpašumā esošās
iekšējās un ārējās ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmas un to
darbību. Pakalpojuma sniedzējs
par to informē Patērētāju, kurš
nav tiesīgs aizliegt Pakalpojuma
sniedzējam veikt inženierkomunikāciju pārbaudi. Ja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēti
pārkāpumi Pakalpojuma līguma
noteikumos, Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpojuma sniegšanu līdz brīdim,
kad Patērētājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus vai vienojies ar
Pakalpojuma sniedzēju par pārkāpumu novēršanas kārtību un
termiņiem.
63. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs veikt Patērētāja iesniegto
datu atbilstības pārbaudi, nolasot faktiskos ūdens uzskaites mēraparāta rādījumus par Patērētājam sniegto ūdenssaimniecības
pakalpojumu daudzumu un, ja
tiek konstatēta neatbilstība Patērētāja iesniegtajiem datiem, Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši
faktiskajiem rādījumiem.
64. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc Objekta vidējā patēriņa,
ja tehnisku iemeslu dēļ, pielietojot attālinātu komercuzskaites
mēraparātu nolasīšanas sistēmu,
nav iespējams saņemt ikmēneša patēriņa rādījumus. Iegūstot
faktiskos komercuzskaites mēraparāta rādījumus, Pakalpojuma
sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
65. Ja daudzdzīvokļu mājai
tiek pielietota tiešo norēķinu sistēma un līgumā noteiktajā termiņā netiek iesniegti ūdens mērītāju rādījumi, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs sagatavot ikmēneša rēķinu pēc dzīvokļa vidējā ūdens patēriņa. Iegūstot faktiskos ūdens mērītāju rādījumus,
Pakalpojuma sniedzējs veic pārrēķinu un sagatavo rēķinu atbilstoši faktiskajiem rādījumiem.
66. Ja personai ir parādi par
ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tā saņem no Pakalpojuma sniedzēja tās īpašumā vai
valdījumā esošajos nekustamajos
īpašumos un šī persona vēlas ar
Pakalpojuma sniedzēju noslēgt līgumu par pakalpojumu saņemšanu citā īpašumā, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs pieprasīt Civillikumā paredzētu saistību izpildes nodrošinājumu (drošības

naudas iemaksu u.tml.) vai atteikties slēgt jauno Pakalpojuma līgumu, kamēr šī persona nav
nokārtojusi parādus vai nav noslēgusi ar Pakalpojuma sniedzēju vienošanos par minēto parādu
nokārtošanas kārtību.
67. Ja Patērētājs ir izlēmis
uz laiku pārtraukt lietot ūdenssaimniecības pakalpojumu, bet
saglabāt līguma spēkā esamību,
Patērētāja pienākums ir par to
informēt Pakalpojuma sniedzēju
un segt Pakalpojuma sniedzēja
izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu.
68. Ja Pakalpojuma sniedzējs
normatīvajos aktos, šajos noteikumos vai līguma ietvaros noteikto iemeslu dēļ ir pārtraucis
ūdenssaimniecības pakalpojuma
sniegšanu, Patērētājam nav tiesību patvaļīgi pieslēgties centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un
centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Patērētājam ir pienākums
segt Pakalpojuma sniedzēja izdevumus, kas saistīti ar ūdenssaimniecības pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, pakalpojuma
atjaunošana tiek nodrošināta trīs
darba dienu laikā no minētās apmaksas veikšanas.
4.2. Pakalpojuma līguma grozī
šanas kārtība
69. Pakalpojuma līgumu var
grozīt, abām pusēm par to rakstiski vienojoties.
70. Normatīvo aktu izmaiņu
gadījumā, kas būtiski groza Pakalpojuma līguma noteikumus,
Pakalpojuma līguma noteikumi
tiek piemēroti un izpildīti tiktāl,
ciktāl tie nav pretrunā ar normatīvā akta regulējumu.
71. Gadījumā, ja ir veikti būvdarbi, kas izmaina Pakalpojuma
līgumā iekļauto Tīklu piederības
shēmu, Pakalpojuma sniedzējs
sagatavo aktuālo Tīklu piederības shēmu un tā oriģināleksemplāru nosūta Patērētājam. Aktuālā Tīklu piederības shēma
stājas spēkā 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no tā nosūtīšanas dienas Patērētājam.
72. Pakalpojuma sniedzējs,
slēdzot līguma grozījumus ar Patērētāju, kuram ir parādi par saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu, ir tiesīgs atlikt slēgt
līguma grozījumus ar Patērētāju,
tai skaitā par ūdenssaimniecības
pakalpojuma sniegšanu citos Patērētāja Objektos, ja tas nav izpildījis spēkā esošas saistības ar Pakalpojuma sniedzēju.
4.3. Pakalpojuma līguma iz
beigšanas kārtība
73. Pakalpojuma līgums ir
spēkā līdz brīdim, kad:
73.1. puses Pakalpojuma līgumu izbeidz savstarpēji vienojoties;
73.2. Pakalpojuma līgums, 30
dienu iepriekš rakstiski brīdinot,
tiek izbeigts pēc Patērētāja pieprasījuma;
73.3. Pakalpojuma līgumu noteikumu 76. punktā paredzētajā kārtībā izbeidz Pakalpojuma
sniedzējs;
73.4. beidzas Pakalpojuma līguma termiņš;
73.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma atsavināšanas
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brīža nav nodrošinājis jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
74. Pakalpojuma sniedzējs
var vienpusēji izbeigt Pakalpojuma līgumu:
74.1. ja mainoties nekustamā
īpašuma īpašniekam vai valdītājam, jaunais īpašnieks vai valdītājs iesniegumu Pakalpojuma līguma noslēgšanai ir iesniedzis,
bet Patērētājs paziņojumu par
Pakalpojuma līguma izbeigšanu
nav iesniedzis;
74.2. Patērētājam izbeidzas
valdījuma tiesības (piemēram, no
pārvaldīšanas saistībām izrietošus Pakalpojuma līgumus izbeidz
dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
74.3. brīdinot Patērētāju 30
(trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā, kad pakalpojumu patēriņa uzskaites izmaiņu rezultātā
Patērētājs iegūst Blakus patērētāja statusu, kuram nav iespējams nodrošināt tiešu pakalpojumu sniegšanu;
74.4. pilnvarotās personas
maiņas gadījumā;
74.5. ja Patērētājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto ūdensapgādes izmantošanas
mērķi;
74.6. ja Patērētājs vairāk kā
6 (sešus) mēnešus Pakalpojuma
sniedzējam nav iesniedzis informāciju par lietoto pakalpojumu apjomu, nav informējis par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
nelietošanu un nav atbildējis uz
Pakalpojuma sniedzēja rakstisko
brīdinājumu par Pakalpojuma līguma laušanu.
75. Izbeidzot Pakalpojuma līgumu, Pakalpojuma sniedzējs
nekustamajam īpašumam pārtrauc sniegt ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas pakalpojumus.
76. Ja Pakalpojuma līgums
tiek izbeigts, pakalpojuma lietotāja pienākums ir veikt galīgo
norēķinu Pakalpojuma sniedzēja
noteiktajā termiņā par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem

V. Administratīvā atbildība
par noteikumu pārkāpšanu
77. Par noteikumu 13., 34.,
35., 38., 40., 42., 46., 68. punktā
minēto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām
līdz 350 euro, bet juridiskajām
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personām līdz 1400 euro.
78. Noteikumu izpildi kontrolēt un sastādīt administratīvos
protokolus savas kompetences
robežās ir tiesīgas šādas amatpersonas:
78.1. Madonas novada pašvaldības kārtībnieki;
78.2. Pakalpojuma sniedzēja
amatpersonas, ja tiesības sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos normatīvajos aktos.
79. Administratīvos protokolus izskata pašvaldības Administratīvā komisija.
80. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas.

VI. Noslēguma jautājumi
81. Nekustamajos īpašumos,
kuros nodarbojas ar sabiedriskās
ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu vai pārtikas produktu ražošanu, un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās
dienai nav ierīkoti tauku uztvērēji, tie ir ierīkojami 1 (viena) gada laikā no noteikumu spēkā stāšanās dienas.
82. Līdz Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma un šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl tie
nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma regulējumu, tā saistīto normatīvo
aktu regulējumu un šiem noteikumiem. Pretrunu konstatēšanas gadījumā, Patērētājam un
Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums nodrošināt Pakalpojuma
līguma pārslēgšanu jaunā redakcijā. Līdz Pakalpojuma līguma
pārslēgšanas jaunā redakcijā,
pretrunu gadījumos ir piemērojami Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās
daļas 3. punktā minētie sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumi un šie
noteikumi.
85. Noteikumu pielikums Nr.
2, kurā noteikt ūdens patēriņa
norma vienam iedzīvotājam mēnesī, stājas spēkā ar 2018. gada 1.
aprīli.
Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas, t.i. 2017. gada 8. novembrī.

Pielikums Nr. 1
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas
Nr. p.k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija
(mg/l)

1.

Kopējās suspendētās vielas

450

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

740

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

350

4.

Kopējais fosfors

23

5.

Kopējais slāpeklis

80

6.

Tauki , mg/l

30

7.

pH līmenis

8,5

8.

Temperatūra, °C

<40

9.

Naftas produkti

Nav pieļaujams

Pielikums Nr. 2
Ūdens patēriņa norma, ja norēķiniem neizmanto
komercuzskaites mēraparātus
Nr. p.k.
1.

Ēku labiekārtotības pakāpe
Jebkura labiekārtotības pakāpe

Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš
mēnesī (m3/mēn.)
6

8
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BJC teātra studijas
”Pilnpiens”
aktualitātes

Viens no šī mācību gada
spilgtākajiem studijas
piedzīvojumiem bija viesošanās
Liepājā (attēlā).
Pirmā iepazīšanās ar Liepājas „Jauniešu Māju” sākās
2013. gadā, kad Kristaps Gēbelis, būdams liepājnieks, Jelgavā studējot, iemīlējās improvizācijas teātrī. Devāmies ar
meistarklasi un izrādi – 2013.
gadā Liepājā uzsākās improvizācijas teātra nodarbības.
Nemanot paskrējis laiks, un
„Pilnpienam” atkal bija iespēja vadīt improvizācijas teātra
meistarklasi un uzstāties ar izrādi Liepājā. Šoreiz ņēmām līdzi arī draugus no Valmieras,
Rīgas improvizatoru apvienības „Ārprāts”. Uzstājās arī Liepājas jaunieši. Uz meistarklasi
bija atnākuši jaunieši, kuriem
interesēja – kas tad īsti ir improvizēšana? Nodarbībā smaidi
un iepazīšanās virmoja gaisā,
ļaujoties radīšanas priekam.
Brauciens uz Liepāju notika, pateicoties lielajam SEB
bankas un Swedbank atbalstam. Gribam teikt paldies ar
mūsu mīļiem smaidiem un
priecīgām sirdīm.
Vēl viens skaists tikšanās mirklis šajā mācību gadā – 28. oktobrī, organizējot
improvizācijas meistarklasi
Madonā tagadējiem un bijušajiem „Pilnpiena” jauniešiem.
Ciemos bija atbraucis Kaspars
Breidaks – improvizācijas šova
“Spiediens” aktieris un līdzdibinātājs. Kaspars ir aizrautīgs
pasniedzējs un nav šaubu – improvizācijas teātrī lietpratējs.
Pašlaik studija „Pilnpiens”
gatavojas sadraudzības Teātra
sporta turnīram 24. novembrī.
Viesos atbrauks Valmieras, Rīgas un Jelgavas jaunieši, kā arī
uzstāsies Madonas novada teātra sporta komandas.
Paldies vēlos teikt jauniešiem par studijas sasniegumiem
2017. gada aprīlī – Latvijas mēroga sacensībās „Rīgas kauss
2017.” Iegūta 1. un 3. vieta vidusskolas grupā, 2. vieta pamatskolas grupā. Pateicos jauniešiem, kuri pārstāvēja Madonu,
uzstājoties ar lielu entuziasmu un aizrautību – Zanda Krūmiņa, Agnese Bērziņa, Rebeka Birziņa, Marks Līcītis, Emīls
Jūlijs Sīmanis, Aleksis Solovjovs, Armands Audže, Ance Egija Stafecka, Zanda Kočāne, Aija
Kalniņa, Māra Karlsone.
Paldies Madonas BJC direktorei Gunitai Kļaviņai par
atsaucību un atbalstu mūsu
ideju realizēšanā. Darbosimies
tālāk – ar prieku, aizrautību
un mīļu sirdi!
Inese Zīle,
Teātra studijas „Pilnpiens”
vadītāja

Aizvadīts jauniešu rudens forums
20. oktobrī Madonas novada
multifunkcionālajā jaunatnes
iniciatīvu centrā “Kubs”
norisinājās Madonas novada
jauniešu rudens forums, kurā
pulcējās jaunieši un viņu skolotāji
no visa Madonas novada, kā arī
Lubānas.
Foruma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar topošajiem
Madonas novada jauniešu domes
dalībniekiem, viņu motivācijas
vēstulēm. Jauniešu centra foajē
dalībniekus sagaidīja smaidīgie
un atvērtie Madonas novada jauniešu domes (MNJD) aktīvisti.
Bija iespēja mājīgā un brīvā gaisotnē cienāties ar tēju, kafiju, cepumiem, nofotografēties pie īpašās foruma foto sienas.
Jaunieši tika aicināti uz lekciju par savstarpējām attiecībām, kuru vadīja psiholoģe Svetlana Berģe. Sekoja darbs grupās.
Kultūras grupā Signe Prusakeviča jauniešus izglītoja par pasākumu organizēšanas, plānošanas
pamatnosacījumiem. Sabiedrisko attiecību grupā Ilze Riekstiņa
ar jauniešiem izspēlēja interesantas uzmanības spēles, kas attīstīja prasmi spēt atlasīt vajadzīgo
informāciju. Sporta, vides un veselības grupā Marika Ķilupe dalījās savā pieredzē par veselīgu un
aktīvu dzīvesveidu. Projektu grupā Iveta Kaparkalēja stāstīja par
realizētajiem projektiem Kusā
un izglītoja jauniešus, kā pareizi pašam rakstīt projektu. Grupā
“Jauniešu galvaspilsēta – 2018”
Gunita Kļaviņa jauniešiem ļāva

I. Veipas foto

Jaunievēlētās Jauniešu domes sastāvs.
izplānot pašiem savu pasākumu –
jauniešu domju salidojumu, kuru sarīkot tepat Madonā. Grupā
“Saruna ar politiķi” jauniešiem
bija iespēja uzdot jautājumus un
diskutēt ar Madonas novada domes priekšsēdētāju Agri Lungeviču. Tad jauniešus sagaidīja
pārsteigums – Kalsnavas jauniešu centra “Up’s” jaunatnes lietu
speciālista, Madonas novada domes deputāta, aktīva MNJD dalībnieka Gata Teiļa iedvesmojošs
pieredzes stāsts.

Foruma noslēgumā notika Madonas novada jauniešu domes jaunā sastāva vēlēšanas. Sastāvā tika
ievēlēti 16 jaunieši no Madonas,
Liezeres, Barkavas, Aronas, Bērzaunes, Ļaudonas, Dzelzavas un
Degumniekiem. Madonas novada jauniešu domes priekšsēdētāja – Katrīna Lukaševica. Mums ir
prieks, ka jauniešu domē iesaistās
jaunieši no visa Madonas novada.
Tas saites starp pilsētu un pagastiem tikai vēl vairāk nostiprina.
Jaunajam MNJD sastāvam

priekšā daudz izaicinājumu. Jau
1. decembrī notiks ikgadējā Madonas novada jaunatnes lietu gada balvas pasniegšanas ceremonija. Savukārt nākamais, kā zinām,
ir ne tikai Latvijas simtgades
gads, bet arī Madonas kā Jauniešu galvaspilsētas gads, kas prasīs
daudz ideju un darba.
Uz tikšanos pasākumos!
Paula Silava,
MNJD sabiedrisko attiecību
komitejas vadītāja

III Pasaku lugu svētki “Noticēt brīnumam”
Nav skaistāka laika par bērnību!
Nav jaukāku atmiņu par vakariem,
kad bērni sakāpuši gultās, gaida,
kad mamma vai tētis nāks ar
skaisto pasaku grāmatu.
Jo visi zina, ka tūliņ sāksies
brīnumu laiks ar princesēm, bruņiniekiem, pasaku mežiem, kuros savus piedzīvojumus izdzīvo runājoši zvēriņi un citi iztēles
radīti tēli. Tieši tādēļ, lai pieaugušajiem dotu iespēju atgriezties bezrūpīgajā bērnības zemē
un mazajiem pasaku mīļiem ieraudzīt pazīstamos tēlus atdzīvojamies uz skatuves, 28. oktobrī
tautas namā “Kalnagravas”, jau
trešo gadu norisinājās Pasaku lugu svētki, kuros piedalījās deviņi amatierteātru kolektīvi gan no
Madonas, gan tuvākiem un tālākiem Latvijas novadiem.
Visus klātesošos sveica Madonas novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks kultūras, izglītības un sociālajos jautājumos
Zigfrīds Gora, kas savā apsveikumā uzsvēra pasaku nozīmi ikkatra dzīvē.
Kā uzsver pasākuma organizatore, Sarkaņu pagasta amatierteātra “Piņģerots” režisore
Gunta Apele – šādi kopā būšanas
brīži ir lieliska iespēja pieredzes
un ideju apmaiņai režisoriem.
Cik zināms, tad mūsu “Kalnagravas” ir vienīgā vieta, kur reizi

Skatītāju simpātija – amatierteātrim “Ugāles Drāma”, iestudējumam
“Trīs sivēntiņi un vilks”. 			
Aigara Krīgerta foto
gadā pulcēties teātriem ar pasaku lugu iestudējumiem. Režisori priecājas par iespēju vienā dienā iepazīt daudzus citus teātrus.
Kopā esot, tika pārrunāti arī pavisam prozaiski jautājumi par finansēm, pašvaldību ieinteresētību un atbalstu. Jā! Problēmas
visos novados līdzīgas. Un secinājums viens – jābalstās uz to pašu veco entuziasmu un nesavtīgu
cilvēku atsaucību, kuri neprasa
– kas man par to būs... G.Apele
pauda savu prieku par to, ka teātros ienāk arvien vairāk jauniešu.
Arī Iecavas amatierteātra “Artis” režisore Valda Karnīte, atzina, ka milzīgu piepildījumu

sniedz darbs ar jauniešiem – tas
gan uzliek atbildību, gan pašai
sniedz iespēju justies jaunākai!
Tāpat milzīgs gandarījums
par citu novadu teātra cilvēku atzinību! Gan par pasākuma organizāciju, gan par mājīguma un
labestības auru, kas mājo mūsu
tautas namā, gan par neviltoto
sajūsmu, ko sniedz plašās un ērtās telpas. Kā minēja Jaungulbenes amatierteātra “Kuriozs” dalībnieki – tik nepiedienīgi lielas
un plašas telpas rada skaudību
un šoku ne vienam vien pašdarbības kolektīvam.
Par šādu pasākumu nepieciešamību kā tikšanās vietu režiso-

riem, aktieriem un skatītājiem
priecājās arī pasākuma tālākie
viesi – “Ugāles drāma” no Ventspils novada. Režisore Iveta Pete
ar kolektīvu uzsvēra, ka nenožēlojot nevienu nobraukto kilometru. Tāpat minēja, ka Kurzemes
pusē šādi teātra festivāli netiekot
rīkoti, tādēļ patiess prieks par iespēju salīdzināt dažādu kolektīvu
darbu un sniegumu, mācīties un
bagātināties vienam no otra.
Gan tie kolektīvi, kas pasaku svētkos piedalās pirmo gadu,
gan tie, kas to kuplina vairākkārt, pauž pateicību par tajā doto
iespēju atgriezties bērnībā un izdzīvot ne ar ko neaizstājamo sajūtu – būt bērnam. Kaut vai tikai
neilgu brīdi, atrodoties uz skatuves!
Režisore Gunta saka mīļu paldies arī sava teātra “Piņģerots
aktieriem, kas “tecēja kā skudriņas, lai katrs justos kā sengaidīts
ciemiņš!”
Kaut Pasaku lugu svētki “Noticēt brīnumam” noslēgušies, lai
durvis vērtu atkal nākošgad, vēlējums visiem ikdienā paņemt sev
mazliet no Variešu pagasta amatierteātra “Servīze” dalībnieku
spējas – nezaudēt ticību brīnumam un uztvert dzīvi kā pasaku!
Juta Fiļipoviča,
amatierteātra “Piņģerots”
dalībniece
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Pieminot dzejnieku Andreju Eglīti
21. oktobrī ik gadu Ļaudonā tiek
atzīmēta dzejnieka un Latvijas
patriota Andreja Eglīša dzimšanas
diena. Šogad dzejnieka talanta
cienītāji un līdzgaitnieki tikās
Ļaudonā, lai Atceres dienā
atzīmētu viņa 105. dzimšanas
dienu.
1912. gada 21. oktobrī Dievs
latvju zemē, Ļaudonas pagasta
„Siliešos” bija lēmis nākt pasaulē Andrejam Eglītim. Un varbūt
viena no viņa misijām bija ar savu dzīvi apliecināt, ka, arī ilgstoši dzīvojot svešā zemē, mēs nedrīkstam padoties – bet censties
saglabāt savu kultūru un uzņemties daļiņu atbildības savas dzimtenes labā.
Andrejs Eglītis savā dzīves
laikā ir izdevis vairākas dzejas
grāmatas, viņa rakstītajos dzejoļos atspoguļojas galvenās pamattēmas, kas caurvij visu dzejnieka
dzīvi – daba, māte, Dievs, dzimtene.
Viens no dzejnieka lielākajiem atstātajiem darbiem savai
tautai ir kantāte „Dievs, Tava zeme deg!”, kantātes mūzikas autore – Lūcija Garūta.
Andrejs Eglītis aktīvi iesaistījās trimdas latviešu sabiedriskajā dzīvē, 1947. gadā piedalījies
Latviešu Nacionālā fonda (LNF)
dibināšanā.
Kad 53 gadi pavadīti svešumā domājot, rakstot par savu
tautu, par sarkanbaltisarkano
karogu, par to, ko neprotam izteikt vārdos, dzejnieks atgriežas
mājās. Kā uguntiņu, slepus zem
pelniem glabātu, cauri daudziem
gadu desmitiem tauta ir saglabājusi atmiņu, mīlestību un sagaidījusi savu dzejnieku mājās.
Atceres diena miglainā sestdienā aizsākās ar piemiņas brīdi
Ļaudonas kapos, kur tēlnieka Induļa Rankas skulptūru kompozīcija „Ceļš pie Andreja Eglīša” ved
pie dzejnieka atdusas vietas.
A.Eglīša atdusas vieta pildījās ar rudens ziediem un sveču
liesmām – pieminēt dzejnieku bi-

Dzejnieka atdusas
vieta Ļaudonas
kapos un
pagasta simbolika.
Katrīna
Stafeckas,
Māra Akota
foto
ja ieradušies gan A.Eglīša Ļaudonas vidusskolas skolēni un PII
„Brīnumdārzs” audzēkņi, kā arī
tuvāki un tālāki dzejnieka cienītāji un domubiedri.
Ar patriotiskām dziesmām
priecēja Jelgavas Zemessardzes
52. kājinieku bataljona ansamblis „Junda” (vadītājs Lauris Rudzītis).
Klātesošos
uzrunāja
A.Eglīša Latviešu Nacionālā fonda valdes priekšsēdētāja Māra
Strautmane, kas ik gadu dzejnieka jubilejā mēro ceļu uz Ļaudonu
no Zviedrijas un fonda pārstāve
no Līvāniem Sandra Kivleniece.
Savā uzrunā dzejnieka A.Eglīša
devumu latviešu tautai akcentēja arī Zemessardzes veterāns Jānis Melnis.
Dzejnieka dzimšanas diena tika simboliski izvēlēta vēl kādam
īpašam notikumam – pagasta vides objekta – simbolikas atklāšana. Vides objekts atrodas pie
Aiviekstes tilta – tas ir akmens,
kuru rotā uzraksts Ļaudona un
pagasta ģerboņa atveidojums metālā. Arī dzejnieks A.Eglītis savā dzejā daudzkārt ir pieminējis
Ļaudonas dabu, griezi – tādēļ tieši dzejnieka dzimšanas dienā šis

pagasta simbols tika atklāts, lai
priecētu gan pašus ļaudoniešus,
gan pagasta viesus.
Šī objekta idejas autors bija
Mairita Ducena – cilvēks, kurš
nesavtīgi ļoti daudz darījis Ļaudonas labā. Mairitai aizejot, palika ne tikai daudzas realizētas
idejas, bet arī vairākas nepiepildītas vīzijas par Ļaudonas tēla
veidošanu. Mūsu pienākums bija
turpināt šo ideju realizāciju!
Simbolikas izveidē lielu darbu
ieguldīja mūsu pagasta dārzniece Inga Zālīte – lai atrastu vispiemērotāko vietu, izpildījumu, organizētu un uzraudzītu darbus.
Paldies ikvienam, kurš palīdzēja.
Ceram, ka šis vides objekts patiesi kalpos kā simbols ļaudoniešu
piederībai, cieņai pret savu pagastu un dzimto pusi.
Pēc vides objekta iedziedāšanas ar latviešu tautasdziesmu “Bēdu manu, lielu bēdu” atceres diena turpinājās Ļaudonas
pagasta bibliotēkā. Atnākušie varēja satikt dzejnieku videofilmas
fragmentos un dzejā. Par muzikālo noformējumu rūpējās Aigars
Noviks un Kristaps Šķēls, izpildot skaistas latviešu dziesmas un

melodijas. Šādā kopīgā tikšanās
reizē – sirsnīgas sarunas, atmiņu stāsti. Svētku dienā, protams,
arī kūka – ko bija cepusi konkursa „Kūka Ļaudonai 2017” uzvarētāja Dina Simsone.
Šādā sirsnīgā atmosfērā tika atzīmēta dzejnieka 105. dzimšanas diena – tiekoties ļaudoniešiem, sajūtot kaut daļiņu no tās
Dzimtenes mīlestības, kāda bija
Andrejam Eglītim.

Ļaudonai
Dievs, svētī mūsu šūpuļus
Un sargā mazo tautu –
Lai viss, ko sējam tīrumos
Mēs graudos paši pļautu,
Lai mīlam savu Ļaudonu,
Kā mīlam sevi pašu –
Un lūdzot Dievu sajūtam –
Pār kapiem, mežiem, ūdeņiem
Kā svētā gara dvašu.
Lai saderība visiem sirdīs valda,
Kad mācītājs mūs aicina
pie Dieva galda.
A.Eglītis

Autoru tandēma “Skuja Braden” izstāde “Žigli cauri laikiem...” būs kā pārskats par 18
gadu laikā veidotajiem darbiem
un šo darbu analīze. “Skuja Braden” apskata senus motīvus un
vizualizē tos jaunās formās, parādot progresīvus darbus, kombinējot gan vecas un jaunas mākslinieciskās intereses un tieksmes.
Zem starptautiski pazīstamā
pseidonīma “Skuja Braden” slēpjas Latvijā dzīvojošu keramiķu
tandēms – latviete Ingūna Skuja un amerikāniete Melisa Bradena (Melissa Braden). Uzvārdu
salikums simbolizē izdomātu personību, un bandītu, zagli, kurš ir
nozadzis māksliniecēm identitāti – personību. “Skuja Braden”

ir kā cita personība, cits mākslinieks,
kas izaugusi no abu
mākslinieču sadarbības.
“Skuja Braden” ir
plaša izstāžu vēsture,
strādājot sērijās viņu darbi tikuši izstādīti vairāk kā 40 solo izstādēs Eiropā un
ASV. Papildus tam,
abas ir piedalījušās
vairāk kā 120 starptautiski un nacionāli vērtētās un kuratoru atlasītās grupu izstādēs, kā arī tādos
mākslas tirgos kā SOFA Chicago,
Start Art Fair, Saatchis galerijā
Londonā, Berlīnes mākslas nedēļā un Art Copenhagen. 2014. gadā
viņu darbi tika izvēlēti, lai pārstāvētu Latviju Eiropas Keramikas
Kontekstā Bornholmā, Dānijā.
Līdzās keramikai varēs palūkot uz Latviju – tās dabu un cilvēkiem, caur itāļu izcelmes fo-

togrāfa Lukas Berti
melnbalto fotogrāfiju
projektu par četriem
Latvijas reģioniem.
“Latvijas lauki ir
pārmaiņu priekšā. Līdzīgi kā ziemeļvalstīs,
tie tiek pārveidoti un
modernizēti, atbilstoši mūsdienu sabiedrības prasībām un
daudzviet lauki pārdzīvo krīzi, jo tajos ir
palikuši tikai gados veci cilvēki,
ir bezdarbs, jauni cilvēki emigrē,
kas kopumā izraisa vietējās lauku jeb zemniecības izzušanu. Cilvēki pārceļas dzīvot pilsētās, bet
lauki paliek tukši un lauku saimniecības neapdzīvotas. Tas izjauc
lauku vēsturiskās dzīves līdzsvaru starp cilvēkiem un dabu,”
stāsta autors.
“Kā profesionāls dokumentālā žanra fotogrāfs, es uzskatu
par svarīgu uzdevumu dokumen-

“Kulinārais
mantojums,
tradīcijas un
godu saimnieces
novadā”
10. novembrī, Mārtiņdienā,
plkst. 15.00 Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzeja izstāžu zālēs tiks
atklāta muzeja garšīgākā
izstāde.
Izstādes galvenais mērķis ir
iepazīstināt muzeja apmeklētājus ar Madonas novada tradicionāliem ēdieniem un to
gatavošanas paņēmieniem.
Visos laikos kulinārija ir bijusi kā senākā māksla ēdiena
pagatavošanā, kas rosinājusi
īpašu interesi.
Izstādē būs iespējams iepazīties ar maizes cepšanas, alus
brūvēšanas un piena pārstrādes procesiem, novada ēšanas paražām, svētku mielastiem, populārākajām senajām
receptēm, virtuves un galda
piederumiem, fotogrāfijām
par mājturības kursiem un
to dalībniecēm. Varēs apskatīt novada godu saimniecēm
dāvinātās medaļas, priekšautus un piemiņai sakrātas galda kartes.
Laipni gaidīti muzejā!
Natālija Seļma,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
galvenā speciāliste

Aicinām gatavoties
konkursam
“Skaistākais
Ziemassvētku
noformējums”

Sagatavoja
Signe Prušakeviča,
Ļaudonas kultūras nama vadītāja

Porcelāns un fotogrāfijas muzejā
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejs no 4. novembra
līdz 10. decembrim piedāvā
iepazīties ar divām jaunām
mākslas izstādēm.
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tēt vēl palikušo lauku vidi ar tās
cilvēkiem un ainavu”. “Cilvēks
un daba Latvijā” ir daļa no lielāka projekta par lauku vidi un tās
patreizējo stāvokli 21. gadsimtā,
kas ietver Skandināviju, Baltijas
valstis un Austrumeiropas valstis.
Par projekta galveno mērķi fotogrāfs ir izvēlējies veco ciematu
ainavu ar tai raksturīgo koka arhitektūru, kā arī vecās baznīcas un
lauku viensētas. Autors skaidro,
ka “gadsimtiem šī vide ir raksturojusi valsts sabiedrisko dzīvi, simbolizējot cilvēka un dabas harmoniju Latvijā. Ciešā saskarsme, kur
abi – Cilvēks un Daba – līdzpastāvēja viens otram”. Projekts “Cilvēks un daba Latvijā” aizsākās
2013. gadā ar Latvijas Etnogrāfijas un brīvdabas muzeja atbalstu.
Monta Cimdiņa,
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzeja
Mākslas nodaļas vadītāja

Ziemassvētku laiks ir īpaši
bagāts tradīcijām, tas ir
laiks, kad vēlamies vairāk
gaismas, ko rodam, sadedzot
gaismiņu virtenes un pošot
savus īpašumus svētku rotā.
Tuvojoties Ziemassvētkiem,
ikviens ir aicināts izdaiļot
savas mājas vai biroja logus,
izgreznot pagalmus vai
uzņēmumu ēkas, tādējādi
radot svētku sajūtu sev un
apkārtējiem. Un jo īpaši
tāpēc, ka Madonas novada
pašvaldība vēlas pateikties
un novērtēt labos darbus,
pēc gada pārtraukuma atkal
decembra mēnesī organizējot
konkursu „Skaistākais
Ziemassvētku noformējums”.
Ar precīzu konkursa
norises kārtību, nolikumu
un pieteikuma anketu
varēsiet iepazīties novembra
otrajā pusē mājaslapā
www.madona.lv.
Ilze Riekstiņa
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Madonas novada pašvaldības sociālais dienests

AIcINA DARBā SOcIāLO DARBINIeKu (PKK 2635 01) MāRcIeNAS PAgASTā

Pilna slodze uz nenoteiktu laiku.

galvenie veicamie pienākumi:

Prasības pretendentam:

uzsāktas aktivitātes veselības
veicināšanas projekta ietvaros
Projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Madonas novada iedzīvotājiem” ietvaros tiek piedāvāti
bezmaksas veselības veicināšanas pasākumi, lai sekmētu
iedzīvotāju veselības paradumu maiņu. Aizvadītajās skolēnu rudens brīvdienās projekta
ietvaros tika rīkotas trīs
izzinošās nometnes
bērniem.
Liezēres pagastā
biedrība
„Ozols un zīle”
piedāvāja
bērniem
nometni
“Dzīvo vesels!”.
Piecu dienu laikā
nometnes
dalībnieki
apmeklēja bioloģisko saimniecību “Rogas”, radošajās darbnīcās apguva videi draudzīgu
produktu radīšanu, ļāvās orientēšanās sporta priekam, uzzināja daudz interesanta par savu veselību un higiēnu, kā arī
mācījās peldēt un devās pārgājienā.
Ne mazāk aktīva un aizraujoša bērniem izvērtās arī
nometne “Jauns un aktīvs”
Bērzaunes pagastā. Jaunie
bērzaunieši iesaistījās izzinošā ekspedīcijā, veselīgu našķu
meistarklasēs un uzmundrinošās sporta aktivitātēs. Nometni rīkoja biedrība “Bērnu un jauniešu apvienība
“Rīts””.
Par skolēnu veselīga dzīvesveida paradumu izkopšanu bija padomāts arī nometnē
“Esi aktīvs un vesels!” Barkavas pagastā. Biedrības “Mēs
Barkavas pagastam” aktīvisti
bija parūpējušies, lai bērni ne
tikai baudītu fiziskas aktivitātes atjaunotajā sporta zālē un
dotos pārgājienā, bet arī uzzinātu vairāk par dažādu atkarību izraisošo vielu ietekmi uz
veselību un iemācītos gatavot
sev veselīgus kārumus
Paredzēts šāda veida nometnes rīkot visos novada pagastos un Madonas pilsētā.
Tomēr šī nav vienīgā projekta “Veselības veicināšanas un
slimību profilakses pasākumu
īstenošana Madonas novada
iedzīvotājiem” aktivitāte.
Šī gada 28. oktobrī Smeceres sila sporta bāzē visu paaudžu novada ļaudis pulcējās
uz Tautas orientēšanās pasākumu “Veselā miesā – vesels
gars”. Sestdienu pavadīt veselīgi bija nolēmuši vairāk kā
100 aktīva dzīvesveida entuziastu. Kā atzina pasākuma
organizatori, liels prieks bijis
redzēt rūdītus orientieristus,
bet patiess gandarījums – par
ģimenēm ar bērniem, kas kopā savus spēkus orientēšanās
sportā izmēģināja pirmo reizi.

Projekts paredz īpašu uzmanību veltīt senioriem, kuri jau 23. novembrī tiek aicināti uz Madonas novada senioru
konferenci par sirds un asins
vadu slimību profilaksi. Tā notiks Madonas kultūras namā
no plkst. 9.00 līdz 15.00. Pasākuma laikā lektore, biedrības
“Latvijas Sarkanais krusts”
Veselības veicināšanas programmas vadītāja Laila Štāle stāstīs, kā
pašiem parūpēties
par savas sirds un
asinsvadu veselību.
Savukārt,
Vidzemes slimnīcas uztura speciāliste Agnija
Irkle Madonas puses
senioriem skaidros pareiza uztura nozīmi sirds veselības veicināšanā.
Konferences gaitā būs iespēja izmērīt asinsspiedienu,
kā arī noteikt cukura un holesterīna līmeni asinīs. Interesenti speciālista uzraudzībā
varēs iepazīties ar dažādiem
paškontroles ierīcēm minēto
mērījumu veikšanai. Gaidāmi
arī patīkami pārsteigumi.
Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”
tiek īstenots “darbības programmas “izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. Specifiskā atbalsta mērķa “uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
iedzīvotājiem” 9.2.4.1. Pasākuma “kompleksi veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2.
Pasākuma “pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”
ietvaros.
Projekta mērķis ir uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas
novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un
sociālās atstumtības riskam
pakļautajiem iedzīvotājiem,
īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
Projekts tiks īstenots
2017.–2019. gadā. Par tā aktivitātēm var uzzināt novada mājas lapā un sociālā tīkla
Facebook projekta profilā, ko
rotā veselīgi sirsnīgs ābols. Tā
ir projekta atpazīšanas zīme,
kas simbolizē svaigumu, vitalitāti un veselību. Novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi
iesaistīties projekta ietvaros
rīkotajos pasākumos.
INDRA VeIPA,
projekta sabiedrisko attiecību
koordinatore

* iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
* pieredze darbā profesijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
* prasme darbā ar datortehniku;
* „B” kategorijas autovadītāja apliecība.

* sociālais darbs ar pilngadīgiem pagasta iedzīvotājiem;
* sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem pagastā;
* sociālās palīdzības sniegšana pagasta iedzīvotājiem;
* sociālo pakalpojumu nodrošināšana pagasta iedzīvotajiem.

Pieteikumu, motivācijas vēstuli, cV un izglītības dokumentu kopijas iesniegt Madonas novada pašvaldī
bas Sociālajā dienestā Madonā, Parka ielā 4 (vai elektroniski pa epastu socialais.dienests@madona.lv).
Informācija pa telefonu 64807291.

Madonas novada pašvaldības
realizētie Valsts Zivju fonda projekti
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, Latvijas Valsts Zivju fondu
un Mētrienas pagasta pārvaldi ir īstenojusi projektu “Zivju resursu pavairošana Madonas novada
Mētrienas pagasta Odzienas ezerā”.
Projekta ietvaros Mētrienas pagasta Odzienas
ezerā ielaisti 4 800 gab. zandartu mazuļi. Kopējās projekta izmaksas – EUR 1 277,76, t.sk Valsts
Zivju fonda finansējums – EUR 1 077, 76, Mētrienas pagasta pārvaldes finansējums – EUR 200,00.
Zivju mazuļu piegādi projekta ietvaros veica
Šmita IU “Rūķis”. Projekta īstenošanas termiņš
ir 21.03.2017.–31.10.2017.
Foto : I. Solozemniece
Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar
Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu un
Liezēres pagasta pārvaldi ir īstenojusi 2 projektus.
“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteiku
mu izstrāde Liezēres pagasta Dziļūkstes ezeram”.
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu
izstrādi projekta ietvaros veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Zinātniskais institūts “BIOR”. Noteikumu izstrāde paredz veikt kvalitatīvu ezera apsaimniekošanu
un zivju resursu atjaunošanas pasākumu īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas – EUR
606,22, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums –
EUR 533,72 un Liezēres pagasta pārvaldes finansējums – EUR 72,50. Projekta īstenošanas
termiņš ir 20.04.2017.–31.10.2017.

“Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu iz
strāde Liezēres pagasta Sezēra ezeram”. Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi
projekta ietvaros veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides Zinātniskais institūts
“BIOR”. Noteikumu izstrāde paredz veikt kvalitatīvu ezera apsaimniekošanu un zivju resursu atjaunošanas pasākumu īstenošanu. Projekta kopējās izmaksas – EUR 606,22, t.sk. Valsts
Zivju fonda finansējums – EUR 533,72 un Liezēres pagasta pārvaldes finansējums – EUR 72,50.
Projekta īstenošanas termiņš ir 20.04.2017.–
31.10.2017.

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar
Lauku atbalsta dienestu, Valsts Zivju fondu,
Vestienas pagasta pārvaldi un biedrību “Kāla ezera padome” ir īstenojusi projektu “Kāl
ezera ekoloģiskās situācijas izvērtēšana, ilgtspē
jīgas zivsaimniecības apsaimniekošanas plāna
izstrāde”. Izstrādātais plāns paredz Kāla ezera ekosistēmas un zivju resursu izvērtēšanu, kas paredz veidot ilgtspējīgas ezera ekosistēmas apsaimniekošanas plānu. Pētījuma
rezultāti tiks ņemti par pamatu zivju sugu
atražošanai ezerā un jaunu projektu ideju īs-

tenošanai nākotnē. Pētījumu projekta ietvaros izstrādāja SIA “Vides risinājumu institūts”. Projekta kopējās izmaksas – EUR 5 566,00, t.sk.
Valsts Zivju fonda finansējums – EUR 4 566,00,
Vestienas pagasta pārvaldes finansējums – EUR
500,00 un biedrības “Kāla ezera padome” finansējums – EUR 500,00. Projekta īstenošanas laiks
ir 20.04.2017.–31.10.2017.

Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar
Lauku atbalsta dienestu un Zivju fondu ir īstenojusi vairākus projektus.
“Aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzī
bas pasākumu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros tika iegādāts kvadracikls, binoklis, videokamera ar iebūvētu projektoru, vasaras un
ziemas apģērbs zivju resursu aizsardzības un
uzraudzības speciālistam. Kopējās projekta izmaksas – EUR 12 479,77, t.sk. Valsts Zivju fonda finansējums – EUR 10 665,92, Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 1 813,85.
Projekta īstenošanas termiņš ir 01.06.2017.–
31.10.2017.

“Termokameras iegāde zivju resursu aizsardzī
bas pasākumu nodrošināšanai”. Projekta ietvaros
zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai tika iegādāta termokamera. Kopējās projekta izmaksas – EUR 4 050,00, t.sk Valsts Zivju fonda finansējums – EUR 3 347,11, Madonas novada
pašvaldības finansējums – EUR 607,50.
Projekta īstenošanas termiņš ir 01.06.2017.–
31.10.2017.
Informāciju sagatavoja
INDRA KāRKLIņA, INeSe SOLOZeMNIece,
Attīstības nodaļas projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistes

Afiša
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Lāčplēša dienai un Latvijas Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltītie pasākumi Madonas novadā
ARONAS PAgASTā
17. novembrī 19.00 Lauteres
kultūras namā – Latvijas
Republikas 99. dzimšanas dienai
veltīts svinīgs sarīkojums.
Godināsim cilvēkus, kuri veicina
Aronas pagasta atpazīstamību,
izaugsmi, uzņēmējdarbību un
cilvēku labklājību.
Svētku koncertā piedalīsies
pirmsskolas izglītības
iestādes ,,Sprīdītis” un Kusas
pamatskolas audzēkņi, pagasta
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

BARKAVAS PAgASTā
11. novembrī 16.00 Barkavas Svētā
Staņislava Romas katoļu baznīcā –
Mise, jaunsargu svinīgais zvērests.
11. novembrī 17.20 no baznīcas uz
Barkavas kapiem Lāpu gājiens pie
brīvības cīnītāju A.Lakstīgalas,
J.Kupča un J.Reidzāna kapa.
17. novembrī 17.00 Barkavas
kultūras namā Barkavas pagasta
pārvalde ielūdz uz etnogrupas
“Tautumeitas” koncertu!
Ieeja bez maksas.

BĒRZAuNeS PAgASTā
10. novembrī 19.30 Bērzaunes
evaņģēliski luteriskajā baznīcā –
Vīru vokālā ansambļa “Kalsnava”
koncerts, veltīts Lāčplēša dienai.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī 19.00 Sauleskalna
tautas namā – Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai
veltīts koncerts.
Piedalās Sauleskalna tautas
nama amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja bez maksas.

DZeLZAVAS PAgASTā
10. novembrī 15.30 no Dzelzavas
pamatskolas Lāpu gājiens uz
pieminekli „Par Tēvu zemi
kritušiem”.
18. novembrī 15.00 Dzelzavas
kultūras namā – Solistu
apvienības “Jubilāri” koncerts.
Pirms koncerta – pagasta
pārvaldes pārvaldes apbalvojumu
pasniegšana. Ieeja bez maksas.

KALSNAVAS PAgASTā
11. novembrī 16.00
Kalsnavas pagasta pārvaldes
administratīvajā ēkā – Lāčplēša
dienai veltīts koncerts.
Koncertā piedalās Saldus novada
Ezeres sieviešu koris “Kaprīze”,
Bērzaunes pagasta vīru koris
“Gaiziņš”, Kalsnavas pagasta
sieviešu koris “Silvita”.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta kopā ar Jauniešu
un bērnu centru “UPS” veidosim
no svecītēm gaismas ceļu.
17. novembrī 19.00
Kalsnavas pagasta pārvaldes
administratīvajā ēkā – Latvijas
Republikas proklamēšanas
99. gadadienai veltīts pasākums
“Mūsu saknes ir Latvijā”.

Kalsnavas pagasta atzinību
rakstu pasniegšana un
titula “Kalsnavas lepnums”
godināšana.
Pasākumu kuplinās pirmsskolas
izglītības iestādes “Lācītis Pūks”
un Kalsnavas pamatskolas
audzēkņi, Kalsnavas pašdarbības
kolektīvi. Ieeja bez maksas.
17. novembrī 22.00
Kalsnavas pagasta pārvaldes
administratīvajā ēkā –
Svētku balle.
Spēlē “Janušeks”.
Ieeja bez maksas.

LIeZĒReS PAgASTā
17. novembrī 19.00 Liezēres
kultūras namā – Valsts svētkiem
veltīts koncerts.
Ieeja bez maksas.
Pēc koncerta svētku balle.
Muzicē grupa “Vidroks” no
Madonas.
Ieejas maksa: 3 EUR.
Iespējams rezervēt galdiņu.

ĻAuDONAS PAgASTā
11. novembrī 15.00 A.eglīša
Ļaudonas vidusskolas muzeja
zālē – Lāčplēša dienai veltīts
koncerts „Iededzies par Latviju”
un Tautas Saimes grāmatas
iedziedāšana Ļaudonā.
18. novembrī 16.00 A.eglīša
Ļaudonas vidusskolas muzeja
zālē – Dzejkoncerts
“Latviju mīlot”.
Koncerta programmā – Knuta
Skujenieka, Vizmas Belševicas,
Veltas Tomas, Jāņa Petera,
Māras Zālītes un Māra Čaklā
dzeja, kā arī Mārtiņa Brauna,
Jāņa Lūsēna, Raimonda Paula
un Imanta Kalniņa dziesmas.
Piedalās Liepājas teātra aktrise
Sigita Jevgļevska un Māris
Kupčs (ģitāra).
Bezmaksas ieeju uz pasākumu
nodrošina ļaudoniešu atbalsts.

MADONAS PILSĒTā
10. novembrī 14.00 Saieta
laukumā – ikviens laipni aicināts
doties kopīgā gājienā uz piemiņas
vietu Liseskalna kapos.
Caur dzeju, dziesmām lāpu un
sveču gaismā godināsim mūsu
tautas varoņus un stiprināsim
piederības apziņu mūsu zemei
un valstij. Pasākumu organizē
Madonas Valsts ģimnāzija.
10. novembrī 14.30 Liseskalna
kapos – piemiņas brīdis.
11. novembrī 17.30 Poruka ielā –
Lāčplēša dienai veltīts pasākums.
Turpināsim tradīciju, kuru
jau daudzus gadus dzīvu uztur
Madonas Grāmatu biedrības
vadītāja Beāte Ozoliņa. Grāmatu
draugu biedrība, sadarbojoties
ar Madonas pilsētas kultūras
namu, aicina uz piemiņas brīdi
“Mūžam nerims varoņu gars”.
Pasākumu kuplinās Ļaudonas
jauktais koris “Lai top!”,
diriģente Anita Melnupa,
un Sarkaņu amatierteātra

Jauniešu deju kolektīva “Žuburi”
izpildījumā. Deju kolektīva
vadītāja – Laila Ozoliņa.
Režisore – Ilze Kraukle.
Ieejas maksa: pieaugušajiem
2 EUR, skolēniem 1 EUR.
“Piņģerots” aktieri, režisore
Gunta Apele. Ikviens ir aicināts
ar līdzi paņemto sveci godināt
latviešu tautas varoņus.
Dalība bez maksas.
No 13. līdz 19. novembrim
Madonas Novadpētniecības un
mākslas muzejā – “Latvijas
nedēļa”.
Radošu aktivitāšu un uzdevumu
veidā skolēniem būs iespēja
iepazīties ar Latvijas vēsturē
nozīmīgiem notikumiem.
Aicinām pieteikties, zvanot uz
tālruni 64823844 vai 26102225.
15. novembrī 12.00 Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā – ikmēneša tikšanās
senioriem ciklā “Dzīves un
mākslas krāsās”. Tēma –
Luterāņu baznīcas senāk un
tagad. Ieeja bez maksas.
16. novembrī 18.00 Madonas
pilsētas kultūras namā – Madonas
novada pašvaldības apbalvojumu
pasniegšanas svinīgais
sarīkojums.
17. novembrī 12.00 Madonas
Novadpētniecības un mākslas
muzejā – Madonas novada
politiski represēto tikšanās,
atzīmējot valsts svētkus.
Ieeja bez maksas.

MāRcIeNAS PAgASTā
11. novembrī 13.00 Mārcienas
sākumskolā – Lāčplēša dienai
veltīts pasākums “Vides spēle”.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 16.00 Mārcienas
kultūras namā – Svētku koncerts,
veltīts Latvijas dzimšanas dienai
„Latvijas takas, ceļi un lielceļi…”.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 22.00 Mārcienas
kultūras namā – Balle.
Spēlē grupa “Vidroks”.
Iespējams vakaru pavadīt pie
galdiņiem. Ieeja bez maksas.

MĒTRIeNAS PAgASTā
11. novembrī 17.00 – Lāpu gājiens
un piemiņas brīdis Mētrienas
centrā pie piemiņas akmens.
18. novembrī 19.00 Mētrienas
tautas namā – Latvijas Republikas
proklamēšanas 99. gadadienai
veltīts koncerts.
Piedalās Mētrienas pagasta
pašdarbības kolektīvi.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 21.00 Mētrienas
tautas namā – Balle kopā ar Skuju
ģimeni. Ieeja bez maksas.

OŠuPeS PAgASTā
11. novembrī 20.00 Degumnieku
tautas namā – Deju uzvedums
“Rainis. Aspazija. Zaļumballe”

17. novembrī 20.00 Degumnieku
tautas namā – Latvijas Republikas
proklamēšanas gadadienai veltīts
sarīkojums “Ozolu un liepu zemē –
Latvijā”.
Degumnieku tautas nama
pašdarbības kolektīvu koncerts.
Pēc koncerta svētku balle kopā ar
grupu “Ceļojums”.
Ierašanās svinīgā apģērbā.
Vakaru būs iespējams pavadīt
pie galdiņiem.
Ieejas bez maksas.

PRAuLIeNAS PAgASTā
17. novembrī 19.00 Praulienas
pamatskolas zālē – Latvijas
Republikas proklamēšanas dienas
svētku koncerts „Skaista mana
tēvu zeme!”.
Latvijas simtgades svinību
ieskaņas koncertā būsim
kopā ar Praulienas pagasta
pašdarbības kolektīviem,
Madonas koklētāju ansambli
„Rasa”, pirmsskolas izglītības
iestādi „Pasaciņa”, Adriju Apini
un Samantu Ceruku. Sumināsim
cilvēkus, kuri ar savu darbu
veicinājuši pagasta attīstību un
atpazīstamību.
Aicinām ņemt līdzi svecītes.
Ieeja bez maksas.
17. novembrī 22.00 Praulienas
pamatskolas zālē – uz atpūtas
vakaru ielūdz grupa „Pļumpapā”
no Saldus.

Galdiņu rezervācija pa tālruni:
27825165. Ieejas maksa: 2 EUR.

SARKAņu PAgASTā
11. novembrī 19.00 tautas namā
“Kalnagravas” – Deju kolektīvu
sadancis – Ielūdz “Labākie gadi”.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 19.00 tautas
namā “Kalnagravas” – Sarkaņu
amatierteātra “Piņģerots”
veltījums Latvijai simtgadē.
Alfrēds Putniņš “Vai vērdiņš vēl
dzīvs”. Režisore Gunta Apele.
Ieeja bez maksas.

VeSTIeNAS PAgASTā
10. novembrī 16.00 no Vestienas
pamatskolas – Lāčplēša dienas
Lāpu gājiens uz Vecajiem kapiem.
Pulksten 16.30 – Piemiņas brīdis.
18. novembrī 18.00 Vestienas
tautas namā – Valsts svētkos
godināsim Vestienas pagasta
kuplākās, stiprākās un radošākās
ģimenes.
Stipra valsts sākas no stiprām
ģimenēm! Svinēsim Latvijas
99. dzimšanas dienu un pabūsim
kopā kā viena liela un stipra
ģimene!
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 22.00 Vestienas
tautas namā – Svētku balle.
Spēlēs D.Lazdiņš.
Ieeja bez maksas.
Informāciju sagatavoja
INgA ARāJA,
Madonas novada pašvaldības
Kultūras nodaļas vadītāja p.i.
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Kultūras nams
aicina
uz koncertu
“Ziemas
noskaņās”

Kultūras nama pasākumu piedāvājums
UZMANĪBU! BIĻEŠU KASE NO K/T “Vidzeme” TELPĀM PĀRCELTA UZ MADONAS KULTŪRAS NAMA TELPĀM RAIŅA IELĀ 12

“Dobeles zemessargi”

NOVEMBRĪ
Nu jau trešo gadu Madonas
pilsētas kultūras nams
ar Madonas novada
pašvaldības atbalstu,
Ziemassvētkiem tuvojoties,
saviem apmeklētājiem
dāvina koncertu “Ziemas
noskaņās”, kas notiks
svētdien, 10. decembrī,
plkst. 15.00.
Koncertā piedalīsies
lieliskais, virtuozais,
madoniešu iemīļotais
vijolnieks Raimonds Ozols,
kurš spēlē gan akustisko,
gan elektrisko vijoli.
Koncertā piedalīsies arī
mūziķis Raimonds Macats.
Programmā būs iekļautas
gan visiem labi zināmas
Ziemassvētku dziesmas, gan
arī Latvijā retāk izpildītas
melodijas.
Šāda līmeņa mākslinieku
koncertu izmaksas mēdz
būt visai augstas, tāpēc
lielāko daļu no tām sedz
Madonas novada pašvaldība,
dodot iespēju par
samazinātām biļešu cenām
baudīt kvalitatīvu koncertu
ikvienam iedzīvotājam.
Mūziķis R.Ozols ir
teicis: “Ziemassvētku laiks
ir pārdomu laiks, kad
tik ļoti trūkst saules un
gaismas. Pat sveces gaisma
tumsā spēj mainīt dvēseles
noskaņojumu… Sveces
gaisma un patiesa mūzika
pamodina dvēseli”.
Visi mīļi aicināti
izbaudīt koncertu “Ziemas
noskaņās”!
Aija Špure,
Madonas pilsētas kultūras
nama atpūtas pasākumu
organizatore

MADONAS NOVADA

2017. gada novembris

Madonas novada pašvaldības
informatīvs izdevums.
Izdevējs – Madonas novada
pašvaldība.
Adrese: Madona, Saieta laukums 1.
Atbildīgā par izdevumu –
Ilze Riekstiņa.
Iespiests SIA “Erante”.

10. novembrī 18.00 k/n
Latvijas orķestru asociācijas 3. festivāls.
Koncertā piedalās J. Mediņa Rīgas
1. mūzikas skolas kamerorķestris Armonico,
Rīgas kamerorķestris, Rīgas 6. v-skolas
simfoniskais orķestris.
Ieeja bez maksas.
11. novembrī 15.00 k/n
Koncerts “Cīrulīši mazputniņi”.
Piedalās bērnu tautisko deju kolektīvi no
Vidzemes.
Ieeja bez maksas.
11. novembrī 17.30 Poruka ielā
Lāčplēša dienai veltīts pasākums “Mūžam
nemirs varoņu gars”.
Piedalās Ļaudonas kultūras nama
jauktais koris “Lai top!”, Sarkaņu
amatierteātra “Piņģerots” aktieri.
17. novembrī 19.00 k/n
Madonas kultūras nama pašdarbības
kolektīvu svētku koncerts.
Ieeja bez maksas.
18. novembrī 15.00 k/n
Ansambļa “Dobeles zemessargi” svētku
koncerts “Esmu Latvietis”.
Ieejas biļetes: 3, 5, 7 EUR.

19. novembrī 15.00 k/n
Kino – trešā Latvijas simtgades programmas
filma – dokumentālā filma “Astoņas zvaigznes”.
Ieejas biļete: 2,50 EUR.
22. novembrī 19.00 k/n
Jaunā Rīgas teātra viesizrāde – Cilvēks, kurš
meklē vectēvu – Vilis Daudziņš.
Ieejas biļetes: 10, 12, 15, 18 EUR.
25. novembrī 19.00 k/n
Koncerts – Lauris Reiniks “Es domāšu par
tevi”. Ieejas biļetes: 7, 10, 12, 15, 20 EUR.
26. novembrī 16.00 k/n
Grupas “KEKSI” 20 gadu jubilejas koncerts.
Ieejas biļetes: 8, 10, 12 EUR.

DECEMBRĪ
2. decembrī 16.00 k/n
Koncerts – Ielūdz Raimonds Pauls.
Ieejas biļetes: 12, 15, 20, 25 EUR
Piedalās K. Prauliņa, D. Rudāne,
M. Ruskis, mūziķu grupa M. Auziņa vadībā.
3. decembrī
Kolektīva “Madonas dāmas” jubilejas
koncerts.
9. decembrī 13.00 k/n
Madonas pilsētas egles iedegšana.
Izrāde visai ģimenei “Grinča ziemassvētki”.

Sirsnīga un smieklīga Ziemassvētku
pasaka, galvenajā lomā M. Bezmers.
Ieejas biļetes: 6, 7, 8 EUR.
10. decembrī 15.00 k/n
Vijolnieka R. Ozola un mūziķa R. Macata
instrumentāls koncerts “Ziemas noskaņās”.
Ieejas biļete – 2 EUR.
17. decembrī 18.00 k/n
Ziemassvētku koncerts – vokālā
grupa “Latvian Voices” – “Mazie, skumjie
Ziemassvētki”.
Ieejas biļetes: 8, 10, 12 EUR.
23. decembrī 18.00 k/n
Koncerts “Gads ir balts no abiem galiem un
pa vidu zaļš”.
Tautas spēka, tradīciju un sirdsdziesmas
izdziedās Lubānas k. n. jauktais vokālais
ansamblis “Naktsputni”, vadītāja R. Kolāte.
Ieejas biļetes: 3 EUR.
30. decembrī 22.00 k/n
Svētku balle kopā ar grupu “Tērvete”.
Ieeja par maksu.
* 25. februārī 2018. gadā – E. Rozenštrauha
simtgades koncerts “Bij vasara toreiz tik
zaiga” – 15.00 k/n
Piedalās D. Skutelis, Anmary, N. Zušs,
A. Auzāns, N. Rutulis, G.Krievkalna, Oranžo
meiteņu trio, orķestris.
Ieejas biļetes: 10, 12, 15, 18 EUR.

Labdarības koncerts „Baltā ūdensroze”
27. novembrī plkst 19.00
Madonas kultūras namā notiks Latvijas operas
solistu labdarības koncerts “Baltā ūdensroze”.
Koncertā uzstāsies operdziedātāji Kristīne Zadovska, Marlēne Keine, Rihards Millers, Juris Vizbulis, Sergejs Jēgers un koris
„Reversium”, koncertmeistare Ērika Millere.
Pēc madonieša, aktiera un populāro televīzijas šovu vadītāja Valtera Krauzes un viņa domu draugu iniciatīvas tiks vākti naudas
līdzekļi „Mātes un jaundzimušā bērna krīzes atbalsta centra” izveidei Madonā, Parka
ielā 6. Topošajā centrā tiks uzņemtas sievietes, kas nonākušas krīzes grūtniecības situācijā, kurām nav kur palikt, kuras ir vardarbībā cietušas vai ir kādi citi iemesli, kas liek
domāt par grūtībām saglabāt bērniņu. Brīdī,
kad māte nolems bērnu saglabāt, jaunveidojamais „Mātes un jaundzimušā bērna atbalsta centrs” būs vieta, kur abiem palikt, saņemt nepieciešamo medicīnisko, psiholoģisko
un vienkārši aprūpes atbalstu.
Projekts tiek īstenots, sadarbojoties iedzīvotājiem, uzņēmējiem un Madonas novada
pašvaldībai.
Visas iesaistītās personas dalību koncertā veic bez atlīdzības. 100% visi ienākumi
no koncerta biļetēm tiks novirzīti „Mātes un

jaundzimušā bērna krīzes atbalsta centra”
izveidei Madonā. Biļetes uz koncertu var iegādāties Madonas kultūras nama kasē, „Biļešu paradīzes” kasēs un internetā visā Latvijā. Atbalstīt varat arī, ziedojot uz kontu (ar

tiesībām uz nodokļu atlaidi!), ar norādi: Ziedojums “Baltā ūdensroze”. Madonas novada
pašvaldība, reģ. Nr. LV90000054572, Saieta
laukums 1, Madona, Madonas novads, LV4801, konta Nr. LV97UNLA0030900142616.
LAI MUMS KOPĪGIEM SPĒKIEM IZDODAS GLĀBT SIRDI UN DZĪVĪBU LATVIJAS RĪTDIENAI! Info pa tālruni: 29162862
(Nelda Janoviča)
Piebildīsim, ka šis būs jau otrais Latvijas
operas solistu labdarības koncerts Madonā,
ko veido Valtera Krauzes iedvesmotā organizatoru komanda. Pērn tika vākti naudas līdzekļi higiēnas vajadzību nodrošināšani un
atpūtas centra „Baltā istaba” izveidei Madonā, Parka ielā 6 (savākti nepilni 4000 eiro).
Telpās pēc ēkas siltināšanas darbiem tiks
nodrošināti veļas mazgāšanas un žāvēšanas
pakalpojumi, kā arī iekārtota atpūtas telpa.
Līdz ar to „Baltajā istabā” cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm ar nelielu līdzmaksājumu būs
iespēja izmazgāt veļu (iegādātas 2 veļas mašīnas un žāvētājs), dušas telpa jau pielāgota
pensionāru un invalīdu vajadzībām, to papildus aprīkojot ar speciālām palīgierīcēm. Labdarībā iesāktais ceļš turpinās! Būsim atvērti
dāsnumam arī šoreiz!
Sagatavoja Inese Elsiņa, Nelda Janoviča

